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Öz 
Araştırmada 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkilerinin demografik değişkenlere göre 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Manisa İlinin Yunusemre ve Şehzadeler 
ilçelerinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden 5-6 yaş grubu 504 çocuk ve bu çocukların 
ebeveynleri (496 anne, 306 baba) oluşturmuştur. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeline göre tasarlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde “Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği” ile 
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen 
verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t Testi, Mann Whitney-U Testi, Kruskal Wallis-H Testi, Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde anne ile 
çocuk arasındaki çatışmalı ilişkinin çocuğun cinsiyetine, öğrenim durumuna ve aile gelir 
durumuna göre; baba ile çocuk arasındaki ilişkilerin çocuğun cinsiyetine göre, baba ile çocuk 
arasındaki çatışmalı ilişkinin çocuğun yaşına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak yorumlanmış ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

*Bu çalışma Doç. Dr. Haktan Demircioğlu’nun danışmanlığında Merve Solak Arabacı’nın Hacettepe
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Abstract 

Purpose of the research is to examine the 5-6 age group children’s parent relationships in terms of 
some demographic variables. The sample of the study selected by simple random sampling 
method, consisted of 504 children between the ages of 5-6 who attend formal and private 
independent kindergartens located in Yunusemre and Şehzadeler counties of Manisa and their 
parents (496 mothers, 306 father). In this study “The General Information Form” and “Child Parent 
Relationship Scale” were used. In the study, Independent Groups t-Test, Mann-Whitney U Test, 
One Way Anova, Kruskal Wallis-H Test were used to analyze of data. According to the results of 
this study, significant differences were found between scores of children’s conflicting relationship 
with mother, and gender of children; between scores of children’s relationships with mother, and 
mother’s level of education and monthly income of family. The findings of the study were 
discussed, interpreted and appropriate suggestions were given within the scope of the literature.  

Keywords: Child- Parent Relationship, Mother-Father-Children, Positive Relation, Conflicting 
Relation, Preschool Period. 
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GİRİŞ 

Bir bebeğin ailesiyle etkileşimi henüz doğum öncesi dönemde başlamaktadır. Öyle ki anne babanın 
bebek sahibi olmak isteyip istememesi, bebek sahibi olmaya hazır bulunup bulunmaması, dünyaya 
gelecek bebekten beklentileri, bebeğin hayata dair ilk izlenimlerinde ve çevresi ile kuracağı 
etkileşimde önemli bir yere sahiptir (Kandır ve Alpan, 2008). Yapılan çalışmalar, planlanan 
gebeliklerde ebeveyn- çocuk bağlanmasının planlanmayan gebeliklere göre anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Üstünöz ve arkadaşları, 2010; Camarneiro ve 
arkadaşları, 2017). 

Bebeğin doğumuyla beraber ebeveyn çocuk arasındaki etkileşim devam etmekte ve bebeğin ilk 
sosyal ilişki ağı oluşmaktadır. Yeni doğan bebeğin sosyal ilişkisi ağlama ile başlamakta, buna 
zamanla gülme ile konuşma eklenmekte ve bebeğin kurduğu iletişim yolları giderek 
zenginleşmektedir. Ebeveynlerinin ve etrafındaki diğer insanların uyarılarına çeşitli tepkiler veren 
bebek, bu süreçte taklit yoluyla öğrenmeye başlamaktadır. Dolayısıyla çocuğun kendini kontrol 
etme ve sosyal ilişkilerini yönetme becerilerini kazanmasında ebeveynler büyük rol oynamaktadır 
(Çiftçi Topaloğlu, 2013). Anne ve babasının davranışlarını model alan çocuk, kabul gören ve 
görmeyen davranışları onlardan öğrenerek davranışlarını bu yönde şekillendirmektedir (Yavuzer, 
2016).  

Bireyin tüm yaşamı boyunca sosyal duygusal gelişimini etkileyen unsurların başında yaşamın ilk 
yıllarında özellikle anneyle veya çocuğa temel bakım veren ile kurulan bağlanma ilişkisi 
gelmektedir. Yaşamın ilk yılında oluşturulan bağlanma tarzının hem okul öncesi dönemde hem de 
sonrasında kişinin duygusal yapısı ve sosyal ilişkileri üzerindeki rolü oldukça önemlidir (Yaşar, 
2015). Öyle ki bağlanma teorisi, erken dönemde kurulan çocuk-ebeveyn bağı güvenliğinin, 
çocuğun ömrü boyunca kişilerarası ilişkilerine yansıdığını belirtmektedir (Schneider ve 
arkadaşları, 2001). Benzer şekilde psikanalitik kurumlar da bireyi odak noktası alarak ilişkilerin 
önemini vurgulamakta ve önceki ilişkilerin sonraki ilişkileri etkilediğini savunmaktadır (Hortaçsu, 
2012). Yörükoğlu (2000) ebeveyn çocuk ilişkisinin, çocukların dünyayı ya güvenli, yaşamaya değer 
ya da korkulacak, güvensiz bir yer olarak algılamalarına neden olduğunu belirtmektedir. Yani 
ebeveynlerin çocuk ile sosyal çevre arasında bir köprü misyonu üstlendiği söylenebilir. 

Freud, kişilik gelişiminde özellikle ilk altı yılın çok önemli olduğunu vurgulamakta ve bu zaman 
diliminde çocuğun başından geçen her türlü yaşantının kümülatif olarak onun sosyal-duygusal 
gelişimini şekillendiren birer unsur olduğunu belirtmektedir (Trawick Smith, 2014). Yapılan 
çalışmalar çocuğun ebeveynleri ile arasındaki olumlu ve sıcak ilişkilerin çocuğun sosyal duygusal 
gelişimini desteklediğini (Paley ve arkadaşları, 2000; Eisenberg ve arkadaşları, 2001; Zhang, 2011) 
diğer yandan olumsuz ilişkilerin ise çocuğun sosyal duygusal gelişimini olumsuz yönde 
etkilediğini (Laibe ve arkadaşları, 2002) göstermektedir. 

Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimin sağlıklı ve etkili olabilmesi için ebeveynlerin kendilerine 
güvenli, birbirlerine ve çocuklarına karşı saygılı, çocuklarının sorunlarına duyarlı, işbirlikçi, 
çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat veren ve kabul edici bir tutuma sahip 
olmaları gerekmektedir. İnatçı bir tutumla kendi düşüncelerini savunarak kendi görüş ve 
düşünceleri dışındaki doğruları kabul etmek istemeyen, çocuklarının görüş ve düşüncelerini 
önemsemeyen anne-babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları mümkün olmamaktadır 
(Çağdaş, 2009).   

Büyüme aşamalarında başarılı olan çocuklar, iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş bireylerdir. Aile 
içinde kurulan başarılı ilişkiler mutlu, arkadaşça, bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluşumunu 
sağlar. Aksi durumda, uyum bozuklu gösteren çocuklar, genellikle başarısız bir anne-baba-çocuk 
ilişkisinin ürünüdür. Anne ve babanın, sevgi ve ilgisinden yoksun olarak büyüyen çocuklar, bir 
takım davranış ve uyum bozuklukları gösterebilir (Yavuzer, 2014). Literatürde destekleyici 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(7): 482-499. 

 485 

ebeveynliğin çocuğun dışsallaştırma sorunları ile negatif yönde ilişkili olduğunu (Spinrad ve 
arkadaşları, 2007); anne ile çocuk arasındaki çatışmalı ilişki arttıkça çocuğun dışa yönelim davranış 
problemlerinin arttığını (Yüksek Usta, 2014); katı ebeveyn tutumlarının çocuğun saldırgan 
davranışları ile ilişkili olduğunu (Kimonis ve arkadaşları, 2006) gösteren araştırmalar 
bulunmaktadır.  

Ebeveynlerin çocukları ile kurdukları ilişkilerde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteren pek 
çok çalışma bulunmaktadır (Erel ve Burman, 1995; Fishman ve Meyers, 2000; Saygı, 2011; Yüksek 
Usta, 2014). Ancak, çocuklar da çevresel uyaranların pasif alıcısı değildir. Çocukların özellikleri de 
çevresindekilerle kurdukları ilişkileri etkilemektedir (Şendil, 2014). Dolayısıyla ebeveyn çocuk 
ilişkilerinde de sadece ebeveynlerin belirleyici olmadığı söylenebilir. Ebeveyn ve çocuk ilişkilerinin 
işlenişi yıllar içerisinde değişiklik göstermiştir. Çalışmalar ilk yıllarda ebeveynden çocuğa tek 
yönlü bir etki varsayımından yola çıkarken, sonraki yıllarda çocukların gelişen beceri ve 
özelliklerinin de ebeveyn çocuk ilişkilerini etkilediği görüşü önem kazanmış ve böylece ebeveyn 
çocuk ilişkisi çift yönlü bir ilişki olarak düşünülmeye başlanmıştır (Hortaçsu, 2003).  

Çocuğun sosyal duygusal yönden sağlıklı, uyumlu bir birey olabilmesinde bu kadar büyük öneme 
sahip olduğu bilinen ebeveyn çocuk ilişkilerinin incelenmesinin, ilişkiyi etkileyen faktörlerin 
belirlenmesinin, ilişkinin yapısının ortaya konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Literatürde ebeveyn ve çocuk ilişkilerine yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte Tayan ve 
arkadaşları (2019), 2003-2017 yılları arasında ebeveyn çocuk ilişkilerini araştıran makaleleri 
inceledikleri tematik içerik analizi çalışmalarında, araştırmaların %6,2’ sinin sosyo-demografik 
unsurları ele aldığını belirtmiştir. Buradan yola çıkarak araştırmada, en yakın sosyal çevresi aile 
olan 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkilerinin hem çocuğa yönelik hem de ebeveyne 
yönelik bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

§ 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkileri çocuğun cinsiyetine, yaşına göre anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir? 

§ 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkileri anne-babanın yaşına, öğrenim 
durumuna, ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 
 

YÖNTEM 
Araştırmanın Türü 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 
modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımıdır (Karasar, 2014). Bu kapsamda araştırmada çocuk ile ebeveynleri arasındaki olumlu 
ve çatışmalı ilişkiler, ele alınan demografik değişkenler açısından incelenmiştir. 

Çalışma Grubu  

Manisa’nın Şehzadeler İlçesinde dördü resmi biri özel olmak üzere beş bağımsız anaokulu; 
Yunusemre İlçesinde ise 7’si resmi, 14’ü özel olmak üzere 21 bağımsız anaokulu bulunduğu; 
mevcut 26 anaokulunda ise 5-6 yaş grubunda kayıtlı toplamda 1125 çocuk olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede araştırmanın evreni 1125 çocuk ve ebeveynleri olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın örneklemi belirlenirken basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemin 
evreni temsiliyet gücünü arttırmak amacıyla, evrende bulunan tüm anaokullarından veri 
toplanması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini Manisa İlinin Yunusemre ve Şehzadeler 
ilçelerinde bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden dokuzu özel bağımsız anaokulu, 10’u 
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resmi bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 19 bağımsız anaokulunda kayıtlı 504 çocuk ve bu 
çocukların ebeveynleri (496 anne, 306 baba) oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Genel Bilgi Formu  
Araştırmaya katılan çocuklar, anneleri ve babaları hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacı 
tarafından hazırlanmıştır. Genel bilgi formu, çocukların yaş ve cinsiyetlerine; anne ve babaların ise 
yaş, öğrenim durumu ve ailenin gelir durumuna ilişkin bilgilerin belirlenmesine yönelik soruları 
içermektedir. Genel bilgi formunun üst bölümünde çalışmanın amacına ilişkin bilgi yer 
almaktadır. 
 

Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği 

Akgün ve Yeşilyaprak (2010)’ın belirttiğine göre ölçek anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla 1992 yılında Pianta tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orjinali üç alt boyuttan 
oluşmakta olup çatışma alt boyutu 14 madde, bağlanma alt boyutu 6 madde ve olumlu ilişki alt 
boyutu 10 madde olmak üzere ölçek, toplam 30 maddeden oluşmaktadır (Akgün ve Yeşilyaprak, 
2010). 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması 2010 yılında Akgün ve Yeşilyaprak (2010) tarafından 
yapılmıştır. Uyarlama çalışmaları sırasında orijinal ölçekten 6 madde çıkarılmış ve ölçeğin Türkçe 
formu 24 maddeden oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmış hali, çatışma ve olumlu ilişki 
olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipindedir. Ölçekte olumlu ve olumsuz 
ifadeler yer almakta olup ölçekteki olumlu ifadeler tersine çevrilerek puanlanmaktadır. Ölçekten 
yüksek puan almak olumsuz ilişkiyi, düşük puan almak ise olumlu ilişkiyi göstermektedir. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam puan 120 iken en düşük toplam puan ise 24 tür. Ölçeğin 
çatışma alt boyutunda yer alan maddelerin yük değeri .38 ile .72 arasında değişmektedir. Aynı 
değerler olumlu ilişki alt boyutu için .42 - .72 arasındadır. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik 
katsayısı çatışma alt boyutu için .98, olumlu ilişki alt boyutu için .96 ve toplam puan için .96 
bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak alt boyutlara ilişkin iç tutarlık katsayıları çatışma 
alt boyutu için .85, olumlu ilişki alt boyutu için .73 ve toplam puan için ise .73 olarak bulunmuştur. 
Spearman Brown düzeltmesinden sonra testin iki yarısı arası korelasyonu ise aynı sırayla .84, .73 
ve .72’dir (Akgün ve Yeşilyaprak, 2010).  

Veri Toplama İşlemi 

Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği’nin, araştırmada kullanılabilmesi için ölçeğin uyarlama çalışmasını 
yapan araştırmacı ile iletişime geçilerek gerekli izin alınmıştır. Ardından Manisa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden ve Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan gerekli izinler alınarak çalışma 
yürütülmüştür. Genel Bilgi Formu ve araştırmada kullanılan ölçek, bağımsız anaokulları aracılığı 
ile ebeveynlere ulaştırılmış ve ebeveynlerden dönen veri toplama araçları araştırmacı tarafından 
anaokullarından alınmıştır. 

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Normal 
dağılım gösteren verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) kullanılmış olup normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde ise Mann Whitney-
U Testi, Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Verilerin dağılımı değerlendirilirken histogram, P-
P, Q-Q grafikleri ile çarpıklık (kurtosis) ve basıklık (skewness) değerleri dikkate alınmıştır (Field, 
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2009). Çalışmada çarpıklık ve basıklık ölçülerinin ±1,5 sınırları içerisinde olması, normal dağılımın 
varlığına kanıt olarak değerlendirilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veri dağılımı incelendiğinde 
baba yaş değişkeninde yer alan “25 yaş ve altı” ve “26-30 yaş” kategorilerindeki baba sayılarının 
yapılacak analiz için yeterli olmaması nedeniyle söz konusu kategoriler birleştirilerek “30 yaş ve 
altı” kategorisi oluşturulmuştur. 
 

BULGULAR  

Araştırmaya ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. Tablo 1 de sunulan demografik dağılımlar, 
örneklemde yer alan 504 çocuk referans alınarak hazırlanmıştır.  
 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Demografik Özelliklerin Dağılımı  

  Değişkenler Gruplar F % 

Çocuk 
Cinsiyet Kız 

Erkek 
237 
267 

47 
53 

Yaş 60-65 Ay 
66-72 Ay 

237 
267 

47 
53 

Anne 

Yaş 

25 yaş ve altı 
26-30 yaş arası 
31- 35 yaş arası 
36- 40 yaş arası 
41 yaş ve üzeri 

26 
126 
207 
122 
23 

5,2 
25 

41,1 
24,2 
4,6 

Öğrenim Durumu 
 İlköğretim ve öncesi 
Ortaöğretim 
Yükseköğretim 

133 
192 
179 

26,4 
38,1 
35,5 

Baba 

 
Yaş 

30 yaş ve altı 
31- 35 yaş arası 
36- 40 yaş arası 
41 yaş ve üzeri 

52 
184 
173 
95 

10,3 
36,5 
34,3 
18,8 

Öğrenim Durumu İlköğretim ve öncesi 
Ortaöğretim 
Yükseköğrenim 

136 
170 
198 

27 
33,7 
39,3 

Aile 
Aylık Ortalama Gelir 
Durumu 

1.500 TL ve altı 
1.501 TL- 3.000TL 
3.001 TL- 4.500 TL 
4.500 TL ve üstü 

76 
196 
135 
97 

15,1 
38,9 
26,8 
19,2 

  Toplam 504 100 

Tablo 1 incelendiğinde örneklemi oluşturan çocukların %47’sinin kız, %53’ünün erkek olduğu 
görülmektedir. Örneklem grubundaki çocukların %47’si 60-65 aylıkken %53’ü 66-72 aylıktır. 
Çocukların ebeveynlerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde annelerinin %5,2’sinin 25 yaş ve 
altında, %25’inin 26-30 yaşında, %41,1’inin 31-35 yaşında, %24,2’sinin 36-40 yaşında, %4,6’sının ise 
41 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Çocukların annelerinin öğrenim durumu; %26,4’ü 
“İlköğretim ve öncesi”, %38,1’i “Ortaöğretim”, %35,5’i “Yükseköğretim” olarak dağılım 
göstermektedir. Çocukların annelerinin %44,2’si çalışırken, %55,8’i çalışmamaktadır. Çocukların 
babalarının %10,3’ü 30 yaş ve altında, %36,5’i 31-35 yaş arasında, %34,3’ü 36-40 yaş arasında, 
%18,8’i 41 yaş ve üzerindedir. Babaların öğrenim durumuna ilişkin bulgular incelendiğinde 
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babaların %27’sinin “İlköğretim”, %33,7’sinin “Ortaöğretim” ve %39,3’ünün “Yükseköğretim” 
mezunu olduğu görülmektedir. Aylık ortalama gelirinin ailelerin %15,1’inde “1.500 TL ve altında”, 
%38,9’unda “1.501-3.000 TL arasında”, %26,8’inde “3.001-4.500 TL arasında”, %19,2’sinde “4.501 
TL ve üzeri” olduğu görülmektedir.  

Tablo 2.1. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 

ÇABİÖ  
Alt Boyutları 

Cinsiyet n 𝐗" Ortanca Min Max ss t p 

Ana-Çocuk 
Olumlu İlişki  

Kız 
Erkek 

233 
263 

15,06 
15,56 

14 
15 

10 
10 

25 
25 

3,38 
3,90 

-1,536 ,125 

Baba-Çocuk  
Olumlu İlişki  

Kız 
Erkek 

145 
161 

14,66 
16,40 

14 
16 

10 
10 

26 
29 

3,52 
4,48 

-3,785  ,000* 

*p< 0,05   

Tablo 2.1 incelendiğinde örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin ana-çocuk olumlu 
ilişki alt boyutundan almış oldukları puanların çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği (p>0,05), baba-çocuk olumlu ilişki alt boyutundan almış oldukları puanların ise 
çocuğun cinsiyetine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu üzerinden 
kız çocukların babalarıyla ilişkilerinin erkek çocuklara göre daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Tablo 2.2. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre Mann-Whitney 
U Testi Sonuçları 

ÇABİÖ  
Alt Boyutları 

Cinsiyet n 𝐗" Ortanca Min Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
z p 

Ana-Çocuk 
Çatışmalı İlişki 

Kız 
Erkek 

233 
263 

29,14 
30,66 

27 
30 

14 
15 

61 
54 

9,49 
8,46 

234,42 
260,98 

-2,061 ,039* 

Baba-Çocuk 
Çatışmalı İlişki 

Kız 
Erkek 

145 
161 

26,61 
29,9 

24 
30 

14 
14 

56 
53 

8,13 
8,19 

133,85 
171,2 

-3,690 ,000* 

*p< 0,05 

Tablo 2.2 incelendiğinde örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin ana-çocuk çatışmalı 
ilişki ve baba-çocuk çatışmalı ilişki alt boyutlarından almış oldukları puanların çocuğun cinsiyetine 
göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu üzerinden erkek çocukların 
anne ve babaları ile ilişkilerinin kız çocuklara göre daha çatışmalı olduğu söylenebilir. 
 
Tablo 3.1. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Yaşına Göre T- Testi 

Sonuçları 

ÇABİÖ 
Alt Boyutları 

Yaş 
(Ay Grubu) 

n 𝐗" Ortanca Min Max ss t p 

Anne-Çocuk 
Olumlu İlişki  

60-65 Ay 
66-72 Ay 

235 
261 

15,39 
15,27 

15 
14 

10 
10 

25 
25 

3,74 
3,62 

,372 ,710 

Baba-Çocuk  
Olumlu İlişki  

60-65 Ay 
66- 72 Ay 

141 
165 

15,69 
15,48 

15 
15 

10 
10 

29 
26 

4,42 
3,89 

,436 ,663 
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Tablo 3.1 incelendiğinde örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin ana-çocuk olumlu 
ilişki alt boyutu ile baba- çocuk olumlu ilişki alt boyutundan almış oldukları puanların, çocuğun 
yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).  
 
Tablo 3.2. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Yaşına Göre Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

ÇABİÖ  
Alt Boyutları 

Yaş 
(Ay Grubu) 

n 𝐗" Ortanca Min Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
z p 

Ana-Çocuk 

Çatışmalı İlişki 

60-65 Ay 

66-72 Ay 

235 

261 

30,42 

29,52 

29 

28 

14 

15 

60 

61 

9,38 

8,61 

257,16 

240,7 
-

1,278 ,201 

Baba-Çocuk 

Çatışmalı İlişki 

60-65 Ay  

66-72 Ay 

141 

165 

29,3 

27,5 

28 

26 

14 

14 

50 

56 

8,60 

7,97 

164,91 

143,75 
-

2,088 ,037* 

*p< 0,05 

Tablo 3.2 incelendiğinde örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği’nin ana-çocuk 
çatışmalı ilişki alt boyutundan almış oldukları puanların, çocuğun yaşına göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği (p>0,05); baba-çocuk çatışmalı ilişki alt boyutundan almış oldukları puanların ise 
çocuğun yaşına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu ışığında, 60-
65 aylık çocuk grubunun babaları ile ilişkilerinin 66-72 aylık çocuk grubuna göre daha çatışmalı 
olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4.1. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Ebeveyn Yaşına Göre Kruskall-
Wallis H Testi Sonuçları 

ÇABİÖ 
Alt 

Boyutları 

Ebeveyn 
Yaşı 

n 𝐗"  Ortanca 
Mi
n 

Max ss 
Sıra 

Ortalaması 
H   p 

İkili 
Karşılaştırm

a 

Ana-Çocuk  
Çatışmalı İlişki 

 

25 yaş ve altı 
26- 30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41 yaş ve 

üzeri 

26 
123 
204 
121 
22 

16,73 
15,32 
15,02 
15,58 
15,18 

31 
28 
29 
27 
33 

19 
15 
14 
14 
17 

55 
52 
60 
61 
62 

4,38 
3,81 
3,37 
3,78 
3,91 

280,13 
249,55 
248,01 
230,05 
311,27 

 
7,513 
 

,111 

 

 

Tablo 4.1 incelendiğinde örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği’nin ana-çocuk 
çatışmalı ilişki alt boyutunda almış oldukları puanların, anne yaşına göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmektedir (p>0,05).  

Tablo 4.2 incelendiğinde, örneklem grubunun Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği’nin ana-çocuk olumlu 
ilişki, baba-çocuk olumlu ilişki ve baba-çocuk çatışmalı ilişki alt boyutlarından almış oldukları 
puanların, ebeveyn yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).  
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Tablo 4.2. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Ebeveyn Yaşına Göre Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

ÇABİÖ  
Alt Boyutları 

Ebeveyn 
Yaşı 

n 𝐗" Ortanca Min Max ss F p 

 
Ana-Çocuk 

Olumlu İlişki 
 

25 yaş ve altı 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 

41 yaş ve üzeri 

26 
123 
204 
121 
22 

16,73 
15,32 
15,02 
15,58 
15,18 

16 
14 
15 
15 

14,5 

10 
10 
10 
10 
10 

25 
29 
25 
25 
23 

4,38 
3,81 
3,37 
3,78 
3,91 

 
 

1,463 
 
 

,212 

 
Baba-Çocuk 

Olumlu İlişki 
 

30 yaş ve altı 
31- 35 yaş 
36- 40 yaş 

41 yaş ve üzeri 

31 
112 
112 
51 

14,87 
15,53 
15,69 
15,86 

15 
14,5 
15 
15 

10 
10 
10 
10 

23 
29 
28 
27 

3,15 
4,07 
4,26 
4,6 

 
,411 

 
,745 

 
Baba-Çocuk 

Çatışmalı İlişki 
 

30 yaş ve altı 
31- 35 yaş 
36- 40 yaş 

41 yaş ve üzeri 

31 
112 
112 
51 

27,94 
28,85 
27,7 

29,08 

25 
27 
26 
30 

14 
15 
14 
14 

52 
56 
53 
49 

8,27 
8,15 
8,22 
8,54 

 
,528 

 
,664 

 

Tablo 5.1. Çocuk Ana İlişki Ölçeğinin Toplam Puanının ve Alt Boyut Puanlarının Anne Öğrenim Durumuna 
Göre Kruskall-Wallis H Testi Sonuçları  

ÇAİÖ ve  

Alt Boyutları 

Öğrenim 

Durumu 
n 𝐗"  Ortanca Min Max ss 

Sıra 

Ortalaması 
H p 

İkili 

Karşılaştırma 

Ana-Çocuk 

Olumlu İlişki 

Alt Boyutu 

(1)İlköğretim ve öncesi 

(2)Ortaöğretim 

(3)Yükseköğretim 

129 

191 

176 

15,95 

14,81 

15,43 

15 

14 

15 

10 

10 

10 

29 

25 

24 

4,17 

3,39 

3,52 

266,3 

229,34 

256,25 

5,97 ,051  

Ana-Çocuk  

Çatışmalı İlişki 

Alt Boyutu 

(1)İlköğretim ve 

öncesi 

(2)Ortaöğretim 

(3)Yükseköğretim 

129 

191 

176 

34,02 

28,8 

28,55 

32 

28 

24 

14 

14 

15 

62 

54 

52 

10,63 

7,78 

7,92 

302,71 

231,59 

227,12 

25,06 ,000* 
1-2 

1-3 

   *p<0,05 

Tablo 5.1 incelendiğinde örneklem grubunun “Çocuk Ana İlişki Ölçeği” nden, ölçeğin ana-çocuk 
çatışmalı ilişki alt boyutlarından aldıkları puanların, anne öğrenim durumuna göre anlamlı 
düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p< 0,05). Ana-çocuk çatışmalı ilişki alt boyutu puanları 
açısından söz konusu farklılığın hangi gruplarda meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla 
yapılan ikili karşılaştırma sonucunda, anne öğrenim durumu ilköğretim ve öncesi olan grup ile 
anne öğrenim durumu ortaöğretim olan grup arasında; anne öğrenim durumu ilköğretim ve öncesi 
olan grup ile anne öğrenim durumu yükseköğretim olan grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. Bu bulgu ışığında anne öğrenim durumu ilköğretim ve öncesi olan çocukların 
anneleri ile ilişkilerinin anne öğrenim durumu ortaöğretim ve yükseköğretim olan çocukların 
anneleri ile ilişkilerine göre daha çatışmalı olduğu söylenebilir.   
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 Tablo 5.2. Çocuk Baba İlişki Ölçeği’nin Toplam Puanının ve Alt Boyut Puanlarının Baba Öğrenim Durumuna 
Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

ÇBİÖ ve 
Alt Boyutları 

Öğrenim  
Durumu n 𝐗" Ortanca Min Max ss F p 

Baba-Çocuk 
Olumlu İlişki 
Alt Boyutu 

İlköğretim ve öncesi 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim 

75 
108 
123 

15,73 
15 

15,98 

15 
14,5 
15 

10 
10 
10 

29 
27 
28 

4,46 
3,99 
4,04 

1,704 ,184 

Baba-Çocuk 
Çatışmalı İlişki 

Alt Boyutu 

İlköğretim ve öncesi 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim 

75 
108 
123 

28,87 
27,91 
28,48 

27 
26 
28 

14 
14 
14 

52 
56 
50 

8,76 
8,59 
7,62 

,316 ,729 

 

Tablo 5.2 incelendiğinde örneklem grubunun “Çocuk Baba İlişki Ölçeği” nden, ölçeğin baba-çocuk 
olumlu ilişki ve baba-çocuk çatışmalı ilişki alt boyutlarından almış oldukları puanların, baba 
öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (p> 0,05). 

 
Tablo 6. Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeğinin Toplam Puanının ve Alt Boyut Puanlarının Ailenin Gelir 
Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

ÇABİÖ ve 

Alt Boyutları 
Gelir Durumu n 𝐗" Ortanca Min Max ss F p 

İkili 

Karşılaştırma 

Ana-Çocuk 

Olumlu İlişki  

Alt Boyutu 

1.500 TL ve altı 

1.501-3.000 TL 

3.001- 4.500 TL 

4.501 TL ve üzeri 

76 

193 

131 

96 

15,87 

15,17 

15,31 

15,24 

15 

15 

14 

14 

10 

10 

10 

10 

25 

25 

25 

24 

4,11 

3,76 

3,43 

3,45 

 

,692 

 

 

,557 

 

 

 

 

 

 

Ana-Çocuk 

Çatışmalı İlişki  

Alt Boyutu 

 

 (1)1.500 TL ve altı 

(2)1.501-3.000 TL 

(3)3.001-4.500 TL 

(4)4.501 TL ve üzeri 

76 

193 

131 

96 

33,64 

30,65 

29,11 

27,36 

32 

29 

28 

27 

16 

15 

15 

14 

61 

60 

54 

51 

10,72 

8,54 

8,59 

7,67 

 

8,06

1 

 

 

,000* 

 

 

1-3 

1-4 

2-4 

Baba-Çocuk 

Olumlu İlişki 

 Alt Boyutu 

1.500 TL ve altı 

1.501-3.000 TL 

3.001-4.500 TL 

4.5001TL ve üzeri 

39 

111 

86 

70 

14,97 

15,7 

15,73 

15,51 

14 

15 

15 

14 

10 

10 

10 

10 

29 

27 

26 

28 

4,74 

3,92 

3,99 

4,35 

 

,353 

 

 

,787 

 

 

Baba-Çocuk 

Çatışmalı İlişki  

Alt Boyutu 

1.500 TL ve altı 

1.501-3.000 TL 

3.001-4.500 TL 

4.5001TL ve üzeri 

39 

111 

86 

70 

29,46 

29,3 

27 

27,99 

28 

27 

26 

25 

14 

14 

14 

16 

52 

56 

50 

29 

9,36 

7,65 

8,55 

7,98 

1,55 ,202 

 

*p< 0,05  
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Tablo 6 incelendiğinde, örneklem grubunun Çocuk Ana İlişki Ölçeğinin ana-çocuk olumlu ilişki alt 
boyutundan, Çocuk Baba İlişki Ölçeğinden, ölçeğin baba-çocuk olumlu ilişki ile baba-çocuk 
çatışmalı ilişki alt boyutlarından almış oldukları puanların ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir 
farklılık göstermediği (p> 0,05); Çocuk Ana İlişki Ölçeğinden, ölçeğin ana-çocuk çatışmalı ilişki alt 
boyutundan almış oldukları puanların ise aile gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 
görülmektedir (p<0,05).   

Ana-çocuk çatışmalı ilişki alt boyut puanları açısından söz konusu farklılığın hangi gruplarda 
meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla yapılan ikili karşılaştırma sonucunda, aile geliri 1.500 
TL ve altında olan grup ile aile geliri 3.001 TL-4.500 TL aralığında olan grup arasında; aile geliri 
1.500 TL ve altında olan grup ile aile geliri 4.501 TL ve üzerinde olan grup arasında; aile geliri 1.501 
TL-3.000 TL aralığında olan grup ile aile geliri 4.501 TL ve üzerinde olan grup arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgu ışığında aile geliri 1.500 TL ve altında olan annelerin 
çocukları ile ilişkilerinin aile gelir 3.001 TL-4.500 TL aralığında olan anneler ile aile geliri 4.501 TL 
ve üzerinde olan annelerin çocukları ile ilişkilerine göre daha çatışmalı olduğu; aile geliri 1.501 TL-
3.000 TL aralığında olan annelerin çocukları ile ilişkilerinin ise aile geliri 4.501 TL ve üzerinde olan 
annelerin çocukları ile ilişkilerine göre daha çatışmalı olduğu söylenebilir. 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Demografik değişkenler açısından ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkilerin incelendiğinde bu 
araştırmada bulguları, anne ile çocuk arasındaki olumlu ilişkinin çocuğun cinsiyetine göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı; baba ile çocuk arasındaki olumlu ilişkinin ise çocuğun cinsiyetine göre 
anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucunu ortaya koymaktadır. Buna göre babaların kız çocukları ile 
ilişkilerinin erkek çocuklara göre daha olumlu olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 2.1). Anne ile 
çocuk arasındaki olumlu ilişkinin cinsiyete göre farklılık göstermediği yönündeki bulgu, anneliğin 
içgüdüsel olması ile açıklanabilir. Öyle ki annelerin çocukları ile kurduğu olumlu ilişki çocuğun 
cinsiyetinden etkilenmemektedir. Diğer yandan babaların kızları ile ilişkilerinin daha olumlu 
olması ise Freud’un psikoanalitik teorisinde belirttiği gibi fallik dönemdeki kız çocuğun babaya 
duyduğu ilgi ve hayranlık ile açıklanabilir. Literatürdeki çalışmaların büyük bir bölümü kız 
çocukların erkek çocuklara göre daha sakin ve uyumlu oldukları, sosyal becerilerinin daha yüksek 
olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Çiftçi Topaloğlu, 2013; Laibe ve arkadaşları, 2004; Anthony 
ve arkadaşları, 2005; Yener, 2015; Elibol Gültekin, 2008; Karaca, Gündüz ve Aral, 2012). Dolayısıyla 
bu bulguda kız çocukların söz konusu özelliklerinin de rolü olabileceği düşünülmektedir. 
Literatürde araştırma bulgusu ile örtüşen çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; Özdemir (2012), 
okul öncesi dönemki çocukların ebeveynleri ile yürüttüğü çalışmada annelerin ebeveynliğe ilişkin 
ilgi ve doyumlarının sahip oldukları çocuğun cinsiyetine göre farklılaşmadığı, ancak kız çocuğa 
sahip babaların ebeveynlik ilgi ve doyumlarının erkek çocuğa sahip babalardan daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Driscoll ve Pianta (2011), erken çocukluk dönemindeki çocukların 
ebeveynleri ile ilişkilerini 3 yıl boyunca incelendikleri çalışmada babaların kız çocukları ile 
ilişkilerinin daha yakın olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bir diğer çalışmada da kız çocuğu olan 
babaların çocuk yetiştirme aktivitelerine katılımının erkek çocuğu olan babalardan daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (Mcbride ve arkadaşları, 2002). Literatür incelendiğinde anne ile çocuk 
arasındaki olumlu ilişkinin çocuğun cinsiyetine göre değişmediği yönündeki bulguyu destekleyen, 
ancak baba ile kız çocuk arasındaki ilişkinin erkek çocuklara göre daha olumlu olduğu yönündeki 
bulguyu desteklemeyen araştırmaların bulunduğu görülmektedir. Örneğin; Kök (2017), okul 
öncesi dönemdeki çocuklar ve ebeveynleri ile yaptığı çalışmada anne, baba ve çocuk arasındaki 
ilişkinin çocuğun cinsiyetine göre farklılık göstermediği sonucunu ortaya koymaktadır. Tarkoçin 
(2014) de çalışmasında anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimin çocuğun cinsiyetine göre 
değişiklik göstermediğini saptamıştır. İlgili araştırmaların sonuçları arasındaki farklılıkların, 
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örneklem gruplarının demografik özelliklerindeki farklılıklardan veya araştırmalarda kullanılan 
ölçme araçlarının çeşitliliğinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma bulguları, anne ile çocuk arasındaki çatışmalı ilişkinin ve baba ile çocuk arasındaki 
çatışmalı ilişkinin çocuğun cinsiyetine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucunu ortaya 
koymaktadır. Buna göre anne ve babaların erkek çocukları ile ilişkilerinin daha çatışmalı olduğu 
görülmektedir (Bkz. Tablo 2.2). Bu bulgu yapılan araştırmaların büyük bir bölümünün gösterdiği 
gibi erkek çocukların daha saldırgan, hareketli ve uyumsuz olmaları ile açıklanabilir (Ladd ve 
Profilet, 1996; Altay ve Güre, 2012; Salı, 2014; Uluyurt, 2012; Keown, 2000; Dursun, 2010; Tarkoçin, 
2014; Gür, 2016; Ertürk Kara ve Gürgen, 2016). Ayrıca bu bulgu, ebeveynlerin cinsiyetçi bir 
yaklaşım ile kız ve erkek çocuklara karşı farklı davranıyor olabileceklerini de düşündürmektedir. 
Literatürde araştırma bulgusunu destekleyen çalışmaların olduğu görülmektedir. Saygı (2011)’nın 
çalışma bulguları incelendiğinde aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da okul öncesi 
dönemdeki erkek çocukların anneleri ile arasındaki ilişkinin kız çocuklarına göre daha çatışmalı 
olduğu dikkat çekmektedir. Barnett ve arkadaşları (2008) da çalışmalarında babaların erkek 
çocukları ile ilişkilerinin daha olumsuz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Gençtoprak (2010)’ın 
çalışma bulguları incelendiğinde hem anne hem de baba için ebeveyn çocuk ilişkisindeki red 
düzeyinin kızlara oranla erkeklerde daha fazla olduğu görülmektedir. Dwairy (2010)’nin 
Arjantinli, Arap, Fransız, Hintli ve Polonyalı 2884 ergen ile yürüttüğü araştırma sonucunda ulaştığı 
erkeklerin, kızlara oranla daha fazla ebeveyn reddi ve daha az ebeveyn kabulü algıladıkları 
yönündeki bulgu, söz konusu ebeveyn-çocuk ilişkisinin ergenlik döneminde de benzer nitelikte 
olabileceğini düşündürmektedir. Diğer taraftan literatürde araştırma bulgularıyla uyuşmayan 
çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin; Kök (2017), okul öncesi dönemdeki çocuklar ve ebeveynleri 
ile yaptığı çalışmada anne-baba-çocuk ilişkisinin çocuğun cinsiyetine göre farklılık göstermediği 
sonucunu ortaya koymaktadır. 48-72 aylık çocuklar ile yürütülen bir başka çalışmanın bulguları, 
anne baba ve çocuk iletişiminin çocuğun cinsiyetine göre farklılaşmadığını göstermektedir 
(Arabacı, 2011). Benzer şekilde Zhang ve Chen (2010), okul öncesi dönemdeki 100 Çinli çocuğun 
ebeveynleri ile yürüttükleri çalışmada anne, baba ile çocuk arasındaki ilişkinin çocuğun cinsiyetine 
göre farklılaşmadığını saptamışlardır. Araştırmaların örneklem gruplarındaki farklılıkların, 
kültürel farklılıkların ve ölçme araçlarındaki farklılıkların araştırma sonuçları arasındaki farklılığa 
neden olmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde anne ile çocuk arasındaki olumlu ilişkinin ve baba ile çocuk 
arasındaki olumlu ilişkinin çocuğun yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 
(Bkz. Tablo 3.1). Bu bulgu üzerinden ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu sıcak ilişkilerin çocuğun 
yaşından etkilenmediği söylenebilir. Ayrıca araştırmada karşılaştırma yapılan yaş gruplarının 
birbirine yakın olmasının da bu sonuçta rolü olabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan baba ile 
çocuk arasındaki çatışmalı ilişkinin çocuğun yaşına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; 60-65 aylık 
çocuk grubunun babaları ile ilişkilerinin 66-72 aylık çocuk grubuna göre daha çatışmalı olduğu 
görülmektedir (Bkz. Tablo 3.2). Karşılaştırma yapılan yaş gruplarının birbirine yakın olmasına 
rağmen anlamlı bir farklılığın olması şaşırtıcı bulunmuştur. Bu sonucun okul öncesi dönemdeki 
çocuğun sosyal gelişim hızını ortaya koyduğu söylenebilir. Ayrıca araştırma bulguları 
incelendiğinde aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da 60-65 aylık çocukların anneleri 
ile ilişkilerinin de 66-72 aylık çocuklara göre nispeten daha çatışmalı olduğu görülmektedir (Bkz. 
Tablo 3.2). Küçük yaştaki çocukların sosyalizasyon deneyimlerinin büyük yaştaki çocuklara göre 
daha az olma olasılığı ve kendilerini ifade edebilme becerilerinin daha az gelişmiş olma olasılığı, 
ilişkilerinde daha fazla çatışma yaşamalarına neden olmuş olabilir. İlgili literatürde birbirleri ile 
uyuşmayan sonuçların olduğu görülmektedir. Kök (2017), okul öncesi dönemdeki 202 çocuk ve 
ebeveynleri ile yürüttüğü çalışmada anne-çocuk ilişkisinin ve baba-çocuk ilişkisinin çocuğun 
yaşına göre farklılık göstermediğini görmüştür. Saygı (2011), ise çalışmasında araştırma bulgusuna 
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paralel olarak anne ile çocuk arasındaki yakın ilişkinin çocuğun yaşına göre değişiklik 
göstermediğini, ancak araştırma bulgusunun aksine 72-78 ay çocuk grubunun 60-72 ay çocuk 
grubuna göre anneleri ile ilişkilerinin daha çatışmalı olduğunu görmüştür. Araştırma sonuçları 
arasındaki bu farklılığın örneklem gruplarındaki farklılıklardan ya da karşılaştırma yapılan 
yaşların farklı şekillerde belirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma bulguları, baba ile çocuk arasındaki ilişkinin babanın öğrenim durumuna göre farklılık 
göstermediği (Bkz. Tablo 5.2); anne ile çocuk arasındaki ilişkinin ise annenin öğrenim durumuna 
göre farklılık gösterdiği sonucunu ortaya koymaktadır (Bkz. Tablo 5.1). Buna göre annesi 
ilköğretim ve öncesi mezunu olan çocukların anneleri ile aralarındaki ilişkinin annesi ortaöğretim 
ve yükseköğretim mezunu olan çocuklara göre daha çatışmalı olduğu görülmektedir. Anne eğitim 
düzeyindeki artışın, annelerin çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına, çocuk yetiştirme 
konusunda daha bilinçli olmalarına, ebeveynlik becerilerinin daha yüksek olmasına, geleneksel 
ebeveyn tutumlarından uzaklaşmalarına, çocuklarının farklılıklarını daha kolay kabullenmelerine 
ve gerekli durumlarda uzman desteğine erişim konusunda daha bilgili olmalarına katkı sağlamış 
olabileceği; tüm bunların da annelerin çocukları ile ilişkisine olumlu şekilde yansımış olabileceği 
düşünülmektedir. Diğer yandan bu bulgunun, yaygın olarak kabul edilen anne ve babanın 
çocuğun yetiştirilmesinde aldığı sorumluluğun eşit olmadığı yönündeki görüşü desteklediği 
düşünülmektedir (Erkal ve arkadaşları, 2007). Öyle ki annenin öğrenim durumu çocuğu ile 
ilişkisini etkilerken babanın öğrenim durumu çocuğu ile ilişkisini etkilememektedir. Bu bulgudan 
yola çıkarak babaların öğrenim durumu ne olursa olsun geleneksel rollerden uzaklaşmadıkları da 
düşünülebilir. İlgili literatür incelendiğinde araştırma bulgusunu destekleyen çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Kök (2017), okul öncesi dönemdeki çocuklar ve ebeveynleri ile yaptığı çalışmada 
öğrenim durumu ortaokul olan annelerin öğrenim durumu önlisans, lisans ve lisansüstü olan 
annelere göre çocuklarıyla ilişkisinin daha çatışmalı olduğunu görmüştür. Yüksek Usta (2014), 
okulöncesi dönemdeki 252 çocuk, annesi ve öğretmenleri ile yürüttüğü çalışmada üniversite ve 
yüksek lisans mezunu annelerin çocukları ile ilişkilerinin ilköğretim ve lise mezunu annelere göre 
daha yakın olduğu; ilköğretim ve lise mezunu annelerin çocukları ile ilişkilerinin üniversite ve 
yüksek lisans mezunu annelere göre daha olumsuz ve çatışmalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Saygı 
(2011)’nın çalışmasında ilköğretim mezunu annelerin çocukları ile ilişkilerinin, lise ve üniversite 
mezunu annelerden daha çatışmalı olduğu görülmektedir. Özdemir (2012), okul öncesi dönemki 
çocukların ebeveynleri ile yürüttüğü çalışmada yükseköğretim mezunu annelerin anneliğe 
ilgilerinin ilköğretim mezunu annelere göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gutman ve 
Feinstein (2010), anne eğitim düzeyi ile birlikte anne ile çocuk arasındaki olumlu ilişkinin de 
arttığını belirtmektedir. Çakıcı (2006) tarafından yapılan çalışmanın bulguları, öğrenim düzeyi 
düşük annelerin çocukları ile ilişkilerinin öğrenim düzeyi yüksek annelere göre daha sağlıksız 
olduğu yönündedir. Gençtoprak (2010) çalışmasında anne eğitim düzeyi yükseldikçe çocuğun 
annesi ile ilişkisindeki kabul düzeyinin arttığını görmüştür. Olumlu ebeveyn tutumlarının ebeveyn 
ile çocuk arasındaki ilişkiyi olumlu şekilde, olumsuz ebeveyn tutularının ise ebeveyn ile çocuk 
arasındaki ilişkiyi olumsuz şekilde etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla ebeveyn ile çocuk 
arasındaki ilişkilerin belirleyicilerinden biri olan ebeveyn tutumlarının ele alındığı çalışmalardaki 
annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe demokratik ebeveyn tutumlarının arttığı yönündeki 
bulguların araştırma bulgusunu destekler nitelikte olduğu söylenebilir (Şendoğdu, 2000; Özyürek, 
2005; Tezel Şahin ve Özyürek, 2008). Literatürde araştırma bulgusu ile uyuşmayan çalışmaların da 
bulunduğu görülmektedir. Örneğin; Saygı (2011)’nın çalışmasında, araştırma bulgularının aksine 
öğrenim düzeyi ilköğretim olan annelerin çocukları ile arasındaki ilişkinin, öğrenim düzeyi lise ve 
üniversite olan annelerin çocukları ile arasındaki ilişkiden daha olumlu olduğunu görmüştür. 
Araştırmaların örneklem gruplarındaki farklılıkların, araştırmaların farklı özelliklerdeki il ve 
ilçelerde yürütülmüş olmasının, araştırma bulguları arasındaki farklılığın nedenleri arasında 
gösterilebileceği düşünülmektedir. 
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Araştırma bulguları, baba ile çocuk arasındaki olumlu, çatışmalı ve genel ilişkinin ailenin gelir 
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği; anne ile çocuk arasındaki çatışmalı ve genel 
ilişkinin ise aile gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucunu ortaya koymaktadır 
(Bkz. Tablo 6). Buna göre aile geliri 3.001TL-4.500TL aralığında olan anneler ile aile geliri 4.501TL 
ve üzerinde olan annelerin çocukları ile ilişkilerinin aile geliri 1.500 TL ve altında olan annelerin 
çocukları ile ilişkilerine göre daha yakın ve sıcak olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 4.13). Diğer 
taraftan aile geliri 1.500 TL ve altında olan annelerin çocukları ile ilişkilerinin aile geliri 3.001TL-
4.500TL aralığında olan anneler ile aile geliri 4.501TL ve üzerinde olan annelerin çocukları ile 
ilişkilerine göre daha çatışmalı olduğu; aile geliri 1.501 TL-3.000TL aralığında olan annelerin 
çocukları ile ilişkilerinin aile geliri 4.501TL ve üzerinde olan annelerin çocukları ile ilişkilerine göre 
daha çatışmalı olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 6). Baba ile çocuk arasındaki ilişkinin aile gelir 
durumundan etkilenmeyip anne ile çocuk arasındaki ilişkinin aile gelir durumundan etkilenmesi, 
ailedeki gelir gider hesaplamasının annelerin sorumluluğunda olabileceğini düşündürmektedir. 
Buradan yola çıkarak bu bulgunun, aile gelirindeki düşüş ile yaşanabilecek ekonomik sıkıntıların 
annede kaygı ve strese neden olabileceğini, yaşanacak kaygı ve stresin de aile içi ilişkilere olumsuz 
şekilde yansımış olabileceğini düşündürdüğü söylenebilir. Literatür incelendiğinde araştırma 
sonuçları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Örneğin; Çakıcı (2006)’nın çalışmasında 
ulaştığı, düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin çocuklarıyla ilişkilerinin yüksek 
sosyoekonomik düzeydeki annelerden daha sağlıksız olduğu yönündeki sonuç, araştırma 
bulgusunu desteklemektedir. Benzer şekilde araştırma bulgusuna paralel olarak Arabacı (2011) da 
çalışmasında, sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu ailelerde anne ile çocuk arasındaki 
iletişiminin daha iyi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Kök (2017) ve Saygı 
(2011) okul öncesi dönemdeki çocuklar ve ebeveynleri ile yaptıkları çalışmalarda anne-baba ile 
çocuk arasındaki ilişkinin sosyo-ekonomik duruma göre değişmediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Araştırma bulguları arasındaki farklılıkların, örneklem gruplarındaki farklılıklardan, çalışmaların 
yürütüldüğü il ve ilçelerin özelliklerinden, çalışmalarda sosyo-ekonomik düzey için ele alınan 
kriterlerin ve gelir aralıklarının farklılıklarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmada 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkileri demografik değişkenler 
kapsamında incelenmiştir. Ebeveyn- çocuk ilişkilerinin, çocuğun hayatının ilerleyen süreçlerinde 
kuracağı ilişkilerin temelini oluşturduğu düşünüldüğünde, ebeveyn- çocuk ilişkilerinin 
inceleneceği çalışmaların literatüre önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu bağlamda farklı 
örneklem grupları ile de benzer çalışmaların yürütülmesi ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin farklı 
değişkenler açısından da ele alınması önerilebilir. Ayrıca yapılacak çalışmalarda ebeveyn- çocuk 
ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik müdahale programları geliştirilerek geliştirilen 
programların etkisi incelenebilir. Diğer yandan alan uzmanlarına, ebeveyn-çocuk arasındaki 
olumlu ilişkinin desteklenmesi amacıyla eğitim düzeyi ve ekonomik düzeyi düşük anneler başta 
olmak üzere ebeveynlere, iletişim becerileri, ebeveyn tutumları, çocuğa yaklaşım gibi konularda 
eğitimler düzenlenmesi önerilebilir.  
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Abstract 
While institutions evaluate social media applications within their strategic plans, they have also 
started to use them in public information processes. At the end of the 2019 Covid19 influenced 
China and the Other countries in the world like Turkey. In this process, official organizations in 
Turkey also taken measures and practices have been developed to prevent the spread of the 
disease. Regarding the transfer of these applications to the public and Sharing from the activities 
of the Ministry of Health, the Minister of Health Dr. Fahrettin Koca's official Instagram account 
is the subject of this research. Within the process, which is the first period of the disease, between 
01 March 2020 and 30 April 2020. The official Instagram account of Fahrettin Koca was evaluated 
by the content analysis method within the framework of the Public Information Model and 286 
posts were recorded. At this point, as a result of the study, it was determined that the posts were 
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GİRİŞ 

Kamuyu bilgilendirme modeli halkla ilişkilerde, siyasi bakımdan en sık kullanılan yöntemlerin 
başında gelmektedir. Kamuyu bilgilendirmede asıl amaç, yürütülen faaliyetlerin insanlara ve 
topluma duyurulması aynı zamanda olumlu tutumların artmasını sağlamaktır. Bu model ile 
ikinci basamak halkla ilişkiler modeli 1900’lerin başlarında kamuyu bilgilendirme çerçevesinde 
basın ile iletişim kurarak başlamıştır. Bugün ise dönüşen yeni dünya düzeni içerisinde yeni 
medya ve yeni uygulama alanları kurumlar tarafından kullanılır hale gelmiştir. Kurumların 
halkla ilişkiler amaçlı sosyal medya adı altında kullanımı başlarda web sayfalarını kullanarak 
gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu süreçten hareketle kurumlar her türlü ürün ve hizmetlerini 
duyurabilmek amaçlı web sayfalarını hazırlayıp internet ortamına sunarak sanal ortama giriş 
yapmışlardır. Kamuyu bilgilendirme amacı taşıdıkları haber bültenlerini hem kendi web 
sayfalarında yayınlamışlar hem de e-haber olarak hazırlayıp kullanıcılarının e-mail adreslerine 
göndermişlerdir. Daha sonra web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında 
kullanıcısı sayısı artmış ve yaşanan bu artış bilgi akışı konusunda önemli bir güç kaynağı 
oluşturmuştur. Bu noktada farkındalık edinen kurumlar içerik üretmeye ve üretilen içeriği 
kullanıcılarıyla paylaşmaya başlamış ve her geçen gün yeni uygulamaları dener hale 
gelmişlerdir. Google’ı keşfeden kurumlar bloglar ve sosyal ağ ortamlarını oluşturmaya 
başlamışlar ve bu yöntemlerle kullanıcılarına ulaşmak için zaman ve mekân kaygısı gütmeden 
bünyesinde milyonlarca kullanıcıyı barındıran sosyal medyanın araçlarından faydalanır hale 
gelmişlerdir. Bu bağlamda sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan etkileşimin güçlü 
olduğu aynı zamanda yönetsel ve siyasal hayatta da etkili bir şekilde kullanılan önemli bir 
iletişim aracı haline gelmiştir. Siyasiler ve yöneticiler de kurum ve kuruluşlar gibi etkili bir 
şekilde kullanılan sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır. Günümüzde kişilerin ve 
toplumun hızla değiştiği bu süreçte kurumların sosyal medya araçlarından bağımsız olduğu 
düşünülemez hale gelmiştir. 

Bu çalışma ana eksenini küresel salgın Covid-19’dan almaktadır. Bugün bu çalışmanın yapıldığı 
tarihlerde henüz dünyanın “savaştığı” bir virüs olarak önemini koruyan yeni tip koronovirüs 
hastalığı (COVID-19) Çin’in Wuhan kentinde hastalarda nefes darlığı ve ölümle sonuçlanan 
vakalarla ortaya çıkmış ve Ocak 2020’de ilk olarak tanımlanmıştır. Hastalık öncelikle deniz 
ürünleri ve hayvan pazarında çalışanlarda tespit edilmiş buradan tüm Çin’e ve dünyaya 
yayılmıştır. Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-
CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli 
hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/).  

Türkiye’de ise ilk vaka tespiti 11 Mart 2020’de gerçekleşmiş ve dünyada olduğu gibi hızla 
önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullar 13 Mart 2020 itibariyle tatil edilerek kısa sürede uzaktan eğitime geçilmiş YÖK de aynı 
kararları üniversiteler nezdinden almıştır. Hastalığın Türkiye’de ilk vaka tespiti yurt dışı 
kaynaklı hastalık taşıyıcısı ile temastan kaynaklandığı tespit edilmiştir ve bu süreçte yurt 
dışından gelenlerin karantinaya alınma süreçleri ve özel/kamu sektöründe çalışanlara esnek ve 
uzaktan çalışma düzeni getirilmiştir. Hastalığa ilişkin gelişmeler yaşandıkça buna bağlı olarak 
büyükşehirlere giriş çıkış sınırlandırmaları, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları ve buna 
benzer önlemler alınmıştır (https://www.icisleri.gov.tr/).  

Bu çerçevede resmi kaynakların yaptıkları bilgilendirmeler için kullanılan sosyal medya 
uygulamaları, kullanıcılar için özellikle resmi kaynak niteliğindeki hesaplar bağlamında 
güvenilir ve hızlı bir bilgi kaynağı olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanılmıştır. Bu 
çalışma dönemin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı 
paylaşımları kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde değerlendirerek, kamunun etkileşimini 
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de analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda 01 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihileri arasında Dr. 
Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabı içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek bulguları 
değerlendirilmiştir. 
 
KAMUYU BİLGİLENDİRME MODELİ 

Halkla ilişkilerin tarihçesini esas alarak Grunig ve Hunt’ın (1984:12-13) geliştirdiği halkla ilişkiler 
modelleri dört basamakta ifade edilmektedir. Buna göre birinci basamakta basın ajansı modelinin 
ardından özellikle kamunun kişi ya da kuruma ilişkin bilgilenmesi amacını taşıyan kamuyu 
bilgilendirme modeli ikinci basamak halkla ilişkiler modeli olarak bilinmektedir. Bu model bir 
kişi veya kuruluşun kendisi ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin hedef kitlesine bilgi vermesi 
biçiminde tanımlanabilir (Okay ve Okay, 2002: 124). Kısaca modelde temel amaç kuruma ya da 
kişiye ilişkin kamuya bilgi aktarımı sağlamaktır. 

Kamuyu bilgilendirme modelinin ilk uygulayıcısı olarak bilinen Ivy Lee, bir şirkette 1916 yılında 
danışman olarak çalışma hayatına başlayan ve iş hayatında yaşam şartlarında hüküm süren 
gizlilik politikasını yıkan bir gazeteci olarak bilinmekle beraber, halkla ilişkiler mesleğinin de 
önemli ismi olarak tanınmaktadır. Ivy Lee’nin uygulayıcısı olduğu modele göre, kamuyu 
bilgilendirme politikasında halkla ilişkilerin önemli rolü, kurum ve kuruluşlar bakımından 
gerekli bilgileri, ilgili kurum ve kişilerle paylaşan gazeteci rolüne benzetilebilir (Grunig ve Hunt, 
1984: 33). Bu model kişi ve organizasyon hakkında doğru ve dürüst bilgi aktarılmasını esas 
almaktadır (Harrison, 2004: 46, Erdoğan, 2006:187). Kamuyu bilgilendirme modelinde bilgi 
paylaşımı kurumun öngörüleri çerçevesinde gelişmektedir, bu nedenle kamuyu bilgilendirme 
modelini asimetrik olarak değerlendirmek mümkündür. Model ikna etme amacı gütmez, amaç 
sadece bilgilerin objektif bir biçimde kamuya aktarılmasıdır. Kurumlar modeli uygularken 
dergiler, broşürler, filmler, bilgi notları gibi iletişim araçlarını kamuyu bilgilendirmek amacına 
sunarak halkla ilişkiler programlarını gerçekleştirirler (Grunig, 1990: 24-25). Günümüzde daha 
çok devlet, ticari organizasyonlar, sivil tolum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır (Erdoğan, 
2006:187). Bugün ülkemizde de bakanlıklar ve diğer devlet kurumları tarafından kamuyu 
bilgilendirme modeli kullanıldığı bilinmektedir. 

Kamuyu bilgilendirme modelinde kurum kamuyu manipülatif taktikler uygulanmaz 
(https://ohiostate.pressbooks.pub/stratcommwriting/chapter/four-models-of-public-relations/). 
Kamuyu bilgilendirme modeli genel anlamda kurumların, kamuoyu ile paylaştıkları bilgiler 
dâhilinde tanınmışlık düzeyine de katkı sağlanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşun 
kamuoyunu göz ardı etmesi mümkün değildir. Bu bağlamda kamuyu bilgilendirme faaliyetleri 
ile kurumlara ve yürütülen faaliyetlere karşı güven ortamı ve olumlu bir imaj yaratılır. Kamunun 
olaylardan haberdar edilebilmesi için basınla ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı olarak yürütülmesi 
gerekmektedir (Ertekin, 2000:12). Kamu kuruma ilişkin bilgileri şeffaf bir biçimde elde ettikçe 
kurumun imajı kamu nezdinde olumlu bir biçimde yapılanmaktadır. Bu nedenledir ki kurumlar 
basın, yayın organları yoluyla bilgilendirmeler yapmayı ve bunu sistematik hale getirmeyi bir 
halkla ilişkiler stratejisi olarak benimsemektedir. 
 
KAMUYU BİLGİLENDİRME ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA 
Halkla ilişkiler disiplininin geleneksel medya uygulamaları dışında, internetin hayatımızda 
büyük bir yere sahip olması ve web 2.0 uygulamalarının iletişim kanalında ilgi görmesiyle 
birlikte artık sosyal ağ araçlarının da gerekli olduğu anlaşılmış ve bu alana önem verilmeye 
başlanmıştır (Özgen, 2012: 11). Halkla ilişkilerde hedef kitle ile kurumların arasında önemli rol 
oynayan geleneksel medyaya karşı iletişim için önemli bir kanal haline gelen sosyal medyanın 
yükselişi görülmektedir. Sosyal medya sayesinde kurumlar ortaya bir kriz durumu çıktığında 
doğru zamanda müdahale edip krizi yönetebilir. Bu bağlamda sosyal medyanın içerdiği 
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paylaşımlarla oluşan kitle, halkla ilişkiler uzmanları gözüyle sorunları ve endişeleri de gündeme 
getirmektedir. Ancak sosyal medyanın bu yapısı ihmal edilmiş ya da ulaşılamayan kitlelere 
ulaşmada halkla ilişkiler uzmanlarına büyük olanaklar sağlamaktadır (Khang vd., 2012: 281).  

Kamu kurum ve kuruluşları günümüzde geleneksel medya araçlarının kullanımı yanı sıra yeni 
medya araçlarını, bilgilendirme, tanıtma, haber verme, kriz yönetimi, kurum imajı gibi halkla 
ilişkiler faaliyetleri için kullanmaya başlamışlardır (Kazaz ve Tümen, 2013: 89). Konuk ve 
Özçelik’in de belirttiği üzere “Kamu kurumları değişimin bir parçası olmakla birlikte yeni medya 
uygulamalarını oluşturmak, bu uygulamaları güçlü kılmak ve nihayetinde beklenen hizmeti 
gerçekleştirmek için sürekli olarak kendilerini geliştirmek durumundadır. Kamu kurumlarının 
işleyişinden kaynaklanan bazı kısıtlar olsa dahi sosyal medya araçları (Facebook, Twitter, 
Instagram vb.), verilen hizmetlerin duyurulması, vatandaş ilişkilerinin daha yakın olması, 
beklentilerin bilinmesi ve göz önüne alınması bakımından etkili iletişim kanallarıdır” Özçelik ve 
Konuk, 2020: 47). 

Kamuyu bilgilendirme modeli kuruluşlardan hedef kitlelerine tek yönlü olarak işler (Peltekoğlu, 
2009: 128). Sosyal medya platformları halkın genel anlamda ihtiyaçlarını öğrenmek, yapılan 
projeler hakkındaki tavrını değerlendirmek için yöneticilere fırsat sunmaktadır. İhtiyaçların 
doğru belirlenmesiyle kaynakların daha verimli bir şekilde kullanımı sağlanmakta bu sayede 
kırtasiyeciliğin azaltılması ve yerel ihtiyaçlarında zamanında giderilmesiyle birlikte hizmet 
kalitesinin de artmasına fırsat tanınmaktadır (Yüksel, 2005: 254-257). Sosyal ağlar üzerinden 
kurum ve yöneticileri halkın nabzını daha hızlı ve kolay tutmaktadır. Örneğin; yerel yönetimlerin 
Twitter kullanımları, insanlarla iletişim ve hızlı işbirliği sağlamada önemli bir faktör olarak 
görülebilir (Tarhan, 2012; 85). Bir diğer sosyal medya uygulaması olan Instagram ise sahnenin 
görünen yüzü açısından oyunun kurallarını iki şekilde değiştirmiştir. Biri sahnenin arkasında 
olanlara ilişkin kurumu görüntüleme imkânı vermesi diğeri ise tüketicinin kuruma ilişkin 
olumsuz bilgilerinin hızla yayılması için kullanılması olarak görülebilir (Bergström vd., 2013: 21). 
Bu nedenle sosyal medya aracılığıyla yönetimler gerçekleşen ve yürüttükleri faaliyetleri, 
etkinlikleri mesaj ve duyurularını yaparak daha hızlı geri dönüşleri alabilme imkânına sahip 
olabildikleri gibi oluşabilecek olumsuz senaryolara da hazırlıklı olmalılar. Çünkü sosyal medya 
uygulamaları hızı bir avantaj olarak sunarken zaman zaman dezavantaja dönüşebilmektedir.  

Türkiye’de örneklerine sıkça rastladığımız uygulamalardan biri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
2018- 2022 stratejik planında sosyal medyanın stratejik plan içinde önemli bir yeri olduğu 
görülebilir. Sosyal medya yönetimi, sosyal medyanın etkin biçimde kullanımı, bakanlığın 
kurumsal kapasitesini artırmak ve çalışanların bağlılığını güçlendirmek noktasında sosyal 
medyanın hedef kitleye ulaşmada araç oluşu ve sosyal medya stratejilerinin yakından takibi için 
değerlendirmeler yapılarak hedefler belirlenmiş ve strateji planında yayınlanmıştır 
(http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1563/Genclik+ve+Spor+Bakanligi+2018-2022). Benzer 
uygulamalar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Gıda ve Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın dönem strateji planlarında sosyal medyanın da yer aldığının üstünde 
durulduğu bilinmektedir (Göçoğlu, 2019: 424-425). Bu örnekler Türkiye’de resmi kurumların 
sosyal medyayı stratejik planlar içinde profesyonel olarak alarak, sosyal medya uygulamalarının 
önemi noktasında farkındalık elde ettiklerine işaret etmektedir.  

Araştırmaya alan oluşturan sosyal medya uygulaması olan Instagram dünyada ve Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya platformudur. Instagram kullanıcı sayısının her yıl 
düzenli olarak artmasıyla birlikte Facebook 2012 yılında Instagram’ı satın almıştır. Yeni 
uygulamaların artmasıyla birlikte 2016 yılında “hikâye” paylaşımı da eklenmiştir. Hikâye 
paylaşımı yapan kişiler kalıcılığı 24 saat olan paylaşımlar yapabilmektedir. Ardından anket ve 
link koyabilme özelliği de Instagram uygulamalarına dâhil edilmiştir. Instagram verilerine 
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bakıldığında 7000 milyon kullanıcıyı içinde bulunduran popüler bir uygulama haline gelmiştir 
(www.instagram-press.com). 2019 yılındaki son verilere göre ise, 1 milyarı aşan kullanıcıya 
ulaşmıştır. Instagram sosyal ağ uygulamalarında Youtube’tan sonra en fazla kullanıcıya sahip 
olan uygulamadır. Instagram’da bir günde yapılan paylaşım sayısı 95 milyonu geçmektedir. Yine 
bir gündeki beğeni sayısı ise 5 milyar, hikâye ekleme paylaşımı ise 300 milyonu bulmaktadır. 
Sosyal medya platformunun önemli bir uygulaması olan Instagram kurulduğu günden bugüne 
geçen zamanda ise 40 milyarı aşan fotoğraf ve video paylaşımı yapılmıştır 
(www.brandingturkiye.com).  

Dijital News Report’un 40 ülkeyi kapsayan 2019 araştırmasına göre, son yıllarda insanlar 
Facebook uygulamasına oranla Instagram ve Whatsapp’ı daha fazla kullanmaktadırlar. Aşağıda 
verilen grafikte 2014-2019 yılları arasında Dijital Report’un yaptığı araştırmaya göre haftalık 
olarak herhangi bir amaçla sosyal medya kullanım oranları verilmiştir. 

 

 
Grafik 1: Herhangi Bir Amaçla Haftalık Sosyal Medya Kullanımı.  
Kaynak: Dijital News Report 2019 
 
Grafik 1’de haftalık sosyal medyanın herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımı 
gösterilmektedir. 2014-2019 yılları arasında yapılan araştırmaya göre; Facebook (%64) tercih 
edilen sosyal medya aracı olduğu görülmektedir. Fakat son 6 yılın oranlarına bakıldığında düşüş 
gerçekleştiği görülmektedir. Aynı şekilde Twitter (%21) uygulamasının kullanım oranın da 
düştüğü görülmektedir. Whatsapp (%45), Messenger (%37), Snapchat (%12) uygulamaların 
kullanım oranları artmıştır. Özellikle Instagram (%32) uygulamasının giderek artan bir grafiğinin 
olduğu görülmektedir. 
 
Aşağıda gösterilen grafik 2’de 2014-2019 yılları arasında Dijital Report’un yaptığı bir araştırmaya 
göre haftalık olarak haber kaynaklarının sosyal medya uygulamaları tarafından kullanım 
oranları gösterilmektedir. Bu grafiğe göre haftalık olarak haber kaynağı kullanımında sosyal 
medya oranları gösterilmektedir. 2014-2019 yılları arasındaki yapılan bu araştırmaya göre; 
Facebook (%36) halen birincil haber kaynağı olmakla birlikte son yıllarda düşüş yaşandığı 
görülmüştür. Haber kaynağı olarak kullanılan diğer sosyal medya uygulamalarında ise 
Whatsapp’ın (%16) son yıllarda yükselişte olduğu, Twitter’ın (%10) düşüşte olduğu, Instagram’ın 
(%9) ile yükselişte olduğu, Messenger’ın (%8) yükselişte olduğu ve Snapchat’in (%3) ise düşüşte 
olduğu görülmektedir. 
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Grafik 2: Haber Kaynağı Olarak Haftalık Sosyal Medya Kullanımı  
Kaynak: Dijital News Report 2019 
 
Instagram günümüzde kişilerin sadece fotoğraf, video vb. içerikleri paylaştığı bir platform 
olmamakla birlikte iyi bir halkla ilişkiler uygulama alanıdır. Kullanıcılarının yoğun olduğu bu 
uygulama kurumların hizmetlerini, ürünlerini daha yakından tanıyabilmektedir. Instagram 
kullanıcılarına doğal bir ortam sunarak çeşitli paydaş gruplarına da kolaylıkla ulaşabilmektedir. 
Paydaşların birebir uygulamalara tanıklık etmeleri kurum-paydaş ilişkilerini de 
güçlendirmektedir. Instagram, Dijital News Report 2019 raporunda gösterildiği üzere son 
zamanlarda haber kaynağı olarak da kullanımın arttığı görülmektedir. 
 
Devlet kuruluşlarının da diğer kurumlar gibi gerçekleştirdikleri faaliyetleri kamuya tanıtma ve 
etkileşimleri alabilme amacıyla sosyal medya kullanımlarını artırdıkları yapılan incelemelerde 
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Covid 19 süreci içinde Sağlık Bakanlığı’nın bu küresel krize 
ilişkin geliştirildiği bilgilendirme çalışmalarının kurumun web sayfasının yanı sıra sosyal medya 
uygulamaları üzerinden de gerçekleştirdiği görülmektedir. Bir diğer değerlendirme ise Dr. 
Fahrettin Koca’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla senkronize/eş zamanlı olarak 
Instagram uygulamasından paylaşım yapıldığının tespitidir. 
 
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
Bu bölümde araştırmanın metodolojisine ilişkin detaylı bilgiler başlıkların altında derlenerek 
verilmiştir.  
 
Araştırmanın Konusu 
Kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde Covid-19 sürecinde Dr. Fahrettin Koca’nın resmi 
Instagram hesabı üzerinden paylaşılan gönderilerin analiz edilmesi ve kamunun bu hesaptan 
paylaşılan gönderilere karşı etkileşim pratiklerinin değerlendirilmesidir. 
 
Araştırmanın Amacı  
2019 yılı sonunda Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının her 
ülkenin kendi sosyo-ekonomik ve politik çerçevesinde farklı biçimlerde yönetilmesine ortam 
hazırlamıştır. Bu noktada Türkiye, kaynağı henüz tam olarak belirlenememiş bu virüse karşı bir 
hareket planı hazırlayarak yürürlüğe kademeli olarak sokmuştur. Bu noktadan hareketle küresel 
krizin ülkemizdeki yansımaları özellikle sağlık sektörünün başrol haline gelmesine neden 
olmuştur. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu süreçte düzenli olarak kamuyu bilgilendirici 
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toplantılar yapmış ve bu noktada kamudan takdir toplamıştır. Eş zamanlı olarak Dünya Sağlık 
Örgütü Genel Direktörü, Türkiye’yi yakından takip eden bir bilim adamı olarak Dr. Fahrettin 
Koca’yı Twitter üzerinden takibe alarak, Türkiye’de yapılan çalışmalarının başarısına ilişkin 
görüş bildirmiştir (https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-saglik-
bakani-kocayi-sosyal-medyada-takibe-aldi/1825274).  
 
Kitle iletişim araçlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden düzenli bilgilendirilmelerin 
gerçekleştiği bu süreçte, bu çalışma ile Sayın Koca’nın resmi Instagram hesabının nasıl 
yönetildiğinin, bu bağlamda kamuyu bilgilendirmeler sırasında sosyal medyada nasıl bir strateji 
izlediğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile süreç kayıt altına alınarak ileriki 
dönemlerde resmi kurum ve kuruluşların ve kuruluşların liderlerinin kamuyu bilgilendirmenin 
önemine ilişkin dikkatlerinin çekilmesi umulmaktadır.  
 
Bu çalışmada kamuyu bilgilendirme aracı olarak kullanılan Instagram’ın değerlendirilmesinin 
yanı sıra Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderilere kamunun 
gösterdiği etkileşimler de analiz edilerek bulguların literatüre kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın yöntemi içerik analizidir. İçerik analizi yapılırken ne, nasıl, kime sorularından en 
az biri yanıtlanmaya çalışılır. (Tavşancıl ve Aslan: 2001: 33). Bu çalışmada kategoriler üzerinde 
paylaşılan içeriklerin “ne” olduğuna ilişkin bir sınıflandırma yapılması hedeflenmektedir. İçerik 
analizi yöntemi, istatistiki veriler kullanılarak elde edilen veriler üzerinden yorum imkânı sağlar. 
İstatistiki verilerin kullanımı, araştırmacının sistematik ve objektif bir yorum yapabilmesini 
sağlar (Koçak ve Arun, 2006, 24).  
 
Çalışmada uygulanacak olan içerik analizi yönteminin kategorileri oluşturulurken Kamuyu 
Bilgilendirme Modeli çerçevesinde kurumların ya da kişilerin bilgilendirmeleri hangi niteliklerle 
paylaştıkları detaylandırılarak belirlenmesine dikkat edilmiştir. Bu noktadan hareketle 
kategorilerin tanımları uzman iki akademisyenden de görüş alınarak oluşturulmuştur. Buna göre 
kamuyu bilgilendirme, özel gün/anma/teşekkür, eğitici/öğretici görsel, kurum etkinliği, 
dezenformasyon düzeltme, kamu spotu ve diğer olmak üzere 7 kategori oluşturulmuştur. Bu 
kategorilerin tanımları örnekler ile aşağıda detaylandırılmıştır.  
 
Kamuyu Bilgilendirme: Kamunun bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan gönderilerin 
kaydedildiği kategoridir. Dr. Fahrettin Koca Instagram hesabı üzerinden özellikle basın 
toplantılarından kesitlerin verildiği gönderiler, günlük vaka rakamlarının aktarıldığı tabela 
gönderiler ve bilgilendirme amacıyla Dr. Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından paylaşılan 
bilgilendirme twit-lerinin ekran görüntülerinin yer aldığı gönderiler bu kategoride yer 
almaktadır.  
 
Özel Gün-Anma-Teşekkür: Hesap üzerinden paylaşılan özel gün kutlama mesajları içeren 
gönderiler, vefat nedeniyle taziye mesajları ve anma içerikli gönderiler ile teşekkür niteliğinde 
yayınlanan mesajlar bu kategoride kayıt altına alınmıştır. Bu noktada örnek olarak Covid -19 
mücadelesinde yaşamını yitiren hekimlere ilişkin anma ve taziye mesajlarının yanı sıra görevi 
nedeniyle aktif saha görevlerinde çalışmak durumunda kalanlar için yayınlanan teşekkür 
mesajları da verilebilir. 
 
Eğitici-Öğretici Görsel: Sağlık Bakanlığı tarafından toplumun Covid-19’a ilişkin 
bilinçlendirilmesi ve alınan önlemlere ilişkin farkındalık yaratılmasına yönelik hazırlanan 
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görseller bu kategoride ele alınmıştır. Bu noktada örnek olarak “14 Gün Kuralı” gönderileri 
verilebilir.  
 
Kurum Etkinliği: Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın katıldığı 
toplantılar, denetleme etkinlikleri gibi faaliyetlerin yer aldığı gönderiler bu kategori altına 
kaydedilmiştir. Bu noktada diğer bakanlıklar ile yapılan istişare toplantılarının içerik olarak 
paylaşılması örnek olarak verilebilir. 
 
Dezenformasyon Düzeltme: Sosyal medya ortamı üzerinden bilgi akışlarının hızlı olması 
nedeniyle zaman zaman avantajın dezavantaja dönüşmesi “sahte haber”, “gerçek dışı haber” 
niteliğindeki haberlerin de yayılımını ve kamuoyunun oluşması üzerinde etki yarattığı 
bilinmektedir (Çömlekçi, 2019: 1550). Bu noktadan hareketle analize alınana Dr. Fahrettin Koca 
Instagram hesabı üzerinden bilginin düzeltilmesi, dezenformasyonun (bilgi çarpıtma) 
giderilmesi amacıyla paylaşılan gönderiler bu kategoride kayıt altına alınmıştır. Bu noktada 
Sayın Bakan’ın özellikle Yurt dışından ülkeye ambulans uçaklarla getirilen hastalara ilişkin 
verdiği değerlendirme bilgileri örnek verilebilir. 
 
Kamu Spotu: Kamu Spotları yönergesinin 3b maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları ile 
dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul 
tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici 
nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” (https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/3985/kamu-
spotlari-yonergesi.html) ifadesiyle tanımlanmıştır. Kamu spotlarının sosyal medya üzerinden 
yayınlanması yoluyla paylaşılan gönderiler bu kategori altında kayıt altına alınmıştır. Eş zamanlı 
olarak televizyon yayınlarında da yer alan bu kamu spotları Sağlık Bakanlığı tarafından 
kamuoyu üzerinde farkındalık yaratmak amacıyla yayınlanan kısa filmlerdir. 14 gün kuralının 
açıklanması amacıyla hazırlanarak yayınlanan kamu spotları bu kategoriye örnek olarak 
verilebilir.  
 
Diğer: Yukarıda belirtilen kamuyu bilgilendirme amacıyla yayınlanan gönderiler dışında kalan 
ve hiçbir kategoriye dâhil olmayan gönderiler ise bu kategoriye kaydedilmiştir. Buna örnek 
olarak “Biz Bize Yeteriz Kampanya” görseli ve “Gecenin Fotoğrafı” ifadesiyle paylaşılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı diğer kategorisi içinde kaydedilen gönderiler 
olarak gösterilebilir. 
 
Çalışma dâhilinde analizi gerçekleştirilen gönderilerin aynı zamanda beğeni ve yorum rakamları 
da kayıt altına alınarak, kamunun gönderilere ne oranda etkileşim gösterdiği de görece olarak 
ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu noktada kategori bazında beğeni ve yorum rakamları, gönderi 
rakamları ile aritmetik ortalamalar ile değerlendirilerek sonuçlar derlenecek ve yorumlanacaktır. 
Aynı gün içinde birden fazla gönderi paylaşılan günlerde elde edilen beğeni ve yorum rakamları 
kendi kategorilerinde toplanarak aritmetik ortalamaları belirlenerek değerlendirilmeye 
alınmıştır. 
 
Araştırmanın Örneklemi 
Çalışma Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabı üzerinden 
Covid-19 sürecinde yaptığı paylaşımları analiz etmeyi hedeflemektedir. Dr. Fahrettin Koca 
twitter hesabı, bu dönemde Sağlık Bakanlığı verileri ile eş zamanlı paylaşımlar ile bu kanal da 
kullanılarak duyurulduğundan araştırma örneği olarak ele alınmıştır. Bu noktada Türkiye’de ilk 
Covid-19 vaka tespiti olan 11 Mart 2020 esas alınmış ve Mart ayının başından itibaren analiz 
kümesine dâhil edilerek 01 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında bahsi geçen hesaptan 
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yayınlanan gönderiler örneklem kümesini oluşturulmuştur. Buna göre bu tarihler arasında Dr. 
Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabı üzerinden toplam olarak 286 gönderi paylaşılmıştır. 
Hesabın künye görseli aşağıda yer almaktadır. 

 
Görsel 1: Dr. Fahrettin Koca Resmi Instagram Sayfası künyesi 
 
Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram sayfasının araştırmanın gerçekleştirildiği süreçte toplam 
takipçi rakamı 8.612.302 ve toplam takip ettiği hesap sayısı 25 olarak kayıt altına alınmıştır. Bahsi 
geçen hesaptan analizin yapıldığı gün dâhilinde toplam olarak 1.732 gönderi paylaşıldığı 
belirlenmiştir. Hesap tanımında “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı-Minister of Health of the 
Republic of Turkey” yazmaktadır. 
 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
Çalışma özellikle Covid-19 süreci ile güncel hale gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 
sosyal medya hesaplarından Instagram üzerinden faaliyetlerini analiz etmeyi hedeflemiştir. 
Kamuyu Bilgilendirme Modeli çerçevesinde analiz gerçekleştirilmiş bu noktada analiz verilerin 
gün-gün değişebilme ihtimaline karşın bir gün içinde tek kodlayıcı tarafından kayda alınmıştır. 
Araştırmanın analiz için kodların kayda alınma tarihi 02.05.2020’dir.  
 
Bir diğer sınırlılık Kamuyu Bilgilendirme Modeli kurumlar için değerlendirilen bir model iken 
bu çalışma kapsamında Sağlık Bakanının resmi hesabından yaptığı paylaşımlar model 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu noktada küresel bir krizin ulusal yansımaları boyutundan 
Sağlık Bakanlığı’nın temsilcisi olarak Dr. Fahrettin Koca kurum ile özdeşleşen bir aktör haline 
gelmiş bu bağlamda bakanlık nezdinde tüm açıklamalar eş zamanlı olarak şahsi hesabı üzerinden 
de verilmiştir.  
 
BULGULAR 
Çalışmada öncelikli olarak 1 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında paylaşılan gönderilerin 
kategoriler üzerinden analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda kamuyu bilgilendirme, özel 
gün/anma/teşekkür, eğitici/öğretici görsel, kurum etkinliği, dezenformasyon (bilgi çarpıtma) 
düzeltme, kamu spotu ve diğer kategorileri altına tüm gönderiler sınıflandırılarak kayıt altına 
alınmıştır buna göre belirtilen tarihler arasında Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabı 
üzerinden toplam olarak 286 gönderi paylaşıldığı kayıt altına alınmıştır.  
 
Gönderilerin 157 frekans ile en yüksek yüzde ile %54,90 oran ile kamuyu bilgilendirme 
kategorisinin oluşturduğu aşağıdaki tablodan görülmektedir. 35 frekans ile özel gün/anma ve 
teşekkür içerikli gönderiler tüm gönderilerin %12,24’ünü oluşturmaktadır. Üçüncü sırada ise 
sağlık Bakanlığı tarafından hazırlatılan eğitici/öğretici görsellerin 29 frekans %10,14 oran ile 
paylaşıldığı kayıt altındadır. Daha sonra kurum etkinliği olarak Bakanın yaptığı toplantılar ve 
görüşmelere ilişkin paylaşılan gönderiler 25 frekans %8,74 oran ile görülmektedir. Bir diğer 
kategori olan dezenformasyon düzeltme gönderilerinin 20 frekans %6,99 oran ile, kamu spotu 
gönderilerimim 14 frekans %4,90 oran ile ve diğer kategorisinin 6 frekans %2,10 oran ile 
paylaşıldığı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
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Tablo 1: 01 Mart – 30 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Paylaşılan Gönderilerin Kategori Analizi 
Tablosu 

Kategori Frekans Oran 

Kamuyu Bilgilendirme 157 %54,90 
Özel Gün/Anma/Teşekkür 35 %12,24 

Eğitici/Öğretici Görsel 29 %10,14 

Kurum Etkinliği 25 %8,74 

Dezenformasyon Düzeltme 20 %6,99 

Kamu Spotu 14 %4,90 

Diğer 6 %2,10 
TOPLAM 286 %100 

 
Yukarıda belirtilen bu verilere göre özellikle Sayın Bakan’ın Instagram hesabından basın 
toplantısı görüntülerinin yer aldığı bilgilendirme videoları ve günlük olarak vaka rakamlarının 
belirtildiği gönderilerin paylaşımının tüm gönderiler içinde en yüksek orana sahip olduğu kayıt 
altındadır. %54,90 oran ile Dr. Fahrettin Koca’nın resmi Instagram hesabından en yüksek bu 
bağlamda belirtilmesi gereken nokta şudur ki; kamu spotu, eğitici/öğretici görseller, 
dezenformasyon düzeltme ve kurum etkinliği gönderileri de dolaylı olarak kamuyu 
bilgilendirme amacı taşımakla birlikte bu gönderiler kamudaki “farkındalığı artırmaya” yönelik 
çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle amacı dolaysız olarak kamuyu bilgilendirmeye 
yönelik olan gönderiler diğerlerinden ayrı bir biçimde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak özellikle 
kamuda farkındalık arttırmaya yönelik bilgilendirme gönderileri en sık paylaşılan gönderiler 
olarak belirlenmiştir. 
 
Çalışmanın diğer basamağında her bir gönderinin beğeni ve yorum rakamları 02.05.2020 
tarihinde kayıt altına alınmıştır. Bu noktadan hareketle kategoriler bazında beğeni ve yorum 
rakamları toplamı ortaya konmuştur. Aynı zamanda gönderi başına etkileşim oranını görebilmek 
için aritmetik ortalamalar alınmış ve aşağıdaki tabloda rakamlar verilmiştir. Tablonun 
değerlendirmesi aşağıda bulunmaktadır. 
 
Tablo 2: Kategorilerin Beğeni ve Yorum Rakamları ve Kullanıcı Etkileşim Rakamları 

Kategori Toplam 
Beğeni Sayısı 

Gönderi 
Başına 
Etkileşim 

Toplam 
Yorum Sayısı 

Gönderi 
Başına 
Etkileşim 

Kamuyu Bilgilendirme 46.685.184 297.357 906.470 5.774 
Özel Gün/Anma/Teşekkür 19.655.054 561.573 181.823 5.194 

Eğitici/Öğretici Görsel 7.913.547 272.880 65.665 2.264 

Kurum Etkinliği 8.715.481 348.619 128.283 5.131 

Dezenformasyon Düzeltme 3.222.060 161.103 46.782 2.339 
Kamu Spotu 2.207.533 157.681 22.227 1.587 

Diğer 1.278.992 213.165 33.336 5.556 

TOPLAM 89.677.851 ----- 1.384.586 ----- 
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Kayıt altına alınan 286 gönderi toplam olarak 89.677.851 beğeni almıştır. Toplam beğeni rakamı 
verisine bakıldığında en fazla beğeni alan kategoriden en az beğeni alan kategoriye doğru; 
kamuyu bilgilendirme kategorisi, özel gün/anma/teşekkür kategorisi, kurum etkinliği kategorisi, 
eğitici/öğretici görsel kategorisi, dezenformasyon düzeltme kategorisi, kamu spotu kategorisi ve 
diğer kategorisi sırasıyla kayıt altındadır. Bu noktada gönderilerin de fazla olduğu kategori olan 
kamuyu bilgilendirme kategorisinde gönderi başına düşen beğeni rakamına bakıldığında ise 
birinci sırada olmadığı görülmektedir. Aritmetik ortalamaya göre kamuyu bilgilendirme 
kategorisi toplam 49.685.184 beğeni almış iken gönderi başına 297.357 beğeni aldığı aritmetik 
ortalama ile değerlendirilmiştir. İkinci sırada yer alan özel gün/anma/teşekkür kategorisi toplam 
olarak 19. 655.054 toplam beğeni rakamına sahip olmasına karşın gönderi başına etkileşim 
noktasında 561.573 beğeni rakamı ile kategoriler içinde kamunun en fazla etkileşim gösterdiği 
kategori olarak belirlenmiştir. Gönderilerin kayıt altına alınan beğeni rakamlarının aritmetik 
ortalamaları dikkate alınarak bir sırlama yapıldığında kamunun birinci sırada özel 
gün/anma/teşekkür kategorisi daha sonra ise sırasıyla kurum etkinliği kategorisi, kamuyu 
bilgilendirme kategorisi, eğitici/öğretici görsel kategorisi, diğer kategorisi, dezenformasyon 
düzeltme kategorisi ve son olarak kamu spotu kategorisine etkileşim gösterdiği görülmektedir. 
Bu noktada veriler içinde dikkate değer biçimde değerlendirilmesi gereken diğer kategorisi 
içinde yer alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görsellerinin paylaşıldığı 
gönderilere karşı kullanıcıların etkileşim gösterdiği de tablodan görülebilmektedir. 
 
01 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kayıt altına alınan gönderiler toplam olarak 1.384.586 
yorum almıştır. Paylaşılan 286 gönderiye kullanıcılar tarafından yapılan yorum rakamlarına 
kategoriler bazında bakıldığında ise yine en fazla gönderinin paylaşıldığı kategori olan kamuyu 
bilgilendirme kategorisinde 906.470 yorum sayısı ile aynı kategori birinci sırada yer almaktadır. 
Gönderi başına etkileşim rakamlarına bakıldığında ise kamu bilgilendirme gönderilerine 
kullanıcılar tarafından 5.774 rakam ile gönderi başına etkileşim gösterdiği aritmetik ortalama ile 
değerlendirilmiştir. Diğer yandan diğer kategorisinde yer alan 6 gönderiye ise kullanıcılar 
tarafından gönderi başına 5.556 yorum yazılarak kullanıcı etkileşimleri sıralamasında diğer 
kategorisinin ikinci sırada yer almıştır. Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer tespit 
kullanıcıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görsellerine karşı duyarlı olduğudur. Bu 
nedenle yorum etkileşim rakamlarının yüksek olduğu da ayrı bir değerlendirme olarak kayıt 
altına alınmıştır. Kullanıcılar özel gün/anma/teşekkür gönderilerine karşı beğenme rakamlarında 
olduğu gibi yorum etkileşim rakamlarında da duyarlılık göstermiş ve bu gönderilere 5.194 
aritmetik ortalama ile gönderi başına yorum yapmıştır. Daha sonra ise sırasıyla dezenformasyon 
düzeltme 2.339 etkileşim, eğitici öğretici görsel kategorisine 2.264 ve kamu spotu gönderilerine 
1.587 gönderi başına aritmetik ortalama ile etkileşim göstermiştir. 
 
Çalışmanın bir diğer değerlendirmesi beğeni ve yorum rakamlarının gün bazlı 
değerlendirilmesidir. Kayıt altına alınan beğeni ve yorum rakamları gün bazında 
değerlendirilirken aynı gün içinde paylaşılan gönderilerin beğeni rakamları toplanarak gönderi 
rakamı ile aritmetik ortalaması alınmış bu biçimde değerlendirildiği gün için yanıltıcı olmaması 
ve gün gün değerlendirilebilmesi amacıyla her gün için tek bir beğeni rakamı değerlendirmeye 
alınmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki tabloda gün gün kayıt rakamları yer almaktadır.  
 
Aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi 01 Mart 2020 tarihinde 8.279 beğeni rakamı ile başlayan 
değerler özellikle 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın duyurulmasının ardından katlanarak artış 
göstermiştir. 15 Mart 2020’de 52.027, 31 Mart 2020 256.057, 15 Nisan 2020’de 238.330 ve 30 Nisan 
2020’de 346.631 olarak kaydedilmiştir. Beğeni rakamlarının gün bazlı aritmetik ortalamaları 
incelendiğinde 26.04.2020 tarihinde 885.616 rakamına kadar ulaştığı görülmektedir. Bu noktadan 
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hareketle kamunun yükselen bir ivme ile hesaptan paylaşılan gönderilere gün gün etkileşiminin 
artığını söylemek yerinde olacaktır. Bu da kamuyu bilgilendirme aracı olarak tercih edilen 
Instagram uygulaması gönderilerinin kamuya ulaşarak hedeflenen amacı gerçekleştirdiğini 
ortaya koymaktadır. Kısaca Instagram kamuyu bilgilendirme aracı olarak hedef kitleye 
ulaşmıştır. 
 
Tablo 3: Tarih Bazında Beğeni Rakamı Aritmetik Ortalama Tablosu 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

1.03.2020 8.729 22.03.2020 477.289 12.04.2020 434.277 

2.03.2020 5.883 23.03.2020 594.530 13.04.2020 708.909 
3.03.2020 4.107 24.03.2020 290.264 14.04.2020 255.639 

4.03.2020 6.024 25.03.2020 482.259 15.04.2020 238.330 

5.03.2020 5.953 26.03.2020 262.398 16.04.2020 495.062 

6.03.2020 10.226 27.03.2020 403.857 17.04.2020 534.939 

7.03.2020 8.013 28.03.2020 335.698 18.04.2020 362.857 

8.03.2020 11.435 29.03.2020 382.976 19.04.2020 450.237 
9.03.2020 6.903 30.03.2020 452.413 20.04.2020 690.918 

10.03.2020 11.103 31.03.2020 256.057 21.04.2020 512.372 

11.03.2020 38.659 1.04.2020 448.905 22.04.2020 457.183 

12.03.2020 15.826 2.04.2020 264.474 23.04.2020 362.008 

13.03.2020 25.164 3.04.2020 421.592 24.04.2020 848.869 

14.03.2020 26.638 4.04.2020 380.259 25.04.2020 800.268 
15.03.2020 52.027 5.04.2020 563.128 26.04.2020 885.616 

16.03.2020 125.467 6.04.2020 430.960 27.04.2020 761.238 

17.03.2020 178.537 7.04.2020 458.994 28.04.2020 696.881 

18.03.2020 247.974 8.04.2020 292.738 29.04.2020 333.539 

19.03.2020 337.816 9.04.2020 382.666 30.04.2020 346.631 

20.03.2020 387.494 10.04.2020 567.935 ---- ----  
21.03.2020 350.618 11.04.2020 331.936 ---- ----  

 
Yukarıda belirtilen beğeni aritmetik ortalamalarının gün gün değerlendirmesinin daha açık bir 
biçimde görülebilmesi için aşağıda gün bazlı beğeni sayısı grafiği oluşturulmuştur. Bu noktadan 
hareketle yükselen beğeni rakamları grafik üzerinden de net bir biçimde görülebilmektedir. Bu 
değerlendirme de kamunun hesaptan paylaşılan gönderilere etkileşimin arttığını ortaya 
koymaktadır.  
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Grafik 3: Beğeni Rakamlarının Gün Bazlı Değerlendirilmesi 
 
Tablo 4: Tarih Bazında Yorum Rakamı Aritmetik Ortalama Tablosu 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

Tarih Beğeni 
Aritmetik 
Ortalama 

1.03.2020 98 22.03.2020 8.588 12.04.2020 5.516 

2.03.2020 106 23.03.2020 13.705 13.04.2020 7.999 

3.03.2020 88 24.03.2020 4.008 14.04.2020 2.525 

4.03.2020 293 25.03.2020 8.643 15.04.2020 3.162 

5.03.2020 128 26.03.2020 11.078 16.04.2020 6.012 
6.03.2020 295 27.03.2020 9.185 17.04.2020 7.370 

7.03.2020 97 28.03.2020 6.363 18.04.2020 3.967 

8.03.2020 310 29.03.2020 16.731 19.04.2020 5.688 

9.03.2020 110 30.03.2020 8.988 20.04.2020 6.555 

10.03.2020 523 31.03.2020 11.437 21.04.2020 7.326 

11.03.2020 492 1.04.2020 16.286 22.04.2020 4.130 
12.03.2020 481 2.04.2020 4.489 23.04.2020 2.478 

13.03.2020 702 3.04.2020 5.326 24.04.2020 8.489 

14.03.2020 709 4.04.2020 4.909 25.04.2020 9.150 

15.03.2020 1.973 5.04.2020 9.084 26.04.2020 13.644 

16.03.2020 4.209 6.04.2020 4.774 27.04.2020 7.894 

17.03.2020 4.790 7.04.2020 4.832 28.04.2020 6.899 
18.03.2020 8.633 8.04.2020 3.488 29.04.2020 3.265 

19.03.2020 9.101 9.04.2020 6.442 30.04.2020 2.389 

20.03.2020 12.107 10.04.2020 10.475 ---- ---- 

21.03.2020 6.231 11.04.2020 3.779 ---- ---- 
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Tabloda görülebileceği gibi 01 Mart 2020 tarihinde 98 yorum rakamı ile başlayan değerler 
özellikle 15 Mart 2020 tarihinden itibaren artış göstermiştir. Bu tabloda 20.03.2020 tarihinde 
görülen 12.107 aritmetik ortalama ile yorum rakamı incelendiğinde günlük vaka tablosuna 
takipçilerin yorum yaptıkları belirlenmiştir. 10.04.2020 tarihinde görülen 10.475 aritmetik 
ortalama ile belirlenen yüksek yorum rakamı ise sokağa çıkma kısıtlamasının akşam saatlerinde 
duyurulması sonucu kullanıcıların bu akşam paylaşılan gönderiler altına yorum yapması 
nedeniyle yüksek kaydedilmiştir. Bir diğer dikkat çekici değer ise 26.04.2020 tarihindeki 
gönderilere gelen 13.644 aritmetik ortalama ile kayda alınan yorum rakamıdır. Bu tarihte 
paylaşılan gönderiler incelendiğinde İsveç’ten Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşına ilişkin 
bilgilendirmelerin gerçekleştiği gönderiler olduğu da kaydedilmiştir. Bu veriler ışığında 
kamunun gönderilere beğeni ile etkileşim göstermesi ile yorum ile etkileşim göstergesi arasında 
anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Diğer yandan kullanıcıların gönderilerin içeriğine bağlı 
olarak yorum yaptıkları belirtilebilir.  
 
Yukarıdaki tabloda belirtilen aritmetik ortalamaları alınan yorum rakamlarının grafik biçiminde 
değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır. Her ne kadar yorum rakamları beğeni rakamları kadar 
yükselen ivmede görülmese de özellikle 15 Mart 2020 ve sonrasında paylaşılan gönderilere karşı 
kamunun daha fazla etkileşim gösterdiği görülmektedir. Diğer yandan kullanıcıların aşırı 
duyarlı davrandıkları gönderiler üzerine bir değerlendirme yukarıda yer alan bölümde 
verilmiştir. 
 

 
Grafik 4: Yorum Rakamlarının Gün Bazlı Değerlendirilmesi 
 
Bu noktadan hareketle kamunun gönderi içeriklerini dikkate alarak yorum yaptıkları incelemeye 
alınan tarihlerdeki gönderilerde ortaya çıkmaktadır. Etkileşim kullanıcıların gönderinin 
kullanıcılarda etki yarattığı bu nedenle de yorum yaptıkları sonucunu ifade etmektedir 
noktasından hareketle içerikleri değerlendirdikleri ifade edilmelidir. Yorum bu noktada kamu 
için fikir ifade etme alanı olarak kuruma da kamuya ilişkin veri sağlama noktasında bir alan 
oluşturmaktadır.  
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SONUÇ 
Değişen ve yenilenen dünya farklı iletişim olanakları ile yeni medya uygulama alanlarıyla 
yeniden yapılandığı bir sürecin içindedir. Özellikle ekonomik ve siyasi etkenlerin gücüyle 
kamunun/hedef kitlenin/tüketicinin zihninde olumlu imajlar oluşturabilmek için stratejik planlar 
ile profesyonelce çalışılan bu dönemde tüm imkânlarının kullanıldığı görülmektedir. Rekabet 
ortamının küresel olarak koşullarını ağırlaştırmasıyla sadece ekonomik kaygıları olan kuruluşlar 
değil resmi kurum ve kuruluşlar da halkla ilişkilerin stratejik modellerinden faydalanmak 
yolunu seçmektedir. Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini esas alarak ortaya 
koyduğu modellerden ikinci basamak model olarak Kamuyu Bilgilendirme Modeli doğru ve 
gerçek bilgi akışının kuruluştan kamuya ulaştırılmasını destekleyen ve gerçekleştiren bir model 
olarak günümüzde de kullanılmaktadır. Bu modelin temel amacı manipülatif kaygılardan uzak 
biçimde kuruluşa ilişkin her türlü bilginin basın/medya aracılığıyla kamuya ulaşmasının 
sağlanmasıdır. Bugün gelinen yeni iletişim olanaklarının çerçevesinde sosyal medya 
uygulamaları ticari kuruluşlar kadar devlet kurumları tarafında da kullanılmakta bu noktada 
kamuya ulaşmak için bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de de resmi 
kuruluşlar ve resmi makam sahipleri tarafından değerlendirilen sosyal medya uygulamaları 
kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde değerlendirilerek diğer kuruluşlara bir bakış 
geliştirmek amacıyla ortaya konmuştur. Bu noktada bir sosyal medya uygulaması olan 
Instagram’da Dr. Fahrettin Koca’nın resmi hesabı incelenmiştir. Çalışma özellikle Covid 19 süreci 
içinde birinci dönem olarak ifade edilen dönemde 01 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Bu noktadan hareketle Instagram’ın ne şekilde kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bununla birlikte kamunun bu gönderilere ne ölçüde etkileşim gösterdiği de 
incelenerek veriler ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kamuyu bilgilendirme aracı olarak Instagram resmi 
bilgilendirme hedefi ile kullanılmaktadır. Yapılan bilgilendirmeler açık ve net bir şekilde 
gönderiler ile diğer kitle iletişim araçlarında paylaşıldığı biçimde gönderi niteliğine getirilerek 
paylaşılmaktadır. Kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere değerlendirilen kamu spotları 
sosyal medya uygulamasında da aynı şekliyle paylaşılmaktadır. Bilgi çarpıtma 
(dezenformasyon) durumuna karşı bir bilgiyi düzeltme niteliği değerlendirilerek sosyal medya 
uygulaması kullanılmaktadır. Kullanıcılar/takipçiler/kamuoyu gönderilerin içerik niteliğine göre 
beğeni ve yorum yaparak etkileşim göstermektedir. Kullanıcılar özel gün/anma/teşekkür 
kategorisinde paylaşılan gönderilere sıklıkla etkileşim göstererek beğeni rakamlarını yukarı 
taşımaktadır. Diğer bir deyiş ile kamuoyu özel gün/anma ve teşekkür mesajlarına karşı 
duyarlıdır. Kullanıcılar kamuyu bilgilendirme niteliği ile paylaşılan gönderilere yorum 
kategorisinde daha fazla etkileşim göstermek ve gönderilerin altına fikirlerini ve yorumlarını 
yazmaktadır. Bu da kullanıcıların kamuyu bilgilendirme gönderilerine yorum bırakma 
noktasında daha duyarlı olduklarını ortaya koymaktadır. Kayda alınan tarihleri temel alan 
yorum ve beğeni rakamları takvim olarak incelendiğinde yükselen rakamlar kamuoyunun süreç 
ilerledikçe bilgilendirmeleri değerlendirerek hesabı takip ettiği sonucunu ortaya koymaktadır. 
Bu da kaynağa güvenirliğin artığının da arttığını gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 
Bu çalışmada aynı zamanda yenilenen Türkiye’nin yeni medya uygulamaları çerçevesinde resmi 
kuruluşlar tarafından sıklıkla tercih edildiği ve kamunun da bu kanal ile bilgi almayı tercih ettiği 
ortaya konmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kısa sürede 8,6 
milyon takipçi rakamına ulaşmış ve önemli sayılacak bir kitleye bilgi aktarımını Instagram 
kanalıyla gerçekleştirmiştir. Bu değerlendirme çok daha geniş bir çalışmanın kapsamında Sağlık 
Bakanlığı’nın bu süreçte özellikle basın ilişkilerini nasıl düzenlediği ve bilgilendirme 
çalışmalarını diğer kanallarda da nasıl gerçekleştirildiğinin analizi noktasında da yapılabilir. Bu 
bağlamda belirtilmelidir ki süreç dâhilinde hastalığın ilk dönemi olarak ifade edilen bu dönemde 
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Türkiye uyguladığı politikalar ile dünyanın ilgisini kazanmış ve güçlü bir ülke imajı elde etmiştir. 
Diğer bir deyiş ile küresel salgının ilk dönemini Türkiye kriz yönetimi bağlamında da başarıyla 
geçirmiştir. 
 
Sonuç olarak yapılan bu çalışma Covid 19 salgını çerçevesinde belli bir dönemi esas alarak 
Instagram üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre kamuoyunu bilgilendirme 
aracı olarak kurumların Instagram’ı kullanmasının gereklilik olduğu söylenebilir. Bu uygulama 
kullanılırken de diğer yapılan bilgilendirmeler ile eş zamanlı olarak uygulamaları 
değerlendirmek gerekliliğidir. Bir diğer nokta ise kamunun özellikle etkileşim gösterdiği 
içeriklerin değerlendirilmesi ve kamunun bu bağlamda hassasiyet gösterdiği noktaların tespiti 
olarak da iki yönlü simetrik modele doğru mükemmel halkla ilişkiler modeline doğru 
yaklaşmaya çalışmaktır.  
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Öz 

Deniz, kum, güneşe dayanan klasik turizmin yerini farklı turizm çeşitleri almaya başlamıştır. 
Bu turizm çeşitlerinden birisi de gastronomi turizmidir. Son yıllarda özellikle yöresel kültür 
motiflerine dayanan yiyeceklere olan ilginin önemli derecede arttığı görülmektedir. Önceden 
ikinci planda yer alan yeme-içme faaliyetleri artık seyahatin temel nedenlerinden birisi haline 
gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, İzmir’in Ödemiş ilçesinin yöresel yemeklerinin belirlenmesi 
ve gastronomi turizmi potansiyelinin ortaya konmasıdır. Ödemiş’in yöresel yemeklerinin 
belirlenmesi için doküman taraması yapılmış ve ortaya çıkan yemekler yerel halka sorularak 
doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda Ödemiş’in yöresel yemekler açısından önemli verilere 
sahip olduğu, bu yemeklerin ön plana çıkarılarak gastronomi turizmine yönelik mevcut talebin 
arttırılabileceği belirlenmiştir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde turizm hareketi gerek nitelik gerekse nicelik bakımdan değişime uğramış, bu 
değişim, kişilerde çevre bilincinin oluşmasına, insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesine 
ve sağlıklı yaşamın ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda kitle turizminden 
uzaklaşılarak gürültü ve kirlilikten uzak, insan ilişkilerinin daha sıcak ve yüz yüze olduğu, 
doğal yapısı bozulmamış kırsal alanlara doğru yönelen alternatif turizm türlerinin ortaya 
çıkmasına ve beraberinde farklı bölgelerin turizm açısından önemli duruma gelmesine neden 
olmuştur (Ongun ve Gövdere, 2014). Kırsal yörelerdeki; el sanatları, otantik doku, farklı yaşayış 
tarzı ve yöresel yiyecekler kırsal turizm içerisinde önemli çekim unsurları olarak yer 
almaktadır. Özellikle kırsal yörelerdeki yiyecekler gastronomi turizmi ögesidir ve kırsal turizm 
içerisinden önemli bir yere sahiptir. 

Yiyecek-içecek tüketimi başlı başına turizm türü olarak yeni yeni görünmeye başlasa da aslında 
sürekli turizmin içinde bulunan deneyimlerin en önemli unsurudur. Birçok akademisyen 
yiyecek içecek kültürünün toplumsal öneminden, gastronominin turizmdeki rolünden ve 
turistlerin tercihlerini etkileyen, onları heveslendiren bir faktör olduğunu belirtmiştir. Bu 
yüzden özgün deneyimler yaşatmak, saygınlık ve statü kazandırmak, ürün farklılaştırmak ve 
destinasyonu diğerlerinden daha çekici kılmak gibi sebeplerle gastronomi bir araç olarak 
gösterilmektedir. (Kaşlı vd., 2015: 31). Gastronomi turizmi, gelir seviyesi yüksek, entelektüel, 
35-55 yaş arası, farklı mutfak kültürlerine sahip destinasyonlara seyahat etmekten hoşlanan, 
ürünleri üretildikleri yerde tüketmek isteyen, değişik deneyimlere açık, tecrübelerini başka 
insanlarla paylaşmak isteyen, yüksek harcamalar yapan turistlerin tercih ettiği bir turizm 
çeşididir. Gastronomi turizmi yıl boyunca gerçekleştirilebilmesi, diğer turizm çeşitleri ile 
entegre edildiğinde harcama miktarını ve kalış sürelerini artırması, yerel kalkınmaya katkı 
sağlaması, çevreye duyarlı gelişimi, yöreye özgü, otantik ve taklit edilemeyen ürün yelpazesi ile 
destinasyonlarda önemli bir güç oluşturmaktadır (Şahin ve Ünver, 2015). Türk mutfağında, 
gastronomi turizmi içinde kullanılabilecek çok sayıda yiyecek bulunmaktadır.  

Türk mutfağı, Türk kültürünün önemli bir unsuru ve evrensel kültür ortamının da sayılı 
mutfaklarından biridir. Türk mutfak kültürü zenginliğini, tarihi olaylara, coğrafi koşullara, 
kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına, gelenek ve göreneklerine ve tarih boyunca diğer 
evrensel kültürlerle etkileşim içerisinde olmasına borçludur (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2008). Bu 
nedenle, ülkemizin her köşesinde farklı yöresel yiyecekler, yörenin kültürü ile yoğrularak 
zaman içerisinde oluşmuştur. Oluşan bu yöresel yiyeceklerin gastronomi turizmi açısından 
değerlendirilerek sunulması, yörelerin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından oldukça 
önemlidir. Ödemiş İzmir iline bağlı bir ilçedir ve ekonomisi tarıma dayalıdır. Bu çalışma, 
Ödemişteki yöresel yemeklerin belirlenmesi ve gastronomi turizmi içinde sunulması amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmanın literatür kısmında; gastronomi ve gastronomi turizmi kavramları açıklanarak, kırsal 
turizm ve gastronomi turizmi ilişkisi ortaya konmaktadır. Araştırma kısmında ise, Ödemiş’in 
yöresel yemekleri tespit edilerek reçeteleri belirlenmekte ve yöresel yiyeceklerin turistik çekim 
unsuru olarak sunulması için öneriler getirilmektedir. 

 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Gastronomi ve Gastronomi Turizmi 

Gastronomi, Yunanca gastri (mide) ile nomos (yasa, kurallar) kelimelerinden gelmektedir (Tez, 
2012) Yunan şair ve filozof Archestratus gastronominin babası (M.Ö. 4. yy.) olarak 
anılmaktadır. M.Ö. 350 yılında tamamlanan ve dünyanın ilk yemek kitabı olarak kabul edilen 
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"life of luxury" en önemli eseridir (Moira, Mylonopoulos ve Kontoudaki, 2015). Gastronomi 
terimi, Joseph Bercholux’un 1801 tarihli Gastronomie ou L’Homme des Champs a Table 
(Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı eseriyle birlikte literatürde kullanılmaya 
başlanmıştır (Göker, 2011). İlerleyen dönemde, gastronominin klasik uygarlıkların mutfak 
kültürü ve kökleri ile ilgilenen bir bilim dalı olduğu kabul edilmektedir (Kivela ve Crotts 2006). 
Charles Monselet gastronomiyi “bütün şart ve yaşlarda tadılabilen haz” olarak tanımlamış ve 
bu kavram 1835 yılında Fransız Akademisi tarafından sözlüğe alınarak resmen onaylanmıştır 
(Mil 2009). Gastronomi ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan biri de “Larousse 
Gastronomique (Dünyanın En Büyük Mutfak Ansiklopedisi)”dir. Joel Robuchon tarafından 
2005 yılında basılmıştır (Uyar ve Zengin, 2015:359).  

 

Günümüzde gastronomi ile ilgili farklı tanımlara rastlamaktayız. Cömert ve Özkaya (2014, 63) 
gastronomiyi, ülke ya da bölge mutfaklarını birbirinden ayıran özellikleri, bir ülkenin ya da 
bölgenin yiyeceklerini, yeme-içme alışkanlıkları ve yiyecek hazırlama teknikleri olarak 
tanımlamaktadır. Akgöl (2012)’e göre gastronomi; yiyecek ve içecek ile ilgili kullanılan 
malzemelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan, farklı mutfak kültürlerinin arasındaki 
benzerlik ve farklılığı ortaya koyan, bir yemekten alınan tadı doruk noktasına çıkarmaya ve 
tarih, kültür ve yemeği bir arada sunmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hall ve Mitchell (2000) 
gastronomi turizmini; yemek gösterileri, festivalleri, restoranlar ve yemek tatma ve 
deneyimlemek için belirli yerlerin ziyaret edilmesi olarak tanımlamaktadır. Kivela ve Crotts 
(2006: 355) ise, gastronomiyi yemek, şarap ve mutfak sunumu olarak ifade etmektedir. 

 

Gastronominin amacı; mümkün olan en iyi beslenme ile insanın korunması ve hayattan zevk 
almasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda gastronominin çalışma konuları; yenilebilir tüm 
maddelerin, hijyenik bir ortamda hazırlanması, damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, 
yenmeye hazır hale getirilmesidir (Şengül ve Türkay, 2016: 89). Tüm tanımların ortak özellikleri 
dikkate alındığında; gastronomiyi “temelinde belirli kültürlerin yansıması olan, yemek 
hazırlama, pişirme, sunum ve yeme-içme deneyimiyle ilgili bir sanat ve bilim dalı” şeklinde 
tanımlamak mümkündür. Bilim dalı olması nedeniyle gastronomi, belirli kuralları içermektedir. 
Tanıma ilave edilen “sanat” kavramı da haz ve estetikliğe çağrışım yapmaktadır (Sarıışık ve 
Özbay, 2015:266). Tanımları incelediğimizde gastronominin “yemek üretmek” ten daha geniş 
boyutlu bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Gastronomiyi üretim ve tüketim boyutu altında iki 
bölümde incelemek, ne olduğu sorusuna açıklık getirmeye yardımcı olacaktır. 

Üretim boyutu ile gastronomi (Aksoy ve Sezgi, 2015:80-81): 

- İyi yemek hazırlama, pişirme, sunma ve masa hazırlama bilimi ve sanatı, 

- İyi yemek yeme ile ilgili faaliyetler ve iyi yemek yeme ile ilgili bilgi birikimi, 

- Yemek pişirme ve hazırlama - aşçılık ile ilgili prensip ve uygulamalarıdır.  

Tüketim boyutu ile gastronomi: 

- İyi yiyecekten ve içecekten hoşlanma, 

- İyi yemek yeme konusunda aşırı tutkulu davranma, 

- Lüks ve lezzetli yiyeceklere düşkünlük ve tutkudur. 

Üretim ve tüketim boyutu ile gastronomi: 

- Yiyeceklerin uygun şekilde hazırlanması, pişirilmesi ve servis edilme süreci 
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- Yemeğin uygun araç-gereçler kullanarak sunulup yenilmesi sanatı, 

- Menüde bulunan yemeklerin ne kadar talep edildiği, 

- Belirli bölgelerin mutfak kültürünü içeren; iyi yemek yeme bilimi ve sanatı, 

- Damak tadının ve yemek yeme zevkinin, tarihsel bilgi, kültür, alışkanlık, yetenek ve emekle 
beğeniye uygun şekilde bir araya getirilmesidir. Gastronominin her iki boyutu ele alındığında 
(güzel bir yemek hazırlanması, sunumu ve hazırlanan üründen tüketicinin haz duyması 
aşamasına kadar olan süreç) kültür, tarih, yetenek, tecrübe vs. unsurlarla harmanlanmış, bir 
gastronomun emeğinin sergilenmesi söz konusudur (Aksoy ve Sezgi, 2015:82). 

Son yıllarda yiyecekler, pek çok turistin seyahat nedenleri arasında, destinasyonların sahip 
olduğu mutfak kültürünü keşif seyahatlerin ana amaçları arasında yer almaktadır. Pek çok 
destinasyon da sahip oldukları mutfağı, turist çekim gücü olarak kullanmakta ve bu alanla ilgili 
niş pazar olarak faaliyet göstermektedirler. Turistik destinasyonlardaki yiyecek ve pişirme 
yöntemleri kısacası mutfak kültürü, bölgenin kültürel karakteristiklerini ve özelliklerini 
barındıran görünmeyen miras olarak, destinasyonları uluslararası noktada geliştirebilmektedir. 
Bu sebeple mutfak turizmi, bölgesel açıdan turizm pazarını temsil etmekte ve bölgelere 
rekabetçi üstünlük sağlamaktadır (Horng ve Tsai, 2012). Yiyeceklerin turizm amacıyla 
kullanımını tanımlamak için “gastronomi turizmi”, ‘’mutfak turizmi’’, ‘’beslenme turizmi’’, 
“gurme turizmi’’, ‘’gastronomik turizm’’ ve ’’yiyecek turizmi’’ gibi kavramlar kullanılmaktadır 
(Alyakut ve Üzümcü, 2017:1841). Ülkemizde “gastronomi turizmi” yaygın olarak kabul 
görmektedir. 

Türk gelenek-görenek, örf ve adetlerinde yiyecek-içecek unsurunun önemli bir öğe olduğu 
anlaşılmakta, bu öğenin toplumun sosyal kaynaşmanın bir unsuru olduğu daha net biçimde 
görülmektedir (Avcıkurt vd., 2007). Gastronomi yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata 
dönüşmesi olarak tanımlanırken, gastronomi turizmi gastronomik destinasyonlara yapılmış 
eğlenme amaçlı yiyecek ve içecekle ilgili rekreasyonel deneyimsel aktivitelerin bütünü olarak 
tanımlanmıştır. Bu aktiviteler gastronomik festivaller, pazarlar ve yiyecek üretim yerlerine 
seyahatler, gıda fuarları, yemek şovları, yöresel ve kaliteli yiyecekleri deneyimleme 
aktiviteleridir. Bununla birlikte özel bir yemeği tatmak, yemeklerin farklı üretim süreçlerini 
görmek veya ünlü bir şefin elinden yemek yine bu kapsamda ele alınmaktadır (Şahin ve Ünver, 
2015;64-65). Long, gastronomi turizmini, ‘’bilinenden farklı bir mutfak kültüründeki 
yiyeceklerin tüketilmesini, hazırlanmasını, sunulmasını ve mutfağını, öğün sistemlerini, yeme 
biçimlerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen turizm şekli’’ olarak tanımlamıştır (akt: Aksoy 
ve Sezgi,2015:81). Başka bir tanıma göre “Gastronomi turizmi, ana motivasyon kaynağı özel bir 
yemeğin tadımı veya bir yemeğin üretim aşamalarını görmek amacıyla, yöresel veya kırsal 
alanları, yiyecek üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları ziyaret etmektir” 
(Yüncü, 2010: 29).  

Klasik turizm anlayışının tüm dünya üzerine yayılması sonucunda zamansal ve mekânsal 
yığılma orya çıkmıştır. Tüm ülkeler bu soruna çözüm olması ve ekonomilerine daha fazla katkı 
sağlayabilmek için turizmi yıl içine yayabilecek turizm çeşitlerine yönelmektedir. Kırsal turizm 
ve gastronomi turizmi de bu turizm çeşitlerindendir. Her iki turizm çeşidinin sunum açısından 
birbiri ile uyumluluğu, kırsal turizm ile gastronominin birlikte sunumuna olanak tanımaktadır. 
Hatta gastronomi turizmi kırsal turizmin önemli ögelerinden bir tanesidir demek mümkündür. 
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Kırsal Turizm ve Gastronomi İlişkisi 

Günümüzde turizm anlayışında meydana gelen değişiklikler ve kırsal alanların değişimi kırsal 
turizm çeşidinin gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Kırsal turizm; bir çekicilik unsuru olarak 
dünyanın pek çok ülkesinde insanların tatil anlayışlarını değiştirmektedir. Özellikle boş zaman 
aktivitelerini gerçekleştirmek isteyen turistlerin dikkatini kırsal alanlara çekebilen bu turizm 
çeşidi, kırsal kültürün bir parçası olan; yemek, doğal çevre, temiz yaşam kaynakları ve tarımla 
bütünleşmekte aynı zamanda diğer turizm türleriyle de kolay entegre olabilmektedir (Deveci 
vd., 2013:30). 

Turizme katılan kişilerin istek ve ihtiyaçları istikametinde şekil alan bu alternatif turizm 
çeşitlerinden biri de kırsal turizmdir (Çeken vd., 2007: 6). En genel haliyle kırsal alan; kent 
olarak tanımlanan yerleşme alanının dışında kalan tarımla ilgili etkinliklerin yapıldığı alanları 
da içeren köy, mezra vb. adlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu alanlar olarak 
tanımlanabilir (Şerefoğlu,2009). Soykan (1999); kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik 
kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o 
yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türü olarak 
tanımaktadır. Kırsal turizmde hizmet sunanlar, ziyaretçilerin ziyaret edilen yerdeki atmosferi 
test etmesi ve kırsal ürünleri denemelerine imkan sağlarlar (Veer and Tuunter, 2005). Böylece 
günlük kırsal yaşam içine kabul edilen turistler hem kırsal kültürü öğrenirler hem de aktif tatil 
geçirirler (Çakır vd., 2010:2). 

Kırsal turizmin düzenlendiği yöre için önemi ana başlıklarla aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Soykan, 2003). 

• Kırsal turizm, her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. 

• Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge unsurudur. 

• Kırsal turizm birçok turizm türüne entegre olabilir.  

• Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli ve özgündür. 

• Kırsal turizmin turist profili farklıdır. 

• Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. 

• Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. 

• Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır. 

Soykan’ın (2003)’te de belirttiği gibi kırsal turizm, turizmin mevsimlik yığılmasını önleyen, pek 
çok turizm türü ile birlikte sunulabilen, özellikle sunulduğu bölgenin doğal ve kültürel 
anlamda korunmasını destekleyen bir turizm çeşididir. Gastronomi turizmi de kırsal turizm ile 
birlikte harmanlanmaktadır. 

Gastronomi turizminin kökeni tarım, kültür ve turizmde yatmaktadır. Bu üç unsur; gastronomi 
turizminin bölgesel bir çekicilik ve deneyim olarak pazarlanmasına ve konumlandırılmasına 
fırsat sağlamaktadır. Tarım; ürünü sunmakta, kültür; tarihi ve otantikliği, turizm ise; alt yapıyı 
ve hizmetleri sağlamaktadır. Tüm bu unsurlar, gastronomi turizmi altında buluşmaktadır 
(Özkaya ve Can, 2012:875). Yerel mutfaklar, bölge kültürünün içine girebilmenin ve bölge 
kültürü hakkında bilgi sahibi olabilmenin en önemli araçlarındandır. Bir destinasyonu ziyaret 
eden turistler, söz konusu destinasyonun yerel mutfağını yakından tanımak ve yemeklerin 
tadına bakmak istemektedirler (Alyakut, 2017: 107). Bunun sonucunda insanlar değişik tatların 
olduğu yerlere doğru seyahat etmektedirler. Bu lezzetleri tatma isteği günümüzde artış 
göstermektedir ve söz konusu olan yemeklerin üretimden tüketimine kadar incelenmesi ve bu 
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süreçte kullanılan malzemelerin sadece o yöreye ya da bölgeye ait olması ve böylece bölgenin 
çekiciliğinin artırılması gerekmektedir (Canbolat ve Çakıroğlu, 2015). Hu ve Ritchie de bir 
destinasyonun ziyaret edilmesinde havası, konaklaması ve manzarası ile birlikte yemeğinin de 
en önemli tercih nedenlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır (1993:25-34). Yemek insan 
hayatının vaz geçilmez ihtiyaçlarından bir tanesi olması yanında, önemli bir haz alma aracıdır. 
Günümüzün yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen insanlar, kırsal yörelere giderek 
burada bulunan yöresel yiyecekleri tadarak, yapımını öğrenerek, festivallere katılarak bu 
ihtiyaçlarını gidermektedir. 

Kırsal turizm, kırsal yörelerde önemli bir kalkınma aracıdır. Gastronomi turizmi ise kırsal 
turizm ile içi içe geçmiş bir turizm çeşididir. Smith ve Hall (2003)’da gastronomi turizmi ve 
bölgesel kalkınma arasındaki ilişkide en önemli unsurlardan birinin yöresel yemeklerin 
sunumu olduğunu ifade etmektedir. Aslan (2010:44), yöresel lezzetlerin özellikle korunması 
gereken unsurlar olduğunu; milletlerin birçok adetleri gibi yiyeceklerinde de kültür, tarihi oluş 
ve tabiat varlığının etkileriyle özellikleri bulunduğunu ifade etmektedir. Yöresel yiyeceklerin 
özelliklerinin korunarak, kırsal turizm içerisinde sunulması, o yörenin turizm potansiyelini 
arttırarak ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesine imkan sağlarken, bu lezzetlerin sonraki 
nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır. Bu amaçla kırsal yörelerdeki gastronomik ürünlerin 
turizmde sunulması için turlar düzenlenmesi yaygın bir uygulamadır. 

Yüncü (2010: 31), gastronomi turizmine yönelik düzenlenen turları genel olarak üç kategoride 
toplamıştır;  

• Yemeklerin nasıl pişirilmesi gerektiğine dair eğitimleri içeren turlar; bu turlar için örnek 
bölgeler, Fransa, İtalya ve İspanya gösterilebilir. Bu bölgelere düzenlenen turlar genelde 
yemek hazırlığı üzerine düzenlenen ve şarap tadımı turlarıdır.  

• Bu alanda önem arz eden bir bölgenin yerel yemeğini yemek veya dünyaca ünlü bir şefin 
yaptığı yemeği tatmak, hazırlığını izlemek için düzenlenen turlar; bu turlar için, İtalya’da 
zeytinyağı, Fransa’da peynir ve İspanya’da tapas denilen mezelerin tadımının yapıldığı 
turlar örnek verilebilir.  

• Özellikle sadece o bölgeye özgü bir ürünün tadılmasına ve o ürünün üreticileri ile buluşma 
imkanı sağlayan turlar; bu turlar için Kosta Rika’ya yapılan kahve turları, Japonya ve Sri 
Lanka’ya yapılan çay turları ve Belçika ve İsviçre’ye yapılan çikolata turları örnek 
verilebilir.  

Uluslararası Mutfak Turizm Derneği’nin web sitesinde, gastronomi turizminin özellikleri şu 
şekilde değerlendirilmektedir (Kivela ve Crotts, 2006: 360: akt: Kodaş ve Dikici):  

• Neredeyse turistlerin tamamı seyahat esnasında dışarıda yemek yemektedirler ve akşam 
yemekleri yerel yiyecek ve insanları tanımak için bir fırsattır 

• Gastronomi turizmi; daima üç gözde turizm faaliyetlerinden biridir. 

• Diğer seyahat faaliyetlerinin aksine, gastronomi; günün her saatinde ve her türlü hava 
koşulunda yıl boyunca kullanılabilir. 

• Yemek pişirme ya da gastronomi sanatı ve şarap tadımı, beş insan duyusunu da-görme, ses, 
koku, tat ve dokunma- etkileyen bir sanattır. 

• Şarap ve yöresel mutfak ile ilgilenen turistler ve müze, alışveriş, müzik, film, festival gibi 
kültürel konular ile ilgilenen turistler arasında yüksek ve pozitif bir korelasyon vardır. 

• Seyahat esnasında mutfağa olan ilgide, belirli bir yaş, cinsiyet veya etnik gruba aitlik yoktur. 

• Çoğu zaman, gastronomi turistleri kaşifler’dir. 
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•Gastronomi, her yeni turistin etkileşim yoluyla, yaşayarak deneyimleme talebini 
karşılayabildiğinden deneyimseldir. 

 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmada, İzmir ili Ödemiş ilçesinin geleneksel yemeklerinin ortaya çıkarılması ve 
gastronomi turizmi potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öncelikle arşiv 
taraması yapılmış, daha sonra elde edilen bulgular yerli halk ile görüşülerek doğrulanmıştır. 

Arşiv taraması, geçmişe dönük tutulan her türlü yazılı ve sözlü kayıtlar, arşiv ve doküman 
taramasını oluşturmaktadır. Bunlar; yazılı kaynaklar, gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, rapor, 
mektup vb. yayınlarıdır. Arşiv ve dokümanların elektronik ortamda yer aldığı göz önüne 
alınarak, bu tür arşivlerin daha çok okuyucuya ya da araştırmacıya ulaştırılabilmesi için 
kolaylık yaratması açısından anahtar kelime iyi belirlenmelidir. Konuyla bütünleşen, konunun 
ana hatlarını çok iyi özetleyen anahtar kelimeler seçilmelidir (Kozak, 2018:88). Araştırmada ilk 
olarak internet üzerinden arşiv tarama yöntemine başvurulmuştur. Arşiv taramada kullanılacak 
anahtar kelimeler için gastronomi konusunda uzmanlaşmış, en az doktora derecesine sahip 
dört akademisyenden görüş alınmış ve anahtar kelimeler belirlenmiştir. Sonraki aşamada 
anahtar kelimeler arama motorunda aratılarak, doküman taraması yapılmış ve yemek isimleri 
belirlenmiştir. Belirlenen yemek isimleri yöre halkına sorularak doğrulanmıştır.  

“Ödemiş Yemekleri”, “Ödemiş yöresel yemekleri”, “Ödemiş Mutfağı” anahtar kelimeleri arama 
motorunda taranarak bulunan ilk 20 sonuç değerlendirilmiş ve en çok adı geçen 12 yemek 
seçilmiştir. Bu sonuçları doğrulamak için; yöre halkından 60 yaş ve üzerindeki 6 kişiyle 
görüşülmüş ve sonuçlar teyit edilmiştir. 

 

Araştırma Bulguları 

Yapılan araştırma sonucunda Ödemiş’in yöresel yemekleri; Ödemiş köfte, töngül pide, ekmek 
dolması, keşkek, saç pidesi, kabak sinkonta, otlu sini pidesi, nohut mayalı ekmek, patates 
galgıtması (hoplatması), heybeli çorba, peksimet, avutmasıdır.  

 

Ödemiş İlçesi Genel Bilgi 

Ödemiş, İzmir’in güney doğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü, 1082.6 km², rakımı 123 m ve 
toplam nüfusu 132.511 kişidir. İzmir kent merkezine 112 km uzaklıkta yer alan ilçeye, karayolu 
ve demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Ödemiş-Torbalı-İzmir hattında günde 5 kez karşılıklı 
sefer vardır. Ayrıca sabah 05:00’dan akşam 21:00’a kadar yarım saat arayla otobüs seferleri 
mevcuttur (www.odemis.bel.tr). 

 

İlçe Ekonomisi 

İlçede ekonomisinin önemli bir bölümü tarıma dayalı olup, 101.814 hektarlık alanın %47’si 
tarım arazisidir. İlçede 48.000 hektar tarım alanı, 33.500 hektar orman alanı, 8.100 çayır-mera, 
13.800’hektar da tarım dışı alan bulunmaktadır. İlçede yaklaşık olarak 32.000 aile tarımla 
geçimini sağlamaktadır. Bunun dışında ilçede hayvancılıkla da yaygın bir şekilde 
uğraşılmaktadır. İlçede; patates, arpa, mısır, bakla, taze fasulye, barbunya, börülce, taze soğan, 
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sarımsak, karpuz, salatalık, domates, kiraz, incir ve kestane üretilmektedir. Özellikle; patates, 
domates, kiraz, incir ve kestane üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan ürünlerdir 
(Ödemiş Ticaret Odası, 2018). 

 

Turizm Olanakları Genel Değerlendirme 

Ödemiş ilçesi tarihine ilişkin en eski bilgi, M.Ö. 11 bin yıl öncesine ait Konaklı Beldesi’nin 700m 
Güneydoğusundaki Soğukluk Deresi kanyonunda bulunan kaya altı sığınandaki şematik 
kazıma figürlere dayanmaktadır. İlçenin bugünkü temelleri ise 1684 yılında Ötemiş Türkmen 
oymağının yerleşik duruma getirilmesi ile atılmıştır. Ödemiş adı 1451 yılında Otamış olmuş, 
1684 yılında Ötemiş olarak değişmiş, 1820 yılında da son değişiklikle bugünkü halini almıştır 
(https://izmir.ktb.gov.tr). Kurtuluş savaşında, Kuvayi milliye grubunun ilk direnişinin 
Ödemişte gerçekleşmiş olması önemlidir. Şimdi İlk Kurşun ismini alan Hacı İlyas Köyü 
yakınlarındaki çatışma “İlk Kurşun Savaşı” olarak Milli Mücadele tarihinde yer almaktadır 
(Berber ve Bulut, 2013). 

İlçe; höyükler, tümülüsler, tarihi sitler, kaya mezarları, kaleler, tarihi anıtlar, camiler, türbeler, 
müzeler olmak üzere çok sayıda kültürel veriyi barındırmaktadır. Bunun yanında; inanç 
turizmi, yayla turizmi, yamaç paraşütü, Bozdağ’da kış turizmi, kuş gözetleme turizmi, botanik 
turizmi imkanları mevcut olup, kamp ve karavan turizmi için uygun alanlar bulunmaktadır. 
İlçede Bozdağ’ın kış turizmi merkezi olması, Birgi’nin tarihi ve bozulmamış yapısı oldukça 
önemlidir. İlçede yılın farklı zamanlarında; sergiler, yarışmalar ve festivaller de düzenlenerek 
turistik hareketlilik yaratılmaktadır. Cumartesi günleri kurulan yerli üreticilerin sebze ve 
meyvelerini sunduğu pazar ve bu pazardaki, yöre kadınlarının el işlerini sunduğu kadınlar 
pazarı turizm açısından yoğun talep görmektedir. Yöreye bu pazarları ziyaret etmek için 
günlük turlar yapılmaktadır (Akpulat, 2015). 

 

BULGULAR 

Ödemiş İlçesi Yöresel Yiyecekleri 

Ödemiş Köfte 

İlçede sadece Ödemiş köfte üreten kayıtlı 37 işletme bulunmaktadır (www.odemisto.org.tr)  

 
Resim 1: Ödemiş Köfte 

Kaynak: https://www.facebook.com/harmandaliodemis 

 

Malzemeler: Dana eti, (kaburga ve önkol kısmı) kıyma yağlı olmalı. Soğan, 1 kg ye 250 gr irmik 
konur, kimyon, karabiber, kekik, tuz. 
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Sosu İçin: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 

Servis İçin: Soğan piyaz, domates, biber, maydanoz. 

Yapılışı: Kıyma kıyılırken içine soğan eklenerek iyice karışmaları sağlanır. Kıyma miktarına göre 
irmik eklenir. (1 kg kıymaya, 250 gr irmik eklenir.) Kimyon karabiber, kekik ve tuz eklenerek 
iyice yoğurulur. Özel makinada şekil verildikten sonra, bir gece bekletilir 
(https://www.youtube.com/watch?v=e9B1isQlPAk). 

Odun ateşinde kızartılması tercih edilir. Isıtılmış ızgaraya zeytinyağı dökülür. 3-5 dakika 
kızardıktan sonra, alınarak yandaki ızgarada bulunan; tereyağı, kırmızı toz biber karışımda 
tekrar kızartılır. Ekmek bu sosa hafif bulanarak tabağa alınır ve üzerine köfteleri yerleştirilir. 
Yanına söğüş soğan, kızarmış birer ve domates ile servis yapılır. 
(http://www.nurmutfagi.de/odemis-koftesi-nasil-yapilir-tarifi-odemis-yagli-ekmek-arasi-kofte-
tarifi/). 

 

Töngül Pide 

İlk yapan kişinin soyadı ile anılan Töngül Pide, Ödemiş tulumu, maydanoz, az miktarda kıyma 
ile odun fırınında pişirilir. Fırından çıktığında üzerine zeytinyağı sürülür ve bir kere daha 
Ödemiş tulumu rendelenir. Açık ve kapalı çeşitleri yapılmaktadır. Töngül pide 125 yıllık tescilli 
bir markadır. İşletme halen ilk açıldığı yerdedir ve tarihi özellik taşıması nedeniyle tadilat ya da 
genişletme yapılamamıştır. İşletmede başka pide çeşidi üretilmemektedir (Kişisel Görüşme: 
İsmail Töngül, akt: Akpulat, 2015). 

 
 

Ekmek Dolması 

 

 
http://odemisliyiz.com/odemis-mutfagi/odemis-ekmek-dolmasi/ 

 

Malzemeler: Bir adet yuvarlak (dolmalık) ekmek, 250-300 gr kıyma, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı 
tereyağı, 1 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, pul biber 
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Yapılışı: Ekmek taze ise buzdolabında 2 gün bekletilmesi gerekir. Yemeğin özelliği bayat 
ekmekle yapılmasıdır. Ekmek dolması için üretilen bu ekmeklerin üst kısmında kapak olur ve 
çok kolay bir şekilde çıkarılır. Kapak çıkarılarak ekmeğin iç kısmı tamamen boşaltılır. Bir 
tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir, kıyma ilave edilerek kavurulur. Daha sonra ince 
kıyılmış soğanlar ve salça ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Tuz, pul ve karabiber ile ince 
kıyılmış maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altı kapatılır. Çıkarmış olduğumuz 
ekmek içinin önceden iyice ufalanıp hazırlanmış olması gereklidir. Hazırlanan bu harca, ekmek 
ufaklarını ilave ettikten sonra karıştırılır ve karışım ekmeğin içine doldurulur. Ekmeğin kesilen 
kapağı üzerine kapatılır. 1 yemek kaşığı tereyağını eritip içine 3 yemek kaşığı salça ilave ederek 
kavurulur ve bu karışım ekmeğin dışına sürülür. Hazırlanan ekmeğin buharda pişmesi 
gereklidir. Büyükçe bir tencerenin içine 7-8 bardak su doldurduktan sonra, tencerenin içine bir 
süzgeç yerleştirip (ekmeğin su ile temasını kesecek şekilde) hazırlanan ekmek üzerine bırakılır. 
Ekmeğin, su kaynadıktan sonra, kısık ateşte 30 ila 45 dakika arasında pişirilmesi gereklidir. 
Aynı yöntemle, fırında da 170 C de 20 dakika pişirebilmesi mümkündür 
(http://odemisliyiz.com/odemis-mutfagi/odemis-ekmek-dolmasi/). 

 

Keşkek 

Malzemeler: 2 su bardağı buğday, 2 soğan yarım kg. kuzu gerdan, sıvı yağ, tuz, karabiber.  

Sosu İçin: 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı salça, tuz, karabiber, kekik. 

Yapılışı: Buğday önceden haşlanır. Soğan tencereye doğranarak kavurulur. Üzerine haşlanmış 
olan buğday eklenir. Haşlanmış olan kuzu eti, lif lif ayrılır ve tencereye ilave edilir. Bir tahta 
kaşıkla devamlı dövülerek pişirilir. Bu işlem malzemelerin iyice özleşmesini sağlar. Kıvamı 
ayarlamak için tencereye et suyu ilave edilir. Kıvamı oluşana kadar pişirilmeye devam edilir. 
Sosu için 1 çorba kaşığı tereyağı tavada eritilir. Üzerine salça, tuz, karabiber ve kekik ilave 
eklenerek 2-3 dakika kavrulur. Keşkek tabağa alınır ve üzerine sosu ilave edilir 
(http://odemisliyiz.com/odemis-mutfagi/keskek/). 

 

Peksimet (Pesmet) 

Akşamdan parçalanmış nohut, buğday unu, ılık su ile hamur yoğrularak tatlı maya elde edilir. 
Ertesi sabah büyük bir leğende tatlı maya, su, buğday unu, mısır unuyla hamur yoğrulur. (Bazı 
köylerde arpa veya çavdar unu da eklenir), 2-3 saat mayalanmaya bırakılır. Zeytinyağı ile 
yağlanan tavalara hamur yayılır. Her mahallede bulunan geleneksel taş fırınlar odunla, çalılarla 
yakılarak iyice ısıtılır. Odunlar iyice yanıp kor haline gelince ekmek tavaları kürekle fırına 
yerleştirilir. Pişen peksimet tavaları fırından çıkarılıp soğutulur. Tavadan bütün olarak çıkarılan 
peksimetler dilimlenir. Fırın tekrar iyice ısıtılır. Peksimetler fırına yerleştirilir. 2-3 gün fırında 
kalır (Yılmaz, 2017). 

 

 

 

 

www.odemisliyiz.com 

Saç Pidesi 
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Malzemeler (4 kişilik): 2 bağ ısırgan otu, 1 bağ ıspanak, 1 bağ pazı, 1 bağ maydanoz, yarım bağ 
taze soğan, 1 tatlı kaşığı kuru nane, yarım kilo un, 100 gram çökelek peynir, 1 çay bardağı 
zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz. 

Yapılışı: Pidenin içini oluşturacak malzemeler (ısırgan otu, ıspanak, pazı, maydanoz, taze soğan) 
bir gün önce akşamdan yıkanır, ince ince doğranır ve serilerek sabaha dek kurumaya bırakılır. 
Sabah büyükçe bir kap içerisine alınıp çökelek ilave edilir ve harmanlanır. 

 
Kaynak: https://www.yeniasir.com.tr 

Un, bir kap içerisine alınır. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve uygun miktarda su 
ilave edilerek, kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar yoğrulur ve yarım saat 
dinlenmeye bırakılır. Hazır hale gelen hamur yumurta büyüklüğünde parçalara ayrılır ve 
yuvarlanarak tepsi içerisine dizilir. Hazırlanan ve tepsiye dizilen hamurlar senit (üzerinde 
yufka açılan ekmek tahtası) üzerinde oklava yardımıyla yuvarlak ve ince bir şekilde açılır. Daha 
önce harmanlanan iç malzemesinden iki yemek kaşığı alınarak, ince bir şekilde açılmış olan 
hamurun üzerine (yarısını dolduracak şekilde) serpilir, malzeme olmayan tarafı ile kapatılır. 
Kapatılan içli hamur kızgın saç üzerine konulur. Arada bir dikkatlice çevrilerek her iki tarafının 
pişmesi sağlanan saç pidesinin piştiği, hamurun hafifçe kızarmaya başlamasıyla anlaşılır. 
Pişmiş olan saç pidesi, küçük bir fırça yardımıyla (zeytinyağı ile) yağlanır ve dürüm şeklinde ya 
da doğranarak tabakta servis edilir (http://odemisliyiz.com/odemis-mutfagi/odemis-sac-
pidesi/). 

 

Kabak Sinkonta 

Malzemeler: 1 kg taze kabak, 2 baş soğan, 1 çay bardağı zetinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek 
kaşığı salça, 1 yemek kaşığı un, yarım limon, 6 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı 
kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı tuz 

Yapılışı: Kabağı soyup yıkadıktan sonra parmak kalınlığında büyükçe parçalar halinde doğranır 
ve tepsiye dizilir. Üzerine ince uzun kesilmiş soğan dilimleri sıralanır. 1 çay bardağı suda 
eritilmiş salça, un, sirke, limon suyu, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve tuz iyice çırpılır. Karışım 
kabakların üstüne gezdirerek dökülür. En üste pul biber ve nane serpip fırına sürülür. 200 
derece ısıda önce tepsinin üstü kapalı, sonra açık olarak 1 saat kadar pişirilir. (Servis sırasında 
istenirse üzerine sarımsaklı yoğurt dökülebilir) (https://lezzetler.com/kabak-sinkonta-izmir-
vt49476). 
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Otlu Sini Pidesi 

Malzemeler: 3 su bardağı un, 1 paket instant kuru hamur mayası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı 
şeker, Aldığı kadar ılık su, (1-1,5 su bardağı), 1/2 su bardağı sıvı yağ. 

İç Harcı: 250 g ıspanak, 1 çay bardağı peynir veya çökelek, 2-3 adet taze soğan yaprakları. 

Üzeri İçin: Susam veya çörek otu. 

Yapılışı: Un, maya, tuz, şeker ve aldığı kadar ılık su ile ele yapışmayan yumuşak bir hamur 
yoğurulur. Hamurun üzeri kapatılıp 10-15 dakika dinlendirilir. Bu arada iç harcı hazırlanır. 
Tepsiye yarım su bardağı sıvı yağı döktükten sonra, üzerine yoğurulan hamur yerleştirilir. 
Hamur el ile bastırarak düzleştirilir ve ortasına iç harcı koyulur. Hamurun kenarları ortada 
birleştirilir. Tepsideki yağla eli yağlayıp, hamur bastırılarak tepsiye göre yayılır. Üzerine 
yumurta sarısı sürdükten sonra, susam ya da çörek otu serpilir. 170 derece fırında üzeri 
kızarana kadar pişirilir (http://odemisliyiz.com/odemis-mutfagi/odemis-birgi-sini-pidesi/). 

 

Nohut Mayalı Ekmek 

Malzemeler: 1, 5 su bardağı el yakan su, 1 çay bardağı nohut, 2 çay kaşığı tuz, 3 çay kasığı tuz, 2 
kesme şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 kiloluk cam kavanoz, tahta kaşık. 

Yapılışı: Öncelikle mayanın hazırlanması gerekir. Sıcak su ile yıkanmış kavanoza, 3 yemek 
kaşığı un, 1 çay bardağı kırılmış nohut, 2 çay kaşığı tuz konulduktan sonra üzerine, 1.5 su 
bardağı sıcak su eklenerek tahta kaşıkla karıştırılır. Kavanozun tamamını havlu, sofra bezi gibi 
örtülerle örterek vücut sıcaklığına gelinceye kadar soğutmak gerekir. Bu sıcaklığa ulaştıktan 
sonra 6 saat beklenir. Daha sonra kavanoz açılarak, 1 çay bardağı sıcak su ve kesme şeker 
eritilip kavanoza eklenir. Tahta kaşıkla kavanozu karıştırıp, üzerini örtüp 12 saat daha beklenir. 
12 saat sonunda köpürmüş maya hazır hale gelmiş olur. Hamur yapmak için, büyük bir kaba 
un koyulur ve üzerine mayalı kavanoz açılır. Süzgüden geçirerek nohutlar alınır. Sonra 3 çay 
kaşığı tuz, un ve sıcak su ile yoğurulur. İstenen miktarda un ve sıcak su eklenerek çoğaltılır ve 
yoğurulur. Ele yapışan, ama akmayan bir hamur kıvamı elde edilmelidir. Hamur yoğurulan 
kabın altına başka bir kaba, sıcak su koymak kabarması açısından yararlı olur. Hamurun 
üzerini örtüp 2 saat bekletilir. Kabarmış olan hamuru soğan sürüp yağladığımız tepsiye 
döktükten sonra ve tepside 15 dakika bekletilir. Baloncuklar oluşmaya başlayacaktır. Fırını 200 
derece ısıttıktan sonra tepsi yerleştirilmelidir. Üzeri kızarınca fırın 150 dereceye düşürülür. 
Fırından çıkarınca üzerine ıslak bez örtmek gereklidir 
(https://www.nefisyemektarifleri.com/nohut-mayali-odemis-ekmegi/).  

 

Peksimet Avutması 

Malzemeler: Ödemiş peksimeti, ısırgan otu, (yoksa marul), pırasanın beyaz kısmı, (yoksa taze 
soğan), domates, sızma zeytin yağ, çökelek, tuz, zeytin, biber. 

Yapılışı: Peksimet ıslatıp el bezinin arasında bekletilir. Tüm yeşillikler, domates, biber yıkanıp 
küçük küçük doğranır. Yumuşayan peksimetler, karışımın üzerine ufalanır. Çökelek, 
zeytinyağı, tuz ve siyah zeytinler ilave edilip karıştırılır.  
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Heybeli Çorba 

Malzemeler: 1,5 su bardağı kuru börülce, 1 su bardağı iri bulgur, 1 adet büyük boy kuru soğan 3 
yemek kaşığı zeytinyağı yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, 
5 su bardağı su, tuz. 

Süslemek İçin: Kurutulmuş biber. 

Yapılışı: Öncelikle kuru börülce akşamdan suyun içerisine konarak ıslatılır. Islanan börülcelerin 
suyu dökülür ve tekrar yıkanarak süzülür. Bir tencerenin içerisine kaynamış su doldurur ve 
kuru börülceler yumuşayana dek pişirilir. Diğer taraftan soğanın kabukları soyulur ve tavla 
zarı şeklinde yemeklik olarak ince ince doğranır. Tencerenin içerisine yağ ve soğanlar koyulur 
ve soğanlar pembeleşene kadar kavurulur. Kavrulan soğanların içerisine, biber salçası ve 
domates salçası ilave edilerek salça kokusu çıkana kadar kavurulur. Salçanın kokusu çıkınca 
üzerine iri bulgur koyulur ve karıştırarak 1 dakika kadar kavrulur. Sonra üzerlerine pişen kuru 
börülceleri ve sıcak 5 bardak su eklenir. Salçaların tuzu göz önünde bulundurularak, tadına 
bakıp gerektiği kadar tur ilave edilir. Ocağın altını kısılır ve tencerenin ağzı kapatılır. Arada 
karıştırarak 15-20 dakika koyulaşana kadar pişirilir. İstenen kıvama geldiğinde ocağın altı 
kapatılır. İsteğe göre, kurutulmuş biberler ufalanarak çorbanın üzerine serpilir (Hatice İçel 
görüşme). 

 

Patates Galgıtması (Hoplatması) 

Malzemeler: İstediğiniz miktarda küçük patates (bebek patates), tuz, yarım fincan kadar 
zeytinyağı. 

Üzerine: İsteğe göre sarımsaklı yoğurt ve domates sos. 

Hazırlanışı: Bebek patatesler güzelce yıkandıktan kabuklu olarak suda bekletilir. İyice süzülür 
ve üzerine tuz serpilir. Tavaya zeytinyağı dökülür ve patatesler içine atılır kapağı kapatılır ve 
altı kısılır. Ara ara tava hoplatarak karıştırılır. Kaşıkla karıştırılırsa patatesler ezilir. Kızaran 
patatesler tabağa alınır. Üzerine isteğe göre sarımsaklı yoğurt, domates sosu dökülebilir (Hatice 
İçel görüşme). 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ödemiş; tarihi 1600’lere uzanan, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan, verimli topraklara 
sahip İzmir iline bağlı bir ilçedir. İlçede yayla turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, 
kuş gözetleme turizmi, botanik turizmi ve kamp turizmi yapılabilecek veriler mevcuttur. Bunun 
yanında ilçenin gastronomi turizmine uygun yöresel yemekleri de vardır (Akpulat, 2015).  

Araştırma sonucunda Ödemiş ilçesinde hazırlanan yöresel yiyeceklerden en çok adı geçen on 
iki tanesi seçilmiş ve reçeteleri düzenlenmiştir. Yöresel yemekler içinde, Ödemiş köfte ilçe 
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir, 37 tane sadece Ödemiş köftesi satan işletme bulunmasını 
bunun kanıtı olarak görmek mümkündür. Bunun yanında 125 yıl önce üretilmeye başlanan 
Töngül pide, sadece Ödemiş’te üretilen tescilli bir ürün olması sebebiyle de ayrıca önem arz 
etmektedir. Ödemiş’in yöresel mutfağında, ilçe kültürü ile yoğrularak günümüze kadar ulaşan; 
ekmek dolması, keşkek, peksimet, saç pidesi, kabak sinkonta, otlu sini pidesi, nohut mayalı 
ekmek, peksimet avutması, heybeli çorba, patates galgıtması da diğer önemli gastronomik 
verilerdir. Yapılan araştırma sonucunda; Ödemiş köfte sunan işletme sayısının 37 olması ve 
Töngül pidenin tarihi özellik taşıyan fırınında sunulması nedeniyle ilçenin yiyecek sunumunun 
bu iki gastronomik ürün üzerine yoğunlaştığını düşündürmektedir. Yapılan internet 
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araştırmasında da Ödemiş’in yöresel yemekleri içerisinde ilk iki sırada yer almaktadırlar. Diğer 
reçetesi sunulan yöresel özellikli ürünlerinde ilçede ön plana çıkarılması ile gastronomik 
çekiciliğin arttırılması mümkündür. Bu amaçla, bu yöresel yiyecekleri sunan, yöresel özellikli 
işletmelerin açılması ya da şu an yöresel yiyecek sunan işletmelere bu yiyecekleri de eklenmesi 
sağlanabilir. Yöreye yapılan turların işletmelere uğraması sağlanarak ilçenin gastronomi 
turizmi açısından yöresel çekiciliği arttırılabilir. 

Yöresel yiyecekleri tüketim ürünü olarak sunmanın yanında, ziyaretçilerin üretim sürecine 
katılmasını da sağlayacak atölyelerin kurularak, çekim unsuru olarak sunulması mümkündür. 
Günlük turların yanında, yöresel özellikli evlerde konaklamalı turlar düzenlenmesi, yöresel 
yiyecekleri tatma, üretme, ürünlerin üretildiği tarlaları ziyaret etme gibi kırsal turizmin farklı 
unsurlarının bir araya getirilmesi yörede turistik hareketliliği arttıracaktır. Akpulat (2015)’ın 
araştırma sonuçlarında; Ödemiş halkının, Ödemiş’in kırsal turizm gelişiminin sağlanmasında 
yöresel yiyeceklerin kullanılmasına olumlu baktıkları ortaya çıkarılmaktadır. Yöre mutfağını 
kültürel bir değer olarak gördükleri, geliştirilmesi amacıyla mutfak atölyesi kurulması ve 
geleneksel yemek festivali düzenlenmesi konusunda yüksek katılım gösterdikleri 
görülmektedir. Akpulat (2015) gastronomi turizmi ile ilgili olarak ilk yapılması gerekenin 
yöresel yemeklerle ilgili araştırma yapılması; yöresel yemeklerin isimleri, malzemeleri ve 
yapılışları ortaya konmalıdır önerisini getirmektedir. Bu araştırma; Ödemiş’in en çok bilinen on 
iki yöresel yemeği belirlenerek, reçetelerinin ortaya çıkarıldığı ilk araştırma olması açısından 
önemlidir.  
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Öz 
Turizm, zengin doğal ve kültürel kaynaklara sahip birçok bölge için gelir ve istihdam yaratmada 
temel ekonomik faaliyetlerden biridir. Ancak sahip olduğu ekonomik önem, turizmin ekolojik ve 
sosyo-kültürel etkilerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Toplumun artan ihtiyaçları ve 
bu ihtiyaçların karşılanması talepleri ile sivil toplumun önemi yeniden gözden geçirilmeye 
başlanmış ve bu nedenle sosyal girişimcilik gibi modeller son yıllarda artmaya başlamıştır. Sosyal 
girişimlerin ikincil hedefleri kâr elde etmek olup, temel hedefleri sosyal fayda yaratmaktır. 
Bugün, farklı endüstriler arasındaki sınırlar giderek ortadan kalkmakta ve bu endüstrilerin 
yaratmaya çalıştığı sosyal faydalar farklı yönlerde şekillenmektedir. Turizm endüstrisi de bu 
endüstrilerden biridir. Endüstride, artık bireylerin ve kurumların sosyal yardım yaratma 
çabalarının ikincil bir görevden ziyade ana misyonlarından biri haline geldiği görülmektedir. Bu 
nedenle, sosyal fayda yaratan en önemli iş modellerinden biri olan sosyal girişimciliğin önemi 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; sürdürülebilir turizmin gelişimi 
açısından sosyal girişimciliğin önemi ve rolü hakkında bilgi vermektir. Bu bilgiler doğrultusunda 
turizm endüstrisinde uygulanmakta olan örnek olaylara değinilmektedir. Ayrıca, turizm 
alanlarında sürdürülebilir girişimciliğin gelişmesine yönelik olarak çeşitli önerilerde 
bulunulmaktadır. 
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Abstract 
Tourism is the basic economic activity in generating income and employment for many regions 
with rich natural and cultural resources. However, this economic importance causes the 
ecological and socio-cultural effects of tourism to be ignored. With the increasing needs of the 
society and the demands to meet these needs, the importance of civil society has begun to be 
revised and for this reason, models such as social entrepreneurship have started to increase in 
recent years. The secondary goals of social enterprises are to generate profit and their main goals 
are to create social benefits. Today, the borders between different sectors are gradually 
disappearing and the social benefits that these sectors try to create are shaped in different 
directions. Tourism sector is one of these sectors. In the sector, it is seen that the efforts of 
individuals and institutions to create social assistance have become one of their main missions 
rather than a secondary task. For this reason, the importance of social entrepreneurship, which is 
one of the most important business models creating social benefits, is increasing day by day. 
Accordingly, the purpose of this study is; to give information about the importance and role of 
social entrepreneurship in terms of sustainable tourism development. In line with this 
information, case studies in the tourism industry are mentioned. In addition, various suggestions 
are made for the development of sustainable entrepreneurship in tourism. 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınmanın popüler hale gelmesinin ardından, 1980'li yılların sonlarında çevre 
yönetimi kavramı, turizm araştırma literatürünün önemli bir bölümünde sürdürülebilir turizm 
gelişiminin ilke ve uygulamalarına odaklanmıştır. “Sürdürülebilir turizm” terimi, bir 
destinasyonun çevresel kaynak tabanı (doğal, inşa edilmiş ve kültürel özellikler dâhil) korunacak 
şekilde turizm gelişimi için bir yol çizen bir dizi ilke, politika ve yönetim süreçlerini temsil 
etmekte ve kapsamaktadır (Lane, 1994).  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (2005), 
sürdürülebilir turizmi “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak 
dikkate alan ve ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele 
alan turizm’’ olarak tanımlamaktadır (De Lange ve Dodds, 2017). Sürdürülebilir turizm gelişimi 
ise, “kültürel miras, temel ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yaşam destek sistemleri 
korunarak ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde tüm kaynakların 
yönetimi” olarak düşünülmektedir (Dünya Turizm Örgütü, 2000). Seyahat ve Turizm Gündemi 
21, turizmin kırsal alanlara sağlayabileceği faydaları vurgulamaktadır. Bu durum, uzun vadeli 
bir perspektif ve turizm ile çevrenin birbiriyle olan ilişkilerinin dikkatle ele alınmasını 
gerektirmektedir (Flavin, French ve Gardner, 2002). 

Turizm endüstrisindeki sürdürülebilirliğin temel unsurları, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel 
direğini yansıtması gereken bir turizm biçimi olması bakımından evrenseldir. Bunlar, topluma 
fayda sağlamak, çevreyi koruyarak saygı göstermek ve gelecek nesiller dikkate alındığında uzun 
vadede ekonomik olarak uygulanabilir olmaktır (Butler, 1999; McCool ve Lime, 2001; Bramwell 
ve Lane, 2002; Kensbock ve Jennings, 2011).  

Turizmde gözlenen eğilimler, küçük ölçekli, doğa ile ilgili olduğunu ve kırsal turizme olan 
talebin arttığını göstermektedir. Turizm, hızlı uluslararası pazar büyümesi nedeniyle girişimci 
endüstrinin büyük oranda katılımının gerektiği ekonomik endüstrilerden biridir (Dünya Turizm 
Örgütü, 2000). Kırsal kalkınmaya ilişkin girişimci bir yönelim, yerel girişimcilerin teşvik 
edilmesine, böylece istihdam yaratmaya ve bir bölgeye ve topluma ekonomik değer katmaya ve 
aynı zamanda toplum içinde kıt kaynakları sürdürülebilir kılmaya dayandırılmaktadır (Petrin ve 
Gannon, 1997). Ayrıca, ihtiyaç duyulan durum, sürdürülebilir kalkınma taleplerini bir çıkış 
noktası olarak ele alan, sorumlu girişimciliği geliştirmeyi sağlayan bir ortamdır (Lordkipanidze, 
Brezet ve Backman, 2005: 787-788). 

Bu çalışma, turizm endüstrisinde sosyal girişimcilik yoluyla yenilikçiliğin teşvik edilmesinin 
endüstride yer alan sorunların ele alınmasına yardımcı olacağını ileri sürmektedir. Bu nedenle, 
çalışma sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir turizm arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Böylece 
her iki kavramın endüstride sürdürülebilirliğin sağlanması için nasıl hizmet edebileceğine dair 
önerilerde bulunulmaktadır. İlk olarak, hem sürdürülebilir turizm hem de sosyal girişimcilik 
terimlerinin yanı sıra konunun önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, çalışmada turizm endüstrisinde 
sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirliğe ilişkin örnekler verilmektedir. Araştırmanın alt amacı ise, 
sosyal girişimciliğin sürdürülebilir turizmde yansımasını açıklamanın yanı sıra turizm literatürü 
kapsamında değerlendirmektir.  
 

Sürdürülebilir Turizm Gelişimi 

‘Sürdürülebilir turizm' terimi, sürdürülebilirlik terimi ile kalkınma ve turizm endüstrisinin 
sürdürülebilir olma ihtiyacından (Jackson ve Morpeth, 2000) ortaya çıkmıştır. Terim, literatürde 
Rio Dünya Zirvesi sonrası sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ele alınmış olsa da Weaver ve 
Lawton (1999), turizmin sürdürülebilirliği konusundaki dolaylı tartışmanın 1950'lerden beri var 
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olduğunu ve sürdürülebilirliğin ortaya çıkmasının baskın bir paradigma haline geldiği 1990'lara 
kadar çeşitli aşamalardan geçtiğini öne sürmektedir. Sürdürülebilir kalkınma terimi hakkında 
tartışmalar olduğu gibi, sürdürülebilir turizm kavramının çeşitli algısı, sürdürülebilirlik 
kavramını turizme uyarlamada karmaşıklıklara yol açmıştır (McDonald, 2006: 45).  

Buckley (2002), sürdürülebilir turizmi “çevresel etkileri azaltmak için pratik ve proaktif tasarım, 
mühendislik ve yönetim ile her ölçekte turizmin ele alınması” olarak tanımlamaktadır. Scharpf 
(1998) ise, sürdürülebilir turizmi; doğal, kültürel ve sosyal kaynakları uzun vadede daha iyi hale 
getiren ve koruyan, olumlu ve ılımlı bir tarzda ekonomik gelişmeyi destekleyen bir turizm olarak 
açıklamaktadır (akt. Duran, 2009). Lane (1991:2) sürdürülebilir turizmden, yerel ekonomiye 
hâkim olmadan veya doğal çevreyi kötüye kullanmadan tatmin edici işler sergilemek olarak 
bahsetmiştir. 

Sürdürülebilir turizm gelişimi terimi genellikle turizm içindeki kalkınmaya daha bütünsel bir 
yaklaşım kazandırmak için kullanılmaktadır. Sürdürülebilir turizm gelişimi, sürdürülebilir 
turizm ile yakından ilişkilidir, ancak daha spesifik olarak turizmdeki gelişmenin sürdürülebilir 
olmasını sağlama ihtiyacını ele almaktadır. Sürdürülebilir turizm hem turizmin ekonomiye ve 
topluma katkısının sürdürülebilir büyümesini hem de kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir 
kullanımını gerektirir. Her iki durumda da, turizm talebinin iyi bir şekilde anlaşılmadan ve 
doğru yönetimi sağlanmadan gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, sınırlı sayıda 
araştırmacı (örn. Middleton ve Hawkins, 1998; Butler, 1999) ve genellikle bir etki kontrol önlemi 
olarak kullanılan yerinde ziyaretçi yönetimi haricinde, sürdürülebilir turizm tartışmasında talep 
sorunları genellikle göz ardı edilmiştir (Liu, 2003). 

Sürdürülebilir kalkınmanın içeriğinde yer alan başlıca hususlar (Hunter, 1997: 852): 
• Ekonomik büyümenin insan refahını desteklemedeki rolü, 
• Toplum nüfusunun artmasının etkisi ve önemi, 
• Gelişim için çevresel sınırların etkili varlığı, 
• Doğal kaynakların (sermayenin) ekonomik büyüme ve teknik yenilik yoluyla yaratılan 

insan yapımı sermaye ile yer değiştirebilirliği, 
• Doğal kaynak tabanının çeşitli bileşenlerinin kritikliğinin ve dolayısıyla ikâme 

potansiyelinin diferansiyel yorumu, 
• Teknolojilerin (çevresel etki değerlendirmesi ve çevre denetimi gibi yönetim yöntemleri 

dâhil) ekonomik büyümeyi ve istenmeyen çevresel yan etkileri birbirinden ayırma 
becerisi, 

• Doğal dünyaya atfedilen değerin anlamı ve diğer canlıların duygusal veya başka türlü 
hakları, 

• Sistemler (ekosistemler) perspektifinin ne ölçüde benimsenmesi gerektiği şeklinde 
sıralanmaktadır. 

Sürdürülebilir turizm, her evresinde toplumsal sorumluluk, ekonomik verimlilik ve doğaya 
yönelik duyarlılığı kapsamaktadır. Bu noktada, doğanın korunmasının yanı sıra sosyal ve 
kültürel değerlerin de korunması ve sürdürülebilir kılınması oldukça önemlidir (Duran, 2009: 3). 
Bu bağlamda, turizm endüstrisinin mevcut durumunu koruyarak sürdürülebilirliğini sağlaması 
turizme kaynak oluşturan bölgesel ve yerel alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin muhafaza 
edilerek kullanılmasıyla mümkün olabilir (Beyhan ve Ünügür, 2005: 80). 
 
Turizm Endüstrisinde Sosyal Girişimcilik 
 

Sosyal girişimciliğin, ortaya çıkışından bu yana, çok sayıda kapsamlı ve tamamlayıcı tanım 
literatürde yer almıştır. Sosyal girişimcilik, en basit haliyle merkezi sosyal amaçlı bir ticari faaliyet 
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olarak tanımlanmaktadır. Austin, Stevenson ve Wei-Skillern (2006) sosyal girişimciliği, “iş 
dünyası veya hükümet endüstrileri içinde veya arasında meydana gelebilecek yenilikçi, sosyal 
değer yaratan faaliyetler” olarak tanımlamaktadır. Dees'e (2001) göre, “sosyal girişimcilik, sosyal 
bir misyonu iş benzeri disiplin, yenilikçilik ve kararlılıkla birleştiren girişimci faaliyetleri 
kapsamaktadır”.  

Sosyal işletmelerin amacı, öncelikle kişisel veya hissedar servetini artırmayı amaçlayan 
geleneksel ticari işletmelerin aksine (Abu-Saifan, 2012), süreçlerine ve daha geniş topluluklara 
dâhil olan bireyler arasında sosyal ve ekonomik zenginliği daha eşit bir şekilde dağıtmaktır 
(Shaw ve Carter, 2007; Zahra, Gedajlovic, Neubaum ve Shulman, 2009). Bu durum göz önüne 
alındığında, sosyal girişimcilik aynı zamanda bir “sosyal yenilik” ya da insanların yaşam 
kalitesini olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip yaratıcı fikirlerin benimsenmesi şeklinde 
öne sürülmektedir (Pol ve Ville, 2009). Başka bir deyişle, sosyal girişimcilik, toplumun uyum 
kapasitesini göz önünde bulundurarak, toplumsal sorunlarla ilgilenirken yüksek oranda 
kapsayıcılık ve yaratıcılık ile ilişkilidir (Zeyen vd., 2013). 

Sosyal girişimcilik faaliyetini anlamak için, sosyal girişimciliği, girişimcilikle karşılaştırmak ve 
aynı zamanda ortak noktaları tanımak önemlidir. Sosyal girişimcilik, farklılıkların yenilikçi ve / 
veya girişimin amaç ve genel amaçlarında bulunan girişimcilikten alınmış bir kavramdır 
(Lepoutre, Justo, Terjesen ve Bosma, 2013). Sosyal girişimciliğin girişim olarak değerlendirilmesi 
için, ilgili faaliyet sosyal konuları daha geniş bir bağlamda ele almalı ve çözmeye çalışmalı 
ve/veya sürdürülebilir bir çözüm yaratmak için sosyal amaçlı daha fazla etkinliği teşvik etmelidir 
(Mair ve Marti, 2006). Prieto, Phipps ve Friedrich (2012: 9) New York Üniversitesi'nin sosyal 
girişimcilerin niyetleri hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. New York Üniversitesi üç çeşit 
bireyi ve niyetlerini sıralamaktadır (De Lange ve Dodds, 2017: 1980): 

(1) Belirli bir sosyal soruna karşı sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde çözüm bulmak için 
yenilikçi bir fikir sahibi olan veya geliştirmeyi planlayanlar; 
(2) Sosyal girişimci faaliyetlerin kök salması için gerekli altyapıyı oluşturacak ve/ veya inşa 
edecek olanlar; 
(3) Belirli sosyal sorunlara ulusal ve/veya küresel ölçekte eyleme yönelik farkındalık getirecek 
olanlar. 
Grassl (2012: 51) ise, bir sosyal girişim için aşağıda yer alan koşulları savunmaktadır: 

o Sosyal bir misyon tarafından yönlendirilmelidir (yani hissedarlara kâr dağıtmaktan 
kaçınmak), 

o Toplum için olumlu dışsallıklar yaratmalıdır, 
o Girişimci fonksiyonun merkezi özelliğini tanımalıdır, 
o Etkin planlama ve yönetim yoluyla pazarlarda rekabet gücü sağlamalıdır. 

Sheldon, Pollock ve Daniele (2017), turizmde sosyal girişimciliği; “sürdürülebilir sosyal dönüşüm 
için gerekli olan destinasyonun içinden veya dışından fikirleri, kapasiteleri, kaynakları ve sosyal 
anlaşmaları harekete geçirerek destinasyonlarda acil sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara 
yenilikçi çözümler yaratmak için turizmi kullanan bir süreç” olarak tanımlamaktadır.  

Dünyada turizm alanında faaliyet gösteren çeşitli sosyal girişim örnekleri bulunmaktadır. Bunlar 
arasında; Amerika’da Grand Canyon Skywalk, Avustralya’da Kuku Yalanji Dreamtime, 
Kanada’da The Cree Village Ecolodge (Rebutin, 2009; Günlü, 2015), Tayvan’ın Hengshan 
bölgesinde gerçekleştirilen projeler (Peng ve Lin, 2016) ve Afrika’da Growing the Future Projesi 
(Laeis ve Lemke, 2016) sayılabilir. Türkiye’de turizm alanında faaliyet gösteren sosyal girişim 
sayısı oldukça azdır (Çiftçi ve Zencir, 2019). Buna örnek olarak ise, bir gençlik kuruluşu olarak, 
öğrenci ve gençlerin bireysel ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü etkinliğe 
katılabilmeleri için imkân sunan, ticari ve hukuki problemlerin çözümüne destek gibi konularda 
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sosyal fayda yaratılmasını hedefleyen sosyal bir girişim olan GENÇTUR (Kulakoğlu Dilek ve 
Dilek, 2018) verilebilir. 

İdeal olarak, turizm endüstrisindeki girişimcilik yoluyla, yerel girişimcilerin teşvik edilmesi, 
böylece ekonomik değerlere yardımcı olmak ve kaynakları yerel toplum içinde tutmak (Petrin ve 
Gannon, 1997 akt. Lordkipanidze vd., 2005: 787) sağlanabilmektedir. 
 

Turizmde Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Gelişim İlişkisi 

Sürdürülebilir kalkınmanın orijinal kavramları 1968 yılında gerçekleştirilen Paris Biyosfer 
Konferansı, Washington'daki Uluslararası Kalkınma Ekolojik Boyutları Konferansı ve 1972'de 
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'na kadar uzanmaktadır. Ancak, 1987 yılına kadar 
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
kavramı yaygınlaştırılmıştır (Tosun, 1998: 596). 

Rio Dünya Zirvesi'nden sonra sürdürülebilirlik ilkelerini faaliyete geçirme girişiminde bulunan 
Jacobs (1991), 'sürdürülebilirlik' terimi ve bunun nasıl uygulanabileceği ile ilgili üç önemli nokta 
önermiştir. İlk nokta, kurumların çevresel hususları mantıklı ve tutarlı bir şekilde politika ve 
uygulamaya dâhil etmesi gerektiğini belirtmektedir. İkinci olarak, doğal kaynak stokunun 
tükenmesi adil değildir ve gezegenin doğal sermayesi açısından kuşaklararası eşitlik olmalıdır. 
Üçüncüsü, sürdürülebilir kalkınma ekonomik büyüme ile eşanlamlı olarak görülmemelidir. 
Toplumsal refahın, kültürel değerlerin ve çevrenin içsel değerinin, gelişimin kapsamlı bir 
incelemesi Jacobs (1991) tarafından gerekli görülmüştür. Bu üç husus, gelecek nesiller için çevreyi 
korurken Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun ekonomik büyüme fikrini de destekler 
niteliktedir (McDonald, 2006). 

Sosyal girişimcilik organizasyonunu yöneten iki güç bulunmaktadır. Birincisi, hedeflenen 
toplumsal değişimin doğası yenilikçi, girişimci bir çözümden, ikincisi ise kurumun ve 
hizmetlerinin sürdürülebilirliğinden yararlanır. Kuruluşun zaman içinde kendini devam ettirme 
ve tüm paydaşlar için uzun vadeli kalıcı değer yaratma ve hedef sosyal etkisini derinleştirme 
kapasitesini ifade eder (Alter, 2006; von der Weppen ve Cochrane, 2012; Volkmann vd., 2012; 
Koenig, 2013).  

Turizmde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma için birçok tanım yer almaktadır (Butler, 
1999; Page ve Dowling, 2002). Dünya Turizm Örgütü (2001) sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin: 
‘’sürdürülebilir turizm gelişimi, gelecek için fırsatları korurken ve geliştirirken mevcut turistlerin 
ve ev sahibi bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır’’ tanımını tercih etmektedir. Tüm 
kaynakların kültürel bütünlüğü, temel ekolojik süreçleri, biyolojik çeşitliliği ve yaşam destek 
sistemlerini korurken ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde 
yönetilmesi söz konusudur (Liu, 2003). 
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Şekil 1. Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Turizm Arasındaki İlişki 
Kaynak: De Lange ve Dodds, 2017: 1982. 

Bireysel girişimciliğin aksine, sosyal girişimcilik, gelişmeleri toplumsal bağlamda yaygın hale 
getirmek için yenilikçi düşünce ve yaratıcı kavramsallaştırmayı içerir. Sosyal girişimciliğin 
bütünsel süreci, daha fazla bireyin sinerjisini bütünleştirir, toplumsal yeniliklerin elverişli 
fırsatlar yaratmasını ve aynı zamanda günümüzde risk ve belirsizliklerle başa çıkmak için 
küreselleşmiş dünyada bir katalizör görevi görmesini destekler (Tetzschner ve Herlau, 2003). Bu 
bakış açısıyla, sosyal girişimcilik, kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik 
uygun bir yöntem haline gelebilir. Buna bağlı olarak ise, turizmin yerel topluluklara yönelik 
faydalarını artırarak sürdürülebilir turizm gelişimine yol açabilir. 

Sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma bağlantısı ile ilgili olarak Dees (1998: 4), sosyal 
girişimciliğin sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkili olabilmesi ve katkıda bulunabilmesi için 
gerekli olan bir dizi kimlik bilgisine atıfta bulunduğunu iddia etmektedir. Yazara göre, bu 
unsurlar (Boukas ve Chourides, 2016): 

1. Toplumsal değer yaratma ve sürdürme misyonunu benimseme, 
2. Bu misyona hizmet etmek için yeni fırsatları tanıma ve sürekli olarak takip etme, 
3. Sürekli yenilik, adaptasyon ve öğrenme sürecine katılma, 
4. Mevcut kaynaklarla sınırlı kalmama, 
5. Sunulan seçenekler ve oluşturulan sonuçlar karşısında daha fazla sorumlu olmadır. 

Turizm endüstrisi daha sürdürülebilir hale gelmek için gelişebilir veya sürdürülebilir turizm, 
endüstride özel bir niş alan olarak kalabilir (Lansing ve De Vries, 2007; Ruhanen, 2013). Her iki 
durum da sürdürülebilir turizm olarak kabul edilmektedir. Bu iki durumun tam olarak 
ayrıştırılması zor olabilir, ancak birincisi, sürdürülebilir faaliyetlerin iş modellerinin temelini 
oluşturduğu mevcut işletmeler için sürdürülebilir iyileştirmeler benimsemek olarak 
nitelendirilebilir. Buna karşılık, niş, endüstride yeni girişimler yaratan yepyeni bir yenilikçi 
sürdürülebilir fırsat olma özelliğini temsil eder. Sosyal girişimcilik, daha büyük işletmeler 
tarafından ortaya atılan sosyal girişimcilik faaliyetlerine verilen addır. Daha büyük bir işletme 
sosyal yardım türü projeler başlatabilir ve/veya bir işletmenin toplum üzerindeki genel etkisini 
azaltmayı hedefleyebilir. Buna karşılık, yeni başlangıçlar sosyal girişimciliği temsil etmektedir. 
Sosyal girişimcilik, girişimciliğin kritik kalitesini, yani kâr amaçlı veya kâr amacı gütmeyen 
inovasyonlar üretmeyi sürdürmektedir. Bununla birlikte, inovasyonlar, işletmenin sürekliliğini 
sağlamak için ekonomik sürdürülebilirliğin bir gereklilik olduğu sosyal ve / veya çevresel 

Sosyal Girişimcilik 
(Yeni İnovatif 

Girişimler)

Mevcut turizm 
endüstrisi daha 

sürdürülebilir hale 
gelir

1.Yeni sürdürülebilir işletmeler 
ekleyerek sürdürülebilir turizm 
sektörünü büyütür - turistler için 
daha fazla seçenek sunar. 
2.Yeni yenilikçi sürdürülebilir 
firmaların mevcut firmalar 
üzerindeki rekabet baskısını arttırır. 
3.Daha kârlı faaliyetler için bir temel 
oluşturur. 
4.Özel uzmanlık, mal ve hizmetler 
sunarak çevresel ve sosyal 
düzenlemelerin uygulanmasını 
kolaylaştırır. 
5.Yerel ekonomik kalkınmayı teşvik 
eder ve uluslararası ilgi çeker. 
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iyileştirmelerle ilgilidir (Lepoutre vd., 2013). Bu yenilikler, ister yeni sürdürülebilir başlangıçlar 
üreten artışlar, ister ileri adımlar olsun her iki sürdürülebilir turizm türüyle de ilişkili olabilir (De 
Lange ve Dodds, 2017). 
 

Sürdürülebilir Turizme Yönelik Sosyal Girişimcilik Örnekleri 

Gervide Gard, bir ada bölgesinde olma özelliğinden yararlanarak İsveç'in Gotland adasının 
merkezinde yer alan, çiftlik turizminde faaliyet gösteren bir aile işletmesidir. Çiftliğin sahibi süt 
ineklerine sahipti, ancak 1988 yılında sağlık durumunun kötüleşmesi çiftçiyi süt üretiminden 
vazgeçmeye ve çiftliği kullanmanın alternatif yollarını değerlendirmeye zorlamış; böylece odak 
noktasını kırsal turizme taşımıştır. Bugün çiftlikte birçok aktivite bulunmaktadır. Atlar ve 
binicilik de dâhil olmak üzere çeşitli hayvanlar yer almakta olup at biniciliği ana faaliyetlerden 
biri konumundadır. Ayrıca havaya atış, Gotlandic pentatlon çeşidi, yerel 'Rus' atlarla iki 
tekerlekli at arabası sürüşü, röle sürüşü, balta atma ve traktör sürüşü de mevcuttur. Çiftlik ayrıca 
Gotland'daki yerel at ırkı olan Rus atlarına ilişkin tek müze olup bugün dünyanın en uzun atına 
ev sahipliği yapmaktadır. İşletmenin salon tarzında bir restoranı vardır. Yemek ve konaklama 
imkânı sunulmaktadır. Sahipleri, bazı komşu evleri ve eski bir okulu satın almış ve onları diğer 
bazı binalarla birlikte turizm konaklama birimlerine dönüştürmüştür. Tarım arazisi bir Demir 
Çağı köyünün kalıntılarını içermektedir ve projelerden biri de, tarihi yemeklere sahip ziyafetlerin 
yer aldığı bir Demir Çağı çiftlik evinin taklidini inşa etmek olmuştur. Gervide Gard, Gotland'ın 
eşsiz kültüründen yararlanmıştır. Tek pazarlama unsuru ise internette bir web sayfası olmuştur. 
İşi kurmak ve geliştirmek için gereken sermaye, ailenin tasarruflarından ve işletmenin 
kârlarından elde edilmiştir. Gervide Gard gibi bir işi yürütmek, bir yaşam biçimi haline gelmiştir. 
Aile, ziyaretçilere verilen deneyimin bir parçasını oluşturmaktadır. Çiftliğin gelişimi; kendi 
gelişimleri ve kişilikleriyle yakından bağlantılıdır. İşletmeyi geliştirmişler ve büyüklüğünü daha 
da arttırmak için çaba sarf etmemekteler. Ailenin verdiği mesaj ise hem doğada hem de kendi 
içinde mevcut kaynakları korumak ve kişinin vizyonunu gerçekleştirmek için sürdürülebilir 
kalmanın önemine vurgu yapmaktadır (Lordkipanidze vd., 2005). 

Kanada'daki G Adventures'ın (bir tur operatörü) kâr amacı gütmeyen kuruluşu olan Planeterra 
Vakfı, yerel ve yurtdışında ana akım tur operatörlerinin tekliflerinin bir parçası haline gelen 
toplum girişimlerini teşvik etmek için birçok girişimde bulunmuştur. Peru, Huchuy Qosco 
köyünde, Planeterra, % 100 oranında yerel toplum tarafından sahip olunan ve işletilen bir halk 
restoranı açılmasına katkıda bulunmuştur. Operasyonun ilk dokuz ayında, Parwa Restoran 
16.000 kişiye hizmet vermiş ve 160.000 ABD doları gelir elde etmiştir. Kârları, yönetim için iki 
katlı bir bina, çalışanlar tarafından kullanılmak üzere odalar ve banyolar, bahçeler, yemek alanı 
için cam duvarlar inşa edilerek ve tabak ve çatal bıçak takımı gibi daha fazla servis malzemesi 
satın alarak işe geri yatırılmıştır. Ayrıca kendi toplum projelerinden üçünü geliştirebilmişlerdir: 
bir bilgisayar laboratuvarı ve kütüphanesi, köyün yaşlıları için bir evde bakım programı ve 
Huchuy Qosco'nun tüm çocukları için bir burs programı (Planeterra, 2015; akt. De Lange ve 
Dodds, 2017).  

Arap Denizi'nin Malabar Sahili'nde bulunan Güney Hindistan Kerala Eyaleti 38,864 
kilometrekarelik bir coğrafi alanı kaplamaktadır ve yaklaşık 31 milyonluk bir nüfusa sahiptir. 
'Kerala Geliştirme Modeli' ile tanınan, tamamen okuryazar bir nüfusa ve gelişmiş batı 
toplumlarıyla karşılaştırılabilecek fiziksel bir yaşam kalitesi indeksi derecesine sahiptir. 
Kerala'da bir turizm ürünü olarak yüzen evlerin geliştirilmesi, turizm gelişimine 
sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımın bir örneğidir. Bunlar, etnik malzemeler ve bina tasarımı 
kullanarak büyük geleneksel ahşap yük gemilerine inşa edilen küçük evler ve devlet tarafından 
geliştirilen turizmin önemli bir bileşenini temsil etmektedirler. Konsept, Kerala'nın temel doğal 
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varlığı etrafında şekillenmiştir. Ayrıca, dünyanın en güzel ve en geniş arka su yolu sistemini 
oluşturmaktadır. Doğal ve kültürel bir cazibe olarak, suyolları Kerala turizminin benzersiz 
pazarlama aracı olarak tanımlanmıştır (Kerala Turizmi, 2000). Geleneksel olarak Kerala'nın 
büyük ulaşım altyapısını ve yerel olarak ``Kettuvallams '' olarak bilinen büyük mekanize 
olmayan ahşap tekneleri, tek yük taşımacılığı aracı olarak oluşturulmuştur. Tekne evi turizmi bir 
çeşit yenilikçi yerel girişimciliği ve yerli kaynakların kullanımı yoluyla sürdürülebilir odaklı bir 
yaklaşımı temsil etmektedir (Kokkranikal ve Morrison, 2002: 11). 

 
SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, turizm endüstrisinde sosyal girişimcilik faaliyetlerinin sürdürülebilir 
kalkınma için daha bütüncül bir strateji olarak kavramsallaştırılmasıdır. Turizm faaliyetleri 
aracılığıyla sosyal girişimcilik, endüstrinin ev sahibi toplumlar için üretebileceği faydaları en üst 
düzeye çıkarırken olumsuz sonuçları en aza indirmekte ve toplumsal sorunları hafifletmek için 
uygulanabilir bir araç olarak hareket edebilen pazar tabanlı bir strateji oluşturmaktadır. Yenilikçi 
ve sürdürülebilir turizm endüstrisi uygulamalarının sürekli araştırıldığı ve geliştirildiği bir 
dönemde sosyal girişimcilik, geleneksel turizm girişimciliğine bir alternatif sunmaktadır.  

Sosyal girişimciliğin turizm için önemi, kâr yaratırken toplumsal değer yaratma, toplumun aktif 
katılımını teşvik eden sosyal yenilik faaliyetlerini uygulama ve sürdürülebilir kalkınma 
sonuçlarını teşvik etme potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Bu önermeler daha kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir turizm endüstrisi yaratmayı ifade etmektedir. Bununla birlikte, turizm 
sisteminin karmaşıklığı birçok endüstri ve bunların dinamik etkileşimleri tarafından 
desteklenmektedir. Bu çerçevede, turizm sosyal girişimcilerini hem sosyal girişimcilik hem de 
turizm bağlamında olduğu fikrine yöneltmektedir. Ayrıca sosyal girişimciler, öncelikle sosyal 
görevlerini uygulamadan önce ve uygulama aşamasında ev sahibi toplumları (örn. bölge 
sakinleri, hükümet ve diğer kamu ya da özel kurumlar) dâhil ederek, işbirliği yaparak ve 
onlardan karşılıklı öğrenme yoluyla durumu iyi analiz etmeleri oldukça önemlidir. Toplumsal 
farkındalığı geliştirirken, sadece sakinlerin sosyal ve siyasi sermayelerini değil, aynı zamanda 
beşeri sermayelerini de (örn. turizm bilgi ve becerileri) yetiştirme ihtiyacını ortaya 
çıkarabilmektedir. Bunların dışında, değer yaratma ve girişimcilik faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
sosyal girişimciliğin sürdürülebilir toplum gelişimine ulaşmasında hayati önem taşımaktadır.  

Bu çalışma çeşitli teorik katkılarda bulunmakta olup sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir turizm 
ile ilgili literatürü birbirine bağlamaktadır. Böylece aralarındaki kavramsal bağı genel anlamda 
ve daha spesifik bir şekilde açıklamaktadır. Aralarındaki genel bağlantı, yenilik ve sürdürülebilir 
turizmin gelişiminden oluşmaktadır. İlgili mal ve hizmetleri sunarak sosyal ve çevresel konuların 
çözümüne odaklanan girişimcilik, daha büyük bir endüstrinin geniş anlamda sürdürülebilir 
olmasını sağlayabilir. Bu sayede, sürdürülebilir turizm bir niş alan olmaktan daha öteye gidebilir.  

Sosyal girişimcilik endüstrileri sürdürülebilir kılmaktadır. Turizm endüstrisi için 
düşünüldüğünde, sosyal girişimcilik sürdürülebilir turizm endüstrisini büyüterek ziyaretçiler 
için daha fazla seçenek yaratır; endüstrinin bir bütün olarak giderek daha sürdürülebilir olması 
için yeni yenilikçi sürdürülebilir firmaların mevcut firmalar üzerindeki rekabet baskısını 
arttırmaktadır. Bununla birlikte, sosyal girişimcilik, daha kârlı diğer faaliyetler için bir temel 
oluşturur ve böylece sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik eder; çevresel ve sosyal 
düzenlemelerin uygulanmasını kolaylaştırır ve yerel ekonomik kalkınmayı teşvik ederek 
uluslararası düzeyde ilgi çeker. Bu nedenle, çalışmada genel olarak, sosyal bir girişimciliğin 
sürdürülebilir bir turizm endüstrisi oluşturmak için kritik rolünü ortaya koyan bir gerekçe 
sunmaktadır.  
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Gelecekteki araştırmalar, bu çalışmayı sürdürülebilir bir endüstrinin diğer ülke bağlamlarında 
nasıl yürürlüğe girebileceğini araştırmak için bir temel olarak kullanabilir. Araştırmacılar ayrıca, 
sosyal girişimciliğin toplum gelişiminde uygulanması, ev sahibi toplumlar için sosyal 
girişimciliğin sonuçlarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi, sosyal girişimciliğin 
sürdürülebilir turizm üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığını araştırmak için bu kavramsal 
çerçeveyi işlevsel hale getirebilirler. 
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Öz 

Teknolojinin gelişimi ile dijitalleşen dünyada, iletişim ağı ve kanallarının değişimine paralel, 
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şekilde işletmeler daha fazla tüketiciye daha kolay ve direkt ulaşma fırsatı yakalamış olup, 
tüketiciler ise satın alma öncesi bilgi edinme, ürünler arası karşılaştırma yapabilme, diğer 
kullanıcıların deneyimlerinden faydalanabilme, satın alma sonrası işletme ile direkt ve kolay 
iletişim kurabilme fırsatı bulmuştur. Bu bağlamda, bu makalede sosyal medya ile tüketici satın 
alma davranışı ilişkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde sosyal 
medya kavramı ve araçları, sosyal medya pazarlaması ve süreci anlatılmıştır. Ayrıca dünyada ve 
Türkiye’de sosyal medya kullanımı, yayımlanan bir dijital rapor çerçevesinde açıklanmıştır. 
Çalışmanın ikinci bölümünde tüketici kavramı, tüketici davranışları, tüketici davranışlarını 
etkileyen faktörler ve satın alma süreci anlatılmıştır. Son bölümde ise sosyal medyanın tüketici 
davranışları üzerine etkisi ve işletmeler açısından önemi genel hatlarıyla değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

In the world that has become digital with the development of technology, consumer behavior 
and habits also change in parallel with the change of communication network and channels. 
Social media marketing has gained importance as the time spent in online environments and the 
number of internet users has increased. In this way, firms had the opportunity to reach more 
consumers more easily and directly, while consumers had the opportunity to obtain information 
before purchasing, to compare products, to benefit from the experiences of other users, and to 
communicate directly and easily with the business after the purchase. In this context, this article 
aims to analyze the relationship between social media and consumer purchasing behavior. In the 
first part of the study, social media concept and tools, social media marketing and process are 
explained. In addition, use of social media in the world and in Turkey, is explained in a 
framework of a published digital report. In the second part of the study, consumer concept, 
consumer behavior, factors affecting consumer behavior and purchasing process are explained. 
In the last section, the impact of social media on consumer behavior and its importance for firms 
are evaluated in generic terms. 
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GİRİŞ 

Günümüzde gelişen teknoloji ve internet ile birlikte, işletmelerin ve tüketicilerin birbiriyle 
etkileşimi artmıştır. Bu vesile ile doğrudan ve interaktif  iletişim imkânı doğmuştur. İnternetin 
en önemli avantajlarından biri, tüketicilerin dünya çapındaki işletmelerin ürün ve hizmetlerini 
inceleyebilmeleri, seçebilmeleri ve satın alabilmeleri için işletmelerin dünya çapında bir müşteri 
kitlesine ulaşmasını sağlamasıdır (Al Kailani, Kumar, 2011:76). İnternet, aşağıda yer alan farklı 
özelliklere sahiptir (Vinerean vd., 2013:66):  

- Farklı sanal alanlarda, çok miktarda bilgiyi ucuz bir şekilde depolayabilme, 

- Bilgi arama, düzenleme ve yayma için, güçlü ve ucuz araçların bulunmasına olanak sağlama, 

- Etkileşim ve talep üzerine bilgi sağlama yeteneği, 

- Bir işlem aracı olarak hizmet edebilme, 

- Belirli mallar için fiziksel dağıtım aracı olarak hizmet verme yeteneği (örn. yazılım), 

- İşletmeler için nispeten düşük giriş ve kuruluş maliyetleri. 

İnternet, aynı zamanda tüketici sosyalleşmesinin önemli bir aracısıdır. Özellikle, yeni bir tüketici 
sosyalleşme biçimi olan sosyal medya yoluyla akran iletişiminin, tüketici karar alma ve 
dolayısıyla pazarlama stratejileri üzerinde derin etkileri vardır. Sosyal medya, özellikle sosyal 
ağlar, insanların iletişim kurması için sanal bir ortam sağlamaktadır (Vinerean vd., 2013:66).   

Değişen tüketici tercihleri ve teknolojik ilerlemeler sosyal medyanın gelişimine katkı 
sağlamaktadır. Sosyal medya uygulamaları ve bu uygulamaları kullananların sayısının giderek 
artması, sosyal medyada bulunan içeriklerin tüketici davranışlarını ve sosyal medya 
pazarlamasını şekillendirmesi, sosyal medyanın bir iş kolu haline gelmesiyle birlikte bu mecra 
tüketici satın alma kararlarını doğrudan etkilemektedir. ‘Dijital 2020 Ocak’ verilerine göre 
dünyada toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 3.8 milyardır (Digital 2020, Global Digital 
Overview). Tüm bunlar sosyal medyayı günümüzün en önemli iletişim kanallarından biri haline 
getirmiştir.  

Bu derlemede sosyal medya ve tüketici davranışları ile ilgili kavramsal bilgi sunularak, sosyal 
medyanın tüketici davranışlarına etkisinin ve işletmeler açısından öneminin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

 

SOSYAL MEDYA  

Sosyal medya, insanların diğer insanlarla veya işletmelerle bağlantı kurmak için kullandıkları 
önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. İnsanlar sosyal medyayı deneyimlerini, yorumlarını, 
bilgilerini, tavsiyelerini, uyarılarını, ipuçlarını ve/veya bağlantıları ya da arkadaşlarıyla ilgili her 
türlü sorunu paylaşmak için kullanmaktadır. Bu bilgi, tüketicinin karar vermesini etkileyebilecek 
faydalı bir kaynaktır (Sema, 2013:1). Bir ürün veya hizmeti satın almadan önce veya satın aldıktan 
sonra, çevrimiçi topluluklar ve sosyal ağlarda diğer bağlantıları veya onların tanıdığı kişiler ile 
fikir alışverişinde bulunan tüketiciler, bu yorum ve paylaşımlardan etkilenerek muhtemel satın 
almalarını farklılaştırabilmektedirler (İşlek, 2012:2). Sosyal medya sayesinde tüketiciler 
deneyimlerini diğer insanlara aktarabilme fırsatı bulmakta, işletmeler de sosyal medya sayesinde 
pazarlama konusunda interaktif bir yaklaşım geliştirerek tüketiciler ile aynı ortamda 
buluşabilme imkânı bulmakta ve doğrudan geri bildirim alma fırsatı yakalamaktadır. Sosyal 
medya, şirketlere potansiyel ve mevcut tüketicilerle etkileşimde bulunma, müşteri ilişkileri için 
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daha fazla yakınlık duygusu teşvik etme ve özellikle günümüz tüketicileri ile anlamlı ilişki kurma 
fırsatı sunmaktadır (Vinerean vd., 2013:67).  

 

Sosyal Medya Kavramı  

Sosyal medya için literatürde çeşitli tanımlar mevcuttur. Sosyal medyanın üç boyutu 
bulunmaktadır. Bunlar medya, kullanıcı ve teknoloji boyutlarıdır (Keskin ve Baş, 2015:54). Tüm 
bu boyutların entegre bir şekilde ele alınması ile sosyal medya tanımı anlaşılabilmektedir. 
Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmektedir.  

Web 1.0 olarak adlandırılan webin ilk döneminde az sayıda kullanıcının oluşturduğu içeriğe ve 
bunların yalnızca okunmasına izin verildiği için web 1.0’a ‘salt okunur web’ adı verilmektedir 
(Naik ve Shivalingaiah, 2008:500). Teknolojideki hızlı gelişmeler ve insanların birer kullanıcı 
olarak internette daha fazla zaman geçirmeye başlaması webin sosyal bir yöne kaymasını zorunlu 
kılmıştır. Buna göre, sosyal web mantığıyla tasarlanan web 2.0 kavramı ortaya atılmıştır. Bu 
kavram; kullanıcı ve içerik üretici kavramlarını birleştirmekte ve ortaya çıkan -hem üreten hem 
tüketen- web kullanıcı profilini yansıtmaktadır. O’Rielly tarafından ortaya atılan web 2.0 kavramı 
içerik zenginliği ve etkileşim yeteneğinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır (İşlek, 2012:14). Sosyal 
medya; web 2.0 teknolojisinin ve kullanıcı tabanlı içeriğin doğal bir sonucudur.  

Web 2.0 siteleri, iletişim araçları ve çevrimiçi yayınları olarak da tanımlanan sosyal medya; 
insanların sosyalleşme amacıyla kullandığı bir medya türüdür (Safko, 2010:36). 

Sosyal medya, kullanıcılara karşılıklı etkileşim yaratan, haberleşme, fikir, bilgi ve ilgi paylaşım 
imkânı tanıyan web siteleri ve çevrimiçi uygulamalar için kullanılan bir terimdir (Sayımer, 
2008:123). 

Ryan ve Jones (2009:152) sosyal medyayı, kullanıcılara çevrimiçi ortamda yazılar, resimler, 
fotoğraflar, sesler, videolar vb. medyaları içerecek şekilde bir araya gelme, iletişim kurma, 
tartışma ve fikir alışverişinde bulunma gibi fırsatlar sunan web tabanlı uygulamalar olarak 
tanımlamaktadır.  

Taprial ve Kanwar (2012:8) ise sosyal medyayı, kullanıcıların içerik üreterek bunları birbirleriyle 
paylaşabildiği tüm internet tabanlı uygulamalara verilen ortak ad olarak tanımlamaktadır.  

Yukarıdaki tanımları göz önünde bulundurarak sosyal medya özetle, tek yönlü değil çift yönlü 
iletişim ve etkileşimin hâkim olduğu, interaktif, temeli paylaşım ve iletişime dayanan internet 
tabanlı uygulamalar olarak tanımlanabilir.  

 

Sosyal Medyanın Özellikleri 

Çevrimiçi haberleşme ve bilgilendirme kaynaklarının bulunduğu bir medya formu olan sosyal 
medya; katılım, etkileşim, teknoloji ve içerik üretimi kavramlarını içeren genel bir tanımdır ve 
bazı özelliklere sahiptir (İşlek, 2012:19). Bunlar; 

- Katılım, 
- Açıklık, 
- Topluluk,  
- Karşılıklı konuşuma, 
- Bağlantılı olma olarak sıralanabilir.  

Sosyal medya kullanıcılardan geri bildirim almayı arttırmaktadır. Sosyal medya bilgi 
paylaşmayı, yorum yapmayı ve oylamayı desteklemektedir. Toplulukların meydana gelmesine 



İ. Kahraman ARSLAN ve Zeynep Didem Arık AYBAR  

 552 

ve birbiriyle etkin bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmaktadır. Bağlantısal olması ise diğer 
siteler, kaynaklar, içerikler ve kişiler için bağlantı (link) vermesi ile açıklanmaktadır (Gürsakal, 
2009:24). 

 

Sosyal Medya Araçları  

Sosyal medya araçlarının literatürde çeşitli gruplandırmalara ve sınıflandırmalara tâbi tutulduğu 
görülmektedir. Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda bu çalışma için sosyal medya 
araçları aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.   

 

Blog 

Blog, ileti olarak adlandırılan kısa yazıları herkesin kolayca yayımlamasına imkân veren bir tür 
içerik yönetim sistemidir (İşlek, 2012:24). Bloglar, genellikle bireyler veya gruplar tarafından 
paylaşılan, yazı, yorum ve fikirler içeren bir tür çevrimiçi dergi olarak da adlandırılabilir. Blogları 
kendi içinde kişisel bloglar, iş blogları, okul blogları, kâr amacı gütmeyen kuruluş blogları, siyasi 
bloglar, askeri bloglar, özel bloglar, spor blogları, ipucu ve inceleme blogları gibi gruplara 
ayırmak mümkündür (Yanar ve Yılmaz, 2017:27). Blogların özellikle yorum bölümleri etkileşimi 
oluşturan öğelerin başında gelmektedir.  

 

Mikro Blog 

Mikroblog, özelleşmiş bir blog türü olduğundan ayrı bir başlık altında incelenmektedir. Genelde 
140 karakter ve altı olmak kaydı ile çevrimiçi araçlar kullanılarak kısa güncellemelerin, bilgi ve 
yorumların yayımlandığı bir web sitesi olarak adlandırılabilir Gunelius, 2011:81). En popüler 
mikro blog olarak Twitter örnek verilebilir. Twitter 2006 yılında kurulmuş olup, ilk amacı şirket 
içi anlık mesajlaşma sağlamak ve bağlantıda kalmaktır (Comm, 2009:19). We Are Social ‘Dijital 
2020 Ocak’ rakamlarına göre aktif Twitter kullanıcı sayısı 340 milyondur (Digital 2020, Global 
Digital Overview). Yapılan araştırmalarda Twitter’ın işletmeler tarafından yeni içerik yaratmak, 
pazarlama yapmak, markalarının takip edilmesini sağlamak için kullanıldığı görülmektedir 
(Odabaşı ve Odabaşı, 2010:24). 

 

Sosyal Ağ Siteleri 

Sosyal ağ siteleri, kullanıcılara kişisel bilgilerinin yer aldığı profil oluşturma ve bağlantılarıyla bu 
profiller aracılığıyla iletişim kurma imkânı sunduğu platformlardır. Günümüzde sosyal ağ 
siteleri arasında en bilinenleri Facebook, LinkedIn ve Google+ olarak sıralanabilir (Yanar ve 
Yılmaz, 2017:27). Bir başka tanıma göre sosyal ağ siteleri; kullanıcıların internette tanıdıkları veya 
internet haricinde tanıdıkları kişilerle sadece iletişim kurmasını sağlayan web siteleridir (Zarella, 
2010:53).  

Sosyal ağ sitelerine olan penetrasyon her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyadan kullanıcılar 
artık bu sitelerde daha uzun vakit geçirmektedir (İşlek, 2012:53). Sosyal ağ sitelerinin en popüleri 
olan Facebook, 2006 yılında tüm dünyadaki internet kullanıcılarına açık hale gelmiş, sürekli artan 
kullanıcı sayısı ve gelişen özellikleri ile bir internet fenomeni olmuştur (İşlek, 2012:55). We Are 
Social ‘Dijital 2020 Ocak’ verilerine göre Facebook aktif kullanıcı sayısının 2 milyar 449 milyon 
olduğu görülmektedir (Digital 2020, Global Digital Overview).  
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Wiki 

Wiki kelimesi hızlı anlamına gelmektedir. Wikiler kullanıcılarına kolayca içerik yaratma ve 
düzenleme imkânı sağlayan web siteleridir. Günümüzde en bilinen wiki örneği Wikipedia’dır 
(Keskin ve Baş, 2015:55). Wikilere iş birliği projeleri de denmekte olup, wikiler kısaca 
kullanıcılarına web sitesi üzerinde bilgi ekleme, düzenleme, çıkarma vb. yetkiler veren ve bu 
kullanıcıların bir araya gelmesiyle çevrimiçi bilgi kaynağı oluşturduğu sitelerdir (Yanar ve 
Yılmaz, 2017:27). 

 

Forum 

Forumlar, çevrimiçi toplulukların özelleşmiş bir türüdür. Belirli bir ilgi alanı dâhilinde, belirli 
konular ve başlıklar altında yapılan tartışma siteleridir. Çevrimiçi topluluklar ile sosyal ağlar 
birbirlerine çok benzer özelliklere sahip olsalar dahi, sosyal ağlar kümelenmiş büyük internet 
topluluğu olarak değerlendirilirken çevrimiçi topluluklar, yani forumlar, daha küçük ve 
özelleşmiş niş topluluk olarak tanımlanmaktadır (Chaney, 2009:97). Forumlar, kullanıcıları belirli 
bir konuyla ilgili yapılan konuşmaya dâhil etme ve değerlendirme yapma noktasında önemli bir 
araçtır (Safko, 2010:119). 

 

Podcast 

Podcast, ses veya video kaydını indirerek, bu formatta olan kayıtları dinleme veya izleme olarak 
tanımlanmaktadır. Kişisel bilgisayarlardan, MP3 çalardan ve gerekli uygulamalara sahip akıllı 
telefonlardan podcastlere ulaşılabilmekte ve indirilebilmektedir (Parlak, 2010:39). Podcastler, 
kullanıcılara abone olma imkânı tanıyarak podcastlerin sürekliliğini ve kullanıcıların bu 
yayınlara olan bağını ortaya çıkarmıştır (İşlek, 2012:48). Pazarlama aracı olarak postcastler 
günümüzde giderek önem kazanmaya başlamıştır. Postcastler pazarlama aracı olarak 
düşünüldüğünde hedeflenebilir, esnektir, masrafı azdır, ölçümlenebilir ve kontrolü oldukça 
kolaydır (Keskin ve Baş, 2015:55). 

 

Medya (İçerik) Paylaşım Siteleri 

Medya paylaşım siteleri, kullanıcılara kullanıcı tabanlı içerik olarak adlandırılan multimedya 
içeriği oluşturma ve yükleme imkânı veren sitelerdir (Zarella, 2010:77). Medya paylaşım 
sitelerinde kullanıcılar içerik oluşturarak, bu içeriği paylaşarak, değerlendirerek, sosyalleşerek, 
yorum yaparak ve tecrübe ederek siteye katılım göstermektedirler (Lietsala ve Sirkkunen, 
2008:46). Sunduğu özellikler itibarıyla üye olmadan, sadece içerik takip etmek için de ziyaret 
edilebilmektedir. 

Medya paylaşım siteleri fotoğraf ve video paylaşımı yapılması açısından iki ayrı grupta 
incelenebilir. En popüler olan video paylaşım sitesi YouTube’dur. Video paylaşımı yapılabilen 
diğer siteler; Google Video, Metacafe, Dailymotion, TikTok, SnapChat, İzlesene ve Vimeo olarak 
sıralanabilir (Akar, 2010:96). YouTube, 2005 yılında üç internet girişimcisi tarafından kurulmuş 
ve kısa sürede elde ettiği başarı ile 2006 yılında 1,65 milyar dolara Google tarafından satın 
alınmıştır (Meriç, 2010:40). We Are Social ‘Dijital 2020 Ocak’ verilerine göre YouTube hala 
dünyanın çevrimiçi video görüntüleyicilerinin en büyük payını yönetmekte ve her ay yaklaşık 3 
milyar kişinin en az bir YouTube videosu izlediği görülmektedir (Digital 2020, Global Digital 
Overview). Bu nedenle özellikle YouTube işletmelerin reklamlarını yayınlamanın ötesinde, özel 
içerikler oluşturmakta ve bu içeriklerde ürün duyuruları, ürün kullanımı ve içeriği, şirket kültürü 
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gibi reklam harici konuları işlemektedir. Böylece işletmeler tüketicilere satış odaklı bir mesaj 
yerine daha içten bir mesaj iletmektedir (İşlek, 2012:40). İşletmeler video paylaşım sitelerinde, 
video paylaşarak müşterileriyle daha sıkı bir bağ kurmuş olma, daha etkili mesaj iletme ve 
gelişmiş pazarlama desteği sunma gibi faydalar sağlayabilmektedir (Miletsky, 2010:166). 

Son dönemde en çok tercih edilen popüler platformların başında gelen Instagram, kullanıcıların 
video ve fotoğraf paylaşımlarının yanında yorum ve etiketleme yapabildikleri sosyal ağdır. We 
Are Social ‘Dijital 2020 Ocak' verilerine göre Instagram aktif kullanıcı sayısının 1 milyar olduğu 
görülmektedir (Digital 2020, Global Digital Overview). İşletmeler tarafından, takipçi sayısı 
yüksek, fenomen olarak adlandırılan kişiler aracılığı ile reklam, tanıtım, tutundurma gibi 
pazarlama faaliyetlerinin en çok kullanıldığı mecralardan biri olduğu görülmektedir.  

 

Sanal Dünyalar 

Sanal dünya; gerçek dünya ile fantezi dünyasını yansıtmak için oluşturulan, kullanıcıların 
birbirleriyle etkileşimine ve yeni keşiflerde bulunmasına imkân sağlayan çevrimiçi 
platformlardır (Miletsky, 2010:200). Sanal dünyalarda kişiler bir profil yaratarak aynı anda ve 
bağımsız bir şekilde sanal dünyada yer almakta ve burada çeşitli faaliyetlere katılabilmektedir 
(Yanar veYılmaz, 2017:28). Sanal dünyaların ilk ve en popüler uygulamalarından biri SecondLife 
olup, günümüzde sanal dünyalar çeşitli formatlarda, çeşitli ilgi alanlarına yönelik farklı ortamlar 
yaratılmasıyla birbirinden farklılaşmaktadır (Yanar ve Yılmaz, 2017:28). 

 

Sosyal İşaretleme Siteleri 

Sosyal işaretleme siteleri, kullanıcıların istedikleri formatlardaki web sitelerini daha sonra tekrar 
inceleyebilmek için kaydetme, filtreleme ve kategorize etme imkânı tanıyan sitelerdir. Bu siteler 
web tarayıcılardaki yer imleri ve sık kullanılanlar gibi özelliklere benzerdir, fakat farkı bunu 
internet ortamında depolaması ve kişilerin dilediği yer ve zamanda bu sitelere ulaşımını 
kolaylaştırmasıdır (Ryan ve Jones, 2009:157-158). Sosyal işaretleme siteleri etiketler aracılığıyla 
kullanıcıların paylaştıkları bağlantıları (linkleri) ve içerikleri listelemektedir. Etiketleme işlemi bu 
tür sosyal medya siteleri için önemli bir özelliktir (İşlek, 2012:44). En popüler sosyal işaretleme 
sitelerine örnek olarak Digg, Delicious ve Stumble Upon verilebilir. Markaların web sitelerinin 
sosyal işaretleme siteleri sayesinde binlerce kez ziyaret edilebileceği de ayrıca vurgulanmaktadır.  

 

Sosyal Medya Pazarlaması 

Son yıllarda sosyal medyanın küresel düzeyde popülerliği artmıştır. Eşsiz yönleri ve büyük 
popülaritesi sayesinde, reklam ve tanıtım gibi pazarlama faaliyetleri uygulamalarında devrim 
yaratmıştır (Vinerean vd., 2013:67). Sosyal medya insanları bir araya getirirken, algıları, tutumları 
ve son davranışı etkilemeyi de başarmaktadır.  

Sosyal medya işletmelere, potansiyel ve mevcut tüketicilerle etkileşimde bulunma, önemli ve 
anlamlı ilişkiler oluşturma fırsatı sunmaktadır. Artan sosyal medya kullanıcı sayısı 
pazarlamacıları da cezbetmektedir. Sosyal medya pazarlaması, internet pazarlamasının yeni bir 
bileşenidir ve türünün en iyi örneği olarak değerlendirilmektedir (Weinberg, 2009:4). 

Geleneksel pazarlama yaklaşımından sosyal medya pazarlamasına geçişte daha iyi bir pozisyon 
elde etmek için pazarlamacılar öncelikle pazarlama zihniyetlerini değiştirmek ve geliştirmek 
durumunda kalmıştır. İşe önce insanları; düşündükleri, yaptıkları, yapmadıkları, sevdikleri ve 
sevmedikleri şeylere göre gruplandırarak başlamışlardır (Lee, 2013:30).  
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Sosyal medya araçlarında bulunan içerikler, tüketici davranışlarını ve sosyal medya 
pazarlamasını şekillendirmektedir (Torun, 2017:958). Sosyal medya pazarlaması, markaya, 
işletmeye veya kişiye bir aksiyon alma imkânı sağlayan ve farkındalık yaratan sosyal medya 
araçları aracılığıyla yapılan her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleridir (Gunelius, 
2011:10). 

Sosyal medya kanallarının ve buna paralel kullanıcılarının her geçen gün artması, işletmelerin 
sosyal medya faaliyetlerine de çeşitlilik kazandırmıştır. İşletmeler eskiden sadece geleneksel 
medya kanallarını kullanarak kısıtlı bir şekilde kimlik edinebilirken, artık örneğin Twitter 
sayesinde kendilerini doğrudan ifade etme, YouTube’da eğlenceli, aynı zamanda kurumsal, 
heyecanlı ve sürükleyici videolar yayınlama, Facebook’ta tüketiciler ile birebir iletişim kurarak 
kimlik edinebilme imkânı bulmuştur. Bu da işletmeleri tüketici zihninde sağlam bir şekilde 
konumlandırmaya başlamıştır. İşletmeler bu konumlandırma sürecini başarılı bir şekilde 
yönetebildiğinde manevi kazanç ve sonucunda kâr sağlayabilmektedir (Yanar ve Yılmaz, 
2017:29). Dolayısıyla, sosyal medyada var olan ve onu etkili kullanabilme becerisine sahip olan 
işletmeler rakiplerine göre her zaman bir adım önde olmaktadır (Sayın vd., 2017:441). 

Pazarlamanın rolü sosyal medya ile tamamen değişmemiş ancak, gelişmiş ve güçlenmiş 
olmalıdır. Sosyal medya aracılığı ile yapılan pazarlama faaliyetlerinde daha şeffaf olmak, güven 
telkin etmek ve aidiyet duygusunu arttırmak önem kazanmıştır (İşlek, 2012:65). Sosyal medyada 
pazarlama faaliyetleri üç kategoride değerlendirilebilir. Halkla ilişkiler, içerik üretimini 
pazarlama ve viral mesajlaşma olarak belirlenen bu kategoriler pazarlama faaliyetlerinin amacı 
olarak söylenebilmektedir (Miletsky, 2010:81-82). 

Haberin kullanıcılar tarafından oluşturulması ve geleneksel medyada yer alan haberlerin 
çevrimiçi topluluklarda yayılması halka ilişkiler profesyonellerini, mesajlarını sosyal medya 
aracılığıyla hedef kitlelere iletme gayretine sürüklemektedir. Bu şekilde, haberlerin okuyucu 
tarafından daha güvenilir ve değerli algılanabilmesi gibi, sosyal medya dünyasında kaybolması 
ve pek de umursanmaması ihtimali doğabilecektir (İşlek, 2012:66).  

İçerik üretimini pazarlamada, oluşturulan tüm içeriklerin (resim, video, fotoğraf, vb.) hedef 
kitlenin özelliklerine göre hazırlanması gerekmektedir. Markaya yönelik olanların ise 
kullanıcının dikkatini çekmesi gerekmektedir. Kullanıcıların paylaşmaya ve birbirine iletmeye 
istekli olacağı derecede ilginç, komik, heyecanlı veya farklı özelliklere sahip olan içerikler, sosyal 
medyada daha hızlı ve etkili bir şekilde yayılmaktadır. Bu nedenle oluşturulan içerikler viral 
nitelikte olmalıdır. Böyle içerikler üreten işletmeler, iletmek istedikleri mesajı tüketicilere iletme 
ve markaları için önemli olan farkındalığı elde etme imkânına sahip olabilecektir (İşlek, 2012:66). 

Kaplan ve Haenlein (2010) sosyal medya pazarlaması yapmak isteyen işletmelere beş öneride 
bulunmaktadır. İşletmeler sosyal medya kullanımında uygulama belirlemeli veya yeni bir 
uygulama yaratmalı, seçimlerini dikkatle gerçekleştirmeli, bütünleşik medya planlamasına sahip 
olmalı, farklı sosyal medya araçlarının birbiriyle uyumunu sağlamalı ve herkese açık olmalıdır. 
Sosyal olma konusunda ise işletmeler; aktif, dürüst, alçak gönüllü, ilgi çekici ve amatör olmalıdır.  

İşletmeler sosyal medyayı; ürün tanıtımı, kampanya duyuruları ve marka hakkında 
bilgilendirmeler yapmak, promosyonlar vermek, yarışma ve etkinlik düzenlemek, reklam 
yayınlamak, özel günler aracılığıyla iletişim kurmak, müşteri hizmetleri, farklı ilgi alanına göre 
içerik oluşturmak, markayı hatırlatmak ve satış yapmak için kullanabilmektedir.  
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Sosyal Medya Pazarlama Süreci 

Sosyal medya pazarlama süreci; dinleme, ölçme, bağlanma ve optimize etme adımlarından 
oluşmaktadır (Alan vd., 2018:497). İşletmeler ilk olarak sosyal medyada oluşan ilgili ve etkili 
karşılıklı konuşmaları dinlemeli ve bu konuşmalara gerçek zamanlı öngörüler dâhil etmelidir. 
Daha sonra sosyal medya ve çeşitli web analitiklerinden faydalanarak çevrimiçi konuşmaları 
ölçmeli, derecelendirmeli ve değerlendirmelidir. Son aşamada ise tüketicilerle uzun dönemli 
etkili ilişkiler ve interaktif diyaloglar kurma yollarına gitmelidir. İletişimleri optimize ederek 
sürecin en başına, yani dinleme aşamasına geri dönen işletmeler bu şekilde süreci tekrarlamış 
olmaktadır.  

 

 
 

 

Şekil.1 Sosyal Medya Pazarlama Süreci  

Kaynak: Alan vd., (2018:493-504).  

 

Dinleme ile işletmeler markaları hakkında çeşitli sosyal medya araçları aracılığıyla bir öngörüye 
sahip olabilmektedir. İşletmeler sosyal medya uygulamalarında kendileri ile ilgili olan kısımları 
bir süzgeçten geçirerek nasıl ve ne yönde davranması gerektiğini ortaya koymak kaydı ile hedef 
kitlelerine daha iyi ve etkili mesajlar gönderebilmektedir. Bu aşamada rakiplerin de ne tür 
uygulamalar geliştirdiği fark edilerek kendi ürün ve hizmetlerinin farklılaştırılmalarını 
sağlayabilmektedir (Sayın vd., 2017:442). Hedef kitlenin beklentileri, istek ve arzuları, şikâyet ve 
önerileri çözüm üretme şansı vermektedir. Hedef kitlenin algı ve tepkilerinin analizi yapılmakta, 
izlenmekte ve gerekli değişiklikler gerçekleştirilmektedir. 

Sosyal medya; tüketicilere katılım imkânı sağlama ve içerik yaratma özellikleriyle ürünün bir 
parçası olmasını sağlamaktadır. Bu vesile ile marka bağımlılığın artmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca müşterilerle uzun dönemli etkili ilişkiler ve aktif diyaloglar kurma ilkesi benimsenerek 
bağlanma düzeyi artırılabilmektedir (Sayın vd., 2017:442). Pazarlamacıların, sosyal medyadaki 
temel amacı, insanların olumlu deneyimleri hakkında konuşmalarını veya yazmalarını sağlamak 
ve bu içeriklerin topluluklar arasında yayılmasını hızlandırmaktır. 

 

Sosyal Medya Pazarlamasının İşletmelere Sağladığı Faydalar  

Sosyal medya pazarlamasının, pazarlama dünyasına getirdiği farklılık ve avantajlar oldukça 
önemlidir. Zimmerman ve Sahlin (2010:16-20) sosyal medya pazarlamasının işletmelere 
aşağıdaki faydaları sağladığını belirtmektedir. 

Dinleme Ölçme Bağlanma Optimize etme
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- Markalama: Marka, doğru zamanda doğru tüketiciye gösterildiği takdirde akılda 
kalmaktadır. 

- İş süreçlerini geliştirmek: İşletmeler sosyal medya aracılığıyla iş süreçlerinde farklı yöntemler 
uygulayarak müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. 

- İlişki geliştirmek: Sosyal medya işletmelerin müşterilerle ilişkilerini geliştirmesine ve bu 
ilişkiyi iyi yönde devam ettirmesine fırsat vermektedir.  

- Hedef pazara geniş erişim: Potansiyel müşteriler genelde internet ve sosyal medyada zaman 
geçirdiğinden, işletmeler sosyal medya aracılığı ile daha çok kitleye ve tüketiciye 
ulaşabilmektedir. 

- Reklama az para harcamak: İşletmeler, sosyal medyanın düşük maliyetli tanıtım imkânı ile 
reklam harcamalarını kısmakta ve maliyet avantajı elde etmektedir.  

- Arama motorunda üst sıralarda bulunmak: Arama motorları dâhil olmak üzere web 
trafiğinin en büyük payı sosyal medyaya ait olduğundan, işletmeler sosyal medya kullanarak 
bu avantajı değerlendirmektedir.  

- Fırsat doğunca satış yapmak: İşletmeler sosyal medya aracılığı ile tüketicileri takip ederek 
onların isteklerine göre satış yapmaktadır.  

Bunların dışında sosyal medyanın işlemelere sağladığı avantajlar arasında; sosyal medyanın 
ölçümlenebilir olması, pazara giriş kolaylığı ile küçük işletmeler için rekabet avantajı sayılabilir.  

 

Dünyada Sosyal Medya Kullanımı 

We Are Social tarafından yayımlanan ‘Dijital 2020 Ocak’ raporuna göre dünyada internet ve 
sosyal medya kullanımına dair bazı verilere aşağıda yer verilmiştir. 4.5 milyar internet ve 3.8 
milyar sosyal medya kullanıcısı olan dünyada, sosyal medyayı mobil cihazlar üzerinden 
kullananların sayısı ise 5.2 milyar olarak belirlenmiştir. İnternet kullanıcılarının %92'si internete 
mobil cihazlar üzerinden bağlanmaktadır. 

Dünya nüfusunun %40’ından fazlası internete bağlı değildir ve bunun %27’sini Afrika ülkeleri 
oluşturmaktadır. Şekil 2’ye bakıldığında kıtada 870 milyon insanın çevrimiçi olmadığı 
görülmektedir. Raporda bu oranın yüksek olması, Afrika’da 20 yaş altı nüfusun fazla olmasına 
bağlanmaktadır.   

 
Şekil 2. İnternet Bağlantısı Olmayan Kitleler (Rakamlar milyon olarak belirtilmiştir).  

Kaynak: We Are Social Digital 2020  
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Raporda dünyada en çok kullanılan sosyal platformların ilk üçü ise şöyle sıralanmıştır; Facebook, 
Youtube, Whatsapp.  

Sosyal medyanın satın alma yolculuğundaki rolü artmaya devam etmektedir, dünyada 16-64 
yaşları arasındaki internet kullanıcılarının %43'ü satın alacağı ürün ve hizmeti araştırırken sosyal 
ağları kullandıklarını söylemişlerdir. 

Şekil 3’te 2019 yılı küresel e-ticaret harcamaları dolar cinsinden belirtilmiştir. Çevrimiçi mobilya 
ve ev aletleri satın alımları, dünyada yılın en hızlı büyüme gösteren sektörü olmuştur. 2019 yılı 
dünya çapında satışları 2018 yılına göre %19 artarak 316,7 milyar dolar olmuştur. Moda ve 
güzellik, elektronik ve fiziksel medya kategorilerinin kazançları oldukça etkileyici olup, iki 
kategorideki tüketici gelirleri 2018-2019 arasında %18 artmıştır. 

 
Şekil 3. Küresel e-Ticaret Harcamaları  

Kaynak: We Are Social Digital 2020  

Rapor son olarak küresel pazarlamacıların ilham almak için dünyanın diğer bölgelerindeki 
internet ve sosyal medya kullanımını ve kullanıcılarını incelemesini, insanların beklentilerini ve 
tercihlerini analiz etmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı 

We Are Social tarafından yayımlanan ‘Dijital 2020 Ocak’ raporuna göre Türkiye’de internet ve 
sosyal medya kullanımına dair bazı verilere aşağıda yer verilmiştir. Ocak 2020 rakamlarına göre 
Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır ve bu rakam geçen seneye oranla %4 
artmıştır. İnternet penetrasyonu ise Ocak 2020’de %74 oranında kalmıştır. Sosyal medya kullanıcı 
sayısı ise Türkiye’de 54 milyon olarak kaydedilmiştir. Nisan 2019’dan Ocak 2020’ye sosyal medya 
kullanıcı sayısı %4.2 artmıştır. Bu artış oldukça önemlidir. Aktif sosyal medya kullanıcılarının 
%99’u cep telefonları aracılığı ile erişim sağlamaktadır. Rapora göre; 16-64 yaş arası kullanıcılar 
internette günde ortalama 7 saat 29 dakika, sosyal medyada ise günde ortalama 2 saat 51 dakika 
harcamaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal platformlarda ilk beş şöyle sıralanmıştır; 
Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter.  
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Şekil 4. İnternet Kullanıcılarının Internet Aktivite Oranları  

Kaynak: We Are Social Digital 2020. 

 

16-64 yaş arası internet kullanıcılarının %81’i çevrimiçi arama motorlarını bir mal veya hizmet 
satın almak amacıyla kullanılmıştır. %84’ü çevrimiçi satış mağazaları ziyaret etmiş ve %63’ü 
çevrimiçi ürün satın almıştır. Bu veriden ziyaretin satın alma ile sonuçlanma oranının %75 
olduğu görülmektedir ve bu oran çevrimiçi satış için ortalamanın üzerinde başarılı olarak 
değerlendirebilir.  

 
Şekil 5. 2019 Yılı Çevrimiçi Alışveriş 

Kaynak: We Are Social Digital 2020. 

 

2019 yılında çevrimiçi mal veya hizmet satın alımı Türkiye’de 50.9 milyon kişi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Dolar bazında bu satın alımın değeri toplam 8 milyardır. Satın alma işlemi 
sırasında ödeme 70% kredi kartı ile gerçekleştirilmiştir. Raporda 16-64 yaş arası internet 
kullanıcılarının %43’ü yeni marka ve ürünleri arama motorlarında, %40’ının ise sosyal medya 
reklamlarında keşfettiği belirtilmiştir. %31’i ise sosyal medyadaki yorum ve tavsiyeler üzerine 
keşfettiğini söylemiştir. Bu oran televizyon reklamlarının önündedir. İşletmelerin sosyal medya 
pazarlamasına yatırım yapması elzemdir.  

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 

İşletmeler sosyal medya pazarlamasında tüketicileri anlamayı, müşteri odaklı olmayı ve bu 
şekilde başarıya ulaşmayı hedeflemeli, bu süreçte sosyal medyayı ve sosyal medyanın etkilerini 
göz önünde bulundurmalıdır (Yanar ve Yılmaz, 2017:31). Bu konu incelenirken öncelikle tüketici 
kavramı ve tüketici davranışları açıklanarak, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve tüketici 
satın alma karar süreci üzerinde durulacaktır.  
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Tüketici Kavramı 

Tüketici, bir mal veya hizmete ihtiyaç duyan ve bunu satın alma gücü olan potansiyel alıcıdır. 
İstek ve ihtiyaçlarımız için bazı ürünleri bedelsiz tüketiriz, ancak bazılarına bedelini ödeyerek 
sahip olabiliriz. Pazarlamanın odağında insan olduğundan, yalnızca insanı anlamak suretiyle 
pazarlama etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir (Keskin ve Baş, 2015:56). 

 

Tüketici Davranışları  

Tüketici davranışları oldukça kompleks, aynı zamanda dinamik bir süreçtir. Biraz daha açmak 
gerekirse; tüketici davranışları tüketicilerin neyi, nereden, ne zaman, nasıl ve niçin satın 
aldıklarını açıklamaya yöneliktir (Akturan, 2007:238). Yağcı ve İlarslan (2010:138) tüketici 
davranışlarını; “Bireylerin kendi ihtiyaçlarını ve/veya başkalarının ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerini düşündükleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, 
kullanma ve elden çıkarma gibi fiziksel faaliyetleri ve bu faaliyetleri etkileyen karar verme 
süreçlerini kapsaması” olarak açıklamaktadır.  

Sosyal medya hem tüketiciler arasındaki etkileşimi arttırmakta hem de işletmeler ile tüketiciler 
arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaktadır. Bu sayede tüketici davranışları da kolayca 
etkilenebilmektedir. Tüketici davranışlarını daha iyi anlayabilmek için Wilkie’nin (1994:14) yedi 
anahtarı aşağıda belirtilmektedir. 

- Tüketici davranışı ister geleneksel ister sosyal medya üzerinden olsun güdülenmiş bir 
davranıştır. 

- Tüketici davranışı birden fazla aktivite içermektedir. 
- Tüketici davranışı farklı durumlarda farklılık göstermektedir. 
- Tüketici davranışı bir süreç olarak değerlendirilmelidir.  
- Tüketici davranışı farklı rollere bürünmektedir. 
- Tüketici davranışı insandan insana değişmektedir. 
- Tüketici davranışı dış faktörlerden etkilenmektedir. 

İşletmeler tüketiciyi gerçek anlamda anlayabilmek için öncelikle tüketici davranışlarını analiz 
etmeli, bu analiz sonucunda tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını belirlemeli, toplumdaki eğilimleri 
ve değişen trendleri takip etmelidir (Yıldız, 2014:9). Tüketici davranışları kısaca; bir mal veya 
hizmeti satın almadan ön değerlendirme yapılması, satın alması planlanan ürünün veya hizmetin 
kullanma şekli ve bu deneyim sonrasındaki tutum ve davranışları olarak ifade edilmektedir 
(Erdem, 2006:69). 

 

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Küreselleşmeyle birlikte tüketici davranışlarında meydana gelen değişikliklere ayak uydurmak 
için işletmeler de yeni yollar bulmakta ve farklı mecralarda boy göstermektedir. Teknolojinin 
gelişimi ile sosyal medyanın tüketici davranışlarını etkileme gücü de kuvvetlenmiştir. Tüketici 
davranışlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu faktörler maddeler 
halinde belirtilmiştir.  
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Şekil 6. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Kaynak: Arslan, (2020: 55).  

 

Günümüzde sosyal medya da tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik bir faktöre 
dönüşmüştür. Tüketicilerin birbirini etkileme ve birbirinden etkilenmesi yeni bir alt faktör 
anlamında sosyal medyanın tüketici davranışları üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Tüketici 
sosyalleşme teorisi, tüketiciler arasındaki iletişimin bilişsel, duyusal ve davranışsal tutumlarını 
etkilediğini öngörmektedir (Sema, 2013:2). 

We Are Social ‘Dijital 2020 Ocak’ verilerine göre günde kişi başı ortalama sosyal medyada 2 saat 
24 dakika geçirdiğimiz, geçen yıldan bu zamana bu sürenin 2 dakika arttığı belirtilmektedir 
(Digital 2020, Global Digital Overview). Sosyal medya günden güne tüm dünya insanlarının 
hayatında daha çok yer almakta ve buna bağlı olarak etki gücü de artmaktadır. 

 

Tüketici Satın Alma Karar Süreci 

Tüketiciler ürün veya hizmeti satın almadan önce maliyeti en düşük ve faydası en yüksek olan 
ürün veya hizmeti tercih etmektedir (Sarıtaş ve Karagöz, 2017:365). Tüketicilerin satın alma karar 
sürecinin oluşması beş aşamada gerçekleşmektedir (Yükselen, 2010). Öncelikle bir istek veya 
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır, böylece tüketici satın alma süreci başlamış olur. Akabinde bilgi 
toplanarak alternatifler belirlenmektedir. Üçüncü aşamada ise alternatifler değerlendirilerek en 
uygun olan seçilmekte, sonrasında satın alma gerçekleşmektedir. Son aşamada ise satın alınan 
ürün veya hizmet sonrası değerlendirme gelmektedir. 

Kısaca tüketici satın alma karar süreci; sorunu belirleme, bilgi arama ve seçenekleri bulma, 
seçenekleri değerlendirme, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme aşamalarından 
oluşmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002:332-333). Tüketiciler bir ihtiyaç hissettikleri anda, özellikle 
internet ve sosyal medya araçları aracılığıyla daha fazla bilgiye erişirler. Bu platformlar ve 
uygulamalar ile hem markaları hem de ürün ve hizmetleri karşılaştırma imkânı bulmaktadırlar 
(Sayın vd., 2017:439). 

 

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SATIN ALMA KARAR 
SÜRECİNE ETKİLERİ  

Sosyal medya pazarlaması çok fazla potansiyele sahip gelişen bir dijital teknoloji olmakla 
beraber, pazarlamanın rolü hala hedef pazarı tanımlamak, iletişim kurmak, sadakat oluşturmak 
ve müşteri katılımı sağlamaktır (Lee, 2013:28). Sosyal medya araçları, bilgiyi internette 

Psikolojik

• Öğrenme
• Güdülenme
• Algı
• İnanç
• Tutum
• Kişilik

Sosyo-kültürel

• Kültür
• Alt kültür
• Aile
• Sosyal sınıf
• Yaşam tarzı
• Referans grup
• Rol ve statü

Kişisel

• Yaş
• Cinsiyet
• Eğtim 
• Gelir
• Meslek
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paylaşmayı ve sindirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırarak bilginin yayılma hızını ve biçimini 
derinden değiştirmiştir (Vinerean vd., 2013:67). Sosyal medyanın en değerli yönlerinden biri iki 
yönlü bir akış olmasından kaynaklı bir geri bildirim döngüsü oluşturmak ve bunu sürdürmektir.  

Sosyal medyanın tüketici satın alma davranışı ve sürecine dair avantajlarından biri, müşterilerin 
dünya çapındaki işletmelere ait ürün ve hizmetleri inceleyebilmeleri, seçebilmeleri ve satın 
alabilmeleri; işletmelerin de dünya çapında bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamasıdır. 
Özellikle yeni bir tüketici sosyalleşme biçimi olan sosyal medya yoluyla akran iletişimi, tüketici 
karar alma ve dolayısıyla pazarlama stratejilerini derinden etkilemektedir (Vinerean vd., 
2013:66). Sosyal medya tüketicilerle işletmeleri anlık, düşük maliyetli ve interaktif bir şekilde 
buluşturan ve ilişki geliştirmesine zemin hazırlayan bir platformdur.  

Son yıllarda tüketiciler sosyal medyayı günlük hayatın bir parçası haline getirmiştir. Tüketiciler 
boş zamanlarını sosyal medya ile doldurmakta ve satın alma davranışında bulunmaktadır. Bu 
süreçte sosyal medyada yer alan yorumlardan, reklamlardan ve içeriklerden etkilenmektedir. 
Sosyal medyanın tüketicileri etkileyebilme gücü işletmeler açısından çok önemlidir. İşletmeler 
müşteri odaklı olmayı ve tüketicileri anlamayı başarıya ulaşmanın yolu olarak görmekte ve bu 
nedenle sosyal medyanın etkilerini göz önünde bulundurmaktadır (Yanar ve Yılmaz, 2017:31). 
Teknolojinin gelişmesiyle beraber tüketicilerin, e-ticaret sitelerinin yanında sosyal medya 
hesaplarından alışveriş yapma eğilimi de artmıştır (Kesin ve Baş, 2015:68). Eskiden tüketiciler 
yalnızca çevresindeki birkaç kişiyi etkileyebiliyorken, şimdi klavye tuşlarıyla neredeyse 
milyonları etkileyecek hale gelmişlerdir (Yanar ve Yılmaz, 2017:30).  

We Are Social ‘Dijital 2020 Ocak’ verilerine göre dünyada 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının 
yaklaşık dörtte üçü her ay çevrimiçi bir ürün veya hizmet satın almaktadır. Aynı araştırmada 
küresel düzeyde, ortalama e-ticaret müşterisinin her yıl çevrimiçi tüketim malları alımına 
yaklaşık 500 doları harcadığı belirtilmektedir. Çin’in e-ticaret siteleri dünyanın en çok ziyaret 
edilen çevrimiçi siteleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte genç kullanıcıların marka ve 
ürünleri araştırırken ağırlıklı olarak sosyal medya kullandığını ve sosyal ağların arama 
motorlarımda 16-24 yaş arasındaki kullanıcılar için en popüler çevrimiçi araştırma yöntemi 
olarak kullandığı tespit edilmiştir (Digital 2020, Global Digital Overview).  

Amerikalı tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırmada ise tüketicilerin %62’sinin yine kullanıcılar 
tarafından çevrimiçi yapılan ürün değerlendirmelerini okuduklarını belirtirken, tüketicilerin 
%98’i de bu değerlendirmeleri güvenilir bulduklarını belirtmiştir. Tüketicilerin %80’i ise bu 
çevrimiçi değerlendirmelerin satın alma davranışlarını değiştirdiğini belirtmiştir (Constantinides 
ve Fountain, 2008). Bu araştırma da sosyal medya üzerinde yer alan tüketici yorumlarını okuyan 
tüketicilerin davranışları üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu göstermektedir. Günümüzde 
sosyal mecralarda yer alan diğer insanların düşünceleri tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. 
Tüketiciler ürün ve hizmetlerin pozitif veya negatif yönlerini sosyal medya aracılığı ile 
paylaşmakta ve böylece diğer potansiyel alıcılar için bir ön bilgi sağlamış olmaktadırlar.  
 
İnternet kullanan tüketiciler satın almadan önce internet kullanıcısı olmayanlara göre daha 
kapsamlı arama yapmaktadır (Koufaris vd., 2001:116). Dijitalleşen dünyada tüketici tercihlerine 
etkisi oldukça yüksek olan sosyal medya, tüketicilerin alışkanlıklarını ve tüketim davranışlarını 
da değiştirmektedir.  
 

SONUÇ 

Hem işletmeler hem de tüketiciler son yıllarda, amaçlarına uygun ve en hızlı biçimde bilgi alma, 
iletme, karşılıklı iletişim kurma, hedef kitleye ulaşma yolu olarak pazarlamada internet ve 
özellikle sosyal medyayı tercih etmektedirler. İnsanların hayatında önemli yere sahip internet ve 
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sosyal medyanın aktif kullanımı, sosyal medya pazarlamasının yoğun kullanımını da 
beraberinde getirmiştir. Pazarlama mecrası sosyal medya olduğunda, dikkati teknolojiye 
verirken, odağı asla insandan çıkarmamak gerektiği düşünülmektedir. İnsanları iyi anlayabilmek 
işletmelere her zaman daha güçlü hizmet edecektir. İşletmeler sosyal medya aracılığı ile hedef 
kitlelerinin neleri önemsediğini öğrenmek için zaman harcamalıdır. İşletmeler, tüketici ile 
iletişimi sürekli açık tutmalı ve çok iyi dinlemelidir. İşletmelerin, tüketicinin sosyal medyadaki 
gücünü göz ardı etmemeleri süreklilikleri açısından önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada sosyal medya ile ilişkili kavramlar, sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri, 
tüketicilerin global ve yerel düzeyde çevrimiçi dünyayı hangi araçlarla, nasıl kullandıkları ve 
bunun sonucunda oraya çıkan etkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin sosyal medyada yer 
alan değerlendirme ve yorumları dikkate aldığı, satın alma sırasında bu bilgileri güvenilir 
bulduğu yapılan araştırmalarda görülmektedir. Satın alma sonrası söz konusu ürün veya 
hizmetten memnun olup olmadığını sosyal medya üzerinden paylaşmak ise oldukça 
yaygınlaşmıştır.  

İncelenen raporlarda görüldüğü üzere sosyal medya üzerinden reklam ve tanıtım faaliyetleri 
geleneksel reklamların önüne geçmiştir. Bu nedenle işletmelerin sosyal medya platformlarında 
var olması pazarlama faaliyetleri ve devamlılıkları açısından önemlidir. İşletmelerin sosyal 
medyada hedef kitlesinin zevkleri, istekleri ve yeni trendler hakkında çalışmalar yapması yine 
pazarlama faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Özellikle sosyal ağlar tüketiciler tarafından 
en çok kullanılan ve dolayısıyla en çok etkilenilen araç olduğundan, işletmeler tüm haberlerini, 
reklamlarını, promosyonlarını ve tanıtımlarını sosyal ağları kullanarak yapmalıdır. Tüm bunlar 
gerçekleştirilirken sosyal medyanın dinamik yapısı unutulmamalıdır. Bu minvalde işletmeler 
çoğunlukla fenomenler aracılığıyla yaptıkları reklamlar sayesinde tüketicileri manipüle ederek 
satış rakamlarını arttırma yoluna başvurmaktadır. Aynı zamanda işletmeler tüketicilerin internet 
ve sosyal medya bağımlılığını kullanarak onları psikolojik yönden de etkisi altına almaktadır.  

Sosyal medya, satın alma davranışını direkt etkileyen marka tutumları oluşturabilmektedir. 
Marka imajının güçlü ve iyi olması, tüketiciyi satın alma davranışına yönlendirebilir. Tüketicinin, 
sosyal medyadaki bağlantıları veya arkadaşları bir ürün yorumu paylaştığında veya 
önerdiğinde, bu kişinin marka tutumunu ve karar alma süreçlerini de etkilemektedir. Sosyal 
medya üzerinden satın almanın; hız, kolaylık, bilgi çeşitliliği, bilgiye kolay ulaşım, karşılıklı 
etkileşim, zamandan tasarruf gibi özellikleri tüketici davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 
İşletmeler artık dijital tüketiciler için dijital pazarlama stratejileri üreterek, süreklilik ve takibi 
elden bırakmadan rakipleri arasında fark yaratabilecek ve avantaj sağlayabilecektir.  
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