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ÖNSÖZ 

Küreselleşen dünyada toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin 

değişmesi, ekonomilerde kırılganlıkların artması ile krizlerin yaşanması, 

doğal felaketlerin oluşması, teknolojinin hayatın merkezinde bulunması, 

ekolojik yapının bozulması ve zorunlu göçler başta olmak üzere birçok sorun 

sürekli gündemi değiştirmektedir. Bu durumda sosyal bilimler alanında 

yapılan araştırmalara ve çözümlemelere sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla içinde bulunulan döneme özgü konulara dikkat çekmek amacıyla 

çok değerli sosyal bilim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Sosyal bilimler alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda ortaya 

çıkan yeni bilimsel yaklaşımların ve birbirinden farklı teorik ve ampirik 

çalışmaların yer aldığı “Sosyal Bilimlerde Teorik ve Ampirik Araştırmalar-II” 

adlı kitapta her bir yazar, yazılarını yaptıkları araştırmalara dayanarak ya da 

kavramsal bir tartışma alanından hareket ederek kaleme almıştır. Kitapta 

üniversitelerden alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle yazılmış 

özgün bölümler yer almaktadır. Kitapta, pandemi döneminde ekoturizm, otel 

işletmelerinde gelir yönetimi uygulamaları, turizm-enflasyon ve döviz kuru 

ilişkisi, kollektif bellek, geleneksellik ve modernlik arasında gençlik, iş sağlığı 

ve güvenliği uygulamaları, ahlaki panik açısından yoğun bakım korkusu ve 

deprem etkileşimlerinde gerilme analizi gibi güncel konulara yer verilmiştir. 

On bölümden oluşan kitabın bilim dünyasına katkı sağlamasını ve gelecek 

çalışmalara kaynak olmasını temenni ediyorum. 

Sosyal bilimlerin disiplinler arası niteliği çerçevesinde oluşturulan bu 

kitaba emek veren tüm akademisyenlerimize, kitabın yayınlanma aşamasında 

yoğun emek harcayan İKSAD Yayınevi ve ISPEC Ajans çalışanlarına 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

        

 Doç. Dr. Aliye AKIN 

           Aralık, 2022 / Bolu 
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GİRİŞ  

Doğal afetlerden sayılan salgın hastalıklardan biri olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde yer alan bir deniz ürünleri pazarının 

işçilerinde 2019 tarihinde ortaya çıkmış ve 2020 yılında tanımlanmış olan 

Covid-19 virüsü nedeniyle oluşan salgın ile dünya genelinde çok sayıda sektör 

olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimler 

turizm faaliyetlerini ve tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkilemiştir 

(Arslan, 2005; Kaypak, 2012; Yiğit ve Gümüşçü, 2016; Acar, 2020; Alpago  

ve  Alpago,  2020; Bayesen vd., 2020; Estrada  vd.., 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ile ilgili seyahat kısıtlamalarına 

göre dünyadaki turistik destinasyonların %100’ü pandemi sürecine yönelik 

seyahat kısıtlaması getirmiştir.  Yaşanan bu kısıtlamadan etkilenen turizm 

sektörünün ön planda olduğu ülkelerin bu sürece hazırlıksız yakalanmaları, 

sürece uyum sağlamada karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi yönünde yeterli 

olamamaları, ekonomik anlamda büyük kayıpların yaşanmasına neden 

olmuştur. Bu süreç içerisinde yapılan çalışmalara bakıldığında, dünya 

genelinde turistik hareketliliğinin %1 ile %3 oranında azaldığı ve bu sürecin 

turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler ve bu alanda yüksek oranda kar 

sağlayan ülkeler için ekonomik sorunları beraberinde getirebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır (UNWTO Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on 

International Tourism, 2020; Aydın ve Doğan, 2020). 

Yaşanan bu süreçte insanların stres düzeyinin artması, salgın 

hastalığın çıktığı ve yayıldığı destinasyonlara olan güvenin yitirilmesi sonucu 

insanlar kitle turizminden uzaklaşıp daha bireysel ve doğa temelli/çevreci olan 

turizm türlerine yönelmiş hatta iç turizmin hareketlenmesi yönünde olumlu 

etkiler ortaya çıkmıştır (Çeti ve Ünlüönen, 2019; Bayesen vd., 2020; OECD, 

2020).  

Yaşanan bu olumlu etkilerin görüleceği turizm türlerinden biri de 

ekoturizmdir. Kitle turizmine farklı bir tercih alanı yaratmak  ve kültürel 

öğeleri ve çevreyi koruma amacıyla 90'lı yıllarda ortaya çıkmış olan 

sürdürülebilir ve çevreci turizm çeşidi olarak nitelendirilen sürdürülebilirliğin 

gelişmesinde önemli araçlardan  biri olarak kabul edilen ekoturizm (Avcıkurt, 

2015, Bayesen vd., 2020)  artan çevre koruma bilinci ve COVID-19 pandemi 

sürecinde ekonomik anlamda zarar gören turizm sektörü için  yeni dünya 

düzeni ile birlikte daha çok tercih edilen bir alan olabileceği düşünülmektedir. 

Dünyanın zorlu bir süreç içerisinde olmasından kaynaklı pandemi 

süreci boyunca ve pandemi sonrası küresel anlamda insanlarda tatil anlayışı 

değişmiştir. Bu çalışma ile yeni Covid-19 pandemi süreci ve ekoturizm ile 
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etkileşiminin boyutlarını ortaya koyabilmek, turistlerin ekoturizm 

faaliyetlerine yönelme potansiyellerini araştırmak, bu konu hakkındaki tutum, 

algı ve bakış açılarını belirlemek ve bu gibi süreçlerle karşılaşıldığı zaman 

ortaya çıkacak olan olumsuz durumlara yönelik önerilerin sunulması 

amaçlanmıştır.   

1. MATERYAL VE METOD 

Çalışmanın evrenini Artvin’de yaşayan yerel halk, sektör temsilcileri 

ve Artvin’i ziyarete gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır.  Çalışma kapsamında, 

ilin doğal ve kültürel değerlerinin ortaya konmasına ilişkin yapılmış 

çalışmalardan ve arazi çalışmaları sonucu elde edilen verilerden 

yararlanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken uzman görüşleri dikkate 

alınmıştır. Aynı zamanda yapılan ön uygulama sonucunda anlaşılmayan 

sorular yeniden düzenlenmiş ankete son şekli verilmiştir. Anket 20 soru ve 3 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin 

sorgulandığı, ikinci bölümde ekoturizm farkındalığının ve bilincin 

sorgulandığı, üçüncü ve son bölümde ise pandemi süreci ve ekoturizm 

arasındaki ilişkinin sorgulandığı sorulardan oluşmaktadır.  3 bölümde 3’lü 

likert ölçeği kullanılmıştır. Artvin merkez nüfusu 16.826 kişi olarak dikkate 

alındığında %95 güven aralığında örneklem büyüklüğü 200 kişi olarak 

belirlenmiştir. Katılımcıların tamamına 2020-2021 yıllarında Mart-Eylül 

ayları arasında hem yüz yüze hem de internet aracılığı ile görüşme formu 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular istatistiki 

değerlendirmeye tabi tutularak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2. BULGULAR 

Araştırma alanı olan Artvin ili ve yakın çevresi sahip olduğu zengin 

doğal ve kültürel kaynakları ile yüksek ekoturizm potansiyeline sahiptir. 

Artvin ve çevresi araştırma-inceleme amaçlı gezi gözlem faaliyetlerinin 

yapılabileceği bir doğal müze özelliği göstermektedir. Artvin’de bulunan 

korunan alanlar biyoçeşitlilik açısından da zengin örnekleri barındıran önemli 

doğal ortamlardır. Artvin kenti ve çevresi doğal güzellikleri ile sadece 

ekoturizm için önemli bir kaynak değil aynı zamanda ülke biyoçeşitliliği için 

önemli bir kaynaktır. Artvin kentinde bulunan milli parklar ve korunan alanlar 

bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak özellikte olup özgün, doğal 

yapısı, anıt ağaçları, folklorik değerleri ile doğayı tanıma, doğa yürüyüşleri, 

kampçılık aktiviteleri, fotoğrafçılık, vahşi yaşamı izleme, akarsu ve dağ 

sporları imkanları, botanik ve yaban hayatı gözlemlemek için ideal 

mekânlardır. Geçit kuşlarının göç yolları üzerinde bulunan ve ahşap ve taş 
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mimarinin en güzel örneklerinin bulunduğu halen yaylacılık faaliyetlerinin 

devam ettiği yaylalarda kuş gözlemciliğinin yapılabileceği, atlı doğa yürüyüşü 

ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği uygun trekking parkurları mevcuttur. 

Aynı zamanda birçok yerel etkinlik, festival ve şenlikler düzenlenmektedir. İl 

sınırları içinde yer alan Altıparmak (Barhal) çayı, Kaçkar dağlarının güney 

yamaçlarından doğan yaklaşık 260 km. uzunluğundaki nehirde, 4 farklı etapta 

rafting yapılabilmektedir (Kurt ve Balkız, 2011; Surat 2016-2017). 

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde %52’sinin erkek, 

%46’sının lise mezunu, %48’inin 29-39 yaş grubu içerisinde, %31’inin 

memur olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet  Oran 

(%) 

Yaş  Oran 

(%) 

Öğrenim 

durumu 

Oran 

(%) 

Meslek  Oran 

(%) 

Erkek  52 18-28 20 İlkokul 12 Öğrenci 10 

Kadın  48 29-39 48 Ortaöğretim 20 Ev hanımı 6 

  40-50 22 Lise  46 Esnaf 21 

  50-

üzeri 

10 Üniversite-

Yüksekokul 

22 Memur 31 

      Serbest meslek 8 

      Emekli 8 

      Turizm 

işletmecisi  

16 

 

2.2. Katılımcıların Ekoturizm Farkındalığına Yönelik 

Görüşleri 

Katılımcılara öncelikle ekoturizm ile ilgili ve Artvin’in ekoturizm 

potansiyeline dair ne kadar bilgi sahibi olduklarını belirlemeye yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Yönlendirilen soruların başında ekoturizm nedir biliyor 

musunuz? Nasıl tanımlarsınız sorusu gelmektedir. Ekoturizm nedir biliyor 

musunuz? sorusuna %51’i evet, %40’ı hayır ve %9 ‘u da fikrim yok cevabını 

vermiştir. Cevabı evet olan kişilere ekoturizmi nasıl tanımlarsınız sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların %28,2’si ekoturizmi doğayı anlatan/doğa 

temelli, %25,9’u çevreyi koruyan/çevre dostu %18.6’sı yerel halk ve yerel 

değerlerin ön planda tutulduğu %15.3’ü daha az yoğunluğun olduğu/daha çok 

harcamanın yapıldığı, %12’si ise stresten uzaklaşmayı sağlayan/doğada 

zaman geçirilmesini sağlayan bir turizm çeşidi olarak tanımlamıştır. Daha 

sonra katılımcılara ekoturizm ile çevre duyarlılığı arasındaki ilişkiye dair 
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görüşleri sorulduğunda %71’i ekoturizm faaliyetlerinin çevreye duyarlı 

olduğunu, %57’si atık yönetimi konusunda daha duyarlı olmaya 

yönlendirdiğini, %56’sı ekoturizmin doğayı/çevreyi korumada bilinçlenmeyi 

arttırdığını, %51’i doğal ürünleri tüketmeyi önceliklendirdiğini, %42’si doğal 

alanların korunması için kaynak ayrılması gerekliliğini ortaya koyduğunu, 

%47’si çevre ile uyumlu bir turizm altyapısının oluşturulmasının gerekli 

olduğunu, %58’i ekoturizmin çevresel olumsuzlukları/çevre kirliliğini en aza 

indirmede etkili olduğunu, %63’ü ekoturizmin biyoçeşitliliği korumada katkı 

sağladığını ve %69’u geri dönüşü olmayan kaynakların mümkün olan en 

düşük düzeyde tüketimini teşvik ettiğine dair görüşlere katıldıklarını 

belirtmişlerdir (Tablo 2). 
 

Tablo 2. Katılımcıların Ekoturizm ile Çevre Duyarlılığı Arasındaki İlişkiye Dair 

Görüşleri 

GÖRÜŞLER 
K

a
tı

lı
y
o
ru

m
 

F
ik

ri
m

 Y
o
k

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

Ekoturizm faaliyetleri çevreye duyarlı faaliyetleri içeriyor 71 19 10 

Atık yönetimi konusunda daha duyarlı olmaya katkı sağlıyor 57 18 25 

Ekoturizm doğayı/çevreyi koruma yönünde bilinçlenmeye 

katkı sağlıyor 

56 20 24 

Ekoturizm doğal ürünleri tüketmeyi öncelikle diriyor 51 30 19 

Doğal ve korunan alanların yönetimi için kaynak ayrılmasını 

sağlıyor 

42 37 21 

Çevreyle uyumlu bir turizm altyapısının oluşturulması 

gerekliliğini ortaya koyuyor 
47 23 30 

 Çevresel olumsuz etkilerin/çevre kirliliğini en aza 

indirilmesi yönünde etkilidir 
58 20 22 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor 63 17 20 

Geri dönüşü olmayan kaynakların mümkün olan en düşük 

düzeyde tüketimini teşvik ediyor 
69 22 9 

 

Katılımcılara ekoturizm içerikli bir etkinliğe katılıp katılmadıkları 

sorulmuştur. %53’ü evet cevabını vermiştir. Evet cevabını veren katılımcılara 

bu etkinliklere katılma nedenleri sorulmuştur. %23’ü tavsiye üzerine 

katıldığını, % 21’i doğada vakit geçirmekten hoşlandığı için katıldığını, 

%22’si ekoturizmin felsefesini anlayabilmek için katıldığını, %19’u 

çevresindeki insanların katılım sağlamalarının etkisi olduğunu, %15’ide 

sadece merak ettiği için katılım sağladığını belirtmiştir.  
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Katılım sağladıkları etkinliklerin neler olduğu sorulduğunda (birden 

fazla etkinlik seçebiliyorlar) %29 ile doğa yürüyüşleri yapmak, %26 ile çiftlik 

benzeri yerlerde vakit geçirmek ve %25 ile yaylada vakit geçirmek oralardaki 

şenliklere katılmak olarak sıralamışlardır. Bunları daha sonra %19 ile 

ormanlık alanlarda kamp yapmak, %18 ile akarsu sporları yapmak, %15 ile 

doğada fotoğraf çekmek, %13 ile tırmanmak, %12 doğayı incelemek-

keşfetmek-gözlemlemek-bisiklet safari yapmak gibi etkinliklere katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Katılımcılara Artvin’in ekoturizm potansiyeli hakkında görüşleri 

sorulduğunda %44’ü kesinlikle yüksek bir potansiyele sahip olduğunu fakat 

bu potansiyelin yeterli düzeyde değerlendirilmediği yönünde görüş 

belirtmişlerdir. %20’si ise potansiyeli var fakat alt yapısı eksik görüşünde 

olup %15’i ise potansiyeli var ve yeterli düzeyde değerlendirildiğini 

belirtirken % 11’i ise potansiyelinin olmadığını %10 ise bu konu hakkında bir 

fikrinin olmadığını belirtmiştir. 
 

2.3. Katılımcıların Pandemi Süreci ve Ekoturizme Yönelik 

Görüşleri 

Katılımcıların pandemi öncesi tatil anlayışlarının nasıl olduğu, 

pandemi sonrası tatil anlayışlarının nasıl değiştiği, bu süreçten Artvin’deki 

ekoturizm faaliyetlerinin nasıl etkilendiğine dair görüşlerini belirlemeye 

yönelik sorular yöneltilmiştir. 

Katılımcılara pandemi öncesi seyahat etmek için daha çok nereleri 

tercih ederdiniz? ve pandemi sonrasında bu tercihlerde bir değişim oldu mu? 

nasıl bir değişim oldu? sorusu yöneltildiğinde; katılımcılar pandemi öncesinde 

daha çok denize kıyısı olan, her şey dahil otel sistemlerinin olduğu yerleri 

(%69) tercih ederken pandemi sonrası kalabalığın olmadığı, doğal alanlarda 

olan yerleri ve tesisleri (%63) tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu alanları 

tercih ederken ne kadar uzağa gitmeyi tercih edersiniz diye sorduğumuzda 

%58’i pandemi öncesi başka bir ülkeye ya da şehre gitmeyi tercih ederken 

pandemi sonrası bu oran %29’a düşmüştür. %71 oranında yaşadığı çevreye 

yakın doğal alanları tercih ettiğini belirtmiştir. Gittikleri yerleri tercih 

etmelerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu sorduğumuzda pandemi 

öncesi; %23’ü merak ve macera duygusunun, %21’i bulunduğu çevreden 

uzaklaşma isteğinin, %17’si doğal-kültürel-tarihi kaynak değerlerinin 
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varlığının, % 15’i tesislerin temiz, bakımlı ve hijyenik olmasını belirtirken 

pandemi sonrası katılımcılar tesislerin temiz, bakımlı ve hijyenik olmasının 

(%36) daha önemli olduğunu vurgularken diğer önemli faktörün de seyahat 

ettikleri yerlerdeki doğal-kültürel-tarihi kaynak değerlerinin varlığının (%30) 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Covid-19 sürecinde en çok yapmayı tercih ettiğiniz aktivite ya da 

aktiviteler nelerdir diye sorulduğunda katılımcıların % 70’i evde kalmayı 

tercih ettiğini evden uzaklaşmak istediklerinde ise doğada yürüyüş yapmayı, 

yaylalara çıkmayı, doğal alanlara günübirlik geziler yapmayı ve bu alanlarda 

fotoğraf çekmeyi, kamp yapmayı tercih ettiklerini belirtirken diğer %30’luk 

kısımda kalanlar ise yine evde kalmayı önceliklendirdiklerini belirtirken eğer 

seyahat etmek isterler ise daha çok tarihi-kültürel değeri olan yerleri ziyaret 

etmeyi tercih ettiğini belirtmişlerdir.  

Katılımcıların %51’i pandemi öncesinde kalabalık yapılan etkinlikleri 

tercih ederken pandemi sonrasında (%53) daha az katılımcının olduğu 

etkinliklere katılmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Seyahate çıkış sıklığının 

sorgulandığı soruya ise pandemi öncesi dönemde katılımcıların %43’ü yılda 1 

kez mutlaka turistik amaçlı seyahat ettiklerini, %29’u yılda 1 den fazla 

seyahat ettiklerini belirtirken pandemi sonrasında %64 oranında yılda 1 kez 

mutlaka turistik amaçlı seyahat ettiklerini belirtmişlerdir. Yılda 1 kez de olsa 

turistik amaçlı yapılan seyahat oranındaki artışın nedenleri arasında sıkıntılı 

salgın hastalık süreci sonrası insanların evlerinden uzaklaşma, daha özgür 

olma, bir şeyleri yapabilme ve bir yerleri görebilme arzularının daha fazla 

artmış olmasını sayabiliriz. Katılımcıların pandemi sürecinde ve sonrasında % 

35’i arkadaşlarıyla bir yerlere gitmeyi tercih eder iken % 45’ide yalnız ya da 

aile üyeleri ile gitmeyi tercih ettiklerini belirtmiştir.  

Katılımcılara pandemi öncesi ve pandemi sonrası tesis ve işletmelerde 

aradıkları özelliklerden hangilerinin daha önemli olduğu sorulduğunda 

pandemi öncesi hizmet kalitesi (%29), tesis alt yapısı (%23) ve konfor (%21) 

daha önemli iken pandemi sonrasında hijyen ve temizlik (%44), hizmet 

kalitesi ve tesis alt yapısı (%19) olarak sıralanmıştır. Pandemi öncesi ve 

pandemi sonrası ekoturizme bakış açıları sorulan katılımcılar pandemi 

öncesinde de sonrasında da ekoturizm nedir ve farkındalığım yüksekti (%38) 

cevabını vermiştir. Aynı zamanda % 38’i de pandemi öncesi ekoturizm nedir 
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biliyordum fakat dikkatimi çekmez iken pandemi sonrasında daha fazla 

dikkatimi çekmeye başladı cevabını vermiştir.  

Pandemi süreci boyunca Artvin’de yapılan ekoturizm adı altında 

yapılan turizm faaliyetlerinin nasıl etkilendiği yönünde sorulan soruya 

katılımcıların % 48,6’sı oluşan pandemi koşulları nedeniyle Artvin’e daha çok 

turistin geldiğini ve daha çok doğal alanlarda vakit geçirdiklerini belirtirken, 

%30.4 ‘ü de pandeminin Artvin’deki turizm hareketliliğine etkisinin 

olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 3’te katılımcıların pandemi koşulları, pandemi süreci, çevre ve 

turizme dair görüşleri verilmektedir. Katılımcılar çoğunluklar Covid-19 salgın 

hastalığının turizm sektörünü olumsuz etkilediğini, günümüzde çevre 

sorunlarının çok fazla arttığını, pandemi öncesi daha kalabalık yapılan 

faaliyetler/mekânlar tercih edilirken pandemi sonrası küçük gruplar halinde 

yapılan turistik faaliyetler/mekânların tercih edildiğini, pandemi sürecinde 

turistler pandemi koşullarını dikkate alan işletmelerin daha çok tercih 

edildiğini, pandemi ile birlikte doğal alanlarda yapılan turizm faaliyetlerine 

olan ilginin arttığını ve pandemi ile birlikte ekoturizm faaliyetleri daha çok 

ilgi çektiği görüşlerine yüksek oranlarda katıldıklarını belirtmişleridir.  
 

Tablo 3. Katılımcıların Pandemi Koşulları, Pandemi Süreci, Çevre ve 

Turizme Dair Görüşleri 

GÖRÜŞLER 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

F
ik

ri
m

 Y
o
k

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

Değişen dünya düzeni ile birlikte turizm sektöründeki 3S 

anlayışının yerini 3E anlayışının aldığını düşünüyorum. 

56 19 25 

Pandemi öncesi daha kalabalık yapılan faaliyetler/mekânlar 

tercih edilirken pandemi sonrası küçük gruplar halinde 

yapılan turistik faaliyetler/mekânlar tercih ediliyor 

65 9 

 

26 

 

Günümüzde çevre sorunlarının çok fazla arttığını 

düşünüyorum. 

77 5 18 

Günümüzde çevre bilincinin yeterli seviyede olduğunu 

düşünüyorum. İnsanların pandemi ile birlikte Çevre 

sorunlarına karşı yaklaşımları olumlu yönde değişmiştir.  

35 7 58 

Çevre sorunlarına karşı artık hassasiyetin daha fazla 

olduğunu düşünüyorum 

19 

 

16 65 

Ekoturizm ve turizm arasındaki fark artık biliniyor, bilinçli 

turist sayısı giderek artıyor 

50 13 37 
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COVID-19 salgın hastalığının turizm sektörünü olumsuz 

etkilediğini düşünüyorum. 

70 5 25 

Pandemi ile birlikte doğal alanlarda yapılan turizm 

faaliyetlerine olan ilginin arttığını düşünüyorum. Pandemi ile 

birlikte ekoturizm faaliyetleri daha çok ilgi çekmiştir 

50 11 39 

Turizm faaliyetlerinde yerel ürünleri kullanmayı/satın almayı 

daha çok tercih ediyorum 

45 10 45 

Pandeminin turistik tesislerin hizmet anlayışını/hizmet 

kalitesini ve tesis yeterliliklerini olumlu etkilediğini 

düşünüyorum 

45 20 35 

 

Pandemi sürecinde turistler pandemi koşullarını dikkate alan 

işletmeleri daha çok tercih etmektedir 

58 12 30 

 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde salgın hastalıklardan 

kaynaklı ortaya çıkan kriz durumlarını inceleyen çalışmalara bakıldığında 

özellikle turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin ön planda olduğu 

görülmektedir. McKercher  ve  Chon  (2004) ve Pine ve McKercher (2004) 

yaptıkları çalışmalarında Çin’de ortaya çıkan Asya’nın büyük bölümü, 

ardında Kuzey Amerika ve Avrupa’da etkili olan Sars virüsü esnasında hem 

turistik destinasyonlarının hem de havayolu şirketlerinin ciddi oranda 

etkilendiğini,  turist sayısında ciddi düşüşler yaşanmasına sebep olmuş ve 

ekonomik anlamda ciddi gelir kayıplarına sebebiyet verdiğini fakat hastalık 

kontrol altına alındığında turizm faaliyetlerine hızlı bir geri dönüş olduğu 

ortaya koymuştur. Joo, Maskery, Berro, Rotz, Lee ve Brown (2019) ve 

Bayesen, Özkök ve Sünnetçioğlu’nun (2020) yaptıkları araştırmalar da ise 

salgınların yaşandığı destinasyonlarda turist sayılarında düşüşlerin görüldüğü, 

konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe ciddi ekonomik 

daralmaların yaşandığı, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde 

çalışan üç milyondan fazla insanın işsiz kaldığını fakat salgın durumunun 

ortadan kalkması ile eski duruma dönüldüğü belirtmişlerdir. 

SONUÇ  

Katılımcılar ekoturizmi doğayı anlatan/doğa temelli çevreyi 

koruyan/çevre dostu, yerel halkı ve yerel değerlerin ön planda tutulduğu, daha 

az yoğunluğun olduğu/daha çok harcamanın yapıldığı ve stresten uzaklaşmayı 

sağlayan/doğada vakit geçirilebilecek bir turizm çeşidi olarak 

tanımlamışlardır. Ayrıca katılımcılar ekoturizm faaliyetlerinin çevreye duyarlı 

olduğunu, atık yönetimi konusunda daha duyarlı olmaya yönlendirdiğini, 

ekoturizmin doğayı/çevreyi korumada bilinçlenmeyi arttırdığını, doğal 

ürünleri tüketmeyi önceliklendirdiğini, doğal alanların korunması için kaynak 
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ayrılması gerekliliğini ortaya koyduğunu, çevre ile uyumlu bir turizm 

altyapısının oluşturulmasının gerekli olduğunu, ekoturizmin çevresel 

olumsuzlukları/çevre kirliliğini en aza indirmede etkili olduğunu, ekoturizmin 

biyoçeşitliliği korumada katkı sağladığını ve geri dönüşü olmayan kaynakların 

mümkün olan en düşük düzeyde tüketimini teşvik ettiğini belirtmişlerdir.  

Değişen yaşam koşulları ile diğer turizm çeşitlerine kıyasla 

ekoturizm, farkındalığı her geçen gün artan bir turizm çeşididir. Ekoturizmin 

odak noktası doğa olmakla birlikte; özellikle günümüzde küçük gruplar 

halinde, kalabalık olmayan ortamlarda ve sürdürülebilir çevre bilincine sahip 

olarak yapılması turistlerin tercihlerini önemli noktada etkilemektedir (İşler ve 

Akyurt, 2021). Artvin ili ekoturizm potansiyeli açısından 

değerlendirildiğinde; doğal alanları, tabiat parkları, akarsu ve şelaleleri, 

yaylaları ve bu alanlarda sunulan ekoturizm faaliyetleri ile dikkat 

çekmektedir.  

Pandemi koşullarının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemesiyle birçok 

sektör zarar görmüş ve turizm bu sektörlerin başında yer almıştır. Kapanan 

sınırlar, kısıtlama gelen seyahatler ve sokağa çıkma yasakları turizm 

sektöründe büyük kayıplara yol açmıştır. Pandemi ile yeni bir hayat tarzı 

benimseyen insanlar için, pandemiden sonra turizm anlayışı da oldukça 

değişmiştir. Önceleri kalabalık, uzak ve deniz kenarı turizm seyahatleri tercih 

eden insanlar pandeminin getirmiş olduğu gerekçeler ile artık kişi sayısı daha 

az olan, doğa temelli turistik seyahatler planlamaktadır (Atkeson, 2020; 

Wilson vd., 2020). 

 Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi süresince tatillerini-

seyahatlerini kimlerle yapmayı tercih ettikleri sorgulandığında pandemi 

öncesi katılımcıların çoğunluğunun ailelerini tercih ederken, pandemi 

sürecinde ve sonrasında arkadaşlarını tercih etmişlerdir. Bu sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olarak aileleri ile tatil yapmak isteyen bireyler için tatillerini 

güvende oldukları ve rahat hissettikleri bireyler ile yapma isteğini 

gösterebiliriz. Arkadaşlarıyla gitmeyi tercih edenler için ise karantina altında 

aile bireyleriyle daha çok vakit geçirdikleri için farklı destinasyonlara farklı 

kişiler ile gitme ve keşfetme isteklerini ön planda tuttukları söylenebilir. 

Daha önce rahatlama, kendini yenileme ve stres atmak gibi 

nedenlerden dolayın tavsiye üzerine ekoturizm kapsamında seyahatte bulunan 

katılımcıların doğa yürüyüşleri yapmak, ormanlık alanlarda kamp yapmak, 

doğada fotoğraf çekmek, doğayı incelemek-keşfetmek-gözlemlemek gibi 

doğa temelli turizm faaliyetlerini planladıkları görülmektedir. Özellikle 
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pandemi sürecinde ortaya çıkan stres nedeniyle bu turizm çeşidi ve 

aktivitelerinin daha da ön plana çıktığı düşünülmektedir. 

Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası seyahat 

tercihlerinin değiştiğini, pandemi öncesinde daha çok denize kıyısı olan, her 

şey dahil otel sistemlerinin olduğu yerleri tercih ederken pandemi sonrası 

kalabalığın olmadığı, doğal alanlarda olan yerleri ve tesisleri tercih ettiklerini 

ve bu alanlara ulaşabilmek için ise fazla uzaklara gitmeden yakın çevrelerinde 

ulaşabilecekleri alanlara yöneldiklerini belirtmişlerdir. Bunun en önemli 

nedeni olarak da sağlık yönünden kalabalık ortamlarda bulunmak 

istememeleri ve sosyal mesafeyi korumak istemeleri, uzaklara seyahat 

etmenin daha güvenli olmadığı düşüncesidir.  

Covid-19 sürecinde en çok yapmayı tercih ettiğiniz aktivite ya da 

aktiviteler nelerdir diye sorulduğunda katılımcıların %70’i evde kalmayı 

tercih ettiğini evden uzaklaşmak istediklerinde ise doğada yürüyüş yapmayı, 

yaylalara çıkmayı, doğal alanlara günübirlik geziler yapmayı ve bu alanlarda 

fotoğraf çekmeyi, kamp yapmayı tercih ettiklerini belirtirken diğer %30’luk 

kısımda kalanlar ise yine evde kalmayı önceliklendirdiklerini belirtirken eğer 

seyahat etmek isterler ise daha çok tarihi-kültürel değeri olan yerleri ziyaret 

etmeyi tercih ettiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar pandemi öncesinde 

kalabalık yapılan etkinlikleri tercih ederken pandemi sonrasında daha az 

katılımcının olduğu etkinliklere katılmayı tercih ettiğini belirtmiştir. 

Katılımcılara pandemi öncesi ve pandemi sonrası tesis ve işletmelerde 

aradıkları özelliklerden hangilerinin daha önemli olduğu sorulduğunda 

pandemi öncesi hizmet kalitesi, tesis alt yapısı ve konfor daha önemli iken 

pandemi sonrasında hijyen ve temizlik, hizmet kalitesi ve tesis alt yapısı 

olarak belirtmişlerdir.  

Pandeminin sebep olduğu küresel değişimin etkilerinin tüm dünyada 

olduğu gibi Artvin ve yakın çevresinde de hissedildiği görülmektedir. 

Özellikle turizm endüstrisinin olumsuz yönde etkilendiğini, bireylerin turizm 

anlayışlarında değişimlerin olduğu, farkındalık seviyelerinin, tercih ve 

isteklerinin değiştiğini, daha önceden doğal alanlardaki faaliyetlerin öncelikli 

değilken pandemi sürecinde ilk tercih edilen yerler ve faaliyetler arasında yer 

aldığı görülmektedir. Bu yapılan çalışmada da Artvin ilinin ekoturizm 

potansiyelinin yüksek olduğu, pandemi sonrasında bu potansiyelin olumsuz 

etkilenmediği, pandeminin insanlar üzerinde yarattığı baskı ve stresin 

önlenmesinde yardımcı olan önemli bir destinasyon olduğu ortaya 

konulmuştur.  



15 | SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II 

 

KAYNAKÇA  

 

Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm 

Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1) 7-21. 

Alpago, H., Alpago, D.O. (2020). Koronavirüs ve Sosyoekonomik Sonuçlar. 

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 99-114. 

Arslan, Y. (2005). Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından 

Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 8(13), 29-53 

 Atkeson, A. (2020). What Will Be the Economic Impact of COVID-19 In 

The US. Rough Estimates of Disease Scenarios (No. W26867). 

National Bureau of Economic Research. 

Avcıkurt, C.  (2015).  Turizm Sosyolojisi.  Genel ve Yapısal Yaklaşım. 

Ankara: Detay Yayıncılık. 

 Aydın, B., Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin 

Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki 

Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları 

Dergisi, 6(1), 93-115. 

Bayesen, D., Özkök, F., Sünnetçioğlu, S. (2020). Covid-19 Pandemisi Sonrası 

Turistlerin Ekoturizm Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 

Journal of Recreation and Tourism Research,7(4), 528-550.  

Çeti, B., Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin 

Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ 

Turizm Fakültesi Dergisi, 22(2), 109-128.  

Estrada, M.A.R., Park, D., Lee, M. (2020). The Evaluation of The Final 

Impact of Wuhan COVID-19 on Trade, Tourism, Transport and 

Electricity Consumption of China. Tourism, Transport and Electricity 

Consumption of China. 

Joo, H., Maskery, B. A., Berro, A. D., Rotz, L. D., Lee, Y., Brown, C. M. 

(2019). Economic Impact of the 2015  MERS  Outbreak  on  The  

Republic  of  Korea’s  Tourism-Related Industries. Health Security, 

17(2), 100-108. 

Kaypak, Ş.  (2012).  Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 14(22), 11-29.  

Kurt B. Ve Balkız O. (2011). Kaçkar Dağları sürdürülebilir orman kullanımı 

ve koruma projesi, Kaçkar dağları Yusufeli bölgesi, ekosistem ve 

biyolojik çeşitlilik hususlarına dayalı bölgesel çok sektörlü yönetim 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 16 

 

planı. Ankara: TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 

Doğal Varlıkları Koruma Vakfı.  

İşler, H., Akyurt, H. (2021). AHP Yöntemi ile Seyahat Acentelerinin 

Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti: Giresun Örneği. Türk Turizm 

Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1103-1121. 

McKercher, B., Chon,  K.  (2004).  The Over-Reaction to SARS and the  

Collapse  of  Asian Tourism. Annals of Tourism Research, 31(3), 716-

719 

 OECD (2020). Tourism Policy Responses. Erişim Adresi: 

https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=124_124984- 

7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses 

 Pine, R., McKercher, B. (2004). The Impact of Sars on Hong Kong’s 

Tourism Industry. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 16(2), 139-143. 

Surat, H. (2016). Artvin ilinin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi. 

Karadeniz Araştırmaları, 13(52), 139-158.  

 (2017). Artvin Yusufeli’nde yerel halkın ekoturizme yönelik algı ve 

tutumları. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 

13(2), 9-19.  

TURSAB (2020). TÜRSAB Koronavirüs Raporu. Erişim Adresi: 

https://www.tursab.org.tr/duyurular/tursabkoronavirus-raporu 

UNWTO. (2020). Impact assessment of the COVID-19 outbreak on 

international tourism. World Tourism Organization. 

Yiğit, İ. & Gümüşçü, O. (2016, Ekim). Manisa ve Çevresinde Salgın 

Hastalıkların İskana Etkisi (XVI-XX. yy.). TÜCAUM Uluslararası 

Coğrafya Sempozyumu, Ankara. 

 Wilson, M.E., Chen, L. H. (2020). “Travellers Give Wings To Novel 

Coronavirus (2019-nCoV). Journal Of Travel Medicine, 2020, 1-3. 

 

 



17 | SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

OTELLERDE 

GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARI: 

KUŞADASI ÖRNEĞİ 
 

Bilge Deniz GÖK1 
 

Doç. Dr. Semih BÜYÜKİPEKCİ2 
 

 
1 Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği, Konya, Türkiye. Yüksek lisans 
öğrencisi. bilgedenizg95@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-1901-2066. 
2 Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültezi, Turizm İşletmeciliği, Konya, Türkiye, 

sbipekci@selcuk.edu.tr , Orcid ID: 0000-0002-8174-5682 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 | SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II 

 

GİRİŞ 

Sektörler artan rekabet sonucunda ayakta kalabilmek için birçok 

yöntem geliştirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi gelir yönetimi uygulamalarıdır. 

Gelir yönetimini ilk olarak havayolu şirketleri uygulamaya başlamıştır. 

Havayolu şirketleri koltukları, farklı müşteriye farklı fiyattan satarak geliri 

maksimum düzeye çıkarmayı amaçlamıştır. Gelir yönetimi uygulamalarının 

temel amacı işletmelerin karlılığını maksimum düzeye çıkartmaktır.  

Zaman içerisinde gelir yönetiminin uygulama alanları genişletilerek 

birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sektörlerden birisi de hizmet 

sektörüdür. Sürekli değişen talepler doğrultusunda hizmet sektörünün de gelir 

yönetimi stratejilerinden faydalanarak karlılığını arttırması olası bir durumdur. 

Otel işletmelerinde uygulanan gelir yönetimi uygulamaları havayolu 

işletmelerine göre daha farklıdır. Havayolu işletmeleri aynı özelliklere sahip 

olan koltukları farklı kategorilere ayırarak farklı şekilde fiyatlandırma yapıp 

hangi kategoriden kaç adet koltuk satacaklarına karar vermektedir. Fakat otel 

işletmelerinde bu durum farklıdır. Çünkü otel işletmelerinde birbirinden farklı 

birçok oda bulunmaktadır. Bundan dolayı havayolu işletmelerinde kullanılan 

gelir yönetimi uygulamaları doğrudan otel işletmelerinde 

uygulanamamaktadır (Meterelliyoz ve Tan, 2014: 88). Otel işletmelerindeki 

kapasitenin sınırlı olması ve sınırlı kapasitenin arttırılmasının uzun süreli 

olması durumu, işletmeleri gelir yönetimi uygulamaları kullanmaya 

yöneltmiştir (Aras, 2016: 1). Gelir ve karlılığı arttırmasının yanında, 

işletmelerin kapasite kullanımına, yapılan rezervasyonların hangisinin kabul 

edilip edilmeyeceğine yönelik kontrol imkanı sunan bir sistemdir. 

Bu çalışmanın amacı Kuşadası’nda bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel 

işletmeleri yöneticileri ile görüşülerek gelir yönetimi uygulamaları hakkında 

bilgi edinmektir. Çalışmanın Kuşadası’nda yapılmasının sebebi, son dönemde 

yaşanılan Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı seyahat kısıtlılığı ve maddi 

yetersizliklerdir. Kuşadası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli 10 adet 5 

yıldızlı, 24 adet 4 yıldızlı otel bulunmaktadır (kuto.org.tr/). 5 yıldızlı 4 tane 

otel, 4 yıldızlı 2 tane otel yönetici ile görüşme sağlanmıştır. Diğer oteller ile 

görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni, yöneticilerin görüşmek istememesi, 

otelde yapılan tadilat, yoğunluk gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

https://kuto.org.tr/9
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1. GELİR YÖNETİMİ 

Globalleşen dünyada, işletmeler çalışma hayatında kalabilmek ve 

daha fazla kar elde edebilmek için çeşitli yöntem arayışı içerisine girmişlerdir. 

Bu yöntemlerden birisi de gelir yönetimidir. Gelir yönetimi 1970’li yıllarda 

havayolu şirketlerinde artan rekabet sonucunda, gelirleri arttırmak için 

geliştirilen ve uygulanan stratejik bir sistemdir. Bu sistem havayolu 

şirketlerinde farklı koltukları, farklı müşterilere, farklı fiyattan satarak elde 

ettikleri karı maksimum seviyeye çıkartma amacı ile geliştirilmiştir (Gür ve 

Yıldız, 2014: 16). Daha sonra bu sistemin yaygınlaşması ile beraber oteller, 

restoranlar, araç kiralama şirketleri gibi birçok sektör gelir yönetiminden 

yararlanmaya başlamıştır. Havayolu işletmelerinden sonra gelir yönetimi 

uygulamalarının en çok kullanıldığı alan otel işletmeleridir. Giderek büyüyen 

ve rekabetin arttığı otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamalarından 

yararlanılmaktadır. Bu yöntem ile işletmeler rakiplerinin bir adım önüne 

geçerek karlılığını arttırmaktadır. Daha geniş bir ifade ile gelirlerin ve 

müşterilere verilen hizmetin geçmişteki ve güncel verilerle birlikte politikalar 

ile desteklenerek kazançlarını en üst seviyeye çıkartmaktır (Ören, 2005: 32). 

Gelir yönetimi uygulamaları sektörlere göre farklılık gösterse de amaç 

temelde aynıdır. Örneğin; otel işletmelerinde oda gelirlerini en üst düzeye 

çıkartmak, havayolu işletmelerinde sabit koltuk kapasitesini farklı kategorilere 

ayırarak en üst düzeyde kar elde etmek. 

Temelde gelir yönetiminin dört ana özelliği mevcuttur. Bunlar şekil 

1’de yer almaktadır. 

 

Şekil 1: Gelir Yönetimi’nin Dört Temel Özelliği (Taşçı, 2020: 19) 

DOĞRU 
ÜRÜN

DOĞRU 
MÜŞTERİ

DOĞRU 
FİYAT

DOĞRU 
ZAMAN
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En basit tanım ile doğru müşteriye, doğru ürünü, doğru zamanda, 

doğru fiyattan satmaya gelir yönetimi denmektedir. Doğru müşteri, hizmeti 

işletmenin belirlediği fiyattan almayı kabul eden kişidir. Doğru ürün 

müşterinin isteklerini karşılayan, müşterinin ödeme yapmayı kabul ettiği ve 

otele getiri sağlayacak ürünlerdir. Otellerin seçmiş olduğu dağıtım kanalları 

da otele yüksek miktarda kar getirir. Doğru zaman ise müşterinin hizmeti satın 

alma isteğinin en uygun olduğu zamandır. Örneğin; potansiyel bir müşteri için 

doğru zaman hizmeti almaya karar verdiği zamandan birkaç hafta öncedir. 

Sevgililer gününde yapılacak olan bir organizasyon reklamı birkaç hafta 

önceden verilmelidir. Böylelikle organizasyon müşterinin aklında kalmış 

olacaktır (Özbey, 2019: 11). 

Gelir yönetimi içinde yapısal kararlar, fiyat kararları ve miktar 

kararları olmak üzere üç temel, talep-yönetim kararını barındırmaktadır. 

Yapısal kararlar: hangi satış formatının, hangi ürünün hangi sınıfa 

kullanılacağı konusunda bölümlemelerin yapılması vb. kararları 

kapsamaktadır. Fiyat kararları; ürünlerin nasıl fiyatlandırılacağı, ürün 

fiyatlarının zamanla nasıl değiştirileceği, ürünlere ne kadar indirim yapılacağı 

gibi kararları kapsar. Miktar kararları ise, hangi sınıfa ne kadar satış kapasitesi 

ayrılacağı, ürünün ne zaman pazara sunulacağı ve çekileceği gibi aşamaları 

kapsamaktadır (Baş, 2008: 15).  

Gelir yönetiminden yararlanan işletmeler geçmiş yılların sayısal 

analizlerinden, müşteri tahminlerinden yararlanmaktadır. Satışa sunulan ürün 

veya hizmetin miktar ve fiyatlarının düzenlenmesi de gelir yönetimi 

kapsamındadır. Otel işletmelerinde doğru bir gelir yönetimi uygulamak için 

aşağıdaki maddelerin kullanılması tavsiye edilmektedir (Gür ve Yıldız, 2014: 

17) 

• Pazar ihtiyaçları belirlemek. 

• Teknolojiden yararlanmak. 

• Tahminlerden yararlanmak. 

• Gelir yönetimi ile ilgili ekip oluşturmak. 

• Gelir yönetimi uygulamalarının devamlılığını sağlamaktır. 
 

Gelir yönetimi sistemlerinde talep tahmini için istatiksel modeller, 

envanter ayrımına göre kontrol yöntemi oluşturmak için optimizasyon 

modelleri ve bu modelleri yürütmek için ise rezervasyon sistemi 

kullanılmaktadır (Meterelliyoz ve Tan, 2014: 90). Gelir yönetimi 

uygulamalarından başarı sağlamak için, gelir yönetimi ve rezervasyon 
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biriminin birbiri ile bağlantılı olması gerekmektedir. Bu bağlantı şekil 2’de 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2: Gelir Yönetimi ve Rezervasyon Arasındaki İlişki (Hormby vd., 2010: 48). 

1.1. Gelir Yönetiminin Amaçları ve Faydaları 

Gelir yönetimi temelde işletmelerin karlılığını arttırmayı 

amaçlamaktadır. (Hacıoğlu, 2011)’e göre gelir yönetiminin amaçları aşağıdaki 

gibidir; 

• Fiyatların en uygun biçimde belirlenmesi, 

• Talebin yüksek olduğu dönemde karlılığın arttırılması, düşük 

olduğu dönemde ise doluluğun arttırılması, 

• Rezervasyonun iptal edilmesi, müşterinin erken ayrılması gibi 

durumlarda gelir kayıplarının en aza düşürülmesidir. 
 

Güderoğlu, (2017)’na göre gelir yönetimi amaçları ise; 
 

• Karlılığı maksimum seviyeye çıkarmak, 

• Doluluğu en üst seviyeye çıkarmak, 

• İndirim vb.. hizmetleri en aza indirmek, 

Gelir yönetimi, uygulandığı sektöre birçok fayda sağlamaktadır. 

Bunlardan bazıları; 

• İleri tarihli fiyatlandırma yapar. 

• Pazarda rekabeti arttırır. 

• Maliyeti düşürür ve karlılığı arttırır. 

• Erken rezervasyon indirimlerinde talebi arttırır. 
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• Uygulanan yöntemler ile sınırlı olan kapasiteden en yüksek karı 

elde etmeyi sağlar (Güler ve Kayar, 2016). 

• Müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini önceden tahmin etme fırsatı 

sunar. 

• İşletme departmanları arasında güçlü iletişimin doğmasına 

yardımcı olur (Özer, 2021). 

1.2. Gelir Yönetiminin Dezavantajları 

Gelir yönetimi uygulamalarının işletmelere faydası olduğu gibi bazı 

zararları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; 
 

• İşletmeye gelen müşterilerin verdiği tepki, 

• Kısa vadeli düşünmek, 

• Çalışan personelin eğitimi, 

• Üst düzey yöneticilerin ilgisizliğidir (Emeksiz, 2011: 40). 

İşletmeye gelen müşterilerin verdiği tepki; gelir yönetimi uygulayan 

otel işletmelerinde oda fiyatları talep ve birçok faktöre göre değişmektedir. 

Örneğin; aynı tip odaya farklı fiyat uygulamaları yapılmaktadır. Odaya fazla 

fiyat ödeyen müşteri kendisine haksızlık yapıldığını düşünebilir. Bu durumu 

fark eden müşteri konaklama tercihini değiştirip diğer işletmelerden 

yararlanabilir. Bu da işletmenin gelir kaybına neden olabilir (Emeksiz, 2011: 

41). 

Kısa vadeli düşünmek; işletmelerin kısa vadede gelirini arttırmak 

istemesi, hizmet kalitesini geri planda tutması bazı sorunlara yol açabilir. 

Çalışan personelin eğitimi; gelir yönetimi uygulayan bir işletmenin 

çalışanları mutlaka gelir yönetimi hakkında bilgilendirilmelidir. Çalışanların 

gelir yönetimi uygulamaları hakkında zaman zaman vereceği kararlar 

işletmenin karlılığı için önemlidir. Gelir yönetimi hakkında bilgisi olmayan 

bir personel işletmeyi zarara uğratabilir. 

Üst düzey yöneticilerin ilgisizliği; yalnızca çalışanların gelir yönetimi 

uygulamaları hakkın bilgi sahibi olması yeterli değildir. Üst düzey 

yöneticilerin bu konu da bilgilendirilmesi hatta eğitim alması sağlanmalıdır. 

Gelir yönetimi uygulayan bir otel işletmesinde resepsiyonistin, rezervasyonun 

vd.. departmanların bilgi sahibi olması yeterli olmayabilir. Yöneticilerin bu 

duruma ilgisiz kalması noktasında işletme zarara uğrayabilir. 
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1.3. Gelir Yönetimi Unsurları 

Gelir yönetimi yöntemlerinin sektörlerde başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi için, sektörlerin sahip olması gereken bazı özellikler 

bulunmaktadır. Bu özellikler kapasitenin sınırlı olması, yüksek sabit 

maliyetler, değişken maliyetlerin düşük olması, talebin zamana duyarlı 

olması, ürünlerin birbirine benzer olması olarak sıralanabilir. 

Kapasitenin sınırlı olması; gelir yönetimi kapasitesi sınırlı olan 

işletmelerde uygulanmaktadır. Uygulanan gelir yönetimi sistemleri sınırlı 

kapasiteden yüksek kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Kapasite sınırı olmayan 

işletmeler, talebe göre kapasite belirlemektedirler (Unurlu, 2010: 59-60). 

Yüksek sabit maliyetler; kapasitesi sabit olan bir işletmenin 

kapasitesini genişletmesi oldukça maliyetlidir. Bundan dolayı gelir yönetimi 

mevcut kapasiteden en iyi karı elde etmek için kullanılmaktadır (Unurlu, 

2010: 59-60).  

Değişken maliyetlerin düşük olması; kapasitenin dışına çıkmamak 

kaydı ile ek bir ürün veya hizmet satmanın maliyeti düşüktür. Mesela, otele 

gelen ek bir müşterinin maliyeti oldukça düşüktür. Bundan dolayı 

kullanılmayan kapasite değişken maliyetlerin üstünde satılmalıdır. Bu durum 

da sabit maliyet ve kara katkı sağlamaktadır (Unurlu, 2010: 59-60). 

Talebin zamana duyarlı ve dalgalı olması; sınırlı kapasiteye sahip 

olan otel işletmeleri değişen talebi kapasiteleriyle her zaman eşitleyemezler. 

Sınırlı sayıdaki talebi yönetmek için işletmeler sınırlı rezervasyon sisteminden 

yararlanırlar. İşletmeler geçmiş rezervasyonlar sayesinde talep tahmin 

yöntemleri kullanılarak, talebin az olduğu dönemlerde kullanım oranının 

artmasında, az olduğu dönemlerde karlılığın artmasına olanak sağlarlar 

(Unurlu, 2010: 59-60). 

Ürünlerin benzer olması; otel işletmelerinde talep artışı ve azalışına 

göre farklı fiyat uygulanmakta ve sınıftaki odalar birbiri yerine 

kullanılabilmektedir (Unurlu, 2010: 59-60). 

2. YÖNTEM 

Çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme 

formundaki sorular otel yöneticilerine yöneltilmiştir. Görüşme formunun ilk 

aşaması yöneticilerin demografik (cinsiyet, yaş, eğitim durumu) gibi 

sorulardan oluşmaktadır. Daha sonrasında işletmenin özellikleri ve gelir 

yönetimi ile ilgili sorular yer almaktadır. Görüşme Aydın’ın Kuşadası 

ilçesinde 4 ve 5 yıldızlı otellerin yöneticileri ile yapılmıştır. Kısıtlı otel 

yöneticileri ile görüşülmesinin sebebi yoğunluk, tadilat, yöneticilerin red 
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cevabı vb.. durumlardan kaynaklanmaktadır. Görüşme süresi 15-30 dk 

arasında değişmektedir.  

3. BULGULAR 

Tablo 1’de görüşmeye katılan katılımcıların demografik özellikleri 

yer almaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Özellikleri 

No Cinsiyet Yaş 
Eğitim 

durumu 

İşletmedeki 

pozisyon 
İş tecrübesi 

1 Erkek 35-44 Lisans Genel Müdür 14-20 

2 Kadın 25-34 Lisans Muhasebe Müdürü 11-13 

3 Erkek 35-44 Ön Lisans Ön Büro Müdürü 6-10 

4 Kadın 25-34 Lisans Muhasebe Müdürü 11-13 

5 Kadın 35-44 Lisans Ön Büro Müdürü 6-10 

6 Kadın 45-60 Lise 
Rezervasyon 

Müdürü 
20-30 

 

Araştırmada görüşülen kişilerin demografik özellikleri tablo1’de yer 

almaktadır. Tabloya göre görüşülen kişilerin 2’si erkek, 4’ü kadındır. Yaş 

gruplarına bakıldığı zaman 3’ü 35-44, 2’si 25-34, 1’i 45-60 yaş aralığındadır. 

Eğitim durumlarına bakıldığında ise 4’ü lisans, 1’i ön lisans, 1’i lise 

mezunudur. İşletmedeki pozisyonlarına bakıldığında 1’i genel müdür, 2’si 

muhasebe müdürü, 2’si ön büro müdürü, 1’i rezervasyon müdürü olarak görev 

almaktadır. 1 kişi 14-20, 2 kişi 11-13, 2 kişi 6-10, 1 kişi 20-30 yılları arasında 

iş tecrübesine sahiptir. 

Tablo 2’de görüşme yapılan otellerin özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 2: İşletme Özellikleri 

No 
İşletme 

Yıldızı 

İşletmenin 

Faaliyet 

Süresi 

İşletmenin 

Oda Sayısı 

İşletme Gelir 

Yönetimi 

Uyguluyor Mu? 

İşletmede G.Y 

Hangi Departman 

Uyguluyor? 

1 5 21 ve üzeri 151 ve üzeri Evet Satış Pazarlama 

2 4 11-20 51-100 Evet Satış Pazarlama 

3 5 11-20 151 ve üzeri Evet Ön Büro 

4 4 1-10 50 ve altı Evet Satış Pazarlama 

5 5 21 ve üzeri 151 ve üzeri Evet Satış Pazarlama 

6 5 21 ve üzeri 151 ve üzeri Evet 
Satış Pazarlama-Ön 

Büro 

 

Tablo 2’de görüşme yapılan yöneticilerin çalıştıkları otel hakkında 

bilgiler yer almaktadır. 4 otel 5 yıldızlı, 2 otel 4 yıldızlıdır. İşletmelerin 
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faaliyet sürelerine bakıldığında 3 otel 21 yıl ve üzeri, 2 otel 11-20 yıl arası, 1 

otel 1-10 yıl arasında faaliyettedir. Oda sayıları ise, 4 otel 151 ve üzeri, 1 otel 

51-100, 1 otel ise 50 ve altı oda sayısına sahiptir. Görüşülen 6 otelde gelir 

yönetimi uygulanmaktadır. 4 otelde gelir yönetimini satış pazarlama 

departmanı, 1 otelde ön büro departmanı, 1 otelde ise satış pazarlama ve ön 

büro departmanı uygulamaktadır.  

Görüşme yapılan yöneticilere gelir yönetimi hakkında toplam 8 soru 

sorulmuştur. Gelir yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup 

olmadıklarına yönelik soruya 4 yönetici bilgi sahibi olduğunu 2 yönetici 

kısmen bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir.  

Gelir yönetimini nasıl tanımlarsınız sorusuna 3 no’lu yönetici ‘Turizm 

işletme ve kar amaçlı kuruluşların vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğru bir 

uygulama yapıldığı taktirde işletmenin karını yükselten bir sistemdir’ cevabını 

vermiştir. 

Gelir yönetimi uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız hangi 

departmanlar uyguluyor? sorusuna 6 yönetici ‘evet’ cevabını vermiştir. Gelir 

yönetimini 4 otelin satış-pazarlama, 1 otelin ön büro, 1 otelin ise satış-

pazarlama ve ön büro departmanları uygulamaktadır. 

Gelir yönetimi otelde nasıl uygulanıyor? Sorusuna, 1 no’lu otel 

yöneticisi ‘genellikle pazara göre uygulanıyor iç Pazar ve dış pazara göre. 

Siyası etkenler, hava şartları gibi durumlarda göz önünde bulunduruluyor. 

Uygulamalar ana pazara göre değerlendiriliyor eğer koşullar uygun değil ise 

alternatif pazar oluşturuluyor. Maaliyet etkenli çalışmalar yapılmaktadır. Kişi 

başı gelirler ve kişi başı giderler baz alınmaktadır. Kur değişimleri de 

uygulamalarımıza etki etmektedir’ cevabını vermiştir. 6 no’lu otel yöneticisi 

ise ‘müşterileri benzer satın alma özelliklerine göre sınıflandırıyoruz, bu 

sınıflandırmaya göre bazı promosyonlar ve bazı indirimli paketler 

uyguluyoruz. Böylece doğru müşteriye doğru ürünü sunmuş oluyoruz aynı 

zamanda sınıflandırdığımız pazar bölümlerine göre verdiğimiz hizmeti 

geliştiriyoruz’ yanıtını vermiştir.  

Gelir yönetimi uygulamalarının faydalarından ve zararlarından 

bahseder misiniz? Sorusuna 6 no’lu yönetici ‘gelir yönetimi bir yol 

göstericidir. Gelir yönetiminde kısa, uzun, geçici kararlar alınabilir. Kuralsız 

ve baştan sağma uygulamalar uygulanırsa bu durum işletmeyi zarara 

sokabilir. Sıradan, bilgisi olmayan bir yönetici tarafından uygulanırsa yanlış 

yöntemler kullanılabilir. Anlık fırsatlar kaçabilir. Doğru yerde ve doğru 

zamanda kullanılırsa maliyet artar ve karlılık sağlanır’ şeklinde cevap 

vermiştir. 4 no’lu otel yöneticisi ‘gelir yönetimi uygulamaları işletme 
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faaliyetlerimize yardımcı olmaktadır, departmanlar arası yardımlaşmayı ve iş 

bölümünü sağlamaktadır. Doğu uygulandığı taktirde doluluk oranlarını 

arttırarak işletmeye katkı sağlamaktadır. Eğer kısa vadede düşünülerek yanlış 

uygulamalarda bulunulursa kötü sonuçlar doğurabilir. İşletme karlılık ve 

itibar açısından zarar görebilir’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Gelir yönetimi işletmeler için önemli midir? Uygulamaların 

yaygınlaşması için neler yapılmalıdır? Sorusuna 5 no’lu yönetici ‘evet 

önemlidir ve işletmelerdeki karlılığı arttırmak için uygulanması 

gerekmektedir. İşletmelerin amaçları para kazanmaktır ve gelir yönetimi 

uygulamaları da karlılığı arttırmaktadır. Gelir yönetimi uygulamalarının 

yaygınlaşması için ise finansal okur yazarlığın geliştirilmesi gerekli ve 

departman çalışanları konu hakkında bilinçlendirilmeli’ diye cevap vermiştir. 

1 no’lu yönetici gelir yönetiminin önemli olduğunu vurgulayarak, 

uygulamaların yaygınlaşması için çalışan bireylerin gelir yönetimi hakkında 

bilgilendirilmesi gerektiğini ve otel yöneticilerinin konu hakkında bilgi sahibi 

olan kişilerden seçilmesi gerektiğini söylemiştir.  

Gelir yönetimi uygulamalarınızdaki tahminleri nelere göre 

yapmaktasınız? Sorusuna 2 no’lu otel yöneticisi ‘enflasyona göre, satış 

fiyatlarına göre(pazara göre), gerçekleşen geçmiş rezervasyonlara, çevre 

otellerin fiyatlandırmaları ve doluluk oranlarına göre yapmaktayız’ cevabını 

vermiştir.  

Oda fiyatlarını neye göre belirliyorsunuz? Sorusuna 4 no’lu yönetici 

‘kimi dönemlerde maaliyete ve piyasa faizlerine kimi dönem müşteri profiline 

göre, çevre otellerin fiyatlarına göre belirlenmektedir’ cevabını vermiştir. 3 

no’lu yönetici ‘fiyatlarımızı müşterilerin satın alma kararlarını göz önünde 

bulunduracak şekilde belirlemekteyiz, aynı zamanda sezonluk talebe göre de 

fiyatlandırma yapmaktayız’ cevabını vermiştir. 

Dağıtım kanallarınız nelerdir? Sorusuna tüm yöneticilerin ortak 

verdiği cevap; ‘acentalar, call center, web sayfalarımız, daha önce 

konaklayan misafirler ve kişisel pazarlama’ cevabını vermiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde çeşitli sektörlerde hizmet veren birçok firma rekabetin 

giderek artması ile sektörde kalabilmek ve karlılıklarını arttırabilmek için 

farklı yöntemler uygulamaktadır. 1970’lerde havayolu şirketleri tarafından 

kullanılmaya başlayan gelir yönetimi uygulamaları zamanla hizmetin 

stoklanamadığı tüm sektörlerde önemli bir hale gelmiştir. Gelir yönetiminin 

temel amacı karlılığı arttırmaktır. Gelir yönetiminin en basit tanımı doğru 
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ürünü doğru zamanda doğru müşteriye satmaktır. Gelir yönetimi 

uygulamalarının başlangıcı havayolu sektörü olarak bilinmektedir. Gelir 

yönetimi uygulamaları hava yolu sektöründe yoğun olarak uygulansa da diğer 

sektörlerde bu uygulamadan yararlanmaktadır.  

Çalışma, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 6 otel ile sınırlıdır. 6 

otel yöneticisi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmede, yöneticilerin 

gelir yönetimi hakkındaki bilgileri ve otelde uygulanan gelir yönetimi 

uygulamaları hakkında bilgi toplanmıştır. Çalışmaya göre; genel anlamda 

yöneticiler gelir yönetimi hakkında bilgiye sahiptir ve gelir yönetimi 

uygulamalarından yararlanmaktadır. Gelir yönetimi uygulama sürecinde tüm 

riskleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Doğru bir uygulama ile işletme 

kar edecektir. Gelir yönetimi uygulamalarının işletmeye yararı olduğu gibi 

zararı da vardır. Bu zararları en aza indirgemek için çalışan personelin gelir 

yönetimi eğitimine ihtiyacı vardır. İşletmelerin doğru politikalar uygulaması 

için doğru analizler yapması gerekmektedir. İşletmeler genelde gelir yönetimi 

uygulamalarını kullanırken geçmiş rezervasyonlardan, doluluk oranlarından, 

çevre otellerin fiyat politikalarından yararlanmaktadır. Tüm departmanların 

birbiri ile koordineli bir şekilde çalışması da önemli bir rol oynamaktadır. 

Teknoloji geliştikçe gelir yönetimi uygulamalarının alanları da giderek 

gelişme gösterecektir. Çünkü işletmelerin dağıtım kanallarında teknolojinin 

yeri oldukça büyüktür. İşletmelerin kar sağlamaları zaman alabilir bu yüzden 

yöneticilerin doğru zamanda doğru uygulamalar yapması önemlidir aksi halde 

işletme iflasa kadar gidebilir.  
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GİRİŞ 

Turizm sektörü, insanlara sunduğu çeşitli hizmetlerden, yarattığı gelir 

ve ekonomiye katkısından dolayı dünyanın en büyük sektörü olarak ifade 

edilebilir (Örnek ve Akın, 2016:1089). Bu kapsamda turizm alanında dünya 

genelinde büyük bir ekonomik hareketlilik söz konusudur. Söz konusu 

hareketliliğin temel sebepleri; artan refah düzeyi, havayolu taşımacılığında 

oluşan güven hız ve konfor, rekabet nedeniyle fiyatların daha uygun gelmesi, 

bilişim teknolojindeki yenilikler vb. biçiminde sıralanabilir. İfade edilen 

nedenlere bağlı olarak günümüzde milyarlarca insan dünyanın birçok farklı 

yerini ziyaret etmekte ve milyarlarca dolar harcama yaparak ekonomik 

hareketliliğe neden olmaktadır (Çuhadar, 2020: 116).   

Dünya Turizm Örgütü’nün çeşitli verileri kapsamında bir milyardan 

fazla insan günümüzde uluslararası seyahate katılmaktadır. Nitekim bu 

hareketlilik turizm sektörünün hızlı bir biçimde büyümesine neden 

olmaktadır. Dolayısıyla turizm sektörü, dünya genelinde en hızlı büyüyen 

sosyal ve ekonomik faaliyettir şeklinde ifade edilebilir (UNWTO, 2020). 

Buradan hareketle turizm; tarihi, kültürel, toplumsal ve ekonomik yönleri olan 

bir kavram olmakla beraber, en fazla ekonomik yönü ile ele alınan bir kavram 

olarak öne çıkmaktadır.  

Turizm sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 

önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla ülke ekonomileri için turizm ödemeler 

bilançosundaki açıkları kapatmak için kullanılan bir döviz kaynağı olarak 

bilinmektedir. Çünkü birçok turizm ülkesinin, kalkınma ve büyümeleri için 

gereksinim duydukları döviz girdisine sahip sektör, ulusal gelirleri arttırarak 

istihdam sağlamaktadır. Böylece dünya ülkelerinin uluslararası turizm 

pazarında rekabet içerisinde olduğunu söylemek mümkündür (Bahar ve 

Kozak, 2005). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm sektörü, meydana 

getirdiği doğrudan ve dolaylı ekonomik katkılarından kaynaklı olarak yıllar 

içerisinde önem kazanmış ve Türkiye ekonomisinde önemli bir sektör haline 

dönüşmüştür. İfade edilen ekonomik olumlu etkilerin birçok olumsuz etkileri 

de beraberinde getirdiği bilinmektedir.  Bu olumsuz etkiler; dışa bağımlılık, 

enflasyonist baskı ve sektörün mevsimsellik özelliğinden kaynaklı sezon dışı 

dönemlerde işsizlik sorunu vb.’dir (Özaltın, 2020: 1479).  Söz konusu 

olumsuz etkilere rağmen gerek gelişmiş gerekte gelişmekte olan ülkeler 

olumlu etkileri kapsamında olumsuz etkileri görmezden gelmektedir. Çünkü 

olumlu getirilerinin olumsuz götürülerinden daha fazla ve etkin olduğunu 

söylemek mümkündür.  
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Çalışmanın temel amacı turizm ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Söz konusu amaç kapsamında ikincil veriler taranmış ve 

çalışmanın genel çerçevesi oluşturularak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.  

1. TURİZM VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 

Turizm ve ekonomi birbirini tamamlayan sıkı ilişki içerisinde olan 

kavramlardır. Buradan hareketle ekonomi; tarım, sanayi ve hizmetler olmak 

üzere üç temel sektörden oluşmaktadır. Hizmetler sektörü içerisinde yer alan 

ve alt sektörleri içerisinde barındıran turizm, tek başına bir sektör olma 

özelliğine sahiptir (Yağcı, 2003: 8). Dolayısıyla turizm sosyal ve ekonomik 

yönü güçlü bir sektör olarak ifade edilebilir. Ancak dünyada ilk 

tanımlamalarda turizmin iktisadi yönü önem arz ederken birçok ülkede 

1920’li yıllarda iktisadi yönü önem kazanmaya başlamıştır. 1920’li 

yıllarından sonra genel olarak dünya ülkelerinde sosyal yönünden çok 

ekonomik yönünün önem arz etmesinden kaynaklı turizm ekonominin 

inceleme alanına girmiştir (Toskay, 1989: 53-56).  

Turizm ve ekonomi arasındaki ilişki çift yönlüdür. Turizm ile 

ekonomi birbirini tamamladığından önem arz eden ve birbirinden ayrı 

düşünülemeyecek kavramlardır.  Turizm; serbest zamanın, tasarrufun nasıl 

kullanılacağına dair ekonomik bir kararla ilerleyen yatırım, tüketim, istihdam, 

ihracat ve kamu geliri gibi ekonomik yönleri bulunan sosyo ekonomik olay 

olarak ifade edilebilir (Akın vd., 2012: 64).  

Turizm ve ekonomi arasındaki ilişki makroekonomik düzeyde ve 

göstergeler ile makroekonomik anlamda oldukça önemli etkileri içerisinde 

barındırmaktadır. Söz konusu etkiler arz ve talep kaynaklı olmak üzere iki 

farklı açıdan değerlendirilebilir. Turizm talebinin karşılanmasının ekonomik 

olarak getiri sağlaması arz yönlü faktörlere bağlıdır. Bu anlamda turizm arz 

yönü; kaynak stokları, teknolojisi, istikrarı, toplumun psikolojik davranışları, 

alt-üstyapı yatırımları gibi toplumsal refahın göstergeleri ve gelir getirici 

unsurları turizme bağlı olarak şekillenmektedir (Bahar ve Kozak, 2012: 7-8). 

Turizm aktivitelerinin gerçekleşmesi sonucunda; ekonomiye gelir, dış 

ödemeler dengesinde açıklarının kapanması, istihdamın artması, enflasyonun 

düşmesi, diğer reel sektörlere olan olumlu etki, ekonomik anlamda kalkınma 

ve bölgeler arası gelişmişlik farklıklarını azaltılması vb. gibi çok yönlü 

olumlu etkiler bırakmaktadır (Güngör, 2011: 13-16).Söz konusu etkiler; 

moneter ve reel etkiler olmak üzere iki çatı altında değerlendirilmektedir 

(Kılıçlar, 2004: 20). Turizm hareketlerinin döviz arzında artış sağlamasıyla 

dış ödemeler dengesine etkisi, gelir etkisi, gelirin tekrar dağılımıyla 
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ekonomiye canlılık kazandırması, milli gelir üzerinde katma değer etkisi 

oluşturmaktadır. Bununla beraber turizmin, devlet gelir ve harcamalarına 

etkisi ve iç fiyatlara etkisi gibi etkilerin tamamı moneter etki olarak 

bilinmektedir (Avcıkurt, 2020: 41). Turizmin istihdama etkisi, diğer sektörler 

üzerine etkisi, alt-üst yapıya etkisi ve bölgeler arası dengeli kalkınmaya etkisi 

ise reel ekonomik etkilerdir (Özsağır ve Akın, 2012: 322). 

1.1. TURİZMİN OLUMLU EKONOMİK ETKİLERİ 

Turizmin dünya ülkelerinde ekonomik katkıları her geçen gün 

küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmaktadır.  Bu kapsamda Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) verileri çerçevesinde dünya üzerinde 

oluşan toplam gelirin %10’luk kısmının turizm sektöründen karşılandığı 

bilinmektedir (UNWTO, 2020). Dolayısıyla söz konusu oran turizmin dünya 

ülkeleri için önemi ortaya koymaktadır. Nitekim turizmin hem gelişmiş hem 

de özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde yarattığı etki sektörün 

ekonomik yönünü ön plana çıkarmaktadır.  Turizm, dinamik ve ekonomik 

olma özelliğinden gelişmekte olan ülke ekonomilerinin karşılaştığı ulusal ve 

uluslararası ekonomik sorunların çözümünde çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla turizmin ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözümünde, 

ödemeler dengesine, gelire, istihdama, bölgeler arası gelişme farklarını 

azaltıcı etkileri söz konusudur (Kar vd., 2004: 89; Tavmergen, 1998: 54). 

1.1.1 Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi 

Turizm, dinamik ve ekonomik olma özelliğine bağlı olarak ilk 

ekonomik etkisi ödemeler dengesi üzerindedir. Turizm hareketlerine bağlı 

olarak döviz arz ve talebi, ödemeler dengesinde etkilere neden olmaktadır. 

Ödemeler dengesi, “o ülkede yerleşik kişilerin ve kurumların yurt dışında 

yerleşik kişi ve kurumlardan aldığı ve onlara sattığı mal ve hizmetler ile bu 

işlemleri yürütebilmek üzere yaptığı finansal faaliyetlerin toplamı” olarak 

tanımlanmaktadır (Yazıcıoğlu, 2014: 277). Gelişmekte olan ülkelerde yatırım 

mallarının ithalatının artması dövize duyulan ihtiyacı aynı oranda 

arttırmaktadır. İthalattaki döviz ihtiyacı, ihracatla karşılanamadığı durumda 

ticaret açığı büyümektedir. Böylece ülkenin ekonomisi büyük oranda zarar 

görmektedir. Söz konusu oluşan olası olumsuzlukta görünmeyen ihracat ve ek 

ihracat olarak turizmden elde edilen döviz girdisi, ülkelerin dış ticaret açığının 

kapanmasında önemli görev üstlenmektedir (Bayer, 1992: 38).  

Uluslararası arenada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin turizm 

sektörünü önemsemesindeki temel sebebin ülke dışından elde edilen geliri 

artırmak ve ödemeler dengesindeki açığı kapamak olduğu düşünülmektedir 
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(Yıldız, 2007: 141). Dolayısıyla Türkiye’nin de uyguladığı turizm 

politikalarının en önemli hedeflerinden birinin de, ödemeler dengesinde 

oluşan açığın belli bir kısmının turizm gelirlerinden giderilmesi olduğu 

söylenebilir (Aygün, 2012: 37). Bu kapsamda Türkiye’nin toplam turizm 

gelirlerinin ihracat içerisindeki payı ve toplam turizm giderlerinin ithalat 

içerisindeki payı önem arz etmektedir. Buna göre; 2019 yılında turizm 

gelirlerinin toplam ihracata oranı %20,1 iken; turizm giderlerinin ithalat 

içerisindeki payı ise %2,1 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022). 

1.1.2 Gelir Yaratıcı Etkisi  

Turizmin ülke ekonomilerinde yarattığı bir diğer etkisi ise gelir 

yaratıcı etkisidir. Turizm sektörü birçok sektörle ilişkili olmasından, ülkelere 

olan gelir yaratıcı etkisi çok fazla olabilmektedir. Turistlerin doğrudan ve 

dolaylı olarak yaptığı harcamaların vergileri ülkelere gelir olarak dönmektedir 

(Avcıkurt, 2020: 45).  

Turistlerin yapmış olduğu turizm harcamalarının yerel ekonomi 

üzerindeki gelir etkisi; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etki olarak ifade 

edilmektedir. Doğrudan gelir etkisi; turistlerin doğrudan harcama yapması 

sonucu elde edilen geliri kapsamaktadır. Doğrudan etkisine bağlı olarak 

işletmelerin kendi arasındaki işlemleri için yaptıkları harcamalarla gelir etkisi 

oluşurken; turizmde istihdam sağlayan veya gelir elde eden bireylerin 

harcama yapmasıyla ise uyarılmış gelir etkisi gerçekleşmektedir (Kozak, vd., 

2015).  

Turizm sektörünün gelir getirici etkisiyle bir ülkenin GSMH’si 

üzerine pozitif yönlü etkiler bıraktığı bilinmektedir. Etkilerin ne oranda 

olacağının ise ülkenin gelişmişliği ve turizm sektörüne olan bağımlılığı ile 

doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir (Oktayer, vd., 2007: 28). Bu kapsamda 

her ülkede farklı gelir yaratıcı etkisi söz konusudur. Örneğin; Türkiye’nin 

yabancı turistlerden ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edilen 

toplam turizm geliri 2019’da 34 milyar 520 milyon dolar olarak bilinmektedir 

(T.C. Kütür ve Turizm Bakanlığı, 2022).  

1.1.3 İstihdam Yaratıcı Etkisi 

Turizmin bilinen ve en önemli özelliklerinden biri emek yoğun bir 

sektör olmasıdır. Bu sebepten turizm sektöründe yer alan yatırımlar 

kapsamında turizmin işsizlik sorununu büyük oranda çözdüğü bilinmektedir 

(Örnek ve Akın, 2017: 352). Bununla beraber turizmin diğer bir önemli 

özelliği ise tekno-yoğun olmasıdır. Ancak tekno-yoğun bir yapıya sahip olan 

turizm sektörünün bu çerçevede son teknolojik imkânları dinamik yapısına 
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bağlı olarak kullansa da yıllardır insan odaklı çalışmanın istihdam üzerinde 

yarattığı etki küçümsenmeyecek boyutta olup; önem arz etmektedir (Şit, 2016: 

102).  

Turizm sektöründe yer alan işletmelerin talebe dayalı olarak çalışan 

sayılarını arttırmaları doğrudan istihdam olarak ifade edilirken, turizm 

sektöründen fayda sağlayan diğer sektörlerin çalışan sayısını arttırması ise 

dolaylı istihdamdır (Unur, 2000: 13). Buradan hareketle Türkiye’de 2019’da 

ortalama 550 bini doğrudan olmak üzere toplam 2 milyon 346 bin kişinin 

turizm sektöründe istihdam edildiği bilinmektedir (Knoema, 2022). 
 

1.1.4 Bölgelerarası Gelişmeye Etkisi 

Turizmin bir diğer önemli etkisi ise bölgelerarası gelişme üzerindedir. 

Bir ülkede yer alan bölgeler gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmemiş olarak 

gruplandırılır. Söz konusu ayırımda birçok faktörün etkisi bilinmektedir.  

Bunlar sanayileşme, eğitim, altyapı, hizmetlerin nitelik ve düzeyleri vb’dir.  

Dünya ülkelerinin en temel amacı; ülkelerinde yer alan bölgeler 

arasındaki gelişmişlik farklılıklarını gidermektir.  Bu sebeple turizm sektörü 

büyük önem arz etmektedir. Buradan hareketle turistik kaynaklara sahip 

bölgelerde turizm yatırımlarının artması, bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farklılıklarının giderilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bununla beraber diğer 

sektörler ile ilgili yeterli kaynağa sahip olamayan ya da elinde olan kaynakları 

pozitif yönde değerlendiremeyen, gelir düzeyi iyi olmayan ve ekonomik 

gelişme ihtimali düşük olan bölgeler turizm sektörünün önemli olumlu etkileri 

ile belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşabilmektedirler (Usta, 2014: 70). 

1.2. TURİZMİN OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİ  

Turizm sektörü yer alan işletmelerin faaliyetlerinin ülkelere sağladığı 

ekonomik faydalar beraberinde bazı ekonomilerde olumsuz etkileri 

getirmektedir.  Turizm sektörünün çeşitli dönemler içerisinde oluşan ve 

değişen etkileri ile birlikte istenmeyen olumsuzlukların yaşanması, beklenilen 

faydanın sağlanamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu etkiler; fırsat maliyeti, 

mevsimsellik etkisi, ithalat etkisi, enflasyon etkisi vb. etkiler şeklinde aşağıda 

ifade edilmiştir. 

1.2.1.  Fırsat Maliyeti Etkisi 

Turizm sektörünün bazı ekonomilerde oluşan olumsuz etkilerinden 

biri fırsat maliyeti etkisidir. Söz konusu kavram; ülkelerin turizm sektörüne 

yapacakları yatırımla kazanacakları gelirin, diğer sektörlere yapıldığında 
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kazanacağı öngörülen gelir ile kıyaslanması olarak tanımlanmaktadır (Kozak 

ve Bahar, 2018: 163).  

Turizm sektörünün geliştiği bölgelerde ihtiyacı karşılamak amacıyla 

yapılan çeşitli yatırımlar halkın yararı için yapılması gereken yatırımların 

gözden kaçmasına ve halkın bu durumdan negatif yönlü etkilenmesine sebep 

olabilmektedir. Örneğin; Bir bölge için ihtiyaç duyulan olmazsa olmaz olarak 

ifadelendirilen okul, hastane, sosyal alan vb. için yapılması gereken 

harcamaların, turizm sektöründeki yatırımlar için kullanılması halkın refah 

kaybındaki nedendir (Balım, 2022: 56). Bu sebeple halkın refah kaybının 

olmaması için gerek turizm yatırımları gerekse de temel ihtiyacı karşılayan 

yatırımların dengeli bir biçimde oluşturulması bölgenin etkin gelişiminde 

önem arz eden husustur.  

1.2.2. Mevsimsellik Etkisi 

Turizmin mevsimsellik özelliği; yılın belli dönemlerinde turizm 

talebindeki belirgin değişiklikler olarak ifade edilebilir. Turizm talebinin 

yoğun olduğu dönemlerde full kapasite ile çalışan sektörün diğer dönemlerde 

yaşadığı düşük turizm talebi, gelir kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla 

yatırım maliyeti yüksek turizm işletmelerinde yatırımların geri dönmesi uzun 

zaman alabilmektedir. Söz konusu durum sonucunda turizmde kapasite 

artırım hızı oldukça düşük seyredeceği için ekonomide olumsuz etkilere 

neden olmaktadır (Balım, 2022: 58). Ayrıca mevsimsel dalgalanma ile 

turistlerin yoğun olarak geldiği zamanın dışında birçok turizm işletmesi 

sektörde tutunmakta zorlanmaktadır. Bununla beraber tüm yıl hizmet veren 

işletmelerde istihdam daha kolay sağlanırken, mevsimsel işletmelerde 

istihdam sorunu yaşanmaktadır (Kozak, vd. 2015). İstihdam sorunun olduğu 

bölgelerde refah seviyesinin düştüğü devamında ise büyüme ve gelişmenin 

etkin bir biçimde olmadığı ortadadır. Dolayısıyla hem turizm sektörü hem de 

diğer sektörlerde gelişme hızının düştüğü söylenebilir.  

1.2.3. İthalat Etkisi 

Turizmde kullanılan tüketim amaçlı çeşitli malların, gelir seviyesi ve 

yaşam standardı yüksek olan turistlerin beklentilerini karşılayabilmek için 

yurtdışından ithal edildiği bilinmektedir (Akın, 2018: 93). Bu sebeple turizm 

sektöründe oluşan artan talep, beraberinde teknolojik yatırımları da 

getirmektedir. Dolayısıyla ülkenin ithalat eğiliminde bir artış söz konusudur.  

Turizm sektöründe talebin yoğun olduğu dönemlerdeki çeşitli ithalat harcama 

kalemleri aşağıda ifade edilmiştir (Kozak vd., 2014: 86); 
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• Turizm yatırımları için ithal edilen çeşitli inşaat ve donanım 

malzemesi, 

• Turistlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan ürünler için 

yurtdışından alınan çeşitli mallar, 

• Ülkede yabancı sermaye ile oluşturulmuş turizm işletmelerinin kar 

transferi, 

• Turizm sektöründe yer alan işletmelerde istihdam edilen yabancı 

personele ödenen ücretler, 

• Propaganda ve reklam için yurt dışında yapılan ödemeler, 

• Yurt dışında yapılan turizm yatırımlarıdır.  
 

1.2.4. Enflasyon Etkisi 

Dünya ülkelerinde yer alan tüm sektörlerde olduğu gibi turizm 

sektöründe de enflasyon büyük etkilere neden olabilmektedir. Oluşabilecek 

etkiler turizm sektörünün geleceğinde önem arz eden bir durumdur. Buradan 

hareketle turizm sektöründe enflasyon iki şekilde oluşmaktadır. İlki turizmde 

yoğunluk olan alanlara veya bölgeye çok fazla talebin olması, ikincisi ise 

ülkede olan enflasyonun turizmi etkilemesidir (Kozak, vd. 2015). 

2. ENFLASYON KAVRAMI VE ENFLASYONUN 

NEDENLERİ 

Bir ekonomideki fiyatlar genel seviyesinin devamlı olarak artışı 

enflasyondur. Enflasyondan bahsedebilmek için belirli bir tüketici grubunun 

satın aldığı malların fiyatlarının devamlı bir biçimde artması temel şarttır 

(Doğan vd., 2016: 406). Dolayısıyla tüketilen bir ya da birkaç mal ve hizmetin 

anlık fiyat artışı enflasyon olarak ifade edilemez. Bu sebeple fiyatlar genel 

seviyesinde meydana gelen tüm ürünlerdeki artışların devamlı olması 

enflasyonu doğurmaktadır (Barça, 2022: 13).  

Enflasyonun hesaplanabilmesi için mal ve hizmet sepeti içinde yer 

alan tüm ögelerin ortalama fiyatlarındaki bir yıl süresince yaşanan değişimine 

bakılır. Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık) yüzde değişim 

tespit edilir. Söz konusu açıklamalarda mal ve hizmet sepeti 

vurgulanmaktadır. Mal ve hizmet sepeti, enflasyonun hesaplanmasında belirli 

bir dönem süresince fiyatları takip edilen mal ve hizmet kalemlerinin 

toplamını ifade eder. Sepetteki mal ile hizmetlerin ağırlıkları, hane içindeki 

halkın bütçe anketine konu olan geniş bir hane halkı örnekleminin yıl boyunca 

yaptığı harcamalar esas alınarak tespit edilmektedir.  
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İktisat bilimine göre enflasyonun dört temel nedeni üzerinde 

durulmaktadır. Bu nedenler talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, para arzı ve 

beklentileri olarak sıralanabilir (TCMB, 2013).  

• Genel itibariyle talep enflasyonu, ekonomilerin toparlanma 

sürecinde ve işsizlik oranında azalmanın oluştuğu durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Büyüyen ve işgücü ihtiyacı artan bazı 

ekonomide tüketiciler geleceklerine daha güvenle baktıklarından 

çok fazla harcama yapma yolunu tercih etmektedir. Bu durum 

sonucunda talep artışı gerçekleşecektir.  Söz konusu durumda, 

üreticilerin üretim düzeylerini aynı hızda artıramamaları halinde 

talep fazlasına oluşacak ve bunun sonucunda fiyatların artması ile 

karşı karşıya kalınacaktır (TCMB, 2013). Nitekim oluşan durum 

toplumun bireylerinin ekonomik yaşantısı içinde mal ile hizmetlere 

olan talebinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır.  Fazla talebin 

olması piyasada para arzını yükseltmektedir. Dolayısıyla ücretler 

ile hammadde fiyatlarında oluşan artış, talebinin diğer bütün her 

ürünün fiyatlarında da yükselmesine nedendir (Zabun, 2020: 25).  

• Ekonomilerde oluşan maliyet enflasyonu, petrol ve gıda gibi emtia 

fiyatlarının veya üretim maliyetlerindeki artışların yaşanması 

durumunda toplam arzın azalması ve bunu takiben fiyatlar genel 

seviyesinin artmasıdır. Ayrıca devlet tarafından yapılan 

düzenlemeler ile vergilendirmeler de maliyet enflasyonunun 

oluşmasına neden olabilmektedir.  

• Bir ekonomideki para arzı, belirli dönemde dolaşımda olan toplam 

para miktarını ifade eder. Uzun dönemde enflasyon oranı para 

tabanı tarafından tespit edilmektedir. Ekonomideki para miktarı 

fiyatlar genel seviyesini şekillendirirken para arzı fazlası ise 

enflasyonu şekillendirmektedir. Para arzının fazla olması yatırım 

ile tüketim harcamalarını arttırmaktadır. Bu durum fiyatlar 

üzerinde yukarı yönlü bir baskının oluşmasına neden olmaktadır 

(TCMB, 2013). 

• Ekonomik sistemlerdeki bireyler ile firmaların yatırım kararları 

genel olarak gelecekte oluşacak beklentiler üzerinden 

şekillenmektedir. Buradan hareketle gelecekte oluşabilecek 

olguların önceden fiyatlanması durumu söz konusudur.  Enflasyon, 

piyasadaki bütün aktörler için faiz ve döviz kuru ile beraber karar 

vermek için önemli etkiler yapan ölçüttür. Dolayısıyla toplumu 
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oluşturan bireyler ve firmalar genel olarak bu değişkenleri göz 

önünde tutarak ekonomik kararlarını oluşturmaktadırlar. Eğer 

ekonomik beklentiler pozitif yönlü olursa fiyatlamada çok yüksek 

bir seyir oluşmaz, beklentilerin negatif yönlü ya da kötümser 

olması durumunda fiyatların yukarı taşınması söz konusudur. 

Nitekim toplumun bireylerinin ve firmalarının gelecek döneme 

ilişkin beklentileri enflasyonu düşürebileceği gibi yükselmesine de 

neden olabilmektedir (Atgür ve Altay, 2015: 521). 
 

Ekonomik sistemlerde oluşan yapısal başka bir ifadeyle fiyat 

enflasyonu genellikle ekonomik yapının esnek olmamasından kaynaklı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ekonomilerde fiyatlar genel seviyesi her zaman (arz ve 

talep konumu) piyasa tarafından belirlenemeyebilir. Çünkü çeşitli malların 

fiyatları piyasanın mevcut durumuna göre oluşmaktadır. Buradan hareketle 

özellikle monopol ve oligopol piyasalarda fiyatlar, malları üretenler tarafından 

belirlenmektedir. Dolayısıyla bu durum işletmenin amaçlarını ön plana 

çıkarmaktadır. Firmalar, bazı sektörlerdeki, ürettikleri mal ve hizmetleri belli 

bir fiyattan halka sunar. Bunun sonucunda fiyatlar genel seviyesinde 

yükselme durumu yaşanacak ve fiyatlar ilk olarak belirli sektörlerde sonra ise 

tüm ekonomide etkisini göstererek, yapay fiyat yükselmeleri gerçekleşecektir 

(Birinci, 1989: 21). Bunun sonucunda ise çeşitli enflasyonlar oluşacaktır. Bu 

enflasyonlar; sürünen (ılımlı), dört nala (yüksek oranlı, aşırı, kronik) ve hiper 

enflasyondur. Ilımlı enflasyon, ülkelerin ekonomik yapılarına göre farklılık 

gösteren bir enflasyon türüdür. Bu enflasyon, fiyat artışlarının yıllık %4 -%6 

gibi düşük oranlarda seyretmesi durumunda oluşmaktadır (Dinler, 2014: 229). 

Ekonomiyi zarara uğratan, ileriki dönemlere ilişkin belirsizliğin oluşmasına 

neden olan, paranın tasarruf aracı ve değer ölçüsü olma özelliklerini zayıflatan 

enflasyon ise dörtnala enflasyon olarak bilinmektedir. Bu enflasyonda aylık 

fiyat artışları %10-%15 seviyesindedir. (Algan, 2022: 15). Son olarak hiper 

enflasyon ise fiyatlar genel düzeyindeki yıllık artış oranının 3-4 haneli 

rakamlara ulaştığında görünen enflasyondur.  Hiper enflasyonun oluştuğu 

ekonomilerde aylık enflasyon %50’nin üzerindedir. Günlük enflasyonun ise 

%1’i aştığı zamanda gözlenebilmektedir (Mankiw, 2014). 

Enflasyon sürekli canlı olup çeşitli nedenlerle oluşan hayatın olağan 

sürecini bozan bir olaydır. Enflasyon iktisadi bileşenleri ile etkileşim 

içindedir. Bunlar; fiyat, ücret, talep, arz, para vb. olarak ifade edilip; 

devamında birbirleri ile ilişkilendirilir. Dünya tarihine incelendiğinde 

enflasyon ilk kez 16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Amerika kıtasının 
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keşfi, Amerika’nın Aztek ve İnka medeniyetlerini sonlandırdığı ve 

İspanyolların getirdiği altınlarla, Hindistan’dan Avrupa’ya taşınan fazla 

miktardaki altın, enflasyonun doğmasına neden olmuştur. Türkiye’de ise 1939 

yılında enflasyon baş göstermiş olup; halen hızını kesmeden her dönem 

devam etmektedir (Okcu, 2022: 37). Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren 

kronik bir şekilde devam eden yüksek enflasyon söz konusudur. Dolayısıyla 

oluşan ve kronikleşen yüksek enflasyonun nedenleri aşağıda sıralanmıştır 

(Harman, 2007: 28): 
 

• Kamu kesiminde sürekli bütçe açıklarının oluşması sonucunda söz 

konusu açıkların kapanması amacıyla büyük miktarlarda para 

basımının yapılması, 

• Yüksek bütçeli altyapı yatırımlarının oluşturulması, 

• Askeriye kapsamında oluşan yüksek giderlerin bulunması, 

• Kamu hizmetleri ve kamu hizmetlerindeki devamlı artış gösteren 

fiyat regülasyonun oluşması, 

• Reel faizlerin yüksek olması ve kamu kesiminin borçlanma 

gereksiniminden kaynaklanan yüksek risk pirimi, 

• Politik istikrarsızlıkların yaşanması, 

• Döviz kurunun bağlı olarak oluşan devalüasyonlar, 

• Dış kaynaklı şoklar (Körfez Savaşı, Rusya krizi, petrol 

fiyatlarındaki yükseliş) ve büyük çaplı doğal afetlerin 

yaşanmasıdır. 
 

3. TURİZM VE ENFLASYON İLİŞKİSİ 

Enflasyonun gelişmekte olan ülkelerdeki etkisi gelişmiş ülkelere 

kıyaslandığında çok daha fazla negatif yönlü sonuçlar doğurmakta olduğu 

bilinmektedir.  Birçok gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’yi de yakından 

ilgilendiren enflasyon sorunu bütün ekonomik sektörleri negatif yönlü 

etkilemektedir. Dolayısıyla hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm sektörü 

üzerindeki enflasyonun olumsuz etkisi de küçümsenmeyecek boyutlara 

ulaşmaktadır. Bir ülkedeki mal ve hizmet fiyatlarında devamlı artışın olması 

söz konusu ülkedeki iç ve dış turizm hareketlerini ve sektördeki faaliyet 

gösteren işletmeleri etkilemektedir. Bu etki, genellikle iki çerçevede 

değerlendirilmektedir. İlki turizmin enflasyon üzerinde oluşturduğu etkiler ve 

diğeri ise ülkede var olan genel enflasyonun turizm üzerindeki etkileridir 

(İçöz, 1991: 19). 
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3.1. Turizmin Enflasyon Üzerindeki Etkisi 

Bir ülke ya da bölgede turistik gelişmenin ilk seyir dönemlerinde mal 

veya hizmetlerin artan talebi, kısa zamanda karşılanamadığından turizmde 

genel olarak fiyat arttırma etkisi oluşmaktadır. Artan talebi karşılamak için 

oluşturulan yatırımlar ve yatırımlar sonucunda üretim aktivitelerine geçilmesi 

eş zamanlı olmamaktadır. Dolayısıyla kısa dönemde talepteki artıştan 

kaynaklı fiyatlar genel düzeyinde yükselmeler görülmektedir. Diğer bir 

ifadeyle turizm arzını kısa dönemde artırmak mümkün değildir. Bunun 

sonucunda belli bir bölgeye olan turizm talebinin artması talep fazlasını 

oluşarak ve fiyatlarda artışlarına neden olacaktır (Zengin, 2010). Ayrıca 

turizmin yoğun yaşandığı dönemlerde, turistlerin harcama eğilimlerinin 

fazlalığına bağlı olarak ürünü oluşturanlar, karlılıklarını attırabilmek amacıyla 

fiyatları yükseltme eğilimine yöneleceklerdir. Bu durumun en önemli nedeni 

turizm sektörünün mevsimsellik özelliğidir. Dönem itibari ile artan fiyatlar 

turizm bölgesindeki yerel halkta alım gücünün düşmesine neden olmaktadır. 

Nitekim enflasyonun temel ihtiyaç maddelerini etkileyerek, bunun sonucunda 

da talep enflasyonunun oluştuğu bilinmektedir (Balım, 2022: 62-63).  

Turistik destinasyonlarda talebi karşılamak amacıyla oluşturulan yeni 

turistik tesisler, hem inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kazanç 

getirirken, hem de bölgedeki arazi sahiplerine kazanç olanağı sunmaktadır. 

Bunun sonucunda yükselen arazi fiyatlarından kaynaklı olarak yerel halk 

kendilerine ait mallar için fazla vergi vermek durumundadır.  Vergilerin 

maliyetinin artması yerel halkın vergi yükü altında ezilmesine neden 

olmaktadır. Turizmden kaynaklı olarak herhangi bir bölgede oluşan enflasyon 

ve fiyat artışlarını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu bölgede turistik 

talebin artması kısa süreli ve bölge ile sınırlı bir fiyat artışı etkisine neden 

olmaktadır. Bundan kaynaklı olarak yerel halk, sahip oldukları taşınmaz 

malları büyük sermaye sahiplerine satmak zorundadır. (Zengin, 2010: 116). 

Bununla beraber turizmin talep enflasyonu dışında maliyet 

enflasyonunu da etkilediği bilinmektedir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla turizm işletmelerinin özellikle ithal girdi 

maliyetlerindeki fiyat artışları, yüksek işgücü ve sigorta maliyetleri maliyet 

enflasyonunun oluşmasına neden olmaktadır (Mihalic, 2014: 35). Ayrıca bir 

ülkede döviz kurunda meydana gelen artışlar maliyetleri arttırmaktadır. Ancak 

söz konusu bu durum yabancı turistler için pozitif yönlü bir etki 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla döviz kurundaki artışlar yabancı turistler 

açısından daha ucuz hale gelen ürün ve hizmetlerin talebi yükseltmektedir. 

Nitekim bu durum talep enflasyonunu tetiklemekte olup hem talep ve hem de 
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maliyet enflasyonun birlikte gerçekleşmesine neden olmaktadır (Balım, 2022: 

65).  

 

3.2. Enflasyonun Turizm Üzerindeki Etkisi 

Bir ülkede fiyat yükselmelerinin önemli nedeni, ülkede var olan 

enflasyon ve bu enflasyonun fiyatlar üzerindeki baskısından 

kaynaklanmaktadır. Turizm sektörü fiyat artışlarının yoğun olduğu 

dönemlerde enflasyondan çok fazla etkilenmektedir.  Dolayısıyla gerçekte 

fiyatların ve maliyetlerin sürekli olarak yükselmesi enflasyonunun sonucu 

olarak turizm sektörüne yansımaktadır. Bu çerçevede turizm sektörünün en 

çok etkilendiği enflasyon genel olarak talep ve maliyet enflasyonlarıdır. 

Turizm sektöründe maliyet enflasyonu öncelikle devletin ekonomi politikası 

kapsamında üretim giderlerini tespit ederken uyguladığı fiyat artışlarından 

oluşmaktadır. Sonrasında ise konaklama, ulaştırma, seyahat acentelerinin 

girdilerindeki yatırım mallarının fiyatlarında oluşan yükselmelerdendir (İçöz, 

1991: 21).  

Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe enflasyonun etkisinin 

küçümsenmeyecek boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu kapsamda sektörün 

enflasyondan etkilenmesi sonucunda oluşması muhtemel durumlar aşağıda 

ifade edilmiştir (Çeken, 2019; İçöz, 1991; Yılmaz ve Girgin, 2014);  

• Enflasyonun yaşandığı durumlarda oluşan fiyatlar yerli turistin 

gerçek başka bir ifadeyle reel gelirlerinin düşmesine neden 

olacağından satın alma gücünü azaltacaktır. Dolayısıyla böyle bir 

durumun gerçekleşmesi iç turizmde turistik tüketim 

harcamalarının düşmesine neden olacaktır.   

• Ulusal paranın değerinin enflasyon oranına paralel olarak 

düşürülmesi durumunda dış turizm talebi enflasyondan 

etkilenmemektedir. Buna karşın enflasyon oranının devalüasyon 

oranından yüksek olması durumunda dış turizm talebinde fiyata 

bağlı olarak azalmalar oluşabilir.   

• Lüks turizme bağlı olarak gelir seviyesi yüksek yabancı turistlerin 

ağırlanması amacıyla yapılan çeşitli işletmelerin donanımsal 

malzemelerinin ihtal edilmesi bir zorunluluktur. Bu kapsamda 

ithalat yapılan ülkedeki enflasyonist etki donanımsal malzemeye 

ihtiyacı olan işletmeye negatif yönlü yansıyabilir. Söz konusu bu 

durum turizm sektörünü olumsuz bir şekilde etkileyecektir.   
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• Enflasyonun yüksek oranda artması ile başlayan süreçte talepte 

oluşan küçülme, yüksek yatırım maliyeti gerektiren işletmelerin 

doluluk oranlarının düşmesine neden olmaktadır.  Dolayısıyla 

oluşan bu durum yatırımlardan geri dönüş süresinin uzamasına ve 

karlıkların düşmesine nedendir. Nitekim sektöre girmeyi düşünen 

yeni yatırımcı adaylarını söz konusu durum, olumsuz etkileyerek 

yatırım yapma kararlarını ertelemelerine sebep olabilir.  

• Turizm sektöründe yer alan işgücünün enflasyonist süreçte 

nominal ücretleri yükselirken, gerçek başka bir ifadeyle reel 

ücretlerinde azalmalar oluşmaktadır. Bu durum çalışan işgücünde 

olumsuz etki oluşturarak, işletmelerde verimlilik ve hizmet 

kalitenin düşmesine neden olabilir.  

• Enflasyon, turizm sektöründe yatırım yapma eğilimi olan 

yatırımcıları etkileyerek, daha fazla kazanımı olan farklı sektörlere 

yöneltebilir. Bunun sonucunda ekonomide kaynak dağılımında 

eşitsizlikler ve dengesizlikler oluşabilir.  

• Enflasyon, dünya ülkelerinin ticaretini de negatif yönlü etkileyen 

bir olaydır. Dolayısıyla döviz kurlarının sabit olduğu dönemde iç 

fiyatların yükselmesi ithal edilecek malları daha ucuz hale 

getirecektir. Bu durum ithalat eğilimi arttırırken ihracatı ise 

düşürecektir. Ayrıca dış pasif turizmde de canlanma oluşacaktır. 

Nitekim ülke içinde turistik mal ve hizmetlerde yaşanan fiyat 

artışları, ülke vatandaşlarının yurt dışında turizm faaliyetlerine 

yönelmelerine sebeptir. Bu sonucunda dövize ihtiyacı olan 

ülkelerde önemli ekonomik sorunların yaşanabilir.  
 

Gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından biri enflasyondur. 

Türkiye’de enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Çünkü 

maliyetlerin, fiyatların devamlı bir biçimde artması toplumun satın alma 

gücünün düşmesine neden olmaktadır. Toplumu oluşturan vatandaşların reel 

gelirlerinin düşmesine bağlı olarak turizm harcamalarının azalması söz 

konusudur. Bununla beraber enflasyonun olumsuz etkilerini yaşayan ülkeler 

istikrarsız sürecin yaşandığı ülkeler olarak bilinmektedir. Bu sebeple dış 

turizmde güvensiz ülke imajı oluşmaktadır (Yıldırım vd., 2017: 73).  

Yüksek enflasyonun olumsuz etkilerinin yaşanması tüm dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de turistik mal ve hizmetlerin fiyatlarını 

yükseltmekte, bu durumda turizm talebini olumsuz bir biçimde 

etkilemektedir.  Bununla beraber Türkiye’deki turistik ürünlerin fiyatları, 
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yabancı turistlerin ülkelerindeki fiyatlardan daha fazla yükselmesi 

durumunda, turizm talebinde azalma yaşanacaktır. Ayrıca yaşanan enflasyon 

sebebiyle Türkiye ekonomisinde ulusal para değer kaybedecektir. Döviz 

kurunun artması ile turistik ürünlerin (mal-hizmet) fiyatı, diğer ülkelere göre 

görece düşük olabilmektedir. Görece düşük turistik ürün fiyatlarını fırsat bilen 

yabancı turistlerin Türkiye’yi ziyaret etme eğilimlerinde artışlar yaşanabilir. 

Nitekim bunun sonucunda görece düşük turistik ürün fiyatları sebebiyle 

Türkiye’de turizm gelirlerinde artacaktır (Karadağ, 2021: 34).  

Tablo 1. Türkiye’yi Ziyaret Eden Uluslararası Turist Sayıları, Turizm Geliri ve 

Enflasyon Oranı (2001-2021) 

Yıllar Uluslararası Turist 

Sayısı (Bin Kişi) 

Uluslararası Turizm 

Geliri (Milyon $) 

Enflasyon Oranı 

(%) 

2001 13.450 10.451 54,4 

2002 15.215 12.421 45,0 

2003 16.302 13.855 21,6 

2004 20.263 17.077 8,6 

2005 24.125 20.322 8,2 

2006 23.149 18.594 9,6 

2007 27.215 20.943 8,8 

2008 30.980 25.415 10,4 

2009 32.006 25.065 6,3 

2010 33.028 24.931 8,6 

2011 36.151 28.116 6,5 

2012 36.464 29.007 8,9 

2013 39.226 32.309 7,5 

2014 41.415 34.306 8,9 

2015 41.616 31.465 7,7 

2016 31.365 22.107 7,8 

2017 38.620 26.284 11,1 

2018 45.629 29.513 16,3 

2019 51.860 34.520 15,2 

2020 15.826 12.059 12,3 

2021 29.358 24.482 19,6 

Kaynak: TÜİK, (2022); T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). 

Tablo 1’de Türkiye’yi ziyaret eden uluslararası turist sayısı, turizm 

geliri ve enflasyon oranı görülmektedir. Bu kapsamda 2001-2021 yılları 
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arasındaki değerler incelenmiştir. Söz konusu yılları kapsayan dönemlerde 

olağanüstü durumlar dışında turizm gelirleri ve turist sayılarında artış 

izlenmektedir.  Türkiye’nin enflasyon oranı, gelişmiş ülkelerin enflasyon 

oranına göre çok yüksek olduğundan, süreç içerisinde de dalgalı bir seyir 

izlediği görülmektedir. Turizm ile enflasyon arasındaki ilişkiyi bu rakamlar 

üzerinden değerlendirmek oldukça zayıf kalabilir. Çünkü enflasyonu turizm 

dışında etkileyen pek çok faktörün bulunduğu bilinmektedir.  Ancak 

ekonometrik modeller vasıtasıyla verileri yorumlayabilmek ve sonuçları 

değerlendirebilmek mümkün olabilir.  

SONUÇ  

Enflasyon tüm dünya ülkelerini etkilediği gibi özellikle gelişmekte 

olan ülkeler üzerinde negatif yönlü sonuçlar doğurmaktadır. Enflasyonun 

yaşandığı gelişmekte olan ülkelerin tüm sektörleri, küçümsenmeyecek 

boyutlara ulaşan sonuçlarla karşı karşıyadır. Turizm sektörü dünya 

ülkelerinde bacasız sanayi olarak bilinmekte olup; ülkenin cari açıklarının 

kapanmasında ve birçok ekonomik kazançta büyük öneme sahiptir. Ancak 

enflasyonun turizm sektöründeki etkisi sektörün büyüme ve gelişmesinde 

büyük engel teşkil etmektedir. Nitekim bu durum sadece turizm sektörünü 

değil turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı olarak etki içerisinde bulunan 

tüm sektörleri devamında ise ülkenin toplumunu oluşturan bireyleri 

etkilemektedir.  

Türkiye’deki turizm ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

amacıyla yapılan çalışmada ikincil veriler taranarak çalışmanın genel 

çerçevesi oluşturulmuş ve çalışma sonuçları derlenmiştir.  

Turizm ve enflasyon arasında çift yönlü oluşan bir ilişki söz 

konusudur. Enflasyon, turizm sektöründeki ürünlerin fiyat ve maliyet 

artışlarına sebep olan olaydır. Bu sebeple turizmden bağımsız bir şekilde 

oluşan enflasyon ortamı, sektörü olumsuz bir biçimde etkilemektedir. 

Dolayısıyla sektörün gelişimi üzerinde önemli bir etkendir. Bu kapsamda 

turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde talebin yükselmesi temel ve 

özel ihtiyaç ürünlerinin fiyatların geçici olarak yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu durum öncelikle iç turizm talebini olumsuz etkileyerek, ulusal 

para değerinin düşmesinden kaynaklı olarak ülkenin vatandaşlarının turizm 

faaliyetlerden yeterli düzeyde yararlanmamasına neden olmaktadır. Ancak 
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yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde ulusal para biriminin değerinin 

düşmesi dış turizm talebinde de artışa neden olabilmektedir. Çünkü yabancı 

turistlerin düşük maliyetli kaliteli turistik mal ve hizmetlere yöneldiği bu 

kapsamda tatil tercihlerini belirlediği düşünülmektedir. Fakat bu durum gelen 

turistin para birimine ve geldiği ülkedeki döviz kurlarına bağlı olarak farklılık 

gösterebilir. Şöyle ki yüksek enflasyon turizm talebini azaltabilir. Çünkü 

geldiği ülkenin para birimi ve döviz kurundaki değişiklik negatif yönlü ise 

maliyeti yüksek turistik ürünü tercih etme me durumu söz konusu olabilir. 

Başka bir ifadeyle yüksek enflasyon turistlerin alım güçlerini düşüreceği için 

turistik ürünlere yönelim az olabilir.  

Sonuç olarak ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon doğru ve etkin 

olarak yürütülmemesi durumunda, fiyat istikrarını sağlayacak çeşitli 

politikalar üretilmediği taktirde tüm sektörleri ve özellikle turizm sektörünü 

etkileyerek, ülkenin turizmden elde edeceği kazanımları azaltabilir.  
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GİRİŞ 

Turizm sektörü, küresel ekonomi içinde gittikçe önemli hale gelen ve 

büyüyen bir sektördür. Bu kapsamda turizm, ülkelerin ekonomik sıkıntılar 

yaşadığı dönemlerde büyük bir döviz girdisi sağlayarak, cari açıklarının ve 

işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynamakla birlikte ülkelerin ekonomik 

kalkınmasına da destek olmaktadır (Akın vd., 2012: 63; Akın vd., 2016: 

1934).  

Küresel ölçekte rekabetçi bir hale gelen turizm sektöründen payını 

arttırmak isteyen ülkeler birtakım hususlara önem vermektedir. Bu doğrultuda 

ülkelerin turizm sektörüne vermiş oldukları teşvikler, turist sayısı, uluslararası 

gelir, reel yatırımlar, turistik mal ve hizmetlerin çeşitliliği, turistik mal ve 

hizmetlerin fiyatları, politik istikrar, reklam gibi unsurların yanında döviz 

kurlarındaki değişmeler de turizm gelirlerinin ana belirleyicilerindendir 

(Karadağ ve Bağcı, 2019: 440). Bu bağlamda turizm gelirlerini artırmak 

isteyen ülkelerin göz önüne alması gereken en önemli araçlardan biri de reel 

döviz kurlarıdır. Turizm gelirleri ile döviz kuru arasındaki ilişki, turizmin 

döviz getirisi ve istihdam olanaklarıyla büyümeye katkıda bulunmasıyla 

açıklanmaktadır. Döviz kuru düzeyi, ülkelerin turizm gelirlerini, sektör 

paydaşlarını ve ziyaretçilerin eğilimlerini önemli derecede etkilemektedir. 

Ülkeler açısından, döviz kuru seviyesi turizm gelirlerinin artması konusunda 

etkin bir rol oynamaktadır (Demir, 2021: 28). Bir ülkenin reel döviz kuru 

yükseldiğinde turistik mal ve hizmetler nispeten ucuzlayacağından, talebin 

artması ile ülkenin turizm gelirlerinin de artması beklenmektedir. Aksi 

durumda ise ülkenin turizm gelirleri düşme eğilimine girebilmektedir (Öncel 

vd., 2016: 129). 

Çalışmanın amacı; döviz kuru ve turizm arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Bununla birlikte Türkiye’de döviz kuru değişmelerinin turizm 

sektörüne olan etkilerini belirlemektir. Söz konusu amaç kapsamında ikincil 

veriler taranmış ve çalışmanın genel çerçevesi oluşturularak çeşitli sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

1. DÖVİZ KURU VE TÜRLERİ 

Küreselleşen dünyada değişim hızlı bir biçimde devam etmektedir. 

Küreselleşme ile değişim ve gelişim dünya ekonomisine yansımış, ülkelerin 

aralarında var olan ticareti gelişmesine katkı sağlayarak, ticaretin farklı 

boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Ülkeler arasında ticaretin var 

olabilmesi için talep edilen tüm ürünlerin fiyatlarının, diğer ülkelerin para 

birimlerindeki karşılığının net olarak bilinmesi temel bir gerekliliktir. Oluşan 
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bu durum döviz ve döviz kurunu doğurmuştur (Barışık ve Demircioğlu, 2006: 

72). Böylelikle dünya ülkeleri gerçekleştirecekleri ulusal ticarette ulusal para 

birimlerini, uluslararası ticarette ise ulusal para biriminin birbirine 

çevrilmesiyle meydana gelen döviz kurunu kullanmaya başlamıştır 

(Seyidoğlu, 2003: 375). Buradan hareketle döviz; yabancı ülke paralarına 

verilen genel isimdir. Dolar, Euro, Pound, Yen, Yuan gibi farklı para birimleri 

ulusal ekonomi kapsamında döviz olarak kabul edilmektedir. Döviz kuru ise 

bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin paraları karşısında değerini 

tespit eden katsayıdır (Eğilmez, 2022a). Diğer bir tanıma göre döviz kuru; 

dövizin ulusal para cinsinden fiyatıdır. Döviz kuru dünya piyasaları içerisinde 

bir düzenin ve dengenin oluşması için önemli bir değişkendir. Ülke 

ekonomilerinin düzen ve dengenin oluşmasında önemli bir değişken olan 

döviz kurunda bazen düşme bazen de yükselmeler yaşanabilir. Buradan 

hareketle ulusal paranın, yabancı paralar karşısında değer kazanması döviz 

kurunun düşmesine, ulusal paranın yabancı ülke paralarına karşı değer 

kaybetmesi ise döviz kurunun yükselmesine sebeptir (Aral, 2015: 3). 

Tüm malların değeri gibi yabancı paranın da bir değeri söz 

konusudur. Söz konusu değeri ifade eden unsur ise yabancı paranın ulusal fon 

türleri üzerinden fiyatını ifade eden kurdur (Polat, 2017: 2). Ayrıca döviz 

kurları dünya ülkelerinin piyasalarında ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli 

bir göstergedir. Kurda oluşan değişim makro ekonomilere etki ettiği ölçüde 

firmaları da etkilemektedir (Boyacıoğlu ve Çürük 2016 :144). 

Genellikle döviz kuru nominal ve reel döviz kuru olarak 

açıklanmaktadır. İki ülkenin ulusal para birimlerinin göreli fiyatı nominal 

döviz kurudur.  Bu kapsamda, bir birim yabancı paranın ne kadar ulusal 

paraya denk geleceğini ifade eden döviz kuru türü nominal döviz kurunu ifade 

etmektedir (Ünsal, 2011: 114). Ayrıca nominal döviz kuru açıklanmasında 

ülkenin enflasyon oranı önemli değildir başka bir ifadeyle dikkate alınmaz. 

Döviz piyasasındaki döviz kurları incelendiğinde görünen nominal döviz 

kurudur (Avil, 2021: 5). Örneğin, 1 USD=18,52 TL ifadesi, TL’nin dolar 

karşısındaki nominal değerini ifade eder. Bununla beraber nominal döviz kuru 

ülkelerin sermaye hareketlerinin yönünü belirleyerek ödemeler bilançosu 

dengesi üzerinde de etki oluşturmaktadır. Nominal döviz kurunun artması 

yurtiçi malların fiyatının nispi olarak düşmesi veya azalmasına böylelikle bu 

mallara olan talebin artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla oluşan bu durum 

ihracatın artması ve ödemeler bilançosunun olumlu etkilenmesi olarak 

açıklanabilir (Ünsal, 2011). 
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Nominal döviz kurundaki nispi fiyat etkilerinin arındırılmasıyla 

meydana gelen tür reel döviz kurudur. Reel döviz kurunun ortaya çıkması 

nominal döviz kurunun tüketici fiyat endeksi aracılığı ile düzeltilmesi 

sonucunda olmuştur (Eğilmez, 2014: 144). Reel döviz kurunda meydana 

gelen bir düşüş yurtiçi malların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü 

azaltmaktadır. Nitekim söz konusu durum ihracatın azalmasına ithalatın ise 

artmasına neden olmaktadır. Tam tersi durumda yani reel döviz kurunda 

meydana gelecek bir artış yurtiçi malların uluslararası piyasalarda rekabet 

gücünü artırmaktadır. Böylece oluşan bu durum ihracatta artışa ithalatta ise 

azalışa sebep olmaktadır (Bocutoğlu, 2014: 426). 

2. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ 

Döviz kuru sistemleri, döviz kurlarının belirlenme ve değişiminin 

hangi esaslara göre uygulanacağı ile ilgili kurallar içermektedir. Bu 

doğrultuda sabit, serbest ya da esnek ve karma döviz kurları sistemi söz 

konusudur.  

2.1. Sabit Döviz Kuru Sistemi 

Milli paranın, yabancı paralara göre değeri, sabit döviz kuru 

sisteminde devlet ile merkez bankası tarafından belirlenmektedir. Devlet ya da 

merkez bankası kurun durumu başka bir ifadeyle seviyesini değiştirebilir. 

Ancak yetkili otoriteler tarafından değiştirilinceye kadar kurun seviyesi sabit 

olarak kalmaktadır (Bağış, 2016: 373). Kuru sabit tutmanın amacı; milli 

paradaki değer kaybı beklentisini azalmaktır. Ayrıca ülke ekonomilerinde 

oluşan enflasyonist baskıları mümkün olduğunca en aza indirerek, ülke 

ekonomisinde istikrar oluşturmaktır. Söz konusu amaçlar kapsamında oluşan 

beklentiler ise kur belirsizliklerinin ortadan kaldırılarak, yatırımların ve 

uluslararası piyasalara girişin arttırılmasını sağlamaktır (Kavanoz, 2017: 4-5). 

Ülke ekonomisinde finansal istikrarın sağlanabilmesi için merkez bankası 

alıcı ile satıcı konumunda piyasaya müdahale etmektedir. Müdahalenin 

gerçekleştirilebilmesi için merkez bankasının elinde kambiyo, altın ve döviz 

stokunun bulunması temel şarttır. Ayrıca merkez bankasının kuru sabit bir 

biçimde tutabilmesi için ödemeler bilançosunun açık vermemesi 

gerekmektedir. Ödemeler bilançosunun açık vermesi durumunda Merkez 

Bankası elindeki rezervler tüketmektedir (Gedik, 2014). Bununla beraber sabit 

kur sisteminde ulusal paranın değeri ile ilgili devalüasyon ve revalüasyon 

gerçekleştirilmektedir. Devalüasyon ulusal paranın değerini yabancı paralar 

karşısında düşürülürken, revalüasyon ise ulusal paranın değerini yabancı 

paralar karşısından arttırmaktır (Ünsal, 2011).  
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Sabit döviz kuru altın standardı ile uygulanmaya başlamıştır.  

Devamında altın standardına bağlı olarak 1945-1973 yılları arasında 

uygulanan sabit kur rejiminin ayarlanabilir olma özelliğine sahip Bretton 

Woods sistemi oluşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1944’te 44 

ülkenin katılımı ile ABD’nin New Hampshire Eyaletinde yer alan Bretton 

Woods Kasabası’nda uluslararası para sistemini düzenlemek için ‘Bretton 

Woods Konferansı yapılmıştır. Konferans kapsamında 1945 yılında 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası başka bir ifadeyle dünya bankası 

(IBRD) ile Uluslararası Para Fonu (IMF) kurulmuştur (Akdoğan, 2020: 96). 

Bu sistem ayarlanabilir sabit kur modelidir. Sistemin esası kısa süreli dış 

açıklarını, altın ve döviz rezervlerini kullanarak ya da sistemin merkezi 

kuruluşu konumundaki IMF’den kredi alarak finanse etmek ve devalüasyona 

yönelmektir. Ayrıca sistem, ABD dolarını altına sabitlenirken, diğer bütün 

IMF üyesi ülkelerinde, ulusal paralarının değeri dolar cinsinden resmi kur 

olarak tanımlanmıştır. Buradan hareketle sistemde yer alan ülkelerin paraları 

doğrudan değil de dolaylı olarak altına bağlanmıştır. Nitekim Bretton Woods 

sistemi dolara dayalı altın standardı olarak nitelendirilebilir (Seyidoğlu, 2003: 

492). Bu sistemin uygulandığı dönemlerde ileri derecede büyüme ile düşük 

enflasyon sağlanmıştır. Ancak 1971 yılında ABD’de altın rezervleri azalmaya 

başlamıştır. Bunun sonucunda enflasyonun artmıştır. Nitekim dolar ve altın 

arasındaki ilişkide sona yaklaşılmıştır. Ayrıca insanların tüketim mallarına 

karşı olan yönelimin artmasının sonucunda, fiyatlar yükselmiştir. Bununla 

beraber 1973 ile 1974 yıllarında yaşanan petrol şoku, Bretton Woods sonunu 

getirmiştir. Böylece dolar diğer döviz kurları karşısında dalgalanmayı bırakıp, 

sabit kur rejiminden esnek kur rejime karşı geçiş başlamıştır (Cengiz, 2018: 

3). 

2.2. Esnek (Serbest /Dalgalı) Döviz Kuru Sistemi 

Esnek başka bir ifadeyle serbest kur sistemi; merkez bankalarının 

döviz piyasalarında kura müdahalede bulunmadığı, paranın kendisinin arz ve 

talep doğrultusunda serbestçe tespit edildiği bir sistemdir. Buradan hareketle 

söz konusu kur sistemine devlet hiçbir şekilde müdahale etmemektedir. Ancak 

uygulamada devletler merkez bankaları vasıtasıyla, piyasaya döviz satarak 

veya piyasadan döviz alımı yaparak, piyasanın arz talep dengesini 

değiştirmektedir. Böylece döviz kurunun piyasaların değişimindeki etkisi 

ortadadır.  Esnek döviz kuru sisteminde dalgalanmalar serbest(temiz), 

gözetimli veya müdahaleli (kirli) dalgalanma olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

Piyasaya hiç müdahalede bulunmadan döviz arzı ve talebine göre oluşan 
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dalgalanma serbest iken, kamu otoriteleri tarafından bir takım dolaylı 

müdahalelerle döviz piyasalarına oluşan ise gözetimli dalgalanmadır (Arat, 

2003).  

Serbest dalgalanan kur sisteminde ulusal paranın değeri piyasalarca 

tespit edilir.  Bu sistemde gerçekleştirilen müdahaledeki amaç; kurda oluşan 

gereksiz dalgalanmaları ortadan kaldırmak ve değişimleri daha ılımlı 

kılmaktır.  Bu sistemin olumlu yönü para politikasının daha etkin olması ve 

ülkede tutulması gereken rezerv miktarının azalışıdır. Olumsuz yönü 

uluslararası ekonomik ilişkilerde risk ve belirsizliklerin artması sonucu 

kaynak dağılımında eşitsizliktir (Özdemir ve Şahinbeyoğlu, 2000: 2).  

Gözetimli dalgalanan kur sisteminin birçok ülke tarafından 

günümüzde yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu sistemde kurlar, arz 

ve talep doğrultusunda serbest biçimde dalgalanmaya bırakılmaktadır. 

Sonrasında kurların istenilen düzeyde kalması için merkez bankası, piyasaya 

sürekli müdahalede bulunmaktadır. Gerçekleşen müdahale önceden tespit 

edilmiş kurallar çerçevesinde değil anlık olarak piyasaya göre 

gerçekleştirilmektedir.  Bu kur sistemindeki temel amaç; kurdaki kısa sureli 

aşırı dalgalanmaları engellemektir. Uzun dönemde oluşabilecek 

dalgalanmaların engellenmeye çalışılması ise büyük değişimlere başka bir 

ifadeyle sıçramaya sebep olacağından piyasada ister istemez çeşitli negatif 

etkiler oluşturabilir (Bağış, 2016: 388; Özdemir ve Şahinbeyoğlu, 2000). 

Bununla beraber söz konusu sistemde döviz kurunun önceden belirli sınırlar 

içinde dalgalanmasına izin verilmektedir.  Bu sınırlarda kalmak koşuluyla 

döviz kurunun döviz arzı ve talebi ile belirlenmesine müsaade edilmektedir. 

Sistemde tanımlanan alt ve üst sınırlar zorlandığında merkez bankası duruma 

müdahalede bulunmaktadır (Ünsal, 2011).  

Türkiye’de farklı dönemlerde farklı döviz kuru politikaları 

uygulanmıştır. 1980 öncesinde sabit, 1980 sonrasında ise müdahaleli 

esnek/dalgalı kur sistemi kullanılmıştır. Sabit sistemde TL’nin değeri merkez 

bankası tarafından belirlenmiş ve değerler sabit tutularak uygulanmıştır. 

TL’nin değerinde oluşan ve genel olarak değer kaybı biçiminde karşımıza 

çıkan değişiklikler yaşanmış, tek seferde ve devalüasyon biçimindeki 

müdahalelerle düzeltme yoluna gidilmiştir. Böylece yeni eşitlik, sabit kur 

biçiminde belirlenmiştir. 24 Ocak 1980’de ekonomik istikrar kararlarıyla 

korumacı dış ticaret politikasının yerine dışa dönük sanayileşme stratejileri ve 

gerçekçi kur politikaları benimsenmiştir. Ayrıca döviz kurlarının piyasada 

belirlendiği ama merkez bankasının devamlı müdahaleleriyle şekillendirdiği 
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müdahaleli-esnek başka bir ifadeyle dalgalı kur sistemine geçilmiştir 

(Hephaktan vd., 2011: 68; Eğilmez, 2022b).  

1990’lara gelindiğinde sermaye hareketlerini serbest bırakan ve 

TL’nin konvertibilitesini ilan eden Türkiye, müdahaleli dalgalı kur sistemini 

kullanmaya devam etmiştir. Söz konusu sistem 2000’lere kadar sürmüş olup; 

2000’nin sonlarına doğru değişiklik yapılmış ve 2001 krizi öncesinde Türkiye 

bant içinde dalgalanma sistemini uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu sistem 

uzun devam etmemiştir.  2001’de oluşan ekonomik krizle ile sistemden 

vazgeçilmiştir. Kriz sonrasında yeniden müdahaleli dalgalı kur sistemine 

dönüş yapılmıştır.  2001’de oluşan krizin etkilerini düşürdükten sonra merkez 

bankası müdahaleyi bırakmıştır. Hemen ardından tam dalgalı kur sistemi 

Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulama sonunda doların 

yükselmesi ve kurda oluşan dalgalanmanın artması sonucunda 2015’ten sonra 

söz konusu sistemin kullanımı iptal edilmiştir. Böylece tekrardan müdahaleli 

dalgalı döviz kur sistemine dönüş yapılmıştır (Eğilmez, 2022b). 

3. DÖVİZ KURU VE TURİZM İLİŞKİSİ  

Turizm döviz girdisi sağlaması ve cari açıkların kapamasındaki payı 

açısından değerlendirildiğinde önem arz eden bir sektördür.  Dolayısıyla 

turizm hareketlerinden doğan harcama-gelir, döviz akımını sağlamaktadır. 

Nitekim söz konusu döviz akımının ülke ekonomisinin geleceğindeki rolü 

küçümsenmeyecek boyutlardadır.  

Turistlerin konaklama, yeme-içme, ulaştırma, alış-veriş, eğlence 

ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde yaptıkları harcamalar, ülkelerin 

ulusal gelirini arttırmaktadır. Ayrıca turizm gelirleri birçok ürün tüketimine ve 

ihracatına fırsat sunmaktadır. Bununla beraber ülkeye gelen turistin 

gerçekleştirdiği her bir harcama sadece turizm ile uğraşanlara değil, aynı 

zamanda diğer sektörlere de gelir imkanı sunmaktadır (Kar vd., 2004: 90). 

Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için dış ticaret açıklarının 

büyük bir oranını kapatması turizm sektörünü önemli kılmaktadır (Kozak vd., 

2001: 51-52). Dolayısıyla ülke ekonomilerinde döviz girdisi sağlayan sektör 

aynı zamanda döviz kuru dalgalanmalarından da çok çabuk etkilenmektedir 

(Çelik Uğuz ve Topbaş, 2011: 9). Bir ülkedeki kur dalgalanmalarının da 

turizm talebinde bulunacak olan bireyin hizmet satın alma ölçü ve kalitesini 

olumlu ya da olumsuz etkilediği bilinmektedir. Böylece oluşan 

dalgalanmaların, turizm talebi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu ve 

çeşitli risk faktörü oluşturduğu söylenebilir (Biçen, 2004: 74). 
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3.1. Döviz Kuru Değişmelerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi 

Ülkelerdeki döviz arzı ve talebinin çoğu genel itibariyle dış turizm 

talebinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla dış turizm talebinden kaynaklanan 

döviz arz ile talebi ulusal paraların dış değerini etkileyebilmektedir. Bununla 

beraber döviz kurlarında oluşan değişmeler de uluslararası turizm talebi 

üzerinde de etkilidir. 

Ülke ekonomilerinde döviz kurları, uygulanan döviz kuru sistemlerine 

göre iki şekilde gerçekleşir. İlki sabit döviz kuru sistemi uygulanan 

ekonomilerde, hükümetlerin aldığı bir karar ile devalüasyon yapılmasıdır. 

İkincisi ise esnek kur sistemini uygulayan ekonomilerin döviz kuru, döviz 

piyasasında döviz arz ve talebine bağlı olarak oluşan yükselmeleri 

içermektedir.  Devalüasyon, döviz kurunun yükseltilmesi ve ulusal paranın 

yabancı paralar karşısında değersizleştirilmesidir. Bu durum ülkeye 

uluslararası fiyat avantajı sağlayacaktır. Bununla beraber devalüasyon ile 

yurtiçinde üretilen mallar yurtdışından talep edenler için daha cazip hale 

gelmektedir. Böylelikle yabancı turistlerin sayısı ve turist başına ortalama 

harcama miktarları artacaktır. Ama kur ayarlamaları turizm sektörü için çoğu 

zaman pozitif sonuç vermeyebilir. Bunun temel sebebi ise kısa dönemde 

turizm talebi üzerinde fiyatların etkinliğinin yüksek olmasıdır. Seyahat etmeyi 

düşünen, bu seyahatler ile ilgili planlar yapan ve belli bir bütçeye sahip olan 

turist, döviz kurunda oluşan yükseklik sebebiyle daha uygun veya ucuz 

ülkelere yönelebilmektedir. Söz konusu turist tercih ettiği ülkeye döviz girişi 

sağlamaktadır (Ünlüönen vd., 2015:186). 

Turistik mal ve hizmet fiyatları ile turizm talebi arasında ters yönlü 

bir ilişki söz konusudur. Buradan hareketle turistik mallar ya da hizmetlerin 

fiyatı yükseldikçe, turizm talebinde düşüş, turistik malların ya da hizmetlerin 

fiyatı düştükçe turizm talebinde yükselme yaşanacaktır (Ünlüönen vd., 2015: 

68). Sonuç olarak döviz kurlarının turizm sektörü üzerindeki rolü 

küçümsenmeyecek boyuttadır. Bu doğrultuda döviz kurlarının turizm sektörü 

üzerindeki etkileri aşağıda ifade edilmiştir (İnan, 2021: 41). 

• Turistin döviz kurunun yüksek olduğu ülkeye gitmesi durumunda, 

yüksek döviz kuru turiste daha fazla mal ve hizmet satın alma 

olanağı sunmaktadır. 

• Coğrafik açıdan, altyapı donanımları ile turizm arzı bakımından 

elverişli olan bölgelerde turistik ürün ve hizmetlerinde oluşan 

ucuzluk, uzun dönemde turistik akımların ülkeye yönelmesini 

arttıracaktır. 
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• Turist çeken ülke kadar, turist gönderen ülkede gerçekleşen kur 

değişimleri de turizm talebini etkileyebilmektedir. Ulusal paranın 

değer kaybetmesi ile birlikte seyahat maliyetleri ile ülke dışındaki 

turistik malların ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi, ülke 

vatandaşlarını iç turizme yöneltecektir. 

• Turizm talebinin ülkeye yönelmesi ile beraber iç turizmin 

gelişmesi sektörün iş hacminin artmasına katkı sağlayacaktır. Söz 

konusu gelişmeler uzun dönemde yatırımlara uyarıcı etki 

oluşturmaktadır.  
 

Turizm çekiciliğine sahip bir alanda, ulusal paranın değer 

kaybetmesinin o alandaki turizm talebini pozitif yönlü etkilediği 

bilinmektedir. Ama ulusal parası değer kaybeden ülke bu uygulamayı ne 

kadar hızlı fark edip uyum sağlayabilirse o kadar başarılı olacaktır. Çünkü 

dövizin artması ithalata bağımlı sektörlerde maliyetlerin artmasına nedendir. 

Bununla beraber değer kaybı önemli boyutlarda ise ülke çok fazla turist 

çekmesine karşın, fiyatlar çok düşmüş olacağından ülkelerin istenen gelir 

seviyelerine ulaşılması mümkün değildir. Bu durumdan kaynaklı ulusal 

paranın değer kaybetmesinin olumlu bir etki oluşturabilmesi amacıyla 

şartların sağlanması önem arz eden bir gerekliliktir (Bahar, 2007: 261-262). 

4. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞMENİN 

TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

Türkiye tarihi ve kültürel alanları, doğal güzellikleri ve 

misafirperverliği sayesinde turizm potansiyeli yüksek ülkeler arasında yer 

almaktadır (Erkmen vd., 2019: 1415; Akın, 2015: 27). Ayrıca Türkiye’nin 

ılıman bir iklimi, uzun kıyı şeritleri, üç tarafı denizlerle çevrili olması ve eşsiz 

kültürü ile birçok turistin talebini karşılayabilecek potansiyele ve turistik 

ürünlere sahip olduğu bilinmektedir (Akın, 2016: 25). Ancak talep esnekliği 

çok yüksek olan turizm sektörü, siyasi, sosyal ve ekonomik başta olmak üzere 

birçok gelişmeden olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle 

kriz dönemlerinde, döviz kuru değişmelerinde talep oynaklığı daha belirgin 

olmaktadır.  

Dünya ülkelerinin belli dönemlerde ekonomik krizlerle karşı karşıya 

kaldığı bilinmektedir. Türkiye’de de farklı yılların farklı dönemlerinde çeşitli 

krizler yaşanmıştır. Oluşan ekonomik krizler tüm sektörlerde etkili olduğu 

gibi hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm sektörünü de etkileyerek negatif 

yönlü sonuçlar yaşanmasına sebep olmuştur.  Bu kapsamda;  
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Türkiye’de 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik krizin devamında, bir 

çıkış yolu olarak tercih edilen ve günümüzde de hala kullanılmaya devam 

edilen dalgalı/serbest döviz kuru sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan söz 

konusu sistemin ülkenin tüm sektörlerinde farklı etki oluşturduğu söylenebilir. 

Bu çerçevede Türkiye’de 2001 yılından günümüze kadar döviz kurlarında 

yaşanan değişimler ve bu değişimlerin turizm sektörüne yansımaları aşağıda 

gösterilmiştir. Ayrıca yaşanan değişimler kapsamında uluslararası turizm 

gelirleri ve turist sayılarına ilişkin verileri incelemekte mümkündür. Tablo 

1’de 2001-2021 yılları arası Türkiye’de dalgalanan döviz kuru ve turizm 

verilerine ilişkin göstergeler ifade edilmiştir.  

Tablo 1. Türkiye’nin Yıllık Ortalama Döviz Kurları ve Turizm Verileri (2001-2021) 

Yıllar Yıllık Ortalama Dolar 
Kuru (Satış Fiyatı) 

Uluslararası Turist 
Sayıları 

Uluslararası Turizm Gelirleri 
(Bin $) 

2001 1.225.411,8 13.450.127 10.450.728 

2002 1.505.839,5 15.214.514 12.420.519 

2003 1.493.067,8 16.302.053 13.854.868 

2004 1.422.341,2 20.753.734 17.076.607 

2005 1,34 25.045.142 20.322.111 

2006 1,43 23.924.023 18.593.951 

2007 1,30 27.239.630 20.942.500 

2008 1,29 31.137.774 25.415.067 

2009 1,55 31.759.816 25.064.482 

2010 1,50 32.997.308 24.930.997 

2011 1,67 36.769.039 28.115.692 

2012 1,79 37.715.225 29.007.003 

2013 1,90 39.860.771 32.308.991 

2014 2,18 41.627.246 34.305.903 

2015 2,72 41.114.069 31.464.777 

2016 3,02 30.906.680 22.107.440 

2017 3,64 37.969.824 26.283.656 

2018 4,84 46.112.592 29.512.926 

2019 5,94 51.747.198 34.520.332 

2020 7,01 15.971.201 12.059.320 

2021 8,91 30.038.961 24.482.332 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2022); Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (2022). 
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Tablo 1’de 2001-2021 yılları arası Türkiye’de dalgalanan döviz kuru, 

uluslararası turist sayısı açısından değerlendirildiğinde, incelenen dönemde 

olağanüstü durumlar dışında döviz kurunun yükselmesiyle turist sayısının da 

arttığı ortadadır. 2001-2004 yılları arasında turist sayıları kurlardaki artışa 

bağlı olarak her geçen yıl arttığı ve 2001 yılında 13 milyon yakın turistin 

ağırlandığı görülmektedir. 2004 yılana gelindiğinde turist sayılarının 21 

milyonlara ulaştığı gözlemlenmektedir. Aynı şekilde turizm gelirlerinin de 

döviz kurlarına paralel olarak her geçen yıl artış gösterdiği görülmektedir. Bu 

kapsamda 2001 yılında 10,4 milyar dolar, 2004 yılında ise 17 milyar doların 

üzerinde turizm geliri elde edildiği gözlenmektedir.  

Türk lirasından altı sıfırın atıldığı 2005 yılından 2009 yılına kadar 

geçen süreçte döviz kurlarında son dört yıllık dönemde düşüşler yaşandığı ve 

milli paranın özellikle dolar karşısında değer kazandığı görülmektedir.  Ayrıca 

2009 yılında döviz kurunun bir önceki yıla oranla %20 artması ve turist 

sayısının da bir önceki yıla oranla daha fazla olmasına rağmen elde edilen 

turizm gelirinin azalması söz konusudur.  Ama söz konusu durumu sadece 

milli paranın değer kaybetmesine bağlanmak doğru olmayabilir. Çünkü döviz 

kurları dışında Türkiye turizmini etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bu 

faktörlerin de incelenmesi, bu doğrultuda değerlendirmelerin yapılması daha 

net, gerçekçi ve doğru sonuçlar ortaya koyacaktır.  

2015 yılından 2021 yılına kadar döviz kurlarında hızlı artış söz 

konusudur. Tabloda serbest dalgalanan kur sistemi içerisinde en yüksek döviz 

kurlarına ulaşıldığı gözlenmektedir. Özellikle 2018 ve 2021 yıllarında oluşan 

kur artışlarının kendinden önceki yıllara göre çok fazla olduğu söylenebilir. 

Artışlarla doğru orantılı olarak 2019 yılında 51.7 milyon turist sayısına ve 

34.5 milyar dolar turizm gelirine ulaşılmıştır. Ancak döviz kurunda artışlar 

yaşanmasına rağmen öncelikle Türkiye’de ve dünyada çeşitli krizler yaşanmış 

olup; bu krizler tüm dünya ülkelerini etkilemiştir. Türkiye’de 2015 yılında 

yaşanan terör olayları, Rus uçağının düşürülmesi devamında 2016 yılında 

yaşanan darbe girişimi ve 2019’un sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle turist sayıları ile turizm gelirleri 

büyük ölçüde azalma göstermiştir. Bu kapsamda turizm sektörünün sadece 

döviz kuru değişmelerinden değil bunun dışında birçok farklı faktörden 

etkilendiği söylenebilir. Bununla birlikte döviz kuru değişmelerinin turizm 

talebine ve turizm gelirlerine etkisini ekonometrik analizlerle ölçüp; daha 

gerçekçi, net sonuçlar ortaya koymak mümkündür. Buradan hareketle konu ile 

ilgili literatür taraması sonucunda milli döviz kurundaki değişmelerin turizm 

talebi ve turizm gelirleri üzerindeki etkisini araştıran ekonometrik analizlerle 
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ortaya koyan çok sayıda çalışmanın varlığı söz konusudur. Reel kurdaki 

artışın turizm gelirleri üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan çeşitli 

araştırmacılara ait çalışmalar (Aydın vd., 2015; Balaguer ve Jorda, 2002; 

Bellomui, 2010; Cheng vd., 2013; De Vita ve Kyaw, 2013; Di Matteo ve Di 

Matteo, 1993; Dritsakis, 2004; Hutchinson, 2017; Laframboise vd., 2014; 

Ongan vd., 2017; Payne ve Mervar, 2002; Tse Raymond, 2001; Uysal ve 

Crompton, 1984; Vogt ve Wittayakorn, 1998)’dır. 

SONUÇ 

Turistler ziyaret ettikleri destinasyonda yapmış oldukları harcamalar 

ile ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. Bu yolla oluşan turizm geliri ülkenin 

kalkınmasında, işsizliğin azaltılmasında, ödemeler dengesi açıklarının 

giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla ülkenin turizm 

gelirlerinin arttırılmasında döviz kurunun da etkili olduğu bilinmektedir. 

Çalışmada turizmin döviz kuru ile olan ilişkisi incelenmiştir. Buna göre 

yapılan araştırmalar, reel döviz kurunun artması ile yabancı paraların gidilen 

ülkenin ulusal parası karşısında değerlendiğinden turistik ürünün daha ucuz 

hale geldiğini göstermektedir. Dolaysıyla bu durumda turizm talebinde ve 

turizm gelirlerinde artış gözlenmektedir. Ancak çok kırılgan bir yapıya sahip 

olan turizm sektörü, ekonomik, sosyal, politik gerilimler ile salgın hastalık, 

terör, doğal afet ve savaş gibi durumlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Söz konusu etkenler turizm talebini çok derinden etkileyebildiği için döviz 

kurundaki değişmelerin turizm gelirleri ve turist sayısındaki artış için tek 

başına yeterli olmadığını göstermektedir.  

Çalışmada Türkiye’nin 2001-2021 yılları arasında döviz kuru 

değişimleri ile uluslararası turizm gelirleri ve turist sayıları da incelenmiştir. 

Buna göre, incelenen dönemde Türkiye’nin döviz kurunun arttığı yıllarda 

turizm gelirlerinin ve turist sayılarının da arttığı gözlenmiştir. Ancak dönem 

içerisinde küresel veya ulusal ölçekte gerçekleşen siyasi, ekonomik, vb. 

krizlerin, döviz kurundaki artışa rağmen turizm sektörünü de etkileyerek 

negatif yönlü sonuçlar yaşanmasına sebep olmuştur. 
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GİRİŞ 

Kentler ilkçağlardan bu zamana uygarlığın üretimlerinin biriktirilmesi 

ve dağıtımlarının yapılması işlevlerini üstlenen bir sistem olarak 

görülmektedir. Toplumun giderek büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için 

yaşam alanlarını genişletirken bir yandan da kurumsal birimleri inşa 

etmektedirler (Yayınoğlu ve Susar, 2008).  

Canlı bir organizma niteliğinde olan kentler; ilkçağ kentlerinden, 

endüstri öncesi ve sonrası kentlere ve modern kentlere kadar dönüşüm içinde 

olmuşlardır. Zamanın sürekliliği içinde sosyokültürel, ekonomik, teknolojik 

ve fiziksel dönüşüme uğramışlardır. Özellikle on dokuzuncu yüzyıl ile 

kentlerin sosyoekonomik ve kültürel dönüşümleri kent mekânı üzerinde 

önemli etkileri olmuştur. 

Tarihsel süreç içerisinde kentlerdeki değişim ve dönüşümler 

yadsınamamakta ve kentler yaşayan canlı bir yapı özelliğinde olduğu için 

toplumdan etkilenmektedir. Elhan (2009) ’a göre kentlerde değişim, toplum 

ve toplumla ilişkili olarak mekânın değişimi kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

değişim; kültürel kimliğin devamlılığını sağlamakta ve geçmişten gelen her 

değeri güncellemektedir. Mekân ise, toplumla yaşayan ve yansıtan 

düzenlemeler ve kültürel değişimler olarak açıklamaktadır. Değişimler ve 

süreklilik gösteren mekânlar katmanlaşarak, kentin yaşadığımız dönemlerinde 

gelmesini sağlamaktadır. Kentsel mekânlar, dönemlerin sosyokültürel yapısını 

yansıtmaktadır (Saylan, 2016). Kentlerde meydana gelen değişimler, 

toplumların fiziksel, sosyal ve psikolojik bağlamlarda kenti algılamasında 

önemli bir yer tutmaktadır.    

Toplumun her bireyinin mekânla kurduğu ilişki, kentsel belleğinin 

devamlılığı için, kentsel değişimlerin düzeyi oldukça önem taşımaktadır 

(Saylan, 2016). Kent mekânlarda değişimler kontrol edilmez boyutlarına 

ulaştığında, toplumun kent belleği silinmekte ve kolektif bellek zarar 

görmektedir (Saylan, 2016). Kent mekânındaki yapılar, toplumsal değerlerle, 

anılarla ve deneyimlerin birikimiyle kolektif bellekte gelişen imgeler 

üzerinden fiziksel niteliklerinin ötesine taşımaktadır (Ganı̇ç, 2016).   

Kentlerde zaman ve mekân kavramları, belleğin oluşmasında ve 

kentin tarihsel olarak sürekliliğinin sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. 

Kentsel mekânlarda süreklilik, kentsel bellek ve kolektif bellek için önemlidir. 

Çünkü kentler kolektif bir birikimin sonucu oluşmaktadır. Halbwachs, 

Kolektif Bellek (2019) kitabında toplumdaki bir bireyin anılarının, belleğinde 

yer edindiği kentin mekânları ile toplumun oluşturduğu kolektif belleğin 

anılarda yer ettiğini açıklamaktadır.  
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Bu bağlamda, mimarlık disiplinleri etkinliğinin temelinde, bellek ile 

mekân arasındaki ilişkiyi irdelemek, kavramlar ve olgular üzerinden bir dizi 

bellek okuması yapmak amaçlanmıştır. Bu kapsam bütününde yapılan 

çalışmada; kentsel belleğin kentin mekânları ve imgeler ilişkisi incelenmiş, 

konu kapsamında kentsel bellek ve mekân ilişkisinin daha iyi 

anlamlandırılması için bazı kavramlar alt başlıklar niteliğinde irdelenmiştir. 

1. BELLEK TANIMLARINDAN KOLEKTİF BELLEĞE 

Bellek kavramı 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında 

felsefenin bir konusu olarak kendisi göstermiş, daha sonra psikolojide 

algılama psikolojisinin (cognitive psychology) dizisi içerisinde incelenmiştir 

(Ganı̇ç, 2016). Psikoloji alanında bellek tanımı, “bir organizmanın bilgiyi 

depolama, saklama ve sonrasında ise geri çağırma yetisi” olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak Ganiç (2016)’e göre, bellek kavramı sırasıyla 

felsefe ve psikolojinin konularının içinde ele alınmış olsa da kavramın, 

oluşması ve sürdürülmesi süreçlerinde mimarlık disiplininin önemli bir 

parçası olduğunu vurgulamaktadır.   

Bellek kavramının genel tanımına bakıldığında; duyum, izlenim, 

deneyim, algı gibi unsur nosyonlarını canlı tutabilme yetisi olarak 

görülmektedir (Avcıoğlu & Akın, 2017). Her disiplin ve araştırmacı bellek 

kavramını çeşitli şekillerde tanımlayabilmektedir. Kavramın çeşitli 

sözlüklerdeki tanımlamalarına genel olarak yer verilmiştir;  

Felsefe Sözlüğünde (1991), “Bireyin dünyayla etkileşiminin 

sonuçlarını kendinde koruma yetisi” (psikolojide) olarak tanımlanmaktadır. 

Devamında ise bireyin daha sonraki etkinliklerinde bu etkileşimleri yeniden 

üretmesi ve onlardan yararlanarak ve süreçlendirerek düşünce sistemleri 

içinde birleştirme olanağı sağladığını ifade etmektedir. 

Cambridge felsefe sözlüğü (1995) belleği; şu anda oluşan, geçmişte 

yaşanan bir durum veya olayla içsel ve nedensel ilişkileri barındırması olarak 

tanımlamaktadır (Özak & Gökmen, 2009). 

Webster College Dictionary (1984)’de bellek kavramının birden fazla 

tanımı yapılarak; organizmanın aktivite ve deneyimleriyle öğrendiği şeylerin 

depolanarak geri çağrılması doğrultusunda, kişinin hatırlama kapasitesi olarak 

vurgulanmıştır (Özak & Gökmen, 2009). 

Bellek, Türk Dil Kurumu (2022)’na göre; “Yaşananları, öğrenilen 

konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, 

dağarcık, akıl, hafıza, zihin” olarak yer almaktadır.  
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Eğitim Terimleri Sözlüğünde (2022), daha kapsamlı tanımlamalarla 

üç anlamda açıklanmıştır; (1) “Eskiden görülmüş, işitilmiş, koklanmış, 

tadılmış nesneleri ve türlü yaşantıları yeniden anımsama yetisi” (2) 

“Algılanan nesnelerin ve yaşantıların bilinçte iz bırakması, saklanması ve 

gereğinde yeniden üretilmesi yeteneği” (3) “Zihnin, belleme ve anımsama 

gücü” olarak tanımlanmaktadır.  

Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğünde (2022), “İnsanın toplumsal bir 

varlık olmasını sağlayan, çevresi ile etkileşmesinin sonuçlarını anılarında 

saklayabilmesi ve daha sonraki etkinlikleri sırasında bu sonuçları 

anımsayabilmesi yeteneği” olarak tanımlanmaktadır. 

Sokrates, Platon, Aristoteles gibi ünlü filozofların bellek tanımlarına, 

Ganiç (2016) çalışmasında ayrı ayrı yer vermiştir. Sokrates’e göre, duyu algısı 

sadece duyuların anlık olarak uyarılarını ortaya çıkardığını, belleğin ise var 

olan bütün duyu algısını sonsuza kadar anımsadığını belirtmektedir. Öğrencisi 

Platon ise, bilginin doğuştan gelen bir belleğe dayandığını ve belleğin “zihnin 

rasyonel kısmının hakikat üstüne bilinçli bir düşünme sürecine girmesine 

yarayan bir araç” olduğunu ifade etmektedir. Çağla (2007)’nın, bu bilgi 

kuramını anımsama üzerine kurulu olduğunu vurgulamaktadır. Aristoteles 

bellek kavramını, bireylere ek olarak gelişmiş hayvanlara da atfetmektedir ve 

belleği sadece geçmiş duyu imgelerinin zihinde tutulması olarak ifade 

etmektedir. 

Bellek genel olarak, geçmiş deneyimleri akılda tutmayı veya gerektiği 

durumda geri çağırma imkânı olabilen zihinsel yetenek olarak 

açıklanabilmektedir (Ardakani & Oloonabadi, 2011; Wilson, 2015).  Geçmiş 

zamandan aldıklarını şimdi değerlendiren ve gelecek için saklayan bir yapı 

olduğu belirtilmektedir. Zamanla ilişkili olan bellek, zaman ve bu zaman 

geçişlerinde zihnin edinilen verileri ile bağlantı göstermesidir (Elhan, 2009; 

Sayar, 2011). Bellek kavramı Yeşilyaprak (2008)’a göre, bireyin en temel 

işlevleri bağlamında, bireyin varoluşunu zaman ve mekân birlikteliği 

içerisinde algılaması ve sürdürülebilir olması yetisi kazandıran kavram 

olmaktadır (Avcıoğlu & Akın, 2017). Bellek, bireye hatırlama yetisi 

kazandırmaktadır. 

Hatırlama yetisi, bireyin zihinsel ve duygusal dengesinin 

korunmasında ve bu korumanın sürdürülmesinde önemli olmaktadır. Geçmiş 

zamanda elde edilen deneyimler ve anılar, bireyin benliğini tanıması için 

gereklidir. Deneyimlerin ve anıların nesnelere aktarılması, bellekte koruma ve 

süreklilik sağlamaktadır (Ganı̇ç, 2016). Bellek; geçmiş zamanda kaydedilmiş 

verinin, sonraki zamanda geri çağrılmasına olanak sağlamaktadır. Bu geri 
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çağrışımlarda, yani hatırlanmalar bireysel görünse bile birey çevresiyle 

hatırlama olanağı sunmaktadır. Assmann (2001)’a göre bireyin belleği, 

toplumsal öğelerden çıkardığı ayrıntılarla oluşmaktadır. Schudson (2007)’a 

göre bellek; sadece bir kaydetme niteliği taşımamakta, bilgi, kodlama, bilgi 

depolama ve bilgiyi geri çağırma sürecinden oluşmakta ve bu sürecin her 

evresinde tarihi, psikolojik ve toplumsal etkiler bulunmaktadır (Ganı̇ç, 2016). 

Bu durum belleğin kolektif bir özellik kazanmasına yol açmakta ve “kolektif 

bellek” kavramını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda Durkheim’in bellek 

konusu ve kolektif bilinç kavramı ile Bergson’un belleği sosyal unsur olarak 

felsefenin merkezinde yorumlaması ve Halbwachs’ın belleğin (özellikle 

bireysel bellek) oluşması ve sürdürülebilir olması için kolektif belleği zorunlu 

tutulmasıyla birlikte, “kolektif bellek” kavramına ulaşılmaktadır.  

Kolektif belleğin öncü isimlerinden Sosyolog Maurice Halbwachs, 

1920’li yıllarda belleğin bireysel olarak tanımlanmasına yeni bir boyut 

kazandırarak, belleğin topluma bağlı olduğunu dile getirmiştir. Belleğin 

toplumsal olarak üretilmesiyle kolektif bellek oluşmaktadır. Halbwachs, 

“kolektif bellek” kitabında, belleği toplumsal bir olgu neticesinde bireysel 

bellek, tarihi bellek, zaman, mekân ve müzisyen (ses) olmak üzere beş 

parametrede kolektif bellek ile ilişiklilerini ayrıntılı incelemekte ve bu 

kavramı mimarlar ve plancılar için daha kullanılabilir bir bakış açısıyla 

tanımlamaktadır. Bu bağlamda kolektif bellek Halbwachs’a göre, sosyal 

deneyimlerle temellenerek, mekânsal ve zamansal bir olguya bağlanmaktadır. 

Bellekte biriken anıların kolektif olduğunu, tek başına kazanılan bir 

anı veya deneyimin başkaları tarafından hatırlatıldığını açıklamaktadır. Öyle 

ki Halbwachs’a göre, birey asla yalnız değildir, anıları kazanırken diğerleri 

bedenen orada bulunmasa bile, içimizde farklı bir grup insanı taşıdığımızı ve 

bu grupla birlikte zihnimizde söyleşide olduğumuzu savunmaktadır 

(Halbwachs, 2019). 

Halbwachs, bireyin algıladıklarını ve deneyimlediklerini, parçası 

olduğu toplumun belleğinden bağımsız olarak meydana gelemeyeceğini, 

toplumsal çerçeve sınırlarında anlamlandırarak belleğe yerleştirdiğini 

belirtmektedir. Her şekilde belleği kolektif bir üretim olarak gören 

Halbwachs, bireyin içinde var olduğu sosyal ve fiziksel çevre olmadan 

tanımının yapılamadığını belirtmektedir. İncelemelerine göre bellek her daim 

bir mekânsal çerçevede yer edinmekte, yere ait olmadığı durumda 

hatırlanmadan söz edilememektedir. 

Bireyin fiziksel çevre ile etkileşimlerinden kolektif belleği üretmesi 

bağlamında kent ve bellek araştırmalarına “kentsel bellek” kavramını 
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kazandırmaktadır (Kısakürek & Bayazıt, 2021). Belleğin kolektif bir üretim 

olması ve bu üretimin mekânlar ve kentler aracığıyla yapılması yeni bir 

kavram olan kentsel belleği ortaya çıkarmıştır.  

2. KENTİN KENDİ BELLEĞİ: KENTSEL BELLEK 

Mimar Aldo Rossi, Şehrin Mimarisi (1960) kitabında, bellek 

kavramını bir mimar olarak, daha mekânsal açıklamaktadır. Rossi’ye göre, 

belleğin öznesi mimarlık ve kent olmaktadır. Kentte yaşayan bireyler 

arasındaki sosyal ilişki, kentin mekânları aracığıyla somut hale gelmektedir. 

Bu sosyal ilişkiler kentsel belleğin bir parçası olarak kentin zamansal süreci 

içinde biçimlenmekte ve bellek mekanla ilişkili olarak gelişmektedir. Kentsel 

bellek bu durumda kolektif belleğin bir uzantısı olmaktadır (Rossi, 2006). 

Rossi (2006)’nin belirttiğine göre kentler, bireysel bellek ve kolektif 

belleğin bütünleştiği mekânlardır. Kentte yaşayan bireyler belleklerinde 

özdeşleştirdiği kentin mekânlarını, mekân unsurlarını kentsel belleklerinde 

anlamlandırmaktadırlar. Bireyler açısından kentler bir deneyim mekânı 

oluşturmaktadır. Kenti ilgilendiren her olgu kolektif belleği içerir, zamansal 

süreç içerisinde birikimleriyle bilinç ve hafıza kazanarak belleği 

oluşturmaktadır (Rossi, 2006). Kentleri, yaşayan canlı bir organizmaya 

benzeten Rossi, kolektif belleği kentin kendisi olarak tanımlamıştır. Canlı 

yapı niteliğindeki kentler için de bellek kavramı ortaya çıkmaktadır; kente ait 

olan bu bellek kentsel bellek kavramıyla yer almaktadır (Çalak, 2012).  

Deniz (2022)’e göre kentsel bellek tanımı; zamansal süreç içerisinde 

kentin yaşadığı değişim, gelişim ve dönüşüm olaylarının kentte yaşayan 

bireyler üzerindeki etkisi olarak tanımlamaktadır. Kentsel alanlarda kullanıcı-

mekân ilişkisi kapsamında bireylerin yapı ile kurdukları bağların, yapıya 

yükledikleri soyut değerlerin, kentsel bellekte önemli bir yer tutmakta 

olduğunu açıklamaktadır.  

Kentle birlikte var olan ve gelişen kentsel bellek (Elhan, 2009), 

bireylere ve toplumlara göre değişebilmektedir. Bu çerçevede, kentsel yapılı 

çevre kentsel bellek olarak tanımlanan mekâna bağlı bir belleği 

oluşturmaktadır (Deniz, 2022).  

Kentsel bellek, bireylerin bellekleri ile fiziki çevrelerinde oluşmakta 

ve gelişmektedir. Bireylerin zamansal süreç içinde kendilerini mevcut 

çevrenin bir parçası olarak hissetmeleri kentsel bellek açısından önemli bir 

araç olmaktadır. Böylece kentler, topluma ait kimliklerini ve anılarını, 

mekânsal öğeler aracılığıyla geçmişten geleceğe aktarmakta ve kentsel 

belleğin sürekliliğini sağlamaktadırlar (Elhan, 2009). Kent belleğinin 
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sürdürülebilir olmasına ek olarak, bireyler oluşturdukları kentsel yaşam 

alanlarında kentsel belleklerinde ortak bir kültürün ve anlamların gelişmesine 

katkı sağlayarak, kentin değer kazanmasına, kent dokusunun ve kent 

peyzajının okunmasına katkı sağlamaktadır (Karaçor, 2012). Kentsel bellek 

sayesinde mekânlar, anlamlı dizilerinin birbirine eklenmesi ile oluşan 

organizasyonlar kümesinin bir bütünü olarak var olmaktadır (Topaloğlu & 

Beşgen, 2017).  

Bu anlamlı varoluş ile belleğini koruyan ve devam ettiren kentler, 

toplum tarafından sahiplenilen anlamlı mekânlar haline gelmektedir. Ancak 

kentsel bellekteki kayıplar, toplumun belli bir dönemdeki kent kültürünün ve 

yaşam tarzının kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Kentsel bellekteki 

kayıplar toplumda olumsuz etkiler ve yitimlere neden olmaktadır (Elhan, 

2009). Halbwachs’a göre kentsel bellekteki mekânsal kayıplar, bir kentte 

meydana gelen mekân dönüşümleri bazı bireylerin alışkanlıklarını 

etkileyebilmektedir. Bir mekâna bireyler alışkanlık geliştirmiş olabilir, ya da o 

mekânla bireyler bağ kurabilir. Halbwachs bu durumu örneklerle somut hale 

getirmiştir; kentte gözleri görmeyen bir dilencinin el yordamıyla tutunduğu 

bir duvar köşesi artık yerinde olmayabilir, bir bireyin mahallesindeki her gün 

yürüdüğü ağaçlı bir yolun yerinde olmaması kederlenmesine neden olabilir. 

Bu mekânlar bir daha geri gelmemek üzere silindiklerinde, bağ kuran 

bireylerin kendinden bir parçanın gittiğini hissedebildiklerini dile getirmiştir.    

Kayıpların yaşanmaması adına kentsel belleğin güçlü kalması ve 

devam etmesi gerektiğini belirten Karaçor (2012), geçmişe tanıklık eden tüm 

öğelerin korunarak günümüze kadar devam etmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Kenti oluşturan tüm elemanlar bir arada kalarak, 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geleceğe aktarılması gerekmektedir. 

Kentsel dokuyu oluşturan sokaklar, tarihi bir fırın, ağaç gölgeli yollar her 

geçişte aynı etkiyi uyandıracak koku, ses, duyma gibi algısal etmenlerle 

birlikte bellekte yer edinmektedir. 

Bireyin kentsel çevresinde yaşadığı kayıpların önemli olmasının 

nedeni, Ganiç (2016)’in anlatısına bağlanabilir. Bireyi çevreleyen ve 

anılarının taşıyıcısı olan; bireylerin yaşadıkları yerler (kendi dünyaları), 

nesneler dünyasının kalıcı olduğu durumda, sağlıklı bir biçimde 

gelişebilmekte, birey duygusal ve zihinsel açıdan kendisini güvende 

hissedebilmektedir. Birey; mekânla kurduğu bağ neticesinde, etrafını saran 

nesneleri içselleştirir, benliğinin bir parçası yapar ve nesnelerin artık var 

olmadığı durumda ise benliğini dayandırdığı temeli sorgulamaya 

başlamaktadır (Karaçor, 2012). 
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Zaman boyutu içerisinde kentsel belleğin oluşması için iki ana 

parametreye gereksinim vardır. Bunlardan birincisi, hatırlanacak mekân; 

ikincisi ise hatırlayacak toplum olmaktadır (Karaçor, 2012). Bu iki unsurun 

birbiriyle etkileşimi sonunda bir bellek kazanımı olabilmektedir. Toplumun 

belleği kolektif bir kazanımdır, mekân ise kazanımın temel unsurunu 

oluşturmaktadır.  

3. MEKÂN BELLEĞİ VE KENTİN MEKÂNSAL 

BELLEĞİNDE İMGELER 

Toplumsal bir üretim olan kentin mekânı, toplumun yaşam 

şekillerinin izlerini taşımaktadır. Birey için kendisini daimî olarak çevreleyen 

mekân ve onun çeşitli parçaları, etrafındaki nesnelerin biçimleri bir anlam 

ifade etmektedir. Çevrede bir nevi dilsiz ve hareketsiz bir topluluk meydana 

getirmektedirler (Halbwachs, 2019).   

Fiziki, kavramsal ve algısal olarak mekânlar, bireylerin mekânları 

deneyimlemesi sonucunda belleklerinde anılar oluşmakta ve anılar belli 

imgeleri ortaya çıkartarak, bireyler ve kent arasında geçmiş ile bugün 

arasındaki zamanda izleri bellekte tutulmaktadır (Elhan, 2009). Kent 

mekânları, toplumsal olayların gerçekleştiği alanlardır ve her olay bütünü 

kentin fizikselliğinde ve imgesinde izler bırakmaktadır. Bu izler, toplumun 

belleğinde farklı biçimlerde üretilebilen bir olguya dönüşmektedir (Ganı̇ç, 

2016; Gamba & Cattacin, 2021).   

Her hatırlamanın bir mekânsal çerçevede saklı oluğunu savunan 

Halbwachs’a göre, mekân tek gerçekliktir ve toplumların oluşmasında aynı 

mekânsal bölgede bir araya gelmiş olmalarına vurgu yapmaktadır. Mekân 

olmasaydı, hiçbir şey aklımızda kalmayacağı gibi geçmişi hatırlayabilme 

yetimiz olmayacaktı. Kolektif bellek, mekânsal bir çerçevede vuku 

bulmaktadır (Halbwachs, 2019).  

Elhan (2009)’a göre, mekân ve kentsel bellek yakından ilişki içinde 

olmaktadır. Kentte bazı yapılar bu anlamda kimliği ve belleği yansıtan, 

yaşatan nitelikleriyle öne çıkmaktadır. Bu yapı ve alanların korunmasıyla ve 

geçmişle olan bağın koparılmamasıyla, kentsel belleğe eklemlenerek onu 

zenginleştirmektedir. Mekânda gerçekleşen değişimler, kentsel belleğe etki 

etmekte ve onu şekillendirmektedir.  

Kentlerde yapılar; belirli bir kültürel değeri yansıtan mekânlar, 

yapıldığı dönemin yaşantısına tanıklık etmiş bir yapı ve mekân, bir dönem 

mimarisine sahip yapılar bireyler için bir anlam taşımakta ve mekâna karşı 

derin bir bağlılık hissi uyandırmaktadır. Bu anlam ve bağlılık; geçmişi 
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hatırlamamızı, şimdiki zamanda da kolektif deneyimi sunmaktadır (Elhan, 

2009). 

Kentlerde bu bellek mekânlarının tasarımında herhangi bir kriter veya 

standart oluşturmak veya aramak yerine, tasarımcının bu mekânlarda 

verilmesi istenen duygu ve durumları dikkate alması gerekmektedir. Bu 

şekilde kolektif hafızayı güçlendirmektedir (Gürler & Özer, 2013). 

Bireyin kişisel eşyalarından yapılı çevresini oluşturan fiziksel 

mekânlara kadar her şey, bireyin etrafını çevreleyen nesnelerdir. Fiziksel 

çevreyi oluşturan bu nesneler üzerinden edinilen alışkanlıklar, deneyimler ve 

çağrışımlar kentsel belleğin unsurları olmaktadırlar. Bu anlamda edinilen 

unsurlar, bir mekân aracılığıyla bellekte yer edinir ve bir anı mekân aracı 

olmadan geri çağrılamaz. Bir mekânın fiziksel üretimi de bir mimarlık 

faaliyetidir. Bu bağlamda mimarlık üretimleri eklemlendiği bellek süreçleri 

için tetikleyici bir işlev görmektedir (Ganı̇ç, 2016). 

Kentsel bellek oluşurken şekillenen mekânlar, aynı zamanda kent 

kimliğinin gelişimi ve kent belleğinin şekillenmesini sağlamaktadır, kent 

belleği uzun süreçler sonucunda kazanılmaktadır (Topaloğlu & Beşgen, 

2017). Toplumlar kent ile arasında bir bağ kurduktan sonra kent için belleğe 

sahip olmaktadırlar. Kentsel belleğe sahip olma durumu için; toplumun bir 

araya geldiği, ortak kullandıkları önemli mekânlar kentlerde yerini almalıdır. 

Kentsel belleğin kolektif bir üretim olması bağlamında Lynch (2010)’in 

belirttiği gibi çok sayıda kişi tarafından kullanılacak bir çevre, ortak zihinsel 

kent imgelerinin ve ortak kültürün üzerine atıfta bulunması gerekmektedir 

(Karaçor, 2012). Lynch (2010)’in çevresel imgeleri, bireylerin kent 

mekânlarını algılamasında etkili olmaktadır (Kısakürek & Bayazıt, 2021). Bu 

anlamda kent belleği oluşumu ile incelendiğinde kimlik, yapı ve anlam 

kavramlarının örtüştüğü görülmektedir (Topaloğlu ve Beşgen, 2017). Her bir 

kentli kentin bazı kesimleriyle ilintilidir ve o kesimlerde kendi imgesi hatıra 

ve anlamlarla yüklüdür (Lynch, 2010). 

Lynch (2010), bireylerin kentin bazı mekânlarıyla uzun bir ilişiği 

olduğunu ve ona ilişkin kendi imgesinin hatıra ve anlamlarla dolu olduğunu 

belirtmektedir. Kentlerin güzelliğinden önce kimlik, yapı ve anlam olarak 

çevresel imgelerden söz etmektedir. Çevresel imgeler, birey ve çevresi 

arasında iki yönlü işleyen bir süreçtir. Her birey kendi imgesini oluştursa bile 

aynı grubun içinde üyeler arasında tutarlı bir uzlaşma olmaktadır. İmgenin 

tutarlığı farklı biçimlerde olabilmekte; bir niteliği olmayan yapı/mekân uzun 

süreli tanıdıklık sonrasında hafızada bir kimlik ve yapı kazanır hale 

gelebilmektedir. Lynch (2010), bireyler tarafından mekânların algılanmasında 
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etkili çevresel imge bileşenlerini; bölgeler/dokular, yollar, kenarlar/sınırlar, 

odak noktaları ve işaret öğelerinden oluşan beş öğe (Şekil 1), çevreyi anlamak 

ve şekillendirmek, belleği güçlendiren geniş bir sistem görevi görmektedir 

(Lynch, 2010). 

 
Şekil 1. Lynch'in kentsel imge öğeleri (Lynch 2010’dan değiştirilerek). 

Lynch (2010); yollar, kenarlar, bölgeler, düğüm noktaları ve işaret 

öğelerini salt ampirik kategoriler olarak tanımlamıştır. Bireyin çevresindeki 

iyi imgelenebilirlik çevresini iyi tanıyabilmesini, kendini evinde hissetmesini 

ve ortama alışmasını, aidiyet duygusu kazanmasını sağlamaktadır.  

Kentsel imgeler ve dolasıyla fiziki bileşenler; kentin belleğinde yer 

ederek, kentin geçmişinin hatırlanmasını, toplumsal bilinci ve kentsel belleğin 

şekillenmesini ve sürdürülebilmesini sağlamaktadır (Saylan, 2016). Zihinde 

her an yeniden üretilen mekânın sürekliliği, geçmişten bir imgeyi geri 

çağırabilmek adına önem taşımaktadır (Halbwachs, 2019). 

Mekânın sürekliliği ve sabitliği sayesinde zamansal süreç içinde 

değişmeme ve şimdinin içinde geçmişi bulma yanılsamasını takdim etmek, 

sadece mekânın imgesi olmaktadır. Bellek bu anlamda tanımlanabilmekte ve 

sadece mekân, yaşlanmadan ve parçalarını kaybetmeden sürdürmek için yeteri 

kadar sabit olmaktadır (Halbwachs, 2019). 

Kentsel bellek başlığı içerisinde bahsedildiği gibi kent belleği 

kayıpları, aidiyet duygusu hissedilen tüm mekânlar için söz konu olmaktadır. 

Elhan (2009)’a göre, kentte belleği etkileyen bir yapının kaldırılması, yeni bir 

mekân oluşturulması veya mekânın özgün niteliğinden ayrılması, kentin 

kimliğini ve belleğini etkilemektedir. Bireylerin mekânı algılaması ve 

benimsemesi ile mekânın özgün kimliği ve bellekte edindiği anlamı 

korunabilmektedir. Kentte önemli yapı ve mekânların kaybedilmesi, kenti ve 

toplumu geçmişinden koparır ve uzaklaştırır, neticede ise kimliksiz, sıradan, 

anlamsız ve aidiyet duygusunu yitiren kentlere ve toplumlara neden olmakla 

sonuçlanmaktadır (Elhan, 2009).  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada; belleğin, kolektif bellek olma sürecinden başlayan bir dizi 

bellek okuması kentsel bellek kavramı ve mekânın bellekle ve belleğin 

çevresel imgeleri ile kurduğu ilişki irdelenmiştir. Kolektif bellek, mekânsal ve 

kentsel bellek ilişkisi literatür verileri ile ortaya çıkarılmıştır. Toplumsal veya 

bireysel anıların ve deneyimlerin kentle, yapılarla, mekânlarla nasıl 

eklemlendiği ve kentsel bellekte nasıl önemli olduğu görülmüştür.  

Kentsel bellek kavramı, geçmiş kuşakların yaşayan hafızası olmaları 

ve gelecek kuşaklara kentleri kimlikli, anlamlı, kendi benliğini sürdüren bir 

olgu olarak aktarabilmeleri için oldukça önemli bir konudur. Kentleri 

oluşturan ve sadece birer fiziksel nitelik kazandırmanın ötesinde kentsel 

mekânlar ve yapılar, toplumu ilgilendiren pek çok olayın gerçekleştiği, 

anıların ve deneyimlerin birikmesiyle kentsel belleği oluşturmaktadır. 

Hatırlama veya geri çağırma süreçleri, bireylerin mekânsal verilerinde 

saklı olduğu için bu kapsama giren yapıların kalıcılığı, bireyler ya da 

topluluklar açısından duygusal ve zihinsel dengenin korunmasını 

sağlamaktadır. Özellikle de simgeledikleri değerler ya da anıların ve 

deneyimlerin birikmesiyle, toplumsal belleğin kent mekânındaki önemi, 

belleğin sürekliliğini kazandırmaktadır.  

Kentlerin kimliksiz, anlamsız ve sıradan olmasını engelleyen kentsel 

bellek, kentlerin gelecek nesillere benliklerini koruyarak aktarılmasına, 

kentsel bellekte izi olan mekânlarının sürekliliğinin sağlanmasına önemli 

katkı sağlamaktadır. Bireylerin belleğinde iz bırakan mekânların varlığını 

sürdürmesi sağlanmalıdır. Bu durum hem kentlerin kimliği ve geleceği için 

hem de toplum ve birey sağlığı, zihni, aidiyet duygusu için önemli olacaktır. 

Çünkü bireylerin ve toplumun bellek kazanımları, kolektif ve mekânsal bir 

üretim sonucu oluşmaktadır. Bu oluşumun sürekli ya da mekânla derin bir bağ 

kurulduktan sonra mekânın değişmesi, yok olması yerine başka bir yapı 

yapılması sonucunda kolektif belleklerde yaşanılan kayıplar ile bireylerde 

boşluk hissi, üzüntü gibi duygular ortaya çıkarak kurduğu bağlar yerini kedere 

bırakmaktadır. 

Bu nedenle, kenti oluşturan yapılarla ilgili verilecek kararlar önemli 

olmaktadır. Kolektif bir alan olan kent alanlarında, iz taşıyan mekânların 

değiştirilme süreci kentin bireylerinin görüşleri ile karar verilmesi, kayıpların 

neden olacağı hasarı önleyebilir. Kentte mevcut bir yapının kaldırılması 

durumunda, etkinin o kente kattığı değerin belirlenmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Eğer yapı kentin belleğinde önemli bir değer oluşturuyor ise, 
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yapının kendisi ve yakın çevresindeki yapılar ve kentsel alanlarla ilgili 

verilmesi gereken kararlar oldukça önemli olmaktadır. 
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GİRİŞ 

Modernlik, gelenekselliğin bütün kodlarına karşı karşıt kodlara 

sahiptir. Topluluğa karşı bireysellik, dinselliğe karşı akıl, duygusallığa karşı 

nesnellik, durağanlığa karşı değişim, kanaatkarlığa karşı doyum vs. unsurlar 

Rönesans’tan beri devam etmektedir. O tarihten bugüne geleneksellik hep 

gerilemiş, modernlik giderek tüm yapı, kurum ve değerleriyle ilerlemiştir. 

Modernlik uzun zamandır bir toplum biçimi halini almıştır. Modern Batı 

toplumlarında geleneksellik belli ölçüde değerini ve bazı görünümlerini 

sürdürse de bir toplum biçimi olma niteliğini kaybetmiştir. Bu durum 

günümüzde dünyanın geri kalanındaki çoğu toplum için de daha az ya da çok 

geçerlidir. Ancak özellikle Batı’ya uzak ya da ekonomik olarak geri kalan 

bazı toplumlar hâlâ baskın geleneksel konumunu korumaktadırlar. Türkiye’de 

gelinen süreçte, genel karakteri bakımından geleneksel bir toplum olma 

niteliğinden çıkmıştır. Ancak özellikle doğu kesimlerdeki yörelerde 

gelenekselliğin baskın karakter olma özelliğini sürdürdüğü görülmektedir. 

Modernliğin mantığı ve kendi doğurduğu teknik, ekonomik ve 

kültürel süreçler modern dinamikleri hep beslemiş ve kendisini geleneksellik 

karşısında baskın hale getirmiştir. Onun bu doğası çizgisel bir ilerleme 

karakteri gösterse de, özellikle geleneksel karakteri baskın çevre ülkelerde 

adeta sonu gelmez toplumsal gerilimler biçiminde tezahür etmiştir. Genel 

olarak ülkemiz özel olarak araştırma alanımız olan Bingöl, modernliğin ve 

gelenekselin bu gerilimli izlerini taşıyan örneklerden biridir. Modernliğin 

siyasal ve ekonomik sonuçlarının etkilerinin yaşandığı klasik dönemin 

ardından, özellikle modernliğin kültürel görünümlerinin ön plana çıktığı 

içinde bulunduğumuz postmodern zamanlarda, onunla karşılaşan 

geleneksellik, aynı zamanda doğrudan kendi kültürel karakteristikleriyle 

türdeş süreçlerle yüz yüze gelmiştir. Bu ise, apayrı bir gerilimin ve ortaya 

çıkması muhtemel daha özel sonuç ve görünümlerin potansiyel temelleri için 

bir zemin yaratmıştır. 

Yapılan gözlemler, özellikle üniversiteli olan Bingöllü gençlerin, 

kendilerinden bir kuşak önceki ebeveynleriyle dahi modernliğin artan kültürel 

ürünlerinin alımlanmasından kaynaklanan ve gelenekselliğin halihazırdaki 

savunmacı tepkileri bağlamında oluşan sosyo-kültürel ve psikolojik karmaşa 

ve bunalımlar yaşadıklarını fark ettirmiştir. Üniversiteli olmak, daha farklı 

kültürlerden bireylerle sosyalleşmek, modern kültürün ve tüketimin olanak ve 

kalıplarıyla tanışmak, sosyal medyanın başını çektiği iletişim olanaklarıyla 

karşılaşmak vs. gençlerde hayata karşı yeni tutum ve bakış açısı 

oluşturmuştur. Buna karşılık, geleneksellik ve dindarlığın muhafazakâr 
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karakteri, bir miktar kendi kendileri üzerinde, ancak daha çok değişimlerine 

tepkisel bakan ebeveynlerinin ve öteki toplumsal çevrenin tutumları üzerinde 

bağlayıcı bir karşı eğilim yaratmıştır. Bu durum doğal olarak, genel anlamda 

mevcut kültür üzerinde olumsuz bir deformasyona sebep olurken, özellikle 

geleceğin yetişkinleri olacak gençler üzerinde bir bunalıma ve belki bir kimlik 

ve kişilik krizine zemin hazırlamıştır.  

Bu çalışmada, ortada duran bu problematikten yola çıkılarak, Bingöl 

ilinde gençlerin içine düştükleri ve hissettikleri problemlerin sonuçlarını 

ortaya çıkarmak ve mümkün olduğunca sosyolojik bir irdelemeye tabi tutmak 

amaçlanmaktadır. Böylece hem bilimsel bir sonuç elde edilmiş hem de bir 

topluma ve onun özellikle bir kesimine özgü öznel bir problem gözler önüne 

serilmiş olacaktır.   
 

1. GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMLAR  

Modern zamanlar içinde yaşıyor olsak da dünyamızda büyük oranda 

geleneksel toplumlar en azından geleneksel hayat varlığını sürdürmektedir. 

Hatta modern olarak nitelendirilen toplumlar dahi gelenekselden tümüyle 

arınmış değildir. Çünkü hiçbir toplumun geleneklerinden ve kültürel 

yapısından kolayca kopması mümkün olmamaktadır (Toffler, 1981). Yine de 

gerek dönemsel olarak gerekse özelliklerine bağlı olarak toplumlar kabaca 

geleneksel ve modern olarak ayırt edilmektedir. En azından sosyolojik 

gelenekte geleneksel ve modern ayrımı yakın anlamlı kavramlar altında da 

olsa yaygın olarak başvurulan bir çözümleme biçimidir. Durkheim (2013) bu 

örgütlenme farkını mekanik ve organik dayanışma olarak, Tönnies (2001) 

cemaat ve cemiyet kavramı ile ortaya koyarken, Weber ise (2016) modern 

toplumun karakteristiği olarak rasyonalite kavramını kullanmıştır.  

Geleneksel toplumların karakteristik özelliğinin türdeş ve toplulukçu, 

modern toplumların ise farklılaşmış ve bireyci bir yapı gösterdiği kabul edilir 

(Şenel, 1995, s. 25). Geleneksel toplum “statik sosyo-ekonomik yapılanmayı” 

ifade ederken; modern toplum “dinamik sosyo-ekonomik yapılanmayı” ifade 

eder (Frisby, 2004, s. 5). Geleneksel toplum “statü toplumu” iken; modern 

toplumun “sözleşme toplumu”dur (Wirth, 1926). Geleneksel toplumlarda 

sosyal ilişkiler cemaat; insanlar arasındaki ilişkilerin yakın, samimi ve şahsi 

olduğu bir topluluk durumunu yansıtır. Cemiyet tipi toplumlarda ise 

ilişkilerdeki kişisel özelliklerin ortadan kalktığı, insanların birbirlerine 

fonksiyonel olarak yaklaştığı, isimsizliğin, yalnızlığın, tecrit edilmişliğin ve 

geçici, kısa, yüzeysel ilişkilerin yaygınlaştığı durumlardan bahsedilir 

(Simmel, Weber, & Tönnies, 2005, s. 21-22). Moderniteye karşı çoğu zaman 
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direnç gösteren geleneksel toplum nosyonu, modernitenin toplumun ruhunu 

emdiğini ve onu tüm manevi ve anlamlı değerlerinden uzaklaştırdığını, her 

şeye meta değeri yüklediğini, inançlarını yok ettiğini, tek tipleştirdiğini ve 

makineleştirdiğini ileri sürerek, insanın doğasının buna uygun olmadığını 

savunmuştur (Shayegan, 1991, s. 23).  
 

1.1.  Geleneksel Toplum 

Köken olarak gelenek kelimesi; İngilizce “tradition” olarak Latince 

“tradere” kelimesinden gelmektedir. “Gelenek teriminin Arapça karşılığı olan 

anane aslında bir kişiden diğerine aktarılma (rivayet) anlamını taşımaktadır 

(Vural, 2003, s. 162). Geniş anlamıyla gelenek; bir kuşaktan diğerine 

aktarılabilen maddi/manevi bilgi, kurum, uygulama ve yaşantılardır. Bir diğer 

anlamıyla maddi olmayan kültür olduğu da söylenebilir. Bu yönüyle 

gelenekler toplumsal yaşam üzerinde bir düzen ve denetim mekanizması rolü 

de üstlenirler. Ayrıca toplumların ortak miraslarını oluşturan temel unsurlar 

oldukları için toplumun sürekliliğinin sürdürülmesinin kaynağı olarak da 

görülmektedirler. Anlaşıldığı üzere gelenek hem toplumsal değerler ve bu 

değerlerin uygulanma biçimlerini hem de aktarım şeklini ifade etmektedir 

(Yılmaz, 2005, s. 40). Bu değerler sistemini oluşturan gelenekler kuşaklar 

arası nakledilerek, nesiller boyunca elden ele geçip kalıp davranışlar halini 

alarak alışkanlıklara dönüşmüşlerdir. Başka bir tanıma göre ise gelenek; eski 

çağlardan beri gelerek yerleşmiş olup, toplumdaki bireyler arasında ortak bir 

ruh oluşturarak sağlam bir bağ kuran her türlü kültürel kalıntı, alışkanlık, töre, 

bilgi ve davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, 2004, s. 525). 

Bir başka tanımda ise gelenek; belli bir asrın anlayışını, belli bir neslin 

oluşumunu ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimini ve içinde bulunduğu 

evreyi ifade eder.  Öyleyse gelenek her kuşağın kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda ortaya koyduğu yorumlar toplamı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, 

gelenek değişime kapalı inançlar ve dogmalar bütünü değil bunun aksine 

kendi düşüncesini ortaya koyan ve kendi dünya görüşünü oluşturan belli bir 

toplumdaki pratiklerin tamamı olduğu yönünde tanımlamalarda mevcuttur 

(Hanefi, 2016, s. 11-14).  

Bu nedenle geleneksel toplumlar için gelenekten vazgeçip onun 

yerine başka pratikler normlar koymak çok zorlu bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bir dönemin bütün yaşam pratiklerini inançlarını ve değerlerini 

kapsayan geleneğin bir anda terk edilmesi demek var olan tüm yaşam 

pratiklerinden, inançlarından vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Toffler 

geleneği toplumu diri tutan hafıza olarak ifade etmektedir. Bu hafızanın 
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özelde bireyin genelde ise toplumun gelişimine katkı sağlamakta olduğunu 

dile getirir. Hiçbir toplum, gelenek ve kültüründen soyutlanamadığı gibi 

değişime de tam anlamıyla kapalı olduğu düşünülemez. Yapıları gereği tutucu 

olan geleneksel yapılar; aile, hukuk, din gibi toplumsal kurumlar üzerinde 

etkiye sahipken bilim ve sanat gibi alanlar üzerinde pek fazla etkisinin 

olmadığı da görülmüştür (Toffler, 1981). Çünkü pozitivist yaklaşımlar 

geleneksel toplumların temel parametre ve olgularını kabul etmemesiyle 

birlikte bilimsel yaklaşımlar ile her türlü doğmaları, beraberinde geleneği de 

reddetmekte oldukları görülmektedir.  

Tönnies (2020, s. 40) cemaati eski ile cemiyeti ise yeni ile 

kavramsallaştırmıştır. Geleneksel toplum ve modern toplum yapılarına dair 

yaptığı ayrımda geleneksel toplumu “cemaat tipi toplum” olarak betimleyen 

Tönnies, bu toplum tipini bireyselliğin çok fazla gelişmediği, çoğunlukla 

ortak iradenin hâkim olduğu, ilişki türü daha samimi, sıcak ve anlamlı yapılar 

olarak yorumlamıştır. Durkheim, geleneksel toplum tipinde ilişkilerin 

mekanik bir bağlamda ilerlediği, topluluğu değerlerin ön planda tutulduğu 

yapılar olarak ifade etmektedir.  Bu tür yapılarda topluluk çıkarlarının bireyin 

çıkarlarının önünde geldiği şeklinde kategorize etmiştir. Bununla birlikte 

cemaat tipi toplumlarda töre/örf, adet, gelenekler ve dinsel inançlar önemli bir 

yere sahiptirler. Aynı zamanda üyeler arasında doğal bir dayanışma söz 

konusudur. Geleneksel toplum yapılarında iş bölümü ve mesleki uzmanlaşma 

gelişmemiştir (Bağce, 2004).  
 

1.2.  Modern Toplum 

Modernlik 17’nci yüzyılda Avrupa da başlayan daha sonra ise tüm 

dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerini ele alır 

(Giddens, 1994, s. 9). Modernizm kavramsal olarak aydınlanma çağında 

ortaya çıkmış olup siyasal anlamda Fransız Devrimi, iktisadi açıdan Sanayi 

Devrimi’ne dayanır (Giddens & Pierson, 2001, s. 26). Modern toplum genel 

olarak, iş bölümünün belirginleşmesi, kentleşme ve sanayileşmeyi, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeyi, bireyciliği, pragmatizm ve sosyal sözleşme teorisini, 

gelişmiş ve serbest ekonominin hâkim bulunduğu toplumsal biçime gönderme 

yapmak amacıyla kullanılmaktadır (Hollinger, 2005, s. 4). Charles Taylor ise 

(2006, s. 11-12), “yeni uygulamaların ve kurumsal biçimlerin (bilim, 

teknoloji, sınai üretim, şehirleşme), yeni hayat tarzlarının (bireycilik, 

sekülerleşme, araçsal akılcılık) ve yeni sıkıntıların (yabancılaşma, 

anlamsızlık, sosyal çözülmenin yaklaştığı hissi) tarihte eşi benzeri görülmedik 

bir karışımı” olarak ifade etmektedir. Bunun yanı sıra modernlik kavramı 
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altında bireyselleşme, farklılaşan yaşam biçimleri, geleneklerin etkisinin 

azaldığı sosyal yapı ve sosyo-ekonomik ve siyasal bağlamda bireyin toplum 

ve devlet ile ilişkilerini yeniden biçimlendiren ideolojik temellerin bir olgu 

olarak ele alındığı görülmektedir (Kırılmaz & Ayparçası, 2016, s. 32).  

Modern toplumların dinamikleri arasında akıl, bilim, ilerleme, 

gelişme, sanayileşme, siyasal ve bilimsel devrimler ve teknolojik gelişim yer 

almaktadır (Weber, 2013). Bunların her biri modernleşmeye ayrı derecelerde 

ivme kazandırarak katkıda bulunmuştur. Modernleşme hiçbir zaman sadece 

örneğin endüstrileşme ile sınırlı kalmaz. Modernleşme, aynı zamanda artan 

kentleşme; dinin gerilemesi, düşünce ve eylemlerin ileri derece akılcılaşması; 

gittikçe ilerleyen demokratikleşme, aşırı bireycilik ve daha pek çok başka 

ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimleri içermektedir (Der Loo & 

Hans-Van Reijen, 2003, s. 13). Kendine özgü bu doğasından kaynaklanan 

niteliksel karşıtlığına karşılık, modernlik aynı zamanda kat ettiği her bir 

mesafeyle de geleneksellikten uzaklaşmayı ifade eder. Bu bağlamda Bell, 

kutsal karşıtlığı olarak gördüğü modern döneme damgasını vuran üç eğilimin 

olduğunu belirtir: 1- Gerek ekonomik gerekse siyasal alanda çok keskin bir 

bireycilik fikri ortaya çıkması, kişiye sonsuz özgürlük hissi veren bir rüzgârın 

esmeye başlaması. 2-Dinin yerini, bireye kendisini ifade etme imkânı 

sağlayan müzik, resim, şiir, edebiyat gibi sanat alanları almaya başlaması. 3-

Ahirete yönelik korkuların azalması, cennet-cehennem inancının zayıflaması 

(Bell, 2006, s. 28). 
 

1.3.  Modern Kültür ve Sosyal Hayat  

Teknolojik gelişmeler toplumlar üzerinde köklü toplumsal ve 

ekonomik dönüşümler meydana getirmektedir. Bijker toplum ve teknolojiyi 

madalyonun iki yüzü gibi görerek aralarındaki etkileşimi bu şekilde ifade 

etmektedir (Bijker, 1995, s. 274). Modernliğin pek çok dinamiği olmakla 

beraber, belki en çok teknoloji modern toplumun şekillenmesinde etkili bir 

faktör olmuştur. O ekonomiden, kentleşmeye, insan ilişkilerine siyasal 

yapılanmalara, toplumlar arası etkileşimlere, iletişim sistemlerine ve belki 

hepsinden önemlisi insan ihtiyaçlarını karşılayan nesne üretim sistemi olarak 

iş yapmasına varıncaya kadar toplumsal düzenin tüm yapılarına sızmış, onu 

sürekli dönüştürmüştür. Bu özelliği onu topyekün modern toplumun ve 

modern kültürün baş aktörü konumuna yükseltmiştir. Çünkü bütün 

ihtiyaçlarımız ve neredeyse bütün ilişkilerimiz, hatta duygularımız onun 

dolayımından geçerek karşılanmaktadır. 
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Ticaret ve sanayi devriminin getirdiği sosyo-ekonomik değişimler, 

ezici çoğunluğu toprağa bağlı nüfusu bu bağlılıktan kurtarmış ve modern 

toplumsal örgütlenmenin insan kaynağını, ekonomik, siyasi ve kültürel 

açılardan modern dönemin aktörü olacak bireyi meydana getirmiştir. Sanayi 

devrimi modern bireyin var olacağı sosyo-ekonomik altyapıyı kurarken aynı 

zamanda modern bireyin tipik mekânı olarak algılanacak olan modern kentin 

de ortaya çıkmasına yol açmıştır (Hvattum & Hermansen, 2004, s. xi). 

Kentleşme, “toplumların yapısal değişimlerinin en göze çarpan yönü” ve 

“travmatik bir deneyim”dir. Kıray’ın tabiriyle bu dönüşüm “on senede 

oluyorsa başka, otuz senede oluyorsa başka, yüz yılda oluyorsa başka tür 

süreçlerle gerçekleşir” (Kıray, 1998, s. 141). Kent üretimin, etkileşimin, iş 

bölümünün, bireyselliğin, birikimin, tüketimin ve kültürün mekanıdır.  

Tüm bu dinamiklerin bileşkesi olan bu devingen yapı bireysel bilinci 

de tempoya uygun olarak harekete geçirmekte ancak yine de kendi içine 

kapatmaktadır. Modern toplum yapılarında bireyselliğin ön plana çıkması, 

bireyin özgürlüğünün genişlemesi ve daha fazla ayrışmaların yaşanmasına 

neden olmaktadır (Simmel, 2015, s. 53). Modern kültür bireylere her anlamda 

arzu edilebilir yenilikler sunmaktadır. Giysiler, yeme alışkanlıkları, moda olan 

davranışlar, yiyecek, içecek, giyecek, eğlence, eğitim, inanç gibi sosyal 

hayatın her alanındaki yeniliklerle bireylerin arzularına hitap etmektedir. 

Geleneksel olanı değersizleştirmekte, eskitmekte, her gün her alanda hızlı 

üretimin olduğu yeniliği tüketime teşvik etmektedir. Sosyal hayat içerisinde 

bireylerin varlıkları tükettikleri nesnelerle konumlandırılmaktadır. Bu da 

modern kültürün en karakteristik özelliklerindendir. Güven ve bağlılık 

kavramlarının içi boşaltılmakta akrabalık, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri 

zayıflamakta ve dolayısıyla yalnızlaşma toplumsal yapıya hâkim olmaktadır.  

Modern kültür son tahlilde üretim teknolojilerinin ürettiği nesnelerin 

ve iletişim teknolojilerinin ürettiği enformasyonun karşılıklı etkileşimiyle 

bireyleri her şeyden önce pasif bir tüketici haline getiren bir kültürel düzlem 

haline gelmiştir. Baudrillard’ın yaklaşımıyla, günümüz toplumu, tüketim 

döngüsü içerisinde tümüyle kendi iradesini yitirmiş haldedir. Modern birey, 

yaşamında az emek harcayıp daha çok tüketerek, refahını arttırmak için 

çabalar. Bunun yanı sıra, modern insan tüm enerjisini ihtiyaçlarını karşılamak 

için harcamayla karşı karşıyadır. Bunu yapmadığı durumda ise mutsuzluk ile 

karşılaşır. Modern insanın mutluluğu dahi tüm yaşam pratikleri belli tüketim 

mekanizmalarına bağlı hale gelmiştir. Temel ihtiyaçlarının dışında yapay arzu 

ve ihtiyaçlar üretilerek mutluluğun tamamen bunlara bağlı olduğu algısı 
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modern insanın bilincine reklamlar, filmler ve diğer tüm yeni ve geleneksel 

iletişim medya araçları ile yerleştirilmektedir (Baudrillard J. , 1997, s. 89). 
 

1.4.  Geleneksel ve Modern Toplumlarda Aile Yapısı 

Marshall (1999) aileyi insanlık tarihinin başlangıç noktasından 

günümüze kadar var olmayı başarmış, tarihsel süreç içerisinde değişikliklere 

uyum sağlayabilmiş toplumsal bir yapı olarak tanımlamıştır. Murdock (1949, 

s. 28) ise aileyi tanımlarken; bir arada yaşama vurgu yaparak ekonomik iş 

birliğine dayanan ve üremeyle karakterize olan toplumsal bir birim olarak 

görmüştür.  Aynı zamanda cinsel ilişkinin toplumsal bir bağ ile sosyal onaya 

dayalı olduğu karşı cinsten iki yetişkin ve bunların kendilerinin veya evlat 

edindikleri bir veya daha çok çocuktan oluştuğunu ifade etmiştir. Daha birçok 

aile tanımı göz önünde bulundurulduğunda, ailenin dört temel işlevi ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlar; beraber yaşam, cinsellik, ekonomik iş birliği ve 

üremedir (Gittins, 2011, s. 42).  

Bireyin içerisinde bulunduğu toplumun sahip olduğu değer yargılar ve 

normatif kurallar (gelenek, görenek, kültür, din gibi) ile tanıştığı ilk alan 

ailedir. Toplumsal yapı içerisinde ilk sosyalleşme ortamı (Önal, 1990, s. 2) ve 

toplumsal bağlılık zinciri aile içerisinde gerçekleşmektedir. Aileyi oluşturan 

kan bağının yanında duygusal bağda önemli bir yere sahiptir (Goody, 2004, s. 

6-7). En temel düzeydeki bu sosyal ilişkiler akrabalık aracılığıyla kurulur ve 

sürdürülür (Haviland, Prins, & Walrath, 2008, s. 499). Bunun göstergesi 

olarak toplumun en küçük yapı birimi olarak tanımlanan aileler bir araya 

gelerek toplulukları oluşturmuşlardır.  

Tarihsel süreç içerisinde en eski ve ilkel kurum olan aile günümüze 

kadar çeşitli yapısal ve toplumsal değişimler geçirmiştir (Dündar, 2016, s. 39). 

Bu değişimler içinde ailenin değerleri, örgütsel yapısı, üye sayısı, topluma 

katılım, üretim ile ilişkileri vs. bulunmaktadır. Toplumların üretim biçimleri, 

inanış ve gelenekleri, göç ve savaş durumları, kır ve kent yerleşim yapıları 

ailenin yapısını da etkilemiştir (Yıldırım, 2005: 121). 

Geleneksel toplumlarda aileye katılan yeni bireyler (çocuk) iş gücü ve 

üretimin bir parçası olarak görülürken modern toplumlarda ise bu durum 

değişerek çocuk ve aile arasında duygusal bir bağ kurulmuştur. Modern 

toplum yapılarında çocuğun eğitiminde başta okul olmak üzere başka 

kurumlarında devreye girmesiyle birlikte aile eğitim ve sosyalizasyon 

alanındaki işlevlerini bu kurumlarla ile paylaşmak zorunda kamıştır. Böylece 

aile, toplumun yeniden yapılanmasındaki rolünü büyük oranda bu kurumlara 

bırakmıştır (Aslan, 2002, s. 28). Giddens akrabalık ilişkilerinin kurumsal 
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olarak modern ailelerde de devam ettiğini çekirdek ailelerin yeni akrabalık 

bağlarını evlilik kurumu ile tesis ettiğini ama bu bağlar modern toplumlarda 

geleneksel toplumların aksine büyük oranda müzakereye dayalı olduklarından 

değişim gösterdiklerini ifade etmiştir (Giddens, 1994, s. 92). Akrabalık, 

hemen her toplumda görülen temel sosyo-kültürel sistemlerden birisidir. 

Nitekim toplumsal değişmeyle ilgili kuramların önemli bir kısmında modern 

toplumlarda değişme sürecine bağlı olarak bireyler arasında birincil 

(akrabalık) ilişkilerin zamanla azalacağı ve şehir yaşamında ikincil ilişkilerin 

daha yaygın olacağı görüşü büyük oranda geçerliliğini korumaktadır (Tekin, 

2013, s. 255).  

Geleneksel toplum yapısından modern topluma dönüşüm sürecinde 

aile mevcut toplumun dönüşümünde temel yapı birimidir (Aytaç, 2007, s. 

159). Yani aile birimindeki dönüşüm toplumsal yapının her alanına yayılarak 

değişimi getireceği düşünülmektedir. Giddens (1994, s. 151), günümüzde 

geniş ailenin yerini çekirdek ailenin aldığı ve dünya üzerinde çekirdek aile 

yapısının yaygınlaşmaya başladığını ifade ederek bu durumu sanayi toplumu 

ile başlayan modern kültürün yaygınlaşmasına bağlamıştır. Bunun yanı sıra 

aile yapısındaki değişimlerden; kadın hakları artışı, akraba evliliklerindeki 

düşüş, eş seçiminde özgürleşme ve çocuk haklarındaki artış gibi 

dönüşümlerden bahsederek açıklamıştır. Geleneksel aile yapısı içerisinde 

ilişkiler homojen bir zeminde sürdürülür. Geleneksel aile yapısında Baba 

ailenin bakımı ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Yine aynı 

şekilde yetişkin çocuklar da yaşlılık döneminde ebeveynlerinin bakımlarını 

üstlenmektedirler (Yıldırım, 2009, s. 72). Böyle bir aile modelinde ailenin 

sosyalizasyon işlevi de çok önemlidir. Oysa modern kent-sanayi toplumunda 

ailenin çekirdek yapıya doğru değişmesiyle birlikte gerek ekonomik gerek 

sosyalizasyon işlevleri büyük ölçüde azalmış durumdadır. Geleneksel toplum 

yapılarında erkek egemen aile yapısı mevcutken modern toplumun kadını 

kamusal alanın bir parçası haline gelerek, çalışma hayatında yer alması ve ev 

ekonomisinin bir parçası olarak katkı sunmaya başlamasıyla birlikte eşler 

arasında eşitlik eğilimli gözlenmiştir. Bunun yanı sıra kadının ekonomik 

hayatın bir parçası olmasıyla birlikte ailenin üstlendiği birçok işlev de 

toplumsal kurumlara aktarıldığında ailede çocuğa yüklenmiş anlam da 

değişime uğramıştır (Topçuoğlu, 2010, s. 31). Artık kadın için çocuk sahibi 

olma durumu bir zorunluluk halinden çıkarak isteğe bağlı bir hal almaya 

başlamıştır.  
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2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

2.1.  Araştırmanın Konusu 

Bu çalışmanın konusu Bingöl ili özelinde modern yaşam tarzı ve 

geleneksel yaşam tarzı arasında kalan gençlerin aileleri ile yaşamış oldukları 

sosyal, kültürel, psikolojik problemler ve bunların sonuçlarının 

incelenmesidir. Araştırma sahasında yaygın olarak ebeveynler ve özellikle 

genç çocukları arasında gelenek ve modernlik temelli problemler yaşandığı 

gözlemlenmiş, dolayısıyla bu konu çalışmanın sorunsalını teşkil etmiştir.  

2.2.  Araştırmanın Amacı 

Kuşaklar arası çatışma, tarih boyunca toplumların yüz yüze olduğu 

kadim bir problemdir. Bu durum gelenekten ayrılırken modernleşen 

toplumlarda çok daha fazla kendisini gösterir. Araştırma sahamız olan 

Bingöl’de ise bu süreç tam da “geleneksel” ebeveynler ve “modern” gençler 

arasında yaşanmaktadır. Bu özel durum her iki taraf açısından daha köklü bir 

çatışma alanı yaratmaktadır. Bu çalışmada yenilikler ve geleneğe bağlı 

toplumu temsil eden ebeveynleri arasındaki gerilimin odağında yer alan 

gençlerin yaşadıkları sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlar sosyolojik bir 

soruşturmaya tabi tutulmaya çalışılacaktır.  

2.3.  Araştırmanın Örneklemi 

Bu çalışmada, geleneksel toplum değerlerinin hâlâ baskın olduğu 

Bingöl ilinde gençlerin modern ve geleneksel değerler arasında sosyal ve 

psikolojik sorunlar yaşadığı gözleminden yola çıkılmış ve bunun olası 

sosyolojik dinamikleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

Bingöl kökenli ve Bingöl’de yaşıyor olmak kaydıyla, modern süreçlerin 

yaşanması bakımından daha uygun bir kategori olan üniversiteli öğrenciler 

araştırma evreni olarak seçilmiş, araştırma yöntemi olarak da daha 

derinlemesine bilgi sağladığından yola çıkılarak görüşme yöntemi 

kullanılmıştır.  

Çalışmada, rastgele örneklem yöntemi kullanılarak, Bingöl 

Üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinden 10 erkek 10 kadın olmak 

üzere 20 katılımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

2.4.   Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanması 2019 Kasım–Nisan ve 2020 Aralık dönemleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Görüşmeler ses kaydı altına alınmış, daha 

sonra ses kayıtları araştırmacı tarafından orijinal haliyle yazılı dokümana 
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dönüştürülmüştür. Ardından veriler sistematik bir çerçevede sınıflandırılmış 

ve problemin doğasına uygun olarak sosyolojik bir çözümlemeye tabi 

tutulmuştur.  

3. BULGULAR ve ANALİZİ 

3.1.  Ebeveynlerin Geleneksel-Modern Dünyaya Bakışları 

Çalışmanın bu bölümünde gençlerin gözünden anne ve babalarının 

toplumsal ve dini değerlere bakış açıları ve günümüz dünyasını nasıl 

değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun amacı, ebeveynlerin 

modern dünyaya karşı bakış açılarını ortaya koymak ve kuşaklar arasındaki 

farkı belirginleştirmeye çalışmaktır. Bu anlamda; “anne ve   babanızın   

dünyaya   bakışları günümüz dünyasına uyuyor mu?” sorusu katılımcılara 

yöneltilmiştir. Katılımcıların bu soruya genel olarak verdikleri cevaplara 

bakıldığında; ailelerinin gösterişten bilerek uzak bir hayat sürdürdükleri, 

gençlerin ise bunun aksine dikkat çekici olmaya büyük ilgi gösterdikleri 

görülmüştür. Elde edilen diğer bir bulgu ise ailelerin daha tutumlu ve 

kanaatkâr olduğudur. Örneğin aileler bu davranışlarını çocuklarına 

kazandırmak için geleneğe göre yemekten kalkmadan önce tabakta olan 

yemeğin bitirilmesi gerektiğini söylemekte ve bunu ise dinen “israf haramdır” 

kaidesine dayandırmaktadırlar.  

Bu konuya açıklık getirmesi bakımından katılımcıların ifadelerine 

bakılacak olursa özellikle (DG9.K)’nın vermiş olduğu cevap, aileler ile 

gençler arasındaki kuşak çatışmasını göz önüne sermesi açısından önem arz 

etmektedir. Katılımcı, sosyal yaşamının, kıyafet ve giyim tarzının anne 

babasıyla örtüşmediğini ve bunların yanı sıra onların düşünce şekillerinin de 

günümüzden farklı olduğunu belirtmiştir. Dahası anne babasıyla ilgili olarak 

onların sürekli kendi gençlik dönemiyle günümüz dönemini 

karşılaştırdıklarını ve bugünü eleştirdiklerini ifade etmiştir. Diğer taraftan 

(DG13.E), kendisini bu konuda daha çok babasının uyardığını ve ailesinin 

kendi gençlik zamanları ile günümüz yaşam tarzının çok farklı olduğunun ve 

değiştiğinin farkında olduklarını ancak yine de günümüz dünyasına karşı 

tereddütleri olduğunu ve kendilerine karşı koruyucu davrandıklarını şu sözleri 

ile ifade etmiştir; 

Mesela biz erkek olduğumuz için daha çok bizi babamız uyarıyor ama 

mesela şöyle; artık aileler az da olsa her şeyin farkındalar. Gerçekten 

ister istemez evlatlarının doğru yolda olduklarına inansınlar ya da 

inanmasınlar sürekli bir uyarı yapma gereğinde bulunuyorlar. Çünkü 

onlar da az çok kendi yaşadıkları zamanı ve şu anda ki zaman arasında 
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çok büyük bir fark olduğuna inanıyorlar. O yüzden bizim, yani kendince 

iyiliklerini düşündüğü için çocuklarını sürekli uyarma gereğinde 

bulunuyorlar. 
 

(DG15.K) anne ve babasının düşüncelerinin günümüz yaşam tarzına 

uymadığını ancak bazı konularda ise kendisine daha toleranslı davranıldığını 

ifade etmiştir. Örneğin “… Bu saatte kız tek başına dışarı çıkmaz gibi” daha 

geleneksel ailelerin takınmış oldukları tavrı sergilemediklerini ve kendisine 

daha fazla özgürlük tanıdıklarını belirtmiştir. Yine aynı katılımcı büyük anne 

ve babalarının da bakış açılarının günümüzle uyuşmadığını ve özellikle 

giyim-kuşam konusunda kendisini “kuzum bu ne böyle giyecek bir şeyin yok 

mu senin, (Yırtık pantolon giyerek onları ziyarete gittiğinde) gibi ifadelerle 

eleştirdiklerini ve diğer konularda da nasihatlerde bulunduklarını belirtmiştir. 

Katılımcı bu duruma, yaşlı oldukları için büyük anne babalarının modayı 

anlamadıklarını söyleyerek serzenişte bulunmuştur. Başka bir katılımcı ise 

anne babasının “geri kafalı” (geleneksel) olduklarını, kendisinin sorunlarını 

anlamadıklarını dile getirmiştir. Katılımcı ayrıca anne-babasının, kendisinin 

okumaktan başka bir işi olmadığını düşündüklerini de söylemiştir. (DG7.E) 

ise “başkasının çocuğu bunu yapıyor-başarıyor siz neden yapmıyorsunuz gibi 

bir kıyaslama yaparlar. Hep iyi olan tarafla kıyaslarlar” diyerek anne 

babasının kendisini eleştirmesinden yakınmıştır.  

Bunların dışındaki katılımcıların vermiş oldukları cevaplara genel 

olarak bakıldığında çocuklar-gençler ile aralarında çok fazla yaş farkı 

olmayan ailelerin yani başka bir ifadeyle daha genç anne-babaların kısmen de 

olsa yeni yaşam tarzlarına uyum sağlamaya çalıştıkları belirlenmiştir. Zaman 

anne-babalar üzerinde de değiştirici bir etki yapmıştır. Buna örnek olarak 

(DG12.E), belli bir zaman sonra geleneklerine bağlı olan ailelerin de bazı 

konularda değişerek günümüz hayat tarzına ayak uydurmaya çalıştıklarını şu 

cümleleri ile ifade etmiştir; 

Yani bir yerden sonra değişmek zorunda kalıyorlar. Eskisi gibi değiller, 

artık onlarda yeni düzene, yeni döneme ayak uyduruyorlar. Eskiden 

dışarı çıkmak yasak iken şimdi sorun olmuyor. 14 yaşına kadar hep ev 

hapsi yaşadım. Ondan sonra yavaş yavaş böyle o fikir falan değişince 

ben böyle bir rahatladım. Mesela kadınlar dışarıya çıkamıyordu. 

Annem kesinlikle dışarıya çıkamazdı. Şimdi rahat rahat çıkabiliyor. 

Kafe falan gidemezdi, şimdi gidebiliyor. 
 

Çalışmada, bazı katılımcılar, babalarından daha ziyade anneleri ile 

olan diyaloglarının daha iyi olduğunu ve annelerinin kendilerine karşı daha 

anlayışlı davrandığını ve annelerinden ziyade babalarından daha çok 
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çekindiklerini ve dolayısıyla babalarıyla iletişim kurma noktasında sorun 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin bir katılımcı, okulda, ev içinde bir 

karar alınacağında aile bireylerinin katılımıyla birlikte karar alınması gerektiği 

öğretilse de babasının kendilerine danışmadığını ifade etmiştir. Buna ataerkil 

geleneksel yapı tarafından oluşturulan erkeklik algısında; erkeklerin hâkim, 

kadınların tabii durumda olduğu pratiğinin bir yansıması olarak bakılabilir 

(Türk, 2008, s. 121).   

Çalışmada, bazı katılımcılar ailelerinin dini inançlarına daha çok bağlı 

olduklarını ve yaşamlarının diğer alanlarına da bu bakış açısı ile yaklaştıkları 

için günümüz dünyasına uymadıklarını ifade etmişlerdir. Diğer bir ifade ile 

bir kişi dışarıda gezmeye gitse bile bunu dini kurallara uygun yapması 

gerektiğine inandıklarını ve ayrıca arkadaş çevreleri, giyim tarzı, sosyal 

hayatı, vb. din odaklı olması gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Bazı 

aileler kendi gençlik dönemlerinde yapmadıkları ya da yapamadıkları 

“eksikliğini hissettikleri” (dini ibadetler gibi) şeyleri kendi çocuklarının 

yapmalarını isteyerek gençler üzerinde baskı kurabilmektedirler. Bu noktada 

(DG11.E) vermiş olduğu cevap bu konuya iyi bir örnek teşkil etmektedir; 
 

Geleneklerine ikisi de aşırı bağlı. Bu yüzden biraz ters de düşüyoruz. 

Hele dini konuda babam özellikle çok fazla baskıcıdır. Zamanında bir 

şeyleri yapmamış gençken ve çocukken diyeyim. Şimdi bizim yapmamız 

için bize çok baskı yapıyor. Hani Kur’an okumayı çok geç zamanda 

öğrenmiş, ailesinden dini eğitimi almamış, sürekli bize şöyle diyor: 

“hayvancılık yapıyorduk zamanımız yoktu.” Çok çok sonradan, liseden 

sonra Kur’an okumaya başlamış, namaz kılmayı falan öğrenmiş. O 

yüzden bizim şimdiden öğrenmemizi istiyor. Annemin de zaten babası 

imam. Annem de çocukken daha 7-8 yaşlarında öğrenmiş Kur’an 

okumayı. Onun bir sıkıntısı yok, pek karışmıyor. 
 

Diğer taraftan, (DG12.E) ise ailede uygulanan kimi baskıların 

(fiziksel ya da psikolojik) öğretici olduğunun da farkında olduğunu 

belirtmiştir. Bunların yanında aynı katılımcı ailesinin bakış açısını; “Günümüz 

dünyasına uymuyor ama Bingöl standartlarına uyuyor. Çünkü takdir edersiniz 

ki Bingöl standartları biraz dünyadan farklı” ifadeleriyle, Bingöl’deki hayat 

tarzının ailesinin sahip olduğu gibi geleneksel hayat tarzından farklı 

olmadığını vurgulamıştır ve onların tutumlarını makul karşılamıştır. 

Katılımcılardan (DG13.E), anne babasının geleneksel hayat 

tarzlarının günümüz yaşam tarzına uyup uymadığı konusundaki soruya, neyin 

doğru olduğunu bilemediğini belirtmesi, aslında katılımcının genel anlamda 

günümüz yaşam tarzı ile ilgili kafa karışıklığı yaşadığını da göstermektedir. 
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Aynı katılımcı (DG13.E); “bizim artık günlük hayatımızda örf-adet ve 

geleneklerden çok algılarla yaşadığımıza inanıyorum” diyerek kendi gençlik 

çağını tanımlamıştır. Sosyal medyanın ve elinde gücü bulunduran unsurların 

yarattığı algılarla yaşadıklarını ve genel anlamda geleneksel bir yaşayış 

tarzının olmadığını ancak nadirde olsa bunun sadece kırsal kesimlerde 

olduğunu düşündüğünü vurgulamıştır. Görüldüğü üzere görüşmeci yaşamış 

olduğu dünyayı yönlendiren araç ve algılar olduğunu ifade ederek, ailesinin 

geleneksel yaşam biçimini olgunlukla karşılamaya çalışmaktadır. 

3.2.  Ebeveynlerin Geleneksel-Modern Yaşam Pratikleri 

Bu çalışmanın amaçlarından biri de anne-babaların yaşam tarzları ile 

gençlerin yaşam tarzlarına dayalı bir kuşak çatışmasının olup olmadığını 

belirlemeye çalışmaktır. Bir önceki bölümde katılımcıların anne-babalarının 

günümüz dünyasına bakış açıları ile ilgili bulgular bu amaca yöneliktir. Bu 

bölümde ise yine anne-babaların yaşam tarzları ile gençlerin yaşam tarzları 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konularak değerlendirmeler 

yapılacaktır.  

Bu bölümle ilgili olarak, aileler ve gençlerin yaşam tarzları arasındaki 

farklılıkların bir problem doğurduğu konusundaki katılımcılardan alınan genel 

kanı “evet” yönündedir. Bu konuya (DG7.E)’nin şu sözleri; “tabi elbette 

oluşturuyor, her zaman geçiş süresinde problemler olacaktır.” açıklık 

getirmektedir. (DG14.E) ise ailesinin yaşam pratiklerinin günümüz dünyasına 

uymadığını daha çok din ve gelenek bağlamında hayatlarını sürdürdüklerini 

şu sözleri ile ifade etmiştir; “Modern dünyaya uymuyor, onu size 

söyleyebilirim. Daha çok eski İslami davranışlara uyuyor. Dini ve geleneksel 

bir yaşam tarzları var… Yani annem düşünün televizyonda bile pantolon 

giyen bir kız gördüğü zaman artık sitem eden bir insan”. 

(DG4.E) ailesinin günümüz dünyasına uyum sağlayamamalarını 

içerisinde yaşamış oldukları fiziki ortamın etkisine dikkat çekerek şu ifadeler 

ile anlatmaya çalışmıştır: “Uymuyor, çünkü köyde kaldıkları için, yani 

gelişmelerden haberdar olmadıkları için daha gerideler.” (DG5.E) ise bu 

durumu eğitim faktörüne bağlamaktadır; “yaşadığı, gördüğü eğitim günümüz 

dünyasından farklı olduğu için uymuyor”.  

Bu konuda, bazı katılımcılar yaygın olmamakla beraber ailelerinin 

yaşam biçiminin günümüz dünyasına tam anlamıyla uymasa da bu yönde çaba 

harcadıkları konusunda fikirler beyan etmişlerdir. Örneğin (DG8.E); “Birebir 

örtüşmese de uyuyor. Modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyorlar.” sözleri 

bu duruma örnek teşkil etmektedir.  
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Bu konuyla bağlantılı olarak katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise 

“Sizce anne-babanızın geleneğe bağlılıkları mı, yoksa dini inançlarına 

bağlılıkları mı günümüz dünyasına uymalarına engel oluyor?” sorusudur. 

Verilen yanıtlara bakıldığında; gelenek ve din cevabı aynı oranda verilmekle 

beraber, her ikisi de uymalarına engel oluyor cevabı ağırlıkta olmuştur. Diğer 

bir ifadeyle katılımcılar ailelerin yaşam tarzlarının günümüz dünyasına 

uymamasına hem dinin hem de geleneklerin engel olduğunu düşündükleri 

görülmüştür. Ayrıca her ikisi de cevabını veren katılımcıların ise öncelikli 

olarak dinin etkisine dikkat çektikleri belirlenmiştir.  

Bunun yanı sıra dikkat çekilen bir diğer etken ise yaşam koşulları 

olmuştur. Geleneksel toplum yapılarında yaygın olarak görülen içerisinde 

yaşamış oldukları toplumun kural, kaide, örf ve adetlerine güçlü bağlılıktan 

doğan “Mahalle baskısına” katılımcılar tarafından dikkat çekildiği 

görülmüştür. Mardin’in (2008) "Mahalle baskısı", dediği olgu, bireyi 

biçimlendiren, tutum ve davranışlarını belirleyen, tüm ilişkileri de kapsayarak, 

bireyleri ve toplumu belli normlar etrafında şekillendirmesi olarak ifade 

edilebilir. Bir diğer yönüyle “Mahalle baskısının toplumun aykırı olana göz 

baskısı, bakma baskısı, ayıplama, sözle kınama, gözle dışlama baskısı 

olduğunu ifade etmektedir” (Çakır & Bozan, 2009, s. 155). Kadın 

katılımcılardan birinin (DG3.K) bu konuda başkalarının “ne derler” algısının 

ailesinin yaşam tarzları üzerinde güçlü bir etkisi olduğundan da bahsetmesi bu 

duruma iyi bir örnektir;  

Şu an yaşadığımız bu coğrafyadan dolayı gelenek ve göreneklere bağlı 

olan ailemin her alanda üzerinde etkisini hissediyorum. Hayatımın her 

adımında bununla karşı karşıya geliyorum.  Örneğin komşum “ne der”, 

aile büyüklerim ne düşünür gibi lafların dışında eskiyle sürekli bir 

kıyas yapıldığını da görüyorum. Eskiden kız çocuklarının büyüklerinin 

yanında konuşamaması, bizim de aynı davranışlar sergilememiz 

beklentisine girdiği için özgürce yaşamamamıza sebep oluyor. 

Bunlardan yola çıkarak diyebilirim ki eskinin özlemi günümüz 

anlayışını yaşamamıza engel oluyor.  Bununda sebebi hem din hem de 

geleneklerdir. 

 

Katılımcı bu ifadelerinden de anlaşıldığı gibi ailesinin yaşam tarzı 

üzerinde başkalarının ne düşündüğünün önemi büyük olmakla birlikte oluşan 

bu yaşam tarzının kendi yaşam tarzı; yetiştirilme tarzı üzerinde büyük bir 

etkisi vardır.  

“Din” cevabını veren katılımcılar, ailelerinin tüm yaşam alanlarını 

inançları etrafında biçimlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Örneğin (DG11.E); 
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“Hayatlarını din çerçevesinde yaşamaya çalışıyorlar. Her şeylerini ona göre 

ayarlamaya çalışıyorlar. O yüzden biraz ters düşüyor günümüz dünyasına” 

diyerek ailesinin yaşam tarzında dinin büyük bir etkisi olduğunu ve bununda 

günümüz-modern yaşam tarzıyla çeliştiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda bazı 

katılımcılar, ailelerinden farklı bir yaşam tarzına sahip olan gençler, 

ailelerinin giyim kuşamlarının inanç-din eksenli olduğunu ve kendi giyim 

kuşamlarından farklı olduğunu ve bundan dolayı ailesinin bu farklılığa 

müdahale etmeye çalıştıklarını düşünmektedirler. Kadın bir katılımcının 

(DG9.K) şu sözleri bu durumu desteklemektedir: “Tabi örneklendireyim işte 

kıyafetlerimize önem veriyorlar hatta söylüyorlar da en basitinden ailem 

pantolon giymeme karşı. Bunu, dine bağlıyorlar hatta fazlasıyla”. Yine bazı 

katılımcılar ailelerinin de dini gerçek bağlamından uzak yaşadıklarını yani 

dini geleneksel bağlamda yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, 

dini kaynaklarda yeri olmayan ama zaman içerisinde kutsallık atfedilerek 

gelenekselleşen yaşam pratiklerinin olduğu da çalışmada katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplardan anlaşılmıştır. Bunların yanı sıra (DG1.E) bu durumu; 

yaşam tarzları üzerinde hem din hem de geleneğin etkisi olduğunu; “Her ikisi 

de olabilir. Sonuçta dini inançlardan çok annem hep kadınların lafıyla daha 

çok batıl inançlara olan takıntılarından da olabilir. Babam sadece dini 

diyebiliriz ama annem her ikisi de” sözleriyle ifade etmiştir. Aynı katılımcı 

ayrıca babasının din etkisi ile annesinin ise daha çok geleneklerin etkisi ve 

batıl inançları da dinin bir parçasıymış gibi görerek hareket ettiğini 

söylemiştir. 

Bazı katılımcılar, aile büyüklerinin dini de geleneklere göre 

yaşadıklarını ifade ederken, bu yaşayış tarzını göreneklere göre yani kendi 

ailelerinden gördükleri kadarıyla ve içerisinde yaşadıkları toplumun 

yaşantısına göre şekillendirdikleri, dinin öğretilerinden çok kültürel bir din 

anlayışı ile hareket ettiklerini düşünmektedirler. Yine gelenek cevabı veren 

bazı katılımcılar, büyüklerinin her şeyi yaşarken-tecrübe ederken, gençlere-

kendilerine yasak koyduklarını dile getirerek bu durumdan duydukları 

rahatsızlığı da vurgulamışlardır. Katılımcılar, bir diğer önemli konuya, 

ataerkil toplum yapılarının kadına biçtiği role dikkat çekmişlerdir. Özellikle 

giyim-kuşam ve sosyal hayat içerisinde görünür olma durumudur. Diğer bir 

ifadeyle kadın, giyim-kuşam tarzına, ev dışındaki rolüne-davranışlarına ve eve 

giriş-çıkış saatlerine erkeğe göre daha çok dikkat etmesi gerektiği anlayışıdır. 

Bu durumları katılımcılar aşağıdaki sözleriyle ifade etmişlerdir:  



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 104 

 

(DG12.E); Geleneklere bağlı olmaları bence. Her şeyi yasaklarken, 

kendilerinin her şeyi yapmaları… Herkese laf ederler. Ben erkek 

olmama rağmen ben bile rahat rahat giyinemiyorum. Mesela küpe 

olsun kolye olsun hepsi sıkıntı. Giydiğim kıyafetler sıkıntı. Kısa 

pantolon giyemiyorum. Basket forması ile dışarıda dolaşamıyorum. 

Bunlar kızlar için daha zor. 

(DG18.K); Anne-babam dini de geleneğe bağlı yaşadıkları için 

gördükleri şeyi çok değiştirmiyorlar aslında. Nasıl görmüşlerse öyle. 

Belki okuduğum bölüm kaynaklıdır belki farklı insanlarla muhatap 

olduğum için ya da yaş grupları Z kuşağı dediğimiz çok bilmiyorum 

aslında ama ondan dolayı bakış açımız farklı. Genel dünyanın da 

çoğunun bakış açısı değişti, belki çok değişmedi ama o yüzden biraz 

anne-babam…. 
 

3.3.  Aile İçi İletişim ve Gençler 

Bu bölümde gençlerin aile içi iletişimin nasıl olduğu aile bireyleri ile 

iletişim kurarlarken nelere dikkat ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda ilk olarak, “Anne ve babanızla ya da kardeşlerinizle iletişiminiz 

nasıldır?” sorusunu verilen cevaplar ele alınmıştır. Verilen cevaplar gelen 

olarak değerlendirildiğinde; aile ile iletişimin saygı çerçevesinde 

sürdürüldüğü, özellikle baba ile olan iletişimin seviyeli ve sınırlı olduğu, 

genelde söz hakkının ailede olduğu söylenmiştir. Çalışmada katılımcıların 

kardeşleri ile arasındaki iletişimin daha iyi olduğu ancak anne-baba ile ise 

fikirsel ayrılıkların yanı sıra daha seviyeli ve saygı çerçevesinde bir iletişimin 

sürdürüldüğü belirlenmiştir. Kadın katılımcıların annelerindense babalarıyla 

iletişimlerinin daha sıcak ve samimi olduğu, erkeklerin ise babalarıyla 

iletişimlerinin daha seviyeli, ancak anneleri ile daha samimi iletişim 

kurdukları görülmüştür. Bu da aile içi iletişimin bir nevi vekalet yoluyla 

yürütüldüğüne yani birebir sıcak iletişim yerine mesafeli/dolayımlı bir iletişim 

tarzının yaşanmakta olduğuna işaret ediyor. Bu konuda (DG2.E); ailesinin 

kendi hayatına müdahaleci davrandıklarını, koruyucu reflekslere sahip 

olduklarını ve hâlâ kendisini birey olarak kabul etmediklerinden dolayı 

problemler yaşadığını şu şekilde ifade etmiştir: “Kesinlikle evet daha 

koruyucu davranıyorlar. Misal ben dışarıda kendi hayatımı bir nebze kurmaya 

çalıştım ama burada şunu gördüm sanki ben onlara hep muhtaç olacakmışım 

gibi hani büyüdüğümü fark etmiyorlar kabullenmiyorlar böyle…” Diğer bir 

katılımcı olan (DG4.E); aile içi iletişimin iyi olduğunu ifade ederken bu 

durumu geleneksel aile yapısıyla bağdaştırarak bunu köyde yaşıyor olmanın 

etkisine bağlamıştır. Ayrıca anne-baba ile olan iletişim sürecini saygı 
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çerçevesinde değerlendiren katılımcı, kardeşleriyle olan iletişim ortamının ise 

daha samimi olduğunu aşağıda yer alan sözleri ile vurgulamıştır; 
 

Yani iletişimimiz çok iyi çünkü yani geleneksel bir ailede yaşadığım 

için hani üniversite okuyorum, ama eve gittiğim zaman o bağlılığımız 

devam ediyor, çünkü köyde yaşıyoruz, çekirdek ailede bağlılıklar çok 

daha fazla… Tabi anne ve babaya karşı biraz daha saygılısın, evde 

aile ortamında kardeşlerde biraz daha samimisin… 
 

Bu durum geleneksel toplum yapılarında ilişkiler daha samimi ve aile 

bağları daha sıkı olması bağlamından değerlendirilebilir (Tönnies, 2020, s. 

40). Bunun yanı sıra ataerkil toplum yapılarında ilişkiler evin reisi olan baba 

etrafında şekillendiği için babayla olan iletişim boyutu da saygı çerçevesinde 

sürdürülmektedir. Bu tür geleneksel aile yapılarında anne, evin reisi olan baba 

ile çocuklar arasındaki iletişimi sürdürme rolünü üstlenmektedir.  

Anne-baba ile olan iletişimin belli konularla sınırlı olduğu, 

kardeşlerle ise daha geniş bir yelpazede yani daha samimi olduğunu belirten 

(DG7.E); “...Anne ve baba ile her şey konuşulmuyor ama kardeşlerle 

konuşursun…” sözleri bahsi geçen duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Devamında ise katılımcı, aile içi iletişimde babanın baskın karakter olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca bununla bağlı olarak, anne ve babasının birbirleriyle olan 

iletişimini “Onların iletişimi saygı çerçevesinde olur ama baba ne derse o 

olur” şeklinde açıklamıştır. Başka bir katılımcı, ebeveynleri ile düşüncelerinin 

çatıştığını, ablası ile daha sağlıklı bir iletişim kurabildiğini, evde baba 

figürünün baskın olduğunu ve alınacak kararlar üzerinde son sözün babaya ait 

olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca katılımcı kardeşler arasında ise ablasının 

eğitim seviyesinden dolayı aile içerisinde daha çok söz hakkının olduğunu 

vurgulayarak eğitimin de aile içerisindeki iletişime etkisini ortaya koymuştur. 

(DG8.E); “Genel olarak ablam ile iletişim kurmayı seviyorum. Bir yerden 

sonra annem ve babamla düşüncelerimiz çatışıyor. Genel olarak evde baskın 

olan annem ama son kararı babam verir. Kardeşler arasında ise üniversite 

okuyan ablamın sözü daha geçerlidir.” Şeklindeki ifadeleri konuyu 

örneklendirmektedir. 

Çalışmada, aile içi iletişimde kadın katılımcılar daha çok anneleri ile 

sorun yaşadıklarını ifade ederken babalarıyla daha iyi anlaştıklarını 

belirtmişlerdir. Kadın katılımcılarımızdan biri olan (DG3.K), “Annemle 

aramdaki ilişki her kız çocuğunda olduğu gibi daha resmi ve soğukken 

babamla ilişkimiz daha sıcak ve samimidir. İki kız kardeş olduğumuzdan 

ötürü de aramız da gayet iyidir” şeklinde verdiği cevap söz konusu duruma bir 

örnek oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan (DG15.K) ailesi ile iletişiminin 
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aileden uzaktayken daha iyi olduğunu belirtirken, ailesi ile yaşarken ise evin 

içindeki sorumluluklardan kaynaklı problemler yaşadığını şu şekilde ifade 

etmiştir; “Yani evin içindeki sorumluluklar olsun işte. En ufağından salonda 

bir şey bırakılmış olsun birbirimize çatma, negatiflik evin içinde dolaşıyor. O 

yüzden çok da güzel olmuyor. Ama dışarıda-uzakta olunca hani akılları orada 

ya. Kızım yemeğini yedin mi… yaptın mı? Güzel oluyor dışarıda”. Diğer 

taraftan (DG18.K) ise eskiden anne babalarıyla her şeyi paylaşamazken son 

zamanlarda her şeyi konuşabildiklerini ifade etmiştir. Katılımcı bu durumu 

hem yaş olarak büyümenin vermiş olduğu güvene hem de eğitim almanın 

kendisine sağladığı özel role bağlamıştır. Aynı katılımcı annesinin babasına 

göre daha baskın bir karaktere sahip olduğunu, buna rağmen anne ve babası 

arasındaki iletişimin ise iyi olduğunu ifade etmiştir. 
 

3.4.  Ailelerin Gençlerin Yaşam Tarzları Üzerinde Etkisi 

Gençlerin ailelerinin onları anlamaları, diğer bir ifadeyle hayat 

tarzlarını kavramaları ve anlayış göstermeleri aile içi iletişimin sağlıklı bir 

biçimde yürümesi ve kuşak farklarından kaynaklanan problemlerin en aza 

indirilmesi noktasında büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmada bu 

bağlamda katılımcılara ailelerinin kendilerini anlayıp anlamadıkları yönünde 

bir soru yöneltilmiştir. Genel olarak katılımcıların verdikleri cevaplar 

incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun anne babalarının kendilerini 

anlamadıklarını düşündükleri görülmüştür.  

Katılımcıların, ailelerinin kendilerini anlamadıklarını ileri sürdükleri 

anlaşmazlıklardan biri; geç saatlerde eve gelme konusudur. Ailesinin daha çok 

geleneklere bağlı kalarak hareket ettiklerinden dolayı düşünce anlamında 

ailesi ile anlaşamadığını ya da ailesinin kendisini anlamadığını (DG4.E) ifade 

etmiştir. Öne çıkan konulardan bir diğeri de ailelerin, özelikle babaların, 

çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemesi ve onların fikirlerini 

önemsememesi olduğunu (DG11.E), aşağıda yer verilen görüşünde ifade 

etmiştir:  

Babamın en büyük sorunu kendi doğruları var ve o doğrultuda hiçbir 

şeyi kabul etmiyor. Tabiri caizse at gözlüğü takmış ve o gözlükten 

bakıyor etrafa. Bir şey söylediğim zaman beni hiç dinlemiyor. Acaba 

doğru mu? Yanlış mı? diye hiç düşünmüyor. Sen bilmezsin diyor. Sen 

nereden bileceksin diyor.  O senin işin değil, sen git okulunu oku, bu 

işler sana lazım değil. 

Yukarıda ifadeleri paylaşılan katılımcı iletişim kurma bağlamında 

babası ile arasındaki mesafeye de dikkat çekmiştir. Ayrıca katılımcı; “erkekler 

annelerine daha yakın hissederler” görüşünü destekler nitelikte, “Annemde 
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genelde doğrusun haklısın oğlum der” ifadeleri ise konuyla alakalı durumu 

destekler niteliktedir. Gençlerin aileleri ile anlaşmazlıklar yaşama konusunda 

sorulan soruya (DG13.E)’nin verdiği cevap oldukça anlamlıdır;  

Bu dönemde biz gençler biraz daha özgür olmayı istiyoruz. Biraz 

daha kendi kararlarımızı kendimiz almak istiyoruz. Ama bunu onların 

gördüğü hayatta, onların gençliklerinde, onların çocukluklarında 

böyle bir durumun çok nadir olduğu için onlar buna alışmakta biraz 

zorluk çekiyorlar. Onlar aslında daha çok üzerimizde etkileri olmasını 

istiyorlar. Bu da bizim düşündüğümüz şeyle ters düşüyor… Ben farklı 

kültürleri, farklı yerlere gitmeyi çok istiyorum. Tek başıma gitmek 

isterim. Bunu her zaman genelde tek yapmayı tercih ederim. 

Arkadaşlarımla da yaptığım oluyor ama tek başıma gitmeyi daha çok 

tercih ederim. Bir erkek olmama rağmen bu isteğimi aileme söyleme 

kısmına gelince, bunu biraz anlamada zorluk çekebilirler. Birlikte 

gidelim hadi birlikte gitmek varken neden tek başına gidiyorsun gibi? 

Mesela en basit örnek bu olabilir. Çünkü dediğim gibi biz biraz daha 

özgür biraz daha kendimizin aldığı kararlarla yaşamak istiyoruz. 

Onlar daha birlikte daha onların etkisinde olduğu bir hayat istiyorlar 

bizim için burada temel farklılık olur. Bu konuda maalesef 

kadınlarımız, kızlarımız daha şansızlar. 

Yukarıda düşüncelerine yer verilen katılımcının ifadelerinden 

anlaşılacağı üzere katılımcı genel anlamda gençlerin dolayısıyla kendisinin de 

daha özgür; ailesine çok bağlı kalmadan, kendi kararlarını alabildiği ve 

uygulayabildiği bir hayat tarzı arzuladığı görülmektedir. Ancak ailelerin bu 

noktada kendilerini anlamakta güçlük çektiklerini yani ailenin gençlerin tek 

başına karar alıp ya da aldıkları kararları daha özgürce uygulamalarını 

anlamadıklarını düşünmektedir. Yine yukarda değinildiği gibi bazı ailelerde 

çocuklar özellikle de babaları ile konuşmaktan, iletişim kurmaktan çekinir, 

utanırlar. (DG14.E)’nin şu ifadeleri bu durumu daha iyi anlatmaktadır: “Ya 

düşünün babamı gördüğüm zaman en fazla elini öperim. Hoş geldin derim ve 

geri çekilirim ya da beni arar bir şey sorarsa cevap veririm. Ondan sonra 

babamla oturmuş sohbet etmişliğim yok.” Diğer taraftan aynı katılımcı babası 

ile çok iletişim kuramasa da babasının kendisi ve torunları için oldukça fazla 

kaygılandığını; koruyucu davrandığını dile getirmiştir.  

Çalışmada rastlanılan bir diğer önemli bulgu ise aileleri ile iyi 

anlaşamayan gençlerin arkadaşları ile daha iyi anlaşabildiğidir. Ancak 

gençlerin arkadaşları ile anlaşmaları bile; kimi zaman aile içerisinde bir 

anlaşmazlığa ve probleme neden olduğu görülmektedir. (DG3.K) bu durumu 

şu cümleleri ile ifade etmiştir; “…kendimi kötü hissettiğim zaman eve gelmek 

istemediğimi ve samimi olan arkadaşlarımla zaman geçirmek istediğimi 
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söylüyorum. Bu ise evde kaos oluşturuyor ve buna kesinlikle izin verilmiyor... 

Bunun, onların benim için koydukları bir saat çerçevesinde olduğunu ve 

benim belirleme hakkımın olmadığı sonucuna varıyorum.” Katılımcının 

bahsettiği ikinci durumun daha iyi anlaşılabilmesi için cinsiyet faktörüne de 

dikkat çekilmesi gerekmektedir. Çünkü daha önce de bahsedildiği gibi 

geleneksel toplum yapılarında kadınların toplum içerisinde hareket alanları 

daha kısıtlıdır. Geleneksel “toplumsal yaşamda kadın ve erkeklerden 

beklenilenler farklılık göstermektedir. Kadın daha az konuşmalı hatta yabancı 

bir erkeğin yanında konuşmamalı, kıyafetlerine daha dikkat etmeli, duruşuyla 

erkeği utandırmamalı, ev içi işlerle kadın ilgilenmeli; çocuk bakmalı, 

kamusal-sosyal alan içerisinde çok görünür olmamalı gibi ataerkil geleneksel 

toplum yapılarında kadına biçilen rollerdendir” (Nye, 2015, s. 384). Bu 

bağlamda özellikle eve giriş-çıkış saatlerinde kültürel değerler bakımından 

kadınların daha hassas olmaları gerektiği bilinmektedir. Kadına eğitim 

alanında tanınan özgürlük; eve giriş-çıkış saatleri, toplum içerisinde nasıl 

davranması gerektiği konusunda hala hassas bir çizgidedir ve bunun aile 

tarafından kontrol altında tutulduğu katılımcının ifadelerinde de 

görülmektedir. 

Günümüz dünyasında, din konusunda gençlerin ailelerine göre daha 

farklı anlayışlara sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmada görüşme yapılan 

(DG6.K) kendisinin ailesine göre din konusunda daha ılımlı bir yol izlediğini 

vurgulamış ve genel anlamda ailesiyle zıt görüşlere sahip olduğu durumlarda 

ailesi ile çatışmaya girmeyerek genellikle ailesinin kararının geçerli olduğunu 

ifade etmiştir. Ancak kendisinin bu durumu yadırgamadığını çünkü nedense 

ilerleyen zamanlarda onların öngörüleri gerçekleşmekte yani haklı çıkmakta 

olduklarını belirtmiştir. Bu aslında bazı gençlerin kendi düşüncelerini aileleri 

ile ters düşse de onların tecrübelerine güvendiklerini ve bunu sorun 

etmediklerinin farklı bir ifadesidir. Bu bağlamda çalışmada yer alan 

(DG18.K), ailelerinin kendilerine güvenmemesini bizzat kendilerinden değil 

de dışardaki hayatın kendi kültür, yaşayış, gelenek ve inançlarına göre kötü 

olmasından kaynaklandığını vurgulamıştır. Dolayısıyla dışarıdaki hayata karşı 

bir güvensizlik içerisinde olan aileler, bu güvensizliklerini çocuklarına 

yansıttıklarını dile getirmiştir. Katılımcı; “…bence, yanlışa gitmesinden 

korkmasından, çok bilmiyorlar dışarıdaki hayatı. Kendi kuşaklarıyla 

yaşadılar. Hani onlar bizden çok farklılar. Sizde fark etmişsinizdir. Sizde de 

vardır muhakkak. Ondan dolayı korkmaktalar, güvenememekteler…” 

sözleriyle bu sorunu açıklamaktadır. 
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Günümüzde aileler geçmişte kendilerinin yaşadıkları zorlukları 

çocuklarının yaşamalarının istemediklerinden dolayı çocuklarının birçok 

ihtiyacıyla yakından ilgilenmekte ve onların çok fazla probleme sahip 

olmayacaklarını düşünebilmektedirler. Özellikle çocuklarının maddi ve 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan aileler çocuklarının ruhsal dünyalarındaki 

problemlerinin çok ciddiye almayabilmekte ya da çok büyük bir problem 

olarak görmemektedirler. Diğer bir ifadeyle çocuklarının ihtiyaçlarını daha 

çok maddi ve fiziksel ihtiyaçlardan ibaret olarak görebilmektedirler. 

Çalışmaya katılan (DG19.K) bu durumu şu düşünceler ile açıklamaktadır; 

 … İşte canım sıkıldığında ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda beni 

anlamadıklarını düşünüyorum. Yani babam ben biraz daha somut 

olsun diye söylüyorum. Şey olur, böyle senin ne derdin var ki hayatta? 

Ama bunu kızma anlamında söylemez. İşte neyini eksik ettik ki!... 

Onlara göre nesnel bir karşılığı olmak zorunda (problemin) .... Ya 

mental olarak kötü hissetsem atıyorum bu kötü bir düşünceyse geçerli 

bir sebep değildir yani. 

Katılımcıların çoğunluğu aileleri ile anlaşmazlık yaşadıklarını veya 

ailelerinin kendilerini anlamadığını söylese de ailelerinin kendilerini 

anladıklarını, güvendiklerini belirten katılımcılar da bulunmaktadır. 

Çalışmada yer alan (DG5.E); “Annem-babam bana güvendiği için çoğu 

konuda beni anladıklarını düşünüyorum.” sözleri ile söz konusu duruma örnek 

teşkil etmektedir.  

Aile baskısının gençler üzerinde ne tür sonuçlar doğurduğunu 

belirlemek için katılımcılara; “Büyüklerinizin baskısı sizi bunaltıyor mu?” 

sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri önemli cevaplardan bazıları 

aşağıda analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Konuyla alakalı olarak verilen cevaplara genel olarak bakıldığında 

ailelerin gençler üzerindeki baskısının gençleri oldukça bunalttığı 

görülmüştür. Bu durumun ise cinsiyete göre farklılık göstermediği 

anlaşılmıştır. Gençlerin ailelerinden gelen baskıdan dolayı yaşamış oldukları 

hislerini açıklayan ifadelerin bazıları şöyledir; “Evet çok… Kaçıp gidesim 

var.” (DG12.E), “Yer yer çok bunaltıyorlar…” (DG5.E), “Zoruma gidiyor her 

defasında söylüyorum, artık çocuk değilim! diye devir değişti, kendi 

kararlarımı alabilirim diye, sizin zamanınızda böyleydi ama artık kalmadı 

diye. Onlar var olan düzeni sürdürmeye çalışıyorlar bizde değiştirmeye...” 

(DG7.E), “Neler hissediyorum… Anlamıyorlar insanı! Ya da sizin 

düşüncenizden beklentileri her şey bizim gibi olsun diyorlar. Sizin gibi değil 

işte olmuyor.” (DG14.E), “…Sürekli işte neredesin, telefon ile sürekli 
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arıyorlar… ne yapıyorsun, eve gecikecek misin, geldin mi… ben 

dışarıdayken, artık sonuçta 20 yaşındayım, bu yıl bitiyor 21 yaşında olacağım. 

Yani artık bu kadar darlanmayı sevmiyorum. Bu bunaltıyor biraz beni” 

(DG15.K), “Tabi ki ister istemez bunaltıyor… çünkü yapmak istediğimi 

yapamıyorum. Bu beni daha çok negatif yönden etkiler.” (DG1.E). Burada yer 

alan katılımcıların sözlerinden de anlaşılacağı üzere katılımcıların ailelerinden 

gördükleri “baskılardan” dolayı mutsuz oldukları görülmekte olup katılımcılar 

ailelerinin kendilerini anlamadıklarını düşünmekte ve artık belli bir yaşa 

geldiklerini, büyüdüklerini belirtmekte ve ailelerinin bunu kabul 

etmemelerinden şikayetçi oldukları açıkça görülmektedir. (DG3.K), aile 

baskısını koruyucu bir baskı olarak tanımlarken bu baskının kendisini 

bunalttığını “koruyucu bir baskıyla karşı   karşıya   kalıyorum.   Bunun da 

beni bunalttığını söyleyebilirim.” sözleriyle ifade etmiştir. (DG9.K) ailesinin 

kendisini bunalttığını; özellikle de telefon kullanma akışkanlığı nedeniyle 

sıklıkla eleştirdiğini aşağıdaki ifadeleriyle dile getirmektedir; 

Şunu yapma bunu yapma bu şekil… Aynen zaten telefonla 

uğraştığımda hemen yanlış anlıyorlar. Sevgilin mi var? Sen okul 

okumuyorsun (derslerine çalışmıyorsun) artık.… Evet mesela ben eve 

gittiğimde arkadaşlarımın mesaj atmasını bekliyorum, merak 

ediyorum hemen bakıyorum, ama babam bu ne ya biz sana telefon 

aldık sen sadece telefonla uğraş diye değil hatta annemin de tepkisi 

aynı oluyor… Aynen olumsuz etki bırakıyor. 

Baskı konusunda, gençlerin bir kısmı kendilerince farklı çözüm 

yolları bulmaya çalışmaktadır. Ailelerinin baskılarını vurdumduymaz ve 

umursamaz bir yaklaşımla karşılamak bu çözümlerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuya (DG11.E); “Açıkçası beni bunaltmıyor.  

Önemsemediğim için, dediğim gibi ben kendi doğrularım peşinden giderim. 

Büyüklerimi dinlerim, saygı duyarım ama pek umurumda olmaz açıkçası.” 

şeklinde cevap vermiştir. Bu konuda katılımcıların neler hissettikleri 

hususunda ailelerinin kendilerini anlamadıklarını (DG16.K) “Beni 

anlamadıklarını sadece bu. Anlaşılmamak çok kötü, dünyanın en zor şeyi.” 

sözleriyle dile getirerek anlaşılmamanın zorluğuna değinmiştir. 

Gençler ile aileleri arasında günümüz dünyasını algılayış farklılıkları 

ve bu farklılıkların gençler ile aileleri arasında ne tür problemler 

oluşturduğunu anlamaya yönelik olarak çalışmada; “Büyükleriniz ile sizin 

dünyaya bakış açılarınızdaki farklılıklar sizi bunaltıyor mu?” sorusu 

katılımcılara yöneltilmiştir. Bu soru, gençler ile aileleri arasındaki gelenek ve 

modernlik odaklı sorunun en ileri noktasını ifade etmektedir. Verilen 
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cevaplara bakıldığında; ailelerin- büyüklerinde hayat tarzlarının gençler 

tarafından anlaşılması gerektiği, ailelerin hayata daha çok dini yönden 

baktıkları ve dış dünyayı tanımadıkları ve özellikle yeniliklere kapalı 

oldukları katılımcılar belirtilmiştir. Bu anlamda verilen cevaplar şöyledir; “Ya 

tabi zaman zaman bunaltabilir ama hani anlamak lazım şu an ki şartlar ile 

onların yaşadığı dönem çok farklıydı.” (DG20.K), “Genel olarak evet. Bu 

konuda biraz daha baskıcı tavırları olmasaydı daha iyi olurdu.” (DG8.E), 

“Tabi onlar biraz daha dini bakıyor hayata. O biraz sıkabiliyor insanı hani 

başta. Şunu yapma yanacağız, şunu etme bu olacak falan gibisinden. Zorluyor 

biraz” (DG15K), “Dini konuda oluyor. Çok kıyaslama oluyor, biz kendi 

irademizle yapmak istiyoruz. Kendi iraden olmayınca zaten hiçbir anlamı 

kalmıyor.” (DG7.E), “Evet onlar hep dar bakıyorlar. Bu kitap 

okumadıklarından, dış dünyayı fazla takmadıklarından, yeniliklere kapalı 

olduklarından kaynaklanıyor.” (DG12.E). 

Yukarıdaki cevaplardan da anlaşıldığı üzere, gençlerin aileleri ile 

kendileri arasında dünyayı algılama biçimlerinde oldukça büyük farklılıklar 

olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların ise daha çok olumsuz anlamda gençler 

üzerinde bir baskı yarattığı anlaşılmaktadır. Cevapların geneline bakıldığında 

bu farklılıklardan kaynaklanan baskının daha çok inançları; gençlerin 

ibadetlerini yerine getirmeleri, ailelerin ise yeniliklere kapalı olmasından ve 

dış dünyayı tanımadıklarından kaynaklandığı elde edilen verilerden 

anlaşılmaktadır. 

 (DG11.E) ailelerinin kendi görüşlerini düşüncelerini önemsemediğini 

ve bu durumun gençler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını; “…bazı şeyleri 

benim kendi görüşüme göre doğru olan şeyleri onların görememesi veya 

anlamaması beni gerçekten üzüyor. Hani nasıl olurda görmezsiniz diyorum.” 

sözleriyle dile getirmiştir. Yine aynı katılımcı ailesinin kendisinin haklı 

olması durumunda bile onun düşüncelerini dikkate almamalarını, kabul 

etmemelerini, dolayısıyla onu anlamamalarını ve ayrıca ortadaki yanlışlar 

üzerinde ısrarcı olmalarını şu şekilde ifade etmiştir; “…Ortada bir yanlış var 

ben bunu görüyorum, fakat bunu aile büyüklerime defalarca anlattığım halde 

anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar, bu gerçekten beni üzüyor. 

Yanlışlarının üzerinde sürekli ısrarcı oluyorlar.” Bunun yanında katılımcı 

ailesinin bu durumun yanlış olduğunun da farkında olmadıklarını “Kesinlikle 

farkında değiller ve bunu anlamak istemiyorlar.” Şeklinde ifade etmiştir. 

Kadın katılımcılardan biri olan (DG16.K), gençler ve aileleri 

arasındaki farklılıkların nedenlerinden birinin eğitim durumu ile ilgili 

olduğunu ifade etmiştir. “…senin baktığın pencereden bakamıyorlar… Evet 
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yani karşılıklı böyle güzel sohbet etmek isterdim… “Ben onların 

eğitimsizliğine bağlıyorum.” (DG9.K) ailesi ile arasındaki farklılıklardan 

birini, erkek kardeşiyle kendisine ailesinin çifte standart uyguladıklarını şöyle 

dile getirmiştir; “Hatta kendi ağabeyimden yola çıkayım onlar her yere 

gidiyor, babamla annem bir şey söylemiyor ama bize gelince siz kızsınız 

oturun oturduğunuz yerde, doğunun şartları mı diyeyim ne diyeyim artık.” 

Tüm bunların yanında çok azınlıkta olsa da yaşam tarzı bakımından aileleriyle 

aralarında farklılıklar olmadığını kabul eden katılımcı da vardır; “Ben de daha 

çok ailemin düşündüğü gibi düşünüyorum.” (DG5.E). 

3.5. Ebeveynler ve Gençlerin Yaşam Tarzları Arasındaki 

Farklılaşmalar 

Bir önceki bölümde katılımcıların düşünce ve farklı yaşam tarzlarına 

ailelerinin müdahaleci tutumları üzerinde durulmuştu. Bu bölümde ise konu 

farklı bir soruyla ve daha doğrudan ele alınarak, aileler ve gençlerin yaşam 

tarzları arasındaki farklılaşmaların ne olduğu da somut ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmada katılımcıların aileleri ve kendi yaşam 

tarzları arasındaki farklılıkları anlamaya yönelik olarak “Anne–babanızın ve 

sizin yaşam tarzlarınız arasında ne tür farklılıklar var? (Günlük yaşam, 

eğlence, yeme içme, gezme, giyim kuşam sigara-alkol uyku saati gibi) sorusu 

yöneltilmiştir. Ayrıca daha detaylı bulgulara ulaşmak için; “Bu durum sizin 

açınızdan ne tür sonuçlar doğuruyor?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. 

Çalışmada yer alan katılımcıların vermiş oldukları cevaplara genel olarak 

bakıldığında gençler ile ailelerinin yaşam tarzları arasında daha çok şu 

noktalarda farklılıkların olduğu görülmüştür; eve giriş-çıkış saatleri, giyim-

kuşam, yeme-içme alışkanlıkları, tüketim, eğlence, arkadaşlık.  

Yaşam tarzından kaynaklanan ve sorun oluşturan konulardan biri eve 

giriş-çıkış saatleridir. Gençler ailenin belirlemiş olduğu saatten daha geç eve 

geldiklerinde ailelerinin tepki ve eleştirileriyle karşılaşmaktadırlar. (DG11.E) 

eve giriş-çıkış saatlerine ailesinin müdahaleci davrandığını şu sözleri ile ifade 

etmiştir; “Bu saate kadar ne yapıyorsun dışarda, biz senin yaşındayken bu 

saatlerde evdeydik.” 

Giyim-kuşam tarzı, hayat tarzını oluşturan görünür faktörlerden 

biridir. Giyim tarzının nasıl olması gerektiği konusunda aileler ile gençler 

arasında birtakım farklılıkların olması söz konusudur. Ailelerin daha 

geleneksel bir hayat tarzına sahip olmaları ve diğer taraftan gençlerin modern 

dünyanın giyim-moda tarzlarına ayak uydurmaya çalışmaları gençler ve 

ailelerinin yaşam tarzlarında farklılık oluşmasını sağlayan önemli nedenlerden 
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biridir. Bunun yanında gençlerin fiziksel görünüşlerinde yaptıkları 

değişiklikler de aileler ve gençler arasında yaşam tarzı noktasında yaşanan 

problemlerin önemlileri arasındadır. Örneğin bir katılımcının (DG8E); 

“Babam daha çok geniş pantolon giyinmemi istiyor. Genellikle sakalıma 

karışıyor, küpe takmayı seviyorum ve arkadaş ortamında takıyorum, eve 

gidince çıkarıyorum.” Şeklindeki ifadeleri yaşanan bu farklılıkları ortaya 

koymaktadır. Burada gençlerin vermiş olduğu cevaplardan anlaşıldığı üzere 

aileler gençlerin yaşam tarzlarına müdahale etmektedirler. Bu durum 

gençlerin aileleri ile aralarında iletişim kopukluklarının ve problemlerinin 

temel kaynağını oluşturabilmektedir. Konuyla alakalı olarak çalışmada yer 

alan diğer katılımcılar şunları ifade etmişlerdir;  

Yani giyim tarzı olsun, konuşma tarzı olsun, günlük aktiviteler olsun 

bunlar hep farklıdır. Ben dışarda farklı işler yaparken onlar evde 

oturur ya da sürekli onlar televizyon seyrederken ben hiç 

izlemiyorum, daha farklı sosyal faaliyetlerle ilgileniyorum. Aramızda 

farklılıklar oluyor tabi ki. …açlık, kıtlık, yokluktu derken onlara bu 

tür şeyler daha çok israfmış gibi geliyor. Onlar eşofman giymez ama 

ben giyerim. Eşofman giydiğim zaman da bana şu tepkiyi bazen 

gösterirler. Ayıptır eşofman giyme çünkü eşofman onlar için 

pijamadır.” (DG14.E). 

Babam sakalıma çok laf eder. Bir gün sakalımı uzatmıştım babam 

demişti ki bir daha bu sakalla seni görmeyeceğim. Çünkü Işidlilere 

benzemişsin, dedi. Kendisi sürekli sinek kaydı tıraşı olduğu için 

çoğunlukla sakalıma laf eder. Bir ara mecburiyetten sinek kaydı tıraşı 

oldum. Babamda çok güzel olmuş dedi, hep böyle yap dedi. Annem de 

çarşaf giyiyor, sadece gözleri açık öyle yani günümüz yaşamına pek 

uymuyor. Bu farklılıkların benim açımdan hiçbir kötü durumu yok 

çünkü ben herkesin istediği gibi giyinmesi taraftarıyım (DG11.E).  

 (DG6.K) konu ile ilgili fikirlerini şu şekilde ifade etmiştir. “Mesela 

giyim konusu özellikle, önceden babam hep karşıydı pantolon giymeme, artık 

pek bir şey demiyor. Annemde pantolon giymez bu yönde bir tek giyim 

konusunda farklılık var.” (DG16.K) ise “…annem kapalı olduğu için daha 

kapalı giyiyor. Babam da zaten öyle ister. Aslında babam bizim de kapalı 

giyinmemizi ister. Biz de pek uymuyoruz.” şeklinde ifade etmiştir. Giyim-

kuşam konusunda din oldukça belirleyici bir faktördür. Özellikle kadınların 

giyimleri kimi zaman tartışma konusu olmaktadır.  

Yukarıda düşüncelerine yer verilen katılımcıların ifadelerinden 

anlaşıldığı gibi özellikle giyim tarzı ve dış görünüşte yapılan görünüşte 

aileleri ve kendileri arasında yaşanana problemlerin temel kaynaklarından 
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birisidir. Tamamı Müslüman olan katılımcılar giyim tarzı İslam dininin 

belirlemiş olduğu giyim tarzından farklılaşabilmektedir. Eğer aile dini 

hassasiyetlere sahip ise çocuklarının dinin belirlemiş olduğu kaidelere göre 

giyim-kuşam tercihinde bulunmaları gerektiği noktasında baskıcı bir tavır 

sergileyebilmektedirler. Bu da yaşam tarzı bağlamında bir problem teşkil 

etmektedir. 

Gençler ve ailelerinin sahip oldukları yaşam tarzları arasında yaşanan 

önemli farklılıklara neden olan bir diğer faktör de eğlence aktiviteleri ve 

tarzlarıdır. Özellikle müzik gibi tercihe dayalı zevkler farklılık 

gösterebilmektedir. Konuyla alakalı olarak (DG15.K) bu durumu şu sözleriyle 

dile getirmiştir; “müzik zevkimiz farklıdır, yemek kültürümüz farklıdır. İşte 

insanlarla haşır neşir olma olayımız farklıdır. Ama bu büyük farklılıklar bizi 

uzaklaştırıyor gibi değil. Herkes farklı olduğu için güzel.” Bu ifadelerden de 

anlaşıldığı üzere her ne kadar birtakım farklılıklar olsa da bu farklılıkların 

problem oluşturmadığı görülmektedir. Yaşam tarzı bağlamında diğer 

katılımcıların bazılarının düşüncelerine aşağıda yer verilmiştir; 

Yani mesela onların eğlence anlayışı; nenemler-dedemlere gideriz. 

Ailecek otururuz sohbet ederler. Bundan hoşlanırlar muhtemelen. 

Ama hani şimdi günümüz gençleri, bizi bu pek çekmiyor- ilgimizi 

çekmiyor. Ha illaki akraba ziyareti güzel de hani o ortam beni pek 

çekmez. Bu yüzden ben genelde evde kalmayı tercih ederim. Bana da 

yabani derler bu yüzden. (DG16.K) 

“Onlar daha çok akraba (görüşüyorlar) tabi ki de ama ben daha çok 

arkadaş. Çünkü daha bana hitap ediyorlar, daha benimle aynı görüşteler. 

Gezmek konusunda da hep böyle akrabalara gitmek isterler. İşte birlikte 

akrabalarla (gezmek). Ama bana kalsa tek ya da arkadaşlarla (gezerim).” 

(DG18K.) 

Katılımcı (DG13.E). bu konuda çarpıcı bir ifade beyan etmiştir: “Bu 

dönemin getirdiği bazı talepler ve istekler var. Mesela, bunlardan en büyük, 

bunlardan en ulaşılabilirliği olan alkol, sigara, uyuşturucu falan bu tarz 

olsun. Bunları seven jenerasyonumuzdaki arkadaşlar aileleriyle kesinlikle ters 

düşüyorlar.” Günümüzde medyaya da genellikle haber konusu olan gençlerin 

özellikle uyuşturucu vb. kullanma alışkanlığı büyük bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ailelerin daha korumacı ve müdahaleci 

tutum takınmalarının açıklamalarından birini sunarken, gençler ve aileleri 

arasında kopmanın yeni sebeplerinin bir yüzünü de açıklamaktadır.   

Gençler ve aileleri arasında yaşam tarzı konusunda yaşanan 

problemlerden biri de insan ilişkileri konusundadır. Bu anlamda sosyal yaşam 
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içerisinde olan kadın-erkek ilişkileri (arkadaşlık) yaşanan farklılıkların başını 

çekmektedir. (DG11.E)’nin verdiği yanıt bu konuya tam manasıyla açıklık 

getirmiştir;  

Ben daha çok modern yaşama ayak uydurmaya çalışıyorum. Ailem ise 

daha çok gelenekçi. Ailelerinden veya yaşadıkları çevrelerinden nasıl 

gördülerse öyle devam ettirmeye çalışıyorlar. Mesela eskiden şöyle 

bir örnek vereyim; bizim arkadaş çevremiz hem kadın hem 

erkeklerden oluşmaktadır. Bu çok normal bir şey. Ama ailem bunu 

geçen evdeydim bir kız arkadaşım aradı annem çok şaşırdı sen diyor 

nasıl bir kızla konuşuyorsun! Dedim ki, anne benim nasıl erkek 

arkadaşlarım varsa kız arkadaşlarımda var. Olabilir böyle şeyler. 

(Annem) yok diyor olmaz böyle bir şey, yanlıştır yaptığın. Bu ufak bir 

örnekti. Ailemle yetiştikleri çevre olarak bir fark var aramızda. 

Kimi ailelerin özellikle kız çocuklarının erkek arkadaşı (sevgili ya da 

arkadaş) edinmelerine karşı aşırı tepki gösterebildikleri görülmüştür. 

(DG16K) erkek arkadaşı edinmesine ailesinin vermiş olduğu tepkiyi; “Mesela 

erkek arkadaş olayına da karşılar aslında” ifadeleri ile dile getirirken 

(DG17.K) ise erkek ya da kız olsun edindiği arkadaşlarına ailesinin 

güvenmediğini; “…Yani çok arkadaş çevremize güvenmiyorlar” sözleri ile 

vurgulamıştır. Görüldüğü üzere erkeklerin ve kızların karşı cinsten biriyle 

arkadaşlık kurmalarına aileler karşı çıkmaktadırlar. 

Geleneklere daha çok bağlı aileler, gençler geleneklere 

uymadıklarında onları ayıplamaktalar. Çünkü içerisinde bulundukları çevrenin 

tepkisine maruz kalma; yani mahalle baskısına maruz kalabilecekleri, 

çocuklarının geleneklere uyum sağlamadıkları için eleştirilere uğrayacakları 

endişesini taşımaktadırlar. Bu durumu (DG17.K) “…ya onu yapma ayıp, bunu 

yapma ayıp olur. Biri görürse ayıp olur.” sözleriyle ifade etmiştir. (DG18.K) 

“Bizim geleneklerimize göre ayıp denilen şeyler vardır mesela. Bana ne 

derler ama içten içe benim onlarla görüşmemi istemezler. Öyle insanlarla 

(erkekler) iletişim kurarsam ister istemez beni etkileyeceklerini düşünürler. O 

yüzden tekrar korkudan kaynaklı diye düşünüyorum.” ifadeleri de bu konuyu 

örneklendirmektedir. 

Toplumsal-sosyal yaşam içerisinde var olan faktörlerden biri de 

tüketimdir. Tüketim alışkanlığının günümüz sosyal yaşamında aileleri ile 

gençler arasında yaşanan en büyük anlaşmazlıklardan biri olduğunu söylemek 

mümkündür. Aileler tüketim konusunda geleceği düşünerek daha temkinli 

hareket etme çabası içerisinde olabilmektedirler. Bu durum katılımcılardan 

birinin vermiş olduğu cevaptan da anlaşılmaktadır. “Yok çünkü hep gelecek 

düşünülmüş. Hep gelecek. Şimdi hani bir ekmek verseniz bölüp yarına 
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saklayacak insanlar.” diyen (DG15.K) sözlerinden de anlaşıldığı üzere 

aileler-büyükler tüketim konusunda birçok farklı etkenden ötürü ihtiyatlı 

davranmaktadırlar. 

(DG3.K)’nın “…alışverişini kendim yapabiliyorum bu da onlar 

tarafından eleştirilmeme ve fazla tükettiğimden dolayı kızmalarına sebep 

oluyor. Çünkü onların da anne ve babası aynı baskıyı onlara uyguladığını 

düşünüyorum” diyen düşüncelerinden anlaşıldığı üzere tüketim konusundaki 

farklılıklardan biri ailelerin daha çok tasarruf odaklı davranırken gençlerin 

tüketim odaklı oldukları görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı tüketim 

konusunda gençler ailelerin tepkilerine maruz kalmaktadırlar. 

Günümüzde gençler ve aileler arasındaki en büyük farklardan biri de 

eğlence anlayışındaki farklılıklardır. Eğlence anlayışındaki farklılıkta hayat 

tarzına büyük bir etkisi vardır. Görüşmelerden elde edinilen bulgulara göre, 

aileler akraba ziyaretlerine gitmeyi tercih etmekle beraber, (bu kimi zaman 

mecburiyetten olabilir) gençler daha çok arkadaşları ile buluşup kafelerde 

zaman geçirmeyi hayatlarındaki eğlence anlayışının bir karşılığı olarak 

görmektedirler. Özellikle büyük şehirlerde kafe kültürü oldukça yaygındır ve 

bunun gençlerin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. Katılımcı (DG6.K); “eğlence olarak farklılık var. Ben genelde 

kafelerde takılmayı ve dışarıda oturmayı severim, annemler evdeler, kafelerde 

oturmayı hiç sevmezler” ifadeleriyle ailesinin ve kendisinin eğlence 

anlayışının farklı olduğunu belirtmiştir. 

Bu konuyla alakalı olarak sorulan farklı sorulara verilen cevaplara 

bakıldığında gençlerin “özgürlük” vurgusu dikkat çekmektedir. Yaşam tarzı 

farklılığı ile ilgili yöneltilen soruya da verilen cevaplara bakıldığında 

“özgürlük” ile ilgili verilen cevaplar öne çıkmaktadır. Bu durum, günümüz 

gençliğinin özgürlüklerine ne kadar düşkün olduğunu da yansıtmaktadır. 

Gençler ailelerine kıyasla daha özgür olmak istediklerini ifade etmişlerdir. 

(DG6.K) “Hani bazen diyorum üniversiteliyim rahat bırakın beni… Keşke 

başka şehirde okusaydım daha rahat olurdum. Ev ortamı olmuyor." diyerek 

bu konuya dikkat çekmiştir. Ayrıca üniversiteli olmak özgür birey olmak ile 

eş değer tutulduğu yönünde işaretler barındıran cevaplarda alınmıştır. Bunun 

yanında çocuklarını yetiştirme sürecinde ilerleyen zamanlarda yani çocuklar 

büyüdükçe aileler de bunu çoğu zaman kabul etmek durumunda 

kalabilmektedirler. (DG10.K) “Ailem lisede daha baskıcıydı üniversiteye 

geldikten sonra daha iyiler.” ifadesi buna iyi bir örnektir. Ayrıca gençlerin 

özgürlük anlayışı içerisinde anı yaşamak, yarını çok fazla düşünmemek gibi 

bir anlayışın olduğunu da verilen cevaplar arasında ön plana çıkmıştır. 
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Örneğin “Ya anlatamıyorsun işte anı yaşamak. Adamlara (anne-baba) “carpe 

diem-anı yaşamak” da diyemiyorsun. Anı yaşa da diyemiyorsun” diyen 

(DG15.K) görüşleri bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu konuda 

katılımcıların bazıları düşüncelerini aşağıda verildiği gibi ifade etmişlerdir;  

Aile yanında aslında kendin istediğin değil de onların istediği gibi 

oluyorsun. Bence ailemin beni tanıdığını düşünmüyorum. Onların 

yanında onlara uygun davranıyorum. Mesela uçarı kaçarı değilim 

onların yanında. (DG16.K) 

Valla hani dediğim gibi onlar biraz daha böyle geleneksel mi denir 

hani. Ama ben biraz daha bana normal gelen şey onlara çok daha 

farklı gelebiliyor. Sonra bakıyorum onlar da alışıyor. Hani o kadar 

da anormal değilmiş falan diyorlar yani ama farklılıklar var. Hani 

kuşak olarak da farklılık oluyor. Anne ve babam için de farklılık 

oluyor benimle. (DG19.K)  

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi gençler, ailelerinin yanında 

kendi istedikleri gibi değil ailelerinin istedikleri gibi davranmaktadırlar. Bu da 

onların özgürlüklerini bir nebze kısıtlıyor denilebilir. Diğer taraftan aileler 

yine yukarıda belirtildiği gibi çocuklarında gördükleri farklılıklara başlangıçta 

tepki gösterseler de zamanla normal karşılayabilmektedirler. Bu da ailelerin, 

her ne kadar geleneksel kodlara sahip olsalar da zamanla yeniliklere uyum 

sağlamaya başladıkları çıkarımında bulunulabilir.  

SONUÇ  

Çalışmada, katılımcıların ailelerinin büyük çoğunluğunun modern 

öncesi çağın karakteristiği olan gelenek ve göreneklere dayalı bir yaşam tarzı 

sürdürdükleri görülmüştür. Bu durumun modern kültürel yaşantının 

benimseyen genç, okumuş bir kitlenin ortaya çıktığı koşullarla kesişmesi 

büyük bir anlam taşımıştır.  

Özellikle Bingöl’de bir üniversitenin açılması, bu genç kuşak için 

eğitimiyle, iletişim, bilgilenme ve sosyalleşme biçimiyle modern dünyanın 

kodlarına uygun özel bir deneyim alanının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Elbette başka eğitim kurumları, iletişim araçları, başka 

toplumsal etkileşim olanakları vb. aracılığıyla uzun süre önce tanışılan 

modern yaşam biçimlerinin Bingöl için de söz konusu olduğu bilinmektedir. 

Ancak üniversite özellikle gençlerin özgün ve özgür davranışları için özel bir 

ortam sunmuştur. Onların yeniliklerle daha aktif teması, genç olmaktan gelen 

dinamizmleri, üniversitenin geleneksel kalıpların ötesinde özel bir 

sosyalizasyon zemini sunması, onları kendi toplumundan, toplumsal 
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normlarından apayrı bir yere sevk etmek için bir zemin yaratmıştır. Bu süreç 

doğal olarak gençleri öncelikle anne-babalarının düşünce dünyasıyla ve 

onlarla fiili ilişkileriyle olan mesafeyi de artırıcı bir etki yapmıştır. Oysa aile 

en yakın bağlarla insanların birbirine bağlı olduğu genel anlamda geleneksel 

karakterli bir kurumdur. O yüzden söz konusu durum, basit bir değişimi değil, 

böyle bir kavşakta gerçekleşen olabildiğince zengin bir sosyolojik içeriği 

bünyesinde barındırmaktadır.  

Bulgularla ilgili ilk başlıkta -yukarıda belirtildiği gibi- katılımcıların 

ebeveynlerinin baskın bir biçimde geleneksel ve aile yapılarının ataerkil 

karakterli olduğu görülmüştür. Bununla ilgili göstergeleri sıralayacak olursak; 

ebeveynler çocuklarının (katılımcıların) yenilikçi tutumları karşısında sıklıkla 

endişeli ve karşıt tavır takınmışlardır. Bu endişelerini kendi geçmişlerini 

referans kılarak meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Bunun gibi bir yandan da 

topluma vurgu yaparak örneğin çocuklarının başarısızlıklarını kınamak için 

başkalarıyla karşılaştırma yolunu seçmişlerdir. Ailelerin bazıları daha 

töleranslı olsa da genel olarak gençlerin modern değerleri benimsemelerini iyi 

karşılamamışlardır. Bahsedilen töleranslı ailelerin daha çok genç 

ebeveynlerden oluştuğu görülmüştür. Bu süreçte bazı ailelerde değişime karşı 

durulamayacağı algısı gelişirken, bazı gençler de yeni kültürel kodları fazla 

sahici bulmadıkları için ailelerinin tutumlarına hak vermişlerdir. Yine 

özellikle de dinin onların yaşam tarzları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu, 

ancak dinin de İslam dininin özgün prensipleriyle değil daha çok 

toplumsallığın duyarlılığı altında algılandığı anlaşılmıştır.  

Aileler ve gençlerin yaşam tarzları arasındaki farklılıkların bir 

problem doğurduğu konusundaki katılımcılardan alınan genel kanı “evet” 

yönünde olmuştur. Ailelerin genel tutumları yasaklama, engelleme ve kınama 

üzerine kurulmuştur. Toplumun beklentileri ve muhtemel tepkileri de ailelerin 

genel tutumları üzerinde etkili olmuştur. Yine de modern dünyaya ayak 

uydurma yönünde iyimser tavır içinde olanlar da olmuştur. 

Aile içi ilişkilerde baba baskın bir rol üstlenmektedir. Aşırı 

müdahaleci tavır gençlerin ebeveynleriyle bağlarını sürekli zedelemektedir. 

Bu karşılıklı iletişimi ve anlayışı sekteye uğratmıştır. Zamanın gelişmelerini 

görme ve benimsemede yaşanan farklılık bu iletişimsizliği beslemiş ve 

herkesi kendi penceresine çekmiştir. Okuyan gençler kendilerini doğal olarak 

haklı görmektedirler. Ebeveynlerine bağımlı olan gençler bu süreçte 

psikolojik zorluğun daha fazlasını hissetmektedirler. Çocukların kendi 

aralarındaki ilişkileri ebeveynleriyle ilişkilerine göre daha sıcak ve samimi 

olmaktadır. İlgi uyandırıcı bir bulgu, ailelerde erkeklerin anneleriyle kızların 
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ise babalarıyla daha kolay iletişim kurduklarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu, 

gençler ve aileleri arasında mevcut kültürel kopmayı ifade eden bir durumun, 

mesafeli, vekalete dayalı bir ilişkinin seyrettiğini kanıtlamaktadır. Çocukların 

ebeveynleriyle ilişkileri problemli bir pozisyonda olsa da aile düzenine genel 

saygı anlamını korumaktadır. 

Yaşam tarzları düzleminde ise gençlerin ailelerinden bariz bir şekilde 

baskı gördükleri ve bunun sonucunda kendilerini mutsuz ve huzursuz 

hissettikleri tespit edilmiştir. Gençlerin bu konuda ailelerinden beklentileri, 

kendilerini anlamaları, hoşgörülü davranmaları ve kendilerine destek 

olmalarıdır. Yaşam tarzı açısından, gençler ile ailelerinin yaşam tarzı 

farklılıklarından doğan kuşak çatışmasının nedenleri arasında; ailelerin daha 

çok dini inançları doğrultusunda hayata bakmaları, gençlerin ibadetlerini 

yerine getirmemeleri, ailelerin yeniliklere kapalı olması, ailelerin dış dünyayı 

yeterince tanımamaları, ailelerin gençleri anlamamaları, “herkes ne der” 

söylemine önem vermeleri, ailelerin ve gençlerin eğitim seviyelerinin farklı 

olması ve ailelilerin erkek çocuklarına yaşam tarzı bağlamında baskı dozu 

açısından pozitif ayrımcılık uygulamalarının yer aldığı belirlenmiştir.  

Bunların yanı sıra gençler ile aileleri arasında ayrıca şu konularda 

fikir ayrılıkları yaşandığı anlaşılmaktadır; üniversitede istedikleri bölümü 

seçememe, arkadaş çevresi, aileden ayrı yaşama, giyim-kuşam tarzı. Bunun 

yanında aileler ve gençler arasında fikirsel bazı farklılıkların veya benimsenen 

yaşam pratiklerinin farklı olması nedeniyle baskı oluşmasının, gençler ile 

aileleri arasında bunalımlı bir ilişkiye yol açtığı, ama gençler ile aileleri 

arasında birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar olsa da bunların ailevi bağı; 

duygusal bağı temelden koparacak seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Aileler ve gençler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların yer aldığı 

öteki farklılaşmalar şu biçimde kendini göstermiştir: Gençlerin akşam eve 

giriş saatleri gecikmiştir. Gençler arasında giyim-kuşam tarzının modaya 

dayalı gelişmesi hem geleneksel hem dini anlamda önemli bir kırılma vesilesi 

addedilmiştir. Bireyselci tüketim kültürünün dışa dönük normlarının gençler 

tarafından benimsenmesi, içe dönük toplulukçu kültürün normlarından 

ayrışmaya ve çatışmaya zemin açmıştır. En son, gençler ailevi yakın çevre 

ilişkilerinden bireyci ve özgürlükçü uzak çevre ilişkilerine doğru bir eğilimi 

benimsemişlerdir.  
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GİRİŞ 

Sağlık iletişimi, toplum ve sağlık kurumları arasındaki iletişimi 

incelemektedir. İnsanlara kişisel sağlığını koruma bilincini aşılamayı 

amaçlayan sağlık iletişimi, toplumsal sağlık konularını etkin ve bilinçli 

yöntemler ile kitlelere ulaştırmayı vizyon edinmiştir. Bu vizyon kamu yararı 

doğrultusunda yazılı, görsel ve sesli medya ile desteklenmektedir (Fidan & 

Yetiş, 2018).  

Sağlık iletişimi, toplum sağlığını geliştirmek ve mevcut davranış 

biçimlerini değiştirmek için tıp disiplininin hemen hemen tüm alt dallarında 

kullanılmaktadır. Sağlık iletişimi, ABD’de bulunan Centers for Disease 

Control and Preventation (Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri) 

tarafından, “Kişilerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili 

olmak ve bilgilendirmek maksadıyla iletişim bilimine ilişkin stratejilerin 

kullanılması ve uygulanılması” olarak tanımlanmaktadır. Kreps ve Thornton’a 

göre (1992), “kamu sağlığının koruyucu anlayışı içinde çok önemlidir. İkna 

etmeye yönelik sağlık bilgisi kişilerin sağlıklarını korumaya yönelik 

davranışlarını düzenleyen birincil derecede önemli bir sosyal süreçtir”. Ray 

(2005) ise “sağlıkla ilgili mesajların yayılması ve yorumlanması” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Yapılan temel tanımlamalardaki amaçlar için bazı teknik 

ve yöntemler kullanılmaktadır. Sosyal pazarlama, halkla ilişkiler, medya 

savunuculuğu ve risk iletişimi gibi farklı yöntemlerin yanında kamu spotu 

çalışmaları en çok tercih edilen yöntemdir (Ardıç Çobaner, 2013). 

Resmi kuruluşlar, kamu spotlarından yararlanarak insanlara ve 

firmalara iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemini aktarmaya çalışmaktadır. 

Sanayi ve üretimde yaşanan büyüme ve istihdam artışları bu önemi daha da ön 

plana çıkartmıştır. Alınan İSG önlemleri ile iş kazalarının azalmasında önemli 

bir yol kat edilmiştir. Fakat iş kazalarında yaralanmalar ve can kayıpları 

meydana gelmeye devam etmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de İSG 

konusunda çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesinin iş kazalarını 

önlemede büyük bir rol oynayacağının üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla 

sağlık iletişimi kapsamında İSG bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir 

(Kılkış & Demir, 2012; Dursun, 2013). Bu hedef doğrultusunda T.C. Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş kazaları, işçi hakları, iş 

güvenliği, işyeri denetimleri gibi birçok konuda hüzün, mizah, korku vb. 

duygusal durumların kullanıldığı kamu spotu reklamları hazırlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında incelenen kamu spotları da bu amaç doğrultusunda 

yayınlanan en son videolardır.  
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1. KONUYA GENEL BAKIŞ 

1.1. İş Kazalarına Genel Bakış 

İSG’nin tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İnsanlar 

çalışma ve barınma ortamlarında meydana gelebilecek olan kazalara, 

yaralanmalar ve ölümlere karşı imkanları dahilinde önlemler almaktadır. 

Özellikle 19. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin artması, İSG’yi dünya 

gündemine getirmiştir. Sanayi kollarında yaşanan gelişmeler yeni iş kollarının 

oluşmasını, yeni makine ve ekipmanların kullanılmasını ve yeni 

risk/tehlikelerin işyeri ortamında meydana gelmesini beraberinde getirmiştir 

(Koçali, 2018). Bu süreç içerisinde daha karmaşık hale gelen iş yapısı 

sebebiyle işe adapte olamayan işçiler iş kazaları ile yüz yüze gelmişlerdir 

(Atombo vd., 2017). İSG alanındaki çalışmalar, şirketler içerisinde 

yaygınlaşmaya başladığında iş kazalarının sebebinin sadece işçi ya da işe 

adaptasyon olmadığı görülmüştür. İş kazalarının azaltılması ve oluşabilecek 

olan zararların en aza indirilmesi hedeflenerek, teknolojik gelişmelerin 

yardımı ile üretim ve rekabetteki de artış göz önünde bulundurularak çeşitli 

bilimsel, hukuksal ve akademik çalışmalara imza atılmıştır (Keffane, 2015; 

Akay vd., 2021). Yapılan çalışmalara göre iş kazalarının sebepleri olarak; 

meydana gelmesi muhtemel olan iş kazaları ile ilgili işyerlerinde gerekli 

incelemelerin yapılmamış olması, işyerlerinin yeterli düzeyde denetimden 

geçirilmemesi, iş kazalarına karşı eğitim verilmemesi, yaşanan iş kazaları 

sonrasında oluşabilecek yaralanma ve ölümlere ilişkin koruyucu tedbirlerin 

alınmaması gösterilmektedir. Çalışmaların ortak noktasında ise iş kazalarının 

en temel sebebi olarak işveren ve çalışanların İSG’nin önemi konusunda 

yeterli kültüre ve bilince sahip olmaması yer almaktadır (Öçal & Çiçek, 2018; 

Koçali, 2021a). 

Türkiye’nin son 5 yıllık iş kazası verilerine göre 2016 yılında 

286.068, 2017 yılında 359.653, 2018 yılında 430.985, 2019 yılında 422.463 

ve 2020 yılında ise 384.262 adet iş kazası meydana gelmiştir. Yaşanan iş 

kazalarında 2016 yılında 1.405, 2017 yılında 1.633, 2018 yılında 1.541, 2019 

yılında 1.147 ve 2020 yılında ise 1.231 kişi yaşamını yitirmiştir (Koçali, 

2021b). İstatistiklerde de açıkça görüldüğü üzere Türkiye'de İSG önlemleri 

alınmaması sonucu yaşanan iş kazalarının dikkatle incelenmesi 

gerekmektedir. İş kazalarının sebepleri belirlenirken, yaşanmış olay 

kayıtlarının doğru ve yazılı şekilde tutulması, risk ve tehlike yönetiminin 

sürekli güncellenmesi, kaza nedenlerinin doğru ve bilimsel yöntemlerle tespit 

edilmesi ve alınacak olan önlemlerin işe özgü olarak belirlenmesi önemlidir. 

Fakat en önemli nokta; işçi, işveren ve toplumun tamamında İSG kültürü 
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oluşturulması için kaza verilerine ve sebeplerine dair nicel (kantitatif) 

analizlerin yapılmasıdır (Türen & Gökmen, 2014; Koçali 2022). 

1.2. Kamu Spotlarına Genel Bakış 

Amerika Birleşik Devletleri’nde “Public Service Announcement 

(PSA)” kavramına karşılık gelen “Kamu Spotu” uygulamalarına 1920’li 

yıllarda sinema ve radyo yayıncılığında bilgilendirme mesajlarına yer 

verilerek başlanmıştır. Amerikan halkının Dünya Savaşları’nda savaşa destek 

vermesi amacıyla kullanılan radyo yayınları ve afişler kamu spotunun 

temelini oluşturmuştur. Amerika Federal İletişim Komisyonu (Federal 

Communications Commission) tarafından “Herhangi bir ödeme yapılmayan, 

federal veya yerel yönetimlerin programlarını, faaliyetlerini veya hizmetlerini 

veya kar amacı gütmeyen kuruluşların programlarını, faaliyetlerini, 

hizmetlerini teşvik eden her türlü duyuru ve zaman sinyalleri, rutin hava 

durumları ve reklam ilanlarının haricinde toplumun çıkarlarına hizmet ettiği 

kabul edilen diğer duyurular” olarak ifade edilmektedir (Newcomb, 2013).  

Kamu spotları; toplumsal bir düşüncenin kitlelere iletilmesi, sosyal 

konularda toplumsal bilinç oluşturulması, yerleşik bir davranışın 

değiştirilmesi gibi birçok konuda etkin rol oynamaktadır  (Bilgiç, 2016). 

Semboller ya da işaretler ile özel bir iletişim diline sahip olan kamu spotları, 

toplumsal geleneklerden, değerlerden ve kültürel ögelerden yararlanarak 

sağlıksız bir davranışın terk edilmesini ya da iyileştirilmesini kurgulayan 

içeriklere sahiptir (Akova, 2017). Toplumda istenilen etkinin uyandırılarak 

kitleleri belirli bir tepki alanında kanalize etmek için en etkin teknik yöntemin 

kamu spotu olduğu görüldüğü için kamu spotlarının uygulama alanları ve 

temaları da çeşitlenmiştir. Kamu spotlarının yayınlandığı alanlara; çevre 

kirliliği, küresel ısınma, organ bağışı, hayvan hakları, mesleki eğitim 

programları, israf ve kıtlık, trafik kuralları, aile planlaması, bebek ölümleri, 

kadına ve çocuğa şiddet, sigara ve alkol, suç oranları, doğal afetler, toplumsal 

duyarlılık, kız çocuklarının eğitimi, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklar 

gibi toplumsal konularda sağlığı ve refahı arttırarak tehditleri en aza indirmeyi 

amaçlayan yayınlar örnek olarak verilebilir (Okay, 2014; Akova, 2017; 

Özüpek & Özer, 2018). 

PSA kavramı, Türkiye’deki ilk uygulamalarında, içerdiği toplumsal 

yarar sağlama vasfı da düşünülerek “Kamu Yararı Spotu” olarak 

isimlendirilmiştir (Aytekin, 2016). Abısel (1994)’e göre Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda TBMM’de kabul edilen kararların 

radyo ve sinemalarda propaganda amacıyla yayınlanması ilk kamu spotu 
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örnekleridir. 1927 yılında radyo ile yapılan ilk kamu spotu yayınları, 1979 

yılında televizyonda da yayınlanmaya başlanarak daha geniş kitlelere 

ulaşılmaya başlanmıştır (Bilgiç, 2016). TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş 

birliği ile toplumu aydınlatan programlar hazırlanarak Kanser, Verem, Dünya 

Sağlık Günü gibi özel sağlık günleri hakkında yayınlar yapılmıştır (Göçmen 

& Meydan, 2017). 1980’lerden itibaren “Kamu Yararı Spotu” terimi yerini 

“Kamu Spotu”na bırakarak trafik güvenliği, çevre, engelliler ve sigara 

konularında ilk örnekler yayınlanmıştır. 2000’li yıllarda özellikle trafik 

güvenliği ile ilgili hazırlanan kamu spotları, 2010’larda devletin resmi kurum 

ve kuruluşları tarafından bağlı bulundukları bakanlıkların faaliyetlerini ve 

kampanyalarını duyurmaya başlamaları ile birlikte hemen hemen her alanda 

hazırlanmaya başlanmıştır (Aytekin, 2016). Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) (2012) kamu spotu kavramını, Kamu Spotları Yönergesi’nin 3. 

maddesinin (b) fıkrasında “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi 

sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul 

tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen 

bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” olarak 

tanımlayarak 6. maddenin (1) fıkrasında “kamu spotlarının ücretsiz olarak ve 

film veya ses şeklinde 45 saniyeyi geçmeyecek şekilde yayınlanabildiği” 

hususunu da belirtmiştir.  

2. YÖNTEM VE AMAÇ 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Sağlık iletişiminde, toplumsal sağlığı geliştirme amacıyla belirli 

konularda bilinç oluşturmak ve toplumun bir kesimini ya da tamamını 

etkileyebilmek için işaretler ve semboller ile kurulan özel bir iletişim dili 

kullanılmaktadır. Göstergebilim denilen bu dil ile  hedef kitlenin verilmek 

istenen mesajı anlamlandırması sağlanmaktadır. Göstergebilim, 20. yüzyılda 

ortaya çıkarak göstergeler aracılığı ile anlamlandırmalar inşa etmeyi 

amaçlayan bilim dalıdır. Göstergebilim çalışmalarındaki en temel kavram 

göstergedir. Düzgüler, belirtkeler, diller, nesneler, renkler, sesler vb. tüm 

unsurlar birer göstergedir (Guiraud, 2016). Bu konudaki ilk yaklaşım, 

göstegebilimin kurucusu olarak gösterilen ve ilk çalışmalara imza atan 

dilbilimciler İsviçreli Ferdinand de Saussure ve ABD’li Charles Sanders 

Peirce tarafından ortaya konulmuştur. Saussure’a göre gösterge, insan 

zihninde her bir gösterge için bir sözcük karşılığı bulunmaktadır (Barthes, 

2012). Peirce‘e göre ise bir kimse için herhangi bir şeyin başka bir şeyin 

yerini tutması onu gösterge olarak tanımlar. Bu zihinsel sürecin en önemli 
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yanı ise insandan insana değişmemesidir. Gösterge, kendi dışında bir şeyi 

temsil eden ve temsil ettiği durumun ya da nesnenin özelliklerini de taşıyan 

nitelik da olarak tanımlanmaktadır (Gazi vd., 2018). Göstergebilim 

çalışmalarındaki en temel konu, göstergelerle sağlanan ikincil 

anlamlandırmalardır. Adlandırma, kaynak tarafından kitlelere verilmek ya da 

aşılanmak istenen asıl mesajın kendisidir. Kaynak bazen vermek istediği 

mesajı direk olarak kitlelere açıkça sunarken bazen bu mesajı göstergeler 

kullanarak gizleyebilmekte ve gizlediği mesajın kitleler tarafından ortaya 

çıkarılmasını isteyebilmektedir (Çetin & Sönmez, 2015). Göstergebilimin 

temel çalışmaları kamu spotlarını izleyen hedef kitlenin mesajı nasıl 

algıladığı, içeriği zihninde nasıl kodladığı ve bu kodlamayı nasıl 

anlamlandırdığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konuda temel kaynak olarak 

gösterilen Stuart Hall (1973) tarafından yapılan “Encoding and Decoding in 

the Television Discourse (Televizyon Söyleminde Kodlama ve Kodaçımı)” 

çalışmasında kamu spotlarının izleyiciler tarafından algılanmasını ele alarak 

yüz yüze görüşmeler yapılan katılımcıların kamu spotları hakkındaki görüşleri 

rapor edilmiş, mesaj tasarımları ve uygulamadaki etkinlikleri hakkında 

öneriler sunulmuştur. Kamu spotlarının günümüzde daha geniş kitlelere 

kolayca ulaştırılması için yayınlanan video içeriklerinin değerlendirilmesi ve 

anlamlandırılması konusunda bilimsel çalışmalar ortaya konulmaktadır. Video 

temalarının özetlenmesi ve yorumlanması ile videolarda verilmek istenen 

mesajlar analiz edilmektedir. Böylece izleyiciler açısından zihinlerde 

oluşturulmak istenen mesajın daha net şekilde ortaya konulması 

sağlanmaktadır (Yengin, 2017). 

2.2. Problem  

Bu çalışmada, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalında 

(@isggmmedya) yayınlanan “Filmi Geri Sarabilirsin, Peki Ya Hayatı…” 

isimli 4 kamu spotu videosu analiz edilmiştir. Çözümleme yöntemi olarak 

iletişim çalışmalarında sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelen 

göstergebilimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. İSG konulu videolarda 

belirli sektörlerde (inşaat, kimya, tekstil, metal) iş kazalarının nasıl meydana 

geldiği ve hangi önlemlerin alınması ile yaşanan yaralanma ve ölümlerin 

önlenebileceği animasyon şeklinde sunulmaktadır. Sadece online 

platformlarda paylaşılan ve televizyonda yer almayan videolar aracılığıyla iş 

kazası konusunda bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık yaratma 

amaçlanmaktadır. 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 130 

 

2.3. Amaç  

Bu araştırmanın amacı; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmek sunulmak istenen 

mesajları görsel ögelere dönüştüren kamu spotlarının, topluma sunduğu 

bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında nasıl 

kullandığının ortaya konulmasıdır. Videolarda yer alan 4 farklı sektörde 

yaşanan iş kazalarının nasıl ve ne şekilde mesajlar verdiği, tasarım 

elemanlarının nasıl düzenlendiği ve videoların İSG açısından neler ifade ettiği 

gösterilmek istenmiştir. 

2.4. Çalışmanın Soruları  

Çalışma kapsamında İSG temalı kamu spotu videolarında aşağıdaki 

sorular meydana getirilmiştir; 

• “Filmi Geri Sarabilirsin, Peki Ya Hayatı…” vurgusundaki ana 

mesaj nedir? 

• Video içeriklerinde hatalar mevcut mudur? 

• Yaşanan iş kazalarında suçlu olarak kim gösterilmiştir? 

• Kamu spotlarında İSG ile ilgili yönetmeliklere atıflar yapılıyor 

mu? 

• İSG’nin önemini vurgulamak amacıyla nasıl bir yol izlenmektedir? 

2.5. Örneklem ve Sınırlılık 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hazırlanan birçok kamu spotu 

bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 2022 yılında hazırlanan “Filmi Geri 

Sarabilirsin, Peki Ya Hayatı…” isimli 4 kamu spotu seçilmiştir. Seçilen kamu 

spotlarının, Kamu Spotları Yönergesi’nin 6. maddenin (1) fıkrasındaki “kamu 

spotlarının …. 45 saniyeyi geçmeyecek şekilde yayınlanabildiği” hususuna 

uygun olmadığını belirtmek gerekecektir. Videoların giriş ve sonuç 

kısmındaki tanıtım yazıları olup video içeriklerinde Başlık 3’te de gösterildiği 

üzere “öncesi ve sonrası” şeklinde karşılaştırmalı bir tema işlendiğinden 

dolayı video süreleri 169 ile 192 saniye (02:54, 03:12, 02:51, 02:58, 02:49) 

arasındadır. Bu nedenle videolar birleştirilerek televizyon yerine YouTube’ta 

yayınlanmıştır. Kamu spotları seçilirken araştırmanın amacına uygun olanlar 

tercih edilmiştir. Dolayısıyla araştırma, seçilen 4 kamu spotu ile sınırlıdır. 

3. BULGULAR 

Kamu spotları videolarının ilk 5 saniyesinde T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye 
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İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve 

Rekonstrüksiyon Vakfı’nın logolarına yer verilmiştir. Videoda ilk olarak 

normal durum olarak gösterilen bölüm yer almaktadır. Bu bölüm sona 

erdiğinde 3 saniyelik video geri sarma efekti ile video başa gelerek normal 

durumda yer alan yanlışları gösteren ve İSG kapsamında yapılması 

gerekenlerin yer aldığı önlem alınmış kısım gösterilmektedir. Videoların 

sonunda 7 saniyelik “Filmi geri sarabilirsin peki ya hayatı…” sloganı 

görülmektedir. Videoların son 5 saniyesinde ise bu video filmin kurumların iş 

birliği ile hazırlandığı belirtilmiştir. 

3.1. İnşaat Konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu 

İnşaat konulu İSG kamu spotu 09/02/2022 tarihinde yayınlanmıştır. 

Video süresi 02:54’tür. Videoda yer alan normal durum ve önlem alınmış 

durum görselleri Şekil 1’de gösterilmiş olup, analizler şu şekildedir: 

Normal durumda; 5. saniyeden itibaren videoda korku ve gerilim 

odaklı arka fon müziği ile şehir içinde yer alan beş katlı inşaat şantiyesi 

görseline yer verilmiştir. Şantiye girişinin İSG kurallarına uygun olmadığı 

kırmızı renkle vurgulanmıştır. Şantiyede bulunan tuğla ve demirlerin de 

dağınık haldedir. Videoda sadece iki işçi bulunmaktadır. Birinci ve ikinci işçi 

aynı model gömlek giydiği için ayrımlarını yapmak zordur. Tek fark birinci 

işçi sakalsız, ikinci işçi ise sakallıdır. Kırık bir ayna karşısında şapkasını 

takarak iş başı yapan birinci işçinin görevi, ikinci kata çıkarılacak olan 

tuğlaları yük vincine yüklemektir. İkinci katta bulunan diğer işçinin görevi ise 

yük vincindeki tuğlaları kata çekmek ve boşaltmaktır. Birinci işçinin tuğlaları 

yükleyeceği alanda yükleme alanı uyarı levhası ve tahta parçasına 

yapıştırılmış şantiye sahasına girilmez uyarı levhası görülmektedir. Vincin 

asılı olduğu tahta iskeleye de düşme ile ilgili uyarı levhası asılmıştır. İkinci 

işçinin önünde düşmeyi önleyici korkulukların olmaması kırmızı olarak 

vurgulanmıştır. İkinci işçi işe başlarken cebinden çocuğu ile olan fotoğrafı 

çıkartarak vince yapıştırır. Birinci işçi tuğla yüklü el arabasını zeminde 

bulunan taşıma platformuna yerleştirdikten sonra ikinci kattaki işçi ile 

işaretleşir. Bu sırada yük taşımada kullanılan kancanın kaldırma işlemi için 

uygun olmadığı kırmızı renkle vurgulanmıştır. Yüklediği el arabasının boş 

şekilde geri gelmesini bekleyen birinci işçi yükleme alanında üst üste 

koyduğu tuğlaların üzerine oturur. İkinci kattaki işçi de yüklerin kata geldiğini 

yine birinci işçiye el işareti ile belirtir. İkinci işçi bir eli ile tahta iskeleye bir 

eli ile de kancaya uzanarak tuğlaları kata çekmek istemektedir. Fakat vinçteki 

yük fazla olduğu için gücü yetmez ve yükün geri hareketi ile tahta iskeleyi 
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tutan eli kayar. Zeminde oturan birinci işçi korku ile yukarı bakarak ikinci 

işçinin ve tüm tuğlaların üzerine düştüğünü görür. Son sahnede iki işçi 

zeminde hareketsiz şekilde yatmaktadır. İkinci işçinin yüksekten düşerken 

elinin çarpıp söktüğü fotoğraf da iki işçinin ortasına düşer. Birinci kısmın son 

sahnesindeki tek hata bulunmaktadır. Zeminde iki adet kırmızı şapka vardır. 

Fakat sadece birinci işçi kırmızı şapka takmaktadır.  

Önlem alınmış durumda; 75. saniyeden itibaren videoda akustik gitar 

ile çalınan rahatlatıcı ve odaklayıcı arka fon müziğine ver verilmiştir. 

Şantiyenin girişinin İSG kurallarına uygun şekilde uyarı levhaları ile 

çevrelendiği ve giriş kapısının kapalı olduğu yeşil renkle vurgulanmıştır. Ana 

girişin yanına ikinci bir giriş kapısı da yapılarak işçilerin güvenli geçişinin 

sağlandığı, arka planda yer alan tuğla ve demirlerin düzenli şekilde demir 

bariyerler ile çevrelendiği görülmektedir. Birinci işçi iş başı yaparken şapka 

yerine kişisel koruyucu donanım olarak baretini takar ve bina dışına çıkarak 

yükleme alanındaki yerde İSG kurallarına uygun şekilde görevine başlar. 

Zemin kattaki yükleme alanındaki girişi önleyici bariyerler ve ikinci işçinin 

bulunduğu katta düşmeyi önleyici korkulukların yer aldığı yeşil renkle 

vurgulanmıştır. Vincin demir iskeleye monte edildiği ve katta yüksekten 

düşme ile ilgili uyarı levhalarının olduğu görülmektedir. İkinci işçi işe 

başlamadan önce paraşüt tipi emniyet kemerini takmış ve cebinden çocuğunu 

ile olan fotoğrafı ile birlikte kontrol listesi çıkartmıştır. Birinci işçi bu sırada 

tuğlaları el arabası yerine yükleme için özel üretilmiş ve yüklü malzemenin 

düşmesini önleyen kafese yükler ve kapısını kapatır. Birinci işçi, ikinci işçiye 

yükleme işlemin tamamlandığını işaret eder. Kaldırma işlemi öncesinde yük 

kancasının taşıma için uygun olduğu ve ikinci işçinin düşmeyi önlemek için 

emniyet kemerini tavanda yer alan ankraj noktasına takması yeşil renkle 

vurgulanmıştır. İkinci işçinin vinci çalıştırması ile birinci işçi yükleme alanını 

terk eder. İkinci işçi ise yükün kata gelmesi ile korkuluk kısmını açar ve 

vincin dönücü kısmını tutarak tuğla yüklü kafesi kata çeker. Yükleme 

işleminin bu şekilde İSG kurallarına uygun olarak yapılması gerektiği ikinci 

işçinin birinci işçiye selam vermesi ve karşılıklı onaylamaları ile belirtmiştir. 

Son sahnede ikinci işçinin çocuğu ile olan fotoğrafının vinçte yapıştırılmış 

olduğu görülmektedir.  
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Şekil 1: İnşaat Konulu Kamu Spotu Sahneleri 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2022, Şubat 9) 

Normal durumda belirtilen İSG ile ilgili yüksekten düşme konulu tüm 

durumlar günümüzde yaşanan gerçek iş kazalarıdır. İnşaat sektöründe yaşanan 

iş kazalarının %60-75’i yüksekten düşme kaynaklı olup yaklaşık üçte biri de  

ölümle sonuçlanmaktadır (Gültekin Karakaş vd., 2021; Aca & Akdarmar; 

2022). Halbuki, videoda da görüldüğü üzere çok basit çalışma yöntemleri ve 

doğru ekipman kullanımı ile iş kazalarının önüne geçmek mümkündür. 

Videoda, yaşanan iş kazasında birinci ve ikinci işçinin kusurlu olarak 

gösterildiğini görmekteyiz. Fakat İSG kapsamında değerlendirme 

yapıldığında işverenin de kusurlu olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda; 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 

Yönetmeliği, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli ve 

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik gibi en temel yasal mevzuatlara uyulmadığı 

görülmektedir.  
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3.2. Kimya Konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu 

Kimya konulu İSG kamu spotu 16/02/2022 tarihinde yayınlanmıştır. 

Video süresi 03:12’dir. Videoda yer alan normal durum ve önlem alınmış 

durum görselleri Şekil 2’de gösterilmiş olup, analizler şu şekildedir: 

Normal durumda; 4. saniyeden itibaren videoda korku ve gerilim 

odaklı arka fon müziği ile etrafı ağaçlar ile çevrili bir tesisin havadan 

görüntüsüne yer verilmiştir. Islık çalarak kimyasal yüklü tanker kullanan şoför 

dikiz aynasındaki annesi ile olan resmine bakar. Tanker ile tesiste istediği yere 

geldiğinde ıslık çalmaya devam ederek aracı durdurur ve araç içinde bulunan 

kontrol listesi ve gaz maskesinden sadece kontrol listesini alarak aracı terk 

eder. Bu sırada şoför mavi renkli CE sertifikalı eldiven giymektedir. Şoförün 

gaz maskesini unutması kırmızı renkle vurgulanmıştır. Araçtan inen şoför 

elinde kontrol listesi ile fabrika içindeki kontrol odasına girer ve odada 

başında sarı baret olan işçi ile selamlaşır. Oda içerisinde kontrol ekranları 

başında üç işçi daha çalışmaktadır. Ayrıca oda içinde kişisel koruyucu 

donanımların yer aldığı bir dolap ve duvara asılı yangın söndürücü yer 

almaktadır. Şoför, işçiye kontrol listesini teslim eder ve işçi listeye bakarken 

odayı terk ederler. Kimyasal yüklü tanker kimyasal silolarının yanına park 

etmiştir. Siloların önünde duran dört adet doldurma valfi tek bir çerçeve içine 

alınmış haldedir. Çerçevenin İSG kurallarına aykırı olduğu kırmızı renkle 

vurgulanmıştır. İşçi çerçevenin kapısını açar. İçeride yer alan 2 valfin kilitli-

etiketli halde olduğu ama hangi kimyasalı içerdiği bilinmemektedir. 1 valf ise 

kilitsiz-etiketsiz şekildedir. Bu valfin sodyum hipoklorit olduğu videoda 

açıklama şeklinde verilmiştir. Son valf ise etiketi kırık-kilitli haldedir. Bu 

kimyasalın da Sülfürik Asit olduğu yine açıklama şeklinde verilmiştir. 

Valflerin bu durumlarının yanlış durumda olduğu kırmızı renkle 

vurgulanmıştır. İşçi, sülfürik asit kilidini açar ve kilidi valfin önüne koyar. Bu 

sırada şoför de araçtaki kimyasalı boşaltmak için hortumu hazırlar. Araçtaki 

kimyasalın sülfürik asit olduğu videoda açıklama şeklinde verilmiştir. Şoför 

işçiye boşaltma hortumu verir ve tankere geri biner. İşçi ise sülfürik asit 

hortumunu kilitsiz-etiketsiz şekilde duran sodyum hipoklorit valfine bağlar. 

Boşaltma işlemi başladıktan sonra silo içerisinde sodyum hipoklorit ve 

sülfürik asidin tepkimeye girdiği görülür. Bu sırada silo önünde İSG 

kapsamında takılmış olan uyarı levhaları göze çarpmaktadır. Fakat valflerin 

yer aldığı noktada hiçbir uyarı levhası yer almamaktadır. Kimyasalların 

tepkime girmesi ile ortama zehirli gaz yayılır. İşçi gazdan etkilenerek yere 

yığılır ve öksürmeye başlar. Telefonda annesi ile konuşan şoför de işçiyi 

aynadan görür ve hızlıca araçtan inerek yanına gider. Şoför de gazdan 
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etkilenir ve ikisi de yerden kalkamaz. Bu sırada zehirli gazlar fabrika 

havalandırmasından da yayılarak kontrol odasına kadar ulaşır. Odada çalışan 

işçiler dolaptaki gaz maskelerini almak için çabalarlar ama dolap kitlidir. 

Kişisel koruyucu donanımların dolapta kitli halde durması kırmızı renkle 

vurgulanmıştır. Fabrikanın diğer yerlerinde görevli işçiler de gaz maskeleri 

olmadan fabrika dışına kaçarlar. Kontrol odasında yer alan işçilere ne olduğu 

videoda bilinmemektedir. Çünkü fabrika dışına çıkan işçilerin birinin elinde 

eldiven diğer ikisinde ise baret takılıdır. Fakat kontrol odasındaki işçilerde 

hiçbir koruyucu donanım (eldiven ya da baret) takılı değildir. Videonun son 

sahnesinde ise şoförün annesi ile konuşurken açık kalan telefonu 

gösterilmiştir.   

Önlem alınmış durumda; 101. saniyeden itibaren videoda akustik 

gitar ile çalınan rahatlatıcı ve odaklayıcı arka fon müziğine ver verilmiştir. 

Kimyasal taşıyan tankeri kullanan şoför dikiz aynasındaki annesi ile olan 

resmine bakar. Tanker ile tesiste istediği yere geldiğinde ıslık çalmaya devam 

ederek aracı durdurur. Boşaltma yapacağı kimyasal siloların önünde İSG’ye 

uygun önlemlerin alındığı, uyarı levhaları ve bilgilendirme panolarının 

asıldığı yeşil renkle vurgulanmıştır. Şoför aracı terk etmeden önce kişisel 

koruyucu donanımlarını (gözlük, gaz maskesi, eldiven ve baret) takar ve 

kontrol listesini de yanına alır. Tesis içindeki kontrol odasına girer ve odada 

gözünde koruyucu gözlük olan işçi ile selamlaşır. Oda içerisinde kontrol 

ekranları başında üç işçi daha çalışmaktadır. Ayrıca oda içinde kişisel 

koruyucu donanımların yer aldığı bir dolap, ortada üzerinde işçinin bareti ve 

kendi kontrol listesinin olduğu bir masa ile duvarda asılı yangın söndürücü 

yer almaktadır. Şoför işçiye kontrol listesini teslim eder ve işçi listeye bakarak 

kontrol ettikten sonra baretini ve gaz maskesini de takarak tankerin yanına 

giderler. İşçi ve şoförün gaz maskesi ve baretini takmış olması yeşil renkle 

vurgulanmıştır. Kimyasal yüklü tanker kimyasal silolarının yanına park 

etmiştir. Siloların önünde duran dört adet valf ayrı ayrı çerçeve içine alınmış 

haldedir. Çerçevelerin her biri etiketli ve kitli şekilde olup İSG kurallarına 

uygun olduğu yeşil renkle vurgulanmıştır. Ayrıca dört farklı kimyasalın adının 

ve formülünün yazılı olduğu farklı renkteki tabelalar da çerçevelerin üst 

kısmına asılmıştır. İşçi elindeki kontrol listesini kontrol ederek dolum 

yapılacak olan kimyasallara bakar. Kontrol listesi yeşil renkle vurgulanmıştır. 

Sülfürik asit dolumu için vana için ayrılmış olan özel çerçeveyi açar. Etiketli 

olan vana kilidini de açarak doluma hazır hale getirir. Vana üzerinde de 

kimyasala ait bilgi etiketli olması yeşil renkle vurgulanmıştır. Bu sırada şoför 

de araçtaki kimyasalı boşaltmak için hortumu hazırlar. Araçtaki kimyasalın 
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sülfürik asit olduğu videoda açıklama şeklinde verilmiştir. Şoför işçiye 

boşaltma hortumunu verir ve işçi açmış olduğu vanaya hortumu bağlar. 

Dolum işlemi tamamlandıktan sonra işçi hortumu tekrardan şoföre geri verir. 

Şoför hortumu tankerdeki yerine geri bağlarken işçi de çerçeveyi kapatır. İşçi 

ve şoför iş bitiminde selamlaşır. Tanker tesisi terk eder. Video sonunda işçinin 

dolum işleminden sonra kimyasal vanasını tekrardan kilitleyerek etiketlerini 

de kontrol etmemesi gösterilmemiştir. Bu durumda videoyu izleyen kişilerde 

kilitlemeye gerek yok gibi bir algı oluşabilir. Bir sonraki kimyasal dolum 

işleminde kilit ve etiket olmadığı için normal durumda yaşanan kazanın 

meydana gelmesi olası olacağından bu durumun gösterilmemesi video 

açısından en büyük eksikliktir. 

 
Şekil 2: Kimya Konulu Kamu Spotu Sahneleri 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2022, Şubat 16) 

Normal durumda belirtilen İSG ile ilgili etiketleme, kilit ve 

havalandırma sistemleri konulu tüm durumlar günümüzde yaşanan gerçek iş 

kazalarıdır. Kimya sektöründe kullanılan havalandırma sistemlerinin yeterli 

ve etkin, gaz detektörlerinin çalışır, tüm ekipmanların ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun, bakım ve onarımların zamanında yapılmış ve yedek enerji 

sistemine monte edilmiş olması gereklidir. Proseslerde kullanılan tüm boru ve 

vanaların etiketleme ve kilitleme (EKED) sistemlerinin görünür ve okunur 

olması gerekmektedir. Her bir kimyasal için ayrı tanımlama yapılarak, 
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operatörlerin ya da diğer çalışanların sadece belirlenen talimatlar çerçevesinde 

hareket etmeleri sağlanmalıdır. Belirlenen kurallar ve bu kurallarla uyum 

içinde çalışılması sektördeki iş kazalarını önlemek için katkı sağlayacaktır 

(Ekmekçi, 2017; Yılmaz & Bilici, 2020). Videoda, yaşanan iş kazasında 

birinci ve ikinci işçinin kusurlu olarak gösterildiğini görmekteyiz. Fakat İSG 

kapsamında değerlendirme yapıldığında işverenin de kusurlu olduğu 

unutulmamalıdır. Bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği, 

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması 

hakkında yönetmeliği, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi 

Formları Hakkında Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli ve 

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik gibi en temel yasal mevzuatlara uyulmadığı 

videoda görülmektedir.  

3.3. Tekstil Konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu 

Tekstil konulu İSG kamu spotu 23/02/2022 tarihinde yayınlanmıştır. 

Video süresi 02:51’dir. Videoda yer alan normal durum ve önlem alınmış 

durum görselleri Şekil 3’te gösterilmiş olup, analizler şu şekildedir: 

Normal durumda; 5. saniyeden itibaren videoda korku ve gerilim 

odaklı arka fon müziği ile elinde kırmızı saplı kerpeten tutan işçi, pamuk 

balyalarının konulduğu depoya giriş yapar. Pamuk balyalarının yanında 

forklift bulunmaktadır. Depodaki bazı pamuk balyaları açılmayı önleyici çelik 

şerit ile çevrili iken bazılarında bu şeritler yoktur. Depocu işçi elindeki yan 

keski ile pamuk balyasının ilk önce dikey sonra yatay şeridini keser. Çelik 

şeritten küçük bir parça fırlayarak yan tarafta bulunan pamuk balyasının 

üzerine sıçrar. Bu küçük çelik parça kırmızı renkle vurgulanmıştır. Depocu 

forklifte biner ve bu balyayı yerden kaldırarak pamuk hallaç bölümüne doğru 

ilerler. Forkliftin taşıyıcı çatallarının İSG kurallarına uygun olmamasını 

kırmızı renkle vurgulanmıştır. Hallaç bölümünün girişinde maske takınız ve 

sigara içilmez uyarıcı levhaları yer almaktadır. Hallaç makinasının operatörü 

makinenin başına geçer. Uzakta diğer işçiyi görür ve ona uzaktan selam verir. 

İşçi evlendiğini göstermek için sol elini hava kaldırır ve yüzüğünü gösterir. 

Bu sırada depocu pamuk balyasını makinenin önüne yerleştirmek için 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 138 

 

manevra yapar. Pamuk balyasını makinenin önüne koyduktan sonra depocu ve 

işçi birlikte iterek diğer balyaların dibine yerleştirirler. Operatör hallaç 

makinesini çalıştırır. Bu sırada depocu evlenen işçiyi tebrik etmektedir. 

Operatör de yanlarına gelerek tebriklerini iletir. Operatör ve depocu hallaç 

bölümünden ayrılırlar. İşçi de fabrika içinde yürürken pamuk balyası üzerinde 

duran çelik parçasını görür. Makine üzerinde elinizi sokmayınız uyarısı 

olmasına rağmen çelik parçayı almak için hamle yapar. Bu sırada sol eli 

makineye sıkışır. İşçi, can havli ile kendisini yere atar. Bu sırada makine 

durur ve makineye sıkışan çelik parça yangın başlatır. Alev alan pamuk 

balyalarını gören operatör ve depocu geriye bakarlar. Depocu koşarak yangın 

söndürme tüpünü alırken ve yangına müdahale ederken, operatör de makineyi 

durdurur ve yaralı işçiye yardıma gelir.   

Önlem alınmış durumda; 89. saniyeden itibaren videoda akustik gitar 

ile çalınan rahatlatıcı ve odaklayıcı arka fon müziğine ver verilmiştir. Elinde 

kırmızı saplı yan keski tutan, elinde eldiveni, ağzında maskesi ve kulağında 

kulak tıkacı bulunan işçi, pamuk balyalarının konulduğu depoya girer. İşçinin 

kişisel koruyucu donanımlarını takması yeşil renkle vurgulanmıştır. Pamuk 

balyalarının yanında forklift bulunmaktadır. Depodaki bazı pamuk balyaları 

açılmayı önleyici çelik şerit ile çevrili iken bazılarında bu şeritler yoktur. 

Deponun zeminde makine ve işçilerin yürüme yollarını belirten sarı işaretler 

ve yönlendirici oklar bulunmaktadır. Depocu yan keski ile pamuk balyasının 

ilk önce dikey sonra yatay şeridini keser. Kesilen çelik şeritlerden herhangi bir 

parça sıçraması olup olmadığını kontrol eder. Kontrol sonrasında eldivenini 

çıkartır ve forklifte biner. Forkliftin taşıyıcı çatalının İSG kurallarına uygun 

olması yeşil renkle vurgulanmıştır. Depocu yerde sarı renkli olarak işaretli 

alanlarda manevra yaparak aldığı pamuk balyasını hallaç bölümüne taşır. 

Pamuk hallaç bölümünün girişinde maske takınız ve sigara içilmez uyarıcı 

levhaları yer almaktadır. Hallaç makinasının operatörü makinenin başına 

geçer. Uzakta yer alan diğer işçiyi görür ve ona uzaktan selam verir. İşçi 

evlendiğini göstermek için sol elini hava kaldırır ve yüzüğünü gösterir. Bu 

sırada depocu pamuk balyasını makinenin önüne yerleştirmek için manevra 

yapar. Pamuk balyasını makinenin önüne koyduktan sonra depocu ve işçi 

birlikte iterek diğer balyaların dibine yerleştirirler. Operatör hallaç makinesini 

çalıştırır. Makinenin çalışırken manyetik özellikte olduğu mıknatıs işareti ile 

vurgulanmıştır. Hem operatör hem de işçi, kişisel koruyucu donanımlarını 

takmaktadır. Bu sırada depocu evlenen işçiyi tebrik etmektedir. Operatör de 

yanlarına gelerek tebriklerini iletir. Makinede yaklaşma durumunda çalışmayı 

durduran lazerli acil stop sistemi olduğu yeşil renkle gösterilmiştir. Ayrıca 
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fabrikanın yangın durumuma hazır olması tavandaki kırmızı borular ve asılı 

olan springerler ile gösterilmiştir. Videonun sonunda üç işçi birlikte hallaç 

bölümünden ayrılırlar. Fakat hangi amaçla çalışma alanlarını terk ettiklerinin 

bilgisine video içerisinde yer verilmemiştir.  

 
Şekil 3: Tekstil Konulu Kamu Spotu Sahneleri 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2022, Şubat 23) 

Normal durumda belirtilen tekstil tesislerinin hallaç bölümlerinde 

yaşanan parça sıçraması konulu kazalar yaşanan gerçek iş kazalarıdır. Tekstil 

sektöründe kullanılan tüm makinelerde hareketli akşamlardan kaynaklanan 

riskler bulunmaktadır. Bu riskler işçilerin parmak, el, kol kopması ya da 

ezilme, sıkışma, kırılma vb. tehlikeleri meydana getirmektedir. Ayrıca tekstil 

sektöründe kullanılan elyaf ve pamuk içerikleri kolay tutuşma özelliğine sahip 

olduğu için yangın tehlikesi de söz konusudur. Bu nedenle kullanılan 

hammaddeye uygun yangın söndürme sisteminin kullanılması büyük önem 

arz etmektedir (Güllüoğlu & Taçgın, 2018; Rençber & Ceyhan, 2022). 

Videoda, yaşanan iş kazasında depocu ve yeni evlenen işçinin kusurlu olarak 

gösterildiğini görmekteyiz. Fakat İSG kapsamında değerlendirmek 

yapıldığında işverenin de kusurlu olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda; 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Kişisel 
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Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 

Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gibi 

en temel yasal mevzuatlara uyulmadığı videoda görülmektedir.  

3.4. Metal Konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu 

Metal konulu İSG kamu spotu 02/03/2022 tarihinde yayınlanmıştır. 

Video süresi 02:58’dir. Videoda yer alan normal durum ve önlem alınmış 

durum görselleri Şekil 4’te gösterilmiş olup, analizler şu şekildedir: 

 Normal durumda; 5. saniyeden itibaren videoda korku ve gerilim 

odaklı arka fon müziği ile press makinelerinin olduğu metal işleme fabrikası 

görüntüsüne yer verilmiştir. Fabrika içinde 3 adet ana press, 4 adet yardımcı 

press, orta alanda yer alan 6 adet büyük çelik bloklar, masalar ve kovalar göze 

çarpmaktadır. Saat 08:30’da 3 işçi, soyunma odasında  elbiselerini giydikten 

sonra makinelerinin başına doğru ilerlerler. Birinci işçi yeşil renkli yüksek 

tonajlı, ikinci işçi mavi renkli düşük tonajlı, üçüncü işçi ise yeşil renkli düşük 

tonajlı press ile çalışmaktadır. İkinci işçi makinenin başına geldiğinde 

uzanarak makinenin düğmesine basar ve makineyi çalıştırır. Makinenin press 

işlemini yapması için ayak pedalı ile çalışacağı ve bu pedalın koruyucu üst 

kapağının çıkık olduğu kırmızı renkle vurgulanmıştır. İşçi makinenin sağında 

duran tezgahtan aldığı çelik parçasını press altına koyar, pedala basar ve 

parçaya şekil verir. Makinenin kullanım ve uyarı bilgilerinin hatalı olduğu 

kırmızı renkle vurgulanmıştır. İşçi, pressten aldığı işlenmiş parçayı sol 

tarafındaki sepete atar. Diğer iki işçi de çalışmaya kendi makinelerinde devam 

eder. Saat 10:00’da çay molası gelir ve zil çalar. İkinci işçi yürürken 

makinenin sağındaki tezgaha çarpar ve bir çelik parça yere düşer. Birinci işçi 

de bunu görür ve parçayı kaldırarak tezgaha geri koyar. İşçinin parçayı doğru 

yere koymaması kırmızı renkle vurgulanmıştır. İşçiler saat 10:15’e kadar 

çaylarını içer ve saz çalarak vakit geçirirler. Mola sonrasında işçiler tekrardan 

makinelerinin başına gelirler. İkinci işçi tezgahtan bir parça alır ve pressin 

altına koyar. Parçayı press yuvasına yerleştirmeye çalışırken birinci işçinin 

mola öncesinde tezgaha yanlış şekilde koyduğu çelik parçası yere düşer ve 

çalıştırma pedalına çarpar. Makine harekete geçer ve işçinin eli press altında 

kalır. İşçi kendini yere atar ve diğer iki işçi de koşarak yanına gelir.  

Önlem alınmış durumda; 92. saniyeden itibaren videoda akustik gitar 

ile çalınan rahatlatıcı ve odaklayıcı arka fon müziği ile press makinelerinin 
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olduğu metal işleme fabrikası görüntüsüne yer verilmiştir. Normal durumda 

gösterilen tüm makineler önlem alınmış durumda da aynıdır. Sadece mavi 

renkli düşük tonajlı pressin rengi kırmızı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 

fabrika zeminin de İSG kurallarına uygun şekilde sarı renkle işaretlenmiş yaya 

ve forklift çalışma alanları göze çarpmaktadır. Saat 08:30’da 3 işçi, soyunma 

odasında elbiselerini giyip CE sertifikalı eldivenlerini ve kulaklıklarını 

takarak makinelerine doğru ilerlerler. Birinci işçi yeşil renkli yüksek tonajlı, 

ikinci işçi kırmızı renkli düşük tonajlı, üçüncü işçi ise yeşil renkli düşük 

tonajlı press ile çalışmaktadır. İkinci işçi makinenin başına geldiğinde 

makinenin arkasında yer alan basınç valflerini ve diğer ayarlarını kontrol eder. 

Makine üzerindeki uyarı levhalarının standartlara uygun olduğu yeşil renkle 

vurgulanmıştır. İşçi, sağında yer alan işlenmemiş parça tezgahını çalışmasına 

uygun olacak şekilde döndürür. Yapacağı işi gösteren kontrol listesi işaretler. 

Kontrol listesi yeşil renkle vurgulanmıştır. İşçi makine önündeki sandalyesine 

oturur ve rahat çalışacak şekilde sandalyesini ayarlar. Makinenin çift el basma 

düğmesi ile çalıştığı ve makine önünde press işlemi sırasında parça 

sıçramasını önleyici koruyucu mekanizma olduğu yeşil renkle vurgulanmıştır. 

İşçi makinede işleme başlamadan önce bu mekanizmalarının çalışıp 

çalışmadığını press altına parça koymadan boş şekilde kontrol eder. Sağ 

taraftaki tezgahtan çelik maşa ile işlenmemiş parçayı alarak press altına koyar. 

İşlem sonrası parçayı tekrardan maşa ile alır ve sol taraftaki sepete atar. 

İşçinin kullandığı maşa İSG açısından iş kazalarını önleyici olduğu için yeşil 

renkle vurgulanmıştır. Saat 10:00’da çay molası gelir ve zil çalar. İşçiler çay 

içmek için fabrika zemininde sarı renkle işaretli alanda yürürler. Son sahnede 

ise saat 10:15’e kadar çaylarını içer ve saz çalarak vakit geçirirler. İşçilerin 

kişisel koruyucu donanımlarını çaylarını içtikleri yemekhanede nereye 

koydukları ile ilgili videoda bilgi verilmemiştir. Ayrıca mola öncesinde 

makine başından ayrılırken işçilerin makineyi kapalı mı yoksa çalışır halde mi 

bıraktıkları ile ilgili de bilgi yoktur. Bu iki husus işçiler moladayken yetkisiz 

kişilerce makinelerin çalıştırılabileceğini ya da mola sonrasında geldiklerinde 

kişisel koruyucu donanımlarını takıp takmadıklarının bilinmemesine yol 

açacaktır. 
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Şekil 4: Metal Konulu Kamu Spotu Sahneleri 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2022, Mart 2) 

Metal sanayinde uzuv kayıplı, yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarının 

büyük bir kısmı makine kullanımı sırasında meydana gelmektedir. Özellikle 

press makinesi ile yapılan işlemlerde meydana gelen iş kazaları güvenli 

çalışma yöntemi oluşturulması ve doğru ekipman kullanımı ile kolaylıkla 

önlenebilir (Shin vd., 2012; Chinniah, 2015). Videoda, yaşanan iş kazasında 

birinci ve ikinci işçinin kusurlu olarak gösterildiğini görmekteyiz. Fakat İSG 

kapsamında değerlendirmek yapıldığında işverenin de kusurlu olduğu 

unutulmamalıdır. Bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği,  Makine Emniyeti Yönetmeliği, Makine Koruyucuları 

Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik gibi en temel yasal mevzuatlara uyulmadığı 

videoda görülmektedir.  
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3.5. Madencilik Konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu 

Madencilik konulu İSG kamu spotu 16/03/2022 tarihinde 

yayınlanmıştır. Video süresi 02:49’dur. Videoda yer alan normal durum ve 

önlem alınmış durum görselleri Görsel 5’te gösterilmiş olup, analizler şu 

şekildedir: 

Normal durumda; 5. saniyeden itibaren videoda korku ve gerilim 

odaklı arka fon müziği ile gece vardiyasında ve yağmurlu havada çalışılan 

açık ocak madeni görüntüsüne yer verilmiştir. Baret takmış işçi şantiye 

sahasına girer ve şantiyede yaşayan köpeği sever. İşçi, konteyner içine girerek 

duvarda asılı olan kamyon anahtarını alır. Duvarda toplamda 6 adet anahtarlık 

yeri mevcuttur. İşçinin de anahtar alması ile sahada aktif çalışan 5 adet 

kamyon bulunmaktadır. Anahtarlık önündeki masa üzerinde telsiz ve kontrol 

listesi (checklist) yer almaktadır. İşçi konteynerden çıkarken telsizi yanına 

almaz ve kontrol listesi (checklist) işaretlemez. Bu durum kırmızı renk ile 

vurgulanmıştır. İşçi kamyona biner ve rampadan aşağıya doğru ilerleyerek 

döküm yapacağı pasa sahasına gelir. Videoda işçinin kamyonu nasıl yüklediği 

bilgi verilmemiş olup sadece boşaltma işlemi üzerinde durulmuştur. Pasa 

sahasında geri geri manevra yaparak döküm alanına yaklaşır. Bu sırada 

dışarıda duran işaretçi kendisine yardımcı olmaktadır. İşaretçi telsiz ile işçiye 

seslenir ama işçi telsizini yanına almamıştır. İşçi dikiz aynasından bakarak 

döküm alanı sınırına geri geri gelir. Döküm sınırı kırmızı renk ile 

vurgulanmıştır. İşçi damperi kaldırır ve yükü boşaltmaya başlar. İşaretçi de 

döküm yapmaması için dışarıda zıplayarak kendisine seslenmeye 

çalışmaktadır. Yük boşalırken pasa sahası çöker. İşçi, kamyon ve işaretçi 

göçük altında kalırlar. Son sahnede ise köpek üzülerek bu olayı izlemektedir.  

Önlem alınmış durumda; 96. saniyeden itibaren videoda akustik gitar 

ile çalınan rahatlatıcı ve odaklayıcı arka fon müziği ile gece vardiyasında ve 

yağmurlu havada çalışılan açık ocak madeni görüntüsüne yer verilmiştir. 

Baretini takıp reflektör yeleğini de giyen işçi şantiye sahasına girer ve 

şantiyede yaşayan köpeği sever. İşçi, konteyner içine girerek duvarda asılı 

olan kamyon anahtarını alır. Duvarda toplamda 6 adet anahtarlık yeri 

mevcuttur. İşçinin de anahtar alması ile sahada aktif çalışan 5 adet kamyon 

bulunmaktadır. Anahtarlık önündeki masa üzerinde telsiz ve kontrol listesi 

(checklist) yer almaktadır. İşçi telsizin çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve 

kontrol listesi (checklist) işaretler. Bu işlemler iş sağlığı ve güvenliği 
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açısından önem arz ettiği için yeşil renk ile vurgulanmıştır. İşçi kamyona 

binerek sağ ve sol taraftan iyi şekilde aydınlatılmış rampadan aşağıya doğru 

ilerler ve döküm yapacağı pasa sahasına gelir. Rampanın kenarına devrilmeyi 

önleyici malzemelerin konulması yeşil renk ile vurgulanmıştır. Videoda 

işçinin kamyonu nasıl yüklediği bilgi verilmemiş olup sadece boşaltma işlemi 

üzerinde durulmuştur. İşçi kamyon ile pasa sahasında geri geri manevra 

yaparak döküm alanına yaklaşır. Döküm alanı önündeki devrilmeyi önleyici 

malzemelerin konulması yeşil renk ile vurgulanmıştır. Bu sırada dışarıda 

duran işaretçi kendisine yardımcı olmaktadır. İşaretçiye ek olarak kamyonda 

geriyi görmek için kamera ve uyarı sistemleri de yer almaktadır. İşaretçi telsiz 

ile işçiye seslenir ve döküm yapacağı alanı gösterir. Döküm sınırı yeşil renk 

ile vurgulanmıştır. İşçi damperi kaldırır ve yükü boşaltmaya başlar. Güvenli 

şekilde yük boşaldıktan sonra işçi ile işaretçi selamlaşır ve kamyon yeni 

yükünü almak için ilerler. Videonun sonunda ise işçi yine şantiyedeki köpeği 

sevmektedir. İşaretçi ile işçinin telsizde neler konuştuğu bilgisi videoda yer 

almamaktadır. Kısa ve etkili komutlara videoda yer verilmesi izleyiciler 

açısından da bilgilendirici olacaktır. Ayrıca video sonunda işçi ve işaretçinin 

selamlaşması iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir önem arz etmemektedir. 

Aksine bu selamlaşma durumu iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil 

etmektedir.  

 
Şekil 5: Madencilik Konulu Kamu Spotu Sahneleri 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2022, Mart 16) 
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Maden sahalarında araçların etrafında bulunan kişilerin reflektif şeritli 

yelek ve pantolon giyerek şoförlerin görüş alanı dışında kalması ya da bu 

kişiler ile sağlıklı iletişim kurulamaması durumunda iş kazaları meydana 

gelebilmektedir. Özellikle gece çalışmalarında geri görüş kamerası, hareket 

sensörü ve sesli/ ışıklı ikaz sistemlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. 

Yapılacak olan döküm işlemleri öncesinde ise döküm alanlarında uygun 

setlerin oluşturularak çalışanlara bu setler hakkında bilgi verilmelidir (Koçali, 

2018a, Koçali, 2018b). Videoda da görüldüğü üzere çok basit çalışma 

yöntemleri ve doğru ekipman kullanımı ile iş kazalarının önüne geçmek 

mümkündür. Videoda, yaşanan iş kazasında şoförün kusurlu olarak 

gösterildiğini görmekteyiz. Fakat iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 

değerlendirmek yapıldığında işverenin de kusurlu olduğu unutulmamalıdır. 

Bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Sağlık ve 

Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 

Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde 

Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gibi en temel yasal 

mevzuatlara uyulmadığı videoda görülmektedir.  

SONUÇ 

Sağlık iletişimi kapsamında yayınlanan İSG temalı kamu spotlarının 

temel amacı, iş kazalarının nasıl meydana geldiğini göstererek işçilerin ve 

işverenlerin gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek 

için kamu spotlarında korku kavramı öne çıkarılarak, eğer kurallara uyulmaz 

ise meydana gelebilecek yaralanmalar ve ölümler gösterilmektedir. Çalışma 

kapsamında incelenen 5 kamu spotunda korku kavramı hem arka fon müziği 

hem de video görselleri ile vurgulanmaktadır. Korku kavramının ana tema 

olarak kullanılmasındaki en temel amaç ise insanların zihinlerinde yer alan “iş 

kazası kaderdir, olacaksa olur” algısını yıkıp “iş kazası ihtimaller sonrasında 

meydana gelir” algısını inşa etmektir. Nitekim kamu spotlarında “Filmi Geri 

Sarabilirsin, Peki Ya Hayatı…” sloganı ile kader-hayat bağlantısına vurgu 

yapılmıştır.  

Bu çalışmada, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalında 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 146 

 

(@isggmmedya) 2022 yılında yayınlanan “Filmi Geri Sarabilirsin, Peki Ya 

Hayatı…” isimli 4 kamu spotu incelemiştir. Çalışma kapsamında, 5 kamu 

spotunda da iş kazalarının sorumlusu olarak çalışanlar gösterilmiştir. 

Videoların normal durum olarak belirtilen kısımlarında, meydana gelen iş 

kazalarına işçilerin güvensiz hareketlerinin sebep olduğu gösterilmektedir. 

Halbuki önlem alınmış durumda ise işyerlerin İSG sistemi oluşturulduğu, 

fabrika ve işletmelerde kişisel koruyucu donanım kullanımına ve uyarıcı 

levhalara önem verildiği, makinelerde iş kazalarını önlemek için teknolojik 

çözümler ile eklemeler yapıldığı gibi durumların ortaya çıkmasında 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında asıl sorumlunun işveren 

olduğu vurgusu yapılmamıştır. Bu vurgunun yapılmamış olması, izleyenlerde, 

işçilerin iş kazalarını önlemek için kendi başlarına oldukları gibi bir izlenim 

yaratabilmektedir.  

Kamu spotlarında iş kazası geçiren tüm işçilerin erkek olduğu 

görülmektedir. Tüm kamu spotlarında da aynı işçi karakterlerine yer 

verilmiştir. Kamu spotları için farklı karakterler yaratılmamış sürekli 3 işçi 

sürekli sektör değiştirerek iş kazası geçirmektedir. 5 kamu spotunu peş peşe 

izleyen kişilerde video serisi açısından süreklilik meydana geleceğinden 

dolayı videolarda anlatılanlara değil karakterlere odaklanma yaratacaktır. 

Kamu spotlarındaki senaryolarda kadınların da iş kazası geçirebildiği 

gösterilerek, daha farklı karakterler ile izleyicilere mesaj verilmesi 

amaçlanması bundan sonra yapılacak olan kamu spotları için verilebilecek en 

önemli tavsiyedir.  

Çalışma kapsamında, kamu spotlarında İSG kaynaklı ihmallerin 

gösterilse de basit ve sıkı tedbirlerin alınması ile iş kazalarının önlenebileceği 

gösterilmektedir. Normal durumlardaki yanlışlar kırmızı renk, önlem alınmış 

durumda ise doğrular yeşil renkle vurgulanmıştır. Bu açıdan kamu spotlarına 

bakıldığında ise işveren ve işçilerin çalışma esnasında gerekli önlemleri alarak 

İSG’ye daha fazla önem vermeleri istenmektedir. Kamu spotlarında İSG 

öneminin ne şekilde ve nasıl vurguladığı gösterilerek videolarda hangi kanun 

ve yönetmeliklere atıflar yapıldığı da belirlenmiştir.   

Tüm bunlardan hareketle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün kurum ve kuruluşlar ile iş birliği 

yaparak doğru bilgilendirme, yeni davranış ve tutumlar geliştirme, farkındalık 

yaratma ve kültür oluşturma gibi temel amaçlar ile sağlık iletişimi konusunda 

İSG temalı başarılı kamu spotları yayınladığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Hazırlanan kamu spotlarının hem eğitici hem de öğretici niteliktedir. 
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Yapılan çalışma, konusu bakımından ulusal çalışmalar arasında özgün 

ve dikkat çekici bir niteliğine sahiptir. Buna karşın çalışma kapsamında elde 

edilen bulgular, İSG temalı kamu spotlarının izleyiciler üzerinde nasıl bir etki 

yarattığı ile ilgili bilgi verememektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak olan 

çalışmalarda, kamu spotlarını izleyen kitlelere anket ya da soru çalışması 

uygulanarak, verilmek istenen mesajın tam olarak kitlelere geçip 

geçmediğinin kontrolü yapılması tavsiye edilmektedir. Bu tür çalışmaların 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini 

önlemek, çalışanların güvenliğini sağlamak için işletmelerde uygulanan bir 

sistemdir.  Günümüzde iş hayatının olmazsa olmazı olan iş sağlığı ve 

güvenliği, oluşabilecek kaza ve meslek hastalığı risklerini en aza indirerek 

çalışma hayatını güvence altına almak için uygulanmaktadır (Korkmaz ve 

Avsallı, 2012). İş sağlığı ve güvenliği, çalışanın hakkını savunmuş olurken 

aynı zamanda işyerinde hukuki bir düzeni oluşturmaktadır (Olcay, 2019).  

Yoğunluk ve emek içeren profesyonel mutfak ortamı, iş sağlığı ve 

güvenliğinin en çok ihtiyaç duyulduğu çalışma sahalarından birisidir. 

Tüketiciye karşı duyulan sorumluluk gerekçesi ile hızlı ve yoğun olan iş 

ortamında istenmeyen risk faktörleri ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2016). 

Risklerin azaltılarak verimli çalışma ortamının oluşturulması iş sağlığı ve 

güvenliği ile sağlanmaktadır. 

Çalışmada, profesyonel mutfak uygulamalarında oluşabilecek riskler 

üzerinde durulmuş, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması 

gereken önlemlerin ne derece önemli olduğunun vurgulanması amaçlanmıştır. 

İş yoğunluğunun çok fazla olduğu profesyonel mutfak ortamları, çalışma 

şartlarının gereği olarak yüksek risk barındıran alanlar olduğundan, bu 

alanlardaki iş akışının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde 

gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  

1. MUTFAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı ve güvenliği, tüm bilimler için önemli olduğu gibi insan 

sağlığının öne çıktığı gastronomi bilimi için de oldukça önemlidir. İş sağlığı 

ve güvenliğinin profesyonel mutfak uygulamalarındaki öneminin anlaşılması 

iş kazaları ile meslek hastalıkları risklerini azaltacaktır. Genel tanımı ile iş 

sağlığı ve güvenliği, işçinin işyeri ile işyeri dışında sağlığını ve emniyetini 

ilgilendiren tüm unsurları kapsayan bir kavramdır (Sabuncuoğlu, 2000). Bir 

işyerinde çalışan işçinin sağlıklı halinin devam edebilmesi için sağlanan 

imkânların tümü iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile gerçekleştirilir (İnal, 

2004). İş kazası, işçinin mesai saatleri içerisinde işyerinde, dışarıda 

görevlendirilen bir görevi yaparken olan zamanda, işyeri arabası ile iş için 

verilen görevi gerçekleştirdiği zamanda, özetle, işin gereği olan işleri 

yaparken geçirdiği zamanda ruhen veya bedenen özür sayılabilecek bir olayın 

hemen ya da sonradan işçinin başına gelmesi olayıdır (Anonim a, 2006). 

Dolaylı ya da doğrudan işyeri ile ilişkisi olan insanların işyerindeki olayları, 

doğa olayları, işçinin işyerindeyken yaşadığı sağlık problemi vakaları da iş 
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kazası tanımına girmektedir (Güzel ve ark., 2006). Meslek hastalığı, işçinin 

yaptığı işten ya da işin gerçekleştirilen sisteminden dolayı ruhsal veya fiziksel 

olarak işçide devamlı ya da süreli hasar meydana getiren hastalıklardır 

(Anonim a, 2006). Gıda işlemede ve mutfak uygulamalarında birçok meslek 

hastalığına yakalanma riski bulunmaktadır. Toplu yemek üretim tesislerinde 

çalışanların astım, amfizem gibi solunum hastalığına yakalanma risklerinin 

yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle aşçılarda oluşan bu hastalıkların 

yemek pişirme esnasında oluşan dumanlardan kaynaklandığı bilinmektedir. 

Mutfakta çalışan işçilerin solunum yolları hastalıkları riski daha fazla 

olmaktadır. Pişirme sırasında fazla ısıl işlem gören yağlar ve kimyasallar ile 

bu risk çalışanları olumsuz etkilemektedir (Köse ve Bilici, 2016).  

1.1. Profesyonel Mutfak Uygulamalarında İş Sağlığı,  

Güvenliği ve Önemi 

Mutfaklar, çalışanları fiziksel, kimyasal, psikososyal, ergonomik ve 

biyolojik etmenler açısından etki altına alabilecek şartlarda tasarlanmıştır. 

Hazır yemek restoranları, otel mutfakları, gıda işletmeleri gibi tüm yiyecek-

içecek faaliyetlerini kapsayan kurumlarda hız ile yarışan mutfak çalışanlarının 

bazı zamanlarda iş sağlığı ve güvenliği faktörlerini görmezden geldiği 

bilinmektedir. Bu gibi durumlar vasıtası ile risk faktörleri oluşmakta ve 

çalışan tehlike altında kalmaktadır (Olcay, 2019). Tüm bu risklerin kontrolü 

kalite yönetim sistemlerinin etkinliği ile sağlanmaktadır. İşletmede yürütülen 

çalışma alanı bakımından ortaya çıkan risk faktörleri kontrol edildiğinde iş 

sağlığı ve güvenliği sağlanmaktadır. Mutfak alanları işletmelerin amacı, 

büyüklüğü, kalitesi açısından değişse de yapılan iş ve çalışma ortamları 

benzerlik gösterdiği için burada çıkabilecek tehditler benzer olmakta ve 

alınacak önlemler de aynı olmaktadır (Alagüney ve ark., 2016).  Mutfaklar, 

kullanılan araç ve gereçlerden dolayı risk faktörü oldukça yüksek olan 

alanlardır (Alamgir ve ark., 2007). Bu araç ve gereçlerin kullanımı ile uzun 

süreli zarar ya da anlık zararlar ile işçi karşı karşıya kalabilmektedir (Coşar, 

2012). Hizmet sektöründe bulunan işletmelerde müşteri memnuniyetini 

kazanmak için mutfak en önemli bölümdür. Yoğun temponun olduğu 

profesyonel mutfaklarda, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri yüksek düzeyde 

olmalı, iş ortamı uygun tasarlanmalı ve risk faktörleri en aza indirilmelidir 

(Küçükaslan, 2011). HACPP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ve 

GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) gibi temel hijyenik tasarım yaklaşımları ile 

riskler en aza indirilmektedir. Riskler azaldığında iş kazaları da azalmaktadır. 

Yapılan bir araştırmada ticari amaçlı mutfaklarda kullanılan araç gereçler ve 
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pişirme sırasında kullanılan pişirme araçlarıyla %73,3 oranında yanma, servis 

esnasında %59,1 ve bulaşık yıkama aşamasında %42,4 oranında kayma gibi iş 

kazaları meydana gelmektedir (Jeong, 2015). Mutfak, fiziksel açıdan olduğu 

gibi kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik açıdan çalışanları etkileyen 

ve güvenlik tehditleri oluşturan bir ortam olduğundan dolayı işletme, iş sağlığı 

ve güvenliğine uygun olan çalışma kurallarını hayata geçirmeli ve çalışanlarla 

bir uyum içerisinde iş kazaları önlenmelidir (Akarsu ve Güzel, 2016). 

1.2. Profesyonel Mutfak Uygulamalarında Riskler 

1.2.1. Fiziksel Riskler 

1.2.1.1. Yanıklar ve Kesikler 

Kesik kazaları başlıca gözün işte olmaması, yanlış tahta kullanımı, 

hızlı hareket etme, yanlış bıçak kullanımından kaynaklanmaktadır. 

Ekipmanların kullanılmaması, refleks halinde düşen bıçağın tutulması ve 

eğitimsiz personel de kesiklerin nedenlerindendir. Personelin bıçak tutma 

eğitimi gibi eğitimler ile geliştirilmesi gerekmektedir. Bu iş kazasının başlıca 

nedeni insan olduğu için önlenmesi ve geliştirilmesi diğer kazalara göre daha 

zordur (Dinçer ve Utlu, 2017). Mutfakta bulunan kesici makinelerin kullanma 

talimatları üzerinde belirtilmelidir ve çalışanın bu makineler hakkında bilgi 

sahibi olması gerekmektedir. Kesici aletlerin koruyucu ile kapalı olması ve 

acil durumda kolay kapatılabilen bir sistemde olması da kaza riskini en aza 

indirmeye yardımcı olmaktadır. Makinelerin denetimi ve temizlikleri düzenli 

yapılmalıdır. 315 öğrencinin üzerinde yapılmış bir çalışmada, iş kazalarının 

sebepleri incelenmiş, İrlanda’ da yapılan bu araştırma sonucunda en fazla 

gerçekleşen kazaların kesme ile yaralanma olduğu saptanırken ikinci sırada 

yanma yer almıştır (Gleeson, 2001). Yanma kazaları kontrolsüz bir şekilde 

yapılan hareketler sonucu oluşmaktadır. Sıcakken benmari değiştirme, 

fritözlerde yağ değiştirme, sıcak bir cismi tutma gibi davranışların sonucunda 

yanma meydana gelmektedir. Mutfaktaki bütün ekipmanların kullanım 

talimatları bulunmalı, bunlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir (Dinçer 

ve Utlu, 2017). Sıcak olan ekipmanlar eldiven ile tutulmalı, değiştirme ve 

dökme gibi işlemler soğuyunca gerçekleştirilmelidir. Ticari mutfaklardaki 

yoğun tempodan dolayı soğuması beklenemeyen ekipmanlar için özel 

eldivenler veya soğutucu bulundurulmalıdır (Walker ve Miller, 2010). 

1.2.1.2. Kaygan Zemin ve Ortam 

Mutfak alanında iş esnasında yere dökülen malzemelerden dolayı 

ıslanan zemin, yağın ve suyun değmesi ile tehlikeli bir hal almaktadır. 
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İşletmenin kuruluş aşamasında bu riskleri göze alarak işletmeye uygun zemin 

kaplaması yapılmalıdır. İkinci bir seçenek olarak kaydırmaz bant ile işletme 

kaplatılmalıdır. Islak olan zeminler anında ya da işletmenin boş saatlerinde 

temizlenmelidir. Çalışanlar, sanitizerler kullanarak hijyene özen göstermelidir 

(Dinçer ve Utlu, 2017). Personeller için daha az kaydıran terlikler ve 

ayakkabılar tercih edilmelidir. Mutfak alanının temizliği ve bakımı ile ilgili 

kurallar belirlenmeli ve bunlar hakkında personellere eğitim verilmelidir 

(Olcay, 2019). 

1.2.1.3. Elektrik 

Mutfakta kullanılan elektrikli aletlerin çokluğu ve bazen hepsinin aynı 

anda çalıştırılması ile yaşanan olumsuz durum, önemli risk faktörlerindendir. 

Mutfak alanında açık kablo bulunmamalı, ıslak el ile elektrikli aletlere 

dokunulmamalıdır. Çalışanlara makineler ve elektrik çarpması esnasında ve 

sonrasında ne yapılması gerektiği ile ilgili eğitimler verilmelidir. Mutfak 

kurulum aşamasında yüksek voltaj kullanımı olduğunda, yangın ve elektrik 

çarpması risklerini önlemek için koruma cihazları kullanılmalıdır (Olcay, 

2019). 

1.2.1.4. Yangın 

Mutfak ortamında doğalgazlı sistemlerin kullanılması, elektrik 

tesisatlarındaki düzensizlikler gibi nedenler mutfakta yangına neden 

olmaktadır. Mutfak için en gerekli olan maddelerden biri kaçak gazı anlamayı 

sağlayan uyarıcı sensörlerdir (Olcay, 2019).  Yüksek yanan ocakların 

kontrolsüz bırakılması, ocakların kenarlarını folyo ile kaplayıp çok yüksek 

ateş açılması, yağ ile işlem yapılan yerde sulu maddelerle çalışılması gibi 

nedenlerden dolayı da yangın çıkmaktadır. Bunları önlemenin yolu çalışanın 

yangın ve yangın sonrası müdahale konularında eğitilmesidir (Dinçer ve Utlu, 

2017). 

1.2.1.5. Olumsuz Çevre Şartları 

Mutfak çalışanının çalıştığı ortam kalitesi ile iş yapma kapasitesi 

doğru orantılıdır. Mutfak alanı için temiz, düzenli ve ferah bir ortam 

sağlandığı takdirde mutfak çalışanının performansı artmaktadır. Mutfakta 

bulunan aletlerden, ocaktan, ızgaradan ve kızartmadan kaynaklanan sıcak ve 

boğucu hava çalışanın performansının düşmesine ve kendini rahatsız 

hissetmesine yol açmaktadır. Bunları önlemek için havalandırma sisteminin 

düzenli olması ve iyi kurulması gerekmektedir (Olcay, 2019). 

 



159 | SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II 

 

1.2.1.6. Ses Kirliliği  

Ses kirliliği çalışanları rahatsız edebilecek ve motivasyon kaybına yol 

açabilecek önemli etkenlerdendir. İşyerinde oluşan seslerin frekansının 

ölçülmesi ile oluşan ses kirliliğinin işitme kaybına kadar yol açabilecek 

zararlarının olduğu bilinmektedir. İşitme kaybı gibi büyük risklerin yanında 

ses kirliliği olan işyerlerinde kazalara daha sık rastlanmaktadır. Mutfak gibi 

yoğun sesin bulunduğu ortamda işçinin motivasyonunu ve konforunu 

sağlamak amacı ile ses frekansı ölçümleri yapılmalı ve seviyeler mevzuata 

uygun şekilde ayarlanmalıdır. Mevzuatta belirtilen kriteri aşan işyeri, çalışma 

saatlerini bu değerlendirme ile düzenlemelidir (Olcay, 2019).  

1.2.2. Kimyasal Riskler 

Elementler ve bileşiklerin karışımı olarak bilinen kimyasallar, doğal 

olan ya da reaksiyon sonucu meydana gelen maddelerdir (Anonim b, 2013). 

Deterjanlar ve dezenfektanlar, mutfak uygulamada temizlik yapılması amacı 

ile en sık kullanılan kimyasallardır. Kir, pas ve yağları çözmek, istenmeyen 

mikroorganizmalara ve haşerelere karşı koymak, temiz ve parlak yüzeylere 

sahip olmak amaçları ile çalışanlar, kimyasal maddelerle çok sık etkileşim 

kurmaktadır (Olcay, 2019). Kimyasal maddelerden kaynaklanan solunumda 

tıkanma, ciltte tahriş gibi insan sağlığını riske atacak risklerden korunmak 

amacı ile personeller eğitilmelidir. Kimyasalların eldivenli ve maskeli şekilde 

kullanımı kullanım miktarları ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler 

verilmelidir (Dinçer ve Utlu, 2017). Kimyasalların etkilerini azaltmak için 

mutfaklarda hava sirkülasyonu sağlanmalı ve havalandırma sistemi iyi 

çalışmalıdır (Olcay, 2019).  

1.2.3. Ergonomik Riskler 

Ergonomi kavramı, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğinin 

düzenlenmesi ve bunun disiplinli bir şekilde işlemesi ile ilgili konuları kapsar 

(Güler, 2001). Ergonomi bireyi inceleyerek, fizyolojik ve biyolojik 

ihtiyaçlarını tespit ederek, iş koşullarıyla beraber analizler ile insan ve iş 

arasındaki dengeyi ölçmektedir (Su, 2001). İşçilerin çalıştıkları yerdeki 

konforu onların iş verimi ile doğru orantılıdır. İşçinin bulunduğu işyeri ortamı, 

kullandığı malzemeler, işyeri malzemeleri ile fiziksel özelliklerinin uyumu iş 

verimini en yüksek düzeye çıkarmaktadır (Duyar, 1995). Mutfak gibi yoğun iş 

ortamına sahip alanlarda ergonomi oldukça önemlidir. Yoğun olan iş yükü ve 

fazla insanın uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için mutfak alanının etkin 

kullanılması, tasarımının buna göre yapılarak verimin artırılması 
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gerekmektedir (Yıldırım ve Hacıbaloğlu, 2000). Malzemelerin bulunduğu 

yerin uygun olması, ağır olanlar için de basit mekanizmalar ile işçiye düşen 

yoğun yükün ortadan kaldırılarak iş güvenliğinin sağlanması gerekmektedir 

(Olcay, 2019). 

1.2.4. Psikososyal Riskler 

Yoğun olan mutfak ortamı stresin en çok olduğu alanlardan biridir. 

Çalışanların stresli olması işe yansıyan büyük etkenlerdendir. Psikososyal 

riskler çalışanların iş ile olan ilişkisine olumsuz yönde yansımaktadır (Çalık 

ve Demir, 2015). Mutfak personellerinin yoğunluğun içerisinde hızlı olmaları 

gerektiği için diğer sektörlere kıyasla daha fazla stres altında kaldıkları 

bilinmektedir (Meloury ve Signal, 2014). Çalışanların iş yerinden 

beklediklerini alamadıkları ve arzuladıkları değerlerin karşılanmadığı 

durumlarda iş motivasyonu olumsuz yönde etkilenmektedir. İş yoğunluğu ile 

çalışma saatleri düzenlenmediği, işçinin kendisini güvensiz, değersiz hissettiği 

çalışma alanlarında işyerine olan bağlılık azalmaktadır. İş kazalarının, 

çalışanın stres altında olduğu ortamda daha fazla meydana geldiği 

bilinmektedir. Çalışanın iyi olmayan motivesi ile daha dikkatsiz davrandığı 

görülmektedir. Japonya’ da gerçekleştirilen bir çalışmada, mutfak çalışanları 

göz önüne alınarak çalışanların işyerinde yaşadığı stres ile geçirmiş olduğu 

kazaların doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir (Haruyama ve ark., 2014). 

Çalışanın motivasyonunun bozulmaması, iş kazalarının daha az yaşanması 

için çalışanların iş yükü ve işyerindeki görevleri belirlenmeli, yoğunluk ve 

saatler çalışan düşünülerek düzenlenmelidir (Olcay, 2019). 

1.2.5. Biyolojik Riskler 

Mutfakta bulunan biyolojik risk faktörleri oldukça fazladır. 

Mikroorganizmaların birçok yüzeyde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Mutfak 

malzemelerinden sünger ve bezler, bakterilerin bulaşma riskinin en fazla 

olduğu donanımlardır. Mikroorganizmalar hava yolu, kan yolu, açık yara gibi 

kolay yollar ile insandan insana bulaşmaktadır. Çalışanda bulunan kesik ve 

açık yara kolay bir şekilde mikroorganizma kapabilmektedir. Çürümüş ve 

bozulmuş gıda ile bakteri kontaminasyonu söz konusu olmaktadır. Mutfak 

süngerinde ortalama 134,630 bakteri bulunmaktadır. Mutfaklar, biyolojik risk 

faktörlerinin fazla olduğu ve önlem alınması gereken en önemli yerlerdir. 

Önlem olarak hijyen ve sanitasyona dikkat edilmeli, tüm hizmet veren 

bireylerin eğitim alması sağlanmalı ve rutin olacak şekilde portör testleri 

yapılmalıdır (Olcay, 2019). Biyolojik risk ile bulaşabilecek hastalıklar en 

önemli gıda güvenliği risklerindendir (Marriot ve Gravani, 2006). Hastalık 
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etkenlerinden bazıları; Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholera, 

Coxiella burnetii, Escherichia coli‘ dir. Staphlococcus aureus, Bacillus 

cereus, Clostridium botulinum, bazı Aspergillus ve Penicillium küfleri de 

intoksikasyona yol açmaktadır (Kayaardı, 2008). 

Gıda işletmelerinde en önemli risk faktörü birey kaynaklı biyolojik 

risklerdir. İnsanların ağızlarında, ellerinde, bağırsaklarında taşıdıkları 

mikroorganizmalar ile gıda teması sonrası oluşabilecek risk faktörü çok 

tehlikelidir. Bu noktada çalışanlara eğitim verilmeli ve rutin sağlık testleri 

ihmal edilmemelidir. Gıda ile temas olabildiğince azaltılmalıdır (Marriot ve 

Gravani, 2006). Gıdaya temas eldiven ile olmalı, bone ve gerekli donanımlar 

çalışanda bulunmalıdır (Olcay, 2019). Çalışanların tuvalet ihtiyacı ve diğer 

mutfak dışı faaliyetler sonrası ellerini yıkaması ve işleme temiz bir şekilde 

başlaması gerekmektedir. Bakteri taşıyan risklerin gıdaya bulaşmaması için 

gereken önlem alınmalıdır (Marriot ve Gravani, 2006). 

Gıda kaynaklı biyolojik riskler sonucu oluşan zararlar büyük 

boyutlardadır. Gıda kaynaklı riskleri önlemek için gıdanın üretim 

aşamasındaki noktadan başlayarak son ana kadar tüm kontrolleri 

sağlanmalıdır. Hayvanların işletmeye alınmadan önce hasta ve sağlıklı olarak 

ayrılması, sağlıklı hayvanların temiz ve kurallara uygun şekilde kesimi sonrası 

üretime alınması gerekmektedir. Mevzuata uygun olarak kesilmiş olan 

hayvanın dondurma ve bekletme işlemleri de oldukça önemlidir. Özellikle 

sıcak havalarda etler soğukta tutulmalıdır. İşletmeye alınan meyve ve sebzeler 

üretim aşamasının her sürecinde kontrol edilmelidir. Kanalizasyon suyu ile 

yetiştirilen ürünler büyük risk kaynağıdır. Bu gibi durumların önlenmesi için 

hasat anından üretimin son kısmına kadar kalite güvence programları etkin bir 

şekilde uygulanmalıdır. Üretim aşamasında gıda zehirlenmesinin önüne 

geçmek için çapraz kontaminasyon riski yok edilmelidir. Hijyen ve 

sanitasyonun sağlanmadığı durumlarda mikroorganizmaların kontamine 

olmuş bir yüzeyden kontaminasyona maruz kalmamış bir yüzeye taşınmasıyla 

gerçekleşen bulaşmaya çapraz kontaminasyon denir. Çıplak elle dokunulan 

tavuk sonrasında başka bir gıdaya temizlenmemiş el ile dokunmak, çiğ etin 

kesildiği tahta üzerinde temizlenmeden başka bir gıdanın kesilmesi çapraz 

kontaminasyon örneklerindendir. Bu gibi bulaşmaları önlemek amacı ile 

personelin bilinçli davranış sergilemesi gerekmektedir. Gıdaların iyi 

temizlenmesi ve istenmeyen maddelerin gıdadan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Depolama ve taşıma esnasında gıdanın zarar görebileceği 

biyolojik ve kimyasal risklerin ortamdan uzaklaştırılması ve ortamda 

bulunmaması gerekmektedir. Haşerelerin gıda ile teması ya da gıdayı ısırması 



SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II| 162 

 

sonucu oluşabilecek kontaminasyon, gıda güvenliğini tehdit etmektedir 

(Marriot ve Gravani, 2006). 

2. MUTFAK PLANI 

Kaliteli bir hizmet ve kaliteli bir mutfağa sahip olmak için mutfak 

planlamasının standartlar doğrultusunda, profesyonel mutfak kapsamında 

planlanması gerekmektedir. Mutfağın konumu, araç gereçleri, menüsü mutfak 

planlamasında dikkate alınması gereken hususlardır. Mutfak içerisindeki 

yerleşim oldukça önemli bir konudur. Çalışanların rahat, verimli ve güvenilir 

bir ortamda çalışması profesyonel mutfak planlamasının sonucudur. Mutfak 

planlaması yapılırken işletmenin fiziksel unsurları dikkate alınmalı ve iş 

güvenliğini riske atmayacak şekilde planlama yapılmalıdır. Yemeklerden, 

yağlardan oluşan ve çalışan için sağlık sorunu teşkil eden koku ve dumanlar 

için iyi bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. Mevsim değişikliklerine ayak 

uydurabilecek ve ısıtma sağlayabilecek özellikte bir havalandırma sistemi, iş 

yeri için sahip olunması gereken önemli donanımlardandır. Temizliğin 

etkinliği için duvarların ve zemin renginin açık renkte olması gerekmektedir. 

Temizliğin kolay olabilmesi ve kir tutmaması açısından duvarlar silinebilir bir 

yüzey ile kaplatılmalıdır (Aktaş, 2011). Zemin kaygan yapıda olmamalı, kaza 

riski düşünülerek tasarlanmalıdır. Malzeme deposu, hazırlık bölümü, pişirme 

ve bulaşık gibi bölümler birbirleri ile yakın ve bağlantılı olmalıdır. Pişirme ve 

hazırlık olan yerde bulaşık yıkanmamalı, bölümler ayrı olarak düşünülmelidir. 

Mutfakta sinekler ve böcekler için engelleyici özellikte havalandırma 

sistemleri gerekmektedir. Mutfaktaki araç ve gereçler için temizlik ve 

kullanım talimatları bulunmalıdır. Personel lavaboları ve soyunma odaları 

mutfaktan ayrı bölümde olmalı ve hijyenin sürdürülebilir olması için her 

imkânın sağlanması gerekmektedir (Demirci, 2014).  

SONUÇ 

Tüm sektörler için uygulanan iş sağlığı ve güvenliği kanununun 

yürürlüğe girmesi ile birlikte profesyonel mutfak ortamları için hukuksal bir 

çalışma ortamı sağlanmıştır. Mutfakta oluşan yoğun ortam ile gıdalar ile 

gerçekleşen etkileşimler sonucunda oluşan ortam, iş sağlığı ve güvenliği 

açısından fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk 

faktörleri ile doludur. Yürürlükte belirtilen hususlara dikkat eden işveren ve 

çalışanların bilinçli, duyarlı ve özenli hareketleri ile bu risk faktörleri 

minimize edilmekte, mutfak ortamında hijyen ve sanitasyonun 

sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. İşletmelerde bulunan risk faktörlerinin çoğu 

çalışanlara bağlı olarak birey odaklı gerçekleşmektedir. Kurallara uyan 
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işveren ve çalışanların risk faktörlerini en aza indirmesi ile iş kazaları ve 

meslek hastalıklarına yakalanma riski de azaltılabilmektedir. Profesyonel 

mutfak uygulamalarında işverenlerin ve çalışanların yürürlükteki maddelere 

uymaları ve risk faktörlerini göz önüne alarak oluşabilecek riskleri en aza 

indirmeleri toplum sağlığı açısından çok önemlidir. 
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GİRİŞ 

Ahlâki panik, kitle iletişim araçları aracılığıyla yaratılan, toplumsal 

bir tehdidin varlığına vurgu yapan ve sosyal kontrol sağlamayı hedefleyen bir 

tür korkuyu ifade etmektedir. Kamu spotları ise halkı bilgilendirmek ve 

eğitmek amacıyla, radyo ve televizyonda yayınlanan film ve seslerden 

oluşmaktadır. Ancak kamu spotları bilgilendirme ve eğitim içeriği ile sunulsa 

da özellikle bir şeyin toplumsal tehdit unsuru gibi algılandığı dönemlerde 

ahlâki panik yaratmak ve halkı korkutarak uyarmak maksadıyla da 

yayınlanabilir. Bu anlamda Covid-19 pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı 

tarafından corona virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri 

anlatan ‘bilgilendirici’ nitelikteki ’14 Kural’ kamu spotları hazırlanmıştır. 

Daha sonra ise uyarının şiddetini artıran ‘Yoğun Bakım’ spotları 

yayınlanmıştır. Covid-19 hastalarının yoğun bakımda yaşam destek 

ünitelerine bağlı görüntülerini içeren kamu spotlarında korkunun çekiciliği 

kullanılmıştır. Çalışmada tutum oluşturma ve değiştirmenin araçlarından biri 

olan kamu spotlarında ahlâki panik ve korku unsurunun kullanımı konusu 

irdelenmiştir. Bu bağlamda bölümde, Covid-19 ile ilgili kamu spotları 

aracılığıyla ahlâki panik söyleminin nasıl yaratıldığının ve izleyicinin bunu 

nasıl alımladığının saptanması amaçlanmıştır.  
 

1. TUTUM: OLUŞTURMA VEYA DEĞİŞTİRME 

Kitlesel bir tutum oluşturma veya onu değiştirmede kitle iletişim 

araçları önemli bir role sahiptir. Bilgilendirici ve eğitici özelliği ile kamu 

spotları özelinde ele alındığında ise tutum, önemli bir ‘sonuç’ olarak ön plana 

çıkmaktadır.  

Katz, tutumu; “Bireyin sahip olduğu değerler dizgisine bağlı olarak 

bir simgeyi, bir nesneyi, bir kişiyi veya dünyayı iyi ya da kötü, yararlı ya da 

zararlı yönleriyle algıladığı bir öndüşünce biçimi” (1960: 164) olarak 

tanımlanmaktadır. Mutlu ise; “Özgül bir nesne hakkında bu nesneye ilişkin iyi 

ya da kötü genel duyguyla ilişkili ve birbiriyle bağlantılı inanç yığınları” 

şeklinde tanımlama yapar. Bireyin önceki deneyimine dayanan bir kanı, inanç 

veya ön eğilim olan tutum, öğrenilen bir fikirdir ve davranışı 

biçimlendirmekte önemli bir rol üstlenmektedir (1998: 335-336). Bir kişinin 

toplumsal bir meseleyi algılaması ve ona karşı tutum sergilemesi, 

‘genelleşmiş inanç sistemi’ bağlamında geliştirilmiş bir tepkidir. Genelleşmiş 

inanç sistemi, medya tarafından iletilen ve izleyici eğilimleri tarafından 

özümsenen bilişsel inanç ve hezeyanlardır (Smelser’den Akt. Cohen, 2019: 

109). Dolayısıyla tutumlar, bireyler arası ilişkileri kolaylaştırabildiği gibi zor 
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bir duruma da getirebilir.  Öyle ki aynı tutumu paylaşan bireyler arasında 

gelişen birlik duygusu (Temizel, 2008: 136), genelleşmiş inanç sisteminin 

dışına çıkan, onlarla aynı tutumu sergilemeyen bireyleri ötekileştirmektedir. 

Covid-19 pandemi sürecinde de toplumsal olarak benzer bir durum 

yaşanmıştır. Bilinmeyen bir durum karşısında halkın tutumu iki farklı şekilde 

oluştu. Bir grup, pandemi ilan edilecek kadar büyük bir salgın (hastalık) 

olmadığını iddia ederken diğer grup, aşırı korku ve panikle evde kalmanın 

gerekliliğini savundu. Korkunun çekiciliğine kapılan grup, hastalığın doğal 

seyrinde ilerlemesi için maske kullanımını, yasakları reddeden gruba negatif 

bir tutum sergileyerek, onları salgının tek sorumluları ilan etti. Ancak bir süre 

sonra virüsün etkisini kaybetmesi ve virüse karşı toplumsal bağışıklık 

kazanılması için yasaklar kaldırıldı. Dolayısıyla maske takanların, 

takmayanları; aşı olanların, olmayanları ötekileştirdiği bir süreç yaşanmıştır.  

Olağan-sapkın, meşru-suç, iyi-kötü ikili karşıtlıkları, pratikte 

bütünüyle demokratik olmayan ‘toplumsal uzlaşı’ tarafından oluşturulur. 

Çünkü hemen her toplumda, belli birey ve kurumlar durumlara tepkisini, 

düşüncesini, açıkça ifade etme ve ötekini etiketleme anlamında toplumun 

diğer bireylerinden daha fazla güce sahiptir. Bu kişi ve kurumlar, belli bir 

durum ya da sorun karşısında toplumsal tepkiyi şekillendirebilecek, ayrıcalıklı 

bir konumdadırlar. Ayrıcalıklı olan bu grup, medyanın etki ve etiketleme 

gücünü kullanarak olağan ile sapkın arasındaki sınırı belirgin bir şekilde çizer 

ve etiketleme süreci bir sonraki aşamada ötekileştirme gibi sarmal bir etkiye 

sahip olmaktadır. Bu aşamada durum daha kötü bir hal alır ve soruna ilişkin, 

özellikle medya yoluyla daha kinci ve sert bir toplumsal tepki yaratılır 

(Laughey, 2010: 118-119). Bu nedenle tutum kavramının iletişim 

çalışmalarında önemli bir yer tutmasının nedeni iknaya dayalı iletişimin tutum 

ve davranışları değiştirebileceğine inanılmasıdır. Çünkü ikna etmeyi 

amaçlayan mesajlarla izler kitlenin tutumu değiştirilirse, buna bağlı olarak 

davranışlarında da bağıntılı değişiklikler olacaktır (Mutlu, 1998: 336).  

Tutum oluşturma veya değiştirme sürecinde medya, gelecek günler ve 

haftalar içinde kamuoyunun ne halde olacağını belirleyen yorumlarla, 

izleyicileri etkileyecek şekilde bir anlatı sunmaktadır. Böylece öykü anlatımı; 

iyi ile kötü, kabul edilebilir ile kabul edilemez arasında bir sınır çizmekte ve 

mevcut olaya dönük yaygın bir toplumsal tepkimenin oluşturulmasına yardım 

etmektedir (Laughey, 2010: 118-119). Tutumun bir sonraki aşaması ise 

kanaatlerdir. Öyle ki Oskay’a göre kanaat, “söze dökülmüş tutumlar”dır 

(1973: 16). O halde bireyin bir olayı algıladığı hali ile oluşturduğu ön düşünce 

yani tutum, sözle eyleme döküldüğünde kanaate dönüşmektedir. Dolayısıyla 



171 | SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II 

 

hem tutum hem de kanaat oluşturma ya da değiştirmede medya, kamu spotları 

aracılığıyla bu değişim ve dönüşümde rol oynamaktadır.  

Kamuoyu yararına yönelik özellikle sağlık alanında halkı 

bilgilendirme ve eğitme amacı güden programlar, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kamu hizmeti sayılan kısa filmler olarak yenilenmiş ve kamu 

spotu adıyla yayınlanmaya başlanmıştır. RTÜK tarafından 2012 yılında 

hazırlanan ‘Kamu Spot Yönergesi’ ile bir çeşit kamu hizmeti olan kamu 

spotları, yasal bir dayanağa ve tarafsız belirli kriterlere bağlanmıştır. 29 

Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan “Kamu Spotları Yönergesi’nin” ikinci 

bölümünde yer alan ilkeler kısmında kamu spotlarının ancak toplumu 

ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere 

ilişkin konularda hazırlanabileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda kamu spotu, 

RTÜK tarafından; “Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil 

toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından 

yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici 

nitelikteki film ve sesler ile alt bantları.” şeklinde tanımlanmaktadır 

(www.rtuk.gov.tr). Kamu spotlarındaki ses ve görüntüye ek olarak kullanılan 

dış ses ile de gerçeklik artırılarak, izleyicinin kendi durumu ile ilgili bir ögeyi 

kamu spotunda tespit etmesi ve paniklemesi öngörülmektedir (Şeker ve 

Tiryaki, 2013: 240).  

Egemen ideoloji yaklaşımı ile kurgulanan kamu spotları, korku ve 

endişe faktörlerinin ön plana çıkarılmasıyla bireylerin sağlık konusunda 

bilinçlenmesini hedeflemektedir. Böylece sürekli mesaja maruz kalan birey, 

ilgili metinlerden ihtiyacı olanları ve ihtiyaç duyduğu kadarını alımlayarak 

yaşamsal rutinine uygulamaktadır (Akova, 2017: 25). Dolayısıyla hemen her 

alanda kamu yararı gözeterek hazırlanan kamu spotları, aynı zamanda halk 

sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kitlesel tutum ve kanaat oluşturmak için 

Sağlık Bakanlığı tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle corona 

virüsü, sigara, obezite, antibiyotik temalı kamu spotları, halk sağlığını 

önceleyen ancak ‘ahlâki panik’ yaratacak içeriklerle; algı, tutum, kanaat ve 

neticede davranış oluşturma veya değiştirme aracı haline gelmektedir. 
 

2. AHLÂKİ PANİK: RİSK VE TEHLİKE  

Risk, belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, 

hastalanma, ölüm ve başka olumsuzlukların meydana gelme olasılığını; 

tehlike, insanlara ve onların değer verdikleri varlıklara yönelik bir tehdidi 

(Furedi, 2017: 45); ahlâki panik ise toplumun fiziksel güvenliğine veya 

kültürüne zarar veren bir tehdit olarak algılanan aşırı endişe duygusunu ifade 
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etmektedir (Goode, 2017). Risk ve tehlike anında; “Dikkatli ol yoksa başına 

geleceklere katlanırsın!” denerek, ‘önlem alma ilkesi’ çözüm olarak 

sunulmaktadır. İnsan iradesinin rolünü en aza indirgeyen, insanları 

yönlendirmek yerine onları uyaran kaderci bakış; insanları, tehlikeden 

kaçmaktan fazlasına gücü yetmeyen, zayıf varlıklar olarak görmektedir. 

Çünkü toplumsal dayanışmanın zayıfladığı güvensiz toplumda bireysellik, 

yalıtılmış bir yaşam sunar. Sürekli yapılan risk uyarıları ile aktif değil pasif 

olmanın, cesaretin değil güvenliğin yüceltildiği günümüzde, bahsedilen 

güvensizlik içerisinde risk almaktan korkan, kaygılı ve davranışlarını 

sınırlamak zorunda kalan bir topluluk oluşturulmaktadır. Böylece sadece 

hayatta kalmakla dahi büyük bir başarı elde ettiğine inandırılan birey, aslında 

kriz ve felaketlerle dolu güvensiz bir dünyada çaresiz bırakılmaktadır. Çünkü 

yaratılan risk takıntısının; “Başka seçenek yok” mesajı, insana sürekli tedbirli 

olmaktan başka seçeneği olmadığını hatırlatarak, toplumda kaygı ve endişeyi 

beslemektedir (Furedi, 2017: 36-41, 232-234). O halde bir olay karşısında 

ahlâki panikler, risk yerine bireyleri ve toplumu tehdit eden tehlikeden 

bahsederek, toplumda kaygı ve endişe yaratmaktadır. Oysa risk, her bireyin 

hayatında her an gerçekleşebilecek olasılıklardır ve hem toplum hem birey 

bunları zaten bilmekte ve önlem almaktadır. Ancak tehlike ve tehdit 

karşısında önlem alma, bireyin çaresizliğine ve tek başınalığına vurgu 

yapmaktadır. Böylece iktidar, halk sağlığı, huzur ve refahını koruma adı 

altında, toplumdaki endişe ve kaygının uzantısı olarak bir olay ya da durum 

için ahlâki panik yaratmaktadır. 

Cohen’e göre ahlâki panikler; kitle iletişim araçları, sapkın 

davranışları hedefleyen bireylere ve gruplara atıfta bulunan ahlâki 

girişimciler, polis, din adamı, politikacılardan oluşan kontrol grubu ve halk 

olmak üzere dört kategoriye ayrılmaktadır. Ona göre ahlâki panik süreci; 

kimin ne yaptığı ya da söylediği konusunda abartı, çarpıtma, tahmin ve 

sembolizasyon şeklinde ilerler (2019, 50). Marksist yaklaşımla bakıldığında 

ise ahlâki panik, maddi ve/veya statü avantajı elde etmek için seçkinler 

tarafından yaratılır. Seçkinler, değerli bir şey elde etmek veya dikkati, kendi 

çıkarlarını tehdit edecek sorunlardan başka yöne çevirmek için var olmayan 

veya önemsiz bir tehdide karşı bir panik yaratmaktadırlar (Goode ve Ben-

Yehuda, 1994: 160). Ahlâki panik yaratımında, toplumsal değerlere ve 

çıkarlara yönelik tehdit olarak tanımlanan bir durum, olay, kişi veya grup, 

kitle iletişim araçları tarafından ortak bir üslupla sunulmakta; süreç, editör, 

din adamı, politikacı gibi seçkinler tarafından yönetilmekte; konunun 

uzmanlarının teşhisleri ve çözümleri ile söz konusu durumla başa çıkma 
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yolları geliştirilmektedir. Ancak oluşan durum sonra ya kaybolmakta ya da 

daha görünür hale gelmektedir (Critcher, 2017: 10). Çünkü ahlâki panik 

sırasında ortaya çıkan heyecan, değişken ve istikrarsızdır. Süreçte üretilen 

duygular yoğun, tutkulu olsa da uzun sürmemektedir (Goode ve Ben-Yehuda, 

1994: 168). Medya çalışmalarındaki ahlâki panikler, kitle iletişim araçları 

yoluyla toplumdaki suç, şiddet, etnik sorunlar ya da sağlık sorunlarının 

yayılmasının doğuracağı toplumsal ve yasal sonuçların ciddiyetine vurgu 

yaparak (Laughey, 2010: 117) korku ve endişenin yayılmasını sağlamaktadır. 

Böylece olağan dışı bir durum ile karşı karşıya kalan halkın ilk tepkisi medya 

aracılığıyla konu hakkında bilgi edinme olmaktadır. Edindiği bilginin 

doğruluğunu kabul etmek zorunda olan kitle, sorgulama aşamasına genellikle 

çok daha sonra başlamaktadır. Sorgulama yapmadan doğrudan kabullendiği 

durum karşısında, bireyler ahlâki paniğin birer ögesi haline gelmekte ve 

hissettiği paniği çevresine de hissettirerek ahlâki panik sürecinin ilerlemesine 

neden olmaktadır. Bu nedenle medya aracılığıyla yaratılan ve ahlâki paniğe 

sebep olan durumun anlaşılması zaman alabilir; hatta durumun gerçekliği, 

süreç tamamlandıktan sonra dahi anlaşılabilir (Şeker ve Tiryaki, 2013: 228). 

Covid-19 pandemisinde benzer bir durum yaşanmıştır. Bu süreçte iktidar, ’14 

Kural’ kamu spotlarının yeterince korkutmadığı ve beklenen tutumu 

yaratmadığı düşüncesi ile ‘Yoğun Bakım’ spotlarını yayınlamıştır. Ancak 

pandeminin başlangıcında hâkim olan korku ve endişenin yerini, sosyo-

ekonomik, psikolojik bazı etkenler almaya başlamıştır. Bununla birlikte 

corona virüsün herkesi öldürmediği, maske-mesafe-hijyen tedbirleri ile 

bulaşın azaldığı gibi tecrübelerle önce karantina sona ermiş, devamında ise 

maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece yoğun bakım korkusu ile yaratılan 

ahlâki panik de bir süre sonra geçerliliğini kaybetmiştir. 

Ahlâki panikte, medyanın, kolluk kuvvetlerinin, politikacıların, eylem 

gruplarının ve genel olarak halkın tepkileri, belirli bir tehdidin toplum için 

oluşturduğu gerçek ve mevcut tehlikeyle orantılı değildir. Bu abartılı kaygıya 

karşılık olarak düşmanı, tehdidin kaynağını, beladan sorumlu bencil, kötü 

niyetli suçluları tanımlayan "halk şeytanları" yaratılarak, korku ve endişe 

abartılır (Goode ve Ben-Yehuda, 1994: 156). Medya, belli bir durum 

karşısında ahlâki panik yaratmak için; “Bunlar hakkında bir şey yapılmalı. Ne 

zaman bitecek? Bu böyle sonsuza kadar devam edemez” gibi söylemlerle 

toplum genelinde yaygın bir kaygı hissi yaratır. Medyanın haberler 

aracılığıyla kullandığı başlıca çarpıtma türü, olayların ciddiyetini, zararını ve 

sonuçlarını ‘abartma’dır. Abartmanın ise en etkili yolu, sansasyonel başlık ve 

melodramatik sözcük seçimidir. Çünkü önemli olan halkın uyarılara verdiği 
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tepkilerdir. Burada kitleden beklenen, medyanın ürettiği mesajları alıp 

onaylaması, korku ve kaygı gibi duygusal tepkiler vermesidir. Çünkü kitle 

yeterince ikna olmazsa; “Henüz tehlikeli bir durum söz konusu değil. Başka 

yerlerde daha kötüsü olacak” düşüncesiyle olayları çarpıtır. Bunun sonucunda 

kaygı düzeyi ve benzer durumlara alışkın olma gibi faktörlere bağlı olarak, 

halkın felakete ilgisi azalır (Cohen, 2019: 74-90, 217-218). Bu nedenle 

medya, sıradan bir olayı abartılı sunum ile sıra dışı hale getirir ve gerçek bir 

öyküye dönüştürdüğü bu olayla ilgili basmakalıp yargılar oluşturarak ahlâki 

paniğe zemin hazırlar (Güngör Kırçıl, 2009: 131-135). Satawedin, yaptığı 

araştırma ile halk arasında Covid-19 hakkında ahlâki panik yaratanların, 

kelimelerin kullanımı, cümle düzeni ve işaretler yoluyla yazma tarzı nedeniyle 

medya mensupları olduğu bulgusuna ulaşmıştır (2020: 214). Awaludin ise 

Covid-19 ile enfekte olanların gömülme görüntüleri, tüketim mallarının istifi, 

sosyal yardımın kötüye kullanılması, bölgedeki karantina ihlallerini 

reddedenlere karşı uygulanan şiddet görüntüleri ve aldatıcı haberlerle ahlâki 

panik yaratıldığını ortaya koymuştur (2020: 613). Çünkü toplumda ‘kolektif 

teslimiyet’ duygusu yaratmak için ortak yönümüzün güçsüzlüğümüz olduğuna 

yapılan vurgu, risk almaktan korkan, ‘çaresiz’ bireyler yaratır. Böylece 

medya, ölümü uyarı unsuru olarak kullanmakta ve ona ahlâki bir önem 

kazandırmaktadır (Furedi, 2017: 237-239). Uluğ Yurttaş ise çalışmasında, 

katılımcıların ‘14 Kural’ kamu spotlarından bilgi aldıklarını ve önerilen 

tedbirlere uyma yönünde hassasiyet geliştirdiklerini tespit etmiştir. Ancak 

araştırmacı, katılımcıların kamu spotlarının hastalığı somutlaştıran, olumlu 

söylemlerle ikna yerine daha sert, riski daha çok vurgulayan, tehditkâr 

mesajlara ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşmıştır (2021: 228-229). Bu çalışma 

ile okumakta olduğunuz bölümde elde edilen veriler farklılık göstermekle 

birlikte; ‘14 Kural’ kamu spotuyla uyarılan kitlede, ‘inanmama’ ya da 

‘önemsememe’ hâkim olunca ahlâki paniğe başvurulduğu ve “Yoğun Bakım” 

spotlarının yayınlanmaya başlandığı tespiti benzerlik göstermektedir.  

3. YOĞUN BAKIM: ÖNLEM AL, HAYATTA KAL 

 Covid-19 salgını hakkında hazırlanan ‘Yoğun Bakım’ kamu 

spotlarının ahlâki panik yaratmak maksatlı olup olmadığını ortaya koymak 

amacıyla çalışmada söylem analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme nitel 

yöntemleri kullanıldı. “Anne-evlat, Baba, Taziye, Düğün, Otobüs (ekmek 

teknesi), Sağlık Çalışanı, Yakın Çevre (arkadaşlık)”den oluşan ‘yoğun bakım’ 

spotları evreninden, görüşme neticesinde “en çok hatırlanan’ üç kamu 

spotunun söylem analizi yapıldı. Ayrıca katılımcının düşüncelerini samimi bir 
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şekilde ifade edebilmesine ve araştırmacının kişinin duygularını 

hissedebilmesine olanak veren derinlemesine görüşmenin avantajından 

faydalanıldı. Böylece ‘yoğun bakım’ kamu spotlarını izleyen sekiz kişi ile 

derinlemesine görüşme gerçekleştirildi. Söylem analizi ile derinlemesine 

görüşmeden elde edilen veriler, birlikte değerlendirildi. 

Derinlemesine görüşme esnasında sekiz katılımcının tamamının 

sorulara negatif bir yüz ifadesi ve ses tonu ile cevap verdiği görülmüştür. 

Katılımcıların özellikle kendisini rahatsız eden şeyi ifade ederken; refleks 

olarak elini göğsünün üzerine koyduğu ve derin bir nefes alarak “iç 

organlarımın ağrıdığını; kalbimin sıkıştığını; nefes almakta zorlandığımı fark 

ettim” derken yüzlerinin de ‘acı’ çekiyormuş gibi bir ifade aldığı dikkat 

çekmiştir. Bazı katılımcılar ise ellerinin tersini sallayarak ve kaşlarını çatarak, 

“… kesinlikle izleyemiyorum; bir daha asla izlemem; hemen kanalı 

değiştiriyorum…” gibi tepkiler vermiştir. Dolayısıyla tek başına 

derinlemesine görüşme dahi kamu spotlarının ahlâki panik yaratma 

konusunda başarılı olduğunu ancak bilgilendirme ve eğitme işlevlerinden 

uzaklaştığını ortaya koymuştur. Böylece “Dikkatli ol yoksa başına geleceklere 

katlanırsın!” (Furedi, 2017: 232) kaderci bakışını vurgulayan önlem alma 

ilkesi, ‘yoğun bakım’ kamu spotlarında görünür hale gelmiştir. Yoğun 

bakımda yaşam destek ünitelerine bağlı kişilerin yer aldığı kamu spotlarında, 

covidli hastaların iç sesi ile suçlanan kişiler aracılığıyla izleyicinin, vicdani 

muhakemeye sevk edildiği tespit edilmiştir.  

‘Yoğun bakım’ kamu spotlarındaki karakterlerin monologlarında ve 

genel uyarı niteliğindeki açıklamada dini inanç ve vicdani sorumluluk 

duygularına yapılan vurgu dikkat çekicidir. “Kaç ocağa ateş düşürdün?”; 

“Vebali boynuma”; “Allah’ım yaşamak istiyorum” ve tüm kamu spotlarında 

tekrarlanan “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, 

sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.” gibi 

ifadelerle, tüm sorumluluk topluma yüklenmektedir. Bireysel ve toplumsal 

olarak ‘değerler’, genellikle hassas konulardır. Bu nedenle görsel ve işitsel 

olarak spotta toplumsal değerler üzerinden vurgulanan ‘vicdani sorumluluk’ 

toplumda ahlâki panik yaratmaya yöneliktir. İzleyicilerle yapılan 

derinlemesine görüşme verileri de bu görüşü destekler niteliktedir.  

‘Yoğun bakım’ kamu spotlarını izlediğini belirten kişilerle yapılan 

görüşmede katılımcılara ilk olarak bu spotları kaç kez izledikleri ve faydalı 

bulup bulmadıkları soruldu. Katılımcıların tamamı, belirtilen kamu spotlarını 

birden fazla izlemediğini ya da bir kısmını izleyebildiğini belirterek, faydalı 
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bulmadığını çünkü spotların bilgilendirici ve eğitici olmadıklarını ifade 

etmiştir.  

Katılımcılar, televizyon izlerken bu yayınlara denk geldiklerinde 

korku ve endişe duyduklarından dolayı izlememeyi tercih ettiklerini 

belirtmiştir. Bu cevaba istinaden kişilere; “neden izlememeyi tercih ettikleri 

ve izleyince ne hissettikleri?” soruldu. Cevaplar arasında; “İki bina arasında 

ya da havalandırmada sıkışmış gibi hissettim; kendim orada yatıyormuşum 

gibi geldi; aşırı korku ve kaygı yaşadım; Covid-19’dan korunmak gerektiğini 

anladım ama nasıl olacağı söylenmediği için tehdit olarak algıladım; 

monologlar aşırı ajitasyon içeriyor, kötü hissedeceğimi bildiğim için 

izlemiyorum” yorumlarına ek olarak tüm katılımcılar cevaplarında korku ve 

endişe vurgusu yapmıştır. Bu olumsuz duyguları hissetmek ise katılımcıların 

kanal değiştirmek suretiyle kamu spotlarını izlememeyi tercih ettiklerini 

ortaya koymuştur. Oysa tüm kamu spotlarında, covidli hasta karakterin iç 

sesinin bitmesi ile üç saniye tiz bir ‘çınlama’ sesi duyulmakta ve yine fonda 

bu sesle birlikte; “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın 

sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe 

ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı 

vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi 

budur.” uyarısı yapılmaktadır. Ancak izleyici kamu spotlarını sonuna kadar 

izleyemediğinden bu uyarının yapıldığından haberdar değildir ya da dinlese 

dahi hissettiği kaygı kişiyi verilen mesajdan uzaklaştırmaktadır. O halde 

‘yoğun bakım’ kamu spotlarının ‘kısmen’ yerine getirdiği bilgilendirme 

görevi, işlevini kaybetmektedir. 

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ‘Yoğun Bakım’ kamu 

spotlarında daha çok neyin rahatsızlık verdiği ile ilgilidir. Katılımcıların yine 

tamamı yaşam destek ünitesine bağlı hastaların ekrandaki görüntülerinden 

rahatsız olduklarını ve dinlemeye bile gerek duymadan hissettikleri korkuyla 

kanal değiştirdiklerini belirtmiştir. Buna ek olarak spotların bir kısmını veya 

tamamını izleyen katılımcılar, hastanın iç sesini aktaran monologların ve 

yaşam destek ünitesinden gelen seslerin de korku ve paniği artırdığını 

söylemiştir. Özellikle panik atak rahatsızlığı olduğunu belirten bir katılımcı, 

bu görüntüleri izledikten sonra ataklarının arttığını ve pandemi süresince çok 

zor zamanlar geçirdiğini ifade etmiştir. Bir başka katılımcı ise yaşam destek 

ünitesinden gelen ses ile “yaşamın sona erdiği” mesajının verilmesinden çok 

etkilendiğini dile getirmiştir.  

Çalışmanın örneklemi ‘Yoğun Bakım’ kamu spotları olmakla birlikte, 

daha net veriler elde etmek ve iki yapımın etkinliğini karşılaştırabilmek için 
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‘14 Kural’ kamu spotları da katılımcılara sorulmuştur. İki farklı dizide 

kurgulanan doktor karakterlerinin aynı kimlikle yer aldığı iki kamu spotu, 

corona virüsünden nasıl korunulabileceği ile ilgili 14 kuraldan 

bahsetmektedir. Bu kamu spotlarını birkaç kez izlediğini ifade eden 

katılımcılar, zorunlu yayınları bilgilendirici ve faydalı olarak nitelendirmiştir. 

Katılımcılardan ‘14 Kural’ ile ‘Yoğun Bakım’ zorunlu yayınlarını 

karşılaştırması istendiğinde; “… Bilgilendirici, eğitici, daha etkili, 

farkındalığı artırıcı, daha gerçekçi…” gibi ifadelerin sıklıkla kullanıldığı 

görülmüştür. Bir katılımcı ise “… ‘Yoğun bakım’, sonucu göstererek, kişiye 

kendini kötü hissettirip güdülemek istiyor; ‘14 Kural’ ise bu kurallara 

uyarsan covidden korunursun diyor. Bu yüzden ‘14 Kural’ spotu daha 

faydalı…” yorumunda bulunmuştur.  

‘14 Kural’la uyarılan halk arasında başlangıçta, Covid-19 salgınına 

‘inanmama’ hâkim olunca ahlâki paniğe başvurulduğu görülmüştür. Fakat ilk 

‘Yoğun Bakım’ kamu spotu, panik ve endişeye neden olduğu için insanlar 

izlememeyi tercih etmiştir. Daha sonra ise insanlar çevresinde covidli 

birilerini görüp ya da kendisi hastalandığında, her covidlinin yoğun bakıma 

kaldırılmadığını veya ölmediğini tecrübe etmiştir. Böylece halkın felakete 

olan ilgisi azalmıştır. 

 
Görsel-1: ‘14 Kural’ Kamu Spotu-1 

(https://sputniknews.com.tr/20200316/saglik-bakanligi-hekimoglu-ve-mucize-doktor-

dizilerinin-oyunculariyla-kamu-spotu-hazirladi-1041614954.html) 
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Görsel-2: ‘14 Kural’ Kamu Spotu-2 

(https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakanligindan-koronaviruse-karsi-yeni-

kamu-spotlari/1768354) 

3.1. “Anne-Evlat”: Serzeniş 

“Anne-Evlat” isimli kamu spotu, bir kadın hastanın oksijen 

makinesine bağlı görseli ile yoğun bakımda olduğu anlaşılan yan profilden 

sabit çekimi ile başlar. Bu esnada fonda yaşam destek ünitesinden gelen kalp 

atış sesi duyulur. Kişisel olarak bir yoğun bakım tecrübesi olmasa dahi dizi ve 

filmler aracılığıyla benzer sahneleri görmüş izleyici, covid olmuş kadın 

hastanın, yoğun bakımda olduğunu anlar. Ayrıca görüntünün genelinde 

kullanılan “hastane yeşili” de bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

Görüntüde tek başına olan kadın hastanın; “Ah evladım ne yaptın 

sen? Belki aylarca kendimi tutup evden çıkmadım. Ama bir seni tutamadım. 

Topladın getirdin virüsü. Hasta falan da değildin, hiç anlamadım ki. Ya 

başkasına da bulaştırdıysan? Ah çocuğum kaç ocağa ateş düşürdün kim 

bilir?” iç sesi, oğlu yüzünden hastalandığını anlatır. Yirmi dört saniye süren 

‘serzeniş’te, kişinin, oğlunun tedbirsizliği yüzünden hastalandığı anlaşılır. 

Ancak anne karakterinin serzenişi, oğlunun sadece kendisini değil başka pek 

çok kişiyi de hasta etmiş olma ihtimali üzerinden, oğlu aracılığıyla diğer genç 

bireylere de vicdani sorumluluk yüklemektedir.  

Sekiz katılımcı ile yapılan derinlemesine görüşmede de beş kadından 

üçünün anne olması, özellikle anne-evlat kamu spotundan etkilenmiş 

olduklarını göstermiştir. Katılımcılardan birinin; “… Çok korkuyordum. İki yıl 

evden çıkmadım. Kapı kollarını, prizleri sürekli sildim, poşetleri, meyve-

sebzeleri, dışarıdan gelen her şeyi yıkadım. Çocuklarım işten geliyordu, 
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onları bile hemen banyoya gönderiyordum. Onlara bir şey olmaz ama beni 

hasta ederler diye korktum…” ifadesi, kişinin kendi sağlığından duyduğu 

endişeyi, çocuklarına da yansıttığını gösteriyor. Bir diğer anne katılımcı ise 

“… O kamu spotunu görünce çok korktum. Kızım çalışıyor. Ben kalp 

hastasıyım. Ya beni hasta ederse, ben de yoğun bakıma kaldırılırsam böyle mi 

olacak diye düşündüm. Allah’ım sen yaşatma diye çok dua ettim…” endişesi, 

kamu spotunda yer alan karakterle ortak noktası olan kişileri daha çok 

etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca sekiz katılımcının, yoğun bakım kamu 

spotlarını en fazla bir kez tamamını ya da bir kısmını izleyebildiğini, 

sonrasında her denk gelişlerinde kanal değiştirmek suretiyle izlememeyi tercih 

ettiğini belirtmeleri, bu spotların izleyicide korku yarattığını gösteren 

durumlardan biridir.  

 
Görsel-3: “Anne-Evlat” Kamu Spotu  

(https://www.youtube.com/watch?v=6kgAdYMWs58) 

3.2. “Taziye”: Vebal 

“Taziye” isimli kamu spotunda yüz üstü yatan, konuşmasından yaşlı 

olduğu anlaşılan covidli erkek hastanın iç sesi ile aktarılan monolog ise 

kişinin kendini suçladığını göstermektedir. Diğer kamu spotlarında gösterilen 

hastaların aksine burada yüzüstü yatan bir kişi görülmektedir. Yaşı ve 

rahatsızlığı nedeniyle diğer hastalardan farklı bir pozisyonda resmedilmesi ile 

çok daha rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkmaktadır.   

Karakterin “Virüsü kapmışım haberim yok. Üstüne bir de taziyeye 

gittim. Ahmet de yanımda oturuyordu. Zaten tansiyonu da var. Bir şey olursa 

vebali boynumda. Şu anda insanların yanında olmak onlardan uzak 

kalmakmış (yutkunmakta zorlandığı bir ses duyulmakta) anladım. Çok acı 

şekilde.” iç sesi, bir önceki kamu spotunda oğlunun tedbirsizliği üzerinden 

yapılan “vebal, vicdan” vurgusunun burada kişinin kendisini suçlamasıyla 
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ortaya çıkmaktadır. Karakter, eğer hasta olduğunu bilseydi tedbir alırdı ama 

bilmediği için taziye gitmiş ve kendi yaş grubundaki arkadaşlarını da hasta 

etmiş olma ihtimali ile vicdan muhasebesi yapmaktadır.  

Özellikle düğün, cenaze, taziye gibi toplumsal değerler üzerinden 

hazırlanan spotlarda yüklenen vebal ile yaratılan vicdani mesajlar, izleyicileri 

duygusal anlamda etkilemektedir. Öyle ki derinlemesine görüşme yapılan 

katılımcılardan biri spotlar için; “Millet olarak duygusal bir yapıya sahibiz. 

Bu yüzden değerlerimiz üzerinden bu tür kamu spotlarının hazırlanması bizi 

sadece korkutmuyor aynı zamanda üzülmemize de sebep oluyor. Halbuki bu 

görüntülerin gerçek olmadığını biliyoruz yine de gerek yok böyle 

sunulmasına” yorumunda bulunmuştur. Dolayısıyla zaten belli bir yaşın 

üzerinde olan bireylerin, “ölüme yaklaşma” korkusu yaşarken bir de bu 

görüntülere maruz bırakılması panik ve korku yaratmanın ötesine geçmeyen 

bir amaç taşımaktadır.  

  
Görsel-4: “Taziye” Kamu Spotu  

(https://www.youtube.com/watch?v=I9RB7tX8E_k) 

 

 

 

3.3. “Sağlık Çalışanı”: İsyan 

Kamu spotunun ilk beş saniyesi, diğer iki spottan farklı olarak siyah 

ekranla başlamaktadır. Kadın sağlık çalışanının yoğun bakımda, yaşam destek 

ünitesine bağlı görüntüsüne ek olarak kıyafetlerinden yine sağlık çalışanı 

olduğu anlaşılan kişilerin arka planda görülmesi ile devam etmektedir. Kamu 

spotu, pandeminin en yoğun ve risk altında çalışanları olan sağlık personelinin 

hem başkalarının hem de kendi hayatlarını kurtarma pahasına gösterdikleri 

özveriyi gözler önüne sermektedir.  

https://www.youtube.com/watch?v=I9RB7tX8E_k
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Kamu spotunda aldığı derin nefeslerle solunum güçlüğü çektiği 

anlaşılan bir sağlık personelinin; “Başından beri ön saflardayız. Uyumak yok, 

eve gitmek yok. Merak etme diyordum anneme ki aklı kalmasın. Oysa 

tanıdığım tanımadığım ne çok meslektaşım düştü pençesine. İşte şimdi de sıra 

bendeymiş. Allah’ım yaşamak istiyorum.” iç sesi, aslında isyanını dile 

getirmektedir. Spot, gerekli tedbirleri almayıp hastalanan kişiler yüzünden 

sağlık çalışanlarının da hayatlarının risk altında olduğunu gösterme 

amacındadır. Ancak sağlık çalışanının annesi ile ilgili verdiği detay, tıpkı 

diğer kamu spotlarında olduğu gibi vicdani sorumluluğu halka yükler 

niteliktedir.  

‘Yoğun Bakım’ kamu spotlarında kullanılan yaşam destek 

ünitesinden gelen ‘tiz’ ve ‘sürekli’ ses, kulak ve beyinde rahatsız edici bir etki 

yaratmakla birlikte hastaların hayatlarını kaybetmeleri (kalplerinin durması) 

halinde duyulan sesi anımsatmaktadır. Kamu spotunu izleyen katılımcılardan 

birinin; “Sondaki ses çok rahatsız edici. Hayatın bitişi gibi. Kalbim sıkıştı o 

sesi duyunca, nefes alamadım…” yorumu da sesin ‘ölümü anımsattığı 

görüşünü desteklemektedir. Oysa derinlemesine görüşme yapılan kişilerden 

sağlık çalışanı olan bir katılımcının, bu spottan etkilendiğini ancak her covid 

hastasının yoğun bakıma yatırılmadığını diye bir durumun söz konusu 

olmadığın bilmekten kaynaklı panik yaşamadığını dile getirmesi, aslında 

“bilmeme”nin panik yaratmada çok daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Bölümün başında da belirtildiği gibi görüşme esnasında katılımcıların 

“nefes almakta zorlandım” derken dahi beden hareketleriyle de bunu 

desteklemeleri, görselde yer alan karakterin nefes almaya çalıştığı anlarla 

özdeşim kurduğunu göstermiştir. Yaş, cinsiyet, meslek durumu fark 

etmeksizin, katılımcıların ifadesiyle ‘çaresiz’ bir halde sunulan covidli hasta 

görüntüleri, halkın bilinçlenmesini değil korkup paniklemesini 

hedeflemektedir. Ancak alan yazında da belirtildiği gibi bilinmeyen şey 

hakkında bilgi sahibi olmaya başlayan halk ‘abartı’nın farkına varıp bu kez 

karşı direnç göstermeye başlamaktadır. Böylece başlangıçta gösterilen endişe 

ve paniğin etkisi çabuk geçmektedir. 
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Görsel-5: “Sağlık Çalışanı” Kamu Spotu  

(https://www.youtube.com/watch?v=xlUm6xC0Qbg) 

SONUÇ 

Derinlemesine görüşmede katılımcılara; yoğun bakım kamu spotlarını 

“neden izlememeyi tercih ettiklerini ve izlediklerinde ne hissettiklerini” 

anlamak için yöneltilen sorulara katılımcıların tümünün duygularını; “korku, 

kaygı, endişe, panik” gibi kavramlarla ifade ettiği görülmüştür. Ayrıca beden 

hareketleri, yüz ifadeleri ve ses tonları da verdikleri cevapları desteklemiştir.  

Görüşme esnasında katılımcıların ‘Yoğun Bakım’ kamu spotları ile 

ilgili konuşurken, yüz ifadelerinin endişeli, negatif haline ek olarak “korku, 

kaygı, tehdit, tedirginlik, endişe, panik, ürpertici, ürkütücü” kelimelerini 

sıklıkla3 kullandığı görülmüş, kaygı bozukluğu olduğunu belirten bir katılımcı 

ise kamu spotunu izledikten sonra yoğun bakım korkusu oluştuğunu, kaygı 

düzeyinin yükseldiğini ve doktor tarafından ilaç dozunun artırıldığını 

vurgulamıştır. Derinlemesine görüşmede, literatürde bahsedilen ahlâki panik 

tartışmalarını destekleyen verilerin elde edilmesi neticesinde, bilgilendirici ve 

eğitici olması beklenen kamu spotlarının izleyicide korku ve endişe yarattığı 

tespit edilmiştir. Covid-19 salgını yüzünden zaten korku ve endişe içerisinde 

olan halk, bu spotlardan beklendiği gibi ‘olumsuz’ etkilenmiş; korku, panik, 

endişe, kaygı gibi duygular ön plana çıkmıştır. Ancak ‘14 Kural’ temalı 

öncelikli yayınlar daha bilgilendirici ve faydalı bulunmuştur. Covid-19 

pandemi sürecinde halkı, corona virüsün ne olduğu hakkında ‘doğru’ bir 

şekilde bilgilendirmek ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini 

anlatmak amacıyla hazırlanan ‘14 Kural’ spotlarının, RTÜK’ün ‘kamu spotu’ 

tanımına uygun bir içerik sunduğu görülmüştür. 

 
3 Katılımcılar tarafından, korku, 34; panik, 15; kaygı, 12; endişe, 9 kez tekrarlanmıştır. 
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Söylem analizi ile elde edilen bulgular ise göstermiştir ki; ‘Yoğun 

Bakım’ temalı kamu spotları, ahlâki panik yaratmak maksadıyla; görsel ve 

işitsel anlamda rahatsız edici unsurlar bir araya getirilerek hazırlanmıştır. 

‘Yoğun Bakım’ kamu spotlarının, toplumsal değerler üzerinden halkı vicdani 

huzursuzluğa sevk eden ajitasyon içerikli monologlar ve görsellerle toplumda 

ahlâki paniğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bir katılımcının da ifadesi ile; 

“Birisi bisiklete binmeyi öğretiyor, öbürü ise bisiklet denen bir eşya var 

binersen düşersin ve kolunu bacağını kırarsın diyor.”  

Elde edilen veriler göstermiştir ki kamu spotlarında yer alan görsel ve 

işitsel unsurlar, izleyiciler üzerinde ‘korku, endişe, vb’ yaratsa da bir süre 

sonra halk, her hastanın yoğun bakıma kaldırılmadığını veya yoğun 

bakımdaki her hastanın hayatını kaybetmediğini görmüş ve zaten ürkütücü 

olan spotları tercihen izlememeye başlamıştır. Dolayısıyla bilgilendirici ve 

eğitici amacının dışına çıkan kamu spotları ile mevcut durumun medya 

aracılığıyla abartılması, istenen panik ve korku ortamını yaratmış ancak halk 

tarafından beklenen düzeyde izlenmemiştir. 

Son olarak;  

• Görünmeyen, belirsiz olan şey korkutur. 

• “Başka seçenek yok” mesajı kaygı uyandırır. 

• Sevdiklerinin ya da başkalarının senin yüzünden ölecek olması 

korkunçtur. 

• “Covid olan herkes yoğun bakıma kaldırılır, yoğun bakımdaki herkes 

ölür” mesajları endişe yaratmaktadır.  
 

Oysa;  

• Risk hep vardır ancak önlem alırsan hem kendini hem de 

başkalarını/sevdiklerini koruyabilirsin. 

• Covid olan herkes yoğun bakım tedavisi görmez ve ölmez. 

• Kamu spotlarının görevi halkı ‘doğru’ şekilde bilgilendirmek ve 

eğitmektir; korkutmak, ahlâki panik yaratmak değildir. 
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GĠRĠġ  

Yerkürenin jeomorfolojik gelişim süreci içerisinde meydana gelen 

depremler, dünyanın var oluşundan bu yana insan ve doğa faaliyetlerini 

etkileyen en önemli olaylardan biridir. Büyük depremler litosfer tabakası 

içerisinde var olan fay hatlarında biriken gerilmeler etkisiyle, bu gerilmelerin 

fay hatlarındaki fiziksel sınır koşullarını geçmesi veya fay hatlarında oluşan 

potansiyel enerjinin ortama difüzyonu ile gerçekleşmektedir (Hill vd., 1990). 

Litosfer birkaç cm ölçeğinden kilometrelerce derinliğe kadar uzanan 

gözenekli ve izotropik  bir yapıya sahiptir (Sibson, 1984; Marone ve Scholz, 

1988). Bu yapı kırılgan elastik özellikleriyle depremleri oluşturur ve kaotik 

yapısıyla henüz tam anlamıyla modellenememiştir. Kıtasal üst litosfer olarak 

tanımlanan 10-20 km kalınlığındaki kısım deprem oluşumlarında alt kabuğa 

doğru viskoz gerilmelere neden olmasına karşın uzun süreli gerilmeler 

üretmez (Ito, 1999). Burada meydana gelen gerilmeler astenosfer tabakasında 

birikerek, yerkürede deprem alanlarında gerilme oluşumlarına neden 

olabilirler (Chen and Molnar, 1983). Depremlerin büyüklüğünü kontrol eden 

veya deprem oluşumlarına sebep olan gerilmeler tam olarak tespit edilemese 

de, statik Coulomb gerilme değişim modelleri kullanılarak gelecek 

depremlerin nerede, ne  büyüklükte ve ne zaman olacağına dair kestirimler 

yapılabilmektedir (Harris, 1998). Deprem mekanizması bir yapboz şeklinde 

düşünüldüğünde, bu yapboza ait belli başlı kısımların tamamlanması, deprem 

mekanizması içerisinde gerilme değişimlerinin rolünü anlamaktan geçtiği 

düşünülmektedir (Stein, 1999).    

Doğal depremlerin çevre faylara etkisi, deprem tetikleme çalışmaları, 

hidrolik enjeksiyon, yapay depremler uzun yıllardır çalışılmaktadır (Harris, 

1998; Steacy, 2005). Stein ve  Lisowski, (1983) deprem tehlike çalışmalarına 

yeni bir boyut getirerek, ana depremin çevresinde oluşturduğu statik gerilme 

değişimlerinin bir sonraki deprem veya depremlerin oluşumlarına katkı 

sağladığını hesaplamışlardır. Bu hesaplama, bir depremin meydana gelmesi 

için gerekli minimum gerilme değişiminin 0.1 MPa (1 bar) civarında 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca ±0.01 MPa (0.1 bar) mertebesinde meydana 

gelebilecek gerilme değişiminin artçı şokların dağılımlarını etkileyebileceği 

kanıtlanmıştır (King vd., 1994). Hesaplanan bu değer aralığı, depremler 

sırasında gerilme değişiminin sadece bir kısmını teşkil etmektedir; bu gerilme 

değeri gerçekte, Coulomb gerilme hesaplamalarından elde edilen ve herhangi 

bir depremin oluşumuna neden olan “deprem tetiklemesi/etkileşimi” 

kavramını ifade etmektedir (Gomberg vd., 1997). Bu gerilme değişimi değer 

aralığı dışındaki oluşan herhangi bir gerilme değerinin, depremlerin 
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tetiklenmelerine neden olabilecek eşik değerine katkı sunup sunmayacağı hala 

tartışılan konular arasındadır (Bucholc ve Steacy, 2016). Daha küçük gerilme 

değişimlerinin sismisite oluşum paternleri ile ilişkisi tam olarak 

kanıtlanamamasına rağmen, istatistiksel katalog çalışmalarında bu durum 

incelenmektedir (Cattania vd., 2018; Quigley vd., 2019; Navas-Portella, vd., 

2020). 

Literatürde statik gerilme değişimleri çalışmalarını kapsayan çok 

sayıda araştırma mevcuttur. Doğal depremleri takiben fay zonlarında meydana 

gelen ardışık depremlerin lokasyonları ve zamanı ile ilgili çalışmalar; 

Amerika’da (Reasenberg ve Simpson, 1992; Stein vd., 1992, 1994; King vd., 

1994; Deng ve Sykes, 1997; Stein, 1999; Doser, 2002; Freed, 2005; Sumy 

vd., 2014; Wu vd.,, 2015; Pennington ve Chen, 2017; Yang vd., 2019), Çin’de 

(Wan vd., 2000; Hao vd., 2004; Ma, 2005; Wan ve Shen, 2010; Shan vd., 

2013; Wang vd., 2014; Shao vd., 2016; Hu vd., 2017; Yan, vd., 2018), 

İtalya’da vd., 2017; Mildon vd., 2019), Japonya’da (Pollitz ve Sacks, 1995; 

Toda vd., 1998; Toda ve Stein, 2000; Miyazawa ve Mori, 2006; Toda vd., 

2011; Yoshida vd., 2012; Lei, Wu ve Yang, 2020), Türkiye’de (Stein vd., 

1997; Nalbant vd., 1998; Nalbant vd., 2002; Nalbant vd., 2005; Sunbul vd., 

2016; Sunbul, 2019) oluşan önemli depremleri kapsamaktadır. “Deprem 

etkileşimleri ve gerilme transferi” ile ilgili var olan sistematik bilgi, büyük 

depremlerin (M>6.8) ardından oluşan orta büyüklükte (3.5<M<6.8) veya 

küçük (M<3.5) depremlerin meydana gelme oranlarında meydana gelen 

değişimlerin gözlemlerinden oluşur. Büyük bir deprem meydana geldiğinde, 

belirli bir mesafe için (~250 km), fay zonu boyunca oluşan göreceli orta veya 

küçük depremler, oluşumları bakımından bir önce meydana gelen ana 

depremle bir ilişkisinin olabileceği varsayılmaktadır (Kanamori, 2003). Bu 

fiziksel süreç, deprem döngüsü (seismic cycle) kapsamında depremler arası 

(intersismik), deprem anı (kosismik) ve deprem sonrası (postsismik) 

periyotlar içerisinde incelenir (Kanamori ve Brodsky, 2004). Bu sayede 

deprem sırasında fay çevresinde meydana gelen gerilme değişimleri, yukarıda 

bahsi geçen süreçler içerisinde daha net bir şekilde hesaplanabilir, deprem 

etkileşimine (tetikleme) dair veriler incelenen bölgeye ait deprem tehlike 

modelleri daha anlaşılır bir şekilde ifade edilebilir. Bu bağlamda kavramlar 

incelendiğinde, “deprem tetiklemesi” potansiyel bir fayı kayma düzlemi 

üzerinde harekete geçiren gerilme değişimlerini ifade etmektedir. “Gerilme 

transferi” bir gerilmenin fay hattına iletilme sürecini kapsar. Gerilme 

değişimleri ise deprem odağından meydana gelen gerilme transferine ait 

süreçleri zamana ve mekâna bağlı değişimleri içerir; tehlike değerlendirmesi 
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yapılırken bu iki parametre modellendiğinde “zamana bağlı sismik tehlike” 

kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada deprem döngüsü içerisinde yer alan 

üç aşama (inter-ko-post sismik dönem) literatürde var olan çalışmalardan yola 

çıkılarak incelenmiş, kısa ve uzun dönemde depremlerden sonra meydana 

gelen statik gerilme kuvveti değişimlerinin etki alanları ayrıntılı bir şekilde 

tartışılmıştır.  
 

1. STATĠK GERĠLME DEĞĠġĠMĠ 
1.1. Coulomb Gerilme Analizi 

Deprem çalışmalarında faylanma veya deprem oluşumunu açıklamak 

için Coulomb gerilme değişimleri olarak ifade edilen formülasyon 

kullanılmaktadır. Bu formülasyon ufak değişikliklerle günümüzde kabul 

edilen ve kullanılan en yaygın kriterdir (Scholz, 2019). Buna göre bir düzlem 

boyunca kırılmayı oluşturan kuvvet, teğetsel veya kayma (shear) gerilmedir 

(τ). Bu asal gerilmeyi zayıflatacak yönde işlev gören veya bir başka ifadeyle, 

kırılma veya kaymayı engelleyecek yöndeki kuvvet ise normal kuvvet (σ) ile 

efektif sürtünme kuvveti ile ilişkilidir. Bu kuvvetlere bağlı olarak gelişen 

Coulomb gerilmesi denklemi şu şekilde formüle edilir:  

        (1) 

Burada So malzemenin dayanım gerilmesi (kohezyon) olarak 

tanımlanır. τ`nun mutlak değer içerisinde yer almasının nedeni, kırılmanın 

yönünü işaret etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Boşluk sıvı basıncının (ρ) kırılma gerçekleşmesindeki önemi fark 

edilerek ters faylanma örnekleri üzerinde açıklanmıştır (King vd., 1959). 

Onları izleyen bazı araştırmacılar (Reasenberg ve Simpson, 1992; Deng ve 

Sykes, 1997) boşluk sıvı basıncını ihtiva eden Coulomb kırılma kriterini, 

Coulomb fonksiyonu veya Coulomb kırılma gerilmesi (σf) olarak 

isimlendirmişlerdir. Bu çalışmada ise σf  Coulomb gerilmesi olarak ifade 

edilmiştir:  

      (2) 

σf, So’a eşit veya büyük olduğunda kırılma oluşmaktadır. Eşitlik 

(2)’de ifade edildiği gibi, boşluk sıvı basıncı kırılma yüzeyine etkiyen normal 

gerilmeyi düşürecek yönde etki etmekte, dolayısıyla kırılmanın 

gerçekleşmesini kolay hale getirmektedir. 
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σ1, σ2 ve σ3 kırılma yüzeyine etki eden asal (principal) gerilme 

değerleri ve σ1>σ2>σ3 olduğu kabul edildiğinde, σ2=σ3 veya σ2=σ1 olması 

durumunda ve kırılma yüzeyinin σ1 gerilme ekseni ile arasındaki açı β`dir. 

Normal ve kayma gerilme değerleri Hook kanunu iki boyutlu gerilme analizi 

(Pariseau ve Voight, 1971) bağlantısından faydalanılarak asal gerilme 

değerleri cinsinden aşağıdaki gibi yeniden yazıldığında: 

     (3) 

ve  

      (4) 

olarak ifade edilir. Bu durumda (2) denklemi yeniden yazıldığında,  

 

  (5) 

σf  Coulomb gerilmesi β açısının  

                              (6) 

olması durumunda en büyük değerine ulaşır  (Jaeger, 1979). Deprem 

araştırmalarında faylanmalar nedeni ile oluşan Coulomb gerilmesindeki 

değişim, ∆σf  kayma öncesi ve kayma sonrası oluşan kalıcı gerilme değerleri 

farkı olarak tanımlanır. Buna göre Coulomb gerilmesi değişimi,  

 

      (7) 

şeklinde yeniden tanımlanabilir. Burada ∆τ ve ∆σ kayma yüzeyine 

etki eden teğetsel ve normal gerilme değerleri değişimleridir. Denklemde 

boşluk sıvı basıncındaki değişim, ∆p olarak ifade edilir. Gerilme değişimiyle 

birlikte boşluk sıvı basıncı akma seklinde kendini dengelemeye çalışır, eğer 

ortam gerilme değişimi bu akmadan daha hızlı olursa, çevresel gerilme ve 

boşluk sıvı basıncındaki değişim (∆p) Coulomb genel denekleminde 

ilişkilendirilebilir (King vd., 1994). ∆p ile çevre basıncı arasındaki ilişki 0 ile 

1 arasında değişen değerler alır. Skempton katsayısı olarak isimlendirilen “B” 

ile ifade edilir. ∆σ’nin aynı zamanda çevresel gerilme değişimine karşılık 
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geldiği kabul edilir (Reasenberg and Simpson, 1992). Bu durumda σ11, σ22, σ33 

fay zonundaki normal gerilmeler olmak üzere, ortalama normal gerilme (σo) 

 

      (8) 

olacaktır (Pariseau and Voight, 1971). Bu durumda boşluk sıvı 

basıncı değişimi, 

 

        (9) 

veya 

        (10) 

şeklindedir. Coulomb gerilmesindeki değişim ise 

       (11) 

olarak yeniden yazılır. Bu eşitlikteki görünür sürtünme veya efektif 

sürtünme katsayısı  (µ') olarak isimlendirilir. Bu denklem boşluk sıvı 

basıncını da içerir; µ'=µ(1-B) (Harris & Simpson, 1992). ∆σf  değerindeki 

pozitif bir değişim fayın kırılmaya yaklaşıldığını ifade ederken aksi durumu 

ifade eden negatif değişim ise kırılmadan uzaklaşıldığını göstermektedir. 
 

              1.2. Efektif Sürtünme Katsayısı (µ') 

Harvard deprem katalog (yeni ismi global CMT katalog olmuştur) 

verileri üzerinde 1989 Loma Prieta depremi ve artçı şokları gerilme 

değişimleri modellemiştir.  Buna göre, Loma Prieta depremi için farklı 

araştırmacılar efektif sürtünme katsayılarını µ' ≈ 0.2-0.8 arası tanımlamıştır 

(Gross ve Bürgmann, 1998; King, 2007). Efektif sürtünme katsayısı (µ') 

zamana bağlı olarak değişen bir parametre olarak ifade edilmiş ve yer içi 

boşluklardaki akışkanlar oranı değişimleri ile doğrudan ilgili olduğu tespit 

edilmiştir (Harris ve Simpson, 1992).   
 

             1.3. BoĢluk Sıvı Basıncı 

Deprem oluşumları sırasında göç eden boşluk sıvıları artçı şokların 

oluşum zamanlarına etki etmektedir (Nur ve Booker, 1972). Poroelastik halde 
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bulunan ortamda ani gerilme değişimi ile birlikte zamana ve mekana bağlı 

boşluk basıncı değişir. Ani boşluk basıncı değişimi ( ) ile birlikte denklem 

(11)’e bağlı olarak Coulomb gerilme fonksiyonunda gerilmeye bağlı 

değişimler gözlenir. Boşluk basıncının zamana bağlı değişimi permeabilite ve 

kayma zonunun kalınlığına bağlıdır (Peltzer vd., 1998). Zamana bağlı artçı 

şok dağılımları Darcy yasası ile tanımlanır (Smithies vd.,  1952) ve bu yasaya 

göre zamana bağlı boşluk sıvı basıncı relaksasyonu; 

 

                                                       (12) 

 hidrolik yayınım tensörünün bileşeni, p basınçtır. Hidrolik 

yayınım tensörü (D), permeabilite tensörü (K) arasındaki ilişki ise; 

 

D=                                                              (13) 

Burada Ɛ kaya porozitesi, ϑ akışkan viskozitesi ve CT ise izotermal 

sıkışabilirlik katsayısıdır. Boşluk basıncı değişimi, hem deprem anında oluşan 

gerilme değişimleri hem de kuyu logları içerisinde sıvı enjeksiyon 

çalışmalarında kullanılmaktadır (Parotidis, 2005). Depremsellik paterni göz 

önüne alındığında, Darcy yasası kullanımı vasıtasıyla ortamın hidrolik 

difüzyonu ve geçirgenliği hesaplanabilir. Buna göre jeotermal ve tektonik 

alanlar için tahmin edilen hidrolik difüzyon değerleri 10-2 ve 102 m2/s 

mertebesindedir (Shapiro vd., 1999; Talwani vd., 1999). 
 

             1.4. Coulomb Gerilme Dağılımı 

Denklem (11) kullanılarak, Coulomb gerilme değişimi teğetsel ve 

normal gerilme değişimleri hesaplanarak bulunur. Daha önce ifade edildiği 

üzere gerilme hesaplamalarında en küçük asal gerilmeler (σ1, σ3) 

kullanılmakta olup, σ2 hesaplamalarda göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla 

çözümler iki boyutta incelenmektedir. Depremlerden ve intersismik dönemde 

levha hareketlerinden etkilenen gerilme alanı “dislokasyon teorisi” ile 

hesaplanarak bulunmaktadır (Okada, 1992).  Her bir deprem nedeniyle oluşan 

dislokasyona, konumu, doğrultusu ve eğimi bilinen bir dikdörtgen düzlem 

yardımıyla yaklaşılmakta ve düzlem üzerindeki yerdeğiştirme ise genlik ve 

kayma açısı ile tanımlanmaktadır (Harris, 1998). Deprem esnasında, oluşum 

mekanizması ve üst üste meydana gelen depremlerin birbirini etkilemesinin 
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sonucu olarak odak çevresinde bir statik Coulomb gerilme dağılımı 

oluşmaktadır. Bu dağılım yarı sonsuz uniform, gerilmesiz elastik ortamda var 

olan bir ana faya, merkezinden uçlarına doğru azalacak şekilde bir kayma 

uygulandığında, bu faya paralel kayma yüzeyleri veya faylar üzerinde sağ-

yanal kaymaya neden olabilecek Coulomb gerilme değişimi oluşur. Pozitif 

Coulomb gerilme değişimi (sıcak renkler/kırmızı tonlar) fayların kırılma 

potansiyeline yakın olduğunu, negatif Coulomb gerilme değişimi (soğuk 

renkler/mavi tonlar) fayların kırılma potansiyelinden uzak olduğunu gösterir 

(Şekil 1a). Ortama bölgesel gerilme değeri (σR) ilave edilerek, optimum 

denge haline geçmiş kayma düzlemleri üzerindeki sağ yanal Coulomb gerilme 

değişimi gösterilmiştir (Şekil 1b). 

 

ġekil 1.  Yarı Sonsuz Elastik Bir Ortama Yerleştirilmiş Bir Fayın Gerilme 

Hesaplamarındaki 2B Gösterimi. Gerilme Master Fay Üzerinde Paralel Olarak 

Modellenmiştir. A) Sağ-Yanal Doğrultu Atımlı Fay Üzerinde Oluşan Statik Kosismik 
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Teğetsel, Normal ve Coulomb Gerilme Değişimleri. B) Modele K7°D Yönünde ve 

100 Bar Büyüklüğünde Bölgesel Gerilme Dahil Edildiğinde, Denge Durumunda 

Optimum Sağ Yanal Kayma Yüzeyleri Üzerinde Oluşan Coulomb Gerilme Değişimi. 

Efektif Sürtünme Değeri (Σ’) 0.4 Olarak Alınmıştır (Değiştirilmiş King Vd., 1994). 

 

Teğetsel gerilme değişimi ile bölgesel gerilme büyüklüklerinin 

birbirine oranlarının ana fayın etrafındaki optimum sağ yanal kayma 

yüzeylerinin geometrisini buna bağlı olarak da her bir yüzey üzerindeki 

Coulumb gerilme değişimleri Şekil 2’de gösterilmektedir. Bölgesel gerilme 

ile teğetsel gerilmenin eşit olduğu durumda optimum kayma yüzeylerinin 

geometrisi ana faya yakın kısımda faylanma nedeni ile oluşan gerilme 

değişiminden daha fazla etkilenerek dönmekte (Şekil 2a), bölgesel gerilme 

teğetsel gerilme değişiminden çok büyük olursa (on katı) o zaman optimum 

kayma yüzeylerinin geometrisi tüm alanda bölgesel gerilme tarafından 

belirlenmektedir. Buna bağlı olarak bu yüzeyler boyunca hesap edilen gerilme 

alanı değişim göstermektedir. Fay boyunca oluşan yüksek gerilme alanları 

kaybolmakta ve diğer yüksek gerilme alanı bölgeleri ana faydan uzaklaşarak 

izole olmaktadır (Şekil 2b). Bu sebeple bölgesel gerilmenin uzaysal olarak 

değiştiği bölgelerde daha hassas sonuçlar için bölgesel gerilmenin yerel 

değişimleri dikkate alınmalıdır. 

 

ġekil 2.  Yarı Sonsuz Elastik Bir Ortama Yerleştirilmiş Optimal Sağ Yanal Bir Fayın 

2B Gerilme Analizi. Modele K7°D Yönünde ve 100 Bar Büyüklüğünde Bölgesel 

Gerilme Dahil Edildiğinde; Bölgesel Gerilme Değişiminin Coulomb Gerilmesindeki 

Değişime Etkisi (A) Bölgesel Gerilme ile Teğetsel Gerilme Değişiminin Aynı Olması 

Δτ/σR=1.0, (B) Bölgesel Gerilmenin On Kat Büyük Olması Δτ/σR=0.1, Hallerini 
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Göstermektedir. Efektif Sürtünme Değeri (Σ’) 0.4 Olarak Alınmıştır (Değiştirilmiş 

King Vd., 1994). 
 

2. ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 

Deprem tetiklemesi ile ilgili günümüze kadar yapılan gözlemler ana 

depremden sonra fay düzleminin dışındaki bölgede oluşan depremlerin 

gerilme tetiklemesi ile oluşabileceği fikrini doğurmuştur. King vd., (1994) 

gerilme pertürbasyon tensörünü ve bölgesel gerilme faktörünü de kullanarak 

ana şok etkisiyle oluşabilecek doğrultu atımlı gerilme alanında iki boyutlu 

(2B) gerçekçi optimal olarak yönlendirilmiş (optimally oriented planes/OOP) 

düzlemlerde modellemiştir. Bu şekilde oluşturulan model, araştırmacılara ana 

şoktan sonra meydana gelen gerilme dağılımları içerisinde oluşabilecek en 

optimal hedef artçı şok dağılımlarını verecektir. Bu sayede artçı şok 

dağılımları hem gerçek deprem katalog verileri üzerinde hem de yapay 

oluşturulan katalog verileri üzerinde başarılı sonuçlar vermektedirler (King ve 

Cocco, 2001; Mallman ve Parsons, 2008; Toda vd., 2012). Optimal olarak 

yönlendirilmiş düzlemler varsayımı McCloskey vd., (2003) tarafından 

tartışılmıştır. Bu varsayım Coulomb gerilme çalışmalarında bölgesel 

gerilmeye ait bir bilginin olmadığı durumda, araştırmacılara haritalanan 

fayların yönelimleri veya deprem sonrası meydana gelen artçı depremlerin 

yapısal bilgileri ile gerilme haritası oluşturulabileceği fikri sunmuştur. 

Yazarlar çalışmalarında 1992 yılında meydana gelen Landers depremini 

Coulomb gerilme değişimi ile modelleyerek artçı depremlerin dağılımını en 

iyi şekilde temsil ettiğini belirlemişlerdir. Birçok araştırmacı tarafından 

deprem sonu meydana gelen gerilme dağılımı ve artçı şok dağılımları 

arasındaki korelasyon Coulomb gerilme değişimi hesaplamaları ile 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan bir kısmı; 1989 Loma Prieta depremi 

(Parsons ve Dreger, 2000), 1992 Landers depremi (Wyss, 2000; Cocco vd., 

2010), 1995 Kobe depremi (Toda vd., 1998), 1999 Chi-Chi depremi (Ma, 

2005), 2007 Noto-Hanto depremi (Toda, 2008) olarak literatürde yer 

almaktadır. Ayrıca, 1992 Landers, 1992 Hector Mine, 1999 Kocaeli ve 1999 

Düzce depremlerine ait artçı şok dağılımlarını Coulomb gerilme değişimi 

çerçevesinde modellenmiştir. Buna göre, çalışmada deprem öncesi ve deprem 

sonrası gerilme değişimleri hesaplanmış ve deprem sonrası oluşan artçı şoklar 

haritalanarak gerilme dağılımları üzerinde artçı şok lokasyonları incelenmiştir. 

Artçı şokların birçoğunun gerilme artışı olan bölgelerde meydana geldiği 

tespit edilmiştir (Parsons, 2002). Mallman ve Parsons, (2008) bu hipotezi 

daha da genelleştirerek, küresel ölçekte CMT kataloğundan faydalanmıştır. 
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Buna göre dünya ölçeğinde 1977 yılından 1999 yılına kadar oluşan her bir 

büyük depremden (M>7) sonra fay merkezinden 240 km uzaktaki daire 

içerisinde meydana gelen artçı şokların (M>4.5) %61’inin gerilme artışı olan 

bölgelerde meydana geldiği belirtilmiştir. Bu çalışma 1977-2010 yılları için 

Sunbul, (2016) tarafından genişletilerek tekrar modellenmiş ve küresel ölçekte 

büyük bir depremden (M≥7) sonra fay çevresinde (~240 km) oluşan artçı 

şokların %60’ının gerilme artışı olan alanlarda oluştuğu tespit edilmiştir.  

Dünya genelinde kullanılan Coulomb teorisi yaklaşımı birçok deprem 

araştırmasında olumlu sonuçlar vermesine rağmen bazı deprem oluşumlarında 

mantıklı yaklaşımlar sunmamıştır. Wang ve Chen, (2001) Chi-Chi Tayvan 

depreminden sonra hesaplanan Coulomb gerilme haritalarında, gerilmenin 

düşük olduğu bölgede var olan fay hatları üzerinde artçı şok aktivitesinin 

arttığını belirtmişlerdir. Mallman ve Zoback, (2007) 1992 Landers ve 1995 

Kobe depremlerinden sonra fay çevrelerinde oluşan gerilme dağılımlarının 

çok karmaşık yapıda olduğunu belirlemiş, artçı şok ve gerilme dağılımları 

arasında herhangi bir korelasyon elde edememiştir. 
 

3. DEPREM DĠZĠSĠ 

Kaliforniya Mojave çölünde meydana gelen 1999 Mw 7.1 Hector 

Mine depreminin, 1992 Mw 7.3 Landers depremi tarafından tetiklendiğine dair 

güçlü gözlemsel veriler mevcuttur (Felzer vd., 2002). Kaliforniya fay zonu 

üzerinde meydana gelen 1971 Mw 6.7 San Fernando depreminin, 1994 yılında 

meydana gelen Mw 6.7 Northridge depreminin odak noktasında gerilme 

artışına sebep olduğu ifade edilmiştir (Stein vd., 1994). Daha kapsamlı bir 

çalışmada Deng ve Sykes (1997a) 1812 yılından itibaren Güney 

Kaliforniya’da meydana gelen büyük depremlerin (M>7) deprem zonunda 

oluşan M>6 depremlere Coulomb gerilme etkisini araştırmıştır. Buna göre 

doğrultu atımlı veya ters fay mekanizmalarına bakılmaksızın bu alanda 

gerilmenin pozitif yönlü artışıyla birlikte depremlerin tetiklendiğini ortaya 

koymuşlardır. Deng ve Sykes (1997b) ayrıca 1932-1995 yılları arasında aynı 

bölgede meydana gelen M>5 depremlerinin %85’inin Coulomb gerilme 

artışının olduğu bölgelerde, %15’inin ise sınır veya gerilme azalımının olduğu 

bölgelerde meydana geldiğini belirtmiştir. Buna benzer şekilde, 1888-1994 

yılları arasında Yeni Zelanda’da Alpin fayı üzerinde oluşan 7 adet depremden 

en az 6 tanesinin birbirlerini tetikleyerek deprem dizisi oluşturduğu 

tartışılmıştır (Doser, 2002).  

Stein vd. (1997) ise aynı yöntem ile Kuzey Anadolu fay hattı boyunca 

1939 ile 1992 yılları arasında meydana gelen on adet yıkıcı depremlerin 
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oluşumlarını incelemiş, bunların dokuzunun kronolojik sıraya göre birbirlerini 

oluşuma hazırlar şekilde gerilme alanı oluşturduklarını vurgulamıştır. Aynı 

araştırıcılar gerilme değişiminin deprem oluşum periyoduna etkisini hesap 

ederek belirli bölgeler için gelecek 30 yılda deprem olma olasılığını hesap 

etmişlerdir. Nalbant vd. (1998) benzer yöntem kullanarak Batı Anadolu ve 

Kuzey Ege Denizinde meydana gelen ve büyüklükleri Ms≥6.0 olan 29 adet 

depremi modelleyerek, gerilme etkileşimlerini incelemişlerdir. Elde ettikleri 

gerilme haritası ile haritalanan aktif fayları mukayese ederek deprem olma 

riski yüksek bölgeleri belirlemişlerdir. Bu bölgelerden biri olan İzmit 

bölgesinde 1999 Kocaeli depreminin meydana gelmiş olması, aynı tekniği 

Doğu Anadolu Fay Zonu için kullanma yönünde yazarları motive etmiştir 

(Nalbant, 2002). Nalbant vd., 2005 benzer yaklaşımla 2004 M 9.2 Sumatra 

Andaman depreminin civarındaki faylara 9 bara yakın gerilme yüklemesi 

yaptığını vurgulayarak bahsedilen faylar üzerinde yakın zamanda büyük bir 

deprem olabileceğini belirtmişlerdir. Bu çalışmadan kısa bir zaman sonra, bu 

bölgede ciddi büyüklükte depremler yaşanmıştır (Nalbant vd., 2005; Meng 

vd., 2012). Sunbul, (2019) tarihsel dönemde oldukça aktif olan ve üzerinde 

birçok yıkıcı depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu fay zonunda 

günümüzde deprem riskinin hangi bölümlerinde daha yüksek olduğunu 

Coulomb gerilme değişiminin haritalanması metoduyla araştırmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 1800 yıllardan günümüze kadar meydana gelen ve M>6.6 olan 

18 adet depremi modellenmiştir. Buna göre bu bölgede oluşan depremlerin 

%80’i bir önceki deprem tetiklenmesi ile meydana geldiği ifade edilmiştir.   
 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

Yerkürenin heterojen yapısından kaynaklı birçok belirsizlikler var 

olmasına rağmen, statik Coulomb gerilme değişimi çalışmaları son on yılda 

gerilme transferi, deprem tetiklemesi ve zamana bağlı sismik tehlike 

analizlerinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmalar deprem 

meydana geldikten sonra oluşan artçı şok dağılımlarını, fay kayma 

düzlemlerinin sınırlarında veya sınırların dışında oluşan loblardaki gerilme 

artışı olan bölgelerde meydana geldiğini başarılı bir şekilde ifade 

etmektedirler. Bu yaklaşım Kaliforniya başta olmak üzere birçok fay zonunda 

oluşan deprem dizilerinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Statik gerilme 

hesaplamaları depremlerin önceden kestirimi ile ilgili çalışmalara ilham 

vermekte olmasına karşın hala soru işaretleri mevcuttur. Gelecek yıllarda bu 

alandaki çalışmalar gerilme gölgelerinin (stress shadows) özellikleri, deprem 

tetiklenmesi için gerekli olan minimum gerilme değişim değeri, gerilme 
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değişimi başlangıcından deprem oluşuncaya kadar geçen sürenin nedeni, 

potansiyel deprem tetiklemesini oluşturan fiziksel ve çevresel faktörler, farklı 

tektonik rejimlerde meydana gelen gerilme transferi süreçleri gibi konulara 

odaklanacaktır. 

Statik gerilme değişim analizleri, doğrultu atımlı faylanmalarda, ana 

şok sonrasında oluşan artçı şok (veya tetiklenen depremler) dağılımlarının 

büyük bir kısmının Coulomb gerilme artışı olan alanlarda veya kaymanın 

gerçekleştiği fay sınırlarında meydana geldiğini tespit etmiştir. Doğrultu 

atımlı faylarda derinlik faktörü, ters faylanmalara göre daha az etkin olduğu, 

ters faylanmalarda ise gerilme değişiminin derinliğe bağlı olduğu 

kanıtlanmıştır. Doğrultu atımlı fay modelleri gerilme analizlerinde daha net 

ifade edilirken, ters faylanmalarda derinliğe bağlı kayma dağılımları 

modellemelerinde hala bilinmezler mevcuttur. Önümüzdeki süreçte fay 

zonlarında meydana gelen ters faylanma modellemelerinde yakın alan 

gözlemleri yüksek dinamik ölçekte kayıt cihazları ile modellemesi sonucunda 

depremlerden meydana gelen gerilme transfer dağılımlarının daha net ifade 

edileceği açıktır.  
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