
6.ULUSLARARASI
SOSYOLOJİ VE EKONOMİ 

KONGRESİ 

KONGRE KİTABI

EDİTÖR
PROF. DR. MUSTAFA TALAS

İKSAD GLOBAL YAYINCILIK
2021



USE 
6.ULUSLARARASI

SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA

KONGRE KİTABI 

Editör 

Prof. Dr. Mustafa talas 

Copyright © 2021 by iksad Global publisher 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted 

in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case 

of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses 

permitted by copyright law. 

Institution of Economic Development and Social 

Research Publications® 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Global Publications – 2021© 

ISBN:978-605-74407-6-1 



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

 
 

DÜZENLEME KURULU 
 

Kongre Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

 

Koordinatör 

Ali SÖYLEMEZ 

 

 

Düzenleme Kurulu 

İbrahim KAYA 

Hesen SURXAYLİ   

Dr. Şükrü BİNGÖL 

Dr.Hülya BERKTAŞ BİNGÖL  

Atabek MAVLYANOV 

Umsunay ZHUMASHEVA 

Zhanuzak ALİMGEREY 

 

Düzenleyen Kurumlar 

USE DERGİSİ 

İKSAD 

(İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ) 

Toplam Başvuru: 54 

Kabul: 31 

Red:23 

 

 

 

 



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU 

profesörler listesi   

 

DR. VEYSEL BOZKURT 

İstanbul Üniversitesi 

  

DR. AHMET VECDİ CAN 

Sakarya Üniversitesi 

 

DR. ALİ SELÇUK 

Erciyes Üniversitesi 

  

DR. ALMA T. AKAJANOVA 

Abay Kazak  Milli Pedagoji  Üniversitesi 

  

DR. ALLA A. TIMOFEEVA 

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi 

  

DR. ALİA R. MASALİMOVA 

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

   

DR. AMANBAY MOLDIBAEV 

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi 

  

DR. AKMARAL S. SYRGAKBAYEVA 

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

  

DR. ARİF ÇİÇEK 

Gümüşhane Üniversitesi 

  



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

DR. AYSLU B. SARSEKENOVA 

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü 

  

DR. BAHIT KULBAEVA 

S.Baybeşev Aktobe Üniversitesi 

  

DR. BAKIT OSPANOVA 

H.Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

 

 DR. BEKİR KOCADAŞ 

 Adıyaman Üniversitesi 

 

DR. DEVRİM  VURAL YILMAZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

DR. ELVAN YALÇINKAYA 

Erciyes Üniversitesi 

 

 DR.HALİS ADNAN ARSLANTAŞ 

Osmangazi Üniversitesi 

 

DR. HAYATİ BEŞİRLİ 

Uluslararası Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

 

DR. HULUSİ YILMAZ 

Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi 

 

DR.HÜLYA BİNGÖL 

İnönü Üniversitesi 

  



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

DR. İHSAN ÇAPÇIOĞLU 

Ankara Üniversitesi 

  

DR. İLKAY ŞAHİN 

Erciyes Üniversitesi 

  

DR. KASIM KARAMAN 

Erciyes Üniversitesi 

 

  

DR. MEHMET GÜNGÖR 

Mersin Üniversitesi 

 

DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER 

KARADENİZ TEKNİK ÜNVİERSİTESİ 

  

DR. MURAT USTAOĞLU 

İstanbul Üniversitesi 

  

DR. MUSTAFA AKSOY 

Marmara Üniversitesi 

  

DR. MUSTAFA KOÇ 

Ryerson University-Canada 

  

DR. MUSTAFA METE 

Gaziantep Üniversitesi 

  

DR. MUSTAFA TALAS 

Ömer Halisdemir Üniversitesi 



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

 

DR. ÖZLEM ÜLGER 

Batman Üniveristesi 

 

DR. SUAT KOLUKIRIK 

Akdeniz Üniversitesi 

  

DR. ŞARA MAJITAYEVA 

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi 

 

DR. ŞÜKRÜ BİNGÖL 

İnönü Üniversitesi 

  

DR. ULBOSIN KIYAKBAEVA 

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi  

  

DR. VERA ABRAMENKOVA 

Rusya Aile Ve Eğitim  Çalışmaları Enstitüsü 

  

DR. KENES JUSUPOV 

M. Tınışbayev Kazak Araç Ve İletişim Akademisi 

  

DR. KELES NURMAŞULI JAYLIBAY 

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi 

  

DR. KULAŞ MAMİROVA 

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi 

  

DR. LATKİN A. PAVLOVIC 

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi 



6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

 

  

DR. MAHABBAT OSPANBAEVA 

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

DR. MAHA HAMDAN ALANAZİ 

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü 

 

DR. TUNÇ KÖSE 

Osman Gazi Üniversitesi 

 

DR. TÜBA KARAHİSAR 

 

DR. YAŞAR ERJEM 

Mersin Üniversitesi 

 



 

                               

 

15-17 Mayıs 2021 

ANKARA, TÜRKİYE 
 

 

KONGRE PROGRAMI 
 

 

 

 

 
 

 
 

Meeting ID: 871 7792 1670 

Passcode: 060606  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



6.ULUSLARARASI  SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Mayıs 2021, ANKARA 

Kongre Programı 

 

 

 
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 
Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section 

of the session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 
program. 

 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. S-1 H-1, Hakan KAŞKA 

 
Zoom'a giriş yaparken lütfen adınızı, soyadınızı ve salon numaranızı belirtin, 

Örnek: O-1 S-1, Hakan KAŞKA 
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DEZAVANTAJLI GRUPLARI YENİDEN 

DÜŞÜNMEK 

Res. Asst. Müge DEVEOĞLU Izmir Bakırçay University 
AN EXAMINATION ON THE THESES 
RELATED TO THE FAMILY UNDER 
THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

Sibel ORHAN 
Muhammet GÜMÜŞ 
Emine KIZILKAYA 

Elif MALTAŞ 
Elanur YÜRÜK 

Namık Kemal Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi 

Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

Sakarya Üniversitesi 

CİNSİYET, VATANDAŞLIK VE REFAH 
DEVLETİ REJİMLERİ 

Dr. İbrahim CEVİZLİ ----------- 
RASYONEL İKTİSADİ BİREY 

SERÜVENİ 

Dr. Ögr. Üyesi Süheyla 
ERİKLİ 

Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi 

COVID-19 DÖNEMİNDE KAYIT DIŞI 
ÇALIŞANLAR 

Beyza YENİ 
Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇEYİZ 

Kastamonu Üniversitesi 

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA 
ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETİK 
DEĞERLERE YATKINLIKLARI İLE 
TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sait YILDIRIM Iğdır Üniversitesi 

YEREL TELEVİZYON KANALLARINDA 
TÜKETİM STRATEJİLERİNİN 

“MEKANİK DAYANIŞMA” ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi İpek 
AGCADAĞ ÇELİK 
Cemilcan ÇETİN 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 

SURİYELİ REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN 
ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 
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Oturum-1 Salon-2 
16.05.2021 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ 
 

Saat: 11.00-13.30 
 

YAZAR(lar) KURUM BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Izet Kapllani  Atatürk Üniversitesi 

 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
OLGUSUNA  GENEL BİR 

BAKIŞ  (ARNAVUTLUK VE 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ) 

Duygu Ümran ARSLAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

KARBONDİOKSİT EMİSYON, 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 

TÜKETİMİ VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ; G-20 

ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL 
VERİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Derviş DERELİ 

Erciyes Üniversitesi 

TOPLUMSAL TAHAYYÜLÜ 
ZORLAMAK: ÜTOPYA VE 

DİSTOPYA ESERLERİNDE DİN 
OLGUSU 

Ayşe DEDE 
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ 
İNANIŞLARI ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK 
ANALİZİ 

Öğr. Gör. Nihal GÖKÇE Hitit Üniversitesi 
TÜRKİYE’DE KENTLİ OLMAK 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Selcen KÖK 
Ayşe Nur KEKEÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

NİTEL ARAŞTIRMA 
YÖNTEMİNDE ÜÇ BİTİŞİK 

YAKLAŞIM: ANLATI, SÖYLEM VE 
METİNLERARASILIK 

ANALİZLERİ 

Dr. İbrahim TOPAL  

TÜKETİCİLERİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GİYİM 
MARKALARINA KARŞI 

TUTUMUNUN DUYGU ANALİZİ 
YÖNTEMİYLE TESPİTİ 

Kaan Eray KAVAL 
Prof. Dr. Mustafa 

GÜLMEZ 
Akdeniz University 

A SYSTEMATIC LITERATURE 
REVIEW ON MARKETING 

INNOVATION THEMED STUDIES 

Assist. Prof. K. R. Padma 
SriPadmavatiMahilaVisvaVidyalayam 

(Women’s) University 

COVID-19 LOCKDOWN IMPACT 
AFFECTED IMPORT AND 

EXPORT ACTIVITIES OF INDIAN 
ECONOMY 

Dr. Özgür KIZILTOPRAK Hazine ve Maliye Bakanlığı 
İKTİSAT ÖĞRETİLERİNDE 

İŞBİRLİĞİ VE FONKSİYONEL 
TAMAMLAYICILIK 
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Oturum-1 Salon-3 

16.05.2021 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Elif ACAR 

 
Saat: 11.00-13.30 

 
YAZAR(lar) KURUM BİLDİRİ BAŞLIĞI 

 Ebru KARA 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKYÜZ 

 
 Uşak Üniversitesi 

YARATICI MUHASEBE VE 
UYGULAMALARINA KAVRAMSAL BİR 

YAKLAŞIM 

Dr. Öğr. Üyesi Elif ACAR Yozgat Bozok Üniversitesi 
AĞIRLIKLI HEDEF PROGRAMLAMA 

İLE AVRUPA 50 ENDEKSİ 
HİSSELERİNİN SEÇİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent 
AKKOYUN 

Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi 

İNOVASYON ÇİFTUSTALIĞI BECERİSİ 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih 
ACAR 

İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi 

TÜRKİYE İÇİN KARMA 
(INTERMODAL) TAŞIMACILIK 

ÖRNEĞİ: BALO PROJESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Melike 
METERELLIYOZ KUYZU 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi 

ONLİNE HAVAYOLU TALEBİNİN 
KÜÇÜK ZAMAN DİLİMLERİNDE 

DİNAMİK OLARAK MODELLENMESİ 
ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

ANALİZİ 

Gamze ÖZTÜRK Dokuz Eylül University 
ECONOMIC GROWTH AND HEALTH: 

REVISITING CONVERGENCE 
DYNAMICS 

Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre 
ÇEKİN 

Türk-Alman Üniversitesi 
TÜRKİYE ENFLASYONU İÇİN 

İNDİRGENMİŞ FORM TAHMİNLERİ 

Şule BATBAYLI Bursa Uludağ Üniversitesi 
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN 

DIŞ AÇIKLIĞA ETKİSİ: VAR ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

SCHUMPETERYEN ÇALIŞMA 
DEVLETİ VE SENDİKALARIN 

GERİLEYİŞİ 
Cansu KAYA 

Doç. Dr. Derya Özilhan 
ÖZBEY 

Akdeniz Üniversitesi 
TURİZM VE EKONOMİK 

KALKINMANIN YERELLİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Önder 
ÇALCALI 

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 

TÜRKİYE'DE SPORCU ÜCRETLERİNİN 
VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 
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İNOVASYON ÇİFTUSTALIĞI BECERİSİ 
(Innovatıon Ambıdexterıty Skill)  
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Orcid: 0000-0003-4271-6974,  

Özet 

Belirsizlikler ve krizlerin içerisinden geçtiğimiz bir dönemde, ülkelerin dinamosu olan işletmelere yol 
gösterebilecek pratik uygulamaların akademik camiada çalışılmasının önemi aşikardır. En büyük 
şirketlerin dahi pazar paylarını çok kısa bir sürede kaybedebildiği bir ticari ortamda, rakipler ile başa 
çıkabilmenin en önemli yolu değişimi önceden sezerek hazırlıklı olmaktır. Yani, radikal inovasyon ile 
piyasadaki gizil ihtiyaçları sezerek yeni ürünler/hizmetler geliştirmek ve hatta bunu gerçekleştirecek 
yeni teknolojileri hayata geçirmektir. Bunu gerçekleştirirken de diğer taraftan mevcut durumu muhafaza 
etmek için farklılaştırma ve maliyet liderliği ikilisini etkili bir şekilde kullanarak artırımsal inovasyon 
gerçekleştirmelidir. İnovatif bir eylem olarak da artırımsal inovasyon sınıfına dahil edebileceğimiz 
farklılaşma ve maliyet liderliği stratejileri rekabet avantajı elde ederek mevcut piyasa beklentilerini 
karşılasa da filizlenen beklentileri yani olası farklı beklentileri karşılamada faydasız kalmaktadır. Diğer 
bir ifade ile mevcut ürünler dışında yeni ürünler, hali hazırda piyasanın farkında olmadığı gizil ihtiyaçlar 
ve yine hali hazırdaki teknolojilerin orijinal fikirleri ticari ürüne çevirmeye imkan tanımadığı farklı 
tekniklere yoğunlaşarak geleceğin ticari metalarını geliştirmeye müsait olmayan artırımsal inovasyon 
yerine radikal inovasyon ile ilerlemek gerekmektedir Tam da bu aşamada ifade etmek gerekir ki, aynı 
anda iki inovasyon stratejisini birden uygulama becerisi, inovasyon çiftustalığı olarak 
adlandırılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada, inovasyon çiftustalığı bir bütün halinde görsel olarak 
formülize edilmiş ve kavramsallaştırma çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : İnovasyon Çiftustalığı, Filizlenen İhtiyaçlar, Gizil Yetenekler 

Abstract 

In a period of uncertainty and crises, it is obvious that it is important to study practical applications in 
the academic community that can guide businesses that are the dynamo of countries. In a commercial 
environment where even the largest companies can lose their market shares in a very short time, the 
most important way to deal with competitors is to be prepared by anticipating the change in advance. In 
other words, it is to develop new products / services by sensing the hidden needs in the market with 
radical innovation and even implementing new technologies to realize this. While doing this, on the 
other hand, in order to preserve the current situation, it should perform incremental innovation by using 
the combination of differentiation and cost leadership effectively. Although differentiation and cost 
leadership strategies, which we can include in the incremental innovation class as an innovative action, 
meet the current market expectations by gaining competitive advantage, they remain useless in meeting 
the burgeoning expectations, that is, possible different expectations. In other words, it is necessary to 
move forward with radical innovation instead of incremental innovation that is not suitable for 
developing the commercial commodities of the future by concentrating on new products other than 
existing products, hidden needs that are not currently aware of the market, and different techniques 
where existing technologies do not allow the original ideas to turn into commercial products. It should 
be stated that the ability to apply two innovation strategies at the same time is called innovation dual 
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mastery. In the study carried out, the innovation bivalry was visually formulated as a whole and 
contributed to the conceptualization studies.  

Key Words : Innovation Ambidexterity, Emerging Needs, Latent Abilities.  

Giriş 

“Sen bizim hayal ettiğimiz şeyleri yaptın” diyerek hayranlıklarını dile getiren Delhi 
Üniversitesi öğrencilerine, “Kendimiz hakkında düşünmeye iten insanlarla çalışmak her zaman 
güzeldir. Böylece limitleri zorlamaya devam edersiniz” cevabını veren ve 2015 yılından bu 
yana Google’ın CEO’su Sundar Pichai’in yaşam öyküsü bir şirket başarısı olarak hem Google 
adına hem Sundar Pichai adına inovatif çiftustalık becerisi olarak mükemmel bir örnektir. 2006 
yılında Microsoft şirketi İnternet Explorer için arama motoru Bing’i duyurduğu ve Google 
şirketi için son perde senaryoları yazılmaya başlandığında, Pichai, değişimin etkilerini en aza 
indirmek adına araç çubukları için Microsoft’u inandırmış ve akabinde Google’ı da başka bir 
konuda ikna ederek eş zamanlı Chrome’un yazılımını tamamlayarak tanıtımını 
gerçekleştirmiştir. Sonrasında 5 milyar insanı çevrimiçi yapabilmek için düşük maliyetli akıllı 
telefonlar ve neticesinde “Android One” ı yaratması ise diğer bir inovasyon çiftustalık 
örneğidir. Diğer bir ifade ile rekabetin en sert yaşandığı bir piyasada işleme becerileri ile  ile 
pazara hakim olmak/korumak ve hem de proaktif bir yaklaşımla gelecekteki değişimi 
düşünerek keşfetme becerileri ile hazırlık yapmak “inovasyon çiftustalığı” adına eşsiz 
örneklerdir. 

Kurumsal ve başarılı görünen şirketlerin dahi pazar paylarını çok kısa bir sürede kaybedebildiği 
bir ticari ortamda, rakipler ile başa çıkabilmenin en önemli yolu değişimi önceden sezerek 
hazırlıklı olmaktır. Yani, radikal inovasyon ile piyasadaki gizil ihtiyaçları sezerek yeni 
ürünler/hizmetler geliştirmek ve hatta bunu gerçekleştirecek yeni teknolojileri hayata 
geçirmektir. Bunu gerçekleştirirken de diğer taraftan mevcut durumu muhafaza etmek için 
farklılaştırma ve maliyet liderliği ikilisini etkili bir şekilde kullanarak artırımsal inovasyon 
gerçekleştirmelidir. İlk olarak bu araştırmada ortaya çıkartılan bu model, çok değişken rekabet 
ortamında iş dünyası için adeta bir reçete görevi görebilecek ve iş camiasında ticarileştirilme 
safhasında başarısızlığa uğradığı için atıl olarak sadece araştırma ve geliştirme birim kayıtlarda 
kalan keşif ve buluşların daha ciddi sayılabilecek oralarda yaygınlaşarak ticarileştirilmesi için 
bir rehber görevi görecektir. Diğer taraftan ilgili akademik camiada ise bütünün eksik olan bir 
parçası daha yerini bulmuş olacaktır. Yani başarı oranları çok düşük olan inovatif faaliyetlerin 
başarısı için çok değerli bir kavram olan inovasyon çiftustalığının da çalışmalarına çok az 
rastlanan literatürde değerlenmiş ve göz önüne çıkmış olacaktır.  

Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların ciddiyeti düşünüldüğünde inovasyon çiftustalığının 
önemi daha da anlaşılır hale gelmektedir. Özellikle son yıllarda içinden geçtiğimiz zor süreçte 
önce küresel göç sorunu ve sonrasında ise Covid-19 ile yüzleşen dünya ve kaçınılmaz olarak iş 
dünyası, rekabet bir kenara sadece ayakta kalabilmek için yeni yollar ve yöntemler 
denemektedirler. Dijitalleşmenin de etkisiyle modernize olan ve eğitilen çalışanlara sahip olan 
işletmeler diğerlerine göre avantajlı durumdadırlar. Sosyolojik açıdan düşünüldüğünde maske, 
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mesafe ve hijyen kuralına dahi uyum sağlayamadığı için salgının hızla yayıldığı öz disiplinsiz 
bir ortamda, işletmeler  açısından bunu başarabilmek zor gibi görünse de, bu bir zorunluluktur. 
İşletmelerin de aynı kurallara tabi olduğu, bütün dünyanın ve doğal olarak ülkelerin tamamının 
yer aldığı açık bir sistemde, kısa bir zaman diliminin üzerinde kapanmanın “Entropi” anlamına 
geldiği aşikardır. Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti gibi kavramların telaffuz edilmekten çok 
hayata geçirilmeye başlandığı bir dönemde, dijitalleşmenin de rüzgarıyla en olumsuz şartlarda 
dahi işleyebilecek sistemler ve çalışanlar geliştirilebilir. Bu anlamda en müsait kavramların 
başında gelen çiftustalık terimlerinin öncülleri inovasyon çiftustalığı ve örgütsel çiftustalıktır. 
Eş zamanlı olarak ve birden çok beceriyi birden icra edebilecek nitelikli ve sorumluluk duygusu 
oturmuş çalışanların farklı alanlardaki inovatif faaliyetleri ve başarıları aynı zamanda Toplum 
5.0 için de en uygun birey örneklerini de oluşturabilirler. Doğal afetlerden korunma, çevre 
kirlilikleri ve yaşnanan nüfus gibi konular, Toplum  5.0 profilindeki bireylerin sorumlu olduğu kadar 
inovatif çiftustalık faaliyetlerini icra edebilecek örgütsel çiftustalık yeteneğine sahip çalışanların da 
sorumluluk alanı içerisindedir. Bununla birlikte, yaş ortalaması her geçen gün daha da yükselen 
toplumların iş dünyasına yansımaları, yakın bir gelecekte sanal dünya ve gerçekliğin 
bütünleştirilme çalışmaları, nesnelerin internetinin iş dünyasına etkisi işletmeler açısından 
önemli olduğu gibi akademik camia tarafından da irdelenmesi gereken konulardır.  

İnovasyon Çiftustalığı Becerisi ve Süreci 

İşletmeler her türden piyasa ve her şartta varlıklarını idame ettirmek yani hayatta kalmak ve bu 
nedenle de rakiplerine oranla mümkün olan en avantajlı konumda bulunmak isterler. Bu isteği 
yerine getirebilmek için ise ortalamanın üzerinde bir kar ve verimlilik için kıyasıya rekabet 
halindedirler. Verimlilik için genellikle jenerik stratejiler olarak ya ürünün yapısında 
değişiklikler yaparak farklılaştırma veya üretim süreçlerinde ve tekniklerinde değişiklik 
yaparak maliyet liderliği stratejileri izlerler. Diğer bir ifade ile artımsal inovasyon uygulayarak 
mevcut konum ve pazar payını koruma yoluna gidebilirler.  

 

 

 

 

    Şekil 1: Artımsal İnovasyon (Jenerik Strateji) 

 

Ancak bu durum değişken olan çevre şartlarında yeterli değildir. Tek başına artımsal inovasyon, 
sonuçta hareketli çevre faktörleri karşısında durağanlık getirir ve bir müddet sonra 
göstergelerde düşüşe meyleder. Rekabet için yeterli olmayan bu durumdan kurtulabilmenin 
yolu dış dünyayı da dikkate alarak diğer bir stratejiyi daha devreye almaktır. Yani yeni ürünlerin 
geliştirilebileceği, piyasada var olmaya başlamak üzere olan gizil ihtiyaçların sezinlenerek 
projelendirildiği ve ileri düzeyde var olan fakat günün şartlarında fiiliyata teknik olarak 

Farklılaştırma Maliyet Liderliği 

3

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



dökülemeyen projeleri hayata geçirebilmek için yeni teknikler ve teknolojilerin tasarlandığı 
“Radikal İnovasyonu” harekete geçirmek gereklidir.  

 

 

 

 

 

Şekil 2: Artımsal ve Radikal İnovasyon Kombinasyonu 

 

Ancak bu noktada beliren bir zorluk, her inavatif faaliyetin veya girişimin inovasyon ile 
sonuçlandırılamadığı gerçeğidir. Bunun için organizasyonda farklı becerilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Akademi ve iş dünyasında farklı görüşlerin yer aldığını belirtmekle birlikte 
kimileri taklit ve ikame edilemez ürünlerin geliştirilmesinden hareket ile içsel beceri ve 
yeteneklerin yer aldığı kaynak tabanlı görüşü savunurken; kimileri de var olunan endüstride kıt 
kaynakların elde edilmesi gibi dışsal denilebilecek beceri ve yeteneklerin yer aldığı kaynakları 
kopyalanamaz kılma temelli görüşü savunmaktadırlar.  

Tablo 1: Artımsal İnovasyon ve Radikal İnovasyon Etki Durumları 
Tek Başına Artımsal İnovasyon Radikal İnovasyon’un Katkıları 
Mevcut Ürünlar Üzerine Kurulur Yeni Ürün ve ya Pazar Yaratma 
Arzu Edilen Finansal Getirilere Kısa Vadede 
Ulaşımak istenir 

Uzun Vadede Daha Yüksek Miktarda Getiri 
Sağlar 

Kısa Zamanda Taklit ve İkame Edilebilir Taklidi Çok Zordur 
Dar Kapsamlı Bilgi ve Etkileşim Sonucunda 
Sınırlandırılmış Nitelikte Ürünler Çıkar 

Geniş Perspektiften Bakar. Potansiyel-Gizil 
İhtiyaçları Karşılayacak Nitelikli Ürün Çıkar. 

Yöntem Bilgisi (How-Know) Zamanla Katılaşır  How-Know üzün süreler canlı kalır 
Teknoloji ve Niteliklerinin Modası Kısa 
Sürede Geçer 

Uzun Vadede Rekabet Avantajının Elde 
Edilmesine Kaynaklık Eder 

Kaynak: Yazar Tarafından Uyarlanmıştır. 

 

Ancak bunun nasıl sağlanabileceği konusunda herhangi bir yol gösterememişlerdir. Bu 
düşünceden hareket ile işletmelerin rekabet edebilmek için çeşitli enstrümanlara ihtiyaç 
duydukları ifade edilebilir. Bunların başında nitelikli işgücü ve gerekli sermaye gelir. 
Sonrasında ise gerekli becerilerin ve yeteneklerin sergilenmesine sıra gelir. Gerekli beceri ve 
yetenek olarak addedilmelerinin nedeni ise rakiplerin olduğu bir piyasada ortalamanın üzerinde 
gelir elde edebilmek için ön şart olarak görülmelerindendir. Gerekli beceri ve yeteneklerin 
eksikliği vasat bir düzeyi; ileri düzeylerde olması ise rekabette üst sıralarda olmayı işaret eder. 
Çoğu başarıda olduğu gibi, gerekli beceri ve yeteneklerin edinilmesinin de bir bedeli vardır. Bu 
bedel, stratejik düşünmek ve çok çalışmaktır. Rakiplere olaranla üstün ve rekabette başarılı 
olabilmek için ister gizil yetenek ve ister gizil ihtiyaçları sezinleme veya filizlenen teknolojileri 

Artımsal İnovasyon 
(Farklılaştırma ve Maliyet Liderliği) 

İçsel Odak 

Radikal İnovasyon 
(Yeni Ürün/Teknoloji Gizil Yetenek) 

Dışsal Odak 

Kendi Potansiyelini Kullan Sürdürülebilirlik İçin Beceri Geliştir 
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geliştirmek denilsin ortak nokta becerikli ve yetenekli, işinde usta olan çalışanlara sahip 
olmaktır.  

Bu aşamada, en tepe yönetim kademesinde “profesyonellik” olarak adlandırılan fakat en alt 
kademelere kadar işe yarar şekilde sonuçlar alan çalışanlar için ise içerik olarak değil, sadece 
kavram olarak farklılaşan ve ortak bir kavram olan “Ustalık” ön plana çıkmaktadır. Ustalık 
kavramını açıklanmaya ve kelime itibariyle kavramsallaştırılmaya çalışılırken, mekanik ve 
organik; uyumlama ve adaptasyon; işleme ve keşfetme gibi üç kelime çifti karşımıza 
çıkmaktadır (Şimşek, 2009). Bu kelime çiftlerinden teknoloji ve inovasyon yönetimi 
literatüründe kendine en çok yer bulanı işleme ve keşfetme kavramlarıdır.  

 

 

 

 

Şekil 3: İşleme ve Keşfetme Becerileri 

 

Tam da rekabet avantajını ele geçirebilmek ve sürdürülebilir hale getirebilmek adına 
lityeratürde ve iş dünyasında bu boşluğu doldurabilmek için yapılmış olan çalışmalardan 
bahsetmek ve esasında var olan bir kombinasyonu görsel olarak da ifade ederek 
kavramsallaştırma çalışmalarına katkıda buluınmak gerekmektedir. Bu açıdan alan ile ilgili 
olarak gerçekleştirilmiş çalışmalardan biri de “Çiftustalık” üzerinedir (Bodwell ve Chermack, 
2010). Zira araştırmaya konu olan ve kelime anlamı itibariyle iki elini de eşit bir biçimde 
kullanabilme becerisi anlamına gelen çiftustalık (Bodwell ve Chermack, 2010), işleme ve 
keşfetme faaliyetlerinin bir organizasyonun güdümünde ve aralarında denge gözeterek 
yürütülmesini önemle ifade etmektedir (March, 1991; Andriopoulos ve Lewis, 2009; 
Blindenbach-Driessen ve van den Ende, 2014; Ardito vd.; 2018; Ardito vd.; 2019)). Bu denge 
iki şekilde sağlanabilmektedir. İlki sıçramalı denge (Gupta vd., 2006) ikincisi ise çiftustalıktır 
(Duncan, 1976). Her iki faaliyet arasındaki dengelemeyi kavramsallaştırma çalışmalarını ilk 
defa Tushman ile O’Reilly 1996 birlikte gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında, çiftusta 
organizasyonların bütün becerilerini hem mevcut hem de filizlenen piyasalarda ustaca 
kullanabileceklerini ifade etmişlerdir (Tushman ve O’Reilly, 1996). Bununla birlikte çiftusta 
yaklaşımlarının da üç grupta incelenebileceğini ifade edebiliriz (Şimşek, 2009).   

 

 

 

 

 

Şekil 4: Çiftustalık Yaklaşımları ve Odak Noktaları 

İşleme Becerisi 
(Seçim, Üretim, Yürütme, Etkililik, 

Uygulama vb.) 

Keşfetme Becerisi 
(Araştırma, Çeşitlendirme, Risk Alma, 
Deneyimleme, Buluş, Oyun, Esneklik) 

Maliyetler Düşer – Etkinlik Artar Hız ve Esneklik ile Keşfetmeye Odaklan 

Yapısal Çiftustalık 
(Mekanik/Organik Yapı 

Basit ve Karmaşık Yollar) 

Bağlamsal Çiftustalık 
(Denge Güden) 

Mekanizmalara Odaklanır Sistem ve Süreçler Vurgulanır 

Gerçekleşen Çiftustalık 
Başarı ve Performans/  

Eş Zamanlılık) 

İşleme ve Keşfetme 
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Mekanik ve organik yapılarının esas alındığı aktiviteye göre basit veya karmaşık yoların 
izleneceği yapısal çiftustalık (Burns ve Stalker, 1961; Duncan, 1976; Tushman ve O’Reilly, 
1996; He ve Wong, 2004; Raisch ve Birkinshaw, 2008); farklı taleplerin bir denge güdülerek 
hedeflere ulaşılması ekseninde sistem veya süreçlerin uygulanması olan bağlamsal çiftustalık 
(Ghoshal ve Baretlett, 1994; Gibson ve Birkinshaw, 2004); son olarak ta aktivitelerin eşzamanlı 
bir şekilde işleme ve keşfetme yeteneklerini sergileyerek gerçek zamanlı performans 
çıkarmaları sayesinde doğrudan işleme ve keşfetme yeteneklerini kapsayan gerçekleşen 
çiftustalıktır. Yapısal çiftustalık mekanizmalara, bağlamsal çiftustalık süreçlere ve gerçekleşen 
çiftustalık ise işleme ve keşfetme performanslarına odaklanarak örgütlerin başarılı olacaklarını 
belirtmektedir (Şimşek, 2009). Bu şekilde öne sürülen çiftustalık kavramsallaştırma çalışmaları 
arasında literatürde görünen şebeke çiftustalık, çiftustalık yetkinliği, çiftustalık becerisi, 
operasyonel çiftustalık ve inovasyon çiftustalığı göze çarpmaktadır (Aubry ve Lievre, 2010; 
Chandrasekarana dv., 2012; Cantarello vd., 2012; Patel vd., 2012; Jansen vd., 2006; Zhou ve 
Wu, 2010; Lin vd., 2013; Kortmann, 2014; Lin ve McDonough III, 2014).  

 

Tablo 2: Çiftustalık Çeşitleri 

ÇİFTUSTALIK ÇEŞİTLERİ KAYNAK ARAŞTIRMACI 
Örgütsel Çiftustalık March, 1991 
İnovasyon Çiftustalığı Jansen vd., 2006 
Şebeke Çiftustalık Aubry ve Lievre, 2010 
Çiftustalık Yetkinliği Chandrasekarana dv., 2012 
Çiftustalık Becerisi Cantarello vd., 2012 
Operasyonel Çiftustalık Patel vd., 2012 

 

Bütün yapılan açıklamalar doğrultusunda, İnovasyon Çiftustalığını bir süreç halinde ve 
kesintisiz olarak aktarmak gerekmektedir. Organizasyonlar, ortalamanın üzerinde kar elde 
ederek ve rekabet avantajı sağlayarak stratejilerini hayata geçirmek, yaşamlarını sürdürebilmek 
ve mevcudiyetlerini geleceğe taşımak isterler. Bunun için birçok çalışma ortaya koyarlar. 
İşletmelerin bu çalışmalarından ve deneyimlerinden elde edilen sonuçların ortak noktasında, 
bir taraftan mevcut piyasa beklentilerini karşılamakla meşgul olurlarken, diğer taraftan da 
filizlenen (Olasılık Dahilindeki Farklı Beklentiler) beklentiler için de alternatifler üretme 
istekleri açığa çıkmaktadır. (He ve Wong, 2004; Gregory vd., 2015). Mevcut beklentiler iki 
şekilde karşılanabilir. İlk yol, ürünlerin iyileştirilmesi yoluyla kalite yükseltimi yapılarak 
gerçekleştirilirken bu durumu farklılaştırma stratejisi olarak adlandırılmak yanlış olmayacaktır. 
İkinci yol ise üretim maliyetlerini düşürme yoluyla gerçekleştirebilir ki, bu duruma da maliyet 
liderliği denilmektedir. Her iki yöntemi de jenerik stratejiler olarak bir arada toplayabiliriz 
(Porter, 1985). İnovatif bir eylem olarak da artırımsal inovasyon sınıfına dahil edebileceğimiz 
farklılaşma ve maliyet liderliği stratejileri rekabet avantajı elde ederek mevcut piyasa 
beklentilerini karşılasa da filizlenen beklentileri yani olası farklı beklentileri karşılamada 
faydasız kalmaktadır (Duncan, 1976; Tushman ve O’Reilly, 1996; Gupta vd., 2006).  
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Şekil 5: İnovasyon Çiftustalığı Modeli 

 
Diğer bir ifade ile mevcut ürünler dışında yeni ürünler, hali hazırda piyasanın farkında olmadığı 
gizil ihtiyaçlar ve yine hali hazırdaki teknolojilerin orijinal fikirleri ticari ürüne çevirmeye 
imkan tanımadığı farklı tekniklere yoğunlaşarak geleceğin ticari metalarını geliştirmeye müsait 
olmayan artırımsal inovasyon yerine radikal inovasyon ile ilerlemek gerekmektedir (Jansen vd., 
2006; Zhou ve Wu, 2010; Lin vd., 2013; Kortmann, 2014; Lin ve McDonough III, 2014). Tam 
da bu aşamada ifade etmek gereki ki, aynı anda iki inovasyon stratejisini birden uygulama 
becerisi, inovasyon çiftustalığı olarak adlandırılmaktadır (Canterello vd., 2012). İnovasyon 
çiftustalığı ile son zamanlarda yüksek başarı sağlayan uluslararası firmalar, bu terimin 
pazarlama literatüründe tanınmasına katkıda bulunmuşlardır. Bunu teknoloji ve yönetim 
literatüründeki artışlar izlemiştir (Hughes vd., 2010).  

Çalışmada kullanılan İnovasyon çiftustalığı işleme ve keşfetme olmak üzere iki temel unsur 
üzerine şekillenmektedir (Duncan, 1976; Thusman ve O’Reilly, 1996; Nickerson ve Zenger, 
2002; Gibson ve Birkinshaw, 2004; Jansen vd., 2009). İşleme : Kalite artırımı ve/veya maliyet 
liderliği ile piyasadaki mevcut beklentileri karşılayarak rekabet avantajını ve pazar payını 
korumak için bağlamsal çiftustalık kapsamında daha çok mekanik yapı ile hareket edilmesinde 
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fayda olan ve artırımsal inovasyon unsurları olan, verimlilik, etkililik, artırma, yürütme, seçim, 
ayırma, uygulama ve üretim, gibi faaliyetler bulunmaktadır (March, 1991; Berner ve Thusman, 
2003; Palm vd., 2016; Fundin vd., 2017). Keşfetme : Hız ve esneklik gibi özellikler ile pazarda 
filizlenen beklentileri öngörerek gizil ihtiyaçlara odaklanmak, yeni ürünler/hizmetler çıkarmak 
ve orijinal fikirleri ürüne dönüştürmeye yetmeyen tekniklere odaklanarak geleceğin 
teknolojisini geliştirmek için yapısal çiftustalık kapsamında daha çok organik yapı ile hareket 
edilmesinde fayda olan ve radikal inovasyon unsurları olarak da nitelendirebileceğimiz 
araştırma, geliştirme, buluş, esneklik, riske girme,kalite yönetimi,  deneyim edinme, keşif ve 
inovasyon gibi faaliyetler bulunmaktadır (Şimşek, 2009; Kim vd., 2012; Behmer vd., 2016; 
Malik vd., 2019).  

Sonuç 

İşletmeler her ne büyüklükte olurlarsa olsunlar insanlar tarafından kurulup yönetildiklerinden 
her biri canlı birer organizasyondurlar. Belirli fonksiyonlar ve bu fonksiyonların koordine 
edilmesi dahilinde çalışırlar. Adı konulmuş olsun veya olmasın koordinasyonun olduğu tüm 
işletmelede bir sistemin varlığından söz edilebilir. Basitten karmaşığa doğru gidildikçe bütün 
piyasalarda önemi açığa çıkacak olan rekabet ve rekabet unsurları üzerine pek çok bilimsel 
çalışma yapılmıştır. Zaman içerisinde farklılaşarak günümüze kadar çeşitlilik arz eden rekabet 
unsurlarının odağı şartlara bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Süreç olarak ele alındığında 
rekabet unsurlarının değişimine sebep olan şartlar kimi zaman çevresel ve kimi zaman da 
teknolojik olarak ele alınmıştır. 

Dünyada yaşamın varlığıyla insanların topluluklar halinde yaşamaya başlamaları kadar eski 
olan sistemler ilk olarak; avcı toplumdan (1.0 Toplumu) tarım toplumuna (2.0 Toplumu), 
sonrasında sanayi devrimi ile sanayi toplumuna (3.0 Toplumu) geçmiş ve ilk defa tarihe damga 
vuracak olan Endüstri 1.0 (Birinci Sanayi Devrimi) suyun ve buharın gücü sayesinde işletilen 
mekanik bir imalat sistemini ve Endüstri 2.0 (İkinci Sanayi Devrimi) elektrik enerjisini 
kullanarak seri üretime geçilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Akabinde bilgi toplumuna (4.0 Toplumu) geçilmiş ve Endüstri 3.0 (Üçüncü Sanayi Devrimi) 
dijital sıçrama, elektroniklerin yaygınlaşması ve teknoloji bilgi sistemlerinin üretimi 
otomatikleştirmesiyle yeni bir sistem daha hayata geçmiştir. 

Şimdi ise akıllı topluma (5.0 Toplumu) geçişten ve Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) 
ise siber sistemler, hizmetler, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti bileşenlerinden 
oluşarak değer katma şartıyla teknoloji ve organizasyonların bir bütünü olarak yer aldığı 
sistemden bahsedilmekte ve hatta hayata geçirilmektedir. Kimi zaman çevresel ve kimi zaman 
da teknolojik olarak ele alınsa da çevresel unsurlar arasında yer aldığını belirtebileceğimiz ve 
esasında çevresel faktörlerden soyutlanarak ayrı bir boyut haline gelen ve en az teknoloji kadar 
sosyal faktörlerin ön plana çıktığı da ifade edilebiliriz. Sosyal faktörlerin işletmeleri ve hatta 
bütün dünyanın oluşturduğu genel sistemi nasıl etkilediğini en etkili ve kuvvetli şekilde içinden 
geçtiğimiz günlerde önce küresel göç ve sonrasında Covid-19 salgını ile görmekteyiz. 
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Şekil 6: Sistem Yaklaşımı Açısından Teknoloji Yönetimi ve Çerçevesi 
Kaynak: Akkoyun, B. (2020) Teknoloji Yönetiminin Başarısında Örgütsel Yapı ve İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Etkisi, Ankara, Gazi Kitabevi.  

Bütün dünya, bütün ülkeler, dolayısıyla zorunlu olanlar dışında hemen hemen bütün işletmeler 
kapanma noktasına geldiler. Modern anlamda günümüz işletmelerinin karşılaştığı bu en zor 
şartlar altında dahi işletmeler de yaşamlarını devam ettirmek zorundadırlar. Çevresel şartların 
bu denli zorlaştığı böyle bir ortamda sosyal ve teknolojik bütün unsurların ele alınarak 
ilerlenmesi her zamankinden daha fazla mecburiyet olmuştur. İşletmelerin, verimlilik ve 
rekabet kadar en önemli kaynağı ve sosyal bir unsuru olan insan kaynağını teknolojinin en 
önemli unsuru olan inovatif faaliyetler içerisinde doğru kurgulanan sistemler aracılığıyla 
dengeli bir şekilde koordine etmek gerekmektedir. Gelinen noktada ve geri dönüşü çok zor 
olacak bir sürece girmeden hemen önce teknolojinin insanlığın yararına olacak şekilde 
yönetilmesi ve sosyal olguların ön plana çıkarılması elzemdir. Gerek rekabet şartlarında geçerli 
bir konum kazanarak sürdürülebilr kılmak ve gerek verimlilik ve sosyal doku (Organizasyon) 
arasında denge kurabilmek adına, Toplum 5.0 niteliklerinde sorumluluklarının farkında olan ve 
kendi kendini yönetebilen öğrenen örgütlerin yetiştirilebilmesi için hem inovasyon çiftustalığı 
ve hem de örgütsel çiftustalığın önemi açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda teknolojik ilerlemenin 
en önemli ayağı olan inovatif faaliyetlerin de en doğru şekilde yönetilmesi adına “Çiftustalık” 
ve konumuz itibariyle “İnovasyon Çiftustalığı” ön plana gelmektedir. Ayrıca, bahsetmeden 
geçmemek gerekir ki, bazı organizasyonların bunu uygulayarak başarılı olmaları, bir başarı 
modelinin kavramsallaştırılarak uygulandığı anlamına gelmemektedir. Bazen göz önünde olan 
şeyi kavramsallaştırarak, diğer organizasyonların da kullanımına sunmak gerekir. Bilimin 
üstlenmiş olduğu bu görev, başarının yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
Yukarıda yer alan ve literatürde eşi ve bir tek örneği dahi olmayan şekil, modelin anlaşılması 
adına sunulan bir kolaylıktır.  
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ÖZET  

Bu bölümün başlığının her üç unsuru; cinsiyet, vatandaşlık ve refah devleti rejimleri tartışmalı 
kavramlardır ve bu özellikle birbirleriyle ya ortaklaşa ya da toplu olarak ilişki içinde 
değerlendirilir. Bu bölümün amacı, geniş boyutlara genel bir bakış sağlamaktır. Literatürde 
birbirleriyle ilişkili oldukları için bu kavramlar üzerine tartışmalar, sosyal politika hükümlerini 
ve uluslararası yeniden dağıtımı karşılaştırma ve kategorize etme eğilimi içindedir. Bu 
karşılaştırmalı analizdeki gelişmelerin refah devletlerinin, bununla ilgili olarak vatandaşlık 
tartışmasının unsurları ve her ikisinin de cinsiyete duyarlı eleştirisi yanında katkısının da gözden 
geçirilmesini gerektirir. Araştırma beş ana bölümden oluşmaktadır: Bölüm I, refah devleti ile 
ilgilidir. Refah devletlerinin kavramı ve uluslararası varyasyonu hakkında bilgiler sunmaktadır. 
Aynı zamanda, refah devleti gelişiminde vatandaşlığın merkeziliği hakkında kısa bir tartışmaya 
da bölüm içerisinde yer verilmiştir. Bölüm II, refah devleti rejimi kavramına odaklanmaktadır. 
Bölüm III, bir haklar ve vatandaşlık olarak vatandaşlığın cinsiyetlendirilmiş analizinin kısa özeti 
üzerinde durulmaktadır. Hakların yükümlülük gelenekleri olarak, tamamlayıcı olduklarından da 
bu bölümde bahsedilmektedir. Her iki durumda, refah devleti rejimlerinin etkili bir analizi için 
gereklidir. Bölüm IV, devlet rejimleri, vatandaşlık ve refahın üst üste binen toplumsal cinsiyet 
eleştirisi ile ilgilenmektedir ve uzun soluklu bu bölümde kavramsal açıklamalardan 
bahsedilmektedir. Bölüm V, cinsiyet, vatandaşlık ve refah devleti rejimleri üzerine yapılan 
mevcut durumla ilgili kısa bir genel bakışla sona ermektedir. Sonuç olarak; cinsiyet, vatandaşlık 
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ve refah devleti rejimi tartışmalı bir şekilde toplum içinde devam etmektedir. Bu kavramların, 
teorik ve karşılaştırmalı analizinden ayrıca bahsedilmektedir. Yapılan bu analiz sonucunda çıkan 
ampirik öngörüler, giderek artan bir şekilde farklılaşmış cinsiyet, vatandaşlık, ırk ve sınıf 
kavramlarının ayrılmaz birer parça olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Vatandaşlık, Refah Devleti, Refah Devleti Rejimleri. 

 

ABSTRACT 

All three elements of the title of this section; gender, citizenship, and welfare state regimes are 
controversial concepts, and this is particularly considered in relation to each other either jointly 
or collectively. The purpose of this section is to provide an overview of broad dimensions. 
Discussions on these concepts tend to compare and categorize social policy provisions and 
international redistribution, as they are interrelated in the literature. The developments in this 
comparative analysis require a review of the contribution of welfare states, as well as the 
elements of the citizenship debate in relation to it, and a gender-sensitive critique of both. The 
research consists of five main parts: Part I, deals with the welfare state. It provides information 
on the concept and international variation of the welfare states. Also included in the chapter is a 
brief discussion of the centrality of citizenship in welfare state development. Part II, focuses on 
the concept of the welfare state regime. Part III, focuses on a brief summary of the gendered 
analysis of citizenship as rights and citizenship. The fact that rights are complementary is also 
mentioned in this section. In both cases, it is necessary for an effective analysis of welfare state 
regimes. Part IV, deals with the overlapping gender critique of state regimes, citizenship and 
welfare, and this long-running chapter discusses conceptual explanations. Part V, ends with a 
brief overview of the current situation on gender, citizenship and welfare state regimes. As a 
result; The gender, citizenship and welfare state regime continues in society in a controversial 
manner. The theoretical and comparative analysis of these concepts are also mentioned. 
Empirical predictions emerging as a result of this analysis reveal that the increasingly 
differentiated concepts of gender, citizenship, race and class are inseparable. 

Key words: Gender, Citizenship, Welfare State, Welfare State Regimes. 
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AN EXAMINATION ON THE THESES RELATED TO THE FAMILY UNDER THE 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

Res. Asst. Müge DEVEOĞLU 

Izmir Bakırçay University, Faculty of Arts and Sciences, Sociology, Izmir, Turkey 

ORCID:  0000-0001-9275-6830 

ABSTRACT 

The family, which is the core and foundation of the society, is undoubtedly very significant in 
terms of Sociology. In this context, the aim of the study is to examine the theses related to the 
family under the department of Sociology between 2015 and 2020 in Turkey. With this study, 
theses reached through literature review were examined with the help of different variables. In 
the study, document analysis method was used. In this sense, with this study, the distribution 
of theses by years, the universities where the theses were made, most frequently used keywords 
in the theses, the research methods of the theses and the data collection methods were 
determined. The theses related to the family under the department of Sociology between 2015 
and 2020 were reached through Council of Higher Education Thesis Center. As a result of these 
criteria, 85 open access theses were examined. While 73 of the related theses were master's, 12 
were doctoral theses. In the study, it was seen that the highest number of theses were made in 
2019. It was seen that while most of the master theses had been done in Erciyes and Kırıkkale 
universities, most of the doctoral theses had been done in METU, Hacettepe and Fırat 
universities. It has been determined that the most frequently used keyword in theses was family. 
From the results obtained, it was seen that the qualitative research method was most used and 
interview was most preferred as the data collection method. It was concluded that purposeful 
sampling method was the most preferred method in theses. Suggestions were made to future 
researchers regarding the results of the study. 

Keywords: Family, Master Theses, Doctoral Theses. 

 

14

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



TÜRKİYE ENFLASYONU İÇİN İNDİRGENMİŞ FORM TAHMİNLERİ 

Semih Emre ÇEKİN 

Türk-Alman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şahinkaya cad. No:106, 
Beykoz/İstanbul, ORCID: 0000-0003-4637-3112 

 
ÖZET 
 
Türkiye ekonomisi 2000'li yıllara kadar yüksek enflasyon oranları sergilemiş, ardından 30 yılı 
aşkın bir süre sonra oranlar tek haneli rakamlara düşmüştür. Bu on yılda tek haneli enflasyon 
oranları norm haline gelirken, oranlar 2018'den sonra bir kez daha yükselmeye başlamıştır. 
Yüksek dalgalanma gösteren enflasyon oranının enflasyon tahminini zorlaştırması olması da 
muhtemeldir. Bu gelişmelerle beraber, Atkeson ve Ohanian (2001) gibi yakın zamanda yapılan 
çalışmalar, enflasyon tahmininde indirgenmiş form ve naif modellerin bazı durumlarda yapısal 
modellere kıyasla daha iyi performans gösterebileceğini göstermişlerdir. Bu çalışmada, 
çeyreklik ve aylık enflasyon verileri kullanılarak enflasyon oranını tahmin etmek için basit bir 
otoregresif entegre hareketli ortalama modeli (ARIMA) kullanılmaktadır. Model 2005-2019 
ve 2010-2019 olmak üzere iki dönem için tahmin edilmekte ve son dönemler için enflasyon 
oranı tahmin edilmektedir. Modelin otoregresif ve hareketli ortalama bölümlerinin 
gecikmelerini seçmek için bilgi kriterleri kullanılarak ve alternatif seçenekler arasından seçim 
yapmak için çeşitli tahmin hatası tanımları kullanılarak, genel olarak çeyreklik verilerin 
kullanıldığı bir spesifikasyonun en küçük tahmin hatalarını ürettiği gösterilmiş ve aylık 
verilerle doğru modeli bulmanın zorluğu ortaya koyulmuştur. Bu bulgu, yüksek enflasyon 
oynaklığının var olduğu durumlarda agnostik indirgenmiş form tahmin modellerinin doğru 
tahminler üretmede yeterli olmadığı fikrini desteklemektedir. Bu sonuç, 1987-2001 dönemini 
analiz eden ve Phillips eğrisine dayalı enflasyon tahminlerinin en doğru enflasyon tahminlerini 
ürettiğini bulan Önder (2004) gibi çalışmaların bulgularını da desteklemektedir. 

Kaynakça 
 
Atkeson, A., & Ohanian, L. E. (2001). Are Phillips curves useful for forecasting 
inflation?. Federal Reserve bank of Minneapolis quarterly review, 25(1), 2-11. 
 
Önder, A. Ö. (2004). Forecasting inflation in emerging markets by using the Phillips curve and 
alternative time series models. Emerging Markets Finance and Trade, 40(2), 71-82. 

Anahtar Kelimeler: enflasyon tahmini, oynaklık, ARIMA modeli 
JEL Kodları: C51, C53, E31 
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ECONOMIC GROWTH AND HEALTH: REVISITING CONVERGENCE 
DYNAMICS 

 
Gamze ÖZTÜRK 

Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of Economics, 35390, Izmir, 
Turkey. 

ORCID: 0000-0003-4896-563X 
 

Abstract 
This study contributes to understanding the role of human capital in the form of health on 
economic growth. In particular, the study focuses on the out-of-steady-state behavior of a 
health-augmented Solow model, and thus, addresses the convergence argument. The theoretical 
part uses a Solovian setup by focusing on the labor supply implications of health and the 
empirical part provides the system GMM estimates for OECD countries over the period 1970-
2019. The theoretical findings imply that the steady-state values of the per capita variables, 
including real income, physical capital, and consumption, are lower than the steady-state values 
obtained in the standard Solow model which assumes the whole labor stock has an ideal health 
status at any instant of time. The empirical results of the study provide support for absolute and 
faster conditional income convergence among high-income countries. The results show that 
health, measured in terms of healthy working years per worker, has a positive and significant 
contribution to economic growth. For robustness check, the study further includes age-specific 
measures of adult mortality and life expectancy to proxy for the health status of the working-
age population. The findings indicate that the improvements in the health status of the working-
age population, through increases in life expectancy and decreases in adult mortality, 
significantly enhance economic growth. In addition, the positive contribution of health capital 
to growth significantly decreases in magnitude with increasing age. The findings further 
indicate that the inclusion of health-output measures considerably increases the estimated rate 
of convergence among OECD countries. The policy implications of the study are evidently 
clear. The improvements in the health status of the labor force through health investments will 
positively contribute to economic growth and to the decrease of real income differences 
between countries. 
 
Keywords: Solow growth model, health, income convergence, OECD, panel data analysis. 
JEL Classification: I10, I12, O41, O47, O57. 
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TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ İNANIŞLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN 
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ  

 

Ayşe DEDE 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji A.B.D., Doktora 

Öğrencisi, ORCID: 0000-0001-7131-0899 

 
Cevdet YILMAZ 

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 
ORCID: 0000-0001-9433-6709 

Yeniçağ inanışları, XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan baskın kültürel eğilimler 
karşısında alternatif olarak kabul edilen özellikle "maneviyatla" ilgili fikirler ve 
uygulamalarla ilgili tartışmalar neticesinde literatürde kendisine yer bulmaya başlamıştır. 
Terimin popülaritesine rağmen, gerçek içeriği belirsizliğini korumaktadır. Bu durum Yeniçağ 
inanışlarının, kendi kendini ilan eden liderler, resmi doktrinler, standart dini uygulamalar ve 
benzerleri temelinde benzersiz bir şekilde tanımlanabilecek bir boyutta olmaması gerçeğinden 
kaynaklanmaktadır.    
Yeniçağ inanışlarını anlamak ve açıklamak üzere literatürde çok sayıda bilimsel çalışma 
bulunmaktadır. Ülkemizde ise özellikle son on yılda Yeniçağ inanışları konusunda birçok 
araştırmanın ortaya konulduğu görülmektedir. Bu çalışmada Yeniçağ inanışlarına ilgi duyan 
okuyucu ve araştırmacılara ulusal düzeydeki lisansüstü tezler bağlamında literatür 
değerlendirmesi yapmak ve yeni araştırmalara kapı aralamak amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel 
bir araştırma türü olan metodolojik değerlendirme çalışması kullanılarak yapılandırılmıştır. 
Araştırma amacına yönelik olarak, akademik düzeydeki bu çalışmaların mevcut durumun 
ortaya konması, çeşitli ortak ya da farklı algıları belirleyebilmek için tematik, metodolojik, 
istatistikî ve bibliyografik çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir değerlendirme 
yapılmaya çalışılmıştır. 
Metodolojik değerlendirme yönteminde, belirlenmiş çalışmalar düzenlendikten sonra, bir 
bütün haline getirilip değerlendirilmekte ve üzerinde çalışılan araştırma alanındaki problem, 
göz önüne serilebilmektedir. Metodolojik değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılan 
araştırmalarla, çeşitli çalışmaların metodolojik boyutu karşılaştırılabilmektedir. Metodolojik 
değerlendirme yöntemi ile yapılmış çalışmalarla, belli bir tema ekseninde yayımlanmış 
çalışmalar öncelikle bir bütün haline getirip değerlendirilebilir ve temaya bağlı problem 
üzerinde detaylı bir bakış açısı geliştirilebilir. Dolayısıyla bahse konu olan yöntemle 
kronolojik bir süreçten ziyade, araştırmacı tarafından anlam bilimsel bir tasavvur 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Antropoloji, İletişim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi bilim 
dallarında yapılan lisans üstü tezler ve akademik çalışmalarda, Yeniçağ inanışlarının, insanın 
anlam/maneviyat arayışı üzerine odaklanmış olup sekülerleşmenin bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını öne sürülmektedir. Ayrıca bu akımların yaygınlaşmasında modernleşme, 
sekülerleşme, küreselleşme, kentlileşme, rasyonelleşme, toplumsal değişme, farklılaşma, 
bireyselleşme, çoğulculuk, görecelik ve benzeri süreçlerin doğrudan ve dolaylı bir şekilde 
etkili olduğu ifade edilmektedir (Kirman, 2005).  
Yeniçağ inanışlarına dayalı anlam arayışı ile “din”, dindarlık bağlamından uzaklaştırılmış̧, 
modernitenin işleyişi içinde yeni bir içerik kazanmıştır (Mirza, 2014). Dini algıdaki işaret 
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edilen bu değişim, aynı zamanda toplumsal değişimin de göstergelerinden biri olması ve bu 
değişimin muhtemel yönünü̈ göstermesi bakımından son derece önemlidir (Başkaya, 2006). 
Ayrıca yeniçağ uygulamalarından olan Reiki’nin sağlık alanında hastaların kaygı ve ağrı 
düzeylerini azalttığı ve konfor düzeyini artırdığına dair çalışmaların varlığı da (Topdemir, 
2019) göz önünde bulundurulursa, Yeni Çağ inanışlarının sadece dinsel bir bağlamda değil 
birey ve toplumsal değişim üzerindeki kümülatif sonuçları da araştırmacılar için dikkate değer 
bir araştırma alanı olduğu aşikardır. 
Anahtar Kelimeler: Yeniçağ inanışları, sekülerizm, modernleşme  
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SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIKLARI İLE TOPLUMSAL 

CİNSİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Beyza YENİ 

Kastamonu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Öğrencisi, Kastamonu 
ORCID: 0000-0002-9161-0247 

 

Senem ÇEYİZ 

Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kastamonu 
ORCID: 0000-0002-1000-0309 

 

 

Özet 

Bu araştırmada, spor bilimleri alanında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin, etik 
değerlere yatkınlıklarıyla toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.  Araştırma, 
ilişkisel tarama modeli çerçevesinde şekillendirilmiş olup, araştırmada nicel araştırma 
yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme yöntemi 
kullanılarak araştırmaya dahil edilen 171 (76 kadın, 95 erkek) spor bilimleri alanı lisans 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, Etik Değerlere Yatkınlık 
Ölçeği (EDYÖ), Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ) ve Kişisel Bilgi Formu 
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 20.0 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım gösterdiği tespit edilen araştırma verilerinin analizinde, 
değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Bağımsız Örneklemler t Testi ve Tek 
Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkilerin düzeyleri ise Pearson 
Korelasyon Analizi ile belirlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda 
katılımcıların EDYÖ puan ortalamaları 4,30 ± 0,53, TCAÖ puan ortalamaları 3,91 ± 0,71 olarak 
bulunmuştur (Ölçme araçları 5 dereceli ölçeklerdir). Korelasyon analizi sonucunda, etik 
değerlere yatkınlık düzeyi ile toplumsal cinsiyet algısı arasında orta düzeyde pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca katılımcıların toplumsal cinsiyet 
algılarının, cinsiyete (kadın > erkek), öğrenim gördükleri bölüme (Spor Yönetimi < Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi) ve yaşa (21-23 yaş > 23 ve üzeri yaş) 
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların etik değerlere yatkınlık 
düzeylerinin, toplumsal cinsiyet konulu herhangi bir seminere katılım gösterenler ve 
göstermeyenler arasında, katılım gösterenler lehine anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.                
 

Anahtar Kelimeler: Etik değerler, toplumsal cinsiyet, spor bilimleri, lisans öğrencileri. 
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ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE MOTİVATİON OF 
ETHİCAL VALUES AND GENDER PERCEPTİONS OF UNİVERSİTY STUDENTS 

STUDYİNG İN THE FİELD OF SPORTS SCİENCES 

 

Abstract 

In this study, the relationship between the tendency towards ethical values and gender 
perceptions of undergraduate students studying in the field of sports sciences was examined. 
The research has been shaped within the framework of the relational survey model, and the 
quantitative research approach has been adopted in the research. The sample of the study 
consists of 171 sports sciences students (76 female, 95 male) who were included in the study 
using the simple random sampling method. In the collection of research data, the Inclination To 
Ethical Values Scale (IEVS), the Perception of Gender Scale (PGS) and the Personal 
Information Form were used. Independent Samples t Test and One-Way ANOVA test were 
used to determine the differences between variables in the analysis of the research data that 
were found to be normally distributed. The levels of the relationships between the scales were 
determined by Pearson Correlation Analysis. In accordance with the findings obtained at the 
end of the study, the mean IEVS score of the participants was found to be 4.30 ± 0.53, and their 
mean PGS score as 3.91 ± 0.71 (Measurement tools are scales with 5 degrees). As a result of 
the correlation analysis, it was determined that there is a moderately positive and significant 
relationship between the level of inclination to ethical values and the gender perception (p 
<0.05). In addition, it was determined that the gender perceptions of the participants differ 
according to their gender (female> male), the department they studied (Sports Management < 
Physical Education and Sports Teachingm and Coaching Training) and age (21-23 years old > 
23 years and older). In addition, it was determined that the level of inclination towards ethical 
values of those who attended a seminar on gender issues were higher than those who did not. 

 

Key words: Ethical values, gender, sports sciences, undergraduate students. 
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YEREL TELEVİZYON KANALLARINDA TÜKETİM STRATEJİLERİNİN 
“MEKANİK DAYANIŞMA” ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr Üyesi Sait YILDIRIM 

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Iğdır,  

Ocrid: 0000-0002-6044-2447 

 

Medya ve internet teknolojisinin gelişimi, tüketim ve pazarlama sürecinin medya argümanları 
üzerinden biçimlenmesine yol açmaktadır. Medya, pazarlama açısından birçok imkân 
sağladığı gibi alternatif üreticilerin de kendini gösterdiği bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. 
Rekabet ortamı, kalite ve gelişime olanak sağlamasının yanında sahteciliğin yaygınlaşmasına 
da yol açmaktadır. Bu süreçte bireyleri tüketime teşvik etmek amacıyla farklı stratejiler 
benimsenmektedir. Reklam ve pazarlama stratejilerinde, tüketici veya müşterinin ürün veya 
pazarlamacıya duyduğu güven tüketimi artırmaktadır. Bu sebeple temelde kaliteli ürün ve 
markaların prestiji yüksektir. Ancak dijital pazarlamanın artması ile birlikte birçok ürün 
pazarlama stratejisi gelişmektedir. Bunların çok yaygın bir örneği yerel kanallarda sıklıkla 
karşılaşılan ürün tanıtımlarıdır. Reklam ve tanıtımlarda hedef kitle genel olarak kırsal 
bölgelerde yaşayan kesimden oluşmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan bireyler tüketim 
tercihlerini referanslara göre belirlemektedir. Tanıdık birinin veya bir yakının tanıdığının 
tavsiyesi olması bir ürün satın alma konusunda güven tesisi için önemlidir. Benzer şekilde 
kültürel ve yaşam pratikleri bakımından kendisi gibi olan bireylerin eğilimleri tüketicilerin 
davranışlarını belirlemektedir. Bu çalışmada incelenen tüketim stratejisinde, reklamlarda 
genellikle köyde yaşayan veya yaşadığını belirten bireyler sembolik olarak gösterilmektedir. 
Görünüş, üslup ve tavır açısından izleyici kitlesinde biz algısı oluşturması izleyicileri 
tüketime teşvik etmektedir. İletişim biçimine bakıldığında dini ifadelerin sıklıkla kullanılması 
ve konuşmalarda yöreye özgü şivenin kullanılması hedef kitlenin temsil edildiği imajını 
yansıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yerel televizyon reklamlarındaki mekanik dayanışma 
temelinde inşa edilen biz algısı üzerinden yaygınlaşan tüketim pazarının incelenmesidir. 
Çalışma kapsamında belirli seçilen reklamların içerik analizi; ürünün niteliği, sunumun 
kültürel kodları bakımından ele alınmaktadır. Reklamlarda gösterimi yapılan sembolik 
referanslar ise görünüm, kıyafet, dil ve üslup açısından değerlendirilmektedir. Temel olarak 
din ve kültür üzerinden inşa edilen pazarlamanın çok yönlü biçimde ele alınarak 
çözümlenmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Medya, Mekanik Dayanışma. 
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ANALYSIS OF CONSUMPTION STRATEGIES IN LOCAL TELEVISION 
CHANNELS THROUGH "MECHANICAL SOLIDARITY" 

The development of media and internet technology causes the consumption and marketing 
process to be shaped through media arguments. The media not only provides many 
opportunities in terms of marketing, but also creates a competitive environment in which 
alternative producers show themselves. The competitive environment not only enables quality 
and development but also leads to the proliferation of counterfeiting. In this process, different 
strategies are adopted in order to encourage individuals to consume. In advertising and 
marketing strategies, the consumer or customer's trust in the product or marketer increases 
consumption. For this reason, quality products and brands have a high prestige. However, 
with the increase in digital marketing, many product marketing strategies are developing. A 
very common example of these is product promotions that are frequently encountered on local 
channels. The target audience in advertisements and promotions generally consists of people 
living in rural areas. Individuals living in these regions determine their consumption 
preferences according to references. Having the recommendation of a friend or acquaintance 
is important for building trust in purchasing a product. Similarly, the tendencies of individuals 
who are like them in terms of cultural and life practices determine the behavior of consumers. 
In the consumption strategy examined in this study, the individuals who live in the village or 
indicate that they live in the village are shown symbolically in the advertisements. Creating a 
perception of us in the audience in terms of appearance, style and attitude encourages the 
audience to consume. Considering the communication style, the frequent use of religious 
expressions and the use of local dialects in speeches reflect the image that the target audience 
is represented. The purpose of this study is to examine the consumption market, which is built 
on the basis of mechanical solidarity in local television advertisements, and expands through 
the perception of us. Content analysis of selected ads within the scope of the study; The 
quality of the product is considered in terms of the cultural codes of the presentation. 
Symbolic references displayed in advertisements are evaluated in terms of appearance, dress, 
language and style. It is aimed to analyze marketing, which is basically built on religion and 
culture, by handling it in a versatile way. 

Keywords: Consumption Culture, Media, Mechanical Solidarity. 
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Giriş 

Medya ve iletişim araçları, tüketim ve pazarlamanın en önemli argümanlarındandır. 

Geçmişten günümüze tanıtım ve reklam ürünlerin niteliği ve kalitesinden daha çok, satışı 

etkileyen unsurlardır. Bu sebeple reklam stratejilerinin profesyonel biçimde üzerinde 

durulmaktadır. Reklamların biçim ve içeriği, ürünün beğenilmesi ve ürüne ihtiyaç 

duyulmasının tüketicide oluşturduğu isteğe uygun olmalıdır. Medya öncesi dönemde 

pazarlama süreci, yüz yüze ve güven ilişkisi üzerine inşa olmuştur. Medya araçları ile ürün 

tanıtımları, popüler kimlikler veya profesyonel sunumlar ile gerçekleşmiştir (Tandaçgüneş, 

2016: 58-60). Bu süreçte tüketicinin dikkatini çekmek için güçlü bir imaj, onlarda güveni tesis 

edebilir. Ayrıca tüketicinin kendisi gibi olan bireyleri ekranda görmesi ile oluşacak bir 

güvenden söz edilebilir. İkinci bahsedilen güven olgusu, dayanışma kavramı üzerinden 

açıklanabilir. Dayanışma, sosyal yapıda birey-toplum ilişkisini açıklamak için kullanılan bir 

terimdir. Dayanışma olgusu, Durkhem’in toplumu açıklama aracı  olarak mekanik ve organik 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak geleneksel ve modern  toplum yapısında insan 

ilişkilerini tanımlama durumu, toplumsal iş bölümü içerisinde ifade edilmektedir. Geleneksel 

yapılarda var olan yüz yüze ilişkiler benzerliklere dayalı yapılar mekanik 

dayanışmaya  karşılık gelmektedir (Durkheim, 2013: 180). Farklılıklara dayanan modern 

toplumların  sosyal işleyişini ifade etmek için kullanılan yapı ise organik dayanışma olarak 

tanımlanmaktadır. Mekanik dayanışmada  ortak inanç, değer, kültür bireylerin toplumsal 

ilişkilerin ve iş bölümünün hareket noktasını oluşturmaktadır. Mekanik dayanışma içerisinde 

bireysel kararlar ve çıktılar yerine toplumsallık önemsenmektedir. Toplum için kapsayıcı olan 

unsurlar olan ortak değerler üzerinden biz algısının oluşması, bireyler arasında bağlayıcılığı 

tesis etmektedir (Yavuz, 2013: 225-227).  

Üretim ve tüketim  ilişkisine bakıldığı zaman, geleneksel toplumlarda yüz yüze 

ilişkiler,  samimiyet ve güven ilişkisi  belirleyici olmaktadır. Ancak modern toplumlarda 

tüketim olgusu, rasyonel ve profesyonel biçimde işletilmektedir. Mevcut toplum yapısında 

üretim ve tüketim ilişkileri incelendiğinde rasyonel pazarlama biçimlerinin geleneksel ve 

değer odaklı bir sömürü stratejisine evrildiği görülmektedir. Ürün reklam ve tanıtımlarında, 

tüketicilerde  biz algısı ve değer odağı yansıtılarak pazarlama gerçekleşmektedir (Elden, 

2004: 210-211). Bu noktada özellikle sosyoekonomik ve eğitim seviyesi düşük tüketicilerin 

hassasiyetlerinden faydalanılarak gerçekleşen reklam ve pazarlamaların, toplumun temel 

dinamikleri üzerinden tüketim endüstrisini canlı kılmaya çalıştığı dikkat çekmektedir. Bu 

sebeple ortaya çıkan sömürünün işleyişi, çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. 
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Çalışmamızın amacı, mekanik dayanışma üzerinde şekillenen reklam ve pazarlama 

stratejilerinin sosyolojik bir değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma sürecinde bahsedilen biz 

olgusunun inşa edildiği argümanlar kategorize edilerek dayanışma olgusunu ve tüketim 

ilişkisi içerisinde incelenmektedir.   

1. Medya, Tüketim ve Mekanik Dayanışma Olgusu 

Bir ürünün tüketiciye ulaşması, satışın gerçekleşmesi için ürünün varlığı yeterli 

değildir.  Üreticinin ürünün tanıtımı ve reklamını yapması gerekmektedir. İlkel biçimde ticari 

faaliyetlere bakıldığı zaman tarlada veya üretim alanlarında üretilen ürünler pazarda veya bir 

mekânda satılarak kazanca dönüşmektedir (Akbulut, 2006: 31-33). Üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin dönüşmesi ticari faaliyetlerin yaygınlaşması ve rekabet olgusunun varlığı, 

reklamları gerekli kılmıştır. Bu sebeple  satıcı, ürünün satılması için ürüne dair özellikleri 

dikkat çekici bir biçimde tanıtımını yapmaktadır. Zamanla anlaşılmıştır ki ürünün niteliğinden 

ziyade reklamın başarısı, ürünlerin satışında daha etkilidir (Sürgüç, 2006: 21-22). Bu sebeple 

üreticiler sermayelerinin bir kısmını reklam ve pazarlama kalemine ayırmıştır. Yüz yüze 

ilişkilerle ürüne dokunma, deneme ve satıcının oluşturduğu güven, ürünün satışı için önemli 

etkenlerdendir. Ancak medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile reklam ve pazarlama, 

profesyonel bir strateji haline gelmiştir (Elmasoğlu, 2017: 32-34). 

Radyo, televizyon ve internet aracılığı ile satışlar birçok tüketiciye ulaşarak ürünün 

pazarlaması kolaylaşmıştır. Tüketiciler ile üreticiler arasındaki bağı medya organları 

sağlamaya başlamıştır. Bu süreçte ürün tanıtımı genellikle toplumda tanınmış simalar aracılığı 

ile gerçekleşmiştir. Oyuncular, sanatçılar ve popüler kimlikler tanınırlıklarını kullanarak 

reklamlarda boy göstermiştir. Tüketiciler ise tercihlerinde güvendikleri, beğendikleri ve  takip 

ettiği popüler bireylerin tanıttığı ürünleri tercih etmiştir.  

Reklam ve pazarlama sürecinde son dönemlerde dikkat çeken bir unsur olarak 

dayanışma olgusu etkinlik kazanmıştır. Tüketiciler her ne kadar sanatçı ve oyuncuların 

tüketim alışkanlıklarını benimsemeye çalışsa da ekonomik güç ve yaşam biçimi olarak onlarla 

aynı sınıfta olmadıklarını fark etmişlerdir. Bu noktada ortaya çıkan eksiklik, pazarlama 

stratejilerini yeniden biçimlendirilmiştir (Aslan, 2013: 9-10). Tüketiciler, kendileri gibi 

konuşan, giyinen ve benzer problemlere sahip olan bireylerden daha çok etkilenmiştir. 

Medya ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ile pazarlama stratejileri, tüketicileri belli 

parametrelerle kategorize ederek biçimlenmiştir. Hedef kitlenin nitelikleri, tanıtım ve 

reklamların dokusuna işlenmektedir. Çalışma kapsamında incelenen reklamlarda özellikle 
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yerel kanalların  uzun süreli, bol konuklu ve halk odaklı görünümü dikkat çekmektedir. 

Bitkisel ilaçlar, gıda, tarımsal ürünler ve kişisel bakım ürünleri, pazarlama konusunda en çok 

tercih edilen kalemlerden olmuştur (Hazarhun, 2019: 451-452). Bu reklamlarda dikkat çeken 

belli başlı unsurlar, tüketimin bir dayanışma odağında geliştiğini göstermektedir. Reklam 

çekimlerinde pazarlanan ürünü kullanan bireyler, gösterimin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bu kullanıcılar görünüş ve üslup olarak “halkı temsil eden” bireylerden 

seçilmektedir. Reklam diyaloglarında genellikle dini ifadeler, şiveli konuşmalar ve  yöresel 

kıyafetler dikkat çekmektedir. Bu noktada izleyici kitlesinin, kendisi gibi olan bireylerin 

ekranda yer alması ile ürüne dair bir güvenlerinin oluşmasına yol açmaktadır.  

Genel olarak reklamlarda popüler kimlikler ve güçlü bir  imaj  yansıtılmaktadır. Bu 

sebeple reklam, ürünün gücünü ortaya koymaktadır. İzleyici de gördüğü güce sahip olmak 

için ürünü tercih etmektedir (Karpat-Aktuğlu, 2006: 12-14). Ancak dayanışma temelinde 

gerçekleşen reklamlara bakıldığında mağduriyet üzerinden gerçekleştirilen bir pazarlama 

stratejisinin ortaya çıktığı görülmektedir. Reklamlarda genellikle kullanıcıların fayda 

sağlaması ve hayır işlemek  amacıyla ürünlerin tanıtıldığı ifade edilmektedir.  

Pazarlanan ürünlerin çeşitli kategorilerde incelenmesi bahsi geçen dayanışma 

olgusunu izah etme noktasında gerekli görülmektedir. Gıda ve beslenme konusunda üretilen 

reklamlarda özellikle organik üretime vurgu yapılmaktadır. Bu reklamlarda köylü ve köye ait 

imaj yansıtılarak bir pazarlama gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda pazarlanan ürünlerin 

dini bir kaynağa dayandırılarak kültür ve din temelinde bir istismar sömürüsü 

oluşturulmaktadır (Sıralı, 2013: 23-24).  

Sağlık konusunda özellikle bitkisel ilaçların yaygın bir şekilde pazarlandığı dikkat 

çekmektedir. Ürün tanıtımında hemen her bireyin maruz kalabileceği birçok rahatsızlığa iyi 

gelecek düşünülen ilaçların reklamı yapılmaktadır. Bu reklamlarda yaşlı bireyler ilacı 

kullandığı ve iyileştiğini tescil ederek pazarlamaya katkı sunmaktadır. Bu noktada benzer 

probleme sahip olan diğer bireyler, kendileri gibi gördükleri reklam figürlerinden 

etkilenmektedir. Çünkü bu figürler kimi zaman gözyaşları kimi zaman dualarla 

ilacın  kendisine iyi geldiğini yeminler ile anlatmaktadır. 

Takı, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin tanıtımında, ürünlerin kullanım amacı 

haricinde birçok fayda sağladığı belirtilmektedir. Örneğin bir kremin, cildi yumuşatması, 

ağrıları gidermesi ve cildi gençleştirmesi özellikleri ile tanıtılmaktadır. Bir bileklik  veya 

kolyenin tanıtımında estetik görünümünün yanında, bireyin ruhuna iyi geldiği, dini anlamda 

bir sembole karşılık geldiği, nazar veya büyüye karşı koruyucu olduğu ifade edilmektedir. 
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Ürünü kullanan bireylerin reklamlarda bu durumu ifade etmesi, kullanıcılar açısından ürünün 

satın almasına yol açmaktadır.  

Sonuç 

Tüketim ve pazarlama stratejisine bakıldığı zaman, genel olarak ürünlerin çok amaçlı 

fayda sağlaması niteliklerinin olduğu ön plana çıkmıştır. Tüketim davranışları incelendiğinde, 

bireyler düşük fiyata daha çok ve faydalı ürün alma eğiliminde olduğu görülmüştür. Çalışma 

kapsamında incelenen reklam kategorileri, gıda ve beslenme, sağlık ve kişisel bakım ürünleri 

üzerinden kategorize edilmiştir. Temel olarak her tüketim kaleminin güçlü reklamcılık 

stratejileri ile pazarlandığı dikkat çekmiştir. Ancak önemli olan pazarlama sürecinde ürün ve 

tüketici arasında oluşturulan dayanışma olgusudur. Alışıldık reklam politikalarında güç ve 

popülarite ön plana çıkarken yerel televizyonlar üzerinden yeni bir strateji öne çıkmıştır. Bu 

süreçte güven, dayanışma, din, değerler aracılığı ile reklam ve tanıtımlar gerçekleşmiştir. Bu 

reklamlarda, giyim, konuşma, tutum ve davranış bakımından halkı temsil ettiğini ifade eden 

bireyler yer almıştır. Ürün tanıtımlarında güven ve dayanışma olgusunun din, kültür ve 

değerler üzerinden istismar edildiği dikkat çekmiştir. 
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ÖZET 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyadaki tüm farklı toplumları ciddi bir 
biçimde sarstı. İnsanlık tarihsel süreçte pek çok farklı türden salgınla karşı karşıya gelmesine 
karşın Covid-19 bu salgınlardan önemli bir biçimde farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar 
temelde 2 noktada ifade edilebilir.  Bunlardan birincisi küreselleşmenin bir sonucu olarak 
kırsaldan metropollere kadar tüm alanlarda salgının etkisinin hissedilmesi, ikinci olarak ise 
toplumdaki sosyoekonomik düzey ne olursa olsun her kesimi farklı derecelerde de olsa 
etkilemesi olarak ifade edilebilecektir. Dezavantajlı gruplara dâhil olan bireylerin pandemi 
sürecinden toplumdaki diğer bireylere nazaran daha fazla olumsuz yönde etkilendiği 
görülebilmektedir. Engelliler, mülteciler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar gibi pek çok dezavantajlı 
grup pandemi sürecinde daha çok risk altında bulunmaktadır. Buna ek olarak sağlık 
çalışanları, esnaflar gibi gruplarda normal şartlarda dezavantajlı gruplar içerisinde 
olmamalarına karşın pandemi sürecinde dezavantajlı gruplar kapsamında 
değerlendirilebilecektir. BM, UNESCO, WHO gibi uluslararası kuruluşlar hazırlamış 
oldukları raporlarda dezavantajlı gruplara yönelik yapılması gerekenleri belirtmekte ve bu 
yönde adımlar atılmasını devletlerden talep etmektedir. Pandemi halinin dünya geneline hızlı 
bir biçimde tesir etmesi ve pandemi sürecinin ne zamana kadar devam edeceğinin belirsiz 
olması dezavantajlı gruplar üzerindeki baskıyı ve riskleri arttırmaktadır. Normal şartlar altında 
bile dezavantajlı bireylerin yaşamış oldukları engeller ve kısıtlılıklar düşünüldüğünde bu 
sürecin etkilerinin ne denli yıkıcı olabileceği anlaşılmış olacaktır. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde toplumdaki karar vericilerin çok acil ve hızlı bir biçimde dezavantajlı 
gruplara yönelik pandemi özelinde bir politika üretmesi zorunluluktur. Bu çalışmada da 
pandemi sürecinde pek çok açıdan riskleri artan dezavantajlı gruplara yönelik yapılan 
çalışmalar tartışılacak ve öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Dezavantajlı Gruplar, Riskler 

 

GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada tüm toplumlar farklı türden risklerle karşılaşmaktadırlar. Nedenleri 

çeşitli olsa da ortaya çıkan bu riskler küçük, orta ve büyük ölçekte olmak üzere toplumları 

etkileyebilmektedir. Örneğin küresel ısınmaya bağlı iklimsel riskler çokça konuşulup 

tartışılmaktadır ancak bu türden riskler şuan için dünyadaki pek çok toplumu “ciddi” bir 

şekilde etkilememiş gözükmektedir. Yine kutup bölgelerindeki buzulların erimesi o 

coğrafyadaki insanlar için yakın bir tehdit ve risk içermekteyken uzak bölge insanları için 

28

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



büyük ölçekte bir risk teşkil etmemektedir. Bu türden örnekleri çoğaltabilmek mümkündür. 

Dolayısıyla günümüzde var olan veya ortaya çıkma potansiyeli olan her türden risk genel 

anlamda bireyleri ve toplumları etkilemeleri açısından küçük, orta ve büyük şiddetli olmak 

üzere sınıflandırılabilir. 

Modernlik ve küreselleşme tartışmalarına bakıldığında, bu süreçlerin kazanımlarının bir 

sonucu olarak insanlığın her türden problemin üstesinden rahatlıkla gelebileceği 

düşünülmekteydi. İletişim ve teknoloji alanında yaşanan muazzam değişimler, her alanda 

bilimsel çalışmaların hız kazanması, belli başlı alanlarda açıklanamayan ve çözülemeyen 

sorunların çözüme kavuşması, tıp alanında yaşanan gelişmeler ve insan ömrünün uzaması ve 

bu türden pek çok gelişme toplumların sorunsuz bir dünyada yaşanıyor yanılsaması içerisine 

girmesine neden olmuştur. Özellikle tıp alanındaki ilerlemeler neticesinde bulaşıcı 

hastalıkların tamamen ortadan kalktığı, artık bireylerin uzun yıllar sağlık bir şekilde 

yaşamlarını devam ettirebileceği, tarihte yaşanan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan 

veba, İspanyol gribi gibi salgınların1 modern tıbbın imkânları sayesinde tekrardan ortaya 

çıkmayacağı sıklıkla vurgulanmaktaydı. Hatta günümüzün popüler sosyal bilimcileri arasında 

gösterilen Byung-Chul Han bu konuda şöyle demişti: 

“Her çağın nevi şahsına münhasır hastalıkları vardır. Nihai olarak antibiyotiğin keşfiyle sona 

eren bakteriyel hastalıklar çağı gibi. Gribal salgın karşısında duyulan muazzam endişeye 

rağmen bizler bugün viral bir çağda yaşamıyoruz. Bağışıklık tekniği sayesinde o çağı çoktan 

geride bıraktık. Hastalık veçhesinden bakılacak olursa, başlamakta olan 21. Yüzyıl ne 

bakteriyel ne de viral; bilakis sinirsel olarak belirlenmiştir” (Chul Han, 2017: 7). 

Ancak 2019 yılının sonlarına gelindiğinde tüm dünya Çin’den yayılan bir virüsü konuşmaya 

başlamıştı. İlk günlerde Çin’in coğrafi olarak uzağında bulunan bireyler için sıradan bir haber 

olan, dolayısıyla da uzak ve küçük bir risk barındıran bu gelişme çok kısa zamanda küresel bir 

1 Tarihteki salgınlar ve salgınlara karşı tıbbi bakışı eleştiren isimlerden olan Foucault ve Illich bu konuda önemli 
bir perspektif sunmaktadır. Foucault (2002), salgının ne olduğunu ve salgınla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini 
18.yüzyıl Fransa’sından verdiği örnekle açıklar. Ona göre salgın boyuncu uygulanacak tüm prosedürler çok net 
bir biçimde ifade edilmelidir. Foucault, bu uygulamaları kapsayacak yönetmeliğin çocukların ve en cahillerin 
bile ezbere okuyabildiği dualardaki dinsel buyruklar gibi olması gerektiğini belirtir. Yine ona göre salgın 
hastalıklar tıbbı ancak kolluk kuvvetlerinin işin içerisine dâhil olmasıyla gerçekleşebilir. Kuşkusuz bu gelişme 
politik otoritelerin tıbbi süreçleri denetim ve kontrol altına almasıyla sonuçlanmaktadır. Illich (2001) ise Ilich, 
modern dönemdeki salgınların değişen yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğunu savunur. Örneğin zührevi 
hastalıkların oranındaki artış tıbbi müdahalelerin yetersizliğinden ziyade yeni yaşam tarzının ortaya çıkmasından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla modern dönemde temel olarak beslenme, su, hava, sosyopolitik ve ekonomik 
eşitlikler gibi belirleyiciler hastalıkların ortaya çıkmasında ve yayılımında etkili olmaktadırlar. 
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salgına dönüşerek tüm insanları etkileyen büyük bir riske dönüşmüştür. 11 Mart 2020’de de 

DSÖ Koronavirüs’ü (Covid-19) bir pandemi olarak nitelendirmiştir.  

Covid-19’un ortaya çıkması sonrasında yaşanan gelişmelere bakıldığında buradaki temel 

sosyolojik tartışmaların “eşitsizlikler” ekseninde yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. 

Çünkü koronavirüs belki herkesi etkilemektedir ancak eşit bir biçimde mi? Sorusu önemli bir 

hal almıştır. Covid-19 süreciyle birlikte başlayan olağanüstü hal durumları toplumdaki bazı 

grupları daha sert ve acımasız bir biçimde etkilemektedir. Bu grupların başında ise 

dezavantajlı grupta olan engelliler, mülteciler, yaşlılar gibi birden çok toplumsal kesim 

gelmektedir. Dünyanın “normal” olduğu pandemi öncesi dönemde zaten pek çok açıdan 

dezavantajlı konumda olan bu gruptaki bireylerin dezavantajlılığı pandemi süreciyle birlikte 

daha da artmıştır. 

PANDEMİ SÜRECİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR 

 Dezavantajlı grupların tanımlanmasında pek çok kriter göz önüne alınmaktadır. Genel olarak 

bakıldığında da genel-geçer bir tanımın yapılamadığı görülmektedir. Sosyolojik olarak 

bakıldığında da ayrımcılık, dışlanma, damgalama, etiketleme gibi kavramlar farklı anlamlar 

içerse de sonuç itibariyle dezavantajlı grup kavramını içerisinde barındırmaktadır. Bu 

anlamda değerlendirildiğinde dezavantajlı grupları, yere ve zamana göre değişiklik 

göstermekle birlikte, toplumdaki bazı bireylerin diğerlerine göre sosyal, ekonomik, kültürel ve 

politik risklere daha açık olduğu ve bu bireylerin toplumdaki imkânlara ulaşmada diğer 

bireylere göre eşit durumda olmadığı, dışlanmış ve ötekileştirilmiş bireylerin oluşturduğu 

grup olarak tanımlamak mümkündür. Burada altı çizilmesi gereken noktalar dezavantajlı 

grupların diğer bireylerle aynı konumda olmamaları, dışlanmaları ve ayrımcılığa maruz 

kalmalarıdır. Mayer’e (2020) göre dezavantajlı olmak doğumla ilişkili bir süreç değil, 

toplumdaki diğer gruplar tarafından kenara itilmek gibi aktif bir sürecin sonucunda ortaya 

çıkan bir durumdur. 

Covid-19 pandemisi dünya genelinde eşitsizlikleri ve dezavantajlılığı arttırıcı bir etki 

yaratmıştır. Genel olarak bakıldığında bu eşitsizlik hâli bazı grupların dezavantajlı olarak 

tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla toplumdaki dezavantajlı grupların 

içerisinde yer alan bireyler çok çeşitli nedenlerle diğer bireylere göre “sınırlı” olanaklara 

sahip olmaktadırlar (Başaran, 2020). Örneğin Covid-19 sürecine bakıldığında yaşlıların, 

engellilerin, sağlık çalışanlarının, kurye ve kargo hizmeti sağlayıcılarının pek çok açıdan 

dezavantajlılığa sahip oldukları görülmektedir. Evde kal, sosyal mesafeye dikkat et çağrılarına 
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sağlık çalışanlarının ve kurye-kargo hizmeti sunanların uyma şansı yoktur. Bu anlamda da 

pandemi hali toplumdaki bazı kesimlerin daha çok yıpranmasına neden olmaktadır.   

Başaran (2020) pandemi sürecinde engelli bireylerle yapmış olduğu saha çalışmasında, engelli 

bireylerin bu süreçte var olan dezavantajlı durumlarının daha da kötüleştiğini tespit etmiştir. 

Pandemi süreciyle birlikte engelli bireylerin daha çok ayrımcılığa maruz kaldıkları ve 

toplumdaki hizmetlere erişimde sıkıntılarının arttığı ifade edilmiştir. Yine UN (2020) 

raporuna göre; Covid-19 pandemisi özellikle düşük gelire sahip dezavantajlı grupların 

risklerini arttırmıştır. Örneğin uzaktan çalışma imkânı yüksek gelire sahip kişiler için bir 

avantaja dönüşürken yoksullar için dezavantajlılığı arttırıcı bir sonuç ortaya koymuştur. 

ABD’de mobil cihazlar üzerinden yapılan bir araştırmada yüksek gelir grubundaki bireylerin 

düşük gelir grubundaki bireylere göre daha fazla evde kaldıkları görülmüştür. Bavel ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada pandemi sürecinde dezavantajlı gruptaki bireyler 2 

türden riskle karşı karşıya kaldıkları belirtilmiştir. Bunlardan ilki diğer bireylere göre daha 

fazla enfeksiyon kapma riski altında olmaları ikincisi ise hastalığın yayılmasını engelleyecek 

uygulamalara diğer bireylere göre daha az uyabilecek olmalarıdır. Dezavantajlı gruptaki 

bireyler barınma (evsizler), temiz suya erişim, fiziksel mesafeye uyma (mahkumlar, 

kamplardaki mülteciler, kalabalık aileler), düşük ücretli işlerde çalışma, özel ulaşım 

imkanlarına sahip olmama gibi pek çok açıdan daha kısıtlı imkanlara sahiptirler. Bu nedenle 

pandemi sürecinde daha fazla risk altında bulunmaktadırlar (Bavel, Baicker and Boggio, 

2020). 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Görüldüğü gibi pek çok farklı yerde yapılan çalışmada 

ve sunulan raporlarda Covid-19 pandemi sürecinde dezavantajlı grupların daha fazla risk 

altında oldukları, savunmasız oldukları ve bu durumun giderek kötüye gittiği ifade 

edilmektedir. Bu anlamda da tüm toplumlar bu süreçte dezavantajlı gruplara yönelik 

politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve bu sürece uygun bir biçimde güncellemelidir. 

Yaşlılar, engelliler, mülteciler, gündelikçiler gibi toplumdaki pek çok kesim farklı türden 

risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu anlamda sosyal politikaların geliştirilmesi ve hızlı 

bir biçimde uygulanması zorunlu gözükmektedir. 

 

SONUÇ 

Pandemi öncesi dönemde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bireylerin pek çok farklı 

türden ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kaldıkları bilinen bir gerçekti. Ancak Covid-19 
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pandemi süreciyle birlikte dezavantajlı grupların içerisinde bulundukları konum tamamen 

farklılaştı. Pandeminin ilk dönemlerinde genellikle “tıbbi” bakışın hakim olduğu ve 

tartışmaların bu çerçevede yürütüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla bu anlamda pandemi 

sürecünden dezavantajlı grupların nasıl etkilendiği sorusu henüz yeni yeni cevaplanmaya 

başlanmıştır. Pandeminin ikinci safhası olarak nitelendirebileceğimiz bu dönem sosyal 

aşamayı oluşturmaktadır. Artık bu aşamada pandeminin sosyal etkileri daha çok görünür 

olmuş ve bunun sonucunda da politikalar şekillenmeye başlamıştır. Genel olarak bakıldığında 

bu süreçten dezavantajlı grupların daha fazla olumsuz anlamda etkilendikleri görülmektedir. 

Bu süreçte dezavantaja sahip bireyler daha hassas ve savunmasız durumdadır. Bu açıdan da 

acilen dezavantajlı grupların bu süreçten en az hasarla çıkabilmesi için stratejiler 

geliştirilmelidir. Bunlardan ilki de dezavantajlı grupların aşılamada önceliğe sahip olmasıdır. 

Tüm dezavantajlı grupların aşı önceliğine sahip olması bu gruptaki bireylerin ölüm risklerini 

azaltacak ve bir nebze de olsa daha kendilerini daha güvende ve dezavantajlarından kurtulmuş 

hissedebileceklerdir. Yine bunun yanında barınma, gıda, temizlik malzemesi temini gibi 

hususlarda bu gruptaki bireylere gerekli sosyal yardımların yapılması risklerin azaltılmasına 

katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Avrupa ülkelerinde son dönemde negatif faiz uygulamasına geçildiği gözlenmektedir. 
Dolayısıyla yatırımcılar riskli yatırım araçlarına yönlenmektedir. Çalışmada, Nisan 2020-
Nisan 2021 döneminde Euro 50 kapsamındaki 38 hissenin 12 aylık verileri üzerinden hedef 
programlama ile portföy oluşturulmuştur. Veriler, Almanya Borsası kapanış fiyatlarından 
temin edilmiştir. Portföy için belirlenen hedefler;  NASDAQ 100 ortalama getirisinden 
yüksek bir getiri, 1’in üzerinde bir beta, NASDAQ 100 ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranından 
küçük bir F/K oranı, NASDAQ 100 riskinden düşük bir risk ve Treynor endeksinin pozitif 
olmasıdır. Avrupa gelişmiş ülkelerindeki risksiz faiz oranı negatif olduğundan, çalışmada 
risksiz faiz oranı teoriksel olarak 0.05 alınmıştır.  

Risk ve F/K oranı hedefi için pozitif sapmaların minimum olması diğer hedefler için negatif 
sapmaların minimum olması üzerine problem modellenmiştir. Getiri ve risk hedefi için diğer 
hedeflerden iki kat fazla önem ağırlık değeri atanmıştır. Doğrusal olmayan hedef 
programlama ile elde edilen bulgulara göre; %41 Daimler, %10 Essilor Luxottica ve %49 
Schneider Electric hisselerine kaynak tahsis edilmelidir. Beta pozitif sapma değeri 0.12, 
Treynor endeksi pozitif sapma değeri 0.009, F/K oranı negatif sapma değeri 24.55 ve diğer 
hedeften sapmalar sıfır olarak hesaplanmıştır. Diğer hedefler değiştirilmeden F/K oranı Euro 
Stoxx 50 endeksi ortalama F/K değerine düşürülmüş ve yüksek bir getiri hedefi belirlenerek 
ayrı bir çözüm; %50 Daimler ve %50 Schneider Electric olarak gerçekleşmiştir. 

F/K oranın yüksek olması o hissenin piyasa değerinin üstünde fiyatlandığını göstermektedir 
fakat diğer taraftan hisse, gelecek için beklenti verici de olabilir. Betalar, hissenin piyasa 
duyarlılığını ölçmektedir, piyasa eğilimlerine göre betaların düşük seçilmesi de gerekebilir. 
Farklı tercihler için farklı senaryolar oluşturulabilir. İlerleyen çalışmalarda bulanık veya gri 
hedef programlama yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Portföy, Beta, Fiyat/Kazanç, Treynor 
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SELECTION OF EURO STOXX 50 STOCKS WITH WEIGHTED GOAL 
PROGRAMMING 

Abstract 

It has been observed that European countries have recently started to apply negative interest 
rates. Therefore, investors have to turn to investment instruments that contain risk. In the 
study, a portfolio is composed based on 12-month data of 38 stocks within the scope of Euro 
50 in the April 2020- April 2021 period. The goals set for the portfolio; A higher return than 
the NASDAQ 100 average return, a beta above 1, a price to earnings (p/e) ratio lower than the 
NASDAQ 100 average p/e ratio, a risk lower than the NASDAQ 100 risk, and a positive 
Treynor index. Since the risk-free interest rate in European developed countries is negative, 
theoretically 0.05 is taken. 

The problem is modeled that positive deviations should be minimum for the risk and p/e ratio 
goals, and negative deviations for other goals should be minimum. A higher weight 
significance value than others target is assigned to the goals for the return and the risk. 
According to the findings obtained with nonlinear goal programming; the portfolio should 
consist of 41% Daimler, 10% Essilor Luxottica and 49% Schneider Electric shares. Beta 
positive deviation value has calculated as 0.12, Treynor index positive deviation value has 
0.009, p/e ratio negative deviation  value has 24.55, and other goals deviations have 
calculated as zero. As a separate solution, the f/e ratio is lowered to the Euro Stoxx 50 index 
average f/e ratio and a high return goal is chosen. According to this, can be invested to 50% 
Daimler and 50% Schneider Electric shares.  

A high p/e ratio indicates that the stock is priced above its market value, but on the other 
hand, the stock can also be promising for the future. Also, betas may need to be chosen low 
depending on market trends. Different scenarios can be arranged for different preferences. 

Key Words: Portfolio, Beta, Price / Earnings, Treynor 
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ÖZET 

2019 yılı mart ayı itibarıyla küresel salgına dönüşen Covid-19, ilk vakanın tespit edilmesi 
üzerinden iki yıl geçmesine rağmen toplumların sağlığını tehdit etmeye devam 
etmektedir. 7 mayıs 2021 verilerine göre Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 156 milyon 
vaka tespit edilmiş, 3,26 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Virüsün yayılımını 
engellemek amacıyla alınan tedbirler ise ülke ekonomilerini derinden sarsmaya devam 
etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2020 yılında yayınladığı raporda 
Covid-19 pandemisinin ekonomide yaratacağı etkiler bakımından 1930’larda yaşanan 
büyük depresyondan sonraki en sarsıcı kriz olacağı öngörülmektedir. Bu dönemde dünya 
genelinde işsizlik oranları artmakta, saatlik çalışma süreleri azalmakta ve sıfır saat 
sözleşmeleri uygulamaya konulmaktadır. Yine ILO’nun 2021 yılı Ocak ayında 
yedincisini yayınladığı “Covid 19 ve Çalışma Yaşamı Güncellenmiş Tahminler ve 
Analizler” başlıklı raporunda, 2020 yılı dünya geneli işgücü piyasası tahminlerine göre 
Covid-19 döneminde 114 milyon kişi işsiz kalmış, istihdamda yer alanların çalışma 
saatlerinde ise %50 oranında azalma yaşanmıştır. Bu dönemde işgücü piyasasında 
gençler, kadınlar, görece daha düşük eğitimliler ve kayıt dışı istihdamda yer alanlar en 
ağır hasar gören grupları oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın 
olarak görülen ve sosyal güvenlik mekanizması dışında kalmaları nedeniyle halihazırda 
yoksulluk riski yüksek olan gruplardan birini oluşturan kayıt dışı çalışanların, dünya 
genelinde istihdamın %60’ını oluşturdukları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu 
gruba yönelik düzenleme yapılmaması ülkelerin geniş yoksul kitlesi ile karşılaşması 
anlamına gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Covid-19 sürecinde, kayıt dışı çalışanların durumunu ve dünya 
genelinde yapılan sosyal koruma düzenlenmelerini incelemektir. Çalışmada kayıt dışı 
istihdam kavramına değinildikten sonra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak 
üzere çeşitli uluslararası kuruluşların raporlarından ve verilerden yararlanarak Covid-
19’un kayıt dışı istihdama etkisi değerlendirilmektedir. Ardından sosyal koruma 
kapsamında alınan tedbirler ele alınmaktadır. Sonuç olarak Covid-19 dönemi kayıt dışı 
çalışan bireyler açısından sosyal koruma uygulamalarının yoğunlaşması ve daha etkin 
şekilde işletilmesi gereken bir döneme karşılık gelmektedir. Kayıt dışı istihdamda yer 
alan grup için düzenli ve sürekli gelir desteğinin sağlanması ve kayıtlı istihdam içerisinde 
yer almalarına yönelik politika geliştirilmesi Covid-19 döneminde çok daha fazla önem 
kazanmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Covid-19, kayıt dışı istihdam, işgücü piyasası, sosyal koruma 
 
ABSTRACT 
The first case of Covid-19 was detected in the city of Wuhan, China, in 2019. According 
to May 7 2021 data, 156 million cases were detected worldwide due to Covid-19, and 
3.26 million people died. The measures taken to prevent the spread of the virus continue 
to deeply shake the country's economies. During the Covid-19 period, 114 million people 
were unemployed, and the working hours of those in employment decreased by 50%. In 
this period, young people, women, relatively less educated and informal workers 
constitute the most severely damaged groups in the labor market. More than 60 percent 
of the world's employed population are in the informal economy, which is common in 
developing countries and, is excluded from the social security system. Therefore, this 
group has a high risk of poverty. 
  
The study aims to examine the situation of informal workers and social protection 
regulations around the world in the Covid-19 process. In this study will be discussed will 
be discussed the concept of informal workers and then the impact of Covid-19 on informal 
employment will be evaluated by making use of the reports and data of various 
international organizations, especially the International Labor Organization (ILO). 
Finally, measures taken within the scope of social protection will be included. As a result, 
social protection practices should be intensified and operated more effectively for 
individuals who work informally in the Covid-19 period. 
  
Keywords: Covid-19, informal employment, labor market, social protection 
 

1. GİRİŞ 
 
Kayıt dışı çalışma, bireyin kendi isteğine veya kendi isteği dışındaki çeşitli faktörlere 
bağlı olarak, vergi başta olmak üzere bazı mali yüklerden kaçınmak için sosyal güvencesi 
olmadan çalışma durumunu ifade etmektedir. Bu durumda kayıt dışı çalışanlar, bireyi 
çeşitli risklere karşı koruyan ulusal çalışma yasası ve sosyal güvenlik sistemi dışında 
kalmakta; dolayısıyla istihdam hakkının temelini oluşturan işsizlik sigortası ve kıdem 
tazminatı gibi ödemelerden mahrum kalmaktadırlar. Diğer yandan kayıt dışı çalışanlar 
benzer işlerde kayıtlı olarak çalışanlara göre daha düşük ücret aldıkları için çalışma 
sürecinde de bireyi yoksulluktan koruyan ve yaşam standardı sağlayan bir gelire sahip 
olamadıkları bilinmektedir.  
 
Kriz dönemlerinin kayıt dışı istihdamı nasıl etkilediği konusunda yapılan araştırma 
sonucunda olumlu ve olumsuz görüş olmak üzere iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır 
(Webb, McQuaid, Rand, 2020: 1015): 
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Olumlu görüşte yer alanlara göre, kriz dönemlerinde kayıtlı sektörler maliyetleri 
düşürmek için işçi çıkarmaktadır. Kayıt dışı sektörün sermaye ve insan kaynakları 
teminindeki esnekliği ve büyük şoklar karşısında daha hızla cevap vermesi bir kriz 
sırasında gelir arayışı içinde olan bireylere fırsat sağlamaktadır. Kayıt dışı sektörün 
esnekliği, eğitim ve niteliğe sahip olmayan insanlar tarafından ulaşabilme kolaylığı 
sağlaması olarak karaktarize edilmektedir. Söz konusu sektör her ne kadar düşük ücret 
sunsa da kriz dönemlerinde bireylerin  işgücü piyasası ile bağlantı kurmasını sağlayan bir 
role sahip olduğu savunulmaktadır. Bu bağlamda olumlu görüşü savunanların, kayıt dışı 
çalışanların kayıt dışı çalışma dışında başka alternatiflerinin olmadığı bakış açısından 
hareket ettikleri ve sosyal koruma mekanizmasının önemine değinmedikleri 
görülmektedir. 
 
Olumsuz görüşü savunanlara göre kayıt dışı istihdamdakiler kırılgan grupta yer alan 
bireylerden oluşmaktadır. Bir diğer ifade ile kayıt dışı çalışanlar genel olarak eğitim 
düzeyi ve nitelikleri düşük, kayıtlı işlere erişemeyen ve aynı zamanda hastalık, iş kazası, 
işsizlik ve yoksulluk risklerine karşı korunmadıkları gibi iş güvencesine de sahip olmayan 
bir grubu oluşturmaktadır. Dolayısıyla kolaylıkla işten çıkarılabilmektedirler. Nitekim 
2008 küresel krizinden sonra 2014 yılına kadar olan sürede kayıtlı sektöre göre kayıt dışı 
istihdam oranında daha fazla düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca kayıt dışı çalışanlar 
işsizlik sigortası gibi ekonomik garantiye sahip olmadıkları için işten çıkarılmaları 
durumunda yoksul olma riskleri artmaktadır. 
 
Covid-19 pandemisinin ekonomik açıdan yol açtığı etkiler bakımından işgücü 
piyasasındaki her grubu aynı şekilde etkilemediği,  yoksullar ve kırılgan gruplar üzerinde 
daha fazla etki yarattığı görülmektedir. Örneğin Türkiye’de gelir dağılımının en alt 
%40’lık diliminde yer alan yoksul ve yoksulluk sınırı üzerinde yaşamasına rağmen 
ekonomik güvensizlik seviyeleri yüksek olan gruplarda her on çalışandan altısı işini 
kaybederken, gelir dağılımında daha yüksek grupta olanların işlerini kaybetme 
olasılığının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hatta gelir dağılımın en üst % 10’lık 
diliminde net istihdam artışı sağlanmıştır. Diğer yandan Covid-19 döneminde işten 
çıkarmalarının büyük bir bölümünün düşük vasıflı işçileri, kayıt dışı işçileri ve 
kadınlardan oluştuğu görülmektedir (Baez ve Kunt, 2021). 
 

2. KAYIT DIŞI İSTİHDAM KAVRAMININ KAPSAMI 
 
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin1 işgücü piyasasında geniş bir alanı 
kapsayan kayıt dışı istihdam sorununun 1970’li yıllara uzandığı görülmektedir. Ekonomi 

1 Gelişmiş ülkelerde çoğu çalışan, bağımlı istihdamda yer almaktadır ve istihdamın büyük bölümü kayıtlı firmalardadır. Büyük 
firmalarda standart dışı istihdam biçimlerinin artması  ve söz konusu istihdama yönelik düzenlemeler işgücü piyasasında bölünmeye 
yol açmakta, çalışma aracılığıyla sosyal korumaya erişim ilişkisini kesmektedir. Bu durum “istihdamın kayıt dışılaşması” olarak 
adlandırılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde kayıt dışı istihdam sorunun gelişmiş ülkelerin de gündemine girdiği ve bu nedenle kayıt 
dışı istihdamı ölçmeye yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Carre, 2020:58). 
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antropoloğu Keith Hart 1970’li yılların başlarında yaptığı bir araştırmada kayıt dışı sektör 
kavramını kullanarak söz konusu sektörün genişlediğini  tespit etmiştir. Kavramın 
kullanımı 1972 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Kenya’daki 
ekonomik faaliyetleri analiz etmek amacıyla kullanılması üzerine yaygınlaşmıştır (ILO, 
2013: 2). 1993 yılında gerçekleşen 15. Uluslararası Çalışma Konferansında istatiksel veri 
üretmek amacıyla kavram yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımda kayıt dışılık işletmelerin 
özelliklerine dayandırılmıştır. İşletme temelli bir yaklaşım geliştirilmesinin nedeni  milli 
hesaplamalarda kayıt dışı sektörün gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının ayrı bir kategori 
olarak değerlendirilmek istenmesi ile ilgilidir (www.wiego.com). Ancak zaman içinde 
kayıt dışı sektör içerisinde yer alanların kayıt dışı istihdamın yalnızca bir çeşidi olduğu, 
kayıtlı sektör içerisinde yer almasına rağmen sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 
çalışanlar olabileceği öngörülmüştür. Söz konusu bakış açısından hareketle 2002 yılında 
gerçekleşen 17. Uluslararası Çalışma Konferansında “kayıt dışı sektör” yerine “kayıt dışı 
ekonomi”  kavramı kullanılarak kayıt dışı çalışmanın kapsamı genişletilmiştir. Bu 
durumda kayıtlı sektörde çalışmasına rağmen sosyal güvenlik kapsamına girmeyen 
çalışanlar, ücretli ev işçileri, aile işçileri ve gündelikçi işçiler de kavrama dahil edilmiştir 
(WEIGO, 2010:1). 
 
17. Uluslararası Çalışma Konferansında kayıt dışı istihdamda çalışanlar; ister kayıtlı 
sektör işletmelerinde, ister kayıt dışı sektör işletmelerinde veya hane halklarında 
çalışsınlar, kayıt dışı işlerde çalışanlar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu durumda kayıt dışı 
işlerde çalışanlar; kayıt dışı sektör işletmelerinde çalışan işverenler ve kayıt dışı sektör 
işletmelerinde kendi hesabına çalışanlar; kayıt dışı üretici kooperatiflerinin üyeleri; 
kayıtlı veya kayıt dışı sektör işletmelerinde aile işçilerine katkıda bulunanlar ve hane halkı 
tarafından kendi nihai kullanımı için mal üretimi yapan kendi hesabına çalışanlar olarak 
tanımlanmıştır. Böylece kayıt dışı istihdam hem sektör, hem kişi ve hem de iş durumunu 
kapsayan geniş bir kavram halini almıştır. 
 
"Kayıt dışı istihdam" terimi, istihdam ilişkisi ve işin çalışana sağlaması beklenen 
korumalar açısından tanımlanan iş temelli bir kavramdır. Kayıt dışı istihdam, ulusal 
çalışma kanuna, gelir vergisine, sosyal korumaya hak kazanmaya veya belirli diğer 
istihdam yardımlarına (örneğin işten çıkarılma ön bildirimi, kıdem tazminatı, ödenmiş 
yıllık veya hastalık izni) tabi olmayan çalışma düzenlemelerini ifade etmektedir. Söz 
konusu koruma eksikliği kırılganlığın ana kaynağını oluşturmaktadır (ILO, 2019: 5). 
 
Ülkelerin ülkelerarası rekabet avantajı kazanma, küresel entegrasyon ve dijitalleşmeyi 
arttırma amacı işgücü piyasasında deregülasyona yol açmış, işler;  kısmi süreli, geçici ve 
taşeron çalışma gibi sosyal korumayı sınırlı sağlayan veya hiç sağlamayan çalışma 
şekilleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu durum kayıt dışı  istihdamın değişen koşullara bağlı 
olarak yeni alanlarda ortaya çıkmasına yol açmıştır.  Ayrıca kayıt dışı istihdam kendi 
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içerisinde istihdam durumuna bağlı olarak yüksek derece bölünmüştür. İşgücü 
piyasasında kayıt dışı istihdamın görünümü piramit şeklinde incelendiğinde en alt grupta 
ortalama kazancın en düşük yoksulluk riskinin ise en yüksek olduğu görülmektedir. 
Piramidin üstüne doğru çıkıldıkça ortalama kazanç artmakta ve yoksulluk riski 
azalmaktadır. Piramit cinsiyet açısından incelendiğinde alt gruplarda kadınların, üst 
grupta ise erkeklerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta grupta hem kadınlar hem de 
erkekler bulunmaktadır. Piramidin en alt grubunda ve dolayısıyla en geniş bölümünde 
ücretsiz aile işçileri yer almaktadır. Çoğunlukla kadınlardan oluşan bu grupta ortalama 
kazanç  en düşük, yoksulluk riski ise en yüksektir. Kayıt dışı istihdam içerisinde 
çalışanların işgücü piyasasındaki durumları en alt gruptan en üst gruba doğru 
incelendiğinde sırasıyla ücretsiz aile işçilerinden sonra, evde çalışanlar, mevsimlik 
çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve düzenli çalışanlar ve en üstte işverenler 
bulunmaktadır (Chen, 2012). 
  
ILO’nun 2019 yılında yayınladığı Kayıt Dışı Ekonomide Kırılganlıkla Mücadele 
raporuna göre kayıt dışılık küresel olarak kendi hesabına çalışan her beş çalışandan en az 
dördünü, iki işverenden birini, beş çalışandan ikisini ve tüm aile işçilerini etkilemektedir.  
Kayıt dışı istihdamın sektörel açıdan dağılımı incelendiğinde en fazla tarım (yaklaşık 
%94) ve sanayi (%57) sektörlerinde görüldüğü tespit edilmiştir. Gelişmekte olan ve 
yükselen ekonomilerde tüm istihdamın %70’i kayıt dışı iken, gelişmiş ülkelerde bu oran 
%18’dir. 
 
 
 
Tablo 1: Dünya genelinde2 istihdam durumuna göre kayıt dışı istihdamın görünümü, 2016 
 Çalışanlar İşverenler Kendi hesabına 

çalışanlar 
Ailesine katkı 
sağlayanlar 

K E  K E K E K E  

Dünya 34,1 37,5 1,4 3,4 36,3  50,4 28,1 8,7 
Düşük gelirli ülkeler 16,8 25,5 1,3 3,1 51,3 57,2 30,6 14,2 
Düşük-orta gelirli 
ülkeler 

24,9 28,9 0,8 2,3 42,3 59,0 32,0 9,7 

Üst-orta gelirli ülkeler 48,1 54,0 1,8 4,7 24,7 35,3 25,4 6,0 
Yüksek gelirli ülkeler 57,4 46,6 4,1 8,3 28,2 42,2 10,4 2,9 

Kaynak: ILO, 2018: 22. 

2 2019 yılı verilerine göre yıllık ortalama kişi başına geliri 1.025 dolardan az olan ülkeler düşük gelirli, 1.026-3.995 arası olanlar alt 
orta gelirli, 2.996-12.375 arası olanlar üst orta gelirli ve 12.375 dolardan fazla gelire sahip olan ülkeler yüksek gelirli ülke 
kategorisinde yer almaktadır. Örnek olarak; Afganistan, Sudan, Somali, Mali, Burkina Faso düşük gelirli ülkeler, Kenya,  Bangladeş, 
Sri Lanka, Senegal, Ukrayna, Moldova düşük-orta gelirli ülkeler, Montenegro, Peru, Irak, Brezilya, Türkiye yüksek-orta gelirli 
ülkeler, Japonya, Kanada, Singapur, Suudi Arabistan, İsrail yüksek gelirli ülkeler içinde yer almaktadır 
(https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519) 
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Dünya genelinde, düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde kayıt dışı istihdam 
içerisinde kendi hesabına çalışanların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Örneğin dünya 
genelinde kayıt dışı istihdam içerisinde kadınların %36,3’ü erkeklerin (%50,4)  ise 
yarıdan fazlası kendi hesabına çalışmaktadır. Yüksek gelirli ve üst-orta gelirli ülkelerde 
ise kayıt dışı çalışanların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdam içerisinde 
gelirin en düşük, yoksulluk riskinin en yüksek olduğu grubu oluşturan ücretsiz aile işçileri 
grubu ise aynı zamanda cinsiyet ayrışmasının (farklılığın) en fazla görüldüğü grubu 
oluşturmaktadır. 
 
Kayıt dışı istihdamda yer alma kimi çalışan için seçim olabileceği gibi bazı çalışanlar 
açısından zorunluluktur. Geleneksel görüş kayıt dışı istihdamı, bireylerin kayıtlı istihdam 
içinde iş bulamaması ve bu nedenle kayıt dışı istihdam yoluyla çalışmaya veya kendi 
istihdamını yaratmaya itilmesi durumu olarak açıklamaktadır. Araştırmalarda da bu 
durumu destekleyen sonuçlar görülmektedir; Kayıt dışı ekonomide yer alan bireylerin 
çoğunun eğitim düzeylerinin düşük olduğu, beceri düzeylerinin yetersiz olduğu, daha 
düşük ve daha az düzenli gelire sahip olduğu kayıt dışı istihdamda yer almak dışında çok 
fazla seçeneklerinin olmadığı görülmektedir. Bir diğer ifade ile mevcut koşullar 
bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmalarına ve üretkenliklerini geliştirmelerine 
olanak sağlamadığı için sosyal koruma sistemi içerisinde yer alan bir işte istihdam 
edilmeleri zorlaşmaktadır. Diğer yandan kayıt dışı istihdamda yer alan işçiler kayıtlı 
istihdamda yer alan çalışanlara göre daha yüksek yoksulluk riski ile karşı karşıyadır. 
Dolayısıyla yoksulluk ve kayıt dışılık birbirini karşılıklı besleyen iki sorun alanıdır (ILO, 
2014: 3). 

3. COVID-19 DÖNEMİNDE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN GÖRÜNÜMÜ 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Covid-19 salgınında yaklaşık 200 milyon 
işin kaybolduğu belirtilerek özellikle dört sektörün yüksek riskli olarak tanımlandığı 
görülmektedir. Bu sektörler; konaklama ve yiyecek, gayrimenkul, ticari ve idari 
faaliyetler, üretim ve son olarak toptan ve perakende satış sektörleridir. Söz konusu 
sektörler 2020 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde en fazla küçülme yaşayan sektörlerdir (ILO, 
2020c: 5).  
 
Dünyada iki milyar civarında kayıt dışı çalışanın yaklaşık 1,6 milyarının kapanma veya 
virüsün yayılmasını engellemeye yönelik önlemlerden etkilendiği belirtilmektedir 
(www.ilo.org).  Oransal olarak incelendiğinde dünya genelinde çalışanların %62'si, düşük 
gelirli ülkelerde % 88’i,  düşük- orta gelirli ülkelerde % 85’i, üst-orta gelirli ülkelerde 
%55’i ve yüksek gelirli ülkelerde % 20'si kayıt dışı istihdamda yer almaktadır. Düşük ve 
düşük gelirli ülkelerde en fazla kayıt dışılığa maruz kalan grup kadınlardır. Benzer durum, 
dünyadaki her on işletmeden sekizini oluşturan kayıt dışı işletmeler için de geçerlidir. Bu 
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işletmelerde çoğunlukla, işyerinde sosyal koruma kapsamında yer almayan ve dolayısıyla 
sağlık ve güvenlik önlemleri olmaksızın güvencesiz koşullarda başta çalışan kadınlar yer 
almaktadır (ILO, 2020d: 2). 

 
Şekil 1:  Gelir gruplarına göre kısmi veya tam kapanma uygulayan ülkelerde yaşayan 

kayıt dışı ekonomi çalışanları, milyon 

 
Kaynak: ILO, 2020b raporundan yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
Tam veya kısmi kapanan ülkelerde yaşayan kayıt dışı çalışan oranı üst-orta gelirli 
ülkelerde %37, düşük gelirli ülkelerde %46, yüksek gelirli ülkelerde %72 ve düşük-orta 
gelirli ülkelerde %94 olarak tespit edilmiştir (ILO, 2020b: 14).  
 
Kayıt dışı istihdamın Covid-19 pandemisinin yüksek etkide bulunduğu sektörlerde 
yoğunlaşıp yoğunlaşmadığının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Zira kayıt dışı 
çalışanların yüksek riskli sektörlerde yoğunlaşması hem hastalık riskini hem de işgücü 
piyasasının dışında kalma durumunu daha fazla etkilemektedir. Bu dönemde "ya açlıktan 
ya da virüsten ölmek" birçok kayıt dışı ekonomi çalışanının karşılaştığı ikilem olduğu 
belirtilmektedir (www.ilo.org).   

Şekil 2:Kayıt dışı istihdamın risk altındaki sektörler içindeki dağılımı3, % 

3 Yüksek risk; toptan ve ticaret, imalat, emlak, konaklama ve yemek. Orta-yüksek risk; ulaşım ve iletişim, sanat ve diğer hizmetler, 
ev işçileri. Orta risk; madencilik ve taş ocağı, finans ve sigorta, inşaat. Düşük-orta risk; tarım. Düşük risk; kamu hizmetleri, kamu 
yönetimi, sağlık ve eğitim 
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Kaynak: ILO, 2020d raporundan yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
Covid-19 kapsamında alınan tedbirler bazı sektörlerin faaliyetlerinin durma noktasına 
getirirken bazı sektörleri daha az etkilemiştir. Bu bağlamda kayıt dışı istihdamın risk 
altındaki sektörler içindeki dağılımı incelendiğinde yüksek gelirli ve üst-orta gelirli 
ülkelerde kayıt dışı çalışanların  ağırlıklı olarak yüksek risk grubundaki sektörlerde yer 
aldıkları görülmektedir. Kayıt dışı istihdamın alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde ise 
düşük-orta risk olarak tanımlanan tarım sektöründe yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Şekil 
1’de yer alan bilgiden hareketle gelir düzeyi yüksek ülkelerde kayıt dışı çalışanların 
işgücü piyasası dışına çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. 
 
Şekil 3: Kayıt dışı çalışanların Covid-19 öncesi ve Covid-19’un ilk ayında beklenen 
kazanç farkı, SPP, dolar 

 
Kaynak: ILO, 2020d raporundan yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
ILO tarafından pandeminin ilk ayında kayıt dışı çalışanların kazançlarında dünya 
genelinde %60 oranında düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Şekil 3’de görüldüğü üzere 
yüksek gelirli ülkelerde, üst-orta gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelere göre kayıtlı 
istihdamın kazançları ile kayıt dışı çalışanların kazançları arasında önemli oranda farklılık 
bulunmaktadır. Buna rağmen kayıt dışı istihdamın kazancının diğer ülkelerin kayıtlı 
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istihdam oranının yaklaşık üç katı olduğu görülmektedir. Fakat Covid-19 sürecinde  kayıt 
dışı istihdamın kazancında özellikle yüksek gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde önemli 
oranda azalış yaşanacağı öngörülmektedir. Söz konusu azalışın üst-orta gelirli ülkede % 
27,7, yüksek gelirli ülkelerde %75,8, düşük-orta gelirli ülkelerde ise %81 azaldığı tahmin 
edilmektedir ( ILO, 2020d: 6). 
 

Şekil 4: Covid-19 sürecinde kayıt dışı çalışanlar arasında göreli yoksulluk, % 

 
Kaynak: ILO, 2020d raporundan yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
Dünya genelinde Covid-19 döneminde kayıt dışı çalışanlar arasında göreli yoksulluk 
oranında %34’lük artış yaşanacağı öngörülmektedir. Düşük-orta gelirli ülkelerde Covid-
19 öncesi kayıt dışı çalışanlar arasında göreli yoksulluk oranı %18,2 iken, Covid-19 
sürecinde %74,4’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Üst-orta gelirli ülkelerde kayıt dışı 
çalışanlar arasında göreli yoksulluk oranı % 25,9 iken, Covid-19 sürecinde %74,1’e; 
yüksek gelirli ülkelerde ise % 27,5’den %79,7’e yükselmesi beklenmektedir (ILO, 2020d: 
6).  
 

4. COVID-19 DÖNEMİNDE DÜNYA GENELİNDE SOSYAL KORUMA 
Kayıt dışı istihdam tanımının merkezinde istihdamın bireye sağladığı sosyal koruma 
eksikliği yer almaktadır. Çalışanlar açısından sosyal güvenlik sistemine erişim ile ilgili 
bir kavram olan sosyal koruma, en genel anlamıyla bireyleri çalışma ve kazanma 
yeteneğini etkileyen hastalık, engellilik ve yaşlanma gibi yaşam riskine karşı 
korumaktadır (Carre, 2020: 53). ILO ise 2012 yılından itibaren sosyal güvenlik yerine 
sosyal koruma kavramını kullanmakta ve kavramı, sosyal risklerin yoksulluğa neden 
olmamasını ve gelir eksikliği karşısında insan onuruna uygun yaşam için gerekli olan 
temel hizmetlere erişimi güvence altına almak olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle 
sosyal koruma bireylerin yaşam standartlarının gerilemesine karşı koruma sağlamak 
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amacıyla kamusal ve toplu önlemler aracılığıyla bireylere ve ailelerine sağlanan 
yardımlardır4 (ILO 2020e). 
 

Şekil 5:Sosyal koruma tedbirlerini açıklayan ülkeler, % 

 
Kaynak: ILO,  2020e verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
Dünya genelinde şubat-mart döneminde sosyal koruma tedbirini açıklayan ülke oranı 
%21,5 iken, şubat-kasım döneminde %92,9’a yükselmiştir. Bölgeler açısından şubat-mart 
döneminde en fazla sosyal koruma tedbiri açıklayan bölgenin Avrupa ve Orta Asya 
(%36,2) olduğu görülmektedir. Afrika bölgesinde ise belirtilen dönemde sosyal koruma 
tedbiri açıklanmamıştır.  Şubat-kasım döneminde ise her bölgede ülkelerin %90’u sosyal 
koruma tedbiri açıklamıştır.  
 

Şekil 6: Covid-19 sürecinde  dünya genelinde sosyal koruma tedbirlerinin %’si

 
Kaynak: ILO,  2020e verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 

4 Sosyal güvenlik bireyin çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkan risklere karşı korunmasını ifade ederken, sosyal koruma sebebine 
bakılmaksızın bütün bireyleri kapsayan ve yoksulluk ve muhtaçlık yaratabilecek tehlikelere karşı sosyal güvence sağlamayı amaçlayan 
bir yaklaşımdır. 
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Covid-19 pandemisinin ilk döneminde sosyal harcama ve sosyal program düzenlemeleri 
ağırlıkta iken, şubat-kasım aylarında yeni program ve yardımlara ağırlık verildiği 
görülmektedir. 
 
ILO (2020e) COVID-19 tedbirlerini sağlık hizmetlerine erişim, işsizlik koruması, 
hastalık yardımları, aile izni ve bakımı politikaları, yaşlılık, dul-yetim ve engellilik 
yardımları, işletmeler için sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemelerinin geçici olarak 
değiştirilmesi, sosyal yardım ve nakit transferi kapsamında ele almıştır. Bu tedbirler 
mevcut sosyal koruma politikaları içinde yer alan yardım programlarının düzeyinin 
artırılması, kapsamının genişletilmesi ve hak kazanma şartlarının esnetilmesini 
hedeflemektedir. Bunlara ek olarak yardımlara erişimin kolaylaştırılması ve yardım 
hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik programlar izlenmektedir. Bu yardım 
programlarından bir kısmının ilk defa uygulandığı görülmektedir (ILO, 2020). 
 

Şekil 7: Covid-19 sürecinde açıklanan tedbirlerin sosyal korumanın işlevine göre 
dağılımı, % 

 
Kaynak: ILO,  2020e verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 
 
Sosyal koruma önlemlerinin uygulandığı şubat-mart döneminde dünya genelinde düşük 
gelirli aileleri yönelik nakit transferler, işsizlik yardımları ve sağlık harcamalarının ön 
planda olduğu görülmektedir. Şubat-kasım ayları arasında ise ilk kez uygulanan gelir ve 
hibe, beslenme ve aile çocuk yardımları ağırlık kazanmıştır. 
 
30 nisan 2020 tarihinde ILO tarafından Covid-19 sürecinde kayıt dışı ekonomi içerisinde 
yer alan işçilerin ve işletmelerin ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesi ve politika 
üretilmesine yönelik kılavuz belirlenmiştir. Kılavuza göre ülke düzeyinde kayıt dışılığın  
kapsamı, hangi sektörlerde ve hangi faaliyet alanında yoğunlukta olduğunun tespit 
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edilmesi ve böylece politika yapıcıların hızlı değerlendirme ve karar alma olanağına sahip 
olması önem taşımaktadır. Diğer yandan kayıt dışı çalışanların ve ailelerinin virüse ve 
bulaş riskine maruz kalmalarını azaltmak için söz konusu çalışan grubuna yönelik 
önleyici tedbirler alınması, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlanması, ekonomik 
kayıplarını telafi etmek için bireysel ve hane halkı düzeyinde gelir ve yiyecek desteği 
sağlanması gerekmektedir (www.ilo.org). 
 

5. DEĞERLENDİRME  
 
Covid-19 pandemisinin ekonomide ve işgücü piyasasında yol açtığı tahribattan en çok 
kayıt dışı çalışanlar etkilenmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre 
2020 yılında dünya genelinde 2 milyardan fazla işçi kayıt dışı ekonomi içerisinde 
geçimini sağlamakta, 1,6 milyarı ise kapanma veya virüsün yayılmasını engellemeye 
yönelik önlemlerinden etkilenmektedir. Pandemi tedbirleri nedeniyle tam veya kısmi 
kapanan düşük-orta gelirli ülkelerde kayıt dışı çalışan oranı %94 olarak belirlenmiştir. 
Diğer yandan ülke gelir gruplarına göre kayıt dışı istihdamın risk altındaki sektörler 
içindeki dağılımı incelendiğinde yüksek gelirli ve üst-orta gelirli ülkelerde kayıt dışı 
çalışanların ağırlıklı olarak yüksek risk grubundaki sektörlerde yer aldıkları 
belirlenmiştir. Covid-19 döneminde, Covid-19 öncesi döneme göre göreli yoksulluk 
oranının hemen her gelir grubunda üç kat artacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla kayıt 
dışılık sorunu Covid-19 döneminde yalnızca gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaktan 
çıkmış yüksek gelirli ülkelerin de sorunu haline gelmiştir. 
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Sosyolog C. Wright Mills’in sosyal bilimler literatürüne kazandırdığı ve sosyolojik hayal 
gücü, toplumsal muhayyile, toplumbilimsel düşün ve sosyolojik/toplumsal imgelem gibi bazı 
kelime gruplarıyla dilimizde ifade edilen “toplumsal tahayyül” kavramı; biyografi, tarih ve 
toplumsal yapı arasındaki etkileşimi dikkate almakla ortaya çıkacak olan sosyolojik düşünme 
becerisine gönderme yapmaktadır. Ütopyalar ve distopyalar, söz konusu sosyolojik hayal 
gücünün sınırlarını zorlayan kurgular olarak sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışmalara 
konu edilmektedir. Gerçekleşmesi çok muhtemel görülmeyen toplumsal bir tasarıma karşılık 
gelen ütopyalar ile kara ütopyalar olarak bilinen distopyalar; günümüzde belgesel, dizi ve film 
şeklinde görsel kitle iletişim unsurlarına da yansımakla birlikte esas itibariyle dünya 
edebiyatındaki özgün örnekleriyle dikkatleri çekmektedir. İlk örneğini teşkil eden Platon’un 
Devlet’ine ve kavramın isim babası olarak zikredilmesine sebebiyet veren More’un 
Ütopya’sına ayrı bir önem atfetmek gerekmekle birlikte Campanella’nın Güneş Ülkesi, 
Bacon’ın Yeni Atlantis’i ve Farabi’nin el-Medinetü’l-Fazıla’sı, ütopyalar bağlamında dile 
getirilmesi gereken eserler arasında yer almaktadır. Daha çok totaliter yapılara ve baskıcı 
rejimlere eleştiri niteliği taşıyan ve ilk defa J. Stuart Mill tarafından “kötü yer” anlamında 
kullanılan distopyalar ise halihazırda yüzleşilmekte olan salgın hastalıklardan ve post-human, 
yapay zeka, sayborg gibi konularla giderek sofistike bir mahiyete bürünen insan-teknoloji 
etkileşiminin meydana getirdiği toplumsal koşullardan endişe edilmesiyle günümüzde giderek 
popülerleşmektedir. Gerek sosyokültürel ve siyasal bağlam gerekse dijital ortamlar açısından 
en meşhur örneği Orwell’in 1984 isimli eseri olan distopyalar arasında Zamyatin’in Biz ve 
Huxley’in Cesur Yeni Dünya isimli eserleri de önemli bir yer tutmaktadır. Ütopya ya da 
distopya niteliği taşıyan bahsi geçen eserlerde yazarlar, bireyi ve toplumu ilgilendiren hemen 
her konuya temas ettiği gibi din olgusuna da atıfta bulunmuşlardır. Bu eserlerin bireysel 
düzlemde olduğu kadar toplum ve devlet düzeyinde de dine, Yaratıcı inancına, ritüellere ya da 
dini kurumlara yönelik geliştirdiği olumlu ve olumsuz bakış açısı, din sosyolojisi literatüründe 
kuşbakışı bir perspektifle yeterince irdelenmemiştir. Bu bakımdan çalışma, nitel araştırma 
tekniklerinden biri olan doküman incelemesinden faydalanarak, dünya tarihinde kalıcı yer 
edinmiş ütopya ve distopya eserlerinde din olgusunun nasıl konu edildiğini toplumsal tahayyül 
kavramı etrafında soruşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Toplumsal Tahayyül, Din 
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FORCING SOCIOLOGICAL IMAGINATION: THE PHENOMENON OF RELIGION 

IN UTOPIAN AND DYSTOPIAN BOOKS 
 
The concept of “social imagination” introduced in the social sciences literature by the 

sociologist C. Wright Mills and expressed in our language with some word groups refers to the 
sociological thinking skill that will emerge by considering the interaction between biography, 
history, and social structure. Utopias and dystopias are studied in different areas of social 
sciences as fictions that push the limits of the sociological imagination. Utopias that correspond 
to a social design that seems unlikely to happen and dystopias known as black utopias attract 
attention with their original examples in world literature, although today they are reflected in 
visual mass communication elements in the form of documentaries, series and movies. 
Although it is necessary to give special importance to The Republic of Plato, which is the first 
example, and Utopia of More referred to as the name father of the concept, Campanella’s The 
City of the Sun, Bacon’s New Atlantis and Farabi’s Al-Madina al-Fadila are among the books 
that should be expressed in the context of utopias. Dystopias that are critical of totalitarian 
structures and oppressive regimes and first used by J. Stuart Mill to mean “bad place” are 
becoming increasingly popular today, with concerns about the epidemic diseases that are 
currently being faced and the social conditions created by the human-technology interaction, 
which has become increasingly sophisticated with topics such as post-human, artificial 
intelligence, and cyborgs. Among the dystopias, the most famous example in terms of both 
sociocultural and political context and digital environments is Orwell’s 1984 book.  
However, Zamyatin’s We and Huxley’s Brave New World also have an important place in 
dystopian literature. In these utopian and dystopian books, the authors made reference to the 
phenomenon of religion as well as to almost every subject that concerns the individual and 
society. The positive and negative viewpoints of these books towards religion, Creator belief, 
rituals or religious institutions at the level of society and state as well as at the individual level 
has not been adequately examined with a bird’s eye perspective in the sociology of religion 
literature. In this respect, this study will investigate the subject of religion in utopian and 
dystopian books, which have a permanent place in world history, around the concept of 
sociological imagination, by using document analysis, which is one of the qualitative research 
techniques. 

Keywords: Utopia, Dystopia, Sociological Imagination, Religion 
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ÖZET 
 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil enerji kaynakları, karbondioksit (CO2) emisyonunu 
arttırmakta ve dünyamızın doğal karbon dengesi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
Son yıllarda büyük önem verilen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirme 
çabaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bir eğilim yaratmıştır. Enerji 
kaynaklarının ülke ekonomileri için itici bir güç haline gelmesiyle oluşan rekabet ortamı 
(özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen ülkeler için) yenilenebilir enerji 
kaynaklarına sahip olmanın önemine uluslararası gündemde dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, 
ülkeler sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda çevresel koşulların 
korunmasına önem veren politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başlamıştır. Bu gelişmelerin 
sonucu olarak yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve çevresel sorunlara önerilen 
çözüm yöntemleri arasındaki ilişki son yıllarda araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. 

Bu çalışmada, G-20 ülkeleri için 2000-2015 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılarak 
yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin 𝐶𝐶𝐶𝐶2 emisyonu üzerine etkileri 
incelenmiştir. Bu amaçla panel birim kök, panel eşbütünleşme ve panel nedensellik testleri 
uygulanmıştır. Öncelikli olarak paneli oluşturan serilerde yatay kesit bağımlılığının bulunup 
bulunmadığı Pesaran CD (2004) testi ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ikinci 
nesil Im, Pesaran ve Shin (CIPS) birim kök testi uygulanarak değişkenlerin düzeyde durağan 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı yatay kesit 
bağımlılığını dikkate alan Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi ile ortaya konmuştur. 
Yapılan Dumitrescu-Hurlin (2012) Granger nedensellik testi sonucunda yenilenebilir enerji 
tüketimi ile 𝐶𝐶𝐶𝐶2 emisyonu ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi tespit edilirken; ekonomik büyümeden 𝐶𝐶𝐶𝐶2 emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca uzun dönem ilişkisine dair regresyon katsayıları Ortak İlişkili 
Etkiler (CCE) tahmincisi kullanılarak modellenmiştir. Elde edilen bulgulara göre yenilenebilir 
enerji tüketimi 𝐶𝐶𝐶𝐶2 emisyonu üzerinde negatif etkiye sahipken; büyüme oranı pozitif etkiye 
sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: 𝐶𝐶𝐶𝐶2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Panel Veri 
Analizi  
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Relationship between Carbon Dioxide Emission, Renewable Energy Consumption and 
Economic Growth: Panel Data Analysis on G-20 Countries 

 
 
ABSTRACT 
 

Fossil energy resources, which are widely used today, increase the emission of carbon dioxide 
(CO2) and cause negative effects on the natural carbon balance of our world. The efforts to 
minimize the effects of global warming and climate change, which have been attached great 
importance in recent years, created a tendency towards the use of renewable energy resources. 
The competitive environment caused by energy resources becoming a driving force for the 
economic power of the countries (especially for the ones aiming to reduce energy dependence 
on other countries) has highlighted the importance of having renewable energy resources on the 
international agenda. Accordingly, countries have started to develop and implement policies 
that attend to the protection of environmental conditions while at the same time supporting 
sustainable economic growth. As a result of these developments, the relationship between 
renewable energy consumption, economic growth and solutions to environmental problems has 
become the focus of researchers in recent years. 

In this study, by using the annual data of G-20 countries for the period 2000-2015, the effects 
of renewable energy consumption and economic growth on CO2 emission were investigated. 
For this purpose, panel unit root, panel cointegration and panel causality tests were applied. 
Firstly, the presence of cross-sectional dependence in the series that make up the panel was 
tested with the Pesaran CD (2004) test. In line with the results obtained, the second generation 
Im, Pesaran and Shin (CIPS) unit root test was applied and it was concluded that the variables 
were not stationary at level. The existence of a long-term relationship between variables was 
revealed by Westerlund (2007) panel cointegration test, which takes the cross-sectional 
dependency into account. The result of the Dumitrescu-Hurlin (2012) Granger causality test 
revealed that two-way causality relationship between renewable energy consumption and CO2 
emission variables and renewable energy consumption and economic growth variables were 
determined, while a unidirectional causality relationship was determined from economic 
growth to CO2 emission. In addition, the regression coefficients for the long-term relationship 
were modeled using the Common Correlated Effects (CCE) estimator. According to the 
findings, while renewable energy consumption has a negative effect on CO2 emission; the 
growth rate has a positive effect. 

Key Words: 𝐶𝐶𝐶𝐶2 Emission, Renewable Energy Consumption, Economic Growth, Panel Data 
Analysis 
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ÖZET 

Refakatsiz sığınmacı çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından, sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da 

örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen 

veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuk, şeklinde tanımlanmaktadır. 18 

yaşın altında bulunan bu kişiler, çeşitli sebeplerle ailelerinden (özellikle her iki ebeveyninden) 

ayrı düşmüş ya da aile üyelerini kaybetmiş, yasayla veya gelenek yoluyla kendilerine 

bakmakla sorumlu bir kişi tarafından bakılmayan çocuklardır. Türkiye’de refakatsiz sığınmacı 

çocuklar 2011 yılı öncesinde de mevcut olmakla birlikte, bu tarihten itibaren Suriye savaşına 

bağlı zorunlu göç hareketiyle sayıları dramatik bir şekilde artış göstermiştir. Ülkemizde 

Suriyeli refakatsiz çocuklarla ilgili resmi ve güncel veriler bulunmamaktadır. Bu durumun en 

önemli sebebi ise, söz konusu çocukların yasal olmayan yollarla ülkemiz Suriye sınırından 

geçerek/geçirilerek Türkiye’ye giriş yapmalarıdır. Ayrıca Suriyeli çocuklar çeşitli sebeplerle 

yanlarında aileleri olmaksızın akrabaları veya komşularıyla sınırdan giriş yapabilmekte, bu 

durumda Suriyeli çocukların Türkiye’de kayıt altına alınmalarında sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Suriye savaşına bağlı kitlesel göç hareketiyle Türkiye’ye giriş 

yapan/yaptırılan bu çocukların varlıklarından çoğu zaman resmi olarak haberdar 

olunamamaktadır. Böylece hem Suriyeli refakatsiz çocuklar (barınma, eğitim, sağlık vb.) hem 

de ülkemiz resmi organları (izleme, takip vb.) için pek çok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Türkiye’de yaşayan Suriyeli refakatsiz çocuklar çeşitli sebeplerle sınırı geçerek 

kendi ülkelerine dönmek istediklerinde özellikle ülkemiz resmi makamları tarafından zorlu bir 

süreç başlamaktadır. Sınır ötesine geçmek isteyen Suriyeli refakatsiz çocuğun aile ve akraba 

bağlarının izinin de sürülmesi dâhil olmak üzere uzun ve meşakkatli bu süreç, Türkiye’nin 

ilgili resmi kurumları ve uzman kişiler tarafından yürütülmekte, sürecin sonucunda ise 

çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak bir karara varılmaktadır. Türkiye’de 
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kalmasına veya Suriye’ye dönmesine karar verilmekte ve bu karar doğrultusunda yasal 

prosedür işlemektedir. Suriyeli refakatsiz çocukların ülkelerine geri dönme talepleriyle 

başlayan ve son noktada verilen karara kadar geçen sürede izlenmesi gereken yasal süreç ve 

adımlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.     

Anahtar kelimeler: Zorunlu göç, Suriyeli refakatsiz çocuk, sınır. 
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 ÖZET 

Şiddet, bir veya birkaç kişinin fiziksel, duygusal ve cinsel esenliğine zarar veren ve bireyin 
normal gelişiminin kesintiye uğramasını etkileyen herhangi bir davranış veya tutum olarak 
kabul edilir.  İçinde yaşadığımız yüzyılda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet çok 
yaygın bir fenomendir ve aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Son yılların istatistiksel 
verilerine dayanarak bu olgunun salgın oranlara ulaştığını görebiliriz. Toplumda kadına 
yönelik şiddet birçok şekilde olabilir. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetten 
bahsedebiliriz. Şiddet, zihinsel ve fiziksel sağlığı bozmanın yanı sıra, refahlarını da olumsuz 
yönde etkileyebilir. Aynı zamanda bu olayların güvenlikleri ve istikrarları üzerinde olumsuz 
etkileri olabileceğini söyleyebiliriz. Arnavutluk'ta ve hatta Türkiye'de çoğu ailenin ne kadar 
geleneksel ve ataerkil olduğu düşünüldüğünde, bu her zaman kadınları arka planda tutuyor. 
Aile içi ilişkilere bakıldığında bir kadının toplumda, ekonomide, siyasette vb. eşit olmasının 
nasıl engellendiğini çok net anlaşılmaktadır. Bu sorunla ilgili araştırmalar ve istatistiksel 
veriler, kadınların aile içi şiddete farklı şekillerde tepki verdiğini göstermektedir. Çoğu, aile 
içi şiddete kendilerini suçlayarak tepki veriyor. Türk ve Arnavut toplumunda kadınlara ilişkin 
istatistiki verilere baktığımızda bireysel değil, toplumsal bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 
görebiliriz.  Bu durumda, fenomenin yayıldığını ve yarı yolda  bırakılmış ve nereden yardım 
alacağına dair doğru bilgiye sahip olmayan bir kadın ortaya çıkmaktadır.  Bu olgunun 
büyüklüğünün ve yaygınlığının farkında olarak sadece Arnavutluk ve Türkiye'de değil, tüm 
dünyada, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve medya da 
dahil olmak üzere ortak ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Bu çalışmada kadına yönelik 
şiddet olgusu, biçimleri ve sağlıklı bir toplum için getirdiği sonuçlar incelenmektedir. Şiddetle 
ilgili istatistiksel verilere özel önem verilmiştir. Bu çalışma yapmanın temel amacı, kadına 
yönelik şiddet olgusunun sosyolojik bağlamında genel bir değerlendirmesini sunmaktır. Bu 
çalışmada elde edilen veriler kadına yönelik şiddet ile ilgili konularda araştırma amaçlı 
literatür seçimine yardımcı olmak için kullanılabilir. Literatür çalışması ve dokümantasyon 
yöntemi ile analiz edilmeye çalışılmıştır.  

ANAHTAR KELİMELER: Şiddet, Kadın, Aile, Arnavutluk, Turkiye, 
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AN OVERVİEW OF THE PHENOMENON OF VİOLENCE AGAİNST WOMEN 
(THE EXAMPLE OF ALBANİA  AND TURKEY) 

SUMMARY 

Violence is considered any behavior or attitude that harms the physical, emotional, and sexual 
well-being of one or more people and affects the disruption of the individual's normal 
development. In the century we live in, violence against women and girls is a very common 
phenomenon and is also a violation of human rights. Based on the statistical data of recent 
years, we can see that this phenomenon has reached epidemic proportions. Violence against 
women in society can take many forms. We can talk about physical, psychological, sexual and 
economic violence. In addition to impairing mental and physical health, violence can also 
negatively affect their well-being. At the same time, we can say that these events can have 
negative effects on their security and stability. Given on how traditional and patriarchal most 
families are in Albania and even in Turkey , this always keeps women in the background. 
Looking at family relations, it is clearly understood how a woman is prevented for being 
equal in society, economy, politics, etc. Research and statistical data on this problem show 
that women react to domestic violence in different ways. Most of them react to domestic 
violence by blaming themselves. When we look at the statistical data on women in Turkish 
and Albanian society, we can see that we are facing a social problem, not an individual 
problem. In this case, a woman emerges that the phenomenon has spread and is left halfway 
through and does not have the correct information about where to get help. Aware of the 
magnitude and prevalence of this phenomenon, a joint and determined struggle is carried out 
not only in Albania and Turkey, but also in the whole world, including state institutions, non-
governmental organizations, universities, private sector and media. In this study, the 
phenomenon of violence against women, its forms and its consequences for a healthy society 
are examined. Special attention is given to statistical data on violence. The main purpose of 
this study is to present a general assessment of the phenomenon of violence against women in 
its sociological context. The data obtained in this study can be used to assist in the selection of 
literature for research purposes on issues related to violence against women. İt has been tried 
to be analyzed with a literature study and documentation method. 

KEY WORDS: Violence, Woman, Family, Albania, Turkey 
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ABSTRACT 

Innovation has taken its place among the important terms in the field of marketing in recent 
years. In this study, articles that have been the main focus of marketing innovation over the 
last five years are reviewed.  The articles are examined with the method of systematic 
literature review and the main findings of marketing innovation are reviewed. In this way, it 
has been determined what kind of outcomes exist in theoretical and practical terms and which 
methods are preferred. In the findings, it is stated that the studies conducted in the practical 
field are the majority and that the studies on marketing innovation increase when approaching 
the present. As a sector, it has been determined that tourism, public and manufacturing sectors 
are mainly concentrated and quantitative-oriented studies are mostly carried out. In the 
conclusion, the discussion on the field of marketing innovation has been included and 
suggestions for future research are discussed. 

Keywords: Marketing, Innovation, Marketing Innovation 

PAZARLAMA İNOVAYONU TEMALI ÇALIŞMALAR ÜZERİNE  
SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR TARAMASI 

ÖZET 

İnovasyon kavramı, son yıllarda pazarlama alanında önemli kavramlar arasında yerini 
almıştır. Yapılan bu çalışmada son beş yıla ait pazarlama inovasyonu ana odak noktası olan 
çalışmalar ele alınmıştır. İncelenen makalaler, sistematik literatür taraması yöntemiyle 
yapılmış olup pazarlama inovasyonu ile ilgili ana bulgularının neler olduğu incelenmiştir. Bu 
sayede teorik ve pratik anlamda ne tür çıktıların bulunduğu ve hangi yöntemlerin tercih 
edildiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgularda pratik sahada yapılan çalışmaların çoğunlukta 
olduğu ve pazarlama inovasyonu temalı çalışmaların günümüze doğru yaklaşıldığında artış 
gösterdiği yer almaktadır. Sektör olarak ise turizm, kamu ve üretim sektörünün üzerinde 
yoğunlaşıldığı ve nicel odaklı çalışmaların çoğunlukla yapıldığı belirlenmiştir. Sonuç 
kısmında ise pazarlama inovasyonu alanı ile ilgili tartışmaya yer verilmiş olup gelecekte 
yapılacak olan çalışmalar için öneriler paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnovasyon, Pazarlama İnovasyonu 
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1.INTRODUCTION 

Competition between companies has started to increase rapidly thanks to globalization. For 
this reason, companies have started to look for various alternatives to compete. One of the 
departments that companies include in their businesses to achieve competition goals is the 
marketing department. Then, marketing departments have started to focus on innovation 
studies in order to adapt to this pace and make a difference. This difference has made new 
studies and researches necessary (Moriera et. al., 2012: 196; Utkun and Atilgan, 2010: 26). 
Initially, technical and product-oriented marketing innovations emerged. This understanding 
has started to change and a transition towards service and non-technical marketing 
innovations has started over time. Apart from this, green-themed and technology-oriented 
marketing innovation studies have also emerged (Hussain et. al., 2020: 1; Junge et. al., 2016: 
724; Bartoloni and Baussola, 2016: 92). When the studies are examined in the literature in the 
last 5 years, it is seen that there has been a significant increase in the field of marketing 
innovation. Despite the fact that the marketing strategy is highly desirable in practical and 
theoretical studies, the positive outputs are very few. 

In this study, articles on marketing innovation have been examined in order to be able to look 
at current marketing trends from a broad perspective. It is observed that more studies on 
marketing innovation have been conducted in the past five years. Since the number of articles 
has increased in the last five years and the articles include current issues, marketing 
innovation studies published between 2015 and 2020 are examined. Web of Science and 
Emerald databases are preferred to examine these articles. In order to collect all targeted data, 
these two databases are scanned separately. The focus of the articles has been its methodology 
and findings. In this way, it is ensured to see which marketing innovation the articles focus on 
from a general perspective. Finally, findings are evaluated in the conclusion and discussion 
section. 

2.LITERATURE REVIEW 

In the literature review, the meaning and importance of the innovation, types of innovation, 
marketing and innovation concepts have been included. The aim of this review is to introduce 
marketing innovation with a general innovation perspective. 

2.1. Innovation Concept 

According to OECD guide, the meaning of innovation is defined as “It is the realization of a 
new or significantly improved product (good or service) or process, a new marketing method 
or a new organizational method in internal practices, workplace organization or external 
relations” (OECD ve Eurostat; 2005: 50). As a result of the development of communication 
channels and globalization, innovative competition has started to increase rapidly and has 
become an indispensable part of businesses. Companies follow the developments in the world 
and keep up with innovation. Thanks to these developments, companies offer better products, 
ideas, services or technology to consumers by paying attention to their needs and desires 
(Geldes and Felzensztein, 2013: 109). Therefore, innovation contributes to business for 
following the targeted market and competing against those in the market, providing 
superiority in quality, responding quickly to customer demands and expectations, solving 
problems quickly, contributing positively to the environment, ensuring efficiency and 
profitability, and adapting to dynamic conditions (Erbaşlar, 2019: 8). Innovation is a very 
comprehensive concept due to containing many variables. Besides traditional innovations 
such as product, process, organization and marketing, there are also developing types of 
innovation such as sustainable innovation, service innovation, brand-oriented innovation, 
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open innovation (Zeren ve Yılmaz, 2020: 20; Quaye, 2019: 1536; Gupta and Malhotra, 2013: 
112). 

Innovation is an important concept that has specific criteria and principles. In this sense, it is 
necessary to have certain principles in order to measure the design, plan, implementation and 
the outputs of the innovation and to create new innovations. In conclusion, the criteria to be 
considered for innovation can be listed as follows: 

• Firms had better continue to innovate in order to sustain their success. 

• R&D and innovation should not have the same meaning. 

• The versatile principle of innovation should be adopted. 

• Additional resources should be included for innovation. 

• There should be a concept that can respond quickly to people's needs. 

• There should be a fast and efficient elimination principle that can measure the 
success of innovation projects. 

• Firms should have a framework for plan, design, acceptance and rejection stages for 
innovative projects. 

• Firms should have innovative principles that focus on profit and efficiency.  

As a result, innovation has become an important part of progress for companies nationally and 
globally. It is very important to obtain profitability factors such as time, space, process and 
technology obtained by transforming efficiently scarce resources into the most innovative 
outputs. For this reason, it should be taken into account its contribution to businesses, society, 
economy and technology while making innovation; furthermore, it should be made 
sustainable within the framework of a certain principle. Otherwise, innovations may lose their 
significance and compete. 

2.2. Types of Innovation 

The concept of innovation has been constantly developing since Schumpeter's comprehensive 
definition in 1934 (Geldes and Felzensztein, 2013: 110). In present, it has been determined 
that there are different types of innovations. Some studies classify innovation varieties 
depending on the sector whereas some studies have carried out these studies based on the 
overall (Balaban, 2018: 43). In 2005, the Oslo guide put innovation-related concepts under a 
basic framework and divided the types of innovation into 4 different sections. These are as 
follows (OECD ve Eurostat, 2005: 50): 

• Product 
• Process 
• Marketing 
• Organization 

2.2.1. Product 

Product innovation is the type of innovation a company has made in its products or services. 
New products come with a combination of various creative factors such as discovery, 
invention and new ideas. The product can be new with each feature or an improved version of 
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an existing product (Erbaşlar, 2019: 16). Product innovation is also defined in the Oslo Guide 
to include both goods and services. The guide points out that these innovations have 
significant improvement or should be a new product group (OECD ve Eurostat, 2005: 51). In 
the literature, product-oriented innovations are divided into various areas such as packaging 
design, price, placement and promotion and examined on these variations (Ismudiar and 
Rufaidah, 2016: 40). 

2.2.2. Process 

Process innovation is a new or significant development of production or delivery methods 
(Balaban, 2019: 51). Process innovation may include new software, equipment, or other 
functional process innovations and improvements. A good research design is required in order 
to diversify resources as much as possible in the process and put these plans into action 
(Zeren and Yılmaz, 2020: 86; Suna and Vatan, 2020: 74). 

Process innovation studies are linked to other types of innovation. The latest process studies 
are mostly focused on technology, administration, work performance and related other 
process innovations to get more efficiency in target fields (Geldes and Felzensztein, 2013: 
110; Fuentes-Blasco, 2017: 652).  

2.2.3. Marketing 

Marketing innovation is innovations that are created by understanding the customer, 
employees and the market. In this sense, marketing innovation has a more comprehensive 
content than other innovations. Innovations for the desires, problems, needs and other 
elements of the target audience are part of marketing innovations. In addition, innovations 
within the scope of products and services are also marketing innovations. Therefore, 
marketing innovation is crucial in terms of profitability and efficiency (Balaban, 2019: 55; 
Erbaşlar, 2019: 20 – 21). 

Nowadays, marketing efforts have started to be value-oriented. This focus means a better 
understanding of customer needs. Conversion rates and many user demands parameters are 
calculated as a result of marketing initiatives (Sánchez-Gutiérrez, 2019: 620). In this sense, 
whether marketing innovation is technological, whether it has a positive impact on 
performance and whether marketing innovations can adapt to the market are among the 
crucial debates (Medrano et. al., 2020: 2).  

2.2.4. Organization 

Organizational innovation is a type of productivity-driven innovation. The implementation of 
a new method in the applications, administrative affairs, internal and external relations of the 
target business can be defined as organizational innovation. The purpose of this innovation 
may include various productivity-oriented innovations such as save time, reduce costs, 
increase satisfaction and performance in the workplace. Therefore, organizational innovations 
are a new solution partner for business world. Thanks to organizational innovation, businesses 
can become more efficient and rival more easily, resulting in higher added value to the world. 
Moreover, awards and incentives continue to be discussed in the literature as other methods 
used to improve organization management (Garrido-Moreno et. Al., 2015: 4). Finally, all 
these initiatives help to further develop organizational innovations.  

In conclusion, marketing innovation has been popular field and is linked to other types of 
innovation. Although marketing innovation has similar definitions, the concept of innovation 
does not have a single definitive recognition. Moreover, various definitions and subheadings 
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were born about marketing innovation due to having different objectives of companies. 
Therefore, concepts related to marketing innovation are integrated in a way which is required 
in the practical and theoretical areas and various marketing innovation concepts continue to 
emerge with innovation research and development strategies to suit the needs of companies 
(Vokoun and Píchová, 2020: 4; Medrano and Olarte-Pascual, 2016b: 405). 

3. METHODOLOGY 

In this study, marketing innovation is the main focus of the article. The main reason for this is 
to focus on current trends in marketing. While conducting academic literature review, it has 
been determined that marketing innovation themed studies have gained importance in the last 
five years. During the literature review, Carins’ and Rundle-Thiele’s (2014:1631) systematic 
literature review study approach has been used in this study. Web Of Science (WOS) and 
Emerald have been used in the study and English articles discussed globally were examined. 
Emerald database is also reviewed separately to make no missing data except for Web Of 
Science (WOS) database. While reviewing the literature, "marketing innovation" titled 
articles are included in this study. The language of the literature review has been determined 
as English and only articles are examined in this study. A total of 77 studies have been 
reviewed between the years of 2015 and 2020. 36 of these articles are eliminated due to being 
the same article. 8 of these are not included due to being book chapters and proceedings 
paper. 4 of these articles are not included since the articles’ languages are not English. The 
remaining 32 articles are included in the literature review study. The year of the article, the 
name of the author, the name of the subject, the source of the article, methodology and the 
main findings are included in the findings section. In the result and discussion section, a 
general evaluation has been made about marketing innovation themed studies. 

4.FINDINGS 

In this literature review, articles on marketing innovation in Web of Science (WOS) and 
Emerald database between 2015 and 2020 have been examined. The year of the articles, the 
surname of the author(s), the title of the articles, the source, the method(s) and the main 
findings are included to determine in marketing innovation field.  

Year Author(s) Title Source Methodology Main 
Finding(s) 

2020 D'Attoma and 
Ieva 

Determinants of 
technological 

innovation 
success and 
failure: Does 

marketing 
innovation 

matter? 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Data Marketing 
innovation 

doesn’t have 
positive or 

negative outputs 
in terms of 
innovation 

success 
2020 Gallegos and 

Miralles 
Analyzing 
marketing 

innovation in 
Peruvian 

manufacturing 
companies of 

lower 
technological 

intensity 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Non-technical 
innovations 
(marketing, 

product, 
organization 

etc.) are related 
to external 

sources 

2020 Hussain et. al. Effects of Web of Survey Sustainable 
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sustainable 
brand equity 

and marketing 
innovation on 

market 
performance in 

hospitality 
industry: 

Mediating 
effects of 

sustainable 
competitive 
advantage 

Science 
(WOS) 

marketing 
strategies affect 

positively 
market 

performance 
and marketing 

innovation 

2020 Liu and Li The effects of 
chairmen’s 

social network 
heterogeneity 
on cooperative 

marketing 
innovation: 

Evidence from 
Sichuan 

province in 
China 

Emerald Survey Internal and 
external social 

network 
heterogeneity 
has positive 

implications for 
marketing 
innovation 

2020 Medrano et. 
al. 

The impact of 
marketing 

innovation on 
companies’ 

environmental 
orientation 

Emerald Questionnaire Marketing 
innovation and 
environmental 

orientation have 
a negative 

relationship for 
companies 

2020 Purchase and 
Voleary 

Marketing 
innovation: a 

systematic 
review 

Web of 
Science 
(WOS) 

Systematic 
Review 

Digitalisation is 
the key factor of 

marketing 
innovations 

2020 Vokoun and 
Píchová 

Market 
orientation and 

marketing 
innovation 

activities in the 
Czech 

manufacturing 
sector 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Marketing 
innovation 

affects business 
in different 

ways depending 
on the market 

orientation 

2020 Widjojo et. al. Value co-
creation for 
marketing 

innovation: 
Comperative 

study in the sme 
community 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Collaborative 
networks and 

dynamic 
interactions 

affect positively 
on marketing 
innovations 

2019 Lee and 
Falahat 

The impact of 
digitalization 
and resources 

on gaining 
competitive 

Web of 
Science 
(WOS) 

Questionnaire Digitalization 
has no direct 

effect in terms 
of marketing 
innovation 
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advantage in 
international 
markets: The 

mediating role 
of marketing, 

innovation and 
learning 

capabilities 
2020 Molina-

Castillo et. al. 
Impact of 

business model 
objectives on 

marketing 
innovation 
activities A 
comparison 

between 
manufacturing 

and service 
firms 

Emerald Survey Business 
models and firm 

types 
differentiate the 
results in terms 
of marketing 
innovation 

2019 Monteiro et. 
al. 

Factors for 
marketing 

innovation in 
Portuguese 

firms CIS 2014 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Organizational 
innovation 

index, 
intellectual 

property rights 
and licensing 
(IPRL) and 
customer 

suggestions 
contribute 
marketing 

innovations 
2019 Na et. al. The effect of 

market 
orientation on 

performance of 
sharing 

economy 
business: 

Focusing on 
marketing 

innovation and 
sustainable 
competitive 
advantage 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Marketing 
innovation 

affects 
significantly 
sustainable 
competitive 
advantage in 

business 

2019 Sánchez-
Gutiérrez et. 

al. 

The impact on 
competitiveness 

of customer 
value creation 

through 
relationship 

capabilities and 
marketing 
innovation 

Emerald Survey Marketing 
innovations and 

strategic 
marketing 
approaches 

significantly 
affect customer 
value creation 

2019 Quaye and 
Mensah 

Marketing 
innovation and 

Emerald Survey Marketing 
innovations 
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sustainable 
competitive 
advantage of 

manufacturing 
SMEs in Ghana 

provide 
sustainable 
competitive 
advantage 

2018 Ungerman et. 
al. 

The impact of 
marketing 

innovation on 
the 

competitiveness 
of enterprises in 
the context of 
industry 4.0 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Marketing 
innovation 

affects 
significantly 

business 
competitiveness 

in terms of 
industry 4.0 

2018 Borysova and 
Monastyrskyi 

Marketing 
innovation 

activity of urban 
public transport: 

Results of the 
emprical study 

Web of 
Science 
(WOS) 

Emprical 
Research 

Eco-friendly 
and smart 

public 
transportation 
systems are 

determined with 
the 

contributions of 
marketing 
innovation 

2018 Elrod and 
Fortenberry 

Catalyzing 
marketing 

innovation and 
competitive 

advantage in the 
healthcare 

industry: the 
value of 

thinking like an 
outsider 

Web of 
Science 
(WOS) 

Literature 
debate 

Marketing 
innovation has a 
critical role due 

to increasing 
patient needs 

and developing 
technology in 
the healthcare 

sector 

2018 Ramirez et. al. From external 
information to 

marketing 
innovation: the 
mediating role 
of product and 
organizational 

innovation 

Emerald Survey External 
information 

flow is 
important in 

terms of 
product, 

organisational 
and marketing 

innovation 
2017 Patluang Network mining 

for marketing 
innovation: 

Evidence from 
tourism 

community 
enterprises 

Web of 
Science 
(WOS) 

Questionnaire Network 
marketing 
innovation 

affects 
positively 
tourism 

communities 
2017 Cruz-Ros et. 

al. 
Entrepreneurial 
competencies 

andmotivations 
to enhance 
marketing 

innovation in 

Web of 
Science 
(WOS) 

Emprical 
Research 

The findings 
can help 

policymakers to 
design 

marketing 
innovation 
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Europe strategies 
2017 Aksoy How do 

innovation 
culture, 

marketing 
innovation and 

product 
innovation 
affect the 
market 

performance of 
small and 

medium-sized 
enterprises 
(SMEs)? 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Marketing 
innovation 

affects product 
innovation and 

market 
performance 

positively 

2017 Grimpe et. al. R&D, 
marketing 

innovation, and 
new product 

performance: a 
mixed methods 

study 

Web of 
Science 
(WOS 

Interview and 
quantitity 

survey 

Focusing on 
technological 
and marketing 

innovation 
seperately is 
betten than 

unitive strategy 
2016 Bartolonia and 

Baussola 
Does 

technological 
innovation 
undertaken 

alone have a 
real pivotal 

role? Product 
and marketing 
innovation in 

manufacturing 
firms 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey Technological 
innovation is 
important for 
companies’ 
success and 
marketing 

innovation is an 
important 

component of 
this process 

2016 Chuah et. al. The 
contribution of 
perceived firm 

marketing 
innovation 

initiatives to 
customer 

perceived value 
and loyalty: 

Does switching 
experience 

really matter? 

Web of 
Science 
(WOS) 

Questionnaire Functional and 
monetary values 

are noted to 
help the 

relationship 
between 

perceived firm 
marketing 
innovation 

initiatives and 
customer 
loyalty 

2016 Crick and 
Crick 

The first export 
order: A 

marketing 
innovation 
revisited 

Web of 
Science 
(WOS) 

Interview For the first 
export, it is 
important to 
integrate all 

factors to adopt 
in international 

settings 
2016 Gupta et. al. Marketing 

innovation: A 
consequence of 

Web of 
Science 
(WOS) 

Questionnaire Marketing 
innovations help 
contribute to the 
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competitiveness competitiveness 
of the brand 

2016 Junge et. al. Product-
marketing 
innovation, 

skills and firm 
productivity 

growth 

Web of 
Science 
(WOS) 

Emprical 
Research 

Product-
marketing 
innovation 
increases 

productivity in 
skill-oriented 

companies 
2016a Medrano and 

Olarte-Pascual 
An empirical 
approach to 
marketing 

innovation in 
small and 
medium 

retailers: An 
application to 
the Spanish 

sector 

Web of 
Science 
(WOS) 

Survey and 
Statistical 
Methods 

The new 
marketing 
approaches 

affect types of 
innovations 
positively 

2016b Medrano and 
Olarte-Pascual 

The effects of 
the crisis on 
marketing 

innovation: An 
application for 

Spain 

Emerald Survey and 
Statistical 
Reports 

Firms tend to 
focus less on 

marketing 
innovation 

during the crisis 

2016 Nieves and 
Diaz-Meneses 

Antecedents and 
outcomes of 
marketing 

innovation: An 
empirical 

analysis in the 
hotel industry 

Emerald Survey Marketing 
innovation and 

learning 
capability affect 

hotels’ fiscal 
performance 

positively 
2015 Garrido-

Moreno et. al. 
Exploring the 

role of 
knowledge 

management 
practices in 

fostering 
customer 

relationship 
management as 

a catalyst of 
marketing 
innovation 

Emerald Questionnaire Customer 
relationship 

management’s 
(CRM’s) 

success helps 
marketing 

innovation to 
develop 

2015 Kumar Green 
marketing 

innovations in 
small Indian 

firms 

Emerald Interview Firms can 
differentiate 

themselves with 
the help of 

green focused 
marketing 

innovations 
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As a result of this study, marketing innovation themed studies are examined within the scope 
of Web of Science (WOS) and Emerald. It has been determined that marketing innovation 
themed works have gained importance over the last five years. When these articles are 
considered, it is seen that developed countries attach importance to this issue as well as 
developing countries and less developed countries give importance to the marketing 
innovation themed studies. It has been observed the reason of this is that developing countries 
or underdeveloped countries have the opportunity to closely follow innovative studies thanks 
to internet and globalization. When the article search is completed, it has been observed that 
the marketing innovation focused studies are more dominant on Web of Science (WOS). It 
has been seen that the studies are based on product and service innovation. Medium-sized 
firms gain importance as main focus and this line is followed by larger-sized firms. When the 
industries are taken into consideration, tourism, public and manufacturing industries are 
dominant in this study. It can be stated that issues related to digitalization, green environment 
and increasing performance have gained importance when the studies conducted within the 
scope of marketing innovations are considered. As a methodology, it has been observed that 
quantitative studies are conducted and surveys are very common in these studies. In addition, 
many studies have benefited from the structural equation models. On the other hand, it is 
found that qualitative studies are quite limited. In the findings of the studies, it has been 
determined that non-technical marketing innovation studies have started to be emphasized. 
According to the main findings of the articles, it can be stated that marketing innovations are 
beneficial in terms of management, organization and financial performance and these 
innovations have mostly positive impacts. Moreover, it has been determined that there is a 
trend towards non-technical and modern innovations instead of traditionally product-oriented 
innovations. 

As a result, it can be stated that marketing innovation themed studies have gained importance 
in academic world. Although studies in tourism, public and manufacturing related fields are 
very popular, studies on other fields are increasing rapidly. Moreover, green themed studies 
have started to be seen in the field of marketing innovation. Apart from that, it has been 
observed quantitative studies are predominant and qualitative studies are limited. However, it 
has been determined that there has been a transition to non-technical and modern marketing 
innovation studies rather than traditional product-oriented marketing innovation studies. 

5. CONCLUSION 

The main focus of this study has been marketing innovation. As a result of comprehensive 
literature review, it is seen that marketing innovation themed studies have gained importance 
as of 2015. When the findings are evaluated, marketing innovation has become a subject of 
interest not only in developed countries but also in developing and less developed countries. 
The main reasons for these developments are the ease of access to information with the help 
of globalization and the spread of the internet. Therefore, it is possible to say that the year 
difference between the topics on the agenda of the developed and underdeveloped countries 
are gradually disappearing. It has been determined in the literature that the studies conducted 
are questionnaire-oriented quantitative studies and that exploratory-oriented studies are very 
limited. In this sense, it is appropriate to state that there is a methodological gap in terms of 
interviews, focus groups and other exploratory qualitative studies. On the basis of main 
findings, it has been determined that studies on product-oriented traditional marketing 
innovations are not conducted. Instead, management, organization, digitalization, service and 
green themed issues are predominantly discussed. The outputs obtained show that marketing 
innovation has a benefit to the firm, staff, customer or environment mostly.  
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When evaluated in terms of theoretical implications, the studies are mostly quantitative 
studies. In this sense, it is striking that survey studies have been mostly conducted. 
Researchers can examine which sector studies are being conducted, which methods and 
analysis methods are used and what kind of outputs have been obtained with the help of this 
literature review. To widen marketing innovation studies, exploratory qualitative studies can 
also be conducted. Exploratory studies such as in-depth interviews and focus groups about the 
companies can be conducted. Apart from this, tourism, public and manufacturing industries 
are mostly studied in the sectorial sense. Different sectors can be also studied and exploratory 
studies can be conducted in these different areas. The studies are very important in terms of 
practical implications as well. Thanks to this study, companies can see what kind of 
developments have been made about marketing innovation. Furthermore, companies can 
examine marketing innovation outputs about financial performance, management, 
organization, green environment and sustainability. 

As a result, the literature review of the articles on marketing innovation has been conducted in 
this study. It has been determined that marketing innovation themed studies have been 
increasing rapidly over the last five years. When the articles published over the last five years 
are examined, it is concluded that the majority of the articles are beyond the theoretical 
framework and have implications for the practical field. In this sense, companies can also 
make inferences in the practical field as a result of these articles. Considering the theoretical 
implications, qualitative studies can be conducted and exploratory research can be applied 
about the digital service industries in the future research. 
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Abstract 

The current circumstance globally experienced is due to theCOVID-19 disease pandemic 

which has been regarded as SARS-CoV-2. Although, the first case report of the coronavirus 

was noticed in the December 2019 in the Huanan Sea food Market from Wuhan city of 

China. Later, its expansion was robust and has displayed its impact in several countries which 

ultimately have led to refrain their sea ports, airports alongside railways. Even have led to 

restrict the import and export activities. Chiefly, the China was the major distributor of the 

raw materials to several countries but manufacturing activities was slow down across the 

globe due to lockdown impacts. Several countries have stopped purchases from china. 

Among several countries which faced economic crisis, one among them was India and the 

Indian government has lockdown for 41 days, attributably affected the many manufacturing 

activities as well majorly affected the supply chains which automatically led to decrease the 

economy of the country. In our current paper we have portrayed the Impact of Covid-19 led 

to restriction of import and export activities which in turn affected Indian economy and on 

supply chains. It is likely to emphasize as well as help the researchers to develop the 

conceptual models to overcome and have insight about further activities. 

Key words: Covid-19, Economy, Export, Import, Lockdown, Supply chain 
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ÖZET 
Bu çalışma, Türkiye ve Arjantin gibi ekonomik büyümenin hızlı bir trend içinde gerçekleştiği 

ülkelerde son on beş yıldaki mali performansı ve bu mali performansın refaha olan etkilerini 

incelemektedir.  Bu incelemede iki sistemin varlığı karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve 

Türkiye’de merkezi sistemin toplumsal refaha olan desantralizasyon etkileri ağır basarken, 

Arjantin’de federal sistemin toplumsal refaha olan desantralizasyon etkileri ağır bastığı 

görülmüştür. Özellikle de, farklı hükümetlerin bu ülkelerin çeşitli bölgelerine kaynak 

sağlamaya karar verirken toplumsal refah endekslerinin evrimini göz önüne alıp almadıkları 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle, bu diğer çalışmalarda olmayan önemli bir eksiklik giderilerek 

ilk olarak her iki ülkede de belirlenmiş bölgeler için bölgesel İnsani Endeksi geliştirilmiştir 

(HDI). Sonrasında bu indeks, ekonometri veri panel modelinde mali desantralizasyon temsili 

değişken olarak kullanılan mali kaynaklar ödeneği (FRA) ile karşılaştırılmıştır.  Etkilerin 

analizinin ardından, mali kaynaklar ödeneğine karar verilme aşamasında toplumsal refah 

indekslerinin Arjantin’de Federal sisteme göre, Türkiye’de ise merkezi sisteme göre ele alındığı 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Mali Federalizm, Türkiye, Arjantin, Sosyal Refah, Data Panel 
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ONLİNE HAVAYOLU TALEBİNİN KÜÇÜK ZAMAN DİLİMLERİNDE DİNAMİK 
OLARAK MODELLENMESİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Melike METERELLİYOZ KUYZU 
 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-1718-055X 
 
 

Son yıllarda bütün dünyada müşterilerin ulaşım tercihleri havayolu moduna doğru 

kaymaktadır. Türkiye’de de havacılık sektörü hızla büyümekte, müşteri talebi ve rekabet çok 

keskin bir şekilde artmaktadır. Bu süreç havayolu firmalarının sunduğu ürünleri sürekli 

geliştirmesini, ve detaylı, güvenilir ve kapsamlı veri analizini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu 

bağlamda sunulan ürünlerin son yılların en önemli satış kanalı olan online alışveriş üzerinde 

analiz edilmesi müşteri tercihlerini ve trendlerini anlamada çok önemlidir.  Özellikle internet 

üzerinden alışverişin müşteriler açısından daha çok tercih edilir ve erişilebilir hale gelmesi ile 

online satış kanalı, havayolları açısından giderlerin daha az, görünürlüğün daha fazla olması 

açısından maliyet avantajı olmaya ve gelir fırsatı oluşturmaya başlamıştır. Bu sayede 

havayolları tarafından yapılacak tekli veya çoklu uçuş planları için online bilet satın almak 

isteyen müşteri talebinin doğru tahminlenerek en uygun zamanda müşterinin ödemeye razı 

olduğu fiyatın gösterilmesi gerekliliği ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada rekabetçi ve 

monopol pazarlar için online satış kanalından gelen talebin gelişimi zaman dilimleri gitgide 

küçültülerek ayrıştırılmıştır. Öncelikle gelen talebin uçuşa ne kadar zaman kala geldiği 

incelenerek, bu zamanlara göre sunulan ürünlerin özellikleri – miktar ve fiyatını – ve bu 

durumu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için regresyon modeli kullanılmıştır. Bir sonraki 

aşamada ise talebin dinamik olarak analizi zaman serileri yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan veri günümüzde faaliyet gösteren bir firmadan sağlanmış, fakata veri gizliliği gereği 

belli oranlarla çarpılarak kullanılmıştır. Sezonsallık analizinin de yapıldığı çalışmada talep 

tahmini için en uygun modelin üssel düzeltme olduğu görülmüştür. Talebin oluşma zamanını 

etkileyen faktörlerin analizinde ise regresyon modeli monopol ve oligopol piyasalar için 

yolcuya sunulan ücret, uçuş süresi, bilet özellikleri (geri ödemeli vb.) gibi bazı faktörlerin ortak 

olarak önemini ortaya koyarken; havayolunun hat bazında sunduğu sefer sayısı, uçuşun saati 

gibi faktörlerin de farklı piyasa koşullarında etkili olduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Havayolu Talebi, Satış Kanalları, Dinamik Modelleme, Regresyon 

73

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



TÜRKİYE'DE SPORCU ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 
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Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü, ORCID: 0000-0002-8084-4136   

ÖZET 

5.12.2019 tarihinde kabul edilen ve 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren 7194 Sayılı Kanun ile birlikte ülkemizdeki sporcu ücretlerinin vergilendirilmesinde 
değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu kanun ile bu alanda yapılan en önemli değişiklik, 
sporcuların ücretlerine uygulanan vergi oranlarında artışa gidilmesidir. Buna göre, lig usulüne 
tabii olan spor dallarından en üst ligdeki spor kulüpleri tarafından sporcularına yapılan ücret 
ödemelerine uygulanan vergi tevkifatı oranı %15’den %20’ye yükseltilmiştir. Ayrıca bütün 
sporcular için, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde yer alan tarifenin 4. dilimindeki 
tutardan daha fazla ücret geliri elde edenlere beyanname verme ve bahse konu tarifeye göre 
vergi ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu bu yeni düzenlemeyle birlikte, sporcu ücret 
gelirlerine yönelik olarak uygulanan özel ve düşük vergileme ayrıcalığı önemli oranda terk 
edilmiştir. Bununla birlikte, 2020 yılının başından itibaren tüm Dünyayı etkisi altına alan ve 
gelişmiş ülkeler dahil tüm ülkelerin mücadele etmekte zorlandığı Covit-19 pandemi salgını 
ülkelerin ekonomik yapılarında büyük tahribatlara neden olmuştur. Türkiye de bu salgından 
önemli oranda olumsuz etkilenmiştir. Bu süreçte başta vergi olmak üzere, ülkemizdeki kamu 
gelirlerinin beklenen seviyelerin altında kaldığı göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde 
hükümetin yeni mali kaynak meydana getirme çabalarının olacağı açıktır. Özellikle üst 
liglerdeki sporcu gelirlerinin normal ve yaygın ücret gelirlerinden oldukça fazla olduğu 
bilinen bir gerçektir.. Bu bağlamda son yasal düzenlemelerde doğrudan vergi kaynaklarından 
daha fazla gelir elde etme düşüncesinin bir parçası olarak Türkiye’de sporcuların ücretlerine 
uygulanan vergi stopajı oranının yükseltilmiş olması yeterli görülmeyebilir ve bu oran daha 
da yükseltilebilir. Yakın zamana kadar sporcu ücret gelirlerinin oldukça düşük oranda 
vergilendirildiği ülkemizde, hem vergilemede adaleti sağlamak hem de devlete ilave mali 
kaynak meydana getirmek için yapılan düzenlemelerin yerinde bir uygulama olduğu 
söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye’deki sporcu ücret gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili 
son yıllardaki yasal düzenlemeler incelenmiş ve bu düzenlemelerin etik ve mali açıdan 
sonuçları tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Türkiye’de ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, sporcu ücretleri 
üzerindeki vergi yükü, ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki mali ve sosyal amaçlar. 

An Evaluation of Taxation of Athletes’ Wages in Turkey 

Abstract 

With the Law No. 7194, which was adopted on 5.12.2019 and published in the Official 
Gazette No. 30971, a change was made in the taxation of athletes' wages in our country. The 
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most important change made in this field with the law in question is the increase in the tax 
rates applied to the wages of athletes. Accordingly, the rate of tax withholding applied to the 
wage payments made by the top league sports clubs to their athletes from the sports branches 
of the league has been increased from 15% to 20%. In addition, all athletes are obliged to 
submit a declaration and pay taxes according to the said tariff for those who earn more wage 
income than the amount in the 4th segment of the tariff in Article 103 of the Income Tax Law. 
With this new regulation, the privilege of special and low taxation applied to the wage income 
of athletes has been abandoned to a great extent. However, the Covid-19 pandemic, which has 
affected the whole world since the beginning of 2020, and which all countries including 
developed countries have difficulty to fight against, has caused great damage to the economic 
structures of countries. Turkey has been adversely affected by this pandemic to a considerable 
amount. Considering that the public revenues in our country, especially with respect to taxes, 
remained below the expected levels in this process, it is clear that the government will have 
efforts to create new financial resources in the upcoming period. It is a known fact that the 
incomes of athletes, especially in the upper leagues, are considerably higher than the normal 
and common wage income. In this context, the increase of tax withholding rate applied to the 
athletes’ wages may not be seen as sufficient, and this rate may be increased further. In our 
country where athletes’ wages were being taxed at a very low rate until recently, it can be said 
that the regulations are valid both to ensure tax equity and to create additional financial 
resources for the state. In his study, the legal regulations concerning the taxation of athletes’ 
income in recent years in Turkey are examined, and ethical aspects of these regulations and 
financial results are discussed. 

Keywords: Taxation of wage income in Turkey, the tax burden on athletes charges, fiscal and 
social purposes in taxing wage earnings. 
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ÖZET 

Bu çalışma, devletlerin ekonomideki etkinliğinin azaltılmasını isteyen ve ekonomiden siyaseti 
dışlamaya çalışan neoliberal düşüncenin desteklediği Schumpeteryen Çalışma Devleti (SÇD) 
yaklaşımının sendikalaşma üzerindeki etkisini incelemektedir. SÇD anlayışı, Keynesyen Refah 
Devleti’nin (KRD) çökmesinden sonra uygulamaya konulmuş bir yaklaşımdır. Keyneysen 
ekonomi düşüncesinde, toplumun ortak çıkarının rasyonel bireylerce tesis edileceğine yönelik 
temellendirme kabul görmemekteydi. Bunun aksine Keynes, ekonomik faaliyetlerin büyük 
kısmının “hayvansal güdüler” tarafından yönlendirildiğini iddia etmekteydi. Hayvansal 
güdüler, insanların ekonomik olmayan güdülerinden oluşmaktadır ve ekonomideki 
dalgalanmaların esas nedenidir. Bundan dolayı Keynesyen ekonomide emek, emek 
piyasalarındaki iş sözleşmeleri ve emek hareketliliğinin kısıtlanmasıyla hayvansal güdülerin 
etkisinden korunmaktaydı. Bunun yanı sıra emek ve sermaye arasında bir uzlaşının varlığı 
toplumsal uzlaşının devam etmesini sağlamaktaydı. Petrol Krizleri sonucu KRD sona ererken, 
refah devleti uygulamaları geri plana itilmiş, buna bağlı olarak toplumsal uzlaşıyı ve sosyal 
hakları öne çıkaran politikalar ekonomide esnekliği engelledikleri gerekçesiyle önemini 
kaybetmiştir. Devletin ekonomideki etkinliğinin azaltılmasını amaçlayan, piyasa odaklı 
politikaları önemseyen ve toplumsal talepleri göz ardı eden neoliberal yaklaşım dünya 
ekonomisinde hakim hale gelmiştir. Neoliberalizmin desteklediği SÇD, işsizliği azaltmayı 
amaçlayan ve sosyal hakları önemseyen Keynesyen ekonominin tersine rekabet temelli modeli 
çalışma hayatına yerleştirmiştir. Devletler için uluslararası rekabete uyum sağlanması temel 
amaç olduğundan emek piyasalarında esnek istihdam politikaları tercih edilmeye başlanmıştır. 
Bu çalışmada neoliberal düşüncenin desteklediği esnek istihdama yönelik politikaların 
yönlendiricisi olan SÇD’nin uygulama sonuçları ele alınmaktadır. Sendikalaşma düzeyine ait 
verilerle neoliberal dönemde SÇD’nin etkisi değerlendirilmiştir. OECD’den elde edilen veriler 
ülkelerde sendikalaşmanın gerilediğini ortaya koymaktadır. Pareto tarafından 20. Yüzyılın 
seçkinleri olarak tanımlanan sendikalar önemini kaybetmiştir. Sendikaların gerilemesi 
neticesinde ücretlerde gelir işlevini yitirip birer maliyet unsuruna dönüşürken, sosyal politikalar 
da önemsizleştirilmiştir. Sonuç olarak, dünya ekonomisinin hakim paradigması neoliberal 
yapılanmanın desteklediği SÇD’nin emek piyasalarında yerleşmesi, sendikalaşmanın 
gerilemesine neden olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Keynesyen Refah Devleti, Schumpeteryen Çalışma 
Devleti, Esnek İstihdam, Sendikalaşma. 
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THE SCHUMPETERIAN WORKFARE STATE AND THE DECLINE OF THE 
TRADE UNIONS 

ABSTRACT 

This study examines the effect of the Schumpeterian Workfare State (SWS) approach on 
unionization, which is supported by neoliberal thought that seeks to reduce the efficiency of 
states in the economy and exclude politics from the economy. SWS is the approach that tries to 
regulate labor markets after the collapse of the Keynesian Welfare State (KWS). In Keynesian 
economic thought, the grounding that rational individuals would establish the common interest 
of society was not accepted. On the contrary, Keynes asserted that most economic activities 
were directed through “animal spirits”. Animal spirits include non-economic motivations and 
are the leading cause of fluctuations in the economy. Hence, labor in the Keynesian economy 
was protected from the influence of animal motives by labor contracts and the restriction of 
labor mobility in the labor market. Thus, it ensured the durability of social consensus by 
establishing a consensus between labor and capital. As the KWS ended as a result of the Oil 
Crises, the welfare state practices were disregarded, and accordingly, policies that emphasize 
social consensus and social rights lost their importance because they prevent flexibility in the 
economy. The neoliberal approach, which aims to reduce the efficiency of the state in the 
economy, emphasizes the market-oriented policies and ignores social demands, has become 
dominant in the world economy. The SWS, supported by neoliberalism, has established a 
competition-based model in labor markets, vice versa, the Keynesian economy, which cares 
about reducing unemployment and social rights. Implementation of flexible employment 
policies has been the main objective to adapt to international competition in the labor markets. 
Flexible employment policies have begun to be preferred in labor markets since the primary 
purpose of states is to adapt to international competition. In this study, the implementation 
results of the SWS, which is the guide of the policies for flexible employment supported by 
neoliberal thought, are discussed. The effect of SWS in the neoliberal period has been evaluated 
with the data on the level of unionization. The data obtained from the OECD reveal that 
unionization in countries has declined. Unions, defined by Pareto as the elite of the 20th century, 
lost their importance. As a result of the decline of the unions, wages lost their income function 
and turned into a cost element, and social policies were trivialized. Consequently, the settlement 
of SWS in the labor markets, supported by the neoliberal structuring, which is the dominant 
paradigm of the world economy, led to the regression of unionization. 

Keywords: Neoliberalism, Keynesian Welfare State, Schumpeterian Workfare State, Flexible 
Employment, Unionization. 
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ÖZET 

Sosyal bilimlerin işi toplumsal gerçekliği anlamaya çalışmaktır ve bunu, gerek yapılar gerek 
öznelerce üretilmiş işaretleri okuyarak yapar. Sosyal bilimcilerin toplumsal gerçekliğe ilişkin 
işaretleri okuma yolları olarak tanımlanabilecek “yöntemler”, gerçeklik temsillerini içeren 
çeşitli araçları kullanırlar. Bu bağlamda sosyal bilimciler, istatistiksel tablolardan etnografik 
tasvirlere, tarihsel dokümanlardan sanat yapıtlarına kadar oldukça zengin bir temsil çeşitliliği 
ile karşı karşıyadır ve toplumu bu temsillerle anlatırlar. 

Nitel araştırma yöntemi içinde, bu zengin temsil çoğulluğundan seçtiği metinsel ya da görsel 
ürünler üzerinden toplumu anlatan üç yaklaşım, bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. 
Zaman zaman birbiriyle bitişik, zaman zaman birbirine sanki biri diğerinin bir başka 
evresiymişçesine bağlı yaklaşımlar olarak anlatı analizi, söylem analizi ve metinlerarasılık, 
1960’lı yıllarda kuramlaşan yapısalcı ekolün edebiyat disiplini içinde kabul görmesiyle birlikte 
kendini göstermeye başladılar. Bu yaklaşımlar daha sonra sosyoloji, psikoloji, iletişim 
araştırmaları, siyaset bilimi gibi diğer disiplinlerce de benimsendi.  

Edebiyat ve yapısalcı dilbilim kuramcıları tarafından, cümlenin sınırlarını aşan, cümlelerin 
birbirine bağlanması açısından ele alınan sözce olarak tanımlanan söylem, aynı zamanda bir dil 
pratiğidir. Söylemin, ideoloji, bilgi, müzakere, güç ve gücün dolaşımıyla eyleme dönüşen dil 
pratiklerine ilişkin süreç niteliği, toplumu anlamak ve ilişkileri ortaya çıkarmak için onu 
çözümlemeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda söylem analizine girişen sosyal bilimci, bunu 
gerçekleştirirken roman içeriğinden, resimlerden, resmi veya tarihsel dökümanlardan, 
görüşmelerden, fotoğraflardan, belgesel ya da kurgu filmlerden vb. yararlanabilmektedir. 
Toplumsal gerçekliği temsil eden tüm bu ürünler birer anlatı, anlatıya içkin güç ilişkileri ise 
söylem olmaktadır. Bu haliyle anlatı görece özerk bir valığa sahiptir. Bir yanıyla söyleme bağlı 
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olan anlatı, öte yandan başka anlatılarla etkileşimdedir. Metinlerarasılık olarak adlandırılan bu 
etkileşimin ortaya çıkarılması, toplumu anlatmaya yardım eden bir başka yaklaşım olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda anlatı, söylem ve metinlerarasılık birbiriyle bitişik 
süreçler olmakta, toplumu anlamak ve anlatabilmek için anlatı, söylem ve metinlerarasılık 
analizlerinin birlikte yapılması zorunlu hale gelmektedir. 

Anahtar kelimeler: Nitel Araştırma Yöntemi, Anlatı Analizi, Söylem Analizi, Metinlerarasılık 
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TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GİYİM MARKALARINA KARŞI TUTUMUNUN DUYGU ANALİZİ YÖNTEMİYLE 

TESPİTİ 
 

Dr. İbrahim TOPAL 

ORCID: 0000-0002-7119-9470 
 

Tüketicilerin ürünlere karşı geliştirdiği tutum, satın alma sürecindeki önemli psikolojik 
faktörlerden biridir. Bununla birlikte, sosyal medyadaki ürün veya hizmetler hakkındaki 
görüşler tüketicilerin tutum geliştirmesine ve sergilenmesine imkân tanımaktadır. Covid-19 
pandemisi öncesinde tüketicilerin sürdürülebilir ürünleri pahalı bulunmasına rağmen olumlu 
tutum sergilediği çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak pandemi sürecinde küresel anlamda 
sokağa çıkma yasakları, üretim tesislerinin durma noktasına gelmesi, ülke ekonomilerinin açık 
vermesi, artan işsizlik oranları neticesinde tüketiciler ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlar 
yaşamaktadır. Bu sorunların pandemi öncesinde sürdürülebilir ürünlere karşı geliştirilen tutumu 
etkilemesi muhtemeldir. Bu bağlamda, çalışma sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir giyim 
markalarına yönelik olarak günümüz tüketicilerinin internet arama motoru verileriyle genel 
eğilimini ve Twitter verilerinde duygu analizi yöntemini kullanarak tutumlarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu maksatla öncelikle Google Trends’ten tüm dünyayı içeren son beş yıldaki 
“sustainability” terimine yönelik veriler alınmış ve genel eğilim hakkında çıkarımda 
bulunulmuştur. Sonrasında “sustainability” terimi ve dünya çapında bilinen 2 sürdürülebilir 
giyim markasına yönelik İngilizce tweet’ler toplanarak iki ayrı veri seti oluşturulmuştur. Veri 
setleri ön işleme tabii tutularak anlamda değişiklik yapmayan kelimeler, çeşitli noktalama 
işaretleri ve internet bağlantı adresleri kaldırılmıştır. Veriler duygu analiz yöntemlerinden 
Vader yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar pozitif, nötr, negatif ve birleşik değer 
olarak elde edilmiştir. Birleşik değerin üç parçaya ayrılmasıyla yapılan hesaplama sonucunda 
tweet’lerin olumlu, nötr, olumsuz olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları 
olarak, 2016-2021 yılları arasında dünya genelinde en çok Nisan 2021’de sürdürülebilirlik 
konusunda arama gerçekleştirilmiştir. Şubat – Mayıs 2021 yılları arasında Covid-19 nedeniyle 
dünya üzerinde en çok vaka ve ölümün yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan G20 
ülkeleri arasında sırasıyla en çok arama yapılan 6. ve 8. sırada yer almışlardır. “Sustainability” 
terimine yönelik elde edilen 6714 tweet’in 3754 tanesi olumlu, 2553 tanesi nötr, 407 tanesi 
olumsuz olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir giyim markalarına yönelik veri setinde yer alan 
961 tweetin ve 371 olumlu, 428 nötr, 154 olumsuz bulunmuştur. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik 
pandemi sürecinde en yoğun vakaların olduğu ülkelerde dahi internet aramalarında 
popülaritesini devam ettirmiş ve sosyal medya ortamında da tüketiciler tarafından olumlu tutum 
tepki almıştır. Sürdürülebilir giyim markalarında nispeten nötr yaklaşım fazla çıkmakla birlikte 
marka sayısının arttırılması ve diğer sosyal medya araçlarının dahil edilmesiyle tutumun olumlu 
olarak görülmesi muhtemeldir.  
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Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Metin Madenciliği, Duygu Analizi, Giyim Markaları 

DETERMINATION OF CONSUMERS ATTITUDE TOWARDS SUSTAINABILITY 
CONCEPT AND SUSTAINABLE APPAREL BRANDS USING SENTIMENT 

ANALYSIS 

Consumers’ attitude towards products is one of the important psychological factors in 
the purchasing process. Moreover, opinions about products or services on social media allow 
consumers to develop and exhibit their attitudes. Prior to the Covid-19 pandemic, studies have 
shown that consumers had a positive attitude even though they thought that sustainable products 
were expensive. However, consumers economic, psychological and social problems as a result 
of global lockdowns, production facilities coming to a halt, countries' budget deficits and 
increasing unemployment rates during the pandemic. These problems are likely to affect the 
attitude developed towards sustainable products before the pandemic. In this context, this study 
aims to reveal the general tendency of today's consumers with internet search engine data and 
their attitude with Twitter data and sentiment analysis towards sustainability and sustainable 
apparel brands. For this purpose, primarily, the data within the last five years about the term 
"sustainability", which includes the whole world, were taken from Google Trends and inferred 
about the general trend. Afterwards, two separate datasets were created by collecting tweets 
related to "sustainability" and two world-renowned sustainable apparel brands. Then, the 
datasets were pre-processed and the words that did not cause changes in the meaning, various 
punctuation marks and Internet connection links were removed. The datasets were analysed 
with Vader method, one of the sentiment analyses. The results were attained as positive, neutral, 
negative, and combined values. Tweets were evaluated as positive, neutral and negative with 
the calculation made by dividing the combined value into three parts. As a finding, the most 
internet search about sustainability between 2016 and 2021 has been carried out in April 2021. 
During February-May 2021, the United States of America and India where the most cases and 
deaths took place in the world due to Covid-19, were ranked 6th and 8th, respectively, among 
the G20 countries. Out of 6714 tweets related to "Sustainability", it has been determined that 
3754 tweets were positive, 2553 tweets were neutral, 407 tweets were negative. The sustainable 
apparel brands dataset, 961 tweets, was specified as 371 positive tweets, 428 neutral tweets and 
154 negative tweets. In conclusion, sustainability has maintained its popularity in internet 
searches even in the countries with the most cases during the pandemic and has received a 
positive attitude from consumers in social media. Although the relatively neutral attitude is 
more pronounced in sustainable apparel brands, it is likely that the attitude will be seen as 
positive by increasing the number of brands and the inclusion of other social media tools. 

Keywords: Sustainability, Text Mining, Sentiment Analysis, Apparel Brands 
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ÖZET 
Birçok bilim dalında olduğu gibi iktisat biliminde de ilgili iktisadi alana farklı pencerelerden 
bakan bir çok görüş bulunmaktadır. Çok görüşlü bu yapı iktisadi alandaki dinamizmin bir 
sonucudur. İktisadi faaliyetlerdeki nitel ve nicel temelli değişimler bu alandaki hakim 
paradigmayı çoğu zaman yetersiz kılabilmekte ve bu durum çözüm odaklı bir çok görüş ve 
eleştiriyi literatür sahnesine taşıyabilmektedir. İktisat biliminin gelişmesine katkı sunan çok 
sesli bu yapı Ortodoks ve Heterodoks  öğreti olmak üzere iki temel akım altında toplanmıştır.  
İktisadi değişkenler arası nedensellik ilişkisini analitik yoğun yöntemlerle analiz eden Ortodoks 
öğretide fiktif olguların ve soyut modellemelerin hakimiyeti söz konusudur. Bir kısım  
değişkenlerin  sabit varsayılması  metodolojik  bir zorunluluk olmakla birlikte bu varsayımsal 
durum Ortodoks öğretinin pratik ekonomik düzende işlemesini sınırlayan önemli bir kısıttır. 
Teorik alt yapısı oluşturulmuş bu yapının pratik düzende işlemesi ve çözüm üretmesi  görünür 
bir elin değmesini  gerektirmiştir. Heterodoks öğreti bu anlamda Ortodoks öğreti tarafından 
geliştirilmiş olan iktisat biliminin reel ekonomik düzendeki görünür elidir. Zira yakın 
geçmişteki küresel krizlerle mücadelede Heterodoks yoğun politikalar uygulanmıştır. Yeni 
ekonomik düzende bireyin faydası yerine toplumun faydasını esas alan merkez bankaları, IMF 
ve Dünya Bankası gibi bir çok etkin kurumsal aktör bulunduğu gibi reklam gibi bireylerin tercih 
özgürlüğünü sınırlandıran dışsal öğeler varlığını daha da yoğun hissettirmeye başlamıştır. 
Gittikçe kaotikleşen iktisadi düzen öğretiler arası işbirliğini daha da zorunlu kılmaya 
başlamıştır.  
 
Anahtar Kelimeler : Ortodoks İktisat, Heterodoks İktisat, Gösterişçi Tüketim 
 
ABSTRACT 
As in many branches of science, there are many opinions in economics that look at the relevant 
economic field from different perspectives. This multi-vision structure is a result of dynamism 
in the economic field. Qualitative and quantitative changes in economic activities often make 
the dominant paradigm inadequate and this situation can bring many solution-oriented views 
and criticisms to the literature scene. This polyphonic structure, which contributes to the 
development of economics, has been gathered under two main streams, Orthodox and 
Heterodox doctrine. 
In Orthodox doctrine, which analyzes the causality relationship between economic variables 
with analytical intensive methods, fictitious facts and abstract models are dominant. Although 
assuming some variables as constant is a methodological necessity, this hypothetical situation 
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is an important constraint that limits the functioning of Orthodox doctrine in the practical 
economic order. The processing of the theoretical structure in a practical order and producing 
solutions required the touch of a visible hand. In this sense, the heterodox doctrine is the visible 
hand of the science of economics in the real economic order developed by the Orthodox 
doctrine. Heterodox intensive policies have been implemented for fighting against the global 
crises in the recent past. In the new economic order, there are many effective institutional actors 
such as central banks, IMF and World Bank, which are based on the benefit of the society rather 
than the benefit of the individual, and external factors such as advertising that restrict the 
freedom of choice of individuals have started to be felt more intensely.The increasingly chaotic 
economic order has begun to make inter-doctrinal cooperation even more necessary. 
 
Keywords : Orthodox Economic Theory, Heterodox Economic Theory, Conspicuous 
Consumption 
 
GİRİŞ 
 
İktisat bilimindeki teoriler Ortodoks ve Heterodoks  ekonomi teorileri olmak üzere iki temel 
akım altında toplanmıştır. Merkezi paradigmayı oluşturduğundan Ortodoksi olarak da tanımlan, 
küresel ve yerel iktisat politikalarının şekillenmesinde rol alan ve genel kabul gören akım 
Ortodoks öğretidir. En başta Klasik İktisatçılar olmak üzere Neoklasik ve Keynesyen 
iktisatçıların temsil ettiği bu akım iktisat biliminin doğumunda ve gelişiminde temel rol 
oynayan öğretidir.  Küresel ve yerel iktisat politikalarının şekillenmesinde temel alınan ve genel kabul 
gören   öğreti Ortodoks öğretidir. Merkezi ve hakim paradigmayı oluşturduğundan Ortodoksi olarak da 
tanımlanmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılın başlarından itibaren başı Klasik, Neoklasik ve Keynesyen 
iktisadın çektiği, ana akım veya Ortodoks iktisat olarak adlandırılan görüşler hakim olmuş, yerel ve 
küresel düzeyde ekonomi politikaları bu çerçevede şekillenmiştir. Doğal olarak, dünyadaki iktisat 
öğretisi de ağırlıklı olarak bu perspektif doğrultusunda konumlanmıştır. 
 
Heterodoks öğreti ise iktisat bilimindeki tali öğretidir. Uzunca bir süre Ortodoks öğretinin 
gölgesinde olan bu akımın çalışma alanı genellikle Ortodoks öğretinin ihmal ettiği alanlar 
olmuştur. İnterdisipliner  görüşlerin hakim olduğu bu öğretide iktisadi karar birimlerinin 
(aktörlerin) sosyal, psikolojik ve kurumsal yönleri temel çıkış noktasıdır. Aktörlerin 
tercihlerinde rasyonaliteden sınırlı rasyonaliteye ve hatta irrasyonaliteye geçiş söz konudur. Bu 
öğretinin taraftarlarına göre dürtüler bilişsel öğeler ve sosyal çevre iktisadi tercihlerde etkilidir.   
 
Rasyonel bireylerin tercihleri dışındaki faktörleri yok sayan Jeremy Bentham (Toplumu  fiktif 
bir kitle olarak görmektedir) ve birey-üstü bir kavramlaştırmaya gerek olmadığını savunan 
Robert Lucas gibi marjinal görüşlere rağmen iki öğreti arasında fonksiyonel işbirliği ve 
tamamlayıcılık ilişkisi bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Birbirlerinin eleştirisi 
üzerine temellenen ve hatta çatışma halinde olduğu kabul edilen bu iki öğreti zımni bir  işbirliği 
içindedir.  
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1. ANA AKIM (ORTODOKS) İKTİSAT ÖĞRETİSİ 
 
Ana akım iktisat öğretisinin çalışma alanı soyuttur. İktisadi değişkenler arasındaki neden sonuç 
ilişkileri soyut modellerle irdelenmektedir. Bu modellerde matematik sıkça kullanılan bir 
araçtır. Neden sonuç ilişkilerinin matematiksel denklemlerle ispatı teorik anlamda bir 
zorunluluk olmakla birlikte bunun somut vakalara uygulanması çoğu zaman mümkün değildir. 
Ana akım öğretiye ait teorilerde bir çok değişken sabit, ekonomik aktörler ise homojendir. 
Teorik ispat açısından bu daha çok bir zorunluluktur.  
 
Kıt kaynakların fırsat maliyetlerini yansıtacak biçimde dağıtılmasını ifade eden etkinlik sorunu 
Ortodoks öğretinin ilgi alanlarından biridir. Modellerin zamansız olduğu bu öğretide, iktisadi 
aktörlerin tam rasyonalite varsayımı altında faydalarını maksimum kılacak biçimde hareket 
ettikleri kabul edilir. Matematik yoluyla (türev, integral, diferansiyel vb.) marjinal değerler 
hesaplanır. Bireyler rasyoneldir. Sıralı muhakeme yapılır. Hiç kimsenin değiştirmeye gerek 
görmediği (genel denge) duruma ulaşmak hedeftir. Ortodoksinin felsefi temelini Kartezyen 
düşünce  oluşturmaktadır 
 
Neoklasik anlayışta iktisada pozitif bilim temelli bir yaklaşım söz konusudur. Neden sonuç 
ilişkileri için soyut modellemeler bulunmaktadır. Matematik neden sonuç ilişkilerinde sıkça 
kullanılan bir araçtır. Matematikin araçtan amaca dönüştüğüne yönelik eleştiriler de sıkça ifade 
edilir olmuştur. İktisadi değişkenler arası ilişkiler bir kısım değişkenler sabit kabul edilmesi 
suretiyle matematiksel bir kesinlikte ifade edilmektedir (Eren, 2009: 4): 
 
Neoklasik paradigma temelli belli başlı okullar şu şekilde sıralanabilir (Erkan, 2016:28) 

 Klasik İktisat Okulu 

 Neoklasik İktisat 

 Keynesci İktisat 

 Monetarist Okul 

 Rasyonel Bekleyişler Okulu (Teorisi) 

 Yeni Keynesci İktisat 
 
Ortodoks akım her devirde ekonomik alanda düzgün işleyen bir soyut modeller kurmayı 
başarmıştır. Bu bağlamda bir çok klasik ve neoklasik teori mantıksal çıkarımlarla 
desteklenmiştir. Bu başarıyı kurguladıkları ekonomik düzendeki basitleştirilmiş varsayımlara 
ve sabit olduğu varsayılmış değişkenlere borçludur. Neden sonuç ilişkilerinin açıklanmasında 
geçerli olan kurgulanmış modellerin gerçek ekonomik düzende her zaman işlemediğini 
söylemek mümkündür. Örneğin klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen Uluslararası Ticaret 
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teorilerinin başlıca amacı, ülkeler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının nedenlerini 
açıklamaktır. 
 
Ortodoks öğreti tarafından geliştirilen bir çok teoride, aşırı basitleştirici varsayımlar altında   
neden sonuç ilişkileri mantıksal temelde açıklanmıştır. Mesela uluslararası ticaret teorilerine 
ilişkin klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen analizlerde de bu basitleştirilmiş varsayımsal 
rasyonalite halini görmek mümkündür; 

• İki ülke, iki mal, her iki ülke de üretiyor, mallar homojen kabul ediliyor. 
• Para yok, mal malla değiştiriliyor.  
• Fiyatlar reel (mal ya da faktör miktarı). 
• Mal, faktör piyasalarında tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir. 
• Devlet müdahalesi yok (gümrük tarifesi, kota vb. kısıtlamalar yok)  
• İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkelerarası tam hareketsiz.  
• Ekonomi tam çalışma durumunda. 
• Taşıma giderleri sıfır  

Klasik iktisatçıların dış ticaret teorilerine ilişkin yukarıdaki varsayımları gerçek dış ticaret 
ilişkilerine ilişki bir durumu yansıtmaz. Dış ticareti teorileri sundukları modellerle dış ticaretin 
nedenselliği  ve bu alandaki değişkenler arası ilişkinin boyutu açıklanmaktadır. Oysaki ülkeler 
arası ticareti belirli varsayımlar altında gerekçelendiren dış ticaret teorilerinin gerçek ekonomik 
düzende geçerli olması pek olası değildir.  Dış ticaret kazançlarını, dış ticaretin bileşimini ve 
göreceli reel fiyat ilişkilerini açıklamada teorik temelde yeterli olan dış ticaret teorilerinin 
pratikte işlemesi mümkün pek mümkün olamamıştır. Dış ticaret ile dünyadaki refah seviyesinin 
artacağı basitleştirilmiş varsayımlarla desteklense de teorik düzeydeki bu kurgunun gerçek 
ekonomik dünyada bu şekilde işlemediğini söylemek mümkündür. 
 
Ekonomik tercihlerde rasyonelite ve maksimum faydayı hedefleyen bireyler Neoklasik 
yaklaşımın temel varsayımlarındandır (Arnsperger ve Varoufakis, 2006:11). Klasik iktisatçılara 
göre insanları pür rasyonel hareket eder ve bunun fiyat teorisi için önemli bir koşul olduğunu 
varsayar (Sandos ve Chen, 2009: 82). Neoklasik yaklaşıma göre, kendi çıkarlarını maksimize 
etmeye çalışan insan profili iktisadi değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkilerinin 
anlamlandırılması için gereklidir.  
 
Rasyonalite, Ceteris paribus, homojenlik ve mobilite koşulu neoklasik öğretideki bir diğer 
önemli varsayımlardır. İktisadi olayları yorumlayan iktisatçılar, modelde sayısal olarak modele 
dahil edilemeyen sosyal, kültürel, siyasal, psikolojik bir çok değişken sabit ve değişmez 
varsayılmıştır. Bu faktörlerin etkileri elbette inkar edilmemekle birlikte modellenmeye uygun 
olmayan veriler olduğundan sabit varsayılmıştır. Mobilitenin geçerli olmadığı bir dönemde bile 
mobilite varsayımı iktisadi değişkenler arası neden sonuç ilişkisinin anlamlandırılması için 
modeldeki farazi değerdir. Aynı ekonomik birlik içinde dahi üretim faktörlerinin serbest 
dolaşamadığı bir durum söz konusudur. Bu nedenle mobilite varsayımını kabul eden biri olarak 
David Ricardo bile bunun fiili ekonomik düzende işleyen bir varsayımdan öteye 
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gidemeyeceğini elbette bildiğini söylemek mümkündür. Ancak mesela karşılıklı üstünlükler 
teorisinde mobilite, ceteris paribus varsayımı gibi bir çok farazi durumla iki ülkeli modelde dış 
ticaretin her iki ülke için kazançlı olacağını mantıksal bir temele oturtulmaktadır.   
 
 
2. HETERODOKS İKTİSAT ÖĞRETİSİ 
 
Heteredoks öğreti, ana iktisadi akıma dahil olmayan ve birbirinden farklı bir çok görüşten 
oluşan çoklu bir yapıyı temsil etmektedir. Bu çatı altındaki görüşlerin ortak paydası ortodoks 
akımın basitleştirilmiş varsayımlarına karşı olan muhalefettir (Dequech, 2007: 294). 
Heterodoks çatı altındaki görüşlerde iktisadi sorunlara ve öğretiye sosyolojik, antropolojik, 
politik bir bakış söz konusudur (Colander vd., 2003: 6, Baiman, 2012: 5). 
 
Heterodoks öğreti çatısı altında bir çok yaklaşım bulunmaktadır. Avusturya İktisat Okulu, 
Tarihçi Okul, Marksist Okul, Davranışsal İktisat,  Deneysel iktisat, Kurumsal İktisat, Evrimci 
İktisat ve Nöroekonomi gibi yaklaşımlar öne çıkan yaklaşımlardır. Söz konusu yaklaşımlarda 
ortodoks paradigmadaki problemli varsayım ve sabitlerin restorasyonu söz konusudur;  
 

● İktisadi Analizlerde İnsan, toplum ve kurumsal unsurlar Ekonomik Alan ve modellerden 
Dışlanamayacak Kadar Önemlidir. 

 
Neoklasik iktisadın modellerinde ihmal edilen değişkenler ve bu modellerdeki basitleştirilmiş 
varsayımlar hetorodoks öğreti tarafından somut ekonomik düzene uyarlanmıştır. Bu kapsamda 
kurumsal iktisat; iktisatçılardan Veblen’e göre ekonomik ajanların karar alma süreçlerinde 
geçmiş tecrübelerinden faydalanmaları ve mevcut koşullar yanında rastlantılar da önemlidir. 
Bu nedenle rastlantısal küçük tarihsel olaylar, sonradan meydana gelen gelişmelerin yönünü 
belirleyebilmektedir (Güler, 2012: 57). Kurumsal iktisata göre ekonomik alanda bireyle birlikte 
politika, yasalar, kurumlar toplum ve insan insan davranışları gibi bir çok oyuncu 
bulunmaktadır (Hodgson, 2007: 12). Kurumların ve insanların davranışlarının daha iyi analiz 
edilebilmesi için psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden de faydalanılması 
gerektiği savunulmaktadır.  
 
Davranışsal iktisat (psikolojik iktisat) bu anlamda, disiplinler arası yaklaşımla, Ortodoks 
(Neoklasik) iktisat teorisinin ihmal ettiği insan boyutunu iktisadi alana taşımış, psikolojinin 
ampirik yöntemi kullanılarak, bireysel davranışların ekonomik kökenlerinin araştırılmasıyla 
aydınlatılmaya çalışılmıştır (Önder, 2003: 30). Davranışsal iktisat, iktisadi alana bilişsel 
duyuları dahil ederek yeni iktisadi düzende çığır açmıştır (Hatipoğlu, 2012: 6). Ekonomik 
tercihlerde  rasyonalite veri ise de, ekonomik kararların duygulardan bağımsız olması mümkün 
değildir (Soydal vd., 2010: 233).  
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Davranışsal ekonomik çalışmalarda nörobilimsel teknikler de son zamanlarda daha fazla 
kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomi, psikoloji ve nöroloji disiplinlerinin kesişimi olarak kabul 
edilen nöroekonomi (Glimcher ve Rustichini, 2004: 447), nörobilimsel yöntemlerin insanın 
ekonomik davranışlarını çözümleme ve anlamaya uygulanması olarak tanımıştır. 
 
Büyüme ve kalkınma teorilerine inovasyonu kazandıran evrimci iktisata göre inovasyon 
sermaye birikiminden daha önemlidir.  İçsel bir değişken olarak teknolojinin büyüme teorisine 
büyük katkıları söz konusudur (Güler, 2012: 61). 
 

● Ekonomik Ajanların Tercihleri İrasyonel Olabilmektedir.  
 

Bireylerin iktisadi alandaki anlama, öğrenme ve bilişsel davranışlarını laboratuar ortamında 
kontrollü deneylerle gözlemleyen deneysel iktisat ise ana akım öğretideki güçlü rasyonalite 
varsayımlarının gerçek insan davranışlarını yansıtmadığını gösteren deneysel bulgulara 
ulaşmıştır. Konu hakkında yapılan kontrollü deneylerde insanların nadiren hiperrasyonel 
davrandığını gösteren sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri tercihlerin geçişkenliğindeki 
tutarsızlık halidir. Yapılan deneylerde A’yı B’ye, B’yi C’ye tercih edenler C’yi A’ya tercih 
edebilmektedirler. Tercihlerin geçişkenliğinde görülen bu tutarsızlık, eğer insanlar iyi 
tanımlanmış tutarlı tercihlere sahip olsaydılar söz konusu olmayacaktır (Eren, 2009: 21).  
 

● İnovasyon büyüme ve kalkınma teorisi temel değişkeni olmuştur.  
 
Ortodoks teoride sermaye birikimi büyüme ve kalkınmanın temel unsurudur. Sermaye birikimi 
önemli olmakla birlikte inovasyon günümüzde daha önem kazanmıştır. İktisadın büyüme ve 
kalkınma ile ilgili modellerine inovasyonu kazandıran evrimci iktisata göre  ise büyüme ve 
kalkınma için yenilik (inovasyon), icat, yaratıcı yıkım, girişimcilik gereklidir. Teknoloji içsel 
bir değişken olarak değerlendirilmekte, yenilik ve firma teorisi gibi alanlarda iktisat bilimine 
göz ardı edilmeyecek katkılar sunulmaktadır (Güler, 2012: 61). 
 

● Global ekonomik kriz öncesi ve sonrasında Heterodoks politikalar etkili olmuştur. 
 

Ortodoks teorideki ekonomik krizlerin devresel dalgalanmalardan kaynaklandığı ve 
ekonominin müdahale olmaksızın dengeye geleceği yönündeki yaklaşımı 1929 yılındaki büyük 
buhranda işlememiştir.   Kurumsal iktisatçılardan  Veblen’ e göre Üretken faaliyetlerinden çok 
ticari faaliyetlerin ve finansın öne çıktığı modern kapitalizmde kredilerin kullanımının üretken 
faaliyetlerden çok spekülatif amaçlara hizmet ettiğini bununda bir köpük etkisi yaptığını ileri 
sürmüştür. Fiyatların fiktif olarak şiştiği bu dönemi finansal kapitalizm olarak tanımlamıştır. 
1929 buhranından önce. Heterodoks politikaların bir sonucu olarak 2008 küresel ekonomik 
krizle mücadelede de merkez bankaları aktif rol oynamış, parasal genişleme uygulanmıştır.  
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● Marjinal fayda temelli tüketimin yetersizliği gösterişçi tüketimle desteklenmiştir. 
 

Ortodoks teorideki marjinal fayda ve azalan marjinal fayda günümüzde bir imaj tüketimini 
açıklamaktan uzaktır. Heterodoks akımın gösterişçi tüketim yaklaşımı tüketim ve fayda değer 
teorisinin eksikliğini ikame etmiştir. Bireylerin statülerini korumak amacıyla bir çok malı 
tüketebildiği temeline dayanan gösterişçi tüketim yaklaşımı günümüz ekonomilerinde bir çok 
mal ve hizmetin talebini açıklamaktadır.  
 
 
SONUÇ 
 
Ortodoks öğreti iktisat biliminin temelini oluşturmakla birlikte iktisadın bağımsız bir bilim 
haline gelmesinde de asıl rol oynayan akımdır. İktisat teorisi ve Merkezi paradigmayı 
oluşturduğundan Ortodoksi olarak da tanımlan bu akım, küresel ve yerel iktisat politikalarının 
şekillenmesinde rol almıştır. Ancak bu yaklaşım iktisadi alanın teorik kısmında etkili olmakla 
birlikte pratik ekonomik düzende yetersiz kalmıştır. Pratik ekonomik düzende işlemesi 
Heterodoks iktisat sayesinde olmuştur. Heterodoks ve Ortodoks yaklaşımın pratik ekonomik 
düzende işbirliği ve tamamlayıcılığı söz konusudur.  
 
Heterodoks ve Ortodoks yaklaşımın iktisadın bir çok alanında işbirliğini görmek mümkündür. 
İktisadi analizlerde tek bireyli yapıdan çok aktörlü yapıya geçiş, ana akım öğretideki güçlü 
rasyonalite varsayımlarından sınırlı rasyonaliteye geçiş, büyüme ve kalkınmada inovasyonun 
önemi,  ekonomik krizlerle mücadelede kurumsal ve finansal değişkenlerin önemi, tüketim 
teorisine gösterişçi tüketimin dahil olması gibi bir çok alanda Ortodoks ve heterodoks 
yaklaşımların çözüm temelli çalışması söz konusudur.   
 
KAYNAKÇA 
 
Arnsperger, C. ve Varoufakis, Y. (2006). What Is Neoclassical Economics? The three axioms 

responsible for its theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive power. 
38(1), 5-18. 

 
Colander, D., Holt, R., Rosser, B. (2003). The Changing Face of Mainstream Economics. 

Middlebury College Economics Discussion Paper, No:03-27, 1-14. 
 
Dequech, D. (2007). Neoclassical, mainstream, orthodox and heteredox economics. Journal of 

Post Keynesian Economics, 30(2), 279-302. 
 
Eren, E. (2009). Yeni İktisatta Ortak Noktalar. Yildiz Technical University Working Paper, No: 

13, 1-37. 
 

88

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



Erkan, B. (2016). Ana Akim (Ortodoks-neoklası̇k) İktı̇sat Öğretı̇sı̇ Eleştı̇rı̇sı̇: Heteredoks 
Yaklaşım İhtı̇yaci, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Yıl:2016, Cilt:8, 
Sayı:14, 25-40 

 
Glimcher, P.W. ve Rustichini, A. (2004). Neuroeconomics: The Consilience of Brain and 

Decision. Cognition and Behavior, 306, 1-6. 
 
Güler, E. (2012). Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın Yeniden Yükselişi. Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, 13(1), 52-68. 
 
Hatipoğlu, Y.Z. (2012). Davranışsal İktisat: Bilişsel Psikoloji İle Krizi Anlamak. 3. Uluslararası 

Ekonomi Konferansı, İzmir, 1-31. 
 
Hodgson, G.M. (2007). Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream. 

Evolutionary and Institutional Economics Review, 4(1), 7-25. 
 
Önder, İ. (2003). İktisat Öğretisinde Yetersiz Birey Paradigması. İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 43.-44. Seri, 28-35. 
 
Santos, L.R. ve Chen, M.K. (2009). The Evolution of Rational and Irrational Economic 

Behavior: Evidence and Insight from a Non-human Primate Species. Neuroeconomics, 
Decision Making and the Brain, Ed: Glimcher, P.W., Camerer, C.F., Fehr, E., Poldrack, 
R.A., Elsevier, 81-93. 

 
Soydal, H., Mızrak, Zekeriya, Yorgancılar, F. N. (2010). Nöro ekonomi Kavramının İktisat 

Bilimi İçindeki Yeri, Önemi ve Bilimselliği. Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and 
Economic Research), 13(19), 215-240. 

 
 
 
 
 

89

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



RASYONEL İKTİSÂDİ BİREY SERÜVENİ 

 

Dr. İbrahim CEVİZLİ 

Orcid: 0000-0002-1516-5081 

ÖZET 

Batı’da başlayan ve aydınlanma ile toplumsal proje haline dönüşen akıl dışında danışılacak meşru 
merciinin olmadığı düşüncesi, özellikle dogmatik yapıya sahip bilgilerin bilimsel bilgi kapsamından 
dışlanmasına zemin sağlayarak, pozitif bilimlerin hâkim bilim olmasındaki ana nedeni oluşturmuştur. 
Böylelikle dönemin hâkim bilimi olarak doğa bilimleri (özelde de fizik bilimi) ön plana çıkmıştır. 
Pozitif-normatif bilgi ayrımının yapıldığı ve pozitivizm rüzgârlarının estiği bu dönemde pozitif özgün 
bir bilim olma çabasıyla fizik bilimini taklit etme yoluna giden iktisat, teori ve politikalarını 
açıklarken matematiksel dili kullanmaya başlamıştır. Rasyonelliğin (aklın) ana belirleyici olup aynı 
zamanda insanların doğal yapısı gereği bencil olduklarına olan inancın hâkim olduğu bu dönemde 
sosyal bir bilim olan ve insanı esas alan iktisadın ilk gayreti homoeconomicus’unu (rasyonel iktisadi 
bireyini) akılcılık ve bencillik temel varsayımları üzerinden evrensel yapıya kavuşturmak olmuştur. 
Akılcılık ve bencillik temel varsayımları doğrultusunda hareket eden bireyin amacını da faydasını 
maksimize etmek olarak kabul etmiştir. Böyle güçlü bir paradigma içerisinde iktisadın varsayımlarını 
farklı bir perspektiften analize tabi tutmanın güçlüğü de ortadadır. Ancak bilhassa psikoloji 
bilimindeki gelişmelerden sonra bu kadar sığ bir insan tanımının artık gerçeğin tamamını temsil 
etmediği, göz ardı edilen hususların da tanımlamaya dâhil edilmesi gerektiği, böylece oluşturulacak 
olan teori ve politikaların geçerliliklerinin daha da artacağına yönelik eleştirilerin iyice ayyuka çıktığı 
görülmektedir. 

Bu çalışmada rasyonel iktisadi bireyin akılcılık ve bencillik temel varsayımları üzerinden evrensel 
bir yapıya kavuşmasındaki tarihsel süreç literatür taramasına dayalı yöntem ile analiz edilmiştir.  İlk 
bölümde rasyonalite olgusu iktisat özelinde, sonrasında iktisatta bireyin serüveni bencillik özelinde 
ve son olarak da bunlara karşı geliştirilmiş itirazlar incelenmiştir. Özellikle insanların bilişsel 
yanlılıklarına vurgu yaparak pür rasyonel olamayacaklarını ortaya koyan davranışsal iktisat 
alanındaki bir takım çalışmalara değinilmiştir. Çalışmadan halen iktisat biliminin ana çekirdeğini 
oluşturan ve teori ve politika oluşturulurken esas alınan rasyonel birey tanımlamasının artık gerçek 
insanı tanımlamada yeterli olamadığı, göz ardı edilen diğer hususların da analizlere dâhil edilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma ana akım iktisadın rasyonel birey kabulünde ki 
varsayımlarının gerçek insanı açıklamada eksik kalan yönlerine dikkat çekerek, önemini ortaya 
koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rasyonalite, Rasyonel İktisadi Birey, Davranışsal İktisat. 

 

ADVENTURE OF THE RATIONAL ECONOMIC INDIVIDUAL 
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ABSTRACT 

The idea that there is no legitimate authority to consult other than reason, which started in the West 
and turned into a social project with enlightenment, constituted the main reason for positive sciences 
to be the dominant science, especially by providing a ground for the exclusion of dogmatic 
information from the scope of scientific knowledge. Thus, natural sciences (especially physical 
science) came to the fore as the dominant science of the period. When positive-normative knowledge 
distinction was made and positivism winds were blowing, economics, which tried to imitate the 
science of physics in an effort to become a positive original science, started to use mathematical 
language while explaining its theory and policies. In this period when rationality (mind) is the main 
determinant and at the same time the belief that people are selfish by nature is dominant, the first 
effort of economics, which is a social science and based on human, was to bring its homoeconomicus 
(rational economic individual) to a universal structure through the basic assumptions of rationality 
and selfishness. Acting in line with the basic assumptions of rationalism and selfishness, its accepted 
the purpose of the individual as maximizing his utility. In such a powerful paradigm, the difficulty of 
analyzing the assumptions of economics from a different perspective is obvious.  

In this study, the historical process in which the rational economic individual attains a universal 
structure based on the basic assumptions of rationalism and selfishness has been analyzed with a 
method based on literature review. In the first chapter, the phenomenon of rationality in economics, 
later in economics, the adventure of the individual in the special of selfishness and finally the 
objections against them are examined. In particular, some studies in the field of behavioral economics 
that reveal that people cannot be pure rational by emphasizing their cognitive biases have been 
mentioned. From the study, it has been concluded that the definition of rational individual, which is 
still the main core of economics science and which is taken as a basis when formulating theory and 
policy, is no longer sufficient to define the real person, and other neglected issues should be included 
in the analysis. This study reveals the importance of mainstream economics by drawing attention to 
the missing aspects of the assumptions in the acceptance of rational individual in explaining the real 
person. 

Keywords: Rationality, Rational Economic Individual, Behavioral Economics. 

 

GİRİŞ 

İktisat biliminin temelinde yer alan rasyonel birey ve rasyonalite varsayımları, bizatihi disiplinin 
özgün bir bilim olma sürecinde önemli bir faktör olmuştur. Hatta rasyonalite varsayımı sadece iktisat 
bilimi ile sınırlı kalmayıp neredeyse sosyal bilimlerin tamamına da sirayet etmiştir. Rasyonel iktisadi 
birey ise pozitif özgün bir bilim olma sürecinde bireyin; bencillik, akılcılık ve faydasını maksimize 
etme özellikleri tarafından donatılarak somutlaşmış şeklidir.  

İktisadın akılcılığın ön plana çıktığı, normatif-pozitif bilgi ayrımının yapıldığı, öznel deneyimlerin 
nesnel bir şekilde test edilemediği için reddedildiği bir dönemde doğa bilimlerini taklit ederek, 

91

6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 15-17 Mayıs 2021 
 ANKARA



matematiği içselleştirip pozitif özgün bir bilim olma gayretine girdiği görülmektedir. Ancak iktisadın 
bu çabası, teknik bir bilim haline dönüşmesine,  bireyin sadece akılcılık ve bencillik varsayımları 
üzerinden evrenselleşerek, diğer hususlardan soyutlanmasına neden olmuştur. Aynı zamanda 
Bentham’ın faydacı felsefeyi iktisat bilimine ithal etmesi, Smith’in iktisadı bilim yapma yönündeki 
gayesi marjinallerin fayda maksimizasyonuna yönelik uğraşları, matematik kullanımının insan 
davranışlarını açıklamada araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşmesi insana ait değerlerin göz ardı 
edilmesine yol açarak gerçek insanın anlaşılmasını da engellemiştir. Böylelikle doğa bilimlerindeki 
gibi bir denge arayışına giren iktisat, sosyal bir bilim olmasına rağmen idealize edilmiş olgu arayışı 
ile soyutlama mantığını kullanarak, 20’inci yüzyılın çizgisini belirlemiştir. Bu durum iktisadın teori 
ve politikalarını oluşturmasında belirleyici rol oynamıştır. Bu sonucunda da iktisat psikoloji, felsefe 
ve sosyoloji gibi bilimlerde yaşanan gelişmelerden bihaber kalmış dünyada ki yaşanan ekonomik 
krizleri yine ekseninde çözümler üretmeye çalışmıştır. Ancak bilhassa psikoloji bilimindeki 
gelişmelerden sonra rasyonalite varsayımının insan davranışlarını açıklamada yetersiz kaldığı 
tartışılmaya başlanmış ve bu varsayımın açıklama gücünü güçlendirmeye yönelik arayışlara 
girişilmiştir. Çünkü artık gerçekte insanların karar anlarında iktisat biliminin göz ardı ettiği diğer 
olgulardan da etkilendiği ortaya çıkmıştır.  

1. RASYONALİTE 

Aristotales’ten bu yana batıda hâkim olan düşünceye göre birey “logos” sahibidir. Bu Latinceye 
“ratio” olarak çevrilir (Schrag, 1992: 17). Rasyonellik (rationality) latince kökenli olup ratio 
kelimesinden türemiştir. Rasyonellik akılcılık veya usçuluk anlamına gelen felsefi bir terimdir. 
Rasyonalizm ise rasyonelliği esas alan bir felsefi öğretisidir. Bu öğretiye göre, doğruluğun ve 
gerçekliğin tek ölçütü akıldır. Rasyonellik önsel bilginin (a priori ) kesin güvenirliği üzerine kurulmuş 
bir eğilimdir. Bu öğretinin dayandığı epistemolojiye göre bilgi yalnızca akıldan gelmektedir. Bilginin 
kurucu ilkesi sadece akıldır.  Diğer deneyimler daha önemsizdir ve tümdengelimli düşünce yöntemine 
dayanmaktadır (Güçlü, Uzun ve Yolsal, 2003). Rasyonalite felsefesi 18 yüzyılda Batı dünyasının 
düşüncesi haline gelerek, aydınlanma ile toplumsal bir proje haline dönüşmüştür.  

Şüphesiz ki rasyonalitenin serüveninde Descartes’in felsefesi de büyük rol oynamıştır (Heidegger, 
1990: 41). Bu felsefeye göre, bilgi bütünlüğü oluşturarak bir yöntem izlenebilmesi ancak bir arşimet 
(dayanak) noktası belirlendikten sonra mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu felsefe, zihin-madde 
dualitesinden yani kartezyen düşüncen de etkilenerek bilgiyi meşru kılmada akıl haricinde 
danışılacak bir merci olmadığını duygu, önyargı gibi bilgilere ise şüphe ile yaklaşılması gerektiğini 
söylemektedir. Rasyonalizmin meşruiyet kazanmasında bu düşüncenin büyük bir payı 
bulunmaktadır. Bu düşünce sonrasında evren rasyonel ise (fiziksel olarak) ondan vuku bulanlar da 
rasyoneldir denilecek bir kabulün yerleşmesine vesile olmuştur (Jones, 1975: 9). 18. yüzyılın bilim 
felsefesi olan epistemoloji bu düşünceden beslenerek, bilimsel bilgiyi güvence altına almıştır.  
19. Yüzyıla gelindiğinde ise doğa bilimlerinden sonra sosyal bilimlerin de yöntem arayışı artık 
meşrulaşmıştır (West, 1998: 34). Böylelikle Max Weber’in o meşhur “dünyanın büyüden 
arındırılması” kavramı dönemin karakteri haline gelmiştir. Ayrıca Weber iktisadın teknik bir bilim 
olduğunu, rasyonalitenin ise araçsal olduğunu da söylemiştir. Bu durum iktisat teorisinin ideal bir tip 
olarak şekillenmesine ve tarihsel fenomenin idealar olarak tasarladığı sentetik inşalar tarafından 
sergilenmesine sebebiyet oluşturmuştur (Weber, 1949: 85-90). 
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Rasyonalizmin vuku bulmasından sonra iktisat bilimine nasıl sirayet ettiğini analiz edecek olursak ilk 
başta iktisat biliminin kurucu babası olarak da birçok kaynak tarafından anılan Adam Smith ve onun 
“görünmez elin marifeti” felsefesini analiz etmemiz gerekmektedir. Tabi Smith’ten önceki 
fizyokratların mirası olan “doğal düzen fikri”de bu durumu vurgulamaktadır. Ancak fizyokratlar 
skolastik1 bir doğal hukuk felsefesine dayanırken, Smith’in kişisel çıkar dürtüsüyle davranan 
bireylerin bir araya gelip harmonik bir toplum düzenini oluşturduğuna dair iddiası daha çok seküler2 
bir doğal hukuk sistemine gönderme yapmaktadır. Smith’e göre ekmeğimizi fırıncının 
yardımseverliğinden değil de kendi çıkarını gözettiği için elde etmekteyizdir. Çünkü fırıncı kendi 
insanlara iyilik yapmaktan ziyade parasını kazanarak çıkar elde etmek istediği için ekmek 
üretmektedir. Bu sebeple de fırıncının insafına değil, bencilliğine hitap etmeliyizdir. Smith o 
dönemde her ne kadar modern anlamda ifade ettiğimiz rasyonel davranışı tanımlamamış olsa da insan 
davranışlarındaki bencillik güdüsünü ön plana çıkartarak ilerde “sübjektivist”3 girişimlerinde önünü 
açacak olan rasyonalite yaklaşımının iktisadi anlamada ki ilk adımını atmıştır (Smith ve Stewart, 
1963: 22). Ancak yine o dönemde günümüzde ki anlamıyla kullanılan neoklasiklerin öne sürdüğü 
genel yarar etrafında örgütlü bir araçsal rasyonaliteden bahsedilememektedir. 

Smith’in yaptığı bu pratik katkının ardından iktisadi rasyonaliteye bir diğer katkıda bulunan kişi ise 
faydacılık felsefesini iktisat disiplinine kazandıran Jeremy Bentham’dır. Faydacılık kelimesi felsefi 
olarak eksi Yunancada pragma kelimesine dayanmaktadır. Faydacılık her ne kadar daha öncesinde 
Epikür (Aipikuros) gibi Antik Yunan filozofları tarafından da dile getirilmiş olsa da ilk olarak 18. 
yüzyıl İngiltere'sinde Jeremy Bentham ve diğerleri tarafından öne sürülmüştür. Bentham İnsanları, 
rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını izleyen ve faydalarını en yüksek noktaya getirmeye çalışan 
canlılar olarak görmüştür. Faydacılık; eylemin pratik sonuçları üzerine kurulmuş düşünme temeli ve 
doğruluk ile gerçekliği eylemlerin sonuçları üzerinden sadece sağladığı fayda açısından değerlendiren 
bir felsefi akımdır.  Bu felsefe aynı zamanda bir çeşit hazcı ahlak anlayışı olan ve davranışın 
sonucunda ortaya çıkan faydaya göre değerlendirme yapan, en değerli eylemin, en yüksek iyilik ve 
yarar sağlayan eylem olduğunu söyleyen bir düşünce akımıdır. Buna göre eylemin sonucunda yarar 
varsa, eylem ahlakidir. Benzer şekilde John Stuart Mill’de faydacı felsefenin savunucusu olmuş ve 
haz peşinde koşma öğretisi olan bireyci analizi iktisat disiplinine kazandırmıştır. Böylelikle Mill 
iktisadın klasik döneminde metodolojik bir çaba ile meşrulaşma girişimlerinde bulunarak 
rasyonelleşme sürecinde katkıda bulunmuştur (Buğra, 2015: 115-125). Ayrıca Ricardo da iktisat 
biliminde soyutlamanın artık mümkün olabileceğini göstermesi ile bilime teorik bir katkı sunmuştur. 
Nitekim bu katkı ile iktisadın özgün bir disiplin olma yolunda ki gayretlerinin arttığı görülmektedir. 
Bu dönemden iktisat bilimine metodolojik olarak “a priori” ve bireyci analizi miras kalmıştır.  

İktisat neoklasik döneminde sahip olduğu tutarlılıktan dolayı doğa bilimlerini özelde de fizik bilimini 
iyice içselleştirerek diğer bilimlerden niteliksel olarak ayrılmıştır. Hatta bu noktada sosyal bilimlerin 
en radikal temsilcisi konumuna gelmiştir. Bilimsel bilginin nihai gerçeğin yegâne temsilcisi olduğu 
tutarlılık durumunda farklı bilgi türlerinin bilimselliğin kendisine aykırı olması nedeniyle tek disiplin 

1 Ortaçağ’da kilisenin incili referans alarak dogma bilgileri kabul ettirme çabasıdır. Bu çağda bilgi ve ilim kilise tarafından 
yönlendirilmektedir. 
2 Toplumun dinî ve ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanmasıdır. TDK’daki karşılığı dünyacılıktır. 
3 Özneyi temele alan ve ölçü olarak gören felsefi akımdır. 
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çatısı altında farklı paradigmaların bir arada olmaması gerekir düşüncesinin egemen olduğu bu 
dönemde iktisat faydacı felsefenin mirası olan haz peşinde koşma öğretisini artık hazzın 
maksimizasyonuna bırakarak, araçsal rasyonalitenin güdümünde bir seçim sorunu haline 
dönüşmüştür (Yılmaz, 2009: 72-73). 

1870’li yıllarda iktisat; Menger, Walras ve Jevons’un çalışmaları sonrasında literatürde Marjinal 
Devrim olarak yer alan sürecini tamamlamış ve en çok karı elde etme durumu marjinal faydayı elde 
etme çabasına dönüşmüştür. Bu devrim, emek-değer teorisi4ni, marjinal fayda teorisi’ne5 bırakmıştır. 
Böylece iktisat ilk defa alternatif sabit kıt kaynakları ile sabit amaçları arasındaki ilişkiyi inceler hale 
gelmiştir (Akdere ve Büyükboyacı, 2018: 109). Ochangco’ya göre, marjinalist devrim ile iktisat 
emeği, değerin belirleyicisi olmaktan çıkartmıştır. Değer artık marjinal fayda kavramı ile sistematik 
olarak izah edilmeye başlanmıştır. Ayrıca yine bu devrim ile matematik iktisadın dili olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Ochango bu durumu bir kopma anı olarak belirtmektedir (Ochangco, 
1999: 1-4). Menger ise Jevon ve Walras’ın aksine sübjektif değerin oluşmasında iktisadı faydacı 
felsefeden kopararak psikoloji merkezli bireyciliği aşma yolunu göstermiştir. Menger’in bireyciliği 
metodolojik olarak iki temele dayanmaktadır. Birincisi ekonomik faaliyetlerin tarih, toplum gibi 
soyut kavramlarla değil, somut bireysel kararlar ile açıklanabileceği iken ikincisi bireylerin belirli 
hedeflere ulaşmada amaç-araç ilişkisiyle hareket ederek karar almasıdır. Böylelikle bireycilik 
tanımını daha da olgunlaşmıştır (Buğra, 2015: 170-173).  

1930’lara gelindiğinde ise iktisat belirsizlik ve risk durumlarını artık fizik bilimi ile 
modelleyemediğini anlayarak, bu sorunu çözebilmek için ikinci devrimi olan Ekonometrik Devrimi 
gerçekleştirmiştir (Akdere ve Büyükboyacı, 2018: 110). Bu iki devrim ile iktisat artık 
matematikselleşme konusunda iyice olgunlaşarak doğruluğunun gerçek hayatta kanıtlanamadığı ve 
test edilemediği varsayımlara teslim olmuştur. Böylelikle pozitivist6 bir bilim olma yolundaki 
sürecini tamamlayan iktisat artık tartışmalarını metodoloji (yöntembilim) üzerine yoğunlaştırmıştır. 
Bu süreçte Pareto’nun her ne kadar temel seviye de olsa da sunduğu geometrik katkı metodolojileşme 
konusunda büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Pareto’nun bir mal demetinin diğerine arzulandığı 
değil de tercih edildiği şeklindeki açıklaması yine teoriyi faydacı felsefenin yükünden kurtaran bir 
adım olmuştur (Hicks, 1978: 17-18). Bu yükten kurtaran ikinci büyük adım ise “mantıkçı pozitivizm”7 
‘dir. Tüm bunların sonucunda da iktisat aşağıdaki geleneksel tanımına kavuşmuştur.  

“İktisat, insan davranışlarını alternatif kullanımları olan kıt araçlar ile 
 amaçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir” (Hollis ve Edward, 1975: 201). 

1950’lerden sonra genel denge ve optimal kavramları halihazırda ki açıklamasına kavuşmuş, 
matematik artık iktisadın temeline kadar işlemiş, “beklenen fayda teorisi” etkin bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Açıklanmış tercihler kuramı ile birey davranışları formüle edilmeye 
başlanmıştır. Bu durum da rasyonalite olarak kabul edilerek mikro iktisadi aktörün davranış biçimi 

4 Bu teoriye göre değeri belirleyen harcanan emektir. 
5 Bu teoride de değer elde edildiği fayda ile belirlenmektedir. 
6 Metafizik öğeleri kabul etmeyen sadece fiziksel veya maddi gerçeklere dayanan anlayıştır. 
7 Güvenilir ve sağlam bilgiye deney yapılarak ulaşılabileceğini, doğrulanamayan önermeleri ise metafizik yargılar olarak 
kabul eden yaklaşımdır. 
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olarak şekillenmiştir. Böylelikle iktisat araçsallaşma sürecini tamamlamış,  felsefi yüklerinden 
tamamen kurtularak teknik bir hale dönüşmüştür (Walsh, 1996: 4). Dönemin en etkin hamlesi ise 
1953’te “Pozitif İktisadın Metodolojisi” adlı makalesi ile Milton Friedman’dan gelmiştir. Bu 
çalışmasında Friedman;  teorilerin gerçeklikler ile aynı olmak zorunda olmadığını ve bundan dolayı 
da iktisadın eleştirilemeyeceğini (ona göre bu durum bir zaaf değil meziyettir), tahminin gücünün 
önemli olduğunu ve basit teorilerin her zaman karmaşıkların yerine tercih edilmesi gerektiğini 
söylemiştir (Kamath, 1983: 295-298).  Arrow ve Hahn metodolojiden ziyade matematiğin 
içselleşmesi ile genel denge modelinin keşfinin rasyonalite kavramın araçsal bir kimlik kazanmasında 
daha etkili olduğunu söylemiştir. Böylece rasyonalite de veri fiyatlar ile maksimum karın elde 
edildiği, faydanın maksimum kılındığı, üretim ile tüketimin aynı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Arrow 
ve Hahn, 1971: 107). Hargreaves ise genel dengenin “görünmez el” kavramından türediğini, 
bireylerin amaçlanmış davranışlarının aslında farkında olmadan amaçlanmamış bir denge durumu 
oluşturduğunu bu amaçlanmayan sonucunda referans ile ilgili olduğunu ve bu durumu açıklamaya da 
araçsal rasyonalitenin yardımcı olabileceğini söylemiştir (Hargreaves, 1989: 42-43). 

Yani 1950’den sonra iktisat matematik dilini içselleştirerek kendinden emince sağlam bir zemine 
oturarak bunu tüm disipline ithal ederek ortodoksi haline gelmiştir. Hatta sadece kendi içerisine ithal 
etmekle kalmayıp diğer alanları da istila etmeye başlamıştır. Bilhassa matematikselleşmenin artık 
araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşmesi iktisatta matematiksel işlemlerin cazibesine kapılarak 
gerçeklikten ziyade tahmin gücüne odaklanılmaya sebebiyet vermiş ve iktisadın araçsallaşarak 
soyutlaşıp teknik bir bilim haline dönüşmesini sağlamıştır. Tüm bunların soncundada iktisat gerçek 
insanı unutmuştur. Rasyonalite olgusu ise araçsal rasyonaliteye dönüşerek “rasyonel seçim teorisi” 
olarak literatüre girmiştir (Walsh, 1996: 40). 

2. RASYONEL İKTİSÂDİ BİREY 

Bernard Mandeville Arıların Masalı (1714) adlı eseri ile dönemin Britanya’sını bir arı kovanı ile 
tasvir etmiştir. Bu kovanın en büyük özelliği ise ahlaksızlıklarla dolu olmasıdır. Bu ahlaksızlıkların 
en önde gelenleri sahtekârlık, kibir ve lüks düşkünlüğüdür. Bu hikâye okumaya başlayan okuyucuda 
ilk olarak bu kötü gidişatın devam edemeyeceği ve sonradan düzeleceği beklentisini oluşturmaktadır. 
Ancak hikâye de beklentinin aksine bir durum gerçekleşmektedir. Hikâyede tüm bu ahlaksızlıklar 
refahın ve mutluluğun artmasına yol açmaktadır. Çünkü bunlar bir ahlaksızlık olmasına rağmen 
özellikle lüks düşkünlüğü ve kibir, tüketimin artmasına sebep olarak, istihdamın büyümesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. Bu da refahta bir yükselmeye yol açmaktadır. Tabi bu durum kovan halkında 
erdem, dürüstlük ve tutumluluk gibi hallerin de hâkim olmasını engellemektedir. Çünkü bunların 
hâkim olması durumunda meslek grupları kapanarak, işsizlik ise artmaktadır. Bu sebeple bunlar 
ulusal zenginliğin düşmanı olarak görülmektedir. Mandeville insanların sadece zevk aldıkları şeylere 
çaba harcadığını başkası üzerinde nasıl bir etki bıraktığını ise umursamadığını öne sürmektedir. Hiç 
kimsenin başka birisinin faydasına olacak bir davranış sergilemediğini, diğerkâmlık dediğimiz 
davranış yetisinin doğal yapımızda olmadığını bunun ancak hukuk ve politika ile olabileceğini 
söylemektedir. Mandeville’ye göre insan doğal yapısı gereği bencildir. Şayet diğerkâm davranmak 
istiyorsa bunun için akılcı olması gerekmektedir (Mandeville, 1970: 17, 82-86). Günümüzdeki 
iktisadi görüş akılcı olmayı kendi çıkarını her şeyden önce gözetip ve maksimum kılma çabası olarak 
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görmektedir. Yani Mandeville diğerkâm olman yolunun akılcılıktan geçtiğini söylerken ana akım 
iktisat ise tam tersini bencilliğe ulaşmada akılcılığı bir araç olarak görmektedir. 

Mandeville’nin arılar masalındaki toplum tanımı bir ahlak profesörü olan ve iktisadın da kurucusu 
sayılan Adam Smith tarafından “Ahlaki Duygular Kuramı (1759)” adlı eser ile tehlikeli bulunarak 
eleştirilmiştir, insanların davranışlarını belirleyen temel ilkenin “sempati ve kendini sevme” olduğu 
öne sürülmüştür. Çünkü Smith’e göre insan sosyaldir. Böylece sürekli başkaları tarafından 
değerlendirmeye tabi tutulur. Smith sempati ve kendini sevme ilkelerini ekonomik açıdan; insanların 
acıdan çok sevince sempati duyarak, zenginliklerini gösterme yoksulluklarını ise saklama eğiliminde 
oldukları şeklinde yorumlamıştır. Bunun içinde insanlar çalışıp kazanarak maddi hallerini 
iyileştirmeye çalışırlar. Ancak o zaman ilgiyi üzerlerine çektiklerini zannederler. Yoksul ise 
başkalarının utandığı için kendisine acıyarak bakmasını istememektedir (Smith, 2003: 495-496). 
Ayrıca Smith gelişme ve zenginliği artırmanın ilk adımını sempati ve hayırseverlik olarak 
açıklamıştır (Skoussen, 2016: 24). Bu eserinde Smith sempati ilkesi ile günümüzdeki empati 
kelimesini ikame etmeye çalışmıştır. 

Nitekim Smith Ahlaki Duygular Kuramı adlı eserinden 17 yıl sonra “Ulusların Zenginliği (1776)” 
adlı eserini tamamlar. Ancak ilginç olan Smith’in bu eserinde kişisel çıkar, mübadele ve takası 
tanımlamış olmasıdır. Çünkü Smith bu defa ilk eserinde üzerinde önemle durduğu sempati ilkesinden 
hiç bahsetmemiştir.  Smith’e göre insan, hayvan türünden farklı olarak doğduğu andan itibaren hemen 
hemen hayatının her anında kendi türdeşinin yardımına bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Bunu da 
kişinin cömertliğinden bekleyerek yapmamalıdır. Aksine karşısındakinin de yarar sağlayacağı 
şeklinde yapmalıdır. Yani insanların bencilliklerine hitap etmelidir. Ancak bu şekilde başarma 
ihtimali vardır (Smith, 2018: 112-113). Smith’in bu iki eseri arasındaki yapılan insan tanımlamasına 
yönelik fark sorulduğunda ise bir fark olmayıp bilakis birbirini tamamladıklarını söylemiştir. Çünkü 
Smith’e göre insanlar başkaları tarafından sempati ve saygınlık elde edebilmesi için ancak onların 
kişisel yararına olacak şekilde davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Şüphesiz ki günümüzdeki 
iktisat bilimi bireyini tanımlarken Smith’in ikinci eserinden beslendiği görülmektedir. 

Mandeville ve Smith’in ardından rasyonel birey tanımlamasında mihenk taşlardan birisini oluşturan 
diğer kişi ise Jeremy Bantham‘dır. Faydacılık felsefesini iktisat disiplinine ithal eden Bentham “Ahlak 
ve Yasama İlkelerine Giriş (1789)” adlı eseri ile insanların zevklerini artırma acılarını ise azaltma 
gayreti içerisinde olduklarını ifade etmiştir. İlave olarak Bentham insanların akıl ile duygu veya iyi 
ile kötü arasında değil de zevk ile acı arasında hayat mücadelesi yaptığını öne sürmüştür (Bentham, 
2017: 5-15). Bentham’ın bu çabaları sonucunda iktisat bilimine ithal olan faydacılık felsefesi; bilimin 
değer yargılarına bilimsel bir açıklık getirerek özündeki ahlaksızlık yapısını ön planda tutmadan 
bağımsız bir disiplin olgusunu ima ettiği için iktisat bilimi tarafından çok ilgi çekici bulunmuştur 
(Irzık ve Buğra, 1998: 35). Tabiri caize bu felsefe insanların özünde işleyen bencillik duygusunu 
meşrulaştırdığı için iktisat bilimi tarafından kısa sürede kabul görmüştür.  

“Homoeconomicus” olarak adlandırdığımız birey aslında iktisat biliminin birey serüvenindeki son 
halini almış ve “Rasyonel İktisadi Birey” olarak da vuku bulmuş halidir (Demirel ve Artan, 2016: 4). 
Bu varsayıma göre insan çok basit bir varlıktır. Esas itibariyle iki temel teori üzerinden 
açıklanmaktadır. İlki iktisat jargonu olmayan birisinin bile neredeyse söyleyebileceği insanın çıkarını 
her şeyden üstün tutuğu ve bunu da doğal yapısı gereği olduğuna inanıldığı “bencillik” varsayımı 
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iken diğeri rasyonalite (akılcılık) ile akıl dışında danışılacak meşru merciinin olamadığı düşüncesinin 
hâkim olduğu dönemde iktisadın pozitif özgün bir bilim olma çabası ile bireyini tanımlarken esas 
aldığı “akılcılık” durumudur. Bu akılcılık ile bencillik temel varsayımları üzerinden evrenselleşen 
bireyin amacı da faydasını maksimize etmek olmuştur. Tabi burada fayda maksimizasyonu ilkesinde 
Bentham’ın iktisat disiplinine kazandırdığı faydacılık felsefesinin bir sonucudur. Aslında bencillik 
akılcılık ile taçlandırılmıştır. Böylelikle literatüre akılcılık; insanların aklını kullanarak hareket edip 
kaynakları da çıkarına göre kullandığı şeklinde girmiştir.  

D.Ricardo A. Smith, K. Marx, T. Malthus birey tanımını kapitalist, toprak sahibi ve işçi olmak üzere 
üç kategoride yapmıştır. Ancak marjinalist devrim ile bu üçlü yapı bilgi sahibi, çıkarını gözeten ve 
seçimi buna göre yapan yani süper güçleri olan homoeconomicus olarak somutlaştırmıştır. 
Nihayetinde bu birey zamandan ve mekândan bağımsız, kültürel etkiden yoksun, çıkarını her şeyden 
üstün tutan, akılcı yani faydasını maksimum yapacak tercihlerde bulunan, tam bilgi sahibi, 
optimizasyon problemini iyi yapan, maksimum kazanç peşinde koşan bir birey olarak 
tanımlanmaktadır. Bu birey tanımlamasına yönelik dönem itibari ile çeşitli benzetmeler de 
yapılmıştır. Mesela Keynes akıllı bir devlet memuruna benzetirken, Mirowski algoritması olan bir 
cyborg olarak tanımlamıştır (Mirowski, 1991). Bu durum iktisat özelinde rasyonalite olarak yerini 
almıştır. 

3. RASYONALİTE VE RASYONEL İKTİSÂDİ BİREYE KARŞI YAPILMIŞ ELEŞTİRİLER 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bencil çıkar ile özdeşleşmiş insan tanımının ne kadar gerçeği 
yansıttığına ve rasyonel seçim teorisinin içsel tutarlılığına dair eleştirilerin belirgin bir şekilde ortaya 
çıktığı görülmektedir. Şüphesiz ki bu eleştirilerden en önemlisi Herbert A. Simon tarafından 1950’li 
yıllarda ortaya çıkan “sınırlı rasyonalite” kavramıdır.  
Simon’dan önce iktisadın rasyonalite ve rasyonel birey varsayımlarına dair belirgin bir itirazın 
olmadığı görülmektedir. Ancak “Genel Teori” adlı çalışması ile Keynes’in her ne kadar tam olarak 
bir itiraz niteliğinde olmasa da bu konuda görüş belirttiği görülmektedir. Nitekim Keynes bu 
çalışmasında genel olarak üç yaklaşımdan söz etmiştir. Birincisi neoklasik iktisadi düşünceyi 
desteklerken, ikincisinde özellikle para yanılması adlı çalışması ile biraz eleştirmiştir, üçüncü 
yaklaşımında ise artık beklentilerin fayda maksimizasyonu ile açıklanamadığını iddia ederek 
kopmayı sağlamıştır. Simon, bu çalışması ile aslında Keynes’in sınırlı rasyonalite kavramını öne 
sürmeye çok yaklaştığını söylemiştir (Simon, 2000: 468-472). Simon ile Keynes insanların tam 
rasyonel olamadıkları konusunda ortak bir fikir birliğine varmışlardır. Ancak sebepleri konusunda 
Keynes geleceğin belirsizliğine gönderme yaparken, Simon insanların bilişsel kısıtlarına vurgu 
yaparak biraz farklılaşmışlardır. Ancak her ikisi de insanların rasyonellik varsayımından 
uzaklaştıklarını kabul etmiştir.  Simon ayrıca sınırlı rasyonalite teorisinde; sınırsız rasyonalitenin 
istek ve arzu dışında ki hiçbir psikolojik sürecin analizine gerek yoktur iddiasının aksine, insanların 
amaçları ve kısıtları olduğunu, davranışlarının arkasındaki yatan mekanizmayı çözebilmek için 
öncelikle kişinin psikolojik durumuna ve sosyolojik arka planında hangi enformasyonun olduğunun 
bilinmesine ihtiyaç duyulduğunu söylemiştir. Ana akım iktisadi düşüncenin varsaydığı rasyonel 
insan; yaptığı tercihlerde tüm alternatifleri ve bunların beklenen fayda değerini bilmektedir, tutarlı 
bir fayda fonksiyonuna sahiptir, böylece beklenen faydasını hep maksimum çıkaracak tercihlerde 
bulunmaktadır. Sınırlı rasyonalitede ise birey alternatifler için araştırma yapamaz çünkü tam bilgiye 
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sahip değildir. Ayrıca bilgiyi elde etmek ve saklamak da çok maliyetli bir iştir. Söz konusu bilgi elde 
edilse bile, insanların bilişsel kısıtları bu bilgileri işlerken, hesaplarken veya algılarken optimal 
tercihin belirlenerek rasyonel karar alınması gelişmiş bir bilgisayarın kullanılması halinde bile zor 
olmaktadır. Bu yüzden aslında insan, elindeki seçenekler arasında tatmin olduğunu düşündüğü tercihi 
yapmaktadır (Simon, 1997: 18, 172). 
Bu noktada psikoloji ile iktisadın birleşimi olarak öne çıkan davranışsal iktisat da insanların bilişsel 
yanlılıkları gerekçe göstererek gerçekte ana akım iktisadın varsaydığı şekilde rasyonel olamadıklarını 
söylemektedir. Davranışsal iktisat ana akım iktisadın teori ve politikalarını reddederek bir alternatif 
oluşturma çabasına girişmemiştir. Davranışsal iktisat ana akım iktisadın rasyonalite ve rasyonel birey 
varsayımları başta olmak üzere göz ardı edilen diğer hususlara dikkat çekerek mevcut teorilerin 
geçerliliklerinin artırılmasını hedeflemektedir. Nitekim bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. 
Aynı zamanda yöntem olarak içerisinde gerçek insanı barındırdığı için deneysel yöntemlere 
başvurmaktadır. Davranışsal iktisadın mihenk taşlarından birisi olan Daniel Kahneman (2004: 430) 
da yine bilişsel kısıtlara vurgu yaparak, insanların kolay nedenler üzerinden değerlendirme yaptığını, 
altta yatan derin nedenleri ise göz ardı ettiğini iddia etmektedir. Sürekli var olan belirsizlik durumu 
insanların bilişsel kısıtlarından ötürü rasyonalitenin varsaydığı çıkar maksimizasyonuna engel teşkil 
etmektedir (Bulutay, 2004: 66). Kahnemana göre insanlar bilişsel yanlılıklarından ötürü günlük 
hayatın içerisinde birçok kez buna iktisadi karar anlarımıza da dâhil olmak üzere rasyonalite ve 
rasyonel birey varsayımından uzak davranışlar sergilemektedir. 
İnsanların rasyonel olamadıklarına dair davranışsal iktisat alanında yapılmış çalışmalardan ültimatom 
oyununda gönderen ve cevap veren olmak üzere iki denek bulunmaktadır. Deneklerden gönderene 
10 dolar para verilmiştir. Bu paradan istediği kadar kısmını (sıfır ve hepsi dâhil) diğer taraftaki deneğe 
gönderebileceği söylenmiştir. Cevap veren yani karşı taraf kabul ederse iki tarafta elindeki meblağı 
alarak oyun sona erecektir. Eğer kabul etmez ise bu sefer iki tarafta hiçbir meblağ alamayacaktır ve 
oyun sona erecektir. Deneyde rasyonellik varsayımına göre rasyonel iktisadi bireyin bencil düşünerek 
faydasının maksimize etme gayretinde bulunup, mümkün olan en az meblağı karşı tarafa teklif etmesi 
gerekmektedir. Cevap veren ise yine aynı şekilde hiç olmamasından da pozitif olan her meblağ daha 
rasyoneldir şeklinde bir düşünce ile davranış sergilemesi gerekmektedir. Ancak deney sonucunda 
cevap verenlerin belirli bir meblağın altında teklif edilmesi halinde sırf karşı tarafı cezalandırmak 
adına çıkarından vazgeçtiği görülmüştür. Bu durum rasyonellik varsayımına ters bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Güth, Schmittberger ve Schwarze, 1982: 367-388). Bir diğer deney ise 
diktatör oyunu olarak literatüre giren ve ültimatom oyununun cevap verenin reddetme hakkının 
elinden alınarak oynatılmış halidir. Bu oyunda teklif eden ne teklif ederse etsin cevap verenin kabul 
etmekten başka seçeneği bulunmamaktadır. Burada rasyonel bireyin kendi çıkarını düşünerek hiçbir 
meblağı karşı tarafa teklif etmemesi gerekmektedir. Ancak deney sonucunda teklif edenlerin yarısının 
pozitif bir meblağı (yaklaşık %10’u kadarını) karşı tarafa teklif ettiği görülmüştür. Bu durum pür 
rasyonellik varsayımı ile açıklanamamaktadır. Burada insanların diğerkâm yetileri devreye girmiştir 
(Forsythe, Horowitz, Savin ve Sefton, 1994: 347-369). Nitekim yine davranışsal iktisat alanında 
yapılmış olan bir diğer çalışmada duyguların iktisadi kararlarımız üzerindeki etkisi bir deneysel 
çalışma ile analiz edilmiştir. Deneyde denekler kontrol ve deney grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Kontrol grubuna deney öncesi ön hazırlık amacıyla matematiksel işlemler yaptırılmıştır. Deney 
grubuna ise ön hazırlık sürecinde gerçek yaşanmış duygusal bir hikâye okutulmuştur. Sonrasında yani 
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ön hazırlık sürecinden geçtikten sonra deneklere esas belirleyici olan soru sorulmuştur. Rasyonel 
birey varsayıma göre iktisadi bir karar anında bireylerin hiçbir şeyin etkisi altında kalmayarak sadece 
aklını kullanıp davranış sergilemesi gerekmektedir. Ancak deney sonucunda duygusal hikâye 
okuyanların matematiksel işlem yapanlara nazaran daha fazla tepki verdiği görülmüştür (Cevizli ve 
Bilen, 2021). Bir diğer çalışmada deneklere aynı ürün aynı iki kavanozda sunulmuştur. Deneklerden 
tatmaları ve hangisinin daha iyi olduklarını belirtmeleri istenmiştir. Denekleri manipüle etmek 
maksadıyla içerisinde aynı ürünün bulunduğu kavanozların önüne farklı fiyat etiketi yazılmıştır. 
Rasyonel bireyin dilden başlayarak direk beyne giden nörofizyolojik bir süreç karşısında başka 
ikisinin de aynı olduğu fark etmesi gerekmektedir. Ancak deneyde deneklerin aynı olan iki ürün 
karşısında bile farklı algılar geliştirerek rasyonellikten uzaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır (Cevizli, 
2021, 82-96). Tüm bu çalışmalar bireylerin ana akım iktisadın göz ardı ettiği ve iktisadi kararlarımız 
da dâhil olmak üzere davranışlarımız üzerinde etki eden diğer huşulara dikkat çekerek gerçekte 
insanların varsayıldığı şekilde pür rasyonel olamayacaklarını ortaya koymaktadır.  
Davranışsal iktisat alanında yapılan bu çalışmaların haricinde bu konu hakkında eleştiride 
bulunanlardan Hayek’e göre, fiziksel maddeler arası ilişkiyi incelenmek kolaydır bu nedenle de doğa 
bilimleri objektif bir bilimdir. Ancak sosyal bilimlerde sıkça kullanılan yiyecek, para, mal gibi 
fiziksel nesneler, insanların onlara yüklediği anlamlar ile ifade bulmaktadır. Bu sebeple sosyal 
bilimler ancak sübjektif bir bilim olabilir amacı da insanların kendi arasında ki veya insanların 
nesneler ile arasındaki ilişkiyi incelemek olmalıdır (Hayek, 1979: 25-28). Lachmann’da, yine benzer 
şekilde yorumun gücüne dikkat çekerek olayların bir anlam ifade edebilmesi için yorumlanması 
gerektiğini savunmaktadır. (Lachmann, 1990: 132-144). Lavoie hermeneutik felsefe ile iktisadın 
multidisipliner çalışmalarını yakından takip etmiştir. Atomistik sübjektivizmin bireyi kendi tarihsel 
ve toplumsal yapısından bağımsız bir element gibi değerlendirdiğini söylemiş ve bunu eleştirerek 
insanları değerlendirirken toplumsal yapılarının da analizlere dâhil edilmesi gerektiğini savunmuştur 
(Peter, 1994: 54-58). McCloskey ise rasyonalite ile ilgili doğrudan bir yorum yapmamış olmasına 
rağmen gerçek hayatta ikna ve söylemin gücüne dikkat çekerek konuya değinmiştir. Medeni 
muhabbet normlarına vurgu yapmıştır. Çünkü ona göre iyi bilim iyi muhabbettir, bu açıdan iktisat 
fazlasıyla iyi bir bilimdir (McCloskey, 1984: 103). McCloskey’in bu bakış açısına üç yorum 
getirilmiştir. Bunların ilki bilimsel metodoloji felsefi bir gayretin ürünü olduğundan iktisadı anlamak 
ancak muhabbet ile olur. İkincisi muhabbet rölativizm tehdidini ortadan kaldırır. Üçüncüsü ise iktisat 
ancak muhabbet ile bilim mi değil mi? Sorununu aşabilir (Boylan ve O’Gorman, 1995: 41). Tirole ve 
Benabou Rasyonel iktisadi birey algısının ideal bir tipleme olduğunu ve bu tipin kısıtlar ve yanılgılar 
aracılığı ile rasyonellikten ayrıldığını söylemektedirler. Duygusallık, yetersiz irade, eksik bilgi gibi 
durumlar kısıtları oluştururken, zihinsel eğilimler ise yanılgıları oluşturmaktadır. Ancak bu 
nedenlerin ortadan kalkması halinde insanlar rasyonel olabilmektedirler (Tirole ve Benabou, 2003: 
137). Demir’e göre iktisadi birey denildiğinde gerçek insanın sadece bir yönünün betimlenmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durum beraberinde ilişkilerin yönlendirdiği sosyal insan, duyguların 
yönlendirdiği psikolojik insan gibi tanımlamaları da getirmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere gerçek 
insan sadece iktisadi insandan ibaret olmayıp, biraz psikoloji, biraz sosyal ve daha birçok insan 
tanımlamalarının tamamından oluşmaktadır  (Demir, 2013: 28-29). Lawson ise mekanizma vurgusu 
yapmıştır. Ona göre her şeyin arkasında yatan bir mekanizma vardır. Bilim bu mekanizmayı 
keşfetmeli ve açıklamalıdır. Sonbaharda düşen bir yaprağın arkasında nasıl ki buna neden olan bir 
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mekanizma varsa benzer biçimde ekonomik süreçlerin ardında da bir mekanizma vardır. İnsanlar 
otonom ve pasif değillerdir. Tıpkı dilin bilinçli bir çabanın olmadığı halde değiştiği gibi sosyal hayat 
da değişim içerisindedir ve sürekli kendini yeniler, dinamiktir ve karmaşık bir yapısı vardır. Farkında 
olmasak bile değişim kaçınılmazdır (Lawson, 1997: 159-161, 278-283). Newton fiziğinin mükemmel 
işleyen yapısının iktisada sirayeti ile iktisat tümdengelim yöntemini benimsemiştir. Ancak sosyal 
dünya, içsel olarak değişken olan insan tarafından belirlenir ve mutlak olarak öngörülebilen bir 
neden-sonuç ilişkisi yoktur. Özellikle de Kuantum fiziğinden sonra kusursuz işleyen Newton fiziğine 
bile artık gölge düşmeye başlamıştır. Evrende mutlak bir düzen anlayışı yerini karmaşıklık ve kaos 
düzenine bırakmaktadır (Acar, 2016: 2015-216).    
Ayrıca rasyonaliteye yapılan eleştirilerden biride ideolojik amaçlara hizmet ettiğidir. Bu durum 
kapitalizmi evrensel bir yapı olarak sunmak adına koşulları gerçek gibi gösterip alternatifleri ise 
dışlamaktadır (Acar, 2016: 123). Ortodoks iktisadın öncülerinden Robert Solow (2019: 67-69)’da 
iktisat biliminin ideolojik olduğuna katılanlardandır. Çünkü çalışmalar henüz başlamadan zaten 
sonucu üzerinde bir yargı oluşmaktadır, bu yargı da verilerin toplanmasına ve çalışmanın 
şekillenmesine eşlik etmektedir, hatta sonucunda da eğer büyük bir çıkar ilişkisi varsa gerçeklikten 
saptırılabilir bile. Herkesin değer yargısı farklıdır. İdeolojik empoze işlemi ders kitaplarında başlar. 
Çünkü ders kitapları iktisat eğitimine başlayan birisine kusursuz şekilde işleyen bir ekonomik modeli 
anlatır. Bu koşullar sağlanırsa bu sonuç oluşur. Ayrıca birçoğu da yine serbest piyasa ideolojisini 
empoze ederek, piyasa ekonomisinin üstünlüğünün göstermek için yazılmıştır. Böylece birçok 
iktisatçı sosyal bir sorunda bile çözüm olarak kapitalist sistemi veri olarak kullanmaktadır. Bu da 
farklı bakış açılarını engellemektedir (Ardıç ve Gökmen, 2004: 13-14). Hatta ekonometri kitaplarında 
nedenselliğin sadece korelasyondan yola çıkılarak elde edilemeyeceğini belirtmesine rağmen çoğu 
iktisatçı bunu göz ardı eder ve sadece birkaç nedene dayalı politika önerir. Sorun çözülürse sıkıntı 
yoktur, ancak çözülemez ise sorunun dışsal nedenlerden kaynaklandığını söyleyerek kendini savunur 
(Wolff, 2003: 1-7). 
Bir diğer görüşe göre, matematik biliminin iktisadın dili olarak kullanılmasındaki temel amaç 
ekonomik veya sosyal bir olgunun basitleştirilerek daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır fakat 
matematikteki karmaşık denklemlerin cazibesi bazen öyle bir hal alır ki teori ile gerçek hayat 
arasındaki bağ neredeyse kopma noktasına gelir. Burada psikolojik kökenli iktisatçılar gerçekliğe 
önem verirken, iktisat kökenli olanlar modelin tahmin gücüne önem vermeye devam etmektedir 
(Cartwright, 2018: 13-14). Hatta matematiğin bu kadar içselleştirdiği bir durumda öğrencilerin bile 
bölüm seçimi yaparken iktisada olan ilgilerini azaltmakta, alternatif bölümleri tercih etmesine sebep 
olmaktadır 8 (Frey, 2002: 4). 
Günümüzde iktisadın geldiği noktada kapitalist sistemin sorunlarını çözüm ararken aslında önerdiği 
teoriler ile dolaylı olarak kapitalizmi daha da güçlendirdiği görülmektedir. 18. Yüzyılın meselesi 
zenginlik olduğundan A.Smith liberalizmi döneme damgasını vurmuştur. 19. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren batıda artan işçi hareketleri, fayda-değer olgusuna geçişi mecbur bırakmıştır. 1929 
yılına adını yazdıran büyük bunalım ile kapitalizmin kurtuluşu devlet müdahalesi ile gerçekleşmiştir. 
Müteakip dönemde başlayan soğuk savaş hem sosyal refah anlayışı ile sitemin yumuşamasına hem 
de piyasa iktisadını tek bilimsel gerçeklik olduğunu iddia eden sosyalizme karşı galibiyet 

8 Bu konu ile ilgili araştırma için bkz. Colander, 2007. 
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mücadelesidir. 1980’ler küreselleşme ekonomisi ile neoliberal iktisadı doğurmuştur. Ortodoks teori 
matematiksel bir gayretin içine düşmüş diğer bilimler ile irtibatı kopartmıştır. Böylece disiplin yalnız 
teknik yönüyle anti entellektüel bir şekle bürünmüştür. Piyasa ise tarihsel süreçte meydana gelmiş bir 
sosyal olgu olarak kalmış evrenselleşememiştir. Kapitalizmin altın çağı 1970 kriziyle iktisadı bir 
değişime zorlamıştır. Bu ideolojik etkiden kurtulamadıkça sorunlar olmaya devam edecektir (Acar, 
2016: 217-218,221). 

İnsanların ekonomiye şekil verdiği, ekonominin de davranışlar üzerine etki ettiği bir düzende alınan 
kararlar üzerinde sadece zevk, kaynak dağılımı gibi durumların yanında o anki inanç koşullarının da 
etki ettiğini göz ardı etmemek gerekmektedir (Guerrien, 2007: 53-60). 

4. SONUÇ 

Ana akım iktisattaki birey olgusunun günümüzdeki kullanılan şekline 18’inci yüzyılda kavuştuğu 
görülmektedir. Bu yüzyıl, bencilliğin insanların doğal yapısı gereği olduğuna olan inancın hâkim 
olduğu dönemdir. Aynı zamanda Batı dünyasında başlayan ve sonrasında aydınlanma ile toplumsal 
proje haline de dönüşen akıl dışında danışılacak meşru merciinin olmadığı düşüncesinin yani aklın 
da hâkim olduğu dönemdir. Bencilliğin insanların doğal yapısı olarak kabul gördüğü, rasyonelliğin 
(aklın) ön plana çıktığı bu dönemde, sosyal bir bilim olan iktisadın ilk icraatı bireyini rasyonellik ve 
bencillik temel varsayımları üzerinden evrenselleştirmek olmuştur. Şüphesiz Jeremy Bentham’ın 
faydacılık felsefesini iktisat bilimine transfer etmesi ile de bu bireyin amacı faydasını maksimize 
etmek olarak tanımlamıştır. Böylelikle ‘’Homoeconomicus’’ yani rasyonel iktisadi birey bu temel 
varsayımlar üzerinden meydana gelmiştir. Tabi bu durum insanlarda diğerkamlık ve empati gibi 
duyguları unutturarak yerini bencilliğe ve kendi çıkarını düşünmeye bırakmıştır. 

Rasyonel iktisadi birey varsayımı ortaya çıktığından beri tartışmalara konu olmuştur. Ancak buna 
rağmen şüphesiz ki iktisat bilimi içerisinde birçok teorinin de anlaşılmasında büyük önem taşımıştır. 
Fakat psikoloji biliminde ki yaşanan gelişmelerden sonra bu tanımın gerçek insanı açıklamada yeterli 
olamadığını ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere göre insanları tek tip olarak görmek artık hayali 
kalmaktadır. Nitekim psikoloji bilimini iktisat bilimine transfer ederek literatüre giren davranışsal 
iktisat insanların bilişsel yanlılıklarını gerekçe göstererek, rasyonellik varsayımından 
uzaklaşabildiğine dair yaptığı çalışmaları ile bu hususu bir nebze olsun ortaya koymuştur. Böylelikle 
iktisattaki birey kavramı çok yönlü olmaya başlamıştır. Çünkü insanlar günlük hayat içerisinde birçok 
şeyin (iktisat bilimi tarafından göz ardı edilen) etkisinde kalarak rasyonellik varsayımından uzak 
davranışlar sergilemektedir. Çünkü insanlar homojen varlıklar değillerdir.  

İktisat bilimi sosyal bir bilimdir ve uğraşı da insan olmalıdır. Ancak günümüzdeki iktisat bilimi 
ulaştığı noktada insanı zamandan ve mekândan bağımsız, kültürel etkiden yoksun, çıkarını her şeyden 
üstün tutan, akılcı yani faydasını maksimum yapacak tercihlerde bulunan, tam bilgi sahibi, 
optimizasyon hesabını iyi yapan, maksimum kazanç peşinde koşan bir robot gibi tanımlamaktadır. 
İnsanın sadece bu varsayımlar üzerinden sığ bir tanımlama ile ele almak artık yeterli olmadığı gibi 
ontolojik açıdan değerlendirildiğinde yine bu durum gerçek insanın tamamını temsil etmemektedir. 
Davranışlarımıza etki eden mekanizmaların ne olduğunu anlamaya yönelik analizler yapılmalıdır, 
sosyal yapının, psikolojik durumun ve fiziksel durumların neden ve nasıl yapıldığı soruları sorularak 
açıklanması gerekmektedir. Toplumun temelini oluşturan ilişkiler, tutkular, dürtüler, dini inançlar, 
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v.b. iktisadın kurguladığı dünyadan farklı bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Bireyi toplumdan 
tamamen koparıp bencil faydacı bir tanımlama ile varsaymak, aslında bireyin davranışlarını da 
anlamamızı zorlaştırmaktadır. 
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Özet 
2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı varsayılan yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) hastalığının küresel bir salgına dönüşmesi, sosyal bilimler açısından yeni ve zengin bir 
çalışma alanının ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir. Virüse karşı farklı aktörlerce bölgesel, ulusal ve 
küresel çapta alınan tedbirlerin bireysel ve toplumsal yaşantıyı radikal bir dönüşüme uğratması, Covid-
19’un sosyal bilimlere yeni bir çalışma alanı açmasındaki en temel etkenlerden biridir. Öte yandan, 
bulaşıcı hastalık sebepli doğal bir afeti ifade etmesi dolayısıyla Covid-19, sosyolojinin temel uğraşı 
alanlarından biri olan afet sosyolojisi literatüründe de yeni türden çalışmalara kapı aralamıştır. Bu 
durum, tıpkı yabancı literatürde olduğu gibi Türkiye’deki afet sosyolojisi çalışmalarında da 
gözlenmektedir. Türkiye’de afet sosyolojisine ilişkin çalışmalar Covid-19 pandemisine değin sınırlı bir 
çerçeveye ve niceliğe sahiptir. Ayrıca bu çalışmalar, genelde Türkiye’de en fazla gözlenen afet olan 
depremlere odaklanmaktadır. Özellikle 1999 Marmara Depremine dair raporlar, kitaplar ve lisansüstü 
tezler, Türkiye’deki afet sosyolojisi literatürünü halen domine etmektedir. Ancak Covid-19 afeti ile 
Türkiye’de son bir yıllık süreçte hem salgınla alakalı afet sosyolojisi çalışmalarında hem de afet 
sosyolojisinin kapsamındaki diğer çalışmalarda artış gözlenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2020 
yılının ortalarından itibaren artış göstermeye başlayan afet sosyolojisi bağlamlı çalışmalar gündeme 
alınmaktadır. Çalışmanın temel iddiası, doğal bir afet olup insan kaynaklı yayılımla küreselleşen Covid-
19’un, Türkiye’de afet sosyolojisi alanına dair bir farkındalık ya da hatırlama yarattığıdır. Bu iddiayı 
desteklemek adına Türkçe literatürde afet sosyolojisi ile ilgili 2020 öncesi ve sonrası üretilen çalışmalar 
taranacak ve 2020 yılından beri çeşitlenen afet sosyolojisi çalışmalarına dair genel bir çerçeve 
çizilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Covid-19, Pandemi, Türkiye, Afet Sosyolojisi 
 

Giriş 
Afetlerin yarattığı etki ve sorunlara, başta jeoloji olmak üzere teknik bilimler ve fen 

bilimlerinin daha fazla yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bir depremin, selin ya da çığın ardından 
afet bölgesinde çalışmalar yürüten bilim insanları genellikle bahsi geçen alanların 
temsilcileridir. Daha uzun vadede ise şehir ve bölge planlamacıları, çevre mühendisleri gibi 
uzmanlar oluşan afete dair çalışmalar yürütmektedir. Ancak afetin yalnızca fiziki coğrafyaya 
değil, sosyal ve beşerî dokuya yönelik olumsuz etkisi ve yarattığı yıkım afetlerin sosyal 
bilimler, özelde sosyoloji tarafından da ele alınması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

1920’li yıllardan itibaren literatürde kendine yer bulan afet sosyolojisi çalışmaları, bu 
gerçeğin ve gerekliliğin bir sonucu olarak bilimsel alanda tartışılmaya başlamış, 1960’lı 
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yıllardan itibarense ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde kurumsal bir çalışma alanına 
kavuşmuştur. Özellikle kıta Avrupası’na doğru genişleyen afet sosyolojisi temelli araştırma ve 
incelemeler, günümüzde bu alanın sosyolojinin temel bir alt dalı haline gelmesini sağlamıştır. 
Doğal ya da yapay afet kategorisinde değerlendirilebilecek yıkımları takiben afet ve toplumsal 
değişme, afet ve toplumsal kurumlar, afet ve bireyin toplumsal yaşama yeniden intibakı, 
afetlerin farklı toplumsal gruplar tarafından tecrübe edilişi gibi konularda sosyoloji temelli 
geniş bir literatür oluşmuştur. 

Türkiye’de ise afet sosyolojisi ile ilgili çalışmalara 1999 Marmara Depremi sonrasında 
rastlanmaya başlanmıştır. Ülkenin sosyopolitik yapısına ve ekonomisine doğrudan etkide 
bulunan Marmara Depremi ile Türkiye’de afet ve toplum konusu akademik camiada tezler, 
müstakil araştırmalar, raporlar, kitaplar ve kongreler aracılığıyla canlılık kazanmıştır. 
Sonrasında ise deprem dışındaki doğal afetlere ya da insanın faili olduğu bir süreçle ortaya 
çıkan yapay afetlere dair sosyolojik çalışmalar görünür olmuştur. 

2019 yılının sonunda küresel bir salgın olarak hemen her toplumu etkisi altına alan Covid-
19, tıpkı diğer bilimsel disiplinlerde olduğu gibi sosyoloji alanında da bir etki ortaya koymuş 
ve salgının sosyolojik sonuçlarına dair gerek dünyada gerekse Türkiye’de bilimsel metinler 
üretilmeye başlanmıştır. Bu metinler Covid-19 ve toplumsal yaşam konusun çeşitli açılardan 
ele alan çalışmalardan ve bizzat doğal bir afet olarak Koronavirüsün afet sosyolojisi açısından 
incelendiği metinlerden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de son bir yılda ortaya çıkan afet sosyolojisi bağlamlı bazı 
çalışmalar incelenmiştir. Bu temel alan çatısı altında üretilen bazı akademik metinler kronolojik 
sırasıyla okura sunulmuştur. Buradan hareketle pandeminin Türkiye’de bir afet sosyolojisi 
gündemi yarattığı temel iddiası ortaya konulmuştur.  

 
1. Afet ve Toplum 
Afetler, yarattıkları yıkımlar, mal ve özellikle can kayıpları dolayısıyla toplumsal yapıda 

büyük dönüşümler meydana getiren olayları içermektedir. Doğal ya da yapay bir afet, kimi 
durumlarda etki ettiği toplumlar açısından bir milat olma özelliği taşımaktadır. Örneğin 20. 
Yüzyılın sonlarına doğru bir yapay (man-made) afet olarak Çernobil’de yaşanan nükleer 
patlama, Pripyat şehri açısından bir tarihsel dönüm noktasıdır ve o toplum için patlama öncesi 
ve patlama sonrası olmak üzere iki temel dönem mevcuttur (Mozgovaya, 1993). Doğal afetler 
açısından da benzer bir durum gözlenebilir. 

İlk afet sosyolojisi çalışması olarak 1917 tarihli Halifax Limanı patlamasını inceleyen 
Samuel Prince (1920) imzalı doktora çalışması, bu patlamanın şehrin toplumsal dokusuna ve 
ekonomik yaşantısına verdiği zararı konu edinmektedir ve bizzat sosyoloji anabilim dalı altında 
savunulmuş bir tezdir. 

Afetin yarattığı toplumsal değişim, toplumsal kurumlara etkisi, kimi durumlarda 
toplumsal birlikteliği sağlamak açısından işlevsel bir arka planda olması, afetin farklı toplumsal 
gruplar tarafından daha farklı ölçeklerde hissedilmesi ya da tecrübe edilmesi, afet sonrası 
toplumsal yaşantının yeniden tesisi, afete dair maddi ve manevi kültürel öğelerde meydana 
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gelen değişimin analizi, sonraki afetlere yönelik toplumun hazırlıklı olması ve 
bilinçlendirilmesi, afet yönetim döngüsünde toplumsal kurumlar ve aktörler arası iş birliği gibi 
konular afet sosyolojisinin temel inceleme alanlarından bazılarıdır (Quarantelli, 1989). ABD’de 
1960’lı yıllardan itibaren artış gösteren afet sosyolojisi çalışmaları, ilk etapta bu ülkede ya da 
kıta Avrupası’nda meydana gelen bir afetin hemen ardından bölgeye giden sosyologların 
yaptığı çalışmalardan müteşekkildir. Sonrasındaysa afetin üzerinden geçen belli bir sürenin 
ardından afetin o toplum için yarattığı değişim ve dönüşüm, fırsatlar ve tehditler sosyolojik 
araştırma yöntemleri ve teorilerle ele alınmıştır. Özellikle Afet Araştırmaları Merkezi (Disaster 
Research Center) tarafından 1960’lardan günümüze ortaya konulan yüzlerce afet sosyolojisi 
yayını  (preliminary papers), uzun yıllardır çeşitli afetlerle karşı karşıya kalan ABD’de afet 
sosyolojisi alanına dair yapılan en uzun soluklu ve geniş kapsamlı çalışmaları içermektedir 
(Quarantelli, 2003). 

Afetlerin bilimsel, sosyolojik bir tabanda ele alınması ve afet-toplum ilişkisine 
odaklanılması, geçmişi 250 yıla dayanan bir süreçtir. İlk defa Lizbon Depremi sonrasında 
afetlerin Tanrı’nın bir gazabı ya da uyarısı olarak değil, insanların yapılaşmaya dair hatası 
olarak yorumlanması söz konusu olmuştur (Drabek, 2013). Diğer bir ifadeyle Aydınlanma 
dönemi ile toplumsal yaşantının ve doğa olaylarının seküler yorumu, afetlerde insan etkisini 
gündeme getirmiş ve odağı insana ve insan hatasına çekmiştir. Bu da bir bilim olarak 
sosyolojinin afetler üzerine argüman geliştirmesi ve çalışma ortaya koyabilmesi açısından 
önem arz eder. Bu yolla kimsenin yaşamadığı bir yerde meydana gelen herhangi bir doğa 
olayından farklı olarak bizzat toplumsal yaşantıya zarar veren yıkımların gerçekten de toplumu 
ilgilendiren ve toplumsallık nazarında bakılması gereken sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıştır. 
Sonraki dönemlerde daha sık rastlanmaya başlayan terör, nükleer patlama, kirli atıklardan 
kaynaklı toprak verimsizliği ve küresel ısınma ve buzulların erimesi gibi insan kaynaklı yapay 
afetlerle birlikte sosyolojinin afet ve toplum ayağı daha da zenginleşme potansiyeline 
kavuşmuştur. Bu tür afetler, yine insan eliyle engellenebilecek olaylar olarak belirmiş ve son 
dönem afet sosyolojisinin gündeminde afetlere toplumsal hazırlık, afetlerin oluşmasının 
engellenmesi için toplumsal duyarlılık, muhtemel bir afetin topluma yönelik etkisini önceden 
hafifletici tedbirlerle azaltma gibi konular ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Netice itibariyle bir yerde bir afetten bahsediliyorsa, orada “toplumsal yaşantıyı etkileme” 
halinden bağımsız bir sonuç olamayacağı aşikardır. Nitekim günümüzde bir salgın hastalık 
kaynaklı afet olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, insanların toplumsal yaşantısını 
neredeyse baştan aşağı değiştiren sonuçları doğurmuştur. 

 
2. Bir Toplumsal Felaket Olarak Covid-19 ve Pandemi Üzerine Bazı Afet 

Sosyolojisi Çalışmaları 
Her ne kadar başlangıçta insan sağlığına dair bir felaket (medical disaster) olarak görülse 

de Covid-19 çok daha geniş bir yönüyle toplumsal bir felaketi ortaya koymaktadır (Connell, 
2020). İnsanların bağışıklık sistemine sirayet edip onları hasta eden hatta öldüren bir hastalık, 
bulaşıcılık temelli bir afet olarak kısa bir sürede yer küre geneline yayılmış ve sosyo-ekonomik 
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yaşantıya dair radikal değişiklikler meydana getirmiştir. Virüsün solunum yoluyla bulaşıcılığı, 
en temelde insanların toplumsal yaşantıda fiziki olarak yakın bir mesafeden irtibata 
geçmelerinin hatta bir araya gelmelerinin önüne geçmiştir. Kapanma olarak nitelenen 
olağanüstü tedbirler aracılığı ile bazı istisnalar olmak üzere insanlar iş yerlerine, restoranlara, 
kafelere ve AVM’lere belli bir süreliğine gidememiş, evde ya da dışarıda bir araya gelme dahi 
yasaklanan süreçler haline gelmiştir. Bu durum, günümüz küresel toplumunun bir gerçeği 
haline gelen mobiliteyi ve bu mobiliteden kaynaklı insanlar arası bir araya gelme halini sekteye 
uğratmaktadır. Zira bireylerin toplumsal kurumlar çatısı altında dahil olacağı süreçlerde 
(hukuki, siyasi, ekonomik, eğitimsel, dini ilişkileri ile aile ve akrabalık süreçler) yüz yüzelik ve 
bizzat o ortamda bulunma hali virüsün daha fazla yayılma ihtimalini artırmaktadır. Bu sebeple 
mobilitenin ya da sosyoekonomik süreçlerde karşılıklı etkileşim halinin sürmesi adına birçok 
alanda online platformlar devreye girmektedir. Eğitimden sağlığa, kültürel faaliyetlerden kamu 
hizmetlerinin alımına ve sunumuna değin bireylerin toplumsal ilişkileri, bir yılı aşkın süredir 
virüsün bulaşıcılığı endişesi dolayısıyla uzaktan ve online bir şekilde organize edilmektedir. 

Oluşan bu dijitalleşme ve yüz yüze etkileşimin sınırlanması, sosyolojinin temel inceleme 
konusu olan toplumsallık ve toplumsal değişme konusu, en azından bu neslin önceden tecrübe 
etmediği verileri gündeme taşımaktadır. Bu veriler, bir açıdan aşina olunan toplum düşüncesi 
ve toplumsal süreçler açısından Covid-19’u sosyal bir afetin sebebi olarak ön plana 
çıkarmaktadır. Bu sebeple, pandeminin başlangıcından itibaren afet sosyolojisi kavramını 
içersin ya da içermesin, Covid-19 ve toplumsal yaşam üzerine yazılan akademik metinlerde afet 
ve toplumsallık konusu doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmaktadır. Salgın, afet ve toplum 
konusunu afet sosyolojisinin temel çıktıları açısından ele alan İngilizce literatürdeki bazı 
çalışmalar aşağıda kısaca incelenmiştir. 

Alman sosyolog Katharina Wuropulos’un (2020) Covid-19 karşısında toplumsal 
reaksiyonları ele aldığı çalışması, afetler karşısında toplumların duygular bağlamlı analizine 
odaklanmaktadır. Afet sosyolojisinin de temel tartışma alanlarından biri olan “felaketlerin 
hafifletilmesinde kolektif bilinçten kaynaklı duygusal davranış ve adımlar”, Wuropulos’un 
salgın ve toplum analizinde merkeze oturmaktadır. Steve Matthewman ve Kate Huppartz’ın 
(2020) birlikte yazdıkları A Sociology of Covid-19 adlı makale de afetleri sosyal bir fenomen 
olarak ele almakta, afetlere karşı geliştirilen kolektif aksiyonu sosyolojik teori ve kavramlarla 
incelemekte, öte yandan yine afet sosyolojisinin bir çıktısı olarak Covid-19 doğal afeti 
sonrasında da hassas ve kırılgan grupların bu salgın hastalıktan daha fazla etkilendiğini dile 
getirmektedir. Amerikalı sosyolog Vanessa Parks’ın (2020) Covid-19 üzerine kaleme aldığı ve 
bizzat başlığında “bir afet araştırması” ifadesi geçen çalışma, afet sosyolojisinin en güncel 
konularından biri olan “afetinin zararlarını azaltma” ve toplumsal yaşamın yeniden tesisi 
konusunda sosyal sermaye dinamikleri ve pratiklerine odaklanmaktadır. Covid-19 
gündeminden bağımsız olarak 2020 yılı ve sonrasında afet sosyolojisi gündemli olarak İngilizce 
literatürde yayınlanan çalışmalar da mevcuttur. Brezilyalı sosyolog Jose Silva’nın (2021) kent, 
afet ve çevre temalı çalışması Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (ISA) 2021 yılında 
gerçekleştirdiği forumda tebliğ edilen ve tam metni yayına hazırlanan afet sosyolojisi bağlamlı 
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çalışmalardan biridir. Andrew Samuel Gilbert’in (2020), 2015 yılında Steve Matthewman 
tarafından yayınlanan Disasters, Risks and Revelation: Making Sense of Our Times adlı kitabına 
dair kritiği de geçtiğimiz yıl literatüre kazandırılan afet sosyolojisi bağlamlı bir akademik metin 
olarak ön plana çıkmaktadır. 

Çalışmanın bir konferans tam metin bildirisi olması ve ana konusunun Türkçe literatürde 
Covid-19 salgını sonrası oluşan afet sosyolojisi kapsamındaki metinler olması dolayısıyla 
konuyla ilgili İngilizce literatürde yazılmış çalışmaların incelenmesine bu noktada son 
verilmiştir. Sıradaki bölümde, pandemi sonrası Türkiye’de yayınlanan afet sosyolojisinin 
kapsamına giren ve girmesi muhtemel çalışmalara yer verilmiştir. 
 

3. Covid-19 Sonrası Türkçe Literatürdeki Bazı Afet Sosyolojisi Bağlamlı 
Çalışmalar 

Olgun Gündüz’ün 2012 tarihli Türk Sosyolojisinin Yeni Çalışma Mecraları başlıklı 
çalışmasında Türkiye’de 2010 yıllarla birlikte sosyolojinin gündeminde çevre sosyolojisi, 
endüstriyel sosyoloji, örgüt sosyolojisi, sinema sosyolojisi gibi alanların yanı sıra afet 
sosyolojisinin de yer aldığı iddia edilmektedir. Ancak 2012’den günümüze sosyoloji anabilim 
dallarında yazılmış sınırlı sayıdaki lisansüstü tezler dışında Gündüz’ün iddiasını destekleyecek 
çok fazla çalışmaya rastlandığını iddia etmek zor gözükmektedir.  

Pandeminin üzerinden geçen 9 aylık sürenin sonunda Türkçe literatürdeki bizzat afet 
sosyolojisi başlığıyla yayınlana derleme, pandemi sonrasında Türkçe literatürde bir ilki temsil 
etmektedir. İslam Can’ın (2020) editörlüğünü yürüttüğü bu çalışma 16 bölümden oluşmaktadır. 
Bu bölümler arasında afet sosyolojisinin kapsamına giren en temel çalışma alanlarına temas 
edildiği görülmektedir. Bunlar afetler ve dezavantajlı gruplar, risk toplumu ve afetler, doğal ve 
insan kaynaklı afetler üzerine sosyolojik bakış, afetlerin çatışmacı perspektiften ele alınışı, afet 
ve din kurumu, afet ve ekonomi kurumu, afet ve toplumsal krizin yönetimi gibi konulardır. 
Bahsedilen edisyonda Reşat Açıkgöz (2020) tarafından kaleme alınan veba ve Covid-19 
özelinde salgın afetlere ilişkin sosyolojik çözümlemeler içeren bölüm, bu tebliğin ana gündemi 
olan pandemi sonrası Türkçe literatürde bizzat pandemiyi ele alan bir afet sosyolojisi 
çalışmasıdır. 

Pandemi sonrası dönemde afet sosyolojisi çalışmalarına ağırlık veren diğer bir sosyolog 
da Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Celal İnce’dir. İnce’nin bu kapsamda kaleme alınmış 
üç farklı çalışmasına ulaşılabilmiştir. Bunlardan ilki, afetlerin yapısal dönüşü bağlamında 
Covid-19’u ele aldığı makaledir (İnce, 2020a). Bu makale, pandemi sonrasında bizzat 
pandemiyi ele alan bir diğer afet sosyolojisi çalışmasıdır. İnce’nin (2020b) farklı bir çalışması 
da dezavantajlı bir grup olan yaşlılar üzerine afet sosyolojisi temelli yürüttüğü nitel saha 
araştırmasıdır. Bu araştırmanın temel bulguları, yaşlılar ve bir salgın afet karşısında dahil 
oldukları destek mekanizmaları, mekânsal durum ve afet karşısındaki konumları ve psikolojik 
etkiler etrafında şekillenmiştir. Son olarak Bitlis esnafının pandemi karşısında dönüşen sosyo-
ekonomik halleri de İnce’nin (2020c) pandemi sonrası süreçteki bizzat pandemi ile alakalı bir 
afet sosyolojisi çalışması olarak okunabilir. Kişisel yayınlarının yanı sıra İnce’nin 
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danışmanlığında tamamlanan Covid-19, yaşlı bireyler ve sosyal hizmet uygulamaları odaklı 
yüksek lisans tezi (Demir, 2021) Afet ve Acil Durum Yönetimi anabilim dalına ait bir çalışma 
olsa da tezin teorik arka planı, uygulama bölümü ve temel bulguları itibariyle afet sosyolojisi 
literatüründen beslenen veriler ortaya koymaktadır. Ayrıca tezin YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne 
yüklenen “konular”ı arasında sosyoloji de mevcuttur. 

Pandemi sonrasında bizzat afet sosyolojisi başlığı ile yayınlanan diğer bir makale de Gaye 
Gökalp Yılmaz’a (2021) aittir. Türkiye’deki afet literatürüne kuramsal açıdan yaklaşan bu 
çalışma, geçmişten günümüze Türkiye’nin afet sosyolojisi bağlamlı bazı akademik metinlerini 
incelemektedir. 

Pandemi sonrası dönemde afet sosyolojisi çalışmalarına yönelen diğer bir sosyolog da 
mevcut tebliğin sahibi Alkın’dır. Alkın (2020a), dünyada ve Türkiye’de afet sosyolojisi 
literatürüne dair Can’ın yukarıda bahsedilen edisyonunda kaleme aldığı kitap bölümüne ek 
olarak Kaleci ve Başaran’ın editörlüğünde yayınlanan derlemede Covid-19’u afet sosyolojisi 
ve risk toplumu bağlamında incelemiştir (2020b). Ayrıca Alkın’ın (2021a) İzmir Depremi 
sonrası sivil toplum pratiklerine odaklanan afet sosyolojisi konulu makalesi ile bütünleşik afet 
yönetimi sürecine yönelik sosyolojik bakış konulu/başlıklı makalesi (2021b) Haziran ayında 
yayımlanmak üzere hakem raporları tamamlanan çalışmalardır. 

Çalışmanın bir konferans bildirisi olması dolayısıyla Türkiye’de pandemi sonrasında 
gelişen afet sosyolojisi çalışmaları yukarıdaki sınırlılıkta ele alınmıştır. İlgili literatür 
tarandığında bu çalışmalar dışında da kitap, kitap bölümü ve makalelerin artış gösterdiği 
gözlenebilecektir. Buradan hareketle, dünya gündemini meşgul eden Covid-19 salgınının tıpkı 
İngilizce literatürde olduğu gibi Türkçe literatürde de afet sosyolojisi konusunu gündeme 
getirdiği ve Türkiye’de bu alanda bir hareketlenme olduğunu iddia etmek afaki olmayacaktır. 

 
Sonuç 
Afet ve toplumsal yaşam arasındaki ontolojik bağ ve afetlerin herhangi bir toplumda 

herhangi bir zamanda ortaya çıkma olasılığı, afet sosyolojisi alt alanını besleyen temel bir 
durumdur. 

Tıpkı çığ, deprem ya da terör gibi diğer doğal ve yapay afetler karşısında bir bilimsel 
reaksiyon olarak ortaya çıkan afet sosyolojisi çalışmaları, günümüz küresel bir salgın afeti olan 
Covid-19 sonrasında da yoğunluk kazanmıştır. 2020 yılı itibariyle sosyal bilimlerin diğer 
alanlarında olduğu gibi sosyolojide de afet ve toplum bağlamlı makalelere, kitaplar, raporlara 
ve araştırmalara rastlanmıştır. 

Bu çalışmada, Covid-19 sonrası dönemde Türkiye’de ortaya çıkan afet sosyolojisi odaklı 
(ya da başlığında bizzat afet sosyolojisi ifadesini içeren) akademik metinler incelenmiştir. Bu 
çalışmaların gerek Covid-19 ve afet sosyolojisi arka planıyla gerekse afet sosyolojisine dair 
genel kuramsal yaklaşımlarla ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu açıdan, Covid-19’un Türkiye’de 
bir afet sosyolojisi gündemi oluşturduğu, önümüzdeki aylarda da afet sosyolojisi çalışmalarının 
artış göstereceği ön görülmektedir. 
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Öz 

Ekonomik faktörlerin bölgeler arası dengeli dağılımı, bir ülkenin makro ekonomik 

göstergelerindeki rasyonel işleyiş ile yakından ilişkilidir. Bir ülkenin ekonomik gelişmesiyle 

bölgeleri arasında uygulanan dengeli dağılım politikaları paralellik arz eder. Bölgesel 

dengesizlik, bir ülkenin bölgeleri arasında görülen her türlü eşitsizlikleri ifade etmektedir. 

Bölgeler arası dengesizlikler, az gelişmiş olan devletlerde giderek artarken, gelişmiş ülkelerde 

azalmaktadır. Az gelişmiş olan bölgeler açısından bölgesel kalkınma kavramı, büyümeyle 

birlikte yapısal değişimleri de kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bölgesel kalkınma, tarım ve 

endüstri yapısı, gelir dağılımı, iktisadi piyasalar, iletişim ve ulaşım imkânları, turizm, sağlık ve 

eğitim hizmetlerinin yaygınlığı ve yeterliliği arasındaki farklılığı ifade etmekte olan, geniş bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber, geride kalmış bölgenin farklı şekillerde 

geliştirilebilmesi için hedeflerin belirlenmesini ifade etmektedir. Turizm, başta ödemeler 

dengesine etkisi ve doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunduğu tüm diğer sektörlerde 

yarattığı toplam yatırım ve istihdam nedeni ile ekonomik bilançolarda önemli bir kalem olarak 

yer almaktadır. Makro ekonomiye olan bütünsel etkisi, yerel düzeyde ekonomik kalkınmaya 

olan katkı ile başlayan turizm, yerel olarak kalkınmanın oluşması, bölgeler arası farklılıkların 

ortadan kaldırılmasında lokomotif sektörlerden biridir. Turizm sektörünün sadece iktisadi bir 

etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte sosyal bir etkisi de bulunmaktadır. Kırsal bölgelerde 

yaşamakta olan ve atıl vaziyette bulunan işgücünün pasif halden çıkarak aktifleşmesinde ve 

sosyal yaşantıda kendilerine yer bulmalarında da önemli bir yeri bulunmaktadır. Dolayısı ile 

turizm endüstrisi, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve çevreye etkisi bakımından değişik yönleri 
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ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Rekabet koşullarının artmasından ötürü, her devlet ve bölge 

sosyo-ekonomik bakımdan üstünlüğü eline almak istemekte ve bu doğrultuda turizm 

endüstrisinin kalkınma olgusunda stratejik olarak kullanılması tercih edilerek var olan turizm 

potansiyelinin harekete geçirilebilmesi için çabalar sarf edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; 

yerel düzeyde iktisadi kalkınmada turizmin etkisinin ne olduğunun belirlenebilmesidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kalkınma, Ekonomik Kalkınma. 

Abstract 

The balanced distribution of economic factors between regions is closely related to the rational 

functioning of a country's macro-economic indicators. A balanced distribution policy applied 

between the economic development of a country and its regions has parallels. Regional 

imbalance refers to all kinds of inequalities observed between the regions of a country. 

Interregional imbalances are steadily increasing in underdeveloped states, while they are 

decreasing in developed countries. From the point of view of underdeveloped regions, the 

concept of regional development includes structural changes along with growth. In other words, 

Regional Development, Agriculture and industry structure, income distribution, economic 

markets, communication and transportation facilities, tourism, health and education emerges as 

a broad concept which expresses the difference between the extent and adequacy of services. 

However, it refers to setting goals so that the lagged region can be developed in different ways. 

Tourism is an important item in economic balance sheets, especially because of its impact on 

the balance of payments and the total investment and employment it creates in all other sectors 

in which it is directly or indirectly related. Tourism, which begins with its holistic impact on 

the macro economy, its contribution to economic development at the local level, is one of the 

locomotive sectors in the formation of local development, the elimination of interregional 

differences. The tourism sector has not only an economic impact. However, it also has a social 

impact. It also has an important place for the labor force that lives in rural areas and is idle, to 

become active by leaving passive and find a place for themselves in social life. Therefore, the 

tourism industry has started to come to the fore with its different aspects in terms of socio-

economic, socio-cultural and environmental impact. Due to the increase of competition in every 

state and territory, socio-economically and wants to get the upper hand in line with this, the 

tourism industry and the tourism potential in the development of the strategic use of existing 

efforts are being made to be raised is preferred. The aim of this study is to determine the impact 

of tourism on economic development at the local level. In this context, the conceptual 
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framework of economic development was examined first, and then the contribution of tourism 

revenues to local economic development in Antalya was investigated. 

Keywords: Tourism, Development, Economic Development. 

1. GİRİŞ 

Turizm ve seyahat endüstrisi; ulaşım, konaklama, gastronomi, rekreasyon ve eğlence gibi alt 

sektörleriyle beraber devlet iktisadına sağlamış olduğu döviz girdisi ve yaratmış olduğu 

istihdam fırsatıyla dünyada var olan sektörlerin en önemlilerinden bir tanesidir (Demir ve 

Çevirgen, 2006:58). Turizm ve seyahat endüstrisi; turizm olgusunda destinasyon olarak 

isimlendirilen turistleri çekmekte olan bölgelerin arasında da yoğun biçimde rekabete etki 

etmekte olan sektör olarak karşımıza çıkmaktadır (Omerzel, 2006:167). 

Turizm endüstrisi, bilhassa 2. Dünya Savaşı’nın ardından görülmekte olan sosyal, kültürel, 

ekonomik ve politik değişimlerin etkisi ile çabucak gelişmiş ve arz-talep bakımından çok çeşitli 

bir yapıya bürünmüştür. Bundan dolayı turizm endüstrisinin oluşturmuş olduğu politik ve 

iktisadi etkisi artış göstermekte, bununla beraber devletin iktisadına sağlamış olduğu faydalar 

ekseninde turizm endüstrisi uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler açısından önem arz eden bir 

yere sahip olmaya başlamıştır (Bulut, 2000:72). Bununla beraber, dünyadaki iktisadi sistemde 

fazlasıyla önem arz eden bir noktada olan turizm endüstrisi, birden fazla endüstride duraklama 

yaşanmasına karşın, dinamik yapısının sayesinde gün geçtikçe gelişim göstermektedir (Öztürk 

ve Şimşek, 2013:17).  

Turizm sektörü, yerel düzeyde kalkınmanın sağlanmasında kültürel ve sosyal açıdan önem arz 

eden bir olgudur. Çünkü kalkınma kavramı, büyüme olgusundan farklı olarak sosyal ve kültürel 

seviyede iyileşme kavramıdır. Yirmi birinci yüzyılla beraber dünyadaki küreselleşme 

kavramının artmasıyla beraber uluslararası siyasi farklılıklar, bireyleri, farklı kültürleri, farklı 

destinasyonları ve farklı bireyleri tanımaya yöneltmiştir. Bu yüzyılla beraber bireylerin iktisadi 

durumlarının iyileşmesiyle beraber, bireylerin birçoğunda farklı yeri görme isteği oluşmaya 

başlamıştır. Teknolojinin de gelişim göstermesiyle birlikte bireyler, kendi ülkelerinde bulunan 

bir destinasyonun veya herhangi bir ülkedeki doğal güzellikleri, tarihi mekanları, kültürleri ve 

bireylerin yaşantılarından etkilenerek o bölgeleri görmek istemişlerdir.  

21. Yüzyılda gürültü kirliliğinin oluşması, havanın kirliliğinin artış göstermesi, trafik 

sorunlarının artması gibi sebeplerden ötürü insanlar bıkma noktasına gelmiş ve bireyler daha 

sadeleştirilmiş ve doğayla beraber olabilecekleri bir yaşantıyı seçmeye başlamışlardır. Belirli 
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bir bölgede turistik etkinliklerin artış göstermesi, bahsedilen bölgede yoksulluk seviyesinin 

azalmasına, gelir eşitsizliğinin ortadan kalkmasına net olarak ifade etmek gerekirse bölgenin 

refah seviyesinin artış göstermesinde etkin bir araç olduğu vurgulanmıştır (Samırkaş ve Bahar, 

2013:142; Durgun, 2006:36; Kızıldemir, 2017:19). 

Ülkemizin doğal güzelliklerinin bulunması, tarihi olarak nitelendirilen birçok bölgesinin 

bulunması, birden fazla medeniyete ev sahipliği yapması, bazı kentlerin dini özelliklerinin 

bulunması, kültürel zenginliğinin bulunması ve mutfağının zengin olması, birçok endemik 

bitkiye sahip olması, kırsal turizm, tarım turizmi, dini turizmi gibi turizm çeşitlerinin artış 

göstermesini sağlamıştır. Türkiye’de bölgeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesi 

açısından farklılıkların olması, ülkeyi yönetenleri, siyasileri ve yerel yönetimleri harekete 

geçirmiştir. Yerel kalkınmanın oluşabilmesi ve gelişmiş seviye farklarının azaltılmasının en iyi 

yollarından bir tanesi de turistik bölgelere sahip çıkılması ve restore edilmesi, yatırımların 

yapılması, altyapı ve üstyapı imkânlarının geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve tanıtımının 

yapılmasıdır. Bahsedilen şartların oluşması halinde, yerel kalkınmadan söz edilebilir (Parr, 

1999:1196).  

2. Ekonomik Açıdan Turizm Kavramı 

Dünyada geçmişten bugüne kadar ekonomik gelişmelere bağlı refah düzeyindeki artış, farklı 

alanları keşfetmek ve yerinde incelemek amacıyla insanları turizm hareketlerine 

yönlendirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak son yıllarda birçok zenginliğe sahip gelişmiş, 

gelişmekte olan ve azgelişmiş ülke ve bölgeler turizmin ekonomik etkisinden daha fazla 

yararlanmak için turizme önem vermeye başlamışlar ve turizmi çeşitlendirme yoluna 

gitmişlerdir (Sezgin, 2001:28).  

Turizm, sanayi ve buna yönelik faaliyetlerin gelişmediği bölgelerde büyük bir açığı kapatarak, 

bu bölgelerin gelişmesinde etkin bir role sahip olabilmekte, günümüzde turizmin oluşturduğu 

ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerin, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik 

ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurduğu gözlenmektedir. Bu durum ise uluslararası 

turizm hareketlerinden büyük pay alan gelişmiş ülke ve bölgelerde olduğu gibi, gelişmekte olan 

ülke ve bölgelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır (Aydın, 2010:72). 

Turizm kavramına yüklenen anlam, turizmin tarihsel süreci ile ilgili başlangıç tartışmalarını 

ortaya çıkarmaktadır. Turizm sadece bir yerden bir yere seyahat etmek olarak tanımlandığında 

tarihsel süreci ilk medeniyetlere kadar uzatılabilir. Yapılan birçok çalışma, insanların 

ilkçağlardan beri ekonomik, sağlık, inanç ve spor amacıyla seyahat ettiklerini belirtir. İlk 
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seyahatler Sümer’ler tarafından yapıldığı gibi, ticari amaçlı ilk seyahatlerin Fenikeliler 

tarafından Çin ve Hindistan’a yapıldığı görülmektedir. Yine Mısır’ın bu dönemde sahip olduğu 

piramitlerle dünyanın en önemli merkezleri arasında olduğu ve piramitler ile tapınak ziyaretleri 

için gelenleri ağırlamak üzere tesisler kurdukları bilinmektedir (Todaro ve Smith,2012:23). 

Aynı dönemde Romalıların özellikle ünlü tapınak ziyaretleri ve eserlerin görülmesi amacıyla 

yapılan seyahatler için yol güzergâhları belirledikleri ve konaklama tesisleri inşa ettikleri 

görülmektedir. Yunanlıların M.Ö. 700 yılında başlattıkları Olimpiyat oyunları için, katılımcı ve 

izleyicilerin seyahatleri spor turizminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Son olarak Efes 

Şehir Devleti’nin sahip olduğu tiyatro, kütüphane, çarşı ve eğlence merkezleriyle, seyahat için 

ilgi gören bir çekim merkezi olduğu söylenebilir (Şahiner; 2012:31, Çelik; 2008:27, Sargın; 

2006:7, Şaman; 2009:111). 

Orta çağ ise özellikle Avrupa için en karanlık dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 

Yunan ve Roma medeniyeti yerini katı ve tartışmaya kapalı bir din anlayışına bırakmıştır. Yine 

bu dönemde Ortadoğu ve Arap yarımadasında İslamiyet’in hızla yayıldığı görülmektedir. Her 

iki bölgede de görülen bu yapısal değişim seyahat faaliyetlerini de etkilemiştir. Bu dönemde 

yapılan seyahat faaliyetlerinin daha çok kutsal yerleri ziyaret etme amacıyla yapıldığını görmek 

mümkündür (Eykay, 2013:82). 

Turizm, birçok sektörle ve sosyal olayla ilgili bir faaliyet dalıdır. Dolayısıyla turizm politikası 

para, ulaştırma, imar, iç ve dış ticaret, eğitim, tarım, endüstri gibi sektörlerin karar mercilerinin 

davranışları, tutumları ve politikaları dikkate alınmadan ve değerlendirilmeden oluşturulamaz. 

Dolayısıyla, üretilecek turizm politikalarının da bu ilişkilerin dikkate alınmadan uygulanması 

imkânı ve başarıya ulaşma şansı mümkün değildir (Usta, 2014:47). 

Turizm politikası; değişen ve gelişen dünya, ekonomik koşullar ve turizm anlayışı ile birlikte 

farklı anlamlar ve boyutlar kazanmıştır. Ekonomi politikalarında olduğu gibi, toplum ihtiyaçları 

ile tüketicilerin ve devletin ihtiyaç duyduğu konular, turizm tanımı içinde yer almaya 

başlamıştır. Turizm politikası turizmin arz-talep durumunu belirtmekte ve mevcut koşulların 

iyileştirilmesini hedeflemekte, turizm alanında önerilen müdahalelerin etkilerini araştırmakta, 

turizmin gelişmesi için yeni hedefler ve imkânlar ortaya koymaktadır (Şahiner, 2012:37).  

Turizm politikaları genel olarak milli geliri ve döviz gelirlerini artırmak amaçlı hazırlanıp, 

ekonomi politikalarıyla paralellik gösterirken, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde, turizm 

gelirlerinin artırılması yanında, sosyo-kültürel ve doğal kaynakların korunmasını kapsayan 

sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınma politikaları göz önünde bulundurularak 
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hazırlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, turizm politikaları artık ülkelerin ve halkın ekonomik 

refahının yanında doğal kaynakların korunması, insanların sosyal refahı ve gelecek nesilleri de 

göz önüne alınarak hazırlanmaya başlamıştır (Yıldız, 2016:63).  

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde turizm, ülkenin ekonomik kalkınmasında gelir ve 

finansman sağlayıcı, yarattığı istihdam olanakları ile işsizliği azaltan, ihracat kapsamına 

girmeyen el sanatları ve yöresel yiyecek ve içecek ürünlerinin üretimini teşvik eden, 

küreselleşmeyi hızlandıran ve kültürel etkileşimi sağlayan ekonomik bir faaliyettir (Gökdeniz, 

2010:14). Turizm ekonomik bir sektör olarak, 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren özellikle 

dönemin gelişmiş ülkelerinde önemsenmeye başlanmış ve ekonomide yer edinmiştir. Gelişmiş 

veya gelişmekte olan ülkelerin göstermiş oldukları ilgi ile turizm sektörü; ekonomik krizler, 

türbülanslar, yoksulluklar, afetler ve küresel toplumda meydana gelen çatışmalara rağmen 

bugünün dünyasında en çok ve en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu durum 

genel olarak iki farklı nedene bağlanabilir. Birincisi oluşan teknolojik gelişmelerin etkisiyle 

turistik seyahatlerdeki kolaylaştırıcı yeniliklerdir. Bir diğer neden ise, gelişmiş veya gelişmekte 

olan ülkelerin kalkınma süreçlerini hızlandırmak için gerekli duydukları mali kaynağı, turizm 

sektörü ile finanse edebileceklerine duyulan inanç ile sektöre gösterdikleri ilgi ve teşviktir 

(Küçük, 2012:90). 

Günümüzde kentleşmenin artması ve iş hayatının verdiği stres ile beraber insanların yaşam 

standartlarının ve sosyal haklarının gelişmesi sonucu, turizm faaliyetlerine olan bakış açısında 

önemli değişimler olmuştur. Bunun sonucu olarak deniz, kum ve güneşin ötesinde farklı turizm 

çeşitleri ortaya çıkmıştır (Durgun, 2006:46).  

Turizm son yıllarda ülkeler arası vize kolaylıkları, dünyanın globalleşmesi, internet ve sosyal 

medya gibi sebeplerden ötürü ülkeler için büyük gelir elde edilen bir sektör haline gelmiştir. 

Turizm sektörünün ekonomik boyutunun giderek artması ile birlikte rekabetçi bir piyasa ortaya 

çıkmıştır. Turizm gelirleri büyük bir rant oluşturmaktadır. Ülkeler bu rant gelirinden pay 

alabilmek için deniz-kum-güneş üçlemesinin dışına çıkarak turizmi ülkelerinin potansiyellerine 

göre çeşitlendirmişlerdir (Küçük, 2012:92). 

3. Turizm ve Yerel Kalkınma İlişkisi 

Ülkelerin bölgeleri arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarını azaltmak amacıyla kullanılan 

politikalar ile turizm arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin Avrupa Birliğinin yapısal 

fonlarında turizmi kapsayanların sayısı giderek artmaktadır. Ayrıca, Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü’nün (OECD) bölgesel kalkınma birimi tarafından yapılan çalışmalarda 
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turizmin kalkınma stratejileri içinde sık sık tanımlanması bölgesel kalkınmada turizmin 

önemini açıkça ifade etmektedir. Turist trafiğinin yoğunluğuna göre bölge halkı altyapı 

hizmetlerinde, ulaşımda standartların yükselmesi ve alışveriş, eğlence açısından daha fazla 

imkânlara kavuşurken, bölgesel kalkınma açısından da yeni iş imkânlarına ve gelir artışlarına 

kavuşabilir (Aydın, 2010:37).  

Turizm sektörü, milli ya da bölgesel bazda tarih, iklim, doğa kültür, folklor ve doğal çevreye 

büyük ölçüde bağımlılık gösterir. Çünkü bu değerler turizmin kaynağını teşkil eder ve turizm 

yoluyla ekonomik mal niteliğine dönüştürülebilirler. Ekonomik açıdan yeterli kaynak ve 

potansiyele sahip olamayan bölgeler, turizm potansiyeline sahip ise planlı ve etkin turizm 

faaliyetleri sonucunda ekonomik gelişme imkânına kavuşabilir ve kalkınmalarını 

sağlayabilirler (Tolunay ve Akyol, 2006:124). 

Ülkemizde bölgesel kalkınmada turizmden yeterince yararlanılamadığı görülmektedir. Çünkü 

ülkemizin turizm alanında sahip olduğu potansiyel ve değerlerle rekabet edebilecek kadar 

turizm potansiyeline sahip olan ülke sayısı çok azdır. Türkiye’nin sahip olduğu değerlerden 

yalnızca birine sahip olan bazı ülkelerin, bu değerleri çok iyi değerlendirerek 

pazarlayabildikleri görülmektedir. Örneğin bu değerler arasında korunmuş çevre ve 

bozulmamış doğa ilk sırada gelmektedir (Pektaş, 2010:4).  

Türkiye ile ilgili olarak yukarıda belirtilen turizm potansiyeli, ülkemizdeki bölgeler arası 

dengesizliklerin giderilmesinde çok iyi bir imkândır. Ancak, bölgeler bazında bu potansiyel 

yeterince kullanılamamaktadır. Türkiye’de iyi organize edilmiş turizm politikaları ile bölgesel 

kalkınmanın sağlanmasında bu potansiyelden iyi sonuçlar elde edilebileceğini söylemek 

mümkündür (Arslan, 2005:283). 

Aşağıda Tablo 1 aracılığı ile Türk turizm sektörünün 2018 yılına ait ekonomik görünümü ile 

11.Kalkınma Planı hedefleri karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1: Sektörel Değerlendirme 

 2018 2023 

Turizm Geliri (Milyar Dolar) 29,5 65,0 

Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 46,1 75,0 

     Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 39,5 67,7 

Ziyaretçi Başına Ortalama Harcama (Dolar) 647 867 

Ortalama Konaklama Süresi (Gece) 9,8 10,0 
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Ziyaretçi Başına Gecelik Gelir (Dolar) 66 86,7 

                   Kaynak: 2018 yılı verileri TÜİK ile Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. 2023 yılı 
verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkiye’nin 2018 yılındaki turizm geliri 29,5 milyar dolar 

olmuştur. 11. Kalkınma Planı’nda 2023 yılı için hedeflenen turizm gelirinin 65 milyar dolar 

olması beklenmektedir. Bunun dışında 2018 yılında 46,1 milyon kişi düzeyinde gerçekleşen 

turist sayısının da 2023 yılında 75 milyona çıkması hedeflenmektedir. Ortalama konaklama 

süresine baktığımızda 2018 yılında turistlerin ortalama 9,8 gece konakladıkları görülmektedir. 

11. Kalkınma Planı’nda yer alan hedeflere göre bu sayısının 2023 yılında 10 geceye çıkartılması 

planlanmaktadır. Ziyaretçi başına ortalama harcama tutarının 867 dolara çıkacağı 

düşünülmektedir. Ziyaretçi başına gecelik elde edilen gelirin ise 86,7 dolar olması 

beklenmektedir.  

10. Kalkınma Planı Raporunda, bu amaç çerçevesinde ülkemizde mevcut turizm türlerinin 

eksikliklerinin tamamlanıp gelişiminin destekleneceği, uluslararası rekabete yönelik avantajlar 

oluşturabilmek için yeni projelerin hayata geçirileceği ve turizm hareketlerinin yoğunlaştığı 

bölgelerde yerel yönetimlerin ve bölge halkının kararlara katılmasının sağlanacağından 

bahsedilmektedir (Göymen, 2010:11). 

11. Kalkınma Planı Raporunda, yukarıda belirtilen hedeflere yönelik olarak mevcut kaynak 

pazarlarının güçlendirilmesi ve kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısının 

arttırılacağı, turizmin tanımı için Türkiye Turizm Tanımı ve Geliştirme Ajansının kurulacağı, 

plan döneminde yatak kapasitesinin 300 bin arttırılacağı ve daha fazla döviz getiren turizm 

türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir (Batuhan, 2020: 79-80). 

Kırsal bölgeler ihmal edilerek kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Kalkınmanın 

tabandan başlayıp genele yayılması sağlıklı ve istikrarlı kalkınmanın ön şartıdır. Bölgeler 

arasındaki farklılıkların giderilmesindeki rolüyle turizm, gelişmiş devletlerde önem arz eden 

bir endüstri durumunda iken, gelişmekte olan devletlerde kalkınmanın lokomotifi 

konumundadır. Bu nedenle turizm, kalkınmadaki rolü ve önemi ile bütün ülkelerce 

değerlendirilen önemli bir endüstri olmaktadır (Rogerson, 2001: 526-528).  

Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için en önem arz eden konuların başında ekonomi 

gelmektedir. Ekonomik kalkınmanın yerel düzeyde gerçekleşebilmesi için en önemli 

sektörlerin başında gelen turizm sektörüyle ilgili 11. Kalkınma Planı’na bakıldığında, 

planlananların gerçekleşmesi durumunda ekonomik getirinin artacağı görülmektedir. Ziyaretçi 
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başına ortalama harcamanın planlanan gibi 867 dolara çıkması, 2018 yılı ile kıyaslandığında 

180 dolarlık bir artış, öncelikle turizm bölgelerindeki yerel ekonomilere oradan da tüm ülke 

ekonomisine etki etmesi muhtemeldir.  

Türkiye’de bölgesel kalkınma ve turizm ilişkisi, 1960’ta başlayan planlı döneme geçişten sonra 

turizm sektörünün öneminin artmasıyla başlamıştır. 1980’li yıllardan itibaren devlet destekli 

politikalar sayesinde turizmin GSMH içindeki payı artmıştır. Turizmin ihracat ve ekonomik 

büyüme üzerinde olumlu etkileri sayesinde istihdam ve dış ödemeler dengesine pozitif etki 

etmiştir. Bütün bu etkiler incelendiğinde turizmin bölgesel farklılıkların azaltılmasında önemli 

bir politika aracı olarak kabul edildiği görülür (Akıllı, 2004:18-19). 

Günümüz dünyasında gelişmiş olsun veya gelişmekte olan bir ülke olsun hemen hemen bütün 

ülkelerde az veya çok bölgeler arası farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların temel sebebi 

gelir dağılımındaki sorunlar, işsizlik, kırsaldan kente göç, eğitim, kültürel ve sağlık alanındaki 

eksikliklerdir. Geri kalmış bölgelerin kalkınmasında farklı kalkınma politikaları olmasına 

rağmen birçok ülke turizmin bölgesel kalkınmada ana sektör olduğunu kabul etmiştir (Williams 

ve Shaw, 1995:52).  

Turizm sektörü makro düzeyde bölgesel kalkınmayı hızlandırarak ülkenin ekonomik 

büyümesine artı değer katmaktadır. Ayrıca ihracat özelliği taşıyan turizm ödemeler dengesine 

de katkı sağlamaktadır. Mikro düzeyde ise turizmin bölgede istihdam yarattığı ve turizm ile 

ilgili olan diğer sektörlerin kalkınmasına ve gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılmasına 

yardımcı olmaktadır. Turizmin sağladığı ekonomik etkilerinin dışında altyapı, sağlık, eğitim ve 

kültürel faaliyetlerinin gelişmesine de olanak tanımaktadır (Güneş ve Küçük, 2013: 28). 

Turizmin bölgesel kalkınmaya olan olumlu etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Güneş, 2011: 

50); 

- Bölgede bulunan ve taşınmasının mümkün olmadığı doğal ve kültürel varlıklar 

turizmle birlikte bölgeye gelir sağlar,  

- Bölgede turistlerin talepleri için olan yatırımlar sadece turizmin turizm sektörünü değil 

beraberinde birçok sektörü de içine almaktadır,  

- Turizme yapılan yatırımlar sağladıkları katma değer ile ülke ekonomisine katkıda 

bulunur,  

- Bölgede turizmden pay alan ve turistler ile iletişim içinde olan yöre halkının 

sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır,  
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- Çevre bilincinin artmasına katkı sağlamaktadır,  

- Bölgede sağladığı istihdam sayesinde dışa göç oranını azaltmaktadır. 

Turizmin bölgesel kalkınmaya olan olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de 

bulunmaktadır (Bahar, 2007:16):  

- Turizmin gelişmesiyle bölgede ithalat artışı meydana gelmekte,  

- Enflasyon artışına sebep olabilir,  

- Ülkeye yabancı iş gücü girişine neden olabilir,  

- Devlet hizmetlerinin artmasıyla maliyetlerin artmasına sebep olabilir,  

- Bölgede bulunan doğal ve kültürel zenginliklerin tahribine sebep verebilir,  

- Bölge kültürünün yok olmasına neden olabilir. 

4. Sonuç  

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi ülkeler arasındaki ekonomik gelişme 

farklılıklarıdır. 2. Dünya Savaşı, dünyadaki devletlerin belirli kutuplara ayrılmasında ve yıkılan 

devletlerin yeniden imarı için savaş sonrasında kalkınma çabalarının arttırılması sonucunu 

doğurmuştur. Savaş sonrasında sömürge konumunda olan bazı ülkelerin bağımsızlıklarını 

kazandıkları da görülmektedir. Yeni oluşan bu devletler eskiden sömürgesi oldukları devletlerle 

aralarındaki iktisadi açıdan gelişmişlik farklarını fark etmeye başlamışlardır. Bu olgu, dünya 

devletlerini gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler şeklinde bir sınıflandırmaya 

götürmüştür. 

Kalkınmanın merkezinde insan faktörünün olması, beraberinde birden fazla faktörün de etkili 

olduğunu göstermektedir. Kalkınma ile ilgili analizlerin sonuçlarına göre toplumun sosyal 

göstergelerinin beraber değerlendirilmesi önemli bir noktadır. Toplumların sosyoekonomik 

göstergelerinin sağlam temele dayandırılması, ekonomik kalkınmanın sürekliliği açısından 

oldukça önemlidir. 

1940’lardan sonra ülkeler arasında oluşan ekonomik gelişme farklılıkları, 1950’li yıllardan 

sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, kendi bünyelerinde de bölgesel gelişme 

farklılıklarının ortaya çıkması, bölgesel bazda politikaların oluşmasına ve ülkelerin kalkınma 

planlarında ve hükümet programlarında bölgesel kalkınmaya ağırlık verilmesine yol açmıştır. 
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Ülkelerin bölgeleri arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarını azaltmak amacıyla kullanılan 

politikalar ile turizm arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’nin turizm alanında sahip 

olduğu potansiyel ve değerlerle rekabet edebilecek kadar turizm potansiyeline sahip olan ülke 

sayısı çok azdır. Ülkemizin turizm açısından sahip olduğu değerlerden yalnızca birine sahip 

olan bazı ülkelerin, bu değerleri çok iyi değerlendirerek pazarlayabildikleri görülmektedir. 

Önceki dönemlerde ülke kalkınmasında turizmden yeterince yararlanılamadığı her fırsatta 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla son iki plan döneminde ülkenin turizm potansiyelinin iyi 

değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmada da turizmden yeterince yararlanılabilmekten 

bahsedilmektedir. 

Yeni plan dönemi olan 2019-2023 Dönemini kapsayan 11. Kalkınma planında da mevcut 

turizm potansiyeli doğrultusunda daha ciddi politikalarla turizmin geliştirilmesi, daha geniş 

kitlelere ulaşılması, iyi bir tanıtım faaliyeti ve bunun sonucunda da turizm gelirlerinin 

arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. 

Küresel ve ulusal ekonomik krizler ve ekonomik yapıda meydana gelebilecek bozulmalar, 

ülkemizle başka ülkeler arasında yaşanabilecek siyasi gerginlikler, küresel ısınmayla birlikte 

bölgede ortaya çıkabilecek iklim değişiklikleri, bölgenin birinci derece deprem kuşağında 

olması, bölge nüfusunun büyük kentlere göçü vb. pek çok durum bölgenin turizmi açısından 

tehdit unsurları olarak görülmektedir. 

Bu olumsuzluklara rağmen, turizm altyapısı ve buna yönelik talep artışı, turizmde çalışabilecek 

genç nüfusun varlığı, günümüzde turizme ilginin giderek artması ve bu potansiyelin var olması 

bölge kalkınmasında turizmden gerektiği gibi yararlanılabileceğini göstermektedir. 

Turizm olayının gelişimiyle gerçekleştiği yörede yaşamakta olan yerli halk açısından en başta 

ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gibi birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Bu 

gelişimlerin olumsuz yönde algılamasıyla ve olumsuz tutumların sergilenmesi, turizmin 

gelişimini kötü etkileyecektir. Yöredeki yerli halkın sektöre ilişkin algılarının, tutumlarının ve 

beklentilerinin bilinmesi turizmin gelişimi açısından göz ardı edilmemesi gereken bir 

durumdur.  

Turizmin birçok yönden sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için özellikle gelişim gösterdiği 

yöredeki yerli halkın görüşlerinin alınması gerekmektedir. Turizm planlamaları içerisinde yerli 
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halkın değerlerine, görüşlerine, istek ve beklentilerine önem verilmesi, onların kendilerini 

turizmin bir parçası gibi hissetmeleri ve bu doğrultuda davranabilmeleri oldukça önemlidir. 
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Özet 

Sağlık turizmi insanların sağlığını iyileştirmek için sınır ötesine seyahat etmesini ifade 
etmektedir. Söz konusu sektör katma değeri yüksek bir alandır. Sağlık hizmetleri, taşımacılık 
hizmetleri, turizm hizmetleri, konaklama hizmetleri, ilaç sanayi ve tıbbi cihaz üretimi gibi 
sektörler, sağlık turizmi ile bağlantılıdır. Bu nedenle sağlık turizmi dış ticaret ile doğrudan 
ilgili olan bir alandır. Diğer yandan dış ticaret hem mal hem de hizmet ticaretini kapsadığı göz 
önüne alındığında, sağlık turizmi, bir ülke için ihracat geliridir. Dolayısıyla sağlık turizminin, 
sağlık hizmeti ihracatı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, çalışmada, 2002Q1-2020Q4 dönemi 
için, öncelikle Türkiye’nin ne kadar dış ticarete açık olduğu hesaplanmıştır. Açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlük analizi olan Dış Açıklık Endeksi yardımıyla Türkiye’nin dışa açık bir 
ekonomi olduğu bulunmuştur. 2008 küresel kriz dönemi ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde 
endeks değerlerinde düşüş gözlense dahi, genel olarak Türkiye artan şekilde dışa açılmaya 
devam etmektedir. Daha sonra söz konusu endeks değerleri ile Türkiye’nin sağlık turizmi 
değerleri VAR analizi ile test edilmiştir. Sonuçlara göre, sağlık turizmi ile dış açıklık endeksi 
arasında Granger anlamında çift yönlü nedensellik bulunmuştur. Kısa dönemde sağlık 
turizminde %1’lik artış dış açıklık endeksi değerini %0.20 oranında arttırmaktadır. Bununla 
birlikte, sağlık turizmine verilen %1’lik şokun dış açıklık endeksi üzerindeki etkisinin uzun 
sürmediği ve beşinci dönemden sonra sönümleneceği söylenebilir. Dış açıklık endeksine 
verilen %1’lik şok ise, sağlık turizmi üzerindeki etkisinin daha kısa sürede kaybolduğu 
gözlenmiştir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, hem sağlık turizmi hem de dış açıklık 
endeksinin birbirlerini oldukça az etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca bu etkinin zamanla çok fazla 
değişmediği görülmüştür. Sonuç olarak Türkiye dışa açık bir ekonomidir. Türkiye’nin dışa 
açıklığı sağlık turizminden kısa dönemde olumlu etkilenmektedir. Ancak sektörde meydana 
gelecek olası şok, dış açıklığı oldukça az etkilemekte olup, kalıcı olmadığı sonucuna 
varılmıştır.  

Anahtar Kelime: Sağlık Turizmi, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Analizi, Dış Açık 
Endeksi, VAR Analizi 
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TÜRKİYE’DE KENTLİ OLMAK ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğr.Gör. Nihal GÖKÇE 

Hitit Üniversitesi, 0000-0003-0030-658X 

ÖZET 

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 
2014 yılından itibaren uygulamaya konulması ile birlikte Türkiye’de bir anda insanların %92-
93’ü kentli durumuna gelmiştir (TÜİK, 2021). Gerek 2014 yılında yasaların izin vermesiyle 
kentli olma, gerekse 2014 yılı öncesinde kentlerin nüfus yoğunluğunun kırdan kente göçle 
sağlanmış olması durumundan kaynaklı; ülkemizde kent, kentleşme ve kentli kavramları 
kendi özünde birer sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nihayetinde daha iyi yaşam 
koşullarına sahip olmak, çocuklarını daha rahat olanaklar içerisinde okutabilmek veyahut 
çoluk-çocuk çalışarak refah seviyesini artırmak düşüncesiyle ‘taşı toprağı altın’ olan kente 
göç eden kır insanı kente uyum sağlamakta güçlük çekmekte ve bağlarından kopma 
ihtimalinin korkusunu içinde hissetmeye başladığı andan itibaren kendi koruma alanını inşa 
etme çabası içine girmektedir. ‘Taşı toprağı altın’ anlayışından ‘şehir insanı yutar’ anlayışına 
doğru gerçekleşen bu dönüşüm süreci kentin bizatihi kendisini de dönüştürmeye başlamakta 
ve o literatürde okuduğumuz kent kavramından bambaşka bir kent kavramına evrilmektedir. 
Ülkemizde özellikle 1950’li yıllardan itibaren tanıklık ettiğimiz bu süreç ne bildiğimiz kır 
hayatına ne de bildiğimiz kent yaşamına benzemekte ve göç eden insan kendini bu ikisi 
arasında ancak ikisine de benzemeyen bir üçüncü alanda konumlandırmaktadır. 

Göç eden bireylerin gelir düzeylerinin iyilik halinden uzak olması kentlerde gayrimeşru konut 
alanlarının oluşmasına neden olmakta ve ‘gecekondu bölgeleri’ olarak adlandırılan yerleşim 
yerleri orada yaşayanların kaderi haline gelmektedir. Bu örüntü içerisinde kendine bir çıkış 
yolu bulan genç bireyler ‘şanslı’ olarak addedilirken, diğerleri aile büyüklerinin almış olduğu 
şehirleşme kararının sonucunda, temelde yoksulluk ve yoksunluk kaynaklı suça itilebilmekte 
ya da düşük ücretlerde çalışmak suretiyle kendi mahallesi dışındaki diğer bireylerden uzak bir 
toplumsal yaşam sürmektedir. Nihayetinde ihtiyaç kavramı üzerinden tanımlanan ve gönüllü 
dayatılan kent, tanımlanma zemini hasebiyle ortaya çıkan sorunlara yeni sorun alanlarını 
çözüm gibi sunarak cevap vermekte ve kentte yaşayan birey kent kimliğinden farklı bir kimlik 
yaratarak, kentli olma bilincinden giderek uzaklaşmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kent, kent kimliği, göç, üçüncü kimlik, kentleşme 
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A STUDY ON BEING A CITIZEN IN TURKEY 

Öğr.Gör. Nihal Gökçe, Hitit Üniversitesi, nihalgokce@gmail.com, 0000-0003-0030-658X  

With the implementation of the Law No. 6360 on the "Establishment of Metropolitan 
Municipalities and Twenty-Seven Districts in Fourteen Provinces and Making Amendments 
to Certain Laws and Decree Laws" since 2014, 92-93% of the people in Turkey suddenly 
became urbanized (TÜİK , 2021). Due to both the urbanization in 2014 with the permission of 
the law, and the fact that the population density of the cities was achieved by migration from 
rural to urban before 2014; In our country, the concepts of city, urbanization and urban 
dwellers appear as a problem area in their own right. Ultimately, the rural people who 
migrated to the city with the idea of having better living conditions, being able to educate 
their children with more comfortable possibilities or increasing the level of welfare by 
working with children and children, have difficulties in adapting to the city and feel the fear 
of breaking their ties. is in an effort to build the protected area. This transformation process, 
which takes place from the understanding of "stone, soil, gold" to the understanding of "city 
swallows people", begins to transform the city itself and evolves into a completely different 
concept of the city than the concept of the city we read in that literature. This process, which 
we have witnessed especially since the 1950s in our country, does not resemble the rural life 
as we know it, nor the urban life we know, and the immigrant positions himself in a third area 
between these two, which is not similar to either of them. 

The fact that the income levels of the immigrants are far from their well-being causes the 
formation of illegitimate housing areas in the cities and the settlements called "shanty houses" 
become the fate of those who live there. While young individuals who find a way out for 
themselves in this pattern are considered as 'lucky', others may be pushed into crime due to 
poverty and deprivation basically as a result of the urbanization decision taken by their family 
elders or they lead a social life away from other individuals outside their own neighborhood 
by working for low wages. Ultimately, the city, which is defined over the concept of need and 
imposed voluntarily, responds to the problems that arise due to the basis of definition by 
offering new problem areas as a solution, and the individual living in the city creates an 
identity different from the urban identity and gradually moves away from the consciousness 
of being an urban citizen. 

 

Keywords: City, urban identity, migration, third identity, urbanization 
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Giriş 

Kent ve kentlilik kavramları günümüzde yalnızca gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte olan 
ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir. Kent ve onunla ilgili kavramların özellikle bizim gibi 
ülkeleri yakından alakadar etmesinin önemli nedenlerinden biri de kent-demokrasi ilişkisidir. 

Özellikle Endüstri Devrimi ile kırdan kente göç oranının dramatik biçimde artması ve nüfus 
artış hızının ivme kazanması kentleşme kavramına atfedilen değeri artırmakla birlikte kent 
sorunlarını da yaygınlaştırıcı ve derinleştirici bir rol oynamıştır. Nüfus artışı ve büyüme gibi 
niceliksel ölçütlerin yanı sıra politik, kültürel ve sosyolojik olguları da içeren kent kavramı bu 
özelliği ile toplum değerlerini, politik yapıyı ve çevreyi şekillendirme biçimlerini de 
etkilemektedir (Keleş ve Mengi, 2014:15-16). 

Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan kentleşme eğilimi bugün 
geldiğimiz noktada kentleri taşımakta zorlandıkları insan nüfusu ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. TÜİK 2020 yılı verilerine göre; ülkemizde 24 ilin nüfusu bir milyonu aşmış 
durumda iken bir o kadar ilin nüfusu ise, bir milyon sınırını zorlamaktadır (TÜİK, 2019-2020).  

Özellikle son yetmiş yılda gerek köyden kente göç, gerekse kentler arası göç gibi nedenlerle 
başlayan ve hızlanan gecekondulaşma hareketi; merkez çevreden başlayarak daha uzak 
alanlara doğru yayılan sağlıksız kent yapılarını oluşturmuş, bu oluşum söz konusu alanlarda 
görsel ve sosyal dokuyu bozarak, “gecekondu kesimi” olarak adlandırılan ve kentsel kimlik 
ile kırsal kimlik arasında sıkışıp kalmış üçüncü bir kimlik ortaya çıkarmıştır. Üçüncü kimlik 
sahipleri, sıkıştıkları bu dar alanda aidiyet duygularını yitirmeye başlarken aynı zamanda 
kentin daha merkezi kesiminde yaşayan ve kent kimliğini daha iyi taşıdığına inanan kimi 
bireyler tarafından “ötekileştirme”ye tabi tutulmuştur. Gelir düzeyi düşük olan ve kentte 
niteliksiz işgücünü oluşturan bireylerin yaşadığı hayal kırıklıkları bir taraftan sosyal devlete 
olan muhtaçlığı artırırken; diğer taraftan da devlet düzenine aykırı hareket etme, başka bir 
deyişle suça bulaşma ihtimallerini de artırıcı etki yaratmıştır.  

Kentleşme ve Kentlileşme Kavramları Üzerine 

Dar tanımıyla kentleşme; bir ülkede mevcut olan kent sayısının veyahut kentte barınan insan 
sayısının artmasıyken, geniş manada sosyal dokuyu da içine alan ve bireyin yaşam biçimi ile 
örtüşen süreci ifade etmektedir (Sezal, 1992:23). Bu açıdan baktığımızda kentleşme 
kavramının dar tanımını “büyüme”, geniş tanımını ise “kalkınma” kavramlarına benzetmek 
mümkündür. Nasıl ki; büyüme niceliksel bir olgu iken, kalkınma niteliksel öğeleri de 
bünyesinde barındıran bir kavramsa, aynı biçimde geniş manada kentleşme de niteliksel 
öğeleri içeren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülke büyürken, kalkınma buna 
uyum sağlayamıyorsa, diğer bir ifadeyle ülkede üretilen mal ve hizmet miktarı önceki yıllara 
göre artarken alt yapı yatırımları, eğitim-sağlık hizmetlerinin kalitesi, kültür faaliyetleri, gelir 
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dağılımında adalet gibi göstergeler bu artışa paralel olarak iyileşme göstermiyorsa o halde 
sorunlu bir büyüme kavramından bahsedebiliriz. Aynı biçimde; bir ülkede kentleşme 
eğilimleri demografik olarak artarken; kentlerin fiziki ve sosyal yapıları bu eğilime uyum 
sağlayamıyorsa, yani niceliksel gelişim niteliksel olanı aşıyorsa yine burada da sorunlu bir 
kentleşme olgusundan bahsetmek mümkün olacaktır. Bu bağlamda, kentleşme oranının salt 
kent sayısı ya da kentte yaşayan insan sayısı gibi kriterlerle tespiti; kentte yaşayan bireylerin 
alanına uygun istihdam, kamu hizmetlerine erişememe, kent yönetimine katılamama gibi 
sorun alanlarının göz ardı edilme riskini de içermektedir. Aynı zamanda bu kanıksatılmış 
öğreti, toplumsal yaşamda da bireylerin büyüklükler ya da büyüklük ifade eden soyut 
kavramlar üzerinden değer kavramını tanımlayarak, yanılsamasına neden olmaktadır. 

Kentlileşme, kentleşme sürecinin meydana getirdiği dönüşümün bireyin hayatına aksetmesi 
ve bireyin kendini kent yaşamı ile uyumlandırmasını ifade etmektedir (Keleş, 1980:70). 
Dolayısıyla, sorunlu kentleşme süreci eş zamanlı olarak sorunlu kentlileşmeyi de beraberinde 
getirmektedir. Kentleşmelerin kent hakkını göz ardı ederek gerçekleştiği, kamu hizmetlerinin 
yapmış olmak için yapıldığı ülkelerde bireylerin hak göz ardı etmeyi normalleştirmesi ya da 
sorumluluklarını –mış gibi yerine getirmesi; kentlerin toplumsal yapıyı, toplumsal yapının ise 
kentleri zedelediği bir döngü yaratıldığının çarpıcı bir göstergesidir. 

Türkiye’de Kentleşme, Gecekondulaşma, Suç Üzerine 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1950’li yıllara kadar Türkiye’de kent-kır bağlamında büyük 
bir nüfus hareketliliğinin olmadığını görmekteyiz. Ancak 1950’lerden itibaren tarımda daha 
modern tekniklerin kullanılmaya başlanması, tarım bölgelerinde nüfus-toprak oranının 
dengesizliği, kentlerde sanayi tesislerinin artması ve kırda yaşayan insanların kentte iş bulma 
imkanının daha fazla olacağına ve daha rahat şartlarda yaşayacağına dair inancı ülkemizde 
köyden kente göç hareketlerini hızlandırmıştır. Yine 1950’li yıllarda ulaşım alanında yaşanan 
gelişmeler kırdan kente göç üzerinde etkili olmuştur (Şahin, 2010:55). 1980’lerden itibaren 
izlenen liberal politikaların da etkisiyle kentleşme hızı daha da artmış ancak ülke sanayisi bu 
hızın altında kaldığı için ağırlıklı olarak hizmet sektöründe istihdam edilen ya da işsiz kalarak 
kentin yoksulluk sarmalı içinde kendini bulan insan toplulukları oluşmaya başlamıştır.  

İstihdam edilemediği ya da kötü koşullara sahip işlerde düşük ücretlerle çalışmak zorunda 
kaldığı için kentin yoksulluk sarmalı içine giren; iyi eğitim, sağlık, barınma ve kentin 
sunmasının beklendiği diğer imkanlardan faydalanamayan bireyler olağan olarak kentli 
vasfını kazanamadığı gibi; köyde mevcut olan geniş tarımsal alanlar kentte bulunmadığı için 
fiziki özgürlük alanlarını da yitirmekte ve ayrıca köylü kimliğinin getirmiş olduğu 
yardımlaşma, güneşin doğumuyla güne başlama, ondan beslendiği için doğal yaşama saygı 
duyma gibi vasıflardan da uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla ne kentli ne de köylü olabilen, 
gecekondu mahallelerinin kötü şartlarında konuşlanan, istihdam sorunları yaşayan ve kentli 
olma becerisini gösterebilmiş bireyler tarafından dışlanan bu insanlar suça itilmekte ve hatta 
suçu normalleştirebilmektedir. Nitekim bugün geldiğimiz noktada bu bölgelerde yaşayan 
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bireylerin ilişkiler ağını dikkatle incelediğimizde bizi hayrete düşüren yüksek suç oranları 
karşısında, suça karışan kişilerin muhitdaşlarının veyahut ailelerinin suçu yaşamın doğal 
akışının bir parçası gibi karşılamaları suç oranının yüksek olmasından daha dikkat çekici bir 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar büyük çıkmazların olduğu bir sosyal doku 
içerisinde salt çözüm elbette ki bu insanları gecekondulardan çıkarıp, apartmanlara 
yerleştirmek değildir. 

Sonuç 

Kentte yaşayanların azımsanmayacak bir oranı gecekondu kesimlerinde ya da kentsel 
dönüşüm süreci ile birlikte kaderlerini de taşıdıkları apartman dairelerinde, gerçek anlamda 
iyileşme adımlarından uzak biçimde yaşamlarını sürdürmektedir. Kentin merkezi bölgelerinde 
çalışan ve ikamet eden bireyler için ise kent; gündüz işe ya da okula gidip, akşam aile 
fertlerinin her birinin ayrı ayrı teknolojik aygıtlarla zaman geçirmesi ya da tüketim 
toplumunun dayattığı ve bireylerin onsuz yaşamın neredeyse zül sayıldığı bir anlayışın ürünü 
olan AVM’lere gidilmesi ile özdeşleşmiş ve sınırlandırılmış durumdadır.  

Kentlerin taşıyamayacakları yükün altına girmeleri; sıkışık, derme çatma ve alt yapı sorunları 
ile boğuşan kentsel alanlar yaratmakta ve nihayetinde kent cazibesini yitirerek çevresel ve 
sosyal kirliliklerin yaşandığı, gecekonduların yanı başında gökdelenlerin yükseldiği boğucu 
ve çirkin alanlar silsilesine dönüşmektedir. Bu noktada çözüm yollarından biri; başarılı kırsal 
politikalar izleyerek, köyleri daha yaşanabilir cazibe merkezleri haline getirmektir. Bunun 
yanı sıra kentlerde yaşayan bireylerin iyi eğitim ve istihdam politikaları ile desteklenmesi, 
kentlerin kendi potansiyelleri doğrultusunda gelişmesine izin verilmesi ve kent paydaşlarının 
kentin yönetiminde söz sahibi olması atılabilecek ilk adımlardır. Kentler birer rant alanı 
olmaktan çıkarılmalı ve suça itilen genç bireylere yönelik ciddi rehabilitasyon yöntemleri 
uygulamaya konulmalıdır. Tüm bu öneriler, orta ve uzun vadede kentlerin ve kentlilerin hak 
ettiği “kent havası”na bir nebze de olsa kavuşulması açısından önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Tedarik zinciri operasyonları günümüz ticari hayatında sıklıkla üzerinde durulan işletme 
süreçleridir. Tedarik zinciri ve lojistiğin en önemli unsurlarından biri ise taşımacılıktır. 
Kısaca, ürünlerin veya hizmetlerin bir noktadan diğer noktaya transferi olarak 
tanımlayabileceğimiz taşımacılık, operasyonel maliyetlerin de en önemli ayağını 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, organizasyonlar daha verimli ve etkin olma adına, taşıma 
süreçlerini olabildiğince az maliyetle yapmaya çalışmaktadırlar. Genel olarak taşımacılık; 
karayolu, havayolu ve denizyolu ile yapılabilir. Her üç taşıma çeşidinin de kendine göre 
avantajları ve dezavantajları vardır. Bahsedilen taşıma kanallarından en az ikisinin birarada 
kullanılması ise karma (intermodal) taşımacılıktır. Özellikle uzun mesafeli taşıma 
operasyonlarında tercih edilen karma taşımacılık, firmalara maliyet ve süreç etkinliği 
anlamında çeşitli avantajlar sağlar. Bu kapsamda, kamu ile çeşitli sivil toplum kuruluşları 
öncülüğünde faaliyete geçen, ülke ithalatı ve ihracatı için ciddi önem arz eden Büyük 
Anadolu Lojistik Operasyonlar (BALO) Projesi bir karma taşımacılık örneğidir. BALO 
Projesi ile Avrupa’dan Türkiye’ye gelmesi planlanan yarı mamul ve bitmiş ürünlerin çok daha 
düşük maliyet ile Türkiye’ye gelmesi düşünülmüştür. Benzer şekilde Türkiye’de üretilen 
ürünlerin de Avrupa’ya transferinin daha etkin bir şekilde olması hedeflenmiştir. BALO 
Projesi’nde, Anadolu’dan toplanan ürünlerin demiryolu ile Bandırma Limanı’na ulaşıp, 
buradan da feribotlar kullanılarak tren vagonlarının Tekirdağ Limanı’na varması 
amaçlanmıştır. Daha sonrasında ise Tekirdağ’dan uluslararası demiryolu şebekesine bağlanan 
trenlerin Viyana, Nürnberg, Stuttgart, Köln ve Lyon’daki lojistik köylere varması 
planlanmıştır. Lojistik köylerde toplanan ürünlerin ise nihai hedefe karayolu ile taşınması 
düşünülmüştür. Benzer şekilde, Avrupa’dan Ortadoğu ülkelerine olan gönderilerin ise 
demiryolu ile Kayseri ve Gaziantep gibi Güneydoğu Anadolu’daki lojistik merkezlerde 
toplanması düşünülmüş, bu noktalardan da karayolu vasıtasıyla son teslimat adreslerine 
ulaşması hedeflenmiştir. Bu proje ile hem ülke ekonomisine hem de bölge ticaretine canlılık 
gelmesi beklenmiştir. Bütün bunlara ek olarak, BALO Projesi’nin demiryolu ağırlıklı olması 
sebebiyle çevreye daha az karbon salınımının olması da ayrıca hedeflenmiştir. 2013 yılında 
faaliyete başlayan BALO Projesi geçen sürede maalesef istenen düzeyde etkili olamamıştır. 
Bu çalışmada Türkiye için çok önemli bir karma (intermodal) taşımacılık örneği olan BALO 
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Projesi hakkında detaylı bilgiler verilmiş, projenin ülke ekonomisine olan katkısından ve 
yaşadığı problemlerden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Lojistik, Büyük Anadolu Lojistik Operasyonlar 
(BALO) Projesi 

JEL Kodu: C10, D29 
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ÖZET 

Finansal bilgi kullanıcıları yatırım yapmak istedikleri işletme hakkında fikir sahibi olmak  
işletme hakkında  bir takım kararlar almak için finansal tablolara başvurmaktadırlar. Bu nedenle 
finansal tabloların, bütüncül bir yaklaşımla bazı kuralların uygulanarak hazırlanması 
gerekmektedir. İşletmeler, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke, standart ve değerleme 
ölçütlerini tam olarak uygulamayarak finansal durumlarını olduğundan farklı göstermek 
amacıyla yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurabilmektedir. Yaratıcı muhasebe ve 
uygulamaları ile ilgili literatürde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak bazı 
yazarlara göre, yasal çerçeve içinde tanımlanırken, bazı yazarlara göre, hile kavramıyla eş değer 
görülmektedir. Bu konuda henüz bir fikir birliğine varılamamıştır. İşletmelerin sıklıkla 
uyguladıkları hile, hata ve yaratıcı muhasebe kavramları birbiriyle aynı anlamlara 
gelmemektedir. Hile, bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan eylemler olarak ifade edilmektedir.  Hata 
ise dikkatsizlik bilgisizlik vb. nedenlerle gerçekleşmektedir. Yaratıcı muhasebe,  bu 
kavramlardan ayrışmaktadır. Bu noktada, belirli yasal sınırlar dahilinde gerek işletme imajını 
gerekse finansal performanslarını olumlu etki edecek biçimde uygulanmaktadır. Söz konusu bu 
kavramlar arasında ortak tek nokta, finansal tabloların olduğundan farklı bir şekilde 
sunulmasıdır. İşletmeler, bir takım menfaatleri doğrultusunda finansal tablolarla ilgili, yaratıcı 
muhasebe uygulamalarına başvurmaktadır. Gelirlerin artırılması ve giderlerin azaltılması 
yaratıcı muhasebe uygulamaları arasından yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz konusu, 
gelirlerin artırılması hayali bir gelirin kaydedilmesi ya da gerçekleşmemiş bir gelirin erken 
kaydedilmesi olarak ifade edilmektedir. Giderlerin azaltılması ise, işletmeler karlarını artırmak 
için giderlerini olduğundan fazla veya düşük göstermek için kullanılan yöntemler arasındadır.  

 Çalışmada, yaratıcı muhasebe kavramı, hata ve hile arasındaki farklılıklar hakkında bilgi 
verilmiş, yaratıcı muhasebe ve uygulamalarıyla ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturulması 
amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Hata, Hile. 
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GİRİŞ 

Yaratıcı muhasebe geçmişten günümüze kadar gelen bir kavramdır. Yaratmak kavramı 
muhasebe açısından, finansal tablolar hazırlanırken olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek 
veya olanı farklı şekillerde göstermek olarak ifade edilmektedir. Finansal tabloların 
makyajlaması olarak da ifade edilen yaratıcı muhasebe, çeşitli kurum veya kuruluşlar açısından 
farklı nedenlerle başvurulabileceği gibi, hepsi aynı amaç doğrultusunda yanıltıcı bilgilere de 
başvurabilmektedirler(Çıtak, 2007: 26). Yaratıcı muhasebe, hile, el çabukluğu ve hata gibi 
kavramlarla iç içe gibi gözükse de aslında bu kavramlardan uzaktır. Hile, kasıtlı olarak yapılan 
kötü niyet barındıran eylemlerdir. Hata ise; dikkatsizlik ihmal gibi nedenlerden kaynaklanması 
sonucu meydana gelmektedir. Yaratıcı muhasebeyi diğerlerinden ayıran en önemli unsur yasa 
dışı olmayıp, kanundaki esnekliklerden yararlanılan çok seçimli düzenlemelerin bir sonucu 
olmasıdır.  İşletmeler yaratıcı muhasebe uygulamalarına kısa dönemde çıkarlarını korumak 
veya sağlamak amacıyla başvurabilmektedir. Ancak, bu uygulamalar uzun dönemde çeşitli 
sıkıntılara sebebiyet verebilmektedir. Finansal manipülasyon çeşitlerinden olan yaratıcı 
muhasebe, etik sınırlar kapsamında değerlendirilmektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte piyasaların gelişmesi, bir takım finansman ihtiyaçları ve günümüzde 
etkileri devam eden finansal krizler, yaratıcı muhasebenin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ancak 
yaratıcı muhasebe derin bilgiler ve ayrıntılar içermesine rağmen bunun için özel bir yetenekte 
olması gerekmektedir(Durmuş, 2017: 95).  

 Çalışmada; Yaratıcı muhasebe kavramlarına değinilmiş olup, bu kavramlar arasındaki 
farklılıklar açıklanmış ve yaratıcı muhasebe konusuyla ilgili daha önce yapılmış ulusal ve 
uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir 

YARATICI MUHASEBE KAVRAMI VE NEDENLERİ 

 

Yaratıcı muhasebe, alanında yakın zamanda ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Bu kavram, 
hileye başvurmadan yasal çerçeveler içerisinde yapılan, mali tablo manipülasyonu olarak 
tanımlanmaktadır(Durmuş, 2017: 96). 

Yaratıcı muhasebe genel bir ifadeyle; üçüncü şahısların işletmenin finansal durumu ve 
performansı, risk durumu, nakit akışı hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde etkilemek 
amacıyla yapılan uygulamalar olarak kabul edilmektedir(Ocak ve Güçlü, 2014: 128).Yaratıcı 
muhasebenin önemli bir noktası, finansal bilginin yönetimidir. Muhasebe, günümüz şartlarında 
sınıflandırma, analiz ve yorumlama işlevlerini görmemekte olup, hesaplaşma bilimi olarak 
ortaya çıkmaktadır.  
Yaratıcı muhasebenin uygulamalarının bazı teknikleri finans mühendisliği çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Özellikle Enron vakası sonrasında gelişen bilanço dışı finansman bu 
kapsamda düşünülmektedir(Bayırlı, 2006: 66). 
Muhasebe literatürü incelendiğinde, yaratıcı muhasebe kavramıyla ilgili farklı tanımlamalar 
yapılmıştır. Bazı yazarlar, yaratıcı muhasebeyi hileli faaliyetler içeren bir uygulama olarak 
görmüş, bu kavramları birbirinin yerine geçen özdeş ifadeler olduklarını savunmuşlardır. Başka 
tanımlamalara göre, mevcut esnekliklerden ve yasal boşluklardan kaynaklanan uygulamalar 
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olarak nitelendirmişlerdir(Aygün, 2013: 51). ABD’de sermaye krizinden sonra ilk defa yaratıcı 
muhasebe ve uygulamaları konuşulmaya başlanmış, ancak literatürde yazılı bir şekilde ifade 
edilmeyen yaratıcı muhasebe kavramı, İngiliz basınındaki yazarlar tarafından 
kullanılmıştır(Türk ve Çoşkun, 2017: 94). Konuyla ilgili çalışmaların bir kısmı aşağıda özet 
halinde verilmiştir. 
Jeong ve Rho (2004) çalışmada, 6 büyük bağımsız denetim şirketinin, diğer denetim 
şirketlerinden daha yüksek kalitede denetim sağlayıp sağlamadıklarını incelemişlerdir. Çalışma 
da, spesifik olarak 6 büyük denetim şirketi tarafından denetlenen işletmelerin, ihtiyari 
tahakkukları ile diğer denetim şirketlerinin ve denetçi değişikliği olan işletmelerin ihtiyari 
tahakkukları karşılaştırılmıştır(aktaran Aslanoğlu,vd., 2016: 5). 
Akyel ve Karaca (2005) çalışmada, etik kavramı etiğin bağımsız denetim açısından önemini 
ortaya koymuştur. Ayrıca, yaratıcı muhasebe uygulamalarının üzerinde durarak, söz konusu 
durumların önlenmesi noktasında SPK’nın yaptığı çeşitli düzenlemelere yer vermişlerdir. 
 
Çıtak (2009) çalışmada, yaratıcı muhasebenin hileli finansal raporlama olup olmadığı sorusuna 
yanıt aranmış ve yaratıcı muhasebe uygulamaları tekniklerinin neler olduğu, ne gibi amaçlar 
doğrultusunda yapıldığı ve sonuçlarının neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
Yağbasan (2010) çalışmada, hileli finansal raporlama ve yaratıcı muhasebenin oluşum süreci 
değerlendirilmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlar, farklı boyutlarla incelenmiştir. 

Avşarlıgil(2010) çalışmasında, yaratıcı muhasebe ve çeşitleri üzerinde durarak, yaratıcı 
muhasebe uygulamalarıyla yapılan, finansal bilgi manipülasyonlarının varlığını ortaya çıkartan 
modeller incelenmiştir. Bu modellerden Beneish modeli kullanılarak, Türkiye’de hisse senetleri 
İMKB’de işlem gören tekstil firmalarının yaratıcı muhasebe uygulamalarında kullanılıp 
kullanılmadığı araştırılmıştır.  

Atan(2015) çalışmasında, finansal tablo kullanıcılarına ve ortaklarına muhtemel yaratıcı 
muhasebe yöntemlerini, seçimlik muhasebe politikaları dahi olmak üzere, ilgili olan 
UFRS/TFRS ve UMS/TMS uygulamalarına referanslarını baz alarak açıklamıştır. 
 
Akman(2019) çalışmasında, Isparta ve Burdur’da yer alan muhasebe meslek mensuplarının 
yaratıcı muhasebe ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla ankete dayalı olarak bir araştırma 
yapmıştır. Elde edilen veriler t-testi (Independent-Samples T Test) aracılığıyla test edilmiş olup, 
katılımcıların düşüncelerini ve bununla ilgili sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 
Çalışmamızda yaratıcı muhasebe hile ve hata arasındaki farklılıklara değinilmiştir. Bunlar;  

• hile ve yaratıcı muhasebe 
• hata ve yaratıcı muhasebe olarak grupta sınıflandırılabilir 

Hile ve yaratıcı muhasebe kavramı, birbirinin yerine geçebilen kavramlar olarak algılansa da, 
yaratıcı muhasebe yasal boşluklardan meydana gelmektedir. Yaratıcı muhasebedeki amaç, kişi 
veya kurumların menfaatleri dolayısıyla, yaratıcı muhasebe uygulamalarını kullanarak yanıltıcı 
bilgilere başvurmasıdır. Hilede ise, bir takım çıkarlar göz önünde tutularak tamamen genel ilke 
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ve kurallara aykırı bir şekilde, eylemleştirilmesidir. Bunlar, günümüzde etkisinin hissedildiği 
skandallara sebebiyet vermektedir.  

Hatanın kasti bir unsur taşımadığı, bilinçsiz olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Yaratıcı 
muhasebede ise, bilinçli olarak ve yasal sınırlar çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Yaratıcı Muhasebenin Ortaya Çıkış Nedenleri 
Yaratıcı muhasebenin ortaya çıkış nedenleri Tablo 1’ de görüldüğü gibi, yaratıcı muhasebenin 
uygulanabilmesine zemin hazırlayan nedenler, muhasebe teorisinden kaynaklanan, muhasebe 
çevresinden kaynaklanan, muhasebe ortamından kaynaklanan nedenler olmak üzere 3 grupta 
sınıflandırmak mümkündür. 
 
Tablo 1: Yaratıcı Muhasebenin Ortaya Çıkış Nedenleri 
 
Muhasebe Teorisinden             Muhasebe Çevresinden                                        Muhasebe Ortamından 
 Kaynaklanan Nedenler              Kaynaklanan  Nedenler                                  Kaynaklanan Nedenler 
                                                                  

Muhasebe yöntemlerinde            Muhasebe bilgi                                                     Muhasebeyi yönlendiren              
değişim                                       kullanıcılarının fazlalığı                                   Mevzuatın fazlalığı ve                      
                                                     ve hedef farklılıkları                                        aralarındaki farklılıklar 
                                                                                                                               
Muhasebe temel kavram                   Muhasebe                                                                  Bilgisayarın 
ve ilkelerinin kanun                      uygulayıcısından                                             muhasebede kullanımının 
olarak benimsenmemesi               kaynaklanan bireysel                                                    artması   
                                                        sebepler                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                
 Değerlemenin                          Muhasebe standardı                                                    İnternetle birlikte 
sübjektifliği ve değerleme       düzenleme kurumlarından                                              raporlamanın 
olgularının çeşitliliği                 kaynaklanan sebepler                                                    yaygınlaşması 
  
Alternatif muhasebe                  Bağımsız dış                                                         Uluslararası                  raporlamanın 
Tekniklerinin çeşitliliği           denetçiden kaynaklı problemler                                   fazlalaşması 
                                                  
 
Kaynak:(Bayırlı, 2006’dan derlenmiştir). 
 
Muhasebe Teorisinden Kaynaklanan Nedenler: Muhasebe teorisi, ekonomik gelişmeler 
sonucu, dinamik bir yapıya sahip olan muhasebe teorilerindeki değişiklikler, yöntem çeşitliliğin 
fazla olması ve algı farklılıkları gibi nedenler, yaratıcı muhasebenin meydana gelmesinde etkili 
unsurlar olarak yer olmaktadır. Muhasebenin temel kavramları muhasebe uygulamalarına 
dayanak oluşturmak için düzenlenmiştir. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak dinamik bir yapıya 
sahip olan muhasebe uygulamaları, çeşitli ihtiyaçlara yanıt vermek zorundadır. Dolayısıyla 
sözü edilen bu uygulamalar, beraberinde muhasebenin ilke ve standartlarını da 
etkilemektedir(Doğan, 2011: 7-8).  
Muhasebe Çevresinden Kaynaklanan Nedenler Muhasebe çevresinde, finansal tablo 
kullanıcıları ile ilgili öncelikli olarak çeşitli gruplar söz konusudur. İşletmenin faaliyet ve 
faaliyet sonuçları ile ilgili; işletme sahipleri ve ortakları, yöneticiler, devlet kurumları, kredi 
kuruluşları, yatırımcılar, öğrenciler gibi doğrudan ya da dolaylı bir şekilde menfaat sağlayan 
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kişi ve kuruluşlar ilgilenmektedir(Kalmış, Eskin ve Gümüş, 2006: 145). Dolayısıyla çıkar 
gruplarının amaçlarının farklı olması yaratıcı muhasebe nedenlerinin oluşmasında oldukça 
önemli bir etkendir. 
Muhasebe Ortamından Kaynaklanan Nedenler: İşletmelerin içerisinde bulunduğu 
ekonomik finansal ve ticari ilişkileri düzenlemek için ülkemizde birçok hukuk kuralları vardır. 
Bu kuralların her biri farklı amaçlar taşımaktadır. Örneğin Türk Ticaret Kanunu ticarette çıkar 
gruplarının menfaatlerinin dengelenmesi ve ticarette iş ilişkilerinin düzenlenmesi, Vergi Usul 
Kanunu, devletin vergi gelirinin korunması odaklıdır. Bu mevzuatlar muhasebeyi yönlendiren, 
muhasebe uygulamalarının yerine getirilmesinde düzenleyici, yol gösterici niteliktedir (Doğan, 
2011:13-14). Teknolojik gelişmelerin günümüzde yaygınlaşmasıyla birlikte finansal bilgi 
kullanıcılarının, bilgisayar ortamında finansal raporlara kolay ulaşması ve bu raporların diğer 
geleneksel raporlara göre eş zamanlı, halka açık olması gibi farklılıklar söz konusudur. 
 

YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARI 

İşletmeler, yaratıcı muhasebe uygulamalarına kısa zamanda kar sağlamak amacıyla 
başvurmaktadırlar. Ancak bu durum uzun zamanlarda çeşitli sıkıntılara yol açabilmektedir. 
Yaratıcı muhasebe uygulamaları 5 grupta incelenebilir. 

Varlık Ve Gelirlerin Fazla Bildirimi 

İşletmelerin sık bir şekilde uyguladıkları yaratıcı muhasebe uygulamalarından birisi varlık ve 
gelirin fazla bildirimidir. Bu tür uygulamalar, varlıklara sahip olunmadan kaydedilmesi, gidere 
yazılması gereken kalemlerin aktifleştirilmek suretiyle karın fazlalaştırılması, varlıklara değer 
düşüklüğü karşılığı ayrılmaması veya düşük bir miktarda ayrılması şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır(Çıtak, 2019: 65). 

Yükümlülüklerin Ve Giderlerin Eksik Bildirimi 

  İşletmeler, karın artırılması amacıyla, gelir kalemlerinde değişikliğe gittiklerinde aynı 
zamanda gider kalemleriyle de değişikliğe gitmektedirler. Bu nedenle işletmeler, karını 
olduğundan daha yüksek veya daha düşük bir şekilde kendine uygun olarak hareket 
etmektedirler(Balıkçı, 2016: 84). Özetle, bir fırsat söz konusu olduğunda işletmeler bu 
durumdan fayda sağlamak amacıyla yararlanmaktadır. 

Bilanço Dışı Finansman Ve Özel Amaçlı Girişimler 

Amerika sermeye piyasalarında 2001 yılı sonrasında yaşanan skandallar yatırımcıların sermaye 
piyasasına olan güveninin sarsılmasına yol açmıştır. Bu güven kaybı, günümüz mali 
piyasalarında, etkilerini halen devam ettirmektedir. Bunun nedeni, bilanço dışı finansman ve 
bilanço dışı muhasebe maliyetlerinin muhasebe manipülasyonlarında değişik şekillerde en çok 
kullanılmasıdır(Bayırlı, 2006: 206).  

Yanlış, Yetersiz ve Atlanılan Bildirimler 

İşletmeler varlık ve gelirleri yüksek, giderleri düşük göstererek, durumlarını olduğundan daha 
iyi yansıtmaktadır. İşletme, hakkındaki bilgileri, finansal tablo kullanıcılarına açıklanmaması 
ya da yeterince açıklanmaması yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında yer almaktadır(Çıtak, 
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2009: 99). Kayıt altına alınmayan işlemlerin de finansal tablo kullanıcıları bakımından önemli 
bir yere sahip olduğu söz konusudur. 

Maliyet Muhasebesi Yöntemleri Seçimi 

Maliyet muhasebesi uygulamaları daha çok işletmenin iç dinamikleri ile ilgili olup, gerek 
finansal muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini gerekse, muhasebe işlemleri politikalarını 
etkilemektedir(Avşarlıgil, 2010: 68). İşletme yöneticileri, çeşitli menfaatler doğrultusunda 
kararlar alarak, muhasebe ilke ve politikaları uygulamaktadır. Bu noktada, mali tablolardaki 
işlemlerin bilinçli olarak yapıldığı ve bir takım çıkarların ön planda tutularak gerçekleştiği 
düşüncesi söz konusudur. 

SONUÇ 

Literatürde kimi yazarlar, yaratıcı muhasebenin ve hilenin benzer bir işlemden ibaret olduğunu 
savunmaktadır. Kimi yazarlar ise, yaratıcı muhasebenin hile hata gibi unsurlardan farklı 
olduğunu savunmuştur. Yaratıcı muhasebe, yasal sınırlar çerçevesinde yapılan, kanunda yer 
alan esnek ve boşluklardan yararlanılarak uygulanmaktadır. Hata ise, isteyerek yapılmayan 
çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelmektedir. Ancak bu durum bilerek isteyerek 
yapıldığında hata unsuru olmaktan çıkmaktadır. Hile, tamamen kanun dışı yollara başvurularak 
yapılan, istem dışı olmayan, çeşitli çıkar gruplarının fayda sağlaması amacıyla yapılmaktadır. 
Söz konusu işletmeler, menfaat sağlamak amacıyla yaratıcı muhasebe uygulamalarından 
yararlanmaktadır.. Bu uygulamalara, kısa dönemde kar getirmek amacıyla ya da fiktif bir gelir 
sağlamak için başvurulmaktadır. Uygulamalar, uzun dönemli sürede işletmeler açısından ciddi 
sıkıntıları beraberinde getirerek, olumsuz sonuçlar ortaya koymaktadır.  

Öneri ise, yaratıcı muhasebenin uygulanması konusunda denetçilere eğitim verilmelidir. 
Denetçiler, yaratıcı muhasebe uygulamalarını yasal çerçeveler ve etik sınırlar çerçevesinde 
daha dikkatli, özenli ve bilinçli kullanacaklardır. 
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