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Öz 

Hızla değişen dünyada tüketiciler artık ürünlerin yalnız fonksiyonel özellikleri ile değil, sembolik 
özellikleri ile de ilgilenmektedir. Bu durum ürünlerin taşıdığı sembolik anlamların öneminin 
giderek artmasına neden olmaktadır. Tüketimin geldiği bu noktada diğer bir önemli konu da 
pazarlamacıların önemli bir pazar olarak gördükleri, genç ve çocuklardan oluşan daha küçük 
yaştaki tüketicileri odağına almaya başlamasıdır. Bugünün çocuk geleceğin yetişkin tüketicileri 
olarak bu kitlenin satın alma niyeti ve bu niyeti etkileyen faktörler araştırılması gereken konular 
arasındayken literatürde konuyla ilgili büyük boşluk gözlemlenmektedir. Çalışmanın amacı 
sembolik tüketimin ön ergen olarak ifade edilen 10-14 yaş grubu tüketicilerin satın alma niyetine 
etkisini belirlemek ve bu etkide ünlü hayranlığının aracı rolü olup olmadığını ortaya koymaktır. 
Araştırma kapsamında Çanakkale’de yaşayan 10-14 yaş grubu çocuklardan elde edilen veriler 
analiz edilerek model test edilmiştir. Analizler sonucunda, sembolik tüketim ile satın alma niyeti 
arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sembolik tüketimin satın alma 
niyetine etkisinde ünlü hayranlığının aracılık rolünün bulunduğu tespit edilmiştir.  

* Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÖLEOĞLU danışmanlığında Öğrenci Hale ÇOLAKOĞLU tarafından hazırlanan ve
10.01.2020 tarihinde savunulan “Sembolik Tüketimin Ön Ergen (Tween) Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi:
Sosyal Ajanların Aracılık Rolü” başlıklı doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Abstract 

In a rapidly changing world, consumers are now concerned not only with the functional features 
of the products, but also with their symbolic features. This situation causes the importance of 
symbolic meanings of products to increase gradually. Another important issue at this point of 
consumption is that marketers begin to focus on younger consumers, young and children, that 
they see as an important market. As the adult consumers of today's children and the future, the 
audience's intention to purchase and the factors affecting this intention are among the topics that 
should be investigated, while a large gap is observed in the literature. The purpose of the study 
is to determine the effect of symbolic consumption and purchase intention of 10-14 age group 
consumers who are expressed as tweens and to determine whether celebrity adoration influence 
this effect. Within the scope of the research, the data obtained from 10-14 age group children 
living in Çanakkale were analyzed and the model was tested. As a result of the analyzes, a 
significant and positive effect was found between symbolic consumption and purchase intention. 
It was also found that celebrity adoration mediated the effect of symbolic consumption and 
purchase intention. 

Keywords: Symbolic Consumption, Tween Consumer, Purchase Intention, Celebrity Adoration. 
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GİRİŞ 

Tüketim eyleminin, insanoğlunun dünyaya ilk gelişiyle başladığını söylemek mümkündür. Pek 
çok eylem ve kavramda olduğu gibi tüketim eyleminde de zaman içinde değişiklikler 
yaşanmıştır. Dolayısıyla tüketim eyleminin her yeni neslin kendine ait teknolojik, ekonomik, 
sosyal, kültürel farklı dinamiklerden etkilendiği, böylelikle zaman içinde değiştiği açıktır. Son 
yıllarda teknoloji ve internette yaşanan gelişmelerin insana dair hemen her şeyi akıl almaz bir 
hızla değiştirmesinden tüketim eylemi de nasibini almış gözükmektedir. Farklı nesillerin tüketim 
eyleminde yaşanan değişikliklerin ötesinde, tüketim kararlarında her geçen gün daha fazla rol 
oynamaya başlayan çocukların tüketim eylemleri, bu anlamda büyük önem taşımaktadır.  

Günümüz çocuklarının bilgi düzeyleri geçmişe kıyasla oldukça fazladır ve çocukların bilgiye 
ulaşabilmeleri daha kolaydır. Bu da çocukların hem ailelerinin hem de bireysel satın alma 
kararlarında daha etkin olması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler ışığında işletmelerin söz 
konusu değişime uyum sağlaması ve yeni duruma uygun pazarlama stratejileri geliştirmesi 
gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. 2020 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’deki toplam nüfusun 
%28’ini 0-17 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların da %27’si yani toplam nüfusun 
%7’si 10-14 yaş grubunu ifade eden bugünün çocuk, geleceğin yetişkin tüketicileri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Öte yandan hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde her alanda olduğu gibi, tüketim ve alışveriş 
gibi alanlarda da semboller önem kazanmaya başlamıştır. Eğer bir ürün toplumsal tanınmayı 
ifade edebilecek düzeyde sembolik bir anlam ifade ediyor ve bu anlam ürünle ilişkilendiriliyorsa 
bu ürün toplumun farklı bölümlerini anlamlandırma ve bu bölümlerle ilişkilendirilmede 
kullanılabilir (Grubb ve Grathwohl, 1967: 24). Bu nedenle tüketiciler ürünleri / markaları satın 
alınırken, ekonomik veya işlevsel faydasından çok taşıdığı anlamları dikkate almaktadır (Torlak 
vd., 2006: 143). 

Bu bilgiler ışığında, ön ergen tüketicilerin satın alma niyetinin ile sembolik tüketime etkisine ve 
bu etkide ünlü hayranlığının aracılık rolünü incelemeye yönelik bu çalışma kavramsal çerçeve ve 
alan araştırması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kavramsal çerçeve kısmında, sembolik 
tüketim, ön ergen tüketici, satın alma niyeti, ünlü hayranlığı ve söz konusu kavramlar arasındaki 
ilişki mevcut alan yazın çerçevesinde irdelenmektedir.  

Alan araştırması kısmında ise, sembolik tüketim, ön ergen tüketici, ünlü hayranlığı ve satın alma 
niyetine ilişkin mevcut alan yazın dikkate alınarak hazırlanmış anket formunun veri toplama 
aracı olarak kullanıldığı bir alan araştırması oluşturmaktadır. Alan araştırması için Çanakkale ili 
tercih edilmiştir. Araştırmada 10-14 yaş tüketici pazarı hakkında bilgi toplamak ve bu tüketicilere 
hitap eden firmalara bu tüketicilerin profili hakkında bilgi sağlamak amaçlanmıştır.  

Yapılan alan araştırması ile 10-14 yaş tüketicilerin satın alma niyetinin sembolik tüketime etkisi 
ve bu etkide ünlü hayranlığının aracılık rolü ortaya konulmaktadır. Böylece ön ergen tüketicilerin 
satın alma niyeti ile ürünün sembolik özelliklerinin etkileşiminin belirlenmesi ve bireyin 
sosyalleşmesinde etkili olan ünlü hayranlığının bu etkileşimdeki rolünün ortaya çıkarılması 
hedeflenmiştir.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sembolik Tüketim 

Sembol, bir varlığı ifade etmek için kullanılan bir başka varlıktır. Ürünlerin sembolik anlam 
taşıması için nasıl bir ihtiyacı karşıladığının bir önemi yoktur. Sembolik anlamlar kimi ürün veya 
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nesneler için zenginlik göstergesi anlamı taşırken, kimi ürün ve nesneler için ise farklı gizli 
anlamlar taşıyor olabilir. Bu nedenle bir ürün veya nesneye yüklenen anlam tüketicinin o ürün 
veya nesneyi benimsemesi açısından önemli rol oynamaktadır (Torlak vd., 2006: 117). 

Odabaşı (2006)’ ye göre semboller, “nesne ya da fikir gibi başka bir şeyin yerine geçen işaretler” 
olarak açıklanmaktadır. Diğer bir deyişle, semboller herhangi bir şeyi veya bir ilişkiyi temsil eden 
kapsamlı ve geniş işaretlerdir. İşaretleri ise iletişimde kullanılan sözcük, jest, resim ve logolar 
şeklinde tanımlamak mümkündür. Başka bir ifadeyle işaretler herhangi bir şeyi betimlemeye 
yarayan belirti ve göstergelerdir (Odabaşı, 2006: 84). Zaltman (2003)’a göre semboller, 
tüketicilerin dış dünyalarına köklenmiş olup, bu dış dünyadaki tecrübelerine göre anlam 
kazanmaktadır ve bunun yanı sıra gizli ve özel anlamları aktarmaktadır (Quliyev, 2012: 46).  

Sembolik tüketim ise, ürün veya markaların üstlendikleri sembolik değere göre değerlendirilip 
satın alınması veya tüketilmesidir (Azizağaoğlu, 2010: 33). Yani ürünlerin tüketilmesinin ana 
nedenini ürünlerin sembolik anlamları oluşturmaktadır. İnsanlar tükettikleri ürünlerle kendi 
çevreleriyle iletişim kurmaktadır. Tüketilen bu ürün ve hizmetler aracılığıyla tüketiciler kendi 
sosyal sınıfları ve statüleri ile ilgili bilgi aktarmaktadır (Azizağaoğlu, 2010: 41). Ürünün yalnızca 
ne yapabileceği yanında ne anlama geldiğini de dikkate alan tüketiciler, sembolik tüketimi 
tüketim kültürünün ana unsurlarından biri haline getirmektedir.  

Haire (1950), bir ürünün fonksiyonel faydasının yanı sıra sembolik cazibesi için de satın 
alınabileceğini ifade etmiştir. Levy (1959:119) yayınladığı çalışmasında yöneticilerin sattıkları 
ürünlerin fonksiyonel ihtiyaçları karşılamasına ek olarak sembolleri de sattığının farkında olması 
gerektiğini vurgulamıştır (Ünal, 2014: 48).  

Sutherland ve Sylvester (2003: 112) sembollerin ürün farklılığı yaratma noktasındaki etkisini şu 
şekilde ifade etmektedir: “Aynı ürün kategorisindeki markalar arasında bulunan farklılıklar çok 
ufak olabilir, fakat dikkatin odak noktası markanın bu sembolik taraflarına yöneltilince, bu küçük 
farklılıklar dengeyi bozabilir.” Bu bakımdan sembollerin markanın temel değerini yansıtmakla 
birlikte herkesin anında tanıyabileceği kadar ayırt edici olması gerekmektedir (Lindstrom, 2006: 
207). 

Pazarlamacılar markalarının ardında gizlenen anlamları göstermek amacıyla semboller 
yaratırlar. Tüketiciler yaratılan bu sembollerle ilişkiler kurar ve uydurulmuş hayal ürünü 
karakterler bile tüketicilere gerçek gibi gelir (Solomon, 2003: 47). Featherstone (2005: 186); 
“reklam, medya ve malların teşhirine yönelik teknikler yoluyla tüketim kültürü, malların orijinal 
kullanım amacını ya da anlamını istikrarsızlaştırarak bunlara, bütün bir duygular ve arzular 
silsilesine davetiye çıkartabilen yeni imgeler ve göstergeler iliştirir” sözleriyle konuya açıklık 
getirmektedir. 

 

Önergen Kavramı ve Önergen Tüketici 

Ergenlik, biyolojik değişikliklerin yanında psikolojik, fiziksel, sosyal ve bilişsel olarak da 
değişimlerin yaşandığı, cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı, bunlara ek olarak siyasi, ekonomik, 
duyuşsal, sosyal, kültürel ve yasal konularda da değişikliklerin yaşandığı, bireyin 
sorumluluğunun artış gösterdiği bir geçiş evresi olarak tanımlanmaktadır (Senemoğlu, 2010: 56-
57). Koç (2004: 233)’a göre ergenlik, çocukluk döneminin sona ermesi ile başlayan ve fiziksel 
erişkinliğe ulaşıncaya kadar süren gelişim dönemini ifade etmektedir. Kızlarda adet görme 
erkeklerde ise kılların çıkması ve sesin kalınlaşması bu dönemin fizyolojik ilk belirtileri arasında 
yer almaktadır. 
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Ergenliğin başlangıcı ve ne kadar süreceği tam olarak kestirilemediği gibi, sürecinin de ne şekilde 
başlayıp biteceği, nasıl devam edeceği ile ilgili de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu 
dönem her birey için farklı değişiklikler ve belirsizlikler içerir. Ergenlik dönemi yaklaşık olarak 
10-12 yaşlarında başlar. Ön ergenlik dönemi, 10-12 yaşları ile 14 yaş arasında yaşanan hızlı 
değişmeleri içeren ve erinlik olarak isimlendirilen dönemdir. Orta ergenlik dönemi, 15-17 yaş 
arası değişimlerin neredeyse tamamlandığı dönemi ifade etmektedir. Son ergenlik dönemi ise, 18 
ile 21 yaş arası bireyin bir yetişkin görüntüsüne ulaşmaya başladığı ve yetişkin rollerini üstlendiği 
dönemdir (Dinç, 2010: 26).  

Ön ergenlik dönemi dış görünüşün önem kazandığı bir dönemdir. Bireyin görünüşüne verdiği 
önem benliğinin oluşmasına katkı sağlar. Bu dönemde birey benliğini tanıma arayışı ile dini 
konulara, kahramanlara, çeşitli ideoloji ve öğretilere ilgi duyabilir. Kendi içinde yaşadığı 
kararsızlık bu dönemdeki bireyleri bir araya getirerek dayanışma grupları oluşturmalarına sebep 
olur. Ön ergen için bu dönem çocukluk döneminde öğrendiği kurallar ile oluşturması beklenen 
değerler arasında kaldığı, kendini eleştirdiği ve akranları ile rekabet içinde olduğu bir dönemi 
ifade etmektedir (Güler, 2013: 43). 

Günümüzde ön ergenler bugünün tüketicisi olarak geleceğin potansiyel müşterisi 
konumundadır. Markaların ön ergen pazarı için geliştirdikleri pazarlama stratejilerinin amacı, 
onları tüketime yönlendirmek ve gelecekte markanın sadık müşterisi haline getirmektedir. Bu 
pazar, eğlence, gıda, giyim gibi pek çok sektörde yerini almış durumdadır. Uluslararası bir fast-
food zinciri olan lokantadan çocuklara verilen hediyeyi almak için ailesini ikna eden çocuk satın 
alma sürecinin aktif üyesi olmaktadır. Hayranı olduğu bir kahramanın resminin bulunduğu 
giysiyi satın alma konusunda ailesini ikna eden çocuk tüketici, bu şekilde ailesinin satın alma 
davranışını yönlendirerek tüketimdeki yerini göstermektedir (Aydemir, 2005: 84; Kadıoğlu, 2016: 
31). 

Türkiye’de 2020 yılı Nisan ayı verileri göre 22 milyon 786 bin 798 çocuk bulunmaktadır. Yaş 
grubuna göre incelendiğinde, geçtiğimiz yıl çocuk nüfusun yüzde 27,9’unu 0-4 yaş grubu, yüzde 
27,7’sini 5-9 yaş grubu, yüzde 26,9’unu 10-14 yaş grubu ve yüzde 17,4’ünü ise 15-17 yaş grubu 
çocuklar oluşturmuştur (TUİK, 2020).  Bu verilere göre Türkiye’de de çocuk nüfusunun toplam 
nüfus içinde ciddi oranda bir payının ciddi bir oranda olduğu görülmekte, Türkiye çocuk pazarı 
da firmalar ve özellikle pazarlamacılar için önemli bir kazanç sağlama alanı olarak ele 
alınmaktadır. 

Nüfus içerisindeki paylarının yanı sıra, kendi satın alma kararları ile aile satın alma kararlarına 
yaptıkları etki, yetişkin oldukları dönemde davranış modellerinin yetişkin dönemdeki tüketici 
davranışı modelini etkiyecek olması sebebiyle çocuk ve ergen dönemi bireyleri günümüz 
firmaları için özel bir tüketici grubu haline gelmiştir (Loudon ve Della Bitta, 1988; aktaran Şener 
ve Babaoğul, 2007: 128)  

 

Tüketici Sosyalleşmesi ve Sosyalleşme Aracı Olarak Ünlü Hayranlığı 

Sosyalleşme, toplum ve bireyin karşılıklı olarak birbirini etkilediği bir değişim sürecidir (Erzen 
ve Yalın, 2012: 51). Bu süreç, erken çocukluk döneminde belirgin hale gelmekle beraber anne-
baba-çocuk, çocuk-kardeş, çocuk-akran, çocuk-yakın çevre arası etkileşimi kapsayarak ergenlik 
döneminde de önemini korumaktadır.  Bu öğrenme süreci, bireyin belirli bir grubun aktif bir 
üyesi ve o grubun diğer üyeleri ile değer, inanç ve davranışlarını paylaşmasıyla hayatı boyunca 
devam etmektedir (Gander ve Gardiner, 2010: 297). 

Tüketici sosyalleşmesi kavramı ise kişinin bir tüketici olduğunun kabul edilmesi için ihtiyaç 
duyulan bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanım süreci olarak tanımlanmaktadır. Başka bir 
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deyişle tüketici sosyalleşmesi kişinin tüketici kimliği edinmesi sürecini ifade etmektedir 
(Gültekin ve Erol, 2014: 117).  

Başka bir tanımda tüketici sosyalleşmesi genç bir bireyin tüketici olarak sahip olduğu bilgi, 
yetenek ve tutumların ortaya çıkartma süreci olarak açıklanmıştır. Bu nedenle tüketici 
sosyalleşmesinin bireyin nasıl bir tüketici olduğuna odaklandığını söylemek mümkündür (Dal 
ve Dal, 2015: 374). 

Sosyalleşmenin hayat boyu, tüketici sosyalleşmesinin ise yoğun olarak çocukluk ve gençlik 
dönemlerinde yaşandığı düşünüldüğünde, Türk toplum yapısındaki gibi genç nüfusun toplam 
nüfustaki oranının yüksek olduğu toplumlarda çocukların da tüketici olarak ortaya çıkmasının 
önemi de artmaktadır. Çünkü çocukluk döneminde kazanılan tecrübeler sonraki dönemde 
tüketim anlayışının şekillenmesinde önemli bir role sahip olacaktır (Ward, 1974’den aktaran; 
Madran ve Bozyiğit, 2013: 721). 

Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi yetişkin tüketiciler olma yolunda geçirdikleri 
aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu aşamaları belirleyen birçok unsur vardır. Bunlar tüketimle 
ilgili olayları anlayabilme, bilginin elde edilme şekli, karar verme becerileri, ikna etme becerileri, 
ürünü değerlendirme ve sahip olunan tutumlar, görev ve sorumluluklar gibi unsurlardır (Yücel, 
2003: 25). 

Birey zaman zaman başkasının bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak, onları taklit ederek 
öğrenme süreci geçirebilir. Konuşma, yeme alışkanlıkları, moda tercihleri gibi pek çok konuda 
örnek alınan bireyler ve geliştirilen davranış biçimleri olabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen 
öğrenmeye modelleme yolu ile öğrenme adı verilmektedir (Çelik, 2003: 46). Bu öğrenme şekli 
genellikle aile, akran veya ünlü kişilerin rol model olarak görülmesi ve bireyin davranışlarını 
etkilemesi yoluyla tüketici sosyalleşmesi sürecine yansımaktadır.  

Aile ve akranların yanı sıra ünlü kişiler de bireyin tüketici olarak sosyalleşmesinde etkili bir 
sosyalleşme ajanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü ve tanınmış kişiler tüketici satın alma 
davranışlarında olumlu etki yaratan önemli bir referans grubunu oluşturmaktadırlar. Bu grubu 
oluşturan ünlüler başarılı iş insanları, dizi ve sinema oyuncuları, mankenler, sporcular, 
müzisyenler, gazeteciler gibi farklı branşlarda kendini gösteren kişilerdir (Albar ve Öksüz, 2013: 
421).  

Ünlü kişilerin tüketicilerin sembolik olarak gerçekleştirdikleri tüketim davranışlarında etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Tüketicinin sevdiği ve güvendiği bir kişi tarafından tanıtılan 
veya tavsiye edilen bir ürün tüketicinin fiziksel olarak ihtiyaç duymasa dahi satın alma eğilimi 
göstermesine neden olmaktadır. Bu sayede markalar reklam yüzü olarak seçtikleri ünlü kişileri 
kullanarak ürün veya marka ile tüketici arasında uzun ömürlü bir bağ kurmaktadırlar (Dwivedi 
ve Johnson, 2013: 37).  

İnternet ve sosyal medya kullanımındaki artış ile birlikte ünlü kişilerin takip ederek hayatlarının 
içine kadar girebilen tüketiciler, rol model olarak gördüğü kişilerin davranışlarını taklit ederek 
onlar gibi olmaya çabalamaktadır. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde rol model olarak 
görülen kişilerin karakter oluşumundaki etkisi büyüktür.  

Yapılan araştırmalar çocuğun kişilik gelişiminde de rol modelin önemini ortaya koymaktadır. 
Özellikle çocuğa ebeveyn davranışlarının nedenleri ile birlikte açıklanması taklit yoluyla 
öğrenmesini kolaylaştırmaktadır. Rol model ile çocuğun bir davranış şekline yönelmesinin sosyal 
olarak onaylanmış olması önemli bir noktadır (Aydın, 2001: 52).  

Rol model olarak görülen veya hayranlık duyulan kişi bireyin kimlik gelişimini de 
etkilemektedir. Özellikle çocukluk ve ergenlikte müzisyenler, sporcular, oyuncular gibi ünlü 



Hale ÇOLAKOĞLU ve Nilay KÖLEOĞLU 

 659 

kişilere beslenen yoğun hayranlık çocuklarda ve gençlerde onları taklit etme, onlar gibi olma ve 
onların satın aldığı ürünleri satın alma gibi çabalar içerisinde olmalarına neden olmaktadır (Chan 
ve Zhang, 2007: 142).  

Birey çok küçük yaşlardan itibaren birilerinden etkilenmekte ve tüketime yönelik 
davranışlarında bu kişilere ilişkin gözlemleri etkili olmaktadır. Rol model, çocukların tüketici 
olarak sosyalleşmesini etkilerken tüketime yönelik kararlarını, tutum ve davranışlarını, 
markalara ilişkin algılarını da şekillendirmektedir (Martin ve Bush, 2000: 441-443).   

 

Satın Alma Niyeti  

Niyet, Türk Dil Kurumu’nun Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğündeki anlamı ile “Bir şeyi yapmayı 
önceden isteyip düşünme, maksat” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Niyet kavramı Tek 
(1999:215) tarafından “Bir şeyi yapmayı önceden isteyerek tasarlama anlamına gelmekte olup 
herhangi bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik fiili iradenin önemli bir göstergesi” olarak ifade 
edilmiştir.  

Pazarlama açısından niyet kavramını, satın alma seçeneklerini değerlendirme ve satın almanın 
gerçekleşmesi aşamaları arasında gerçekleştiği şeklinde yorumlamak mümkündür. Buradan 
hareketle satın alma niyeti, müşterinin bir ürün veya hizmeti satın alması yönündeki algısının 
kanaat seviyesidir (Bergeron, 2004: 117). Başka bir söylemle satın alma niyeti, bireyin bir ürün 
veya hizmeti satın alma eğilimi şeklinde ifade edilebilir (Tek, 1999:215). 

Ajzen’e (2005:100-101, 115) göre satın alma niyeti gerçek davranışla ilişkilidir. Niyetler, çeşitli 
davranış eğilimlerini doğru bir şekilde tahmin edebilir. Niyet ve davranış arasındaki ilişkide 
çoğu zaman düşük korelasyonlar gözlemlense bile bu ilişki genel itibari ile önem arz etmektedir. 
(Çetinkaya, 2019:74).  

Dodds vd. (1991), satın alma niyetini, müşterinin belirli bir ürün veya hizmeti satın alma olasılığı 
olarak tanımlamış (Lien vd., 2015:212) ve satın alma niyetinin tüketicinin herhangi bir satın alma 
kararı almadan önce yaşadığı duygu, düşünce ve deneyimler ile dış etkenlerden oluştuğunu 
ifade etmiştir (Yeh, 2015: 36). Schifman ve Kanuk (2007)’a göre satın alma niyeti tüketici 
davranışının tahmin edilmesini için önemli bir göstergedir. Olumlu bir satın alma niyeti, 
tüketiciyi satın almayı gerçekleştirmeye yönelten en önemli itici güç olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Wu vd., 2011: 32).  

Tüketici satın alma niyetinin temelinde ürün veya hizmet seçimi, marka tercihi, zaman ve miktar 
gibi bilgiler yer almaktadır. Satın alma niyetinin biliniyor olması, tüketicinin satın alacağı ürün 
veya hizmeti ve satın alma davranışı ihtimalini önceden anlayabilmenin bir yolu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle firmalar tüketici niyetinin ölçülmesine yönelik araştırmalar yaparak bu 
bilgileri elde etmeye çalışmaktadır. Mevcut müşteriler ve potansiyel müşteriler açısından 
değerlendirildiğinde mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinin yeni müşteri elde etme 
maliyetinden düşük olduğu bilgisi doğrultusunda firmalar ve pazarlamacılar açısından satın 
alma niyetinin önemi daha da artmaktadır (Kozak ve Doğan, 2014: 65). 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri  

Bireyin sosyalleşme çabası elbette ki kendine yakın bulduğu, rol model olarak gördüğü 
unsurların olduğu bir gruba dahil olmak içindir. Medyanın etkisi ile çocuklar ve gençler çeşitli 
kişilere özenmekte ve onları rol model olarak görmektedir. İnternetin ve sosyal medya 
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kullanımının yaygınlaşması ile birlikte birey ekranda görüp hayranı olduğu kişiyi takip ederek 
onunla iletişim kurabilmekte, rol model aldığı kişi ile sanal ortamlarda bir araya gelmektedir. 
Televizyon ve internet ortamlarında sunulan özendirici yaşamlar ve karakterler çocukların ve 
gençlerin hayranı olduğu ünlü ile bağ kurma isteğini daha da arttırmaktadır. Hayranı olduğu 
ünlü ile arasında bir bağ kurmaya çalışan birey tüketimini de ona göre şekillendirmekte, özellikle 
onların kullandığı veya önerdiği, üzerinde onları resimlerinin veya onları çağrıştıracak 
sembollerin olduğu ürünleri tercih etme yoluna gitmektedir. Bu yolla birey, hayranı olduğu 
ünlünün bulunduğu topluluğa dahil olmuş hissederek bunun hazzını yaşmaktadır (Kadıoğlu, 
2013: 107).  

Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesinde de ünlü hayranlığı etkisi bu şekildedir. Temelde 
ünlü hayranlığı akran baskısından kaynaklanan, sevdikleri spor, müzik ve/veya eğlence 
yıldızının adını taşıyan en iyi bilinen markalara yönelmektir (Dotson ve Hyatt, 2005; Fan ve Li, 
2009: 7). Çocuklar ve ergenler genellikle hayranı oldukları sporcu veya şarkıcıya büyük saygı 
duyarlar. Ünlü hayranlığı yaygın olduğu için bu durum bir pazarlama stratejisi olarak kullanılır 
ve bu şekilde hayranlar markanın ürünlerini satın almaya ikna edilir (Chiou vd., 2005: 318). 
Keşfetme dürtüsü ile hareket eden çocuklar üzerinde medyanın, özellikle de televizyonun etkisi 
yadsınamaz düzeydedir. Çocukların alacakları kararlarda etkili bir araç olan televizyon ve 
özellikle reklamlar içerdikleri kurgusal, renkli, müzikli öğeler ile çocukları etkisi altına 
almaktadır (Engin, 2013: 223). 

Araştırmanın modeli, gerçekleştirilen literatür taraması sonrasında çalışmalarda kullanılan 
değişkenler temel alınarak oluşturulmuştur. Şekil 1’de araştırmanın modelinin temel 
değişkenleri verilmiştir. Modele göre sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerine etkisi 
araştırılmaktadır. Öte yandan sembolik tüketimin ünlü hayranlığı üzerine etkisi ile ünlü 
hayranlığının satın alma niyeti üzerine etkisi araştırılan diğer bir konudur. 

Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1: Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 

H2: Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerine etkisinde ünlü hayranlığının aracılık rolü vardır. 

H2a: Sembolik tüketimin ünlü hayranlığı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 

H2b: Ünlü hayranlığının satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 

Bu hipotezler doğrultusunda çalışmanın modeli aşağıdaki gibidir: 

 

 H2a H2b 

 

 

 H1 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama  

Araştırmanın örneklem seçimi için araştırmada kullanılması planlanan değişkenlere yönelik 
literatür taraması sonucunda ulaşılan çalışmalar göz önünde bulundurularak, seçilen değişkenler 

SEMBOLİK 
TÜKETİM 

ÜNLÜ 
HAYRANLIĞI 

SATIN ALMA 
NİYETİ 
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için araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde yaşayan 10-14 yaş grubu ön ergen tüketiciler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Çanakkale ili merkez ilçesinde yaşayan 10-14 yaş 
grubu ön ergen tüketiciler olarak kabul edilmiştir. Çanakkale İl Müdürlüğü verilerine göre 
Çanakkale ilinde eğitim öğretimine devam eden 10-14 yaş grubu ön ergen sayısı yaklaşık olarak 
12700 olarak hesaplanmıştır (https://www.meb.gov.tr).  

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi birçok açıdan araştırmacı için büyük önem taşımaktadır. 
Araştırmacı örneklem hacmini istatistiksel yöntemlerle hesaplayabileceği gibi, zaman, bütçe, 
evrenin homojenliği vb. etkenler doğrultusunda yargısal bir sonuca varabilir (Gegez, 2007: 258). 
Bu araştırmanın örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde Saunders ve arkadaşları tarafından 
oluşturulan ‘%95 Güven Düzeyinde Farklı Anakütle Büyüklükleri İçin Örnek Hacimleri’ 
tablosundan yararlanılmıştır (Saunders vd., 2009: 219). Tabloya göre ana kütlesi 10000 olan bir 
araştırmanın %95 güven düzeyinde uygun örneklem miktarı 370’tir. Bu doğrultuda araştırmanın 
örneklem büyüklüğü 470 olarak hesaplanmıştır.   

Çalışmada araştırma verilerinin toplanmasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izin ile 
tesadüfî örnekleme yöntemlerinden kümelere göre örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kümelere 
göre örneklemede araştırmacının elinde seçim yapmak için kullandığı liste toplam bireyler değil, 
toplam kümeler listesidir. Araştırmacı elindeki kümelerden birini veya birkaçını tesadüfen seçer 
(Gegez, 2007: 245).  

Çalışma kapsamında veriler mevcut literatürden yararlanılarak geliştirilen anket formu aracılığı 
ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formunun tercih edilmesinin birçok nedeni 
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; araştırmacının amacını sorulara dönüştürerek cevaplayıcıya 
sunması, soruları standartlaştırarak bütün cevaplayıcılara aynı tür soruların yöneltilmesini 
sağlaması, veri analizini kolaylaştırması ve hızlandırması, pazarlama alanındaki varsayımların 
sayısal temel oturtulmasında en güçlü araç olması (Nakip 2006: 120) şeklinde sıralanabilir. 
Ayrıca, ön ergen tüketici ve tüketici sosyalleşmesi yazınında da anket formu veri toplama 
yöntemi yaygın şekilde kullanılmıştır. 

Geliştirilen anket formu iki grup sorudan oluşmaktadır. Birinci grupta, araştırmaya katılan ön 
ergenlerin demografik özelliklerine ilişkin dokuz ve hayranı olduğu ünlüye ilişkin üç soru 
bulunmaktadır. Anket formunda yer alan ikinci grup, sembolik tüketim, ünlü hayranlığı ve satın 
alma niyetini ölçmeye yönelik yirmi üç sorudan oluşmaktadır. Birinci grup sorular çoktan 
seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. İkinci grup sorular ise 5’li (1- Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3- Fikrim yok, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde 
5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. 

Ölçeklerin oluşturulması için geniş bir literatür araştırması yapılmış ve kullanılacak değişkelerle 
ilgili ölçekler tespit edilmiştir. Anket formunun oluşturulmasında sembolik tüketim için 
Azizağaoğlu (2010) tarafından kullanılan ölçekte yer alan ifadelerden; ünlü hayranlığı için 
Mascarenhas ve Higby (1993) tarafından kullanılan ve Sarıkaya ve Barutçu Türkmen (2014) 
tarafından Türkçeye çevrilen ifadelerden; satın alma niyeti için Fandos ve Flavian (2006) 
tarafından kullanılan ölçekte yer alan ifadelerden yararlanılmıştır. Anket formunun 
oluşturulmasında kullanılan ölçekler Tablo 1’de görülmektedir. Anketteki soru sayısı, anketin 
tasarımı ve uygulaması yönüyle, anketin genel kabul gören kurallara ve formata uygun olmasına 
dikkat edilmiştir. Elde edilen verilere paket programlar yardımıyla güvenilirlik analizleri 
yapılmış ve ön test çalışması sonucunda ankete son şekli verilmiştir. 

Veri toplama işlemi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik 
Kurulundan “Etik Kurul Onayı” ve Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden “Makam 
Onayı” alınmıştır. Veri toplama işlemi 25 Mayıs – 15 Haziran 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulama prosedürü gereği 
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okul idaresine anket formunun teslim edilmesi ve öğretmenler tarafından uygulanması şeklinde 
gerçekleşmiştir. Çanakkale il merkezinde bulunan 23 devlet, 6 özel okula ulaşılmış, bazı okullar 
izin alınmış olmasına rağmen gönüllü katılım göstermemiştir. Anket uygulaması sonucunda 677 
anket formuna ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda 647 anketin veri analizinde 
kullanılabilecek uygunlukta olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 1: Anket Formunun Oluşturulmasında Yararlanılan Kaynaklar 

Değişken İfadeler Yazarlar 

Sembolik 
Tüketim  

1. Bu ürünün benim imajıma uygun olduğunu düşünüyorum. 

A
zi

za
ğa

oğ
lu

 (2
01

0)
 

2. Bu ürünün tarzımı yansıttığını düşünüyorum. 
3. Bu ürün manevi değerlerime uygundur. 
4. Bu ürünü kullanmak beni olmak istediğim biri gibi gösterir. 
5. Bu ürün kişiliğime uygundur. 
6. Ailemdeki diğer kişiler de bu ürünü beğenir. 
7. Arkadaşlarım da bu ürünü beğenir. 
8. Bu ürün ünlü kişilerin kullandığı bir üründür. 
9. Bu ürünü kullanan diğer kişilerle aramda ortak yönler 
olduğunu düşünüyorum. 
10. Bu ürünü kullanarak toplum içinde kendimi daha rahat ve 
güvenli hissediyorum. 
11. Bu ürünü kullanarak modayı takip etmiş olurum. 
12. Bu ürün sosyal statüme (toplum içindeki konumuma) 
uygundur. 
13. İnsanlar üzerimde bu ürüne ait isim ya da logoları 
gördüklerinde toplumdaki yerim hakkında fikir sahibi olurlar. 
14. Bu ürünü kullanmak insanların bana güven duymalarına 
yardımcı olur. 
15. Bu ürünü kullanmak toplum içerisinde bana saygınlık 
kazandırır. 
16. Bu ürünü kullanmak benim değerli ve özel biri olarak 
görünmeme yardımcı olur. 
17. Bu ürünü kullanmak zengin görünmemi sağlar. 
18. Bu ürünü kullanarak başarılı biri olduğumu gösterebilirim. 

Ünlü 
Hayranlığı 

1. Hayranı olduğum kişilerin alışveriş yaptıkları mağazalardan 
alışveriş yapmak isterim.  

M
as

ca
re

nh
as

 v
e 

H
ig

by
 

(1
99

3)
 

2. Fiyatları ne kadar yüksek olursa olsun hayranı olduğum 
kişilerin kullandığı, tanıttığı ürünleri satın almak isterim. 
3. Moda olan mağazalardan alışveriş yapmak isterim. 
4. Sosyal medya ortamında popüler olan ürün ve markaları satın 
almayı tercih ederim. 
5. Alışveriş yaptığım mağaza tercihlerimde hayranı olduğum 
ünlülerin etkisi yoktur. (T) 

Satın Alma 
Niyeti 

1. Kullandığım bir ürün tükendiğinde genellikle yine aynı 
marka ürünü satın alırım.  

Fa
nd

os
 

ve
 

Fl
av

ia
n 

(2
00

6)
 

2. Kullandığım bir ürünü satın aldığım mağazada bulamazsam 
aynı marka ürünü bulmak için çaba sarf ederim. 
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Çalışmada ilk temel analizler için SPSS programı, araştırma modelinin ve aracılık etkisinin test 
edilmesi için ise yapısal eşitlik modellemesi programlarından LISREL yazılım programı 
kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modeli (YEM) ölçülen ve gizil değişkenler arasındaki neden sonuç 
(nedensel) ilişkilerini test etmede kullanılan istatistiksel bir yaklaşımdır. Psikoloji, pazarlama, 
eğitim ve sosyolojide kuramsal modellerin işlerliklerinin araştırılmasında kullanılan bir araçtır 
(Yılmaz 2004: 77).  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında, anketi cevaplayanların demografik özelliklerine yönelik sıklık tabloları, 
hayranı oldukları ünlülere ilişkin tablolar, geçerlilik analizi, güvenilirlik analizi ve çalışma 
hipotezlerinin test edilmesi için yapılan regresyon analizlerinden oluşmaktadır. Çalışma 
dahilinde yapılan bu analizler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. Daha sonrasında ise regresyon 
analizleri doğrultusunda hipotezler ile ilgili elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan ön ergen tüketicilerin demografik özelliklerine ait sıklık (frekans) ve yüzde 
dağılımlarını gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere çalışmaya katılanların 353’ü kız, 294’ü oğlandan 
oluşmaktadır. Bunların toplam içerisindeki yüzdelik dağılımları ise, sırasıyla %54,6 ve %45,4’tür. 
Bu sonuca göre kız ve oğlan katılımcıların sayısının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 

    Tablo 2. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımları 

Cinsiyet  Sıklık (%) 
Kız  353 54,6 
Oğlan 294 45,4 
Toplam  647 100,0 

 

Araştırmaya katılanların yaş itibariyle dağılımları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü 
üzere araştırmaya katılanların 276’sı 10, 228’i 11, 47’si 12, 50’si 13 ve 46’sı 14 yaşındadır. Bu 
dağılımın yüzdelerine bakıldığında katılımcıların yaklaşık %43’ünün 10, yaklaşık %35’inin 11, 
yaklaşık %7’sinin 12 ve 14, %8’inin ise 13 yaşında olduğu görülmektedir.  

Bu sonuçlara göre katılımcıların yaş gruplarına göre eşit dağılmadığı açıktır. Bu durum veri 
toplama aşamasında gönüllü katılım gösteren ve göstermeyen okul türlerindeki farklılıktan 
kaynaklanmaktadır. 10 ve 11 yaş grubu katılımcılar ilkokul seviyesinde; 12, 13 ve 14 yaş grubu 
katılımcılar ise ilköğretim ikinci kademe ve/veya ortaokul seviyesinde eğitim veren okullarda 
eğitim öğretimine devam eden öğrencilerdir. Bu sonuç göstermektedir ki ilkokul seviyesindeki 
okullar, ilköğretim ikinci kademe ve/veya ortaokul seviyesindeki okullara göre daha fazla 
gönüllü katılım göstermiştir. 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan ön ergenlerin annelerinin 158’i ilköğretim, 161’i lise, 237’si ön 
lisans/lisans ve 87’si lisansüstü düzeyinde eğitime sahiptir.  Araştırmaya katılan ön ergenlerin 
annelerinin yaklaşık %50’si (%49,6) ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahipken, yaklaşık 
%37’si ön lisans/lisans düzeyinde, yaklaşık %14’ü ise lisansüstü düzeyinde eğitime sahiptir. Aynı 
tabloda katılımcıların babalarının eğitim durumu görülmektedir. Buna göre katılımcı ön 
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ergenlerin babalarının 92’si ilköğretim, 168’i lise, 271’i ön lisans/lisans ve 114’ü lisansüstü 
düzeyinde eğitime sahiptir. Araştırmaya katılan ön ergenlerin babalarının yaklaşık %40’ı (%40,3) 
ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahipken, yaklaşık %42’si ön lisans/lisans düzeyinde, 
yaklaşık %18’ü ise lisansüstü düzeyinde eğitime sahiptir. Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan 
ön ergenlerin babalarının eğitim düzeyinin annelerine göre daha yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür.  

 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin Yaş İtibariyle Dağılımları 

Yaş Sıklık (%) 
10 276 42,7 
11 228 35,2 
12 47 7,3 
13 50 7,7 
14 46 7,1 
Toplam 647 100,0 

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin Ebeveynlerinin Eğitim Durumları İtibariyle 
Dağılımları 

Annenizin Eğitim Durumu Sıklık (%) 
İlköğretim 158 24,6 
Lise 161 25,0 
Ön Lisans/Lisans 237 36,9 
Lisansüstü 87 13,5 
Toplam 643 100,0 
Babanızın Eğitim Durumu Sıklık (%) 
İlköğretim 92 14,3 
Lise 168 26,0 
Ön Lisans/Lisans 271 42,0 
Lisansüstü 114 17,7 
Toplam 645 100,0 

 

Araştırmaya katılan ön ergenlerin ebeveynlerinin meslekleri Tablo 5’te verilmiştir. Bu araştırma 
sorusu katılımcılara açık uçlu soru şeklinde sorulmuş, cevapların sınıflandırılmasında TUİK 
tarafından yayınlanan uluslararası meslek sınıflandırılması (http://www.tuik.gov.tr) ayrımı 
kullanılmıştır. Bu ayrıma ilave olarak katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda emekli, ev 
hanımı ve çalışmıyor maddeleri de sınıflandırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların ebeveynlerinin meslek dağılımı değerlendirilecek olursa; 
katılımcıların annelerinin 281’i ev hanımı, 157’si profesyonel meslek mensubu, 81’i hizmet ve 
satış elemanı, 16’sı teknisyen, tekniker veya yardımcı profesyonel meslek mensubu, 7’si nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışan ve silahlı kuvvetler mensubu, 6’sı emekli ve 2’si yöneticidir. Bu 
sonuçlara göre, katılımcıların annelerinin yarısına yakını (%44,2) ev hanımıdır. Yaklaşık %25’i ise 
profesyonel meslek mensubudur. 

Araştırmaya katılanların babalarının mesleklerine ilişkin cevaplarına göre; 204’ü hizmet ve satış 
elemanı, 151’i profesyonel meslek mensubu, 107’si büro hizmetlerinde çalışan eleman, 48’,i silahlı 
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kuvvetleri mensubu, 31’i nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan, 27’si tesis ve makine operatörü/ 
montajcı, 25’i emekli, 19’u teknisyen, tekniker veya yardımcı profesyonel meslek mensubu, 9’u 
nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanı,  5’i sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışan, 1’i 
yönetici ve 4’ü de çalışmıyor. Dağılıma baktığımızda, babaların yaklaşık %32’si hizmet ve satış 
elemanı, %23’ü profesyonel meslek mensubu, %17’si büro hizmetlerinde çalışmaktadır. Geri 
kalan meslek gruplarında çalışan babaların oranı %7’yi geçmemektedir. Annelerin yarısına 
yakını çalışmıyor iken; babaların yaklaşık %45’i geliri yüksek işlerde çalışmakta; %95’i aktif 
olarak iş hayatına devam etmektedir. Bu sonuca göre araştırmaya katılanların ailelerinde gelir 
sağlayan kişiler büyük oranda babalardır.  

 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin Ebeveynlerinin Meslekleri İtibariyle Dağılımları 

Annenizin Mesleği  Sıklık (%) 
Yöneticiler 2 0,3 
Profesyonel Meslek Mensupları 157 24,7 
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı 
Profesyonel Meslek Mensupları 

16 2,5 

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 79 12,4 
Hizmet ve Satış Elemanları 81 12,7 
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde 
Çalışanlar 

7 1,1 

Silahlı Kuvvetler Mensupları 7 1,1 
Emekli 6 0,9 
Ev Hanımı 281 44,2 
Toplam  636 100,0 
Babanızın Mesleği Sıklık (%) 
Yöneticiler 1 0,2 
Profesyonel Meslek Mensupları 151 23,9 
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı 
Profesyonel Meslek Mensupları 19 3,0 

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 107 17,0 
Hizmet ve Satış Elemanları 204 32,3 
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su 
Ürünleri Çalışanları 9 1,4 

Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 5 0,8 
Tesis ve Makine Operatörleri ile 
Montajcılar 27 4,3 

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde 
Çalışanlar 31 4,9 

Silahlı Kuvvetler Mensupları 48 7,6 
Emekli 25 4,0 
Çalışmıyor 4 0,6 
Toplam  631 100,0 

 

Tablo 6’ya göre katılımcıların ailelerinin gelir durumlarına ilişkin sonuçlara bakıldığında, 14 
ailenin düşük, 491 ailenin orta ve 140 ailenin gelir durumunun yüksek olduğu görülmektedir. 
Orta gelir düzeyine sahip ailelerin toplamdaki oranı yaklaşık %76’dır. Katılımcıların sadece %2’si 
düşük gelir düzeyine sahiptir.  
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin ‘Ailelerinin Gelir Durumları’ İtibariyle Dağılımları 
Ailenizin Gelir Durumu  Sıklık (%) 
Düşük 14 2,2 
Orta  491 76,1 
Yüksek  140 21,7 
Toplam  645 100,0 

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Ön Ergenlerin Okudukları Okul Türleri İtibariyle Dağılımları 

Okuduğunuz Okulun Türü Sıklık (%) 
Özel  198 30,6 
Devlet 449 69,4 
Toplam  647 100,0 

 

Tablo 7’de araştırmaya katılan ön ergenlerin eğitim öğretime devam ettikleri okul türlerine ilişkin 
dağılım gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların 198’i özel okula devam ederken, 449’u devlet 
okulunda eğitim öğretimine devam etmektedir. Araştırma kapsamında Çanakkale ili merkez 
ilçesinde 26 devlet ve 3 özel okulda anket uygulaması yapılmıştır. Toplamda 29 okul içinde devlet 
okullarının oranı yaklaşık %90 iken araştırma verilerine göre devlet okuluna devam eden 
katılımcıların oranı yaklaşık %70’tir. Bu sonuç ankete katılım gösteren devlet okulu oranının özel 
okullara göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Veri gizliliğinin sağlanması açısından 
katılımcılara doğrudan okul ismi sorulmamıştır.  

 

Tablo 8. Katılımcıların Hayranı Olduğu Ünlülere İlişkin Dağılım (1) 

Hayranı olduğunuz 3 ünlünün 
isimlerini 1.En çok, 2. Çok ve 3. 
En az olacak şekilde sıralayınız 

1. EN ÇOK 2. ÇOK 3. EN AZ 

Sıklık (%) Sıklık (%) Sıklık (%) 

Müzisyen/Şarkıcı/Müzik Grubu 226 34,9 241 45,6 226 47,1 
Sporcu 99 15,3 98 18,5 87 18,1 
Youtuber/Influencer/Vlogger 96 14,8 81 15,3 79 16,5 
Oyuncu  87 13,4 73 13,8 50 10,4 
Tarihi kişilik 32 4,9 8 1,5 9 1,9 
Bilim İnsanı  8 1,2 4 0,8 4 0,8 
İş İnsanı/Siyasetçi 1 0,2 2 0,4 8 1,7 
Diğer 23 3,6 22 4,2 17 3,5 
Toplam 572 100 529 100 480 100 

 

Araştırmaya katılan ön ergenlere, hayranı oldukları ünlülere ilişkin iki soru yönetilmiş, 75 
katılımcı ‘yok’ cevabını vermiştir. Geriye kalan 572 katılımcının verdiği cevaplara ait bulgular 
Tablo 8’deki gibidir. Tablodaki sonuçlara göre, katılımcıların en çok beğendiği ünlüler müzisyen, 
şarkıcı ve müzik gruplarından (%34,9) oluşmaktadır. En çok hayranı olunan ikinci grup sporcular 
(%15,4) üçüncü grup ise youtuber, influencer ve vlogger ünlüleri (%14,8) bulunmaktadır. 
Katılımcıların en çok hayranı olduğu Müzisyen/Şarkıcı/Müzik Grubu ‘Hadise’ ve ‘Murat Boz’, 
sporcular ‘Ronaldo’ ve ‘Neymar’, Youtuber/Influencer/Vlogger ‘Enes Batur’ ve ‘Duygu Köseoğlu’ 
olarak belirtilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %5’i en çok hayranı olduğu ünlü bir bilim insanı 
(Eistein (3), Stephen Hawking (2), Yuri Gagarin (1), Neil Amstrong (2)) olduğunu söylemiştir. 
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Katılımcıların bu ayrımlar dışında vermiş oldukları cevaplar diğer seçeneğinde gösterilmiştir. Bu 
seçeneğe dahil edilen cevaplar; komedyenler, yazarlar, survivor yarışmacıları, manken ve 
modeller ile medyatik diğer ünlülerden oluşmaktadır. Bu seçenekte en çok belirtilen ünlü isim 
‘Cem Yılmaz’ ve ‘Turabi’ olmuştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki 10-14 yaş grubundaki bu ön 
ergenler çoğunlukla televizyon ve internet aracılığıyla tanıdıkları ünlülere hayranlık 
duymaktadırlar.  

 

Tablo 9. Katılımcıların Hayranı Olduğu Ünlülere İlişkin Dağılım (2) 

Hayranı olduğunuz kişilerden 
etkilenerek satın aldığınız 
ürünler nelerdir? Üçünü 
sıralayınız   

1. TERCİH 2. TERCİH 3. TERCİH 

Sıklık (%) Sıklık (%) Sıklık (%) 

Giysi/Ayakkabı 82 27,5 65 28,6 36 24,8 
Spor Malzemesi 55 18,5 32 14,1 17 11,7 
Takı/Aksesuar 45 15,1 44 19,4 39 26,9 
Oyuncak 24 8,1 18 7,9 3 2,1 
Kitap/Kırtasiye 22 7,4 24 10,6 17 11,7 
Kozmetik Malzemesi 12 4 7 3,1 6 4,1 
Teknolojik Ürün/Aksesuarı 10 3,4 5 2,2 9 6,2 
Cd/Albüm 9 3 4 1,8 2 1,4 
Yiyecek/İçecek 8 2,7 6 2,6 2 1,4 
Bilgisayar 7 2,3 3 1,3 3 2,1 
Telefon 5 1,7 3 1,3 2 1,4 
Bilgisayar Oyunu 5 1,7 7 3,1 2 1,4 
Diğer 14 4,7 9 4,0 7 4,8 
Toplam 298 100 227 100 145 100 

 

Tablo 9’da ise katılımcılara sorulan ‘Hayranı olduğunuz kişilerden etkilenerek satın aldığınız 
ürünler nelerdir? Üçünü sıralayınız’ sorusuna yanıtlar yer almaktadır. Katılımcıların 349’u ‘Yok’ 
yanıtını vermiştir. Geriye kalan 298 katılımcının verdikleri yanıtlara ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Buna göre katılımcıların hayranı olduğu kişilerden etkilenerek satın aldığı ürünlerin 
başında giysi/ayakkabı, spor malzemeleri ve takı/aksesuar gelmektedir. Katılımcıların hayranı 
olduğu kişilerden etkilenerek satın aldığı ürünlerde ikinci sırada tercih ettiği ürünler yine 
giysi/ayakkabı, takı/aksesuar ve spor malzemeleri olarak sıralanmaktadır. Katılımcıların üçüncü 
sırada tercih ettiği ürünler ise takı/aksesuar, giysi/ayakkabı ile spor malzemesi ve kitap/kırtasiye 
olarak sıralanmaktadır. Bu sorunun birinci tercih kısmına katılımcıların %46’sı yanıt verirken, 
ikinci tercih kısmına %35’i ve üçüncü tercih kısmına ise %22’si yanıt vermiştir. Diğer 
seçeneğinden belirtilen ürünler ise, bardak/kupa, yastık/nevresim takımı, poster/broşür, gitar, 
bağlama ve evcil hayvan şeklinde belirtilen ürünlerden oluşmaktadır. Bu sonuçlara göre katılımcı 
ön ergenlerin hayranı olduğu ünlülerden en çok etkilendiği ürün grubu giysi, ayakkabı, çanta, 
bileklik, forma, krampon gibi ürünlerdir.  

 

Geçerlilik Analizi  

Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek bunun yanında çalışma çerçevesinde 
kullanılan değişkenleri oluşturan faktörlerin neler olduğunu ve bu faktörlerden her birinin 
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değişkenleri açıklama derecesini görmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre değişkenlere ait faktör analizi sonuçları Tablo 13’de verilmiştir.  

 

Tablo 10. Sembolik Tüketim Değişkenine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

İfadeler Faktör Yükleri  
Bu ürünü kullanmak benim değerli ve özel biri olarak görünmeme 
yardımcı olur. 0,732 

Bu ürünü kullanmak toplum içerisinde bana saygınlık kazandırır. 0,705 
Bu ürünü kullanmak insanların bana güven duymalarına yardımcı olur. 0,689 
İnsanlar üzerimde bu ürüne ait isim ya da logoları gördüklerinde 
toplumdaki yerim hakkında fikir sahibi olurlar. 0,686 

Bu ürün sosyal statüme (toplum içindeki konumuma) uygundur. 0,682 
Bu ürünü kullanarak toplum içinde kendimi daha rahat ve güvenli 
hissediyorum. 

0,679 

Bu ürünü kullanan diğer kişilerle aramda ortak yönler olduğunu 
düşünüyorum. 0,649 

Bu ürünü kullanarak başarılı biri olduğumu gösterebilirim. 0,647 
Bu ürünü kullanmak beni olmak istediğim biri gibi gösterir. 0,645 
Bu ürün manevi değerlerime uygundur. 0,625 
Bu ürünü kullanmak zengin görünmemi sağlar. 0,614 
Bu ürünün benim imajıma uygun olduğunu düşünüyorum.                                                              0,613 
Bu ürünü kullanarak modayı takip etmiş olurum. 0,613 
Bu ürünün tarzımı yansıttığını düşünüyorum. 0,598 
Arkadaşlarım da bu ürünü beğenir. 0,598 
Bu ürün kişiliğime uygundur. 0,587 
Ailemdeki diğer kişiler de bu ürünü beğenir. 0,586 
Bu ürün ünlü kişilerin kullandığı bir üründür. 0,583 
Toplam Açıklanan Varyans 
KMO Örneklem Yeterliliği 

%52,639 
0,933 

Bartlett Küresellik Testi 
Ki-Kare  
Df 
Sig. 

5305,484 
153 
,000 

 

Sembolik tüketim ölçeğinde 18 ifade yer almaktadır. Tablo 10’da görüldüğü üzere, yapılan faktör 
analizi sonucunda tek bir faktör elde edilmiştir. Bu tek faktör varyansın %52,639’unu temsil 
etmektedir. Yapıya sayısal anlamda bakıldığında örneklem yeterliliğini ifade eden KMO 
değerinin kabul edilebilir alt değer olan 0,50’nin (Kalaycı, 2006: 322) üzerinde olduğu ve madde 
yapısından anlamlı faktörler çıkartılabileceğini gösteren Barlett küresellik testinin ise anlamlı 
olduğu saptanmıştır. Maddelerin faktör yüklerinin %58 ile %73 arasında olduğu ve kabul 
edilebilir düzeyde (Özdamar, 2010:227) oldukları görülmektedir.  

Ünlü hayranlığı ölçeğinde 5 ifade yer almaktadır. Tablo 11’de görüldüğü üzere, yapılan faktör 
analizi sonucunda tek bir faktör elde edilmiştir. Bu tek faktör varyansın %52,023’ünü temsil 
etmektedir. Yapıya sayısal anlamda bakıldığında örneklem yeterliliğini ifade eden KMO 
değerinin kabul edilebilir alt değer olan 0,50’nin üzerinde olduğu ve madde yapısından anlamlı 
faktörler çıkartılabileceğini gösteren Barlett küresellik testinin ise anlamlı olduğu saptanmıştır. 
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Maddelerin faktör yüklerinin %53 ile %88 arasında olduğu ve kabul edilebilir düzeyde oldukları 
görülmektedir. 

Tablo 11. Ünlü Hayranlığı Değişkenine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

İfadeler Faktör 
Yükleri  

Fiyatları ne kadar yüksek olursa olsun hayranı olduğum kişilerin kullandığı, 
tanıttığı ürünleri satın almak isterim. 0,815 

Hayranı olduğum kişilerin alışveriş yaptıkları mağazalardan alışveriş yapmak 
isterim. 0,796 

Sosyal medya ortamında popüler olan ürün ve markaları satın almayı tercih 
ederim. 0,729 

Moda olan mağazalardan alışveriş yapmak isterim. 0,665 
Alışveriş yaptığım mağaza tercihlerimde hayranı olduğum ünlülerin etkisi 
yoktur.  0,573 

Toplam Açıklanan Varyans 
KMO Örneklem Yeterliliği 

%52,023 
0,778 

Bartlett Küresellik Testi  
Ki-Kare  
Df 
Sig.  

804,642 
10 

,000 

 

Tablo 12. Satın Alma Niyeti Değişkenine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

İfadeler Faktör 
Yükleri  

1. Kullandığım bir ürün tükendiğinde genellikle yine aynı markayı satın alırım. 0,837 
2. Kullandığım bir ürünü satın aldığım mağazada bulamazsan aynı markayı 
bulmak için çaba sarf ederim. 0,837 

Toplam Açıklanan Varyans 
KMO Örneklem Yeterliliği 

%70,116 
0,500 

Bartlett Küresellik Testi  
Ki-Kare  
Df 
Sig.  

113,807 
1 

,000 

 

Satın alma niyeti ölçeğinde 2 ifade yer almaktadır. Tablo 12’de görüldüğü üzere, yapılan faktör 
analizi sonucunda tek bir faktör elde edilmiştir. Bu tek faktör varyansın %70,116’sını temsil 
etmektedir. Yapıya sayısal anlamda bakıldığında örneklem yeterliliğini ifade eden KMO 
değerinin kabul edilebilir alt değer olan 0,50 olduğu ve madde yapısından anlamlı faktörler 
çıkartılabileceğini gösteren Barlett küresellik testinin ise anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Maddelerin faktör yüklerinin %83 olduğu ve kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmektedir. 

 

Güvenilirlik Analizi  

Çalışmanın güvenilirlik analizinde, araştırma modelinde yer alan üç değişkenin alfa 
katsayılarına bakılmıştır. Aşağıda araştırma değişkenlerine ilişkin madde-bütün (Item-Total) 
korelasyon değerleri ve Cronbach Alpha (α) katsayıları görülmektedir.  
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Tablo 13. Sembolik Tüketim Değişkeni Güvenilirlik Analizi Sonuçları  

Değişkenler   
Madde-Bütün 

Korelasyon 
Değerleri 

Alfa 
Değerleri 

Bu ürünün benim imajıma uygun olduğunu düşünüyorum. 0,471 0,912 
Bu ürünün tarzımı yansıttığını düşünüyorum. 0,546 0,910 
Bu ürün manevi değerlerime uygundur. 0,569 0,909 
Bu ürünü kullanmak beni olmak istediğim biri gibi gösterir. 0,591 0,908 
Bu ürün kişiliğime uygundur. 0,532 0,910 
Ailemdeki diğer kişiler de bu ürünü beğenir. 0,528 0,910 
Arkadaşlarım da bu ürünü beğenir. 0,546 0,910 
Bu ürün ünlü kişilerin kullandığı bir üründür. 0,528 0,910 
Bu ürünü kullanan diğer kişilerle aramda ortak yönler 
olduğunu düşünüyorum. 0,594 0,908 

Bu ürünü kullanarak toplum içinde kendimi daha rahat ve 
güvenli hissediyorum. 0,621 0,908 

Bu ürünü kullanarak modayı takip etmiş olurum. 0,556 0,909 
Bu ürün sosyal statüme (toplum içindeki konumuma) 
uygundur. 0,628 0,907 

İnsanlar üzerimde bu ürüne ait isim ya da logoları 
gördüklerinde toplumdaki yerim hakkında fikir sahibi 
olurlar. 

0,629 0,907 

Bu ürünü kullanmak insanların bana güven duymalarına 
yardımcı olur. 0,631 0,907 

Bu ürünü kullanmak toplum içerisinde bana saygınlık 
kazandırır. 0,647 0,907 

Bu ürünü kullanmak benim değerli ve özel biri olarak 
görünmeme yardımcı olur. 0,680 0,906 

Bu ürünü kullanmak zengin görünmemi sağlar. 0,557 0,909 
Bu ürünü kullanarak ile başarılı biri olduğumu gösterebilirim. 0,587 0,909 
Sembolik Tüketim Alfa Güvenilirlik Değeri   0,913 

 

Tablo 13’de sembolik tüketim değişkenine ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları verilmiştir. 
Değişkenlere ait madde bütün (Item-total) korelasyonları 0,471 ile 0,680 arasında değişen 
değerlerdedir. Buna göre Büyüköztürk (2005), Nakip (2006) ve Özdamar (2010)’ın belirttiği 0,25 
ve 0,30 değerlerinin altında bir değere sahip değildir ve dolayısıyla ölçeğin madde ile bütün 
arasındaki korelasyonu uygundur. Cronbach Alpha (α) değerleri ise 0,906 ve 0,912 arasındadır. 
18 maddelik sembolik tüketim ölçeğinin tamamı için Cronbach Alpha (α) değeri 0,913 olarak 
hesaplanmıştır. Bu oran ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 
2006; İslamoğlu, 2009; Nakip, 2006). Bu nedenle çalışmada kullanılan sembolik tüketim 
ölçeklerinin güvenilir olduğu ifade edilebilmektedir. 

Ünlü hayranlığı değişkenine ait madde bütün (Item-total) korelasyonları 0,393 ile 0,646 arasında 
değişen değerlerdedir. Cronbach Alpha (α) değerleri ise 0,680 ve 0,741 arasındadır. 5 maddelik 
ünlü hayranlığı ölçeğinin tamamı için Cronbach Alpha (α) değeri 0,764 olarak hesaplanmıştır. Bu 
oran ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 14. Ünlü Hayranlığı Değişkeni İçin Güvenilirlik Analizi Sonuçları  

Değişkenler   
Madde-Bütün 

Korelasyon 
Değerleri 

Alfa 
Değerleri 

Hayranı olduğum kişilerin alışveriş yaptıkları mağazalardan 
alışveriş yapmak isterim. 0,627 0,686 

Fiyatları ne kadar yüksek olursa olsun hayranı olduğum 
kişilerin kullandığı, tanıttığı ürünleri satın almak isterim. 0,646 0,680 

Moda olan mağazalardan alışveriş yapmak isterim. 0,473 0,741 
Sosyal medya ortamında popüler olan ürün ve markaları satın 
almayı tercih ederim. 0,538 0,720 

Alışveriş yaptığım mağaza tercihlerimde hayranı olduğum 
ünlülerin etkisi yoktur. 

0,393 0,769 

Ünlü Hayranlığı Alfa Güvenilirlik Değeri   0,764 
 

Tablo 15. Satın Alma Niyeti Değişkeni Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişkenler   
Madde-Bütün 

Korelasyon 
Değerleri 

Alfa 
Değerleri 

Kullandığım bir ürün tükendiğinde genellikle yine aynı ürünü 
satın alırım. 0,618 0,907 

Kullandığım bir ürünü satın aldığım mağazada bulamazsan 
aynı ürünü bulmak için çaba sarf ederim. 0,635 0,900 

Satın Alma Niyeti Alfa Güvenilirlik Değeri   0,858 

 

Tablo 15’de satın alma niyeti değişkenine ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları verilmiştir. 
Değişkenlere ait madde bütün (Item-total) korelasyonları 0,618 ve 0,635 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuçlar Büyüköztürk (2005), Nakip (2006) ve Özdamar (2010)’ın belirttiği 0,25 ve 0,30 
değerlerinin altında bir değere sahip değildir ve dolayısıyla ölçeğin soru ile bütün arasındaki 
korelasyonu uygundur. 2 maddelik satın alma niyeti ölçeğinin tamamı için Cronbach Alpha (α) 
değeri 0,858 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 

 

Regresyon Analizi ve Hipotez Testleri 

Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerine etkisinde ünlü hayranlığının aracılık etkisini 
belirlemek amacıyla Baron ve Kenny (1986: 1177) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi 
yapılmıştır. Bu durumda ilk aşamada bağımsız değişken (sembolik tüketim) ile aracılık etkisine 
sahip olup olmadığı tespit edilecek olan değişken (ünlü hayranlığı) arasında bir regresyon 
analizinin yapılması ve anlamlı bir etkinin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. İkinci 
aşamada yine bağımsız değişken (sembolik tüketim) ile bağımlı değişken (satın alma niyeti) 
arasındaki sebep sonuç ilişkisi araştırılmalıdır. Üçüncü aşamada ise aracı değişken (ünlü 
hayranlığı) ile bağımlı değişken (satın alma niyeti) arasında bağımsız değişkenin (sembolik 
tüketim) kontrol edildiği bir regresyon analizi yapılması gerekmektedir. Bu analizler sonucunda, 
bir aracılık etkisinin olup olmadığını ortaya koyabilmek için ikinci aşamada bağımsız değişkenin 
(sembolik tüketim) bağımlı değişken (satın alma niyeti) üzerindeki etkisinin tamamen ortadan 
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kalkıp kalkmadığına bakılması gerekir. Bu durumda etkide bir düşme görülüyor ve ilişki 
anlamlılığını sürdürüyorsa “kısmi aracılık etkisi”nden; etki tamamen ortadan kalkıyorsa “tam 
aracılık etkisi”nden söz etmek mümkündür. Ancak bu aşamada aracı değişken ile bağımlı 
değişken arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyini koruması gerekmektedir (Baron ve Kenny, 
1986: 1177). 

 

Sembolik Tüketim ile Ünlü Hayranlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

İlk aşamada bağımsız değişken (sembolik tüketim) ile aracılık etkisine sahip olup olmadığı tespit 
edilecek olan değişken (ünlü hayranlığı) arasında bir regresyon analizinin yapılması ve anlamlı 
bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ünlü hayranlığı aracı değişkeni için 
kurulan yapısal eşitlik modellemesine ait sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

 

H2a: Sembolik tüketimin ünlü hayranlığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Tablo 16. Kurulan YEM Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait Değerler 
UYUM 

KRİTERLERİ 
MÜKEMMEL 

UYUM 
KABUL 

EDİLEBİLİR 
UYUM 

GELİŞTİRİLEN 
ÖLÇEĞE AİT 
DEĞERLER 

UYUM 

χ2 /sd ≤3 ≤5 4.784 Kabul Edilebilir Uyum  
RMSEA 0<RMSEA<0.05 0.05≤RMSEA≤0.10 0.077 Kabul Edilebilir Uyum 
SRMR 0<SRMR<0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.071 Kabul Edilebilir Uyum 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd., 2003: 52. 

 

Tablo 16 incelendiğinde kurulan YEM modeline ilişkin uyum indeksleri değerleri incelendiğinde 
RMSEA değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (RMSEA= 0,077, 
0.05≤RMSEA≤0.10), SRMR değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (SRMR= 
0,071, 0.05≤SRMR≤0.10) görülmektedir.   

Kurulan YEM modeli sonucunda modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum değerleri 
arasındaki olduğu (χ2 /df= 4,784<5) belirlenmiştir. 

 

Tablo 17. Sembolik Tüketim ile Ünlü Hayranlığı İlişkisine Yönelik Kurulan Modelin 
Standartlaştırılmış Parametre Tahmini, t istatistiği ve Hipotez 

Hipotezler Yollar 
Standartlaştırılmış 

Parametre 
Tahmini 

t İstatistiği SONUÇ 

H2a SEM         UNLU 0,51 10,63 DOĞRULANDI 

 

Tablo 17 incelendiğinde sembolik tüketim ile ünlü hayranlığı arasında kurulan hipotezin 
istatistiksel açıdan doğrulandığı belirlenmiştir. Kurulan YEM modeline ait regresyon modeli 
sonucu aşağıda verilmiştir:  

Model1:UNLU= 0,51*SEM 
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Sembolik Tüketim ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

İkinci aşamada sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasındaki etkiyi belirlemek için kurulan 
yapısal eşitlik modellemesine ait sonuçlar Tablo 18’de verilmiştir.  

H1: Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Tablo 18. Kurulan YEM Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait Değerler 

UYUM 
KRİTERLERİ 

MÜKEMMEL 
UYUM 

KABUL 
EDİLEBİLİR 

UYUM 

GELİŞTİRİLEN 
ÖLÇEĞE AİT 
DEĞERLER 

UYUM 

χ2 /sd ≤3 ≤5 4.846 Kabul Edilebilir 
Uyum 

RMSEA 0<RMSEA<0.05 0.05≤RMSEA≤0.10 0.077 Kabul Edilebilir 
Uyum 

SRMR 0<SRMR<0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.064 Kabul Edilebilir 
Uyum 

CFI 0.95≤CFI≤1 0.90≤CFI≤0.95 0.900 Kabul Edilebilir 
Uyum 

GFI 0.95≤GFI≤1 0.90≤GFI≤0.95 0.900 Kabul Edilebilir 
Uyum 

AGFI 0.90≤AGFI≤1 0.85≤AGFI≤0.90 0.860 Kabul Edilebilir 
Uyum 

IFI 0.95≤IFI≤1 0.90≤AGFI≤0.95 0.900 Kabul Edilebilir 
Uyum 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd., 2003: 52. 

 

Tablo 18 incelendiğinde kurulan YEM modeline ilişkin uyum indeksleri değerleri incelendiğinde 
RMSEA değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (RMSEA= 0,071, 
0.05≤RMSEA≤0.10), SRMR değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (SRMR= 
0,061, 0.05≤SRMR≤0.10), CFI değerinin (CFI= 0,900,0.90≤CFI≤0.95) kabul edilebilir uyum indeksi 
arasında olduğu, GFI değerinin (GFI= 0,900, 0.90≤GFI≤0,95) kabul edilebilir uyum indeksi 
arasında olduğu, AGFI değerinin (AGFI= 0,850, 0.85≤AGFI≤0.90) ve IFI değerinin (IFI= 0,910, 
0.90≤IFI≤0.95) kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu görülmektedir.  

Kurulan YEM modeli sonucunda modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum değerleri 
arasındaki olduğu (χ2 /df= 4,846<5) belirlenmiştir. 

Tablo 19. Sembolik Tüketim ile Satın Alma Niyeti İlişkisine Yönelik Kurulan Modelin 
Standartlaştırılmış Parametre Tahmini, t istatistiği ve Hipotez 

Hipotezler Yollar 
Standartlaştırılmış 

Parametre 
Tahmini 

t İstatistiği SONUÇ 

H1 SEM         SAN 0,44 6,27 DOĞRULANDI 

Tablo 19 incelendiğinde sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasında kurulan hipotezin 
istatistiksel açıdan doğrulandığı belirlenmiştir. Kurulan YEM modeline ait regresyon modeli 
sonucu aşağıda verilmiştir:  

Model2: SAN= 0,44*SEM 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9): 653-679. 

 674 

Sembolik Tüketim ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Ünlü Hayranlığının 
Aracılık Etkisinin İncelenmesi 

Üçüncü aşamada aracı değişken (ünlü hayranlığı) ile bağımlı değişken (satın alma niyeti) 
arasında bağımsız değişkenin (sembolik tüketimin) kontrol edildiği bir regresyon analizi 
yapılması ve anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi için kurulan yapısal eşitlik 
modellemesine ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Hipotez:  

H2a: Sembolik tüketimin ünlü hayranlığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2b: Ünlü hayranlığının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H1: Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 20. Kurulan YEM Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait Değerler 

UYUM 
KRİTERLERİ 

MÜKEMMEL 
UYUM 

KABUL 
EDİLEBİLİR 

UYUM 

GELİŞTİRİLEN 
ÖLÇEĞE AİT 
DEĞERLER 

UYUM 

χ2 /sd ≤3 ≤5 4.840 Kabul Edilebilir 
Uyum  

RMSEA 0<RMSEA<0.05 0.05≤RMSEA≤0.10 0.077 Kabul Edilebilir 
Uyum 

SRMR 0<SRMR<0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.073 Kabul Edilebilir 
Uyum 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd., 2003: 52. 

Tablo 20 incelendiğinde kurulan YEM modeline ilişkin uyum indeksleri değerleri incelendiğinde 
RMSEA değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (RMSEA= 0,077, 
0.05≤RMSEA≤0.10), SRMR değerinin kabul edilebilir uyum indeksi arasında olduğu (SRMR= 
0,073, 0.05≤SRMR≤0.10) görülmektedir.  

Kurulan YEM modeli sonucunda modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum değerleri 
arasındaki olduğu (χ2 /df= 4,840<5) belirlenmiştir. 

 

Tablo 21. Aracılık İlişkisine Yönelik Kurulan Modelin Standartlaştırılmış Parametre Tahmini, t 
istatistiği ve Hipotez 

Hipotezler Yollar 
Standartlaştırılmış 

Parametre 
Tahmini 

t İstatistiği SONUÇ 

H2a SEM      UNLU 0,50 10,48 DOĞRULANDI 
H2b UNLU        SAN 0,19 2,80 DOĞRULANDI 
H1 SEM         SAN 0,33 4,66 DOĞRULANDI 

 

Tablo 21 incelendiğinde sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasında kurulan, sembolik 
tüketim ile ünlü hayranlığı arasında kurulan ve ünlü hayranlığı ile satın alma niyeti arasında 
kurulan hipotezlerin istatistiksel açıdan doğrulandığı belirlenmiştir. Sembolik tüketim ile satın 
alma niyeti arasındaki ilişkide ünlü hayranlığı aracılık etkisini belirlemeye yönelik oluşturulan 
regresyon modeli Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Ünlü Hayranlığının Aracılık Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Modeli 

Sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide ünlü hayranlığının aracılık rolünün 
incelendiği regresyon analizi sonuçlarına göre ilk aşamada sembolik tüketimin bağımsız 
değişken ünlü hayranlığının bağımlı değişken olduğu bir regresyon analizi yapılmıştır (Model1). 
Oluşturulan modelde sembolik tüketim değişkeni aracı değişken olarak ele alınan ünlü 
hayranlığı değişkenindeki değişikliğin 0,51’ini açıklamaktadır. İkinci modelde ise sembolik 
tüketimin bağımsız değişken olduğu ve satın alma niyetinin bağımlı değişken olduğu bir 
regresyon analiz yapılmıştır (Model2). Oluşturulan modelde sembolik tüketim değişkeni satın 
alma niyeti değişkenindeki değişikliğin 0,44’ünü açıklamaktadır. Oluşturulan üçüncü model 
sembolik tüketimin bağımsız değişken olduğu, ünlü hayranlığının ve satın alma niyetinin 
bağımlı değişken olduğu bir regresyon analizi yapılmıştır. Bu modelde sembolik tüketim 
değişkeninin satın alma niyetinin 0,33’ünü açıkladığı, sembolik tüketim değişkeninin ünlü 
hayranlığının 0,50’sini açıkladığı görülmektedir. Bu sonuca göre sembolik tüketimin satın alma 
niyeti üzerindeki etkisinin azaldığı ancak anlamlılığını sürdürdüğünü; sembolik tüketim ile satın 
alma niyeti arasındaki ilişkide ünlü hayranlığının kısmi aracılık etkisi olduğunu söylemek 
mümkündür.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada geleceğin yetişkin tüketicileri olarak günümüz ön ergen tüketicilerinin sembolik 
tüketimin satın alma niyeti üzerindeki etkisi ve ünlü hayranlığının aracılık rolü belirlenmeye 
çalışılmıştır. Postmodern dünyanın günümüz tüketimini en iyi yansıtan kalıplarından biri olan 
sembolik tüketim şeklinin, pazarlamacılar tarafından önem taşıyan ön ergen tüketicilerdeki 
yansıması ve bu konuda ünlü hayranlığının rolünün belirleneceği bu çalışmada öncelikle 
sembolik tüketimin, ünlü hayranlığı ve satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Bu ilişkilerin yanı sıra ünlü hayranlığı ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiler de 
incelenmiştir.  

Araştırmanın amaçlarına uygun olarak oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla yapılan 
analizler sonucunda sembolik tüketimin ünlü hayranlığı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 
olduğu görülmüştür. Sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasında da anlamlı ve pozitif bir 
ilişki olduğu görülmüştür. Mevcut yazındaki ilgili çalışmalar ile bu araştırmanın sonuçları 
karşılaştırıldığında elde edilen bulguların mevcut yazındaki benzer çalışmalar ile büyük oranda 
örtüştüğünü söylemek mümkündür. Bu çalışmayı diğer çalışmadan farklı kılan noktalar hedef 
kitle olarak ön ergen tüketicilerin seçilmiş olması ve sembolik tüketim ile satın alma niyeti 
ilişkisinde ünlü hayranlığının aracılık rolünün daha önce incelenmemiş olmasıdır.  

Sembolik tüketimin satın alma niyeti üzerine etkisinde ünlü hayranlığının aracılık rolünün 
incelendiği bu araştırmanın ortaya koyduğu uygulamaya ilişkin sonuçlara göre, sembolik 
tüketimin ön ergenlerin satın alma niyeti üzerindeki etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuç ürün 
veya markanın başarılı olması için işlevsel özelliklerinin yanı sıra sembolik özelliklerinin de bir 
etki taşıyabileceğini işaret etmektedir. Bu bağlamda işletmelerin marka ve ürünlerinin 
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performansını arttırmak için ürün veya hizmetin sembolik özellikleri açısından farkındalık 
yaratacak pazarlama faaliyetleri planlamaları yararlı olacaktır. Uygulamacıların ürün ve 
markalarında sembolik özellikleri ön plana çıkartacak farklılaştırma stratejileri geliştirmeleri 
rekabet avantajı açısından önemli olacaktır. Ayrıca ön ergenlerin satın alma niyeti üzerinde ünlü 
hayranlığının etkisinin olduğu da araştırma sonunda elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu 
nedenle hedef kitlesini ön ergenler olarak belirleyen firmaların ve pazarlamacıların bu etkiden 
yararlanmak için stratejiler geliştirmeleri, ilgili ürün ve markaların tutundurma faaliyetlerinde 
hayranı olunan ünlülerin kullanılmasının yerinde olacaktır.  
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Öz 

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm hakkındaki algılarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle muhasebe kayıtlarda ve ispat edici belgelerin 
düzenlenmesinde hata veya hile olaylarının en aza indirilebilmesi ve kontrolün insan gücüyle 
değil de elektronik sistem üzerinden yapılması gerekliliği E-Dönüşümü gerekli kılmıştır. Bu 
çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışı ekonomiyi tespit edebilmek, vergi kayıp ve 
kaçaklarını önleyebilmek, aktif bir denetim sistemini tesis edebilmek, olabilecek hilelere 
zamanında müdahale edebilmek gibi amaçlar ile muhasebede E-Dönüşüm uygulamaları 
gerçekleştirmektedir. Çalışmanın amacı kapsamda öncelikle E-Dönüşümün gerekliliği ve E-
Dönüşüm geçiş süreci, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İrsaliyenin dijital dönüşümün 
muhasebe meslek mensupları açısından önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından çalışmada E-
Dönüşüm hakkında literatür taraması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Uşak ilinde faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanlı bağımsız olarak çalışan 140 
muhasebe meslek mensubuyla yüz yüze anket yöntemi uygulanarak veriler toplanmıştır. 
Toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda kadın ve erkek uygulama düzeylerinin arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  
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Abstract 

In this study, it is aimed to evaluate the perceptions of professional accountants about E-
Transformation. E- Transformation required the necessity of minimizing the error or cheating 
events especially in the accounting records and editing the proof documents and making the 
control over the electronic system, not manpower. In this context, E-Transformation practices are 
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Keywords: Accounting Profession Member, E-Transformation, Digitalization. 
Received: 01.06.2020 
Accepted: 03.09.2020 

Suggested Citation:  
Akyüz, F. (2020). Investigation of E-Transformation Perceptions of Accounting Professional 
Members Within the Scope of New Communiques: Case of Uşak, Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences, 3(9): ?-?. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Fatma AKYÜZ  

 682 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızlı ve sürekli olarak değişimi yaşanmaktadır. Bu değişimden tüm 
sektörler etkilendiği gibi, muhasebe bilimi ve uygulamaları da etkilenmektedir. Değişime toplum 
olarak ilk aşamada direnç gösterilse de zamanla bu değişimin getirdiği olumlu etkiler fark 
edilmiştir. Kamu sektöründe yaşanan değişimlere uyumun hızlı gerçekleşmesinden dolayı 
işlemlerin elektronik ortama aktarılması ve kontrolü de sağlanabilmektedir. Yaşanan bu 
değişimler muhasebe uygulamalarında E-Dönüşümü gerekli kılmaktadır. 

Muhasebe uygulamalarında yaşanan ilk değişim var olan işlem ve belgelerin önüne ‘E’ harfiyle 
başlamıştır. Dünyada birçok ülkede muhasebe uygulamalarında E-Dönüşüm çok önceden 
başlamasına rağmen ülkemizde bu dönüşüm yeni sayılmaktadır. Aslında birçok üniversitede 
ders programları içinde E-Dönüşüme yönelik uygulama çalışmaları yapılırken, çalışma hayatına 
bu bilgilerin aktarılması ve uygulamaya geçirilmesi yavaş gerçekleşmektedir. Bu noktada 
muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm hakkındaki farkındalıklarını arttırmaları, 
düzenlenecek E-Belgeler hakkında fikir ve bilgi sahibi olmaları, konu hakkında çalıştay, seminer, 
konferans programlarına katılım sağlanması, sürece geçişi hızlandıracağı gibi, geçiş döneminin 
olabildiğince sorun yaşanmadan atlatılmasını da sağlayacaktır.   

Çalışmanın bu kapsamda amacı; muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm hakkındaki 
farkındalıklarını tespit etmektir. Çalışmada ilk aşamada E-Dönüşüm hakkında bilgi verilerek, 
düzenlenen belgelerin E-Dönüşme geçişi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın 
ikinci aşamasında ise muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm hakkındaki farkındalıklarını 
belirleyebilmek amacıyla anket çalışmasından oluşmaktadır. Anket çalışması için Uşak 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan 89784354-
050.99 Sayılı kararı ile çalışmada kullanılacak olan anket için etik açısından uygun olduğuna dair 
onay alınmıştır. Anket çalışması Uşak ilinde faaliyette bulunan 140 muhasebe meslek mensubuna 
yapılmıştır. Uşak SMMM odasından alınan bilgiler doğrultusunda aktif olarak çalışan SMMM 
sayısı 193 kişi olmasına rağmen, iş yoğunluğu nedeniyle anket çalışmasına katılmak istemeyen 
ve anket sorunlarının bazılarına cevap vermek istemeyen muhasebe meslek mensupları olduğu 
için çalışma 140 SMMM üzerinden değerlendirilmeye alınmıştır. Anketin güvenirliliğini ve 
geçerliliğini test etmek için örnek olarak seçilmiş 25 muhasebe meslek mensubu üzerinde 
yapılmıştır. Anket çalışması 11.03.2020-18.03.2020 tarih aralığında yapılmıştır. Anketlerden elde 
edilen verilerin değerlendirmesi SPSS for Windows 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda anket çalışmasına katılan 140 Muhasebe meslek mensuplarının kadın ve 
erkek uygulama düzeylerinin arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Aynı 
zamanda mensuplarının öğrenim durumları ile E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 
taraftan Muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin karşılaştırılması sonrasında bağımlı çalışan ve bağımsız çalışan katılımcıların 
uygulama düzeyleri ve E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırılması 
sonrasında programlara katılan katılımcıların ve katılmayan katılımcıların uygulama düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda Muhasebe meslek 
mensuplarının E-Dönüşüm kullanım düzeyleri ile E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

MUHASEBE MESLEĞİNDE E-DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ ve MUHASEBE MESLEK 
MENSUPLARININ E-DÖNÜŞÜME GEÇİŞ SÜRECİ  

Günümüzde dış dünyanın hızlı değişimine uyum sağlanmak zorunda olunması ve çoğunlukla 
alışverişlerin online olarak gerçekleştiği bir ortamda değişikliklere hemen adapte olmak 
gerekmektedir. Birçok alan bu değişikliklere ihtiyaç olduğu için kendiliğinden hemen uyum 
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sağlarken, bazı alanlarda ise belli bir zaman aralığının geçmesi gerekmektedir. Bazen de bu 
durum yasal olarak değişikliklere uyum sağlamayı zorunluluk olarak getirmektedir.  Muhasebe 
mesleğinin de dijital anlamda dönüşüm yaşaması, ihtiyaçların karşılanma biçimindeki 
değişiklikler, hata ve hile olasılığını en aza indirmek, vergi kayıplarının önüne geçebilmek ve 
etkin bir denetim ve kontrol sistemini uygulamaya koyabilmek anlamında gerekmektedir. 

Muhasebe mesleğinde gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmek anlamında E-Dönüşüm 
sürecinde birçok yeni kavramla karşı karşıya kalınmıştır. Bununla birlikte muhasebe mesleğinin 
geçmişteki önemi de düşünülecek olursa, gelecekte de muhasebe mesleğinin yeniliklere açık ve 
sürekli yeni gelişmeleri takip edebilmesi gerekmektedir. Bu noktada sürecin önemi nitelikli 
eleman yetiştirilmesinden başlayıp, denetim faaliyetlerin etkin gerçekleşmesine kadar olan süreci 
kapsadığı görülmektedir.  

Muhasebe mesleğindeki E-Dönüşümünden faydalanabilecek kişi veya kurumlar, Borsa’da 
faaliyet gösteren şirketler, vergi denetçileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Türmob, Bankalar, Ticaret 
Mahkemeleri vs. olarak sıralanabilir. Bu kapsamda düzenlemelerin E-Dönüşüm açısından neler 
olduğu ve şekil açısından farklılıklarının bilinmesi gerekmektedir. 

E-Fatura: Kağıt ortamında hazırlanan faturanın elektronik ortamda oluşturulmasıdır. Böylelikle 
sözkonusu faturanın kontrolü sağlanabilirken, işlem gerçekleştiği anda kayıtlara aktarımı 
yapılabilmektedir. Faturada yer alan bilgilerin kontrolü doğrultusunda vergi kaçakçılığının 
önlenmesi, her işlemin kayıt altına alınabilmesi ve hızlı bir şekilde işlemlerin gerçeklemesi 
sağlanmak amaçlanmıştır (Elçin vd., 2018: 15-16). E- Fatura kullanımının sağladığı diğer faydalar 
ise; kağıt kullanımını azaltması, belgelerin saklama ve arşivleme maliyetlerini düşürmesi ve 
ihtiyaç duyulduğu her zaman fatura bilgilerine her yerden ulaşılabilmesidir (Gökçen ve 
Özdemir, 2016: 146). Muhasebe mesleğinin dünyadaki gelişim süreci incelendiğinde birçok 
ülkede E-Dönüşüm sürecin uzun yıllar öncesi başlamıştır. Finlandiya ilk olarak E-Fatura 
sistemine geçen ülke olurken, ikinci sırayı Estonya takip etmektedir. Türkiye ise sağlık 
sektörünün E-Sisteme geçişi esas alınacak olursa 2012 yılında pilot uygulama olarak başlatılan 
sistem 15 Ocak 2013 tarihinde zorunluluk haline gelmiştir (Akıcı ve Altun; 2013: 125-126). 

E-Arşiv Fatura: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30923 Sayılı Resmi Gazete Tebliği ve Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509’a göre ‘Bu tebliğ yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda 
oluşturulan ve e-Fatura dışında kalan elektronik faturaları’ kapsamaktadır.  Bu tebliğ kapsamında E-
Arşiv fatura uygulayacak olan mükelleflerin, E-Fatura uygulamasına dahil olmayan vergi 
mükellefleri ve nihai tüketici ve bazen yurtdışı alıcılara (özellikle hizmet alıcıları) düzenlenen 
faturaların da elektronik ortamda oluşturulmasıdır. E-Arşiv fatura aslında kağıt ortamında 
oluşturulan fatura ile aynı mahiyette olan bir 
belgedir(https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf). 

E-Defter: 17.02.2020 tarihinde Gelir İdaresinin E-Defter bilgilendirme duyurusuna göre E-Fatura 
uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler ile Türk Ticaret Kanununun 397’nci 
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bağımsız denetime tabi olan şirketler için E-Defter tutma 
yükümlülüğü getirilmiştir (http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-
Defter_Bilgilendirme_Duyurusu.pdf). 

E-İrsaliye: ‘Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla Kanununun 
230’uncu maddenin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan 
“sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik 
ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemelerdir’ 
(https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf). 
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Muhasebe mesleğinin dijital dönüşüme geçişi uzun zamandan beri duyulan bir gereksinim olsa 
da geçiş süreci hemen gerçekleşmemektedir. Bu noktada ilk etapta geçiş için ilgili taraflara 
bilgilendirilmelerin yapılması, bu süreçte kendilerine hangi bilgileri ve belgeleri hazırlamaları 
gerekliliğinin açıklanması ve E-Dönüşümün faydasının anlatılması gerekmektedir. 

VUK 509 göre yıllık ciroya ve meslek gruplarına göre E-Sisteme geçiş tarihleri belirlenmiştir. 
Madde 353 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları kapsamında ‘Elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu 
ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye 
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 
nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak 
zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan 
itibaren 350 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ 
farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir’ şeklinde karar alınmıştır (Madde 353 Özel 
Usulsüzlükler ve Cezaları, https://www.gib.gov.tr/node/83111). 

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına 
yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Buna 
göre VUK 509 Kapsamında E-Uygulamalara Geçiş Tarihlerinde; E-Faturaya geçiş zorunluluğu 
olanlar ve mükelleflerde E-Arşiv ve E-Defter için 1 Ocak 2020, E- Müstahsil Makbuzu için 1 
Temmuz 2020, 2018 Hesap Dönemi Brüt Satış Hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 
Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerde E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter için 1 Ocak 2020, E-
Müstahsil Makbuzu içi 1 Temmuz 2020, 2018 ve 2019 Yılı Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon ve üzeri 
olanlar E-Fatura, E- Arşiv, E-Müstahsil Makbuzu 1 Temmuz 2020, E-Defter için 1 Ocak 2021, 2018 
Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon ve üzeri olanlar E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter için 1 Ocak 2020, E-
İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzu için 1 Temmuz 2020, Bağımsız denetime tabi olanlar için E-
Defter 1 Ocak 2020, E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek 
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler 
açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturalarda E-Arşiv 
1 Ocak 2020, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve 
meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncularda E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-
Müstahsil Makbuzu için 1 Ocak 2020, Tüm serbest meslek erbapları (avukat, mali müşavir, 
serbest çalışan doktor, mimar, mühendisler vb.) için E-Serbest meslek makbuzu 1 Temmuz 2020, 
Demir çelik sektörü ve gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükellefler için E-İrsaliye 1 
Temmuz 2020’dir. (https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-124.aspx).         

 

LİTERATÜR  

Muhasebede elektronik dönüşüm ve uygulamaları konusunda yapılan belli başlı çalışmalara ait 
bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Çıtak ve Baskan (2020); Muhasebe uygulamalarındaki elektronik gelişmelerin muhasebe meslek 
etiğine etkisini araştırdıkları çalışmalarında anket yöntemini kullanmışlardır. Bu noktada 
Kırkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı muhasebe meslek mensuplarının 
görüşlerini tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma 322 meslek mensubundan 51’i ile online anket 
üzerinden gerçekleşmiştir. Çalışmanın sonucunda katılımcıların %56’sının E-Dönüşüm 
uygulamalarının meslek etiğini etkileyebileceğini, %72’sinin E-Dönüşüm uygulamalarının 
mesleki özeni destekleyebileceğini, %56’sının E-Dönüşüm uygulamalarında çalışanların altyapı 
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eksikliğinin muhasebe meslek etiği davranışını etkileyebileceğini, %55’nin ise eğitim almayan 
meslek mensuplarının meslek etiği anlayışını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmanın 
sonunda E-Dönüşüm uygulayacakların E-Dönüşüm ile ilgili eğitim almalarının etik davranışı 
etkileyebileceğini tespit etmişlerdir. 

Karasioğlu ve Garip (2019); Çalışmada muhasebede E-Dönüşüm ve uygulamaları hakkında bilgi 
verilerek E-muhasebe uygulamalarında karşılaşılan sorunlar açıklanmıştır. Çalışmada geniş bir 
literatür taraması yapılarak uygulama için anket yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma Karaman 
SMMM odasına kayıtlı 206 meslek mensubundan 191 meslek mensubu üzerinde gerçekleşmiştir. 
Çalışmanın örnek büyüklüğü 127,79 olarak hesaplanmış olup, geçerliliği kabul edilen 138 meslek 
mensubuna olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları olarak; GİB portal üzerinden E-
Uygulamalara ulaşma oranının yüksek olduğu, bilgilenme toplantılarına katılanların ise 
genellikle Karaman SMMM odasından olduğu görülmüştür. E-Dönüşüm uygulamalarında 
yeterli altyapı ve bilgi eksikliklerinden dolayı hata yapma ihtimalinin yüksek olmasının iş 
performansını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  

Allahverdi ve Karaer (2019), Muhasebe mesleği için alınması gereken becerilerin neler 
olduğunun belirlenmesi ve düzeylerinin tespit edilmesini amaçladıkları çalışmada, Türkiye’de 
bulunan lisans düzeyinde eğitim veren 64 üniversitenin işletme bölümleri incelenmiştir. 
Çalışmada; muhasebe adaylarının sahip olması gereken yeterlilikler mesleki beceriler, işletme 
bilgisi becerisi, genel bilgi becerileri, mesleki etik, tutum ve davranış yeterlilikleri, teknolojik 
beceriler olarak sınıflandırmıştır. Çalışmanın sonucunda; temel seviyedeki dersler için muhasebe 
meslek adaylarının bilgisayar kullanma yeteneklerini geliştirmeleri, orta seviyedeki adaylar için 
temel seviyedeki dersleri tamamlamak gerekliliği ve finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, 
mali tablolar, vergi, veri tabanı yönetim yazılımı gibi derslerin alınması gerekliliği, ileri seviye 
için alt seviyeleri tamamlayarak son sınıfta olan muhasebe meslek adayları için ise, ERP 
yazılımları eğitimi için uygun ortamın sağlanması, genelleştirilmiş denetim yazılımları, bulut 
bilişim eğitimi önerilmiştir.  

Calayoğlu (2019); Çalışmanın amacını E-Dönüşüm sürecinde vergi denetimindeki risk odaklı 
mevcut elektronik uygulamaları ve sonuçlarını derlemek, yorumlamak, vergi denetimlerini tam 
elektronik olarak açıklamak, meslek mensubu, mükellef ve araştırmacıların gelecekteki süreç ve 
uygulamalar hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Çalışmada E-Vergi uygulamalarının 
öneminden bahseden çalışmada denetim uygulamalarının daha aktif hale gelmesi ve vergi 
dairelerinin sorumluluğunda olan vergi mevzuatına göre hareket edilip/edilmediğini denetleme 
işleviyle yerine getirilebileceği ifade edilmiştir.    

Çarıkçı (2018), Isparta ve Burdur ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının Defter-Beyan 
sistemindeki değişiklikler hakkındaki düşüncelerine, endişelerine ve önerilerine yönelik çalışma 
yürütmüştür. Çalışmanın sonucunda meslek mensuplarının Maliye Bakanlığının başlatmış 
olduğu kayıtlar ile defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik ciddi kaygılar 
taşıdıklarına ulaşmışlardır.  

Liyan (2013), internet kullanımının artmasıyla beraber alışverişlerin internet ortamında 
yapılmasının sonucunda elektronik fatura kullanımının arttığını ifade eden çalışmada, yeni kayıt 
sistemi olarak elektronik muhasebe bilgisine sahip olan meslek mensup ihtiyacının hissedildiği 
ifade edilmiştir.  

Türker (2018), Muhasebe mesleğinin küresel gelişim sürecinden ve küresel muhasebe 
denetimden bahsedilen çalışmada, muhasebe mesleğinin dijitalleşme sürecinden nasıl 
etkilendiğini ve özellikle iş dünyasının hızlı karar alabilme ve sürece hızla uyum sağlanması 
konusuna yönelik çalışmalarına muhasebe biliminin de dahil olması gerektiği vurgulanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda yapay zeka, blokzincir ve megatrendeler çerçevesinde muhasebe meslek 
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örgütlerin dijitalleşme konusunda hızlı hareket etmeleri gerektiğini ve muhasebe mesleğinin 
yeniden ve nasıl yapılandırılabileceği konusunda çalışmalar yapmaları gerektiği vurgulanmıştır.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma Verilerinin Toplanması ve Verilerin Analizi 

Çalışmada Muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm ölçeği, Öztürk ve Çarıkçı (2018) 
tarafından geçerliliği ve güvenirliliği test edilen ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 
Raporlama Standardının Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Algı Düzeyinin Araştırılması’ 
başlıklı çalışmasından uyarlanmıştır. Referans olarak oluşturulmuş anket formu, geçerli 
örnekleme ulaşabilmesi amacıyla ifadeler yeniden düzenlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 22.0 programı aracılığıyla elde edilmiştir. 
Ankette yer alan ifadelere verilen cevaplar frekans dağılımları belirlenerek değerlendirilmeye 
alınmıştır. Çalışmada analiz teknikleri olarak SPSS programı üzerinde frekans değerleri, 
bağımsız grup t-testi, çapraz tablo analizleri, varyans analizi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 

Anakütleden örnekleme alınacak en uygun sayı hesaplanmıştır ve %90 güven seviyesinde en az 
113 kişiye ulaşılması sonucu çıkmıştır (Kılıç, 2012: 141). TÜRMOB’a kayıtlı Uşak ilindeki SMMM 
sayısı 361 kişi iken, Uşak SMMM odasından alınan bilgiler doğrultusunda aktif olarak çalışan 
SMMM sayısı 193 kişidir. Çalışmada iş yoğunluğu nedeniyle anket çalışmasına katılmak 
istemeyen ve anket sorunlarının bazılarına cevap vermek istemeyen muhasebe meslek 
mensupları olduğu için çalışma 140 SMMM üzerinden değerlendirilmeye alınmıştır. Anketin 
güvenirliliğini ve geçerliliğini test etmek için örnek olarak seçilmiş 25 muhasebe meslek mensubu 
üzerinde yapılmıştır. Anket çalışması 11.03.2020-18.03.2020 tarih aralığında yapılmıştır. 
Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirmesi SPSS for Windows 22.0 programı aracılığıyla 
analiz edilmiştir.  

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonucu 

 

Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri; E Dönüşüm Ölçeğinde %77,9 olarak 
bulunmuştur. Çalışmada Alpha değerinin yeteri kadar yüksek bir güvenilirlik düzeyinde olması 
için 12. soru çıkarılmıştır ve Cronbach’s Alpa değeri %81,7’ye yükselmiştir. Böylece ölçeğin 
güvenirlik düzeyi %81,7 oranda kabul edilmiştir. Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda güvenilirlik 
değerinin %40 ve % 60 arasında olmasıyla ölçeğin oldukça güvenilir olarak kabul edildiğini ifade 
etmişlerdir (Geçkil ve Tikici, 2015: 60). 

Tablo 1’deki çıkan sonuçlara göre modifiye edilmiş ölçeklerin güvenilir olduğu kanaatine 
ulaşılabilir. Güvenilirlik analizi sonrasında; muhasebe meslek mensuplarının demografik 
özellikleri analiz edilmiş olup, Çapraz Tablo Analizi, Independent Sample T Testi ve Varyans 
Analizi uygulanmıştır.  

 

 Algılanan E Dönüşüm Ölçeği 

Cronbach's Alpha ,817 

N of Items 12 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Anket temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; muhasebe meslek mensuplarının 
Demografik Özellikler, Çapraz Tablo Analizi, Independent Sample T Testi ve Varyans Analizdir. 
Anketin ilk bölümünü oluşturan demografik veriler; cinsiyet, yaş dağılımları, çalışma biçimleri, 
mesleki deneyim, eğitim programlarına katılım, öğrenim durumları değişkenlerinden 
oluşmaktadır. Demografik bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: Muhasebe Meslek Mensuplarına Ait Demografik Bulgular 

Cinsiyet  Frekans  (%) Çalışma 
Biçimleri 

Frekans  (%) Eğitim 
Program 

 Katılım                                          

Frekans 

 

(%) 

Erkek                100           71,4 

Kadın                  40           28,6 

Toplam             140          100,0 

Bağımlı                 51            36,4 

Bağımsız.              89            63,6 

Toplam                 140         100,0 

Evet                     91                 65 

Hayır                   49                 35 

Toplam               140            100,0 

Yaş 
Dağılımı  

Frekans   (%)      Mesleki 

Deneyim                                   

Frekans 

 

(%) Öğrenim 

Durumu                                         

Frekans 

 

(%) 

18-35                    52             37,1 

36-45                    54             38,6 

46-55                    23             16,4 

56+                       11               7,9 

Toplam             140          100,0 

1-5 Yıl                     34          24,2 

6-10 Yıl                   27          19,3 

11-15 Yıl                 19          13,6 

16-20 Yıl                 18          12,9 

21 ve Üzeri              42        30,0 

Toplam                   140      100,0 

Lise                               37        26,5 

Yüksek Okul                 6          4,3 

Lisans                            94       67,1 

Lisans Üstü                    3         2,1 

Toplam                        140    100,0 

Tablo 2’ye göre 140 muhasebe meslek mensubunun 100’ü (%71,4) erkek, 40 muhasebe meslek 
mensubu (%28,6) kadındır. Muhasebe meslek mensuplarının yaş dağılımları incelendiğinde ise; 
52 muhasebe meslek mensubunu (% 37,1) 18-35 yaş aralığında, 54 muhasebe meslek mensubu 
(%38,6), 36-45 yaş aralığında, 23 muhasebe meslek mensubu (%16,4) 46-55 yaş aralığında, 11 
muhasebe meslek mensubu ise (%7,9) 56 yaş ve üzerindedir. Tablo 2’ye göre muhasebe meslek 
mensuplarının çalışma biçimleri; 51’i (% 36,4) bağımlı olarak çalışırken, 89 muhasebe meslek 
mensubu (% 63,6) bağımsız olarak çalıştığını ifade etmişlerdir. Ankete katılım sağlayan meslek 
mensuplarının 91’i (% 65) eğitim programlarına katılım sağlarken, 49 muhasebe meslek mensubu 
ise (% 35) eğitim programlarına katılmamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ankete 
katılan muhasebe meslek mensupları içinde 94 kişinin (% 67,1) lisans düzeyinde eğitim aldığını, 
ikinci sırada ise 37 muhasebe meslek mensubunun (% 26,5) lise mezunu olduğu görülmüştür.    

Tablo 3’de görüldüğü gibi; Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının daha önce E-
Dönüşüm için eğitim, seminer, konferans, panel vb. gibi çalışmalara katılımları analiz 
edildiğinde, 100 erkek muhasebe meslek mensubunun 64’nün (%70,3) çalışmalara katılım 
sağlamasına rağmen, 36 erkek muhasebe meslek mensubunun (%73,5) katılım sağlamadığı 
belirlenmiştir. Ankete katılan bayan muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm için eğitim, 
seminer, konferans, panel vb. gibi çalışmalara katılımları analiz edildiğinde ise 27’sinin (29,7) 
katılım sağladığı, 13 bayan muhasebe meslek mensubunun ise (26,5) katılım sağlamadığı 
belirlenmiştir. Toplam olarak E-Dönüşüm için eğitim, seminer, konferans, panel vb. gibi 
çalışmalara katılımları analiz edildiğinde 140 muhasebe meslek mensubunun 91’i söz konusu 
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çalışmalara katılım sağlarken 49 muhasebe meslek mensubunun bu tür çalışmalara katılım 
sağlamadığı görülmüştür.  
Tablo 3: Cinsiyet ile Programlara Katılma Durumu Çapraz Tablo Analizi 

 

Tablo 4’e göre anket çalışmasına katılım sağlayan muhasebe meslek mensuplarının 18-35 yaş 
aralığında olanların 32’si (% 35,2), 36-45 yaş aralığında olanların 36’sı (% 39,6), 46-55 yaş 
aralığında olan 16’sı (% 17,6) ve 56 yaş ve üzerinde olan 7’sinin (%7,6) programlara katılmaya 
‘Evet’ cevabını vermişlerdir. Buna göre en yüksek katılımın 36-45 yaş aralığında olan muhasebe 
meslek mensupları için gerçekleştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla muhasebe meslek 
mensuplarının yaşlarıyla programlara katılımın aynı doğrultuda artması gözlemlenmemiştir.  

 

Tablo 4: Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaş Gruplarına Göre Programlara Katılma 
Durumunun Çapraz Tablo Analizi 

 

Tablo 5’te ise muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm uygulamaları hakkında cinsiyet, 
çalışma şekilleri ve programlara katılım durumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının 
test edilmesi amacıyla Independent Sample T testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 5’e göre Kadın 
ve erkek muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm düzeylerinin karşılaştırması için yapılan 
T-testi sonrasında; kadın ve erkek muhasebe meslek mensuplarının uygulama düzeylerinin 

  Programa Katılma  
Durumu 

  Evet Hayır 

Cinsiyet Erkek 64 36 

70,3% 73,5% 

Kadın 27 13 

29,7% 26,5% 

Toplam 91 49 

100,0% 100,0% 

  Programa Katılma Durumu 

  Evet Hayır 

Yaş 18-35 32 20 

35,2% 40,8% 

36-45 36 18 

39,6% 36,7% 

46-55 16 7 

17,6% 14,3% 

56+ 7 4 

7,6% 8,2% 

Toplam 91 49 

100,0% 100,0% 
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arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ancak E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin karşılaştırılması sonrasında bağımlı çalışan ve bağımsız çalışan katılımcıların 
uygulama düzeyleri ve E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırılması 
sonrasında programlara katılan katılımcıların ve katılmayan katılımcıların uygulama düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 5: Independent Sample T Testi Sonuçları Tablosu 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyetleri ile E-Dönüşüm Uygulamaları Yargılarına 
Katılım Düzeyinin Karşılaştırılması İçin T Testi Tablosu 

Grup N Ortalama Standart Sapma T Df P 

Erkek 100 3,3133 ,66489 ,916 138 ,361 

Kadın 40 3,2000 ,65203 ,924 73,201 ,359 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Çalışma Şekilleri ile E-Dönüşüm Uygulamaları 
Yargılarına Katılım Düzeyinin Karşılaştırılması İçin T Test Tablosu 

Grup N Ortalama Standart Sapma T Df P 

Bağımlı  51 3,1176 ,51212 -2,245 138 ,026 

Bağımsız  89 3,3745 ,71874 -2,455 131,432 ,015 

Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Programlarına Katılım Durumları ile E-
Dönüşüm Uygulamaları Yargılarına Katılım Düzeylerinin Karşılaştırılması İçin T Test 
Tablosu 

Grup N Ortalama Standart Sapma T Df P 

Evet 91 3,3846 ,69063 2,580 138 ,011 

Hayır 49 3,0884 ,55886 2,748 117,150 ,007 

 

Tablo 6’da ifade edilmeye çalışıldığı gibi farklı öğrenim durumuna sahip muhasebe meslek 
mensubunun E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırıldığı varyans 
analiz tablosu ile farklı E-Dönüşüm uygulamalarını kullanma düzeyine sahip muhasebe meslek 
mensuplarının E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırılması için 
varsans analizi tablosunda %95 oranında varyansların homojen olduğu görülmüştür. Muhasebe 
meslek mensuplarının öğrenim durumları ile E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda 
anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak muhasebe meslek mensuplarının E-
Dönüşüm kullanım düzeyleri ile E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin 
ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir 
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. E-Dönüşüm uygulamalarını ‘çok iyi biliyorum’ ve ‘iyi 
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derecede biliyorum’ cevabını veren muhasebe meslek mensuplarının diğer muhasebe meslek 
mensuplarına oranla E-Dönüşüm uygulama düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6: Meslek Mensuplarının Öğrenim Düzeyleri ile E-Dönüşüm Uygulamaları Yargılarına 
Katılım Düzeyinin Karşılaştırılması İçin Varyans Analiz Tablosu 

Betimsel İstatistikler 
Öğrenim Durumu N Ortalama Standart 

Sapma 
Lise 37 3,0856 ,69569 
Yüksek Okul 6 3,2222 ,59082 
Lisans 94 3,3475 ,64753 
Lisans Üstü 3 3,7222 ,24056 
Toplam 140   
Varyans Analiz Tablosu 
 Kareler 

Toplamı 
Df Ortalama 

Kare 
F p 

Gruplar Arası 2,433 3 ,811 1,893 ,134 
Gruplar İçi 58,280 136 ,426   
Toplam 60,713 139    

Betimsel İstatistikler 
E-Dönüşüm 
Kullanım Düzeyi 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Çok İyi Biliyorum 20 3,6625 ,89118 
İyi Derecede 
Biliyorum 

61 3,4180 ,58363 

İlgiliyim Ancak 
Yeterli Bilgim Yok 

39 2,9615 ,58234 

Çok Az Bilgiliyim 14 3,0417 ,48454 
Bilgiliyim 6 3,2500 ,28382 
Toplam 140   
Varyans Analiz Tablosu 
 Kareler 

Toplamı 
Df Ortalama 

Kare 
F p 

Gruplar Arası 8,844 4 2,211 5,755 ,000 
Gruplar İçi 51,869 135 ,384   
Toplam 60,713 139    

 

Tablo 7’de ifade edilmeye çalışıldığı gibi farklı yaşlara sahip muhasebe meslek mensuplarının E-
Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırıldığı varyans analiz tablosu ile 
farklı meslek deneyimine sahip muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm uygulamaları 
yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırılması için varsans analizi tablosunda %95 oranında 
varyansların homojen olduğu görülmüştür. Muhasebe meslek mensuplarının yaşları ile E-
Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin ortalamaları arasındaki farkı belirlemek 
amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu durum muhasebe meslek mensuplarının mesleki deneyimleri ile E-Dönüşüm uygulamaları 
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yargılarına katılım düzeyinin ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans 
analizi sonucunda da geçerli olup, anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

 

Tablo 7: Meslek Mensuplarının Yaşları ile Mesleki Deneyim Düzeylerinin E-Dönüşüm 
Uygulamaları Yargılarına Katılım Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Varyans Analiz Tablosu 

Betimsel İstatistikler 
Yaşlar N Ortalama Standart Sapma 
18-35 Yaş 52 3,2212 ,65281 
36-45 Yaş 54 3,2840 ,66164 
46-55 Yaş 23 3,2210 ,71581 
56+ Yaş 11 3,6742 ,50340 
Toplam 140   
Varyans Analiz Tablosu 
 Kareler 

Toplamı 
Df Ortalama 

Kare 
F p 

Gruplar Arası 1,971 3 ,657 1,521 ,212 
Gruplar İçi 58,743 136 ,432   
Toplam 60,714 139    

Betimsel İstatistikler 
Mesleki Deneyim N Ortalama Standart Sapma 
1-5 Yıl 34 3,1201 ,67426 
6-10 Yıl 27 3,3210 ,68082 
11-15 Yıl 19 3,1711 ,42535 
16-20 Yıl 18 3,3935 ,73309 
21+ 42 3,3869 ,68813 
Toplam 140   
Varyans Analiz Tablosu 
 Kareler 

Toplamı 
Df Ortalama 

Kare 
F p 

Gruplar Arası 1,852 4 ,463 1,062 ,378 
Gruplar İçi 58,861 135 ,436   
Toplam 60,713 139    

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gelişen teknoloji ve küreselleşme çabaları ülkeleri her alanda etkilemektedir. İletişim, teknoloji 
ve bilişim alanında yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkilemekte olup ülkeler arasında 
entegrasyonu gerekli kılmaktadır. Bu noktada muhasebe alanında da entegrasyon bir zorunluluk 
olarak görülmektedir. Başlangıçta değişime direnç gösterilse de değişimin getireceği kolaylıklar 
düşünüldüğünde işletmeler, bilgi kullanıcıları ve muhasebe meslek mensupları açısından bu 
değişim büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ülkemizde E-Sisteme geçiş çalışmaları 2000’li yıllarda 
eczanelerde uygulanmaya başlayan E-Reçete sistemiyle başlamış olup, süreç içinde günümüzde 
her alanda uygulanmaya başladığı görülmektedir. Zaman içinde altyapı sistemlerinin eksiklikleri 
ve bilgilerin güvenlik sorunundan oluşan aksaklıkların giderilmeye çalışılmasıyla sitemin 
sağladığı faydalar ön plana çıkmıştır. Çalışmada muhasebe mesleğine E-Dönüşümün sağladığı 
faydalar ise; 
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• İnternetin olduğu her ortamda doğrudan bilgi kullanıcısına online olarak belge 
hazırlama imkanı tanıması, 
• Olası vergi kayıplarının önüne geçmesi, 
• Vergi otoriteleri ve etkin denetim mekanizmasını sağlamak isteyenler için gerçek bir 
kontrol sisteminin çalışmasını sağlaması, 
• Kağıt ortamında hazırlanan belgelere göre elektronik ortamda hazırlanan belgelerin 
maliyetlerinin oldukça düşük olması, 
• İşlemlerin belgelendirilme sürecinin kısa zamanda gerçekleşmesi, 
• Uluslararası ticarete uyumun sağlanması, 
• Elektronik ortamda düzenlenen belgelerin daha güvenli olarak görülmesi olarak tespit 
edilmiştir. 

Muhasebe meslek mensuplarının yeni tebliğler kapsamında E-Dönüşüm algılarının 
değerlendirilmesi amacıyla Uşak Merkezde faaliyette olan 140 muhasebe meslek mensubuna 
yapılan anket çalışması sonucunda tespit edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 

• Anket çalışmasına katılan 140 muhasebe meslek mensubunun 100’nün erkek, 54’nün 36-
45 yaş aralığında, 89’nun bağımsız çalıştığı, 91’nin (64 erkek-27 bayan) eğitim programlarına 
katılım sağladığı, 94’nün lisans düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir.  
• Muhasebe meslek mensuplarının kadın ve erkek uygulama düzeylerinin arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığına ulaşılmıştır. 
• Muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım 
düzeyinin karşılaştırılması sonrasında bağımlı çalışan ve bağımsız çalışan katılımcıların 
uygulama düzeyleri ve E-Dönüşüm uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin karşılaştırılması 
sonrasında programlara katılan katılımcıların ve katılmayan katılımcıların uygulama düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
• Muhasebe meslek mensuplarının öğrenim durumları ile E-Dönüşüm uygulamaları 
yargılarına katılım düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 
• Muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm kullanım düzeyleri ile E-Dönüşüm 
uygulamaları yargılarına katılım düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışmaya öneri olarak; Muhasebe meslek mensuplarının E-Dönüşüm algılarının 
değerlendirilmesi ve E-Dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların belirlenebilmesi 
amacıyla çalışma diğer illerde faaliyetlerini sürdüren meslek mensuplarına da uygulanabilir. 
Özellikle konu hakkında muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını ifade edebileceği düzenli 
olarak çalıştayların düzenlenmesi ve yetkili kişilerle durum değerlendirilmesinin yapılması 
yazar tarafından önerilmektedir. 
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Öz 

Dünya üzerinde gelişen çevre bilincinin insanların tabiat üzerindeki tahribini engellemek için 
çalışmalara yönelmesini sağlamıştır. Beş yıldızlı otellerin yöneticilerinin de çevresel sorumluluk 
alanındaki faaliyetler oluşturmasında önemli bir etkendir. Otellerin yeşil pazarlama 
uygulamasındaki hedeflerinin çevreye en az zarar verecek ürünlerin kullanılmasıyla başlamıştır. 
Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki otellerin yeşil pazarlama uygulaması ile çevre so-
rumluluğunu hangi düzeyde uyguladığını, konaklamaya gelen misafirlerin yeşili tercih et-
melerindeki sebeplerini araştırmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sertifikalar 
ile sürdürülebilir turizm ve yeşil pazarlamanın önemine yönelmeyi sağlanmıştır. Otellerin Yeşil 
Yıldız, Yeşil Anahtar ve Leed Gold Sertifikalarına sahip olarak çevre bilincini ve çevre dostu 
otellerin temellerinin atılması sağlanmıştır. Eko- etikette ile seyahat eden turistlerin dikkatini 
çevresel sorumluluk yaklaşımına etkilerine de fayda sağlamıştır. Bu araştırma amacını 
gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak yeşil 
pazarlama uygulamasına sahip otel yöneticileri ile mülakat yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucu 
çevre dostu otellerin çevreci olma yolunda doğal kaynaklarda tasarruf sağladıklarına, yiyecek ve 
içecek israfını azaltmayı başardıklarını, çevreci misafir portföylerinin oda doluluk oranlarında 
etkili artışlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    
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Abstract 

It has enabled the environmental consciousness that develops in the world to turn to studies to 
prevent the destruction of people on nature. It is also on important of factor for the management 
of five-star Hotels to create activities in the field of environmental responsibility. It is started with 
the use of products that will harm the environment least in the goals of Hotels in green marketing 
practice. The aim of this research is to investigate the level of environmental responsibility of the 
Hotels in İstanbul with the green marketing application and the reasons why the guests coming 
to the accommodation prefer green. With the certificates issued by the Ministry of Culture and 
Tourism, İt has been ensured to focus on the importance of sustainable tourism and green 
marketing the Hotels have been awarded with the green star, green key and lead gold certificates 
and environmental awareness and the foundations of environmental friendly Hotels have been 
provided. It also benefited the attention of tourists traveling with eco-labels on their 
environmental responsibility approach. In order to realize this research goal, interviewers were 
made with hotel managers who have green marketing application using qualitative research 
methods. As a result of this research, it has been concluded that environmentally friendly hotels 
save natural resources on the way of being environmentally friendly, they have been able to 
reduce the waste of food and drink, and there are effective increases in the room occupancy rates 
of environmentalist guest portfolios. 
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GİRİŞ 

Yeşil pazarlama, konaklama işletmeleri için stratejik bir uygulamadır. İşletmeler pazar paylarını 
büyütmek için yeni stratejik uygulamalar içinde bulunurken, çevresel sorumluluk ile yeni bir 
farkındalık oluşturmaktadır. Eko-etiket ile konaklama işletmeleri çevreye karşı duyarlılıklarını 
ortaya koymaktadır. Otellerin hedeflediği bilinçli misafir portföyünün oluşturmasını da sağla-
maktadır. Yeşil yıldız belgesine sahip otellerin atıklarının geri dönüşümündeki başarısı ile doğal 
kaynakların daha az tüketilmesinde otel yöneticilerinin hem maddi hem de manevi kazanımlar 
sağlamasında fayda oluşturmuştur. Çevreye sorumlu misafirlerin yeşil pazarlama uygulayan 
otelleri tercih etmelerindeki rekabet düzeyinde başarılı bir eko- etiket oluşturmalarıdır. Sıfır atık 
bilinci içerisinde geri dönüşümler oluşturulması ile maliyet düşürücü etkisi ile otel yöneticileri 
de yeşil yıldız sertifikalarını almaya başlamışlardır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellerin yeşil otel olma yolunda performanslarını 
değerlendirmek için Yeşil Yıldız sertifikası alınırken, sürdürülebilir otel binalarının çevresel 
performanslarını değerlendiren Leed, Breeam gibi sertifikalar otel yöneticilerin yeşil pazarlama 
uygulamasında tercih ettiği önemli çalışmalardır. Konaklamaya gelen misafirler uluslararası 
standartlara ve çevre dostu sürdürülebilir otellerin özelliklerine önem vermeye başlamaktadır. 
Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal kaynakların azalması seyahat eden turistlerin çevresel 
sorumluluğunun artmasına sebep olmuştur. Çevre ve turizm bağını güçlendirmek amacı ile yeşil 
pazarlama uygulaması yapan yöneticilerin bu amaca uygun çevre ile misafirler arasında bir 
denge oluşturmaktadır.  Bilinçsiz tüketim tüm sektörde olduğu gibi turizmde de kendini 
göstermektedir. Dünya’da doğal kaynakların tasarrufuna yönelik hareketlerin artması için geri 
dönüşümü olmayan atıkların çevre ve doğaya zararı toplumun en büyük sorunu haline gelmiştir. 
Beş yıldızlı otel yöneticileri bu sorun ile yeşil pazarlama uygulaması ile harekete geçmişlerdir. 

 

YEŞİL PAZARLAMA  

Yeşil pazarlama kavramını ana hatları ile sürdürülebilir turizmde işletmelerin konaklamaya 
gelen misafirlerinin ihtiyaçlarını ve talepte bulunduğu isteklerini çevreye en az zarar verecek 
hizmeti sağlayan pazarlama evrelerinin oluşturmasıdır. 1975’te enerji kaynaklarının tüketimi, 
tükenebilir kaynakların bilinçsiz kullanılmasının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen 
bir araştırma ile Amerikan Pazarlama Derneğinin oluşturduğu seminerde yeşil pazarlama 
kavramı literatüre geçmiştir. Günümüzde bu araştırmayı göz önünde bulunduran işletmeler 
başarılı bir yeşil imaj oluşturmak için atıkların azaltılmasını, doğal kaynakların tasarrufuna 
yönelik çalışmaları uygulaması gereklidir. İşletmelerin yeşil faaliyetler konusunda pazar 
paylarının üzerinde bir etki yaratması, işletmelerin yeşil etiket itibarını artırması için gereklidir. 
İşletmelerin yeşillenmesini isteyen yöneticilerin çevreciliğin önemini, çevresel sorumluluk fikrini 
toplumsal sorumluluk yatırımı olarak görmektedirler (Gökdeniz, 2017: 12) Yeşil pazarlamanın 
amacı işletmelerin çevre üzerinde yarattığı tahribatı düzeltmeye, çevre kirliliğini engelleyerek 
çevre dostu ürünlerin kullanımını ile otellerin yeşil olma yolundaki eylemleridir. Konaklama 
işletmeleri oluşturduğu yeşil pazarda tüketicilerin geri dönüşüm bilincini, atıkların ayrılıştırma-
sını, sınırlı doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlamayı hedeflemektedir (Uydacı, 2017: 143). 
Yeşil otelcilik, günümüz şartları içerisinde ekolojik dengeyi koruyacak, iklim değişiklerini ve 
küresel ısınmanın yarattığı etkileri, dünya üzerindeki insanların doğal kaynakların fazla 
tüketilmesini, oluşan atıkların çevre üzerindeki etkilerini azaltma düşüncesi gibi değişimleri 
işletmelerin yeşil yatırım ile doğayı koruma felsefesi ile birleştirmektir (Arısoy, 2014: 5). Çevreci 
oteller kavramına doğayı koruma sorumluluğu da eklenmiştir. Rio Zirvesi ile 1992 yılında kabul 
edilen 182 ülkenin katılımı ile uluslararası bir boyuta geçmiştir. Çevresel sertifikalar fikrinin 
turizmde sürdürülebilirliğin, çevreyi koruma ve turizm işletmelerinin eko-etiket olarak tabir 
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edilen sertifikalar ile yöneticilerin uluslararası alandaki sertifikalar ile çevreye duyarlı tesisler 
niteliği ile pazarlama stratejisine katkı sağlamıştır. Konaklama işletmelerinin atık yönetimi, doğal 
kaynakların tasarrufu, su yönetiminin sağlaması, enerji kullanımında sürdürülebilirliği yeşil 
yıldız sertifikasına sahip olmanın önemli ölçütlerdir (Aylan, 2019: 57). 
 
Yeşil Yıldız Kavramı 
Çevreye duyarlı tesislerin sürdürülebilir turizm başlığı altında konaklama işletmelerinin çevreye 
olan yaklaşımının teşvikini sağlaması amacıyla 1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesi verilmektedir. Konaklama işletmelerinin 
çevreyi korumasını, enerji, su, atıkların azaltılmasını, yenilenebilir kaynakların kullanımını 
iyileştirme planlarını uygulayan işletmeler yeşil yıldız belgesine sahip olmaları önemli bir eko- 
etiket kazanmalarını sağlamıştır (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014).  
 
         

 
 

 

 

 

 
                       
Şekil 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Konaklama Tesisleri 
Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr 

 
Konaklama işletmelerinin yeşil yıldız belgesine sahip olması seyahat eden turistlerin bilinçli ve 
çevre sorumluluğuna sahip olmaları açısından otellerin bu özelliklerine önem verdikleri 
görülmektedir. Tesislerin yerine getirmesi gereken temel kriterler; İşletmelerin çevre politikasına 
ve eylem planlamasının olması, tesislerin eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması, 
işletme tarafından çevre bilincinin artırılması ve çevresel tedbirlerin eylem planına uygulanması 
ve çalışan personele eğitim verilmesi, çevreye duyarlı atık su planın bulunması, turizm 
konaklama işletmelerinin koruyucu bakımı periyodik takvimi olması, işletmelerin su tüketimi, 
enerji tüketimi gibi verilerin toplanması, işletmelerde kullanılan kimyasal maddelerin izlenmesi 
ve toplanması, tesise ortaya çıkan atık miktarların izlenmesi ve verilen toplanması temel 
kriterlerin yerine getirilmesi önem teşkil etmektedir (Arısoy, 2014: 4). 

 
Sürdürülebilir Turizm ile Yeşil Yıldız Belgeli İstanbul’daki Oteller 

Sürdürülebilirlik kavramının çevrenin iklimsel değişimlere etkilenmesi, doğal kaynakların 
azalması, sanayileşmenin çevre üzerindeki etkileri gibi hareketlenmeler ile sürdürülebilirlik 
anlayışının 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında bu gelişmelerin etkilerini 
azaltma girişimlerine ve sonuçlarına dikkat çekilmiştir. Sürdürülebilir turizm yaklaşımının 
konaklama işletmelerinin çevreyi en az etkileyecek, turizm destinasyonunu gelen turistlerin 
kültürel ve doğal kaynakların korunmasında bilinçlenmesini, çevresel ekonomik dengenin 
korunmasında etkili bir adım oluşmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilir turizm ülkenin ve sosyo-
ekonomik yönlerinde çevresel, doğa ve kültürel bütünlüğünü çevre ve turizm entegrasyonunu 
sağlamaktadır (Akdu, 2019: 130).  
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Sürdürülebilir kalkınma çevresel koruma etkilerinin ekonomik gelişmelerden ziyade insanların 
yaşam kalitesini, doğal kaynakların azalmamasını, biyolojik canlı neslinin tükenmemesinin, 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir Küresel Dünya bilinçlendirmek hareketi olarak da 
tanımlanabilir. Turizm yönünden bakıldığında ise konunu tümüyle çevre ve insan arasındaki 
ilişkiye bağlı olduğu görülmektedir. Turizm turistik destinasyonlar da çevresel ve sosyo- kültürel 
etkilerinin korunmasını desteklemektedir (Yılmaz, Ünal ve Çakır, 2015: 59). 
 
Tablo 1. İstanbul’daki Yeşil Yıldız Belgeli Oteller 

Biz Cevahir Otel Yeşil Yıldız 
Condrad Beşiktaş Otel Yeşil Yıldız 
Crowne Plaza Asia Otel Yeşil Yıldız 
Dedeman Park Hotel Leed Gold 
Divan Otel Yeşil Yıldız 
Divan Asia Otel Yeşil Yıldız 
Doubletree by Hilton Hotel Yeşil Yıldız 
Elite World Business Otel Yeşil Yıldız 
Eser Premium Otel Yeşil Yıldız 
Grand Cevahir Otel Yeşil Yıldız 
Grand Hyatt Otel Yeşil Yıldız 
Hilton By Hampton Otel Leed Gold 
Hilton Şişli Otel Yeşil Yıldız 
Polat İstanbul Otel Yeşil Yıldız 
Movenpick  Hotel Leed Gold 
Gezi Taksim Otel Yeşil Yıldız 
Limak Eurasia Otel Yeşil Yıldız 
Miracle İstanbul Otel Yeşil Yıldız 
Park Inn By Radisson Otel Yeşil Yıldız 
Radisson Blu Şişli Otel Yeşil Yıldız 
Ramada Plaza İstanbul Otel Yeşil Yıldız 
Renaissance İstanbul Otel Yeşil Yıldız 
Sheraton Ataköy Otel Yeşil Yıldız 
Slince İstanbul Otel Yeşil Yıldız 
The Marmara Taksim Otel Yeşil Yıldız 
Bw The President Fatih Hotel Yeşil Yıldız 

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr 
 
Sürdürülebilirlik, eko turiziminin gelişmesindeki etkisi insanları doğa bilinçlendirilmesine 
dikkat çekerken onları doğayı ve çevrenin tahribatını engellemesinde girişimlerde bulunmalı 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Turizmde sürdürülebilir otel sektörünün çevre üzerindeki sera 
gazlarının emisyonu ve karbondioksit emisyonlarına etkilerinin en alt düzeye indirme 
girişimlerinde bulunmaktadırlar. (Uydacı, 2017: 26). Çevre dostu otel zincirlerinin Light Stay adlı 
ölçüm sistemi ile enerji ve su tüketimini azaltmayı büyük ölçüde başarmış oldukları 
görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 
gelecek nesilleride düşünerek insan yaşamını doğal kaynakların ve yatırımların eşit dengede 
olmasını, çevrenin bozulmadan sürdürülebilir kalkınmaya tamamlayıcı eko sistemin kötüye 
kullanımını azaltmayı hedeflemekte bulmuştur. Sürdürülebilir turizm ise çevresel ve kültürel 
tahribatı engelleyerek, turist talebini artırmayı ekonomik hedeflere ulaşmayı 
öngörmüştür.İşletmelerin hedeflerinde aşırı kaynak kullanımını ve atıkların azaltılmasını, 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(9): 694-707. 

 
 

699 

bilinçli personel ile hizmet ederek turistler üzerinde farkındalık oluşturmak, doğal kaynakların 
ve enerji kullanımında tasarrufuna yönelmeye çalışmıştır (Gökdeniz, 2017: 6). Eko- etiket ile çevre 
kirliliğinin turizme doğrudan etkilerini çevreye duyarlı bir yöntem ile iyileştirme planlarının 
yapılmasının ulusal, finansal önem arz etmekte olduğu görülmüştür. Türkiye’de eko-etiket 
sertifikalar başında Yeşil Yıldız, Leed Gold, Green Key, Yeşillenen Oteller Sertifikaları vardır 
(Şişik, 2012: 45). 
 
Konaklama işletmelerinin Yeşil Yıldız belgesine sahip olmalarının avantajları; Atıkların 
ayrılıştırması sonucu sıfır atık girişiminde olmaları, su kullanımını azaltma, elektrikte tasarruf 
sağlayarak maddi yönde kazanımlar ile yenilenebilir kaynak kullanımını tercih etmelerinin, geri 
dönüşüme teşvik edilmeleri ile gelecek nesiller için yeşil bir miras bırakma felesefesini 
aşılamaktadır. Enerji verimliliğini artırmak için yöneticilerin çevre politikalarının oluşturmaları 
işletmelerin turizm sektöründe yeşilllenmelerini sağlayacaktır (Adıgüzel, 2017: 45).  
 

Leed Yeşil Bina Sertifikası 

Leed Yeşil Bina Sertifikası, Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından 1998 tarihinden itibaren 
verilen uluslararası bir sertifikadır. Çevresel şartlarda yapı sektöründen itibaren sorumluluk ile 
doğal çevreyi koruma amaçlı faaliyetler sağlamaktadır. Leed Yeşil Bina sertifikasının işletmelerin 
koşullara sahip 32 puan kazanması gerekmektedir. Puan yüzdeleri sürdürülebilir arsalar, enerji 
ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekan kalitesi, inavasyon ve tasarım, bölgesel öncelik, su 
verimliliği olarak uymaları gereken koşullardır. Leed yeşil bina sertifikasının dört farklı 
derecelendirmeye sahiptir. Bunlar; Altın, gümüş, platin, Leed sertifikasıdır. İşletmelerin ekonomi 
ve enerji sarfiyatını denetlemek için Dünyanın çevreyle ilgili geleceğine düşünerek yeşil bina 
sertifikasına sahip olmaya özen göstermektedir (Ürük ve İsmailoğlu, 2019: 146). 
 

 
Şekil 2. Sürdürülebilir Yeşil Bina  
Kaynak: (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014) 
 

Leed sertifikasının binaların enerji ve su kullanımında verimliliği planlayan, hava kalitesini 
artıran uygulamalar ile çevreye zararı azaltmayı hedefleyen bir uygulamadır. Sertifikanın 
yenilenemeyen kaynakların sarfiyatını işletmeleri tarafından inşaat öncesi hesaplamalar ile inşaat 
sektöründe sürdürülebilirlik şartları altında doğaya az zarar veren binalar yapılmasını 
sağlamaktadır. Maliyet bakımından biraz ücretli olsa da gelecekte öngörülü davranarak ileriki 
maliyetlerde kısıtlamada başarılı olmaktadır. İşletmelerin bu sertifikaya tek seferde sahip olması 
yeterlidir. Tekrar alınma şartı bulunmamaktadır (Ürük ve İsmailoğlu, 2019: 10). 
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Eko- Etiket 

Eko- etiket gelişimi sürecinde anlam yarattığı felsefe açısından çevre kirliliğinin, üretilen ve 
tüketilen kaynakların oluşturduğu atıkların çevre üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen, 
enerji tüketimindeki bilinçsizliği insanlar üzerinde çevre yönetim bilincini oluşturmayı 
hedeflemektedir. Yeşil ürün ve çevre etiketi sistemi sürdürülebilir yaşam temeline 
dayanmaktadır. Küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin sosyal bir sorumluluk prensipleri 
içerisinde çevresel problemleri tüketicilere çevresel hassasiyet, yaşam döngüsünü korumayı 
amaç edinmiş bir uygulamadır. Uluslararası bir eko standardizasyon aracı olan Dünya’nın en çok 
farkındalık yarattığı gönüllülük esasına dayanan eko- etiket son 25 yılda hızla yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Eko- etiket küresel farkındalık 1992 tarihinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansında çevre etiketi olarak günümüzde devam etmektedir (Şişman, 2019: 43). Eko- Etiket 
logosu Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Avrupa Birliği Eko- Etiket Logosu 
Kaynak: (Akdu, 2019)  
 

Eko- etiketlenme sonucunda çevreye duyarlılık turizm sektöründe de boyutlanmaya başlamıştır. 
Yeşil otelcilik kapsamında sürdürülebilir turizme dair konaklama işletmelerinin enerji 
tasarrufunu, doğaya zararlı atıkların geri dönüşümündeki faydalarını ve devletin çevreyi 
koruma politikaları ile birlikte işletmeler yeşil otelcilik kapsamında ilerlemesine yardımcı 
olmuşlardır. Yeşil otelcilik bilinçli seyahat eden turistlerin yardımı ile eko- etiketin katkısı olduğu 
görülmektedir (Gökdeniz, 2017: 75). 

 
 

                   
    Yeşil Küre                      Yeşil Anahtar                             Yeşillenen Oteller  

Şekil 4. Sürdürülebilir Turizmde Otellerin Eko-Etiketleri  
Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr 
 
Otel işletmelerinin yeşil otelcilikte eko- etiket alma amacı çevre dostu ürünler ile yeşil tüketici 
arzını oluşturmak, üretilen ve tüketilen ürünlerin doğaya zarar vermemesini sağlamak, atıkların 
geri dönüşümünü sağlayarak yeşil turizm ile turist talebindeki sürdürülebilirliğinde katkısıyla 
işletmelerin tercih etme etkisi yaratmaktadır. Yeşil Oteller Birliği başkanı Patricia Griffin “ana 
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hatları ile gelecek nesillere yaşanabilecek bir ekosistem ile yaşam döngümüzü korumayı 
hedeflemekte olduğu görüşündedir. Konaklamaya gelen misafirlerin otelde kalacakları sürede 
çarşaf ve havlu temizlemesini her gün değişmemesi gibi konularda hassas olmaları gerektiğini 
uyarmaktadır. Yeşil otelcilik eko- etiket ile ilerleyebilecek bir husus olmadığını seyahat eden 
turistlerin çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin doğa üzerindeki faydalarını araştırıp bilinçli 
bir tüketici olmaları gerekliliği olduğunu” vurgulamaktadır (Gökdeniz, 2017: 76). 

Tablo 2. Konaklama İşletmelerin Yeşillenen Turizmdeki Eko- Etiket Sertifikaları  

Green Globe Green Key Greening Hotels 

83 ülkeyi kapsamaktadır. Konaklama işletmelerinde 
20’den fazla ülkeyi 
kapsayan eko-etiket 
programıdır.  

Küresel ısınmaya ve 
çevreye duyarlılığı tercih 
eden işletmeler TUROB 
öncülük etmektedir.  

Turizm sektörü için verilen 
sertifikadır. 

1996 yılında Danimarka’da 
başlamıştır.  

Konaklama işletmelerin 
enerji, su, atık yönetimi 
ve geri dönüşümleri 
değerlendirmektedir.  

İşletmelerin sürdürülebilir tu-
rizm anlayışına sahiptir.  

Çevreye duyarlı atık yöne-
timi yapan işletmeler için 
başarılı bir uygulamadır. 

Konaklama İşletmeleri 
Bronz, gümüş ve altın 
gibi derecelendirmelere 
sahiptir.  

Kaynak: (Gökdeniz, 2017: 74). 

Sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının işletmelerin yeşil pazarlama uygulanmasında eko-etiket 
alarak, yeşil sertifikalarıyla birlikte turistlerin talepleri üzerinde çevreye duyarlılığını, doğal 
kaynakların çevre ve turizm arasındaki bağlantısı sonucu aktif çalışmalara başlamışlardır. İngiliz 
Seyahat Acenteleri Birliği 2002 tarihinde seyahat yapan turistlerin konaklamayı tercih etikleri yö-
redeki sorunları öğrenmek istediklerini ve rezervasyon yapmadan önce çevreye duyarlı 
konaklama işletmelerini takip etmeye özen göstermektedirler. Atık su yönetimini, 
sürdürülebilirliğin düzenlenmesini, atıkların azaltılmasını, geri dönüştürerek yeniden 
faydalanmasında, sektörde çalışan personelin bilinçlendirilmesinde ve turistlerin yeşillenmeye 
dâhil olmalarını sağlamalarında işletmelerin yeşil pazarlamaya geçiş evrelerine kolaylık sağ-
lamaktadır (Seyhan ve Yılmaz, 2010: 60). 

 
YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmaya katılan otel yöneticilerinin, ön büro müdürlerinin, resepsiyon şeflerinin 
katılımı ile derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak bilgi toplaması yapılmıştır. Açık uçlu 
sorular yöneltilerek birebir yüz yüze görüşme ile veriler toplanmıştır. Nitel araştırmada 
insanların olaylara ne tür anlam yüklediklerini, nasıl nitelediklerine dair sorulan sorulara cevap 
aranmasıdır. Derinlemesine görüşme temelinde katılımcılar ile yapılan görüşme üzerinde 
katılımcıların araştırma konusu üzerine nasıl anlamlar yüklediklerini anlamaya çalışmaktır. 
Araştırmacın topladığı veriler düzenleyip, rapora yansıttığı bir süreçtir (Özdemir, 2010: 336). 
Verilen Toplanması 
İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin yeşil pazarlama uygulamasının oda doluluk 
oranlarına etkilerine dair yedi otelin yöneticileri ile görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan 
kişilerin en az genel müdür, müdür yardımcısı, resepsiyon şefi seviyesinde olmaları tercih edil-
miştir. Görüşme isteğine geri dönüş yapan yedi otelin katılımcılarına yöneltilen yedi adet açık 
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uçlu soru sorulmuştur. Görüşmeler 30 dakika sürmüştür. Görüşmede katılımcıların sorulara 
cevap verirken ses kaydı alınmıştır. Katılımcıların görüşmede cevapladığı sorular word’de yazı 
halinde rapor edilmiştir. 
Araştırmanın Amacı 
Konaklama işletmelerindeki yeşil pazarlama uygulamasının çevre etkileri üzerindeki atık 
yönetimi, su yönetimi, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakların üzerinde durulması 
gerekliliği araştırılmıştır. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin Dünya’nın üzerindeki 
etkileri, doğal kaynakların tükenmesine yansıyan önemli etkenlerdir. İnsanlar bunun 
yansımalarını her yerde görmektedir. Konaklama işletmelerinin yöneticileri ise çevrenin zararı 
en az zarar verecek yenilikler ile farkındalık yaratmasını hedefleyen yeşillenen oteller olarak 
ilerlemek istemektedir. Yeşil yıldız belgeli oteller çevreye en az zarar verecek uygulamalar ile 
gelecek nesilleri düşünerek eko- etiket ile bu farkındalığın önemini artırmak için yeni 
uygulamalar edinmektedir. Bu amaca dayalı olarak İstanbul’da yeşil pazarlama uygulaması 
yapan otellerin çevreye sorumluluğunu üzerine alarak bunun getirisi olarak konaklamaya gelen 
turistlerin oda doluluk oranı üzerindeki maliyete etkisi araştırılmıştır. Yeşil pazarlama 
uygulaması ile oteller talep oluşturacak misafirlerin bu bilinci empoze ederek mali çıkar 
düşüncesine mi sahip olduklarını yoksa çevreyi korumalarının gerekliliği üzerindeki yansımalarını 
mı tercih ettiklerinin cevabı aranmıştır. 
Araştırmanın Önemi 
Beş yıldızlı otellerin çevre dostu hizmet anlayışının tasarrufla beraber maliyetlerde finansal 
açıdan işletmelere fayda sağlamıştır. Yeşil yıldızlı otellerin uyguladıkları çevre etiketiyle birlikte 
turist taleplerinin artışına sebep olmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ile yeşil pazarlama 
uygulaması yapan otellerin oda doluluk oranına etkisinin üzerinde derinlemesine bilgi edinmek 
istenilmiştir. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. İstanbul’da seçilen yeşil pazarlama 
uygulaması yapan otellerin yöneticileri, ön büro müdürleri ile email veya telefon üzerinden 
ulaşılmış, randevu alınarak işletme yöneticileri ile görüşme ayarlanarak derinlemesine mülakat 
yapılmıştır. Bu araştırmada olasılığa dayalı olmayan kararsal örnekleme yönteminden yararlanıl-
mıştır. 
 
Tablo 3. Görüşme Soruları  

1. Yeşil pazarlama anlayışını işletmenizde uygulamaya başladıktan sonra otelinizin web sitesinde 
yeşil yıldız ve çevreye sorumlu otel işletmeciliğiniz hakkında sitenizde tanıtım yapıyor 
musunuz?  

2. Yeşil yıldız aldıktan sonra otelinizde atıklar ve kimyasal maliyetler yönünden size geri 
dönüşümündeki faydaları neler olmuştur. Maliyetleri azaltıcı etkisi olmuşsa ne oranda 
olmuştur? 

3. Beş yıldızlı bir işletme olmanız ve pazarlama stratejisi olarak yeşil pazarlama uygulamasını 
tercih etmenizdeki sebepler finansal açıdan mı? Yoksa çevre duyarlılığından mı 
kaynaklanmaktadır? 

4. Başarılı bir çevresel sorumluluk göstergesi olarak yeşil yıldız belgesi aldıktan sonra oda doluluk 
oranınızda bir artış yaşanmış mıdır? 

5. İşletmenizde en yoğun turist sezonunda diğer otellere göre yeşil yıldız belgesi sahibi olmanız 
fiyatlandırma açısından günlük oda ücretine etkilemiş midir? Etkilemişse buna bağlı olarak artış 
oranı hakkında bilgi verebilir misiniz?  

6. Beş yıldızı bir yeşil pazarlama otel konumunda olmanız diğer otellere göre size ne yönden 
avantajlar sağlamıştır? 

7. Yeşil yıldız uygulamasını konuklarınız ne ölçüde benimsemiştir. Bu konudaki geri dönüşleri 
nasıl değerlendirmektesiniz?  
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Çalışmada yedi sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma soruları yeşil pazarlama 
ve yeşil yıldız sertifikalarındaki kriterler dikkate alınmıştır. Hazırlanan sorular yüksek lisans 
danışmanına gösterilmiş ve onayı alınmıştır. Çalışmanın geçerliliği araştırmacı tarafından 
sağlanmıştır. Çalışmada alınan cevaplar tablolar haline getirilmiş ve bulgular kısmında analizi 
sağlanmıştır. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İstanbul’daki Yeşil Pazarlama Uygulamalı Oteller 

Araştırmaya Katılan Oteller İlçeler 

Radisson Blu Otel Şişli 

Sheraton Hotel Ataköy 

Renaissance Polat Bosphorus Hotel Gayrettepe 

Hampton By Hilton Zeytinburnu 

The Marmara Otel Taksim 

Grand Cevahir Hotel Şişli 

Park Dedeman Hotel Levent 

 

BULGULAR 
Araştırmada İstanbul’daki yeşil pazarlama uygulaması yapan otellerin cevapladığı sorular ana 
hatları ile otellerdeki yöneticilerin bu konuya ne yönde hakim olduğu ve maliyet yönünden 
bakıldığında çevresel bir sorumluluk olarak görünsede konaklamaya gelen misafirlerin oda 
doluluk oranlarına etkisi hakkında bilgi alınmıştır. Konaklama işletmelerinde yeşil yıldız 
belgesine sahip olmaları gereken kriterlerdeki başarısını ve enerji yönetimini, atık yönetimini, 
uyguladıkları çevre politikaları hakkında bilgiler alınmıştır. Bir otelin sürdürebilirliğini ve 
sertifikaların çalışmalardaki önemi değerlendirilmiştir. 

Katılımcı Radisson Blu Şişli Otel: Yeşil pazarlama uygulamasında otel yönünden avantajları 
hakkında otel işletmesi olarak 2014 yılından itibaren yeşil yıldız sertifikasına sahip olduklarını, 
eko- etiket olarak green key sertifikasının her sene denetimden geçtiklerini belirtmektedir. 
İşletme olarak atıkların geri dönüşümlerine önem verdiklerini, enerji ve su kaynak kullanımı 
adına yatırımlar yaptıklarını belirtmektedir. Konaklamaya gelen misafirlere de çevreye 
sorumluluğu adına bilgilendirme yaptıklarını söylemektedir. Misafirlerin konaklamada 
kaldıkları sürece çarşaf ve havlu kullanımındaki yenileme süresinde küçük kartların odalarda 
bulundurmakta olduklarını söylemektedir. Her gün değiştirmek yerine iki günde bir değiştirmek 
hem su ve enerji tasarrufunda faydalı olacağını belirtmektedirler. Sıfır atık uygulaması hakkında 
valilikten bu konu üzerine bilgi alınarak, otel işletmelerinde kullanmaya başladıklarını, atıkların 
ayrılıştırmada ve yeniden kullanma eylemini gerçekleştirdiklerini bildirmektedir. Otel işlemesi 
olarak gri su kullanımın hatlarını aktif olarak kullandıklarını bu süreçte kullanılan suyun binanın 
45 metre altında kuyu suyunu filtreleyip gri su hattında tuvalet rezervuarına kullanımını 
sağlamakta olduklarını belirtmektedir. Günde 35 ton su tasarrufu sağladıklarını söylemektedir. 
Radisson Blu Otel çevresel sorumluluğunun mottosu olarak “think of the planet, think of people, 
think together” düşüncesiyle çevreye duyarlı olmaya çalışmakta olduklarını söylemektedir. Yeşil 
yıldız belgesine sahip olmaları oda doluluk oranlarına gözle görür bir etkisi olmadığını, fakat 
çevre sorumluluğu bilincine sahip misafirlerin tercih etmesindeki rolü büyük olduğunu 
söylemektedir.  
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Katılımcı Sheraton Ataköy Otel: İşletmenin Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın çevreye duyarlı 
tesislere verdiği green key sertifikasına sahip olduklarını belirtmektedir. Konaklamaya 
gelmelerini hedefledikleri bilinçli yeşil tüketiciler için otel işletmesinin web sitesinde tanıtımını 
yaptıklarını söylemektedir. Çevreye uyumlu dost ürünler ile ulusal arenadaki çevresel hassa-
siyette bulunduklarını sürdürülebilirlik felsefesini benimsediklerini söylemektedir. Yeşil yıldız 
aldıktan sonra finansal yönden mutlaka otel maliyetine yansımalar olduğunu fakat sahip 
oldukları green key ödülü ile duyarlı misafirlerin işletmelerini tercih etmelerinden mutlu 
olduklarını söylemektedir. Konaklamaya gelen misafirlere yeşil yıldız aldıktan sonra oda 
ücretlendirmelerine yansıtmadıklarını belirtmektedir. Ayrıca bağlı oldukları Marriott İnter-
national otel zincirlerinin uyguladıkları uygulamada başarılı olduklarını belirtmektedir. Make a 
Green Choice mottosu ile yeşil bir tercih yapın programında misafirlerine uyguladıkları 
uygulama konaklamada kaldıkları süre boyunca günlük temizlik hizmetinde kısıtlamalar 
yaparlar ise bonus üyelik olarak geri dönüşüm yapacaklarını ve çarşaf ve havlu değişimindeki 
isteklerini azaltarak bu sayede fidan dikiminde katkıda bulunacakları hakkında bilgi-
lendirdiklerini söylemektedir. Böylece misafirlerine yeşil değişim, çevresel duyarlılık üzerine bir 
adım atmakta olduklarını söylemektedir. 
 
Katılımcı Renaissance Polat Bosphorus Hotel: Otel işletmesi olarak franchising yönetiminde 
olduklarını, Marriott oteller zincirine bağlı olduklarını, 2014 yılında yeşil yıldız belgesine sahip 
olduklarını belirtmektedir. Web sitelerinde tanıtım olarak İstanbul Marriott otellerine bağlı ana 
sayfasında çevreye sorumlu bir otel oldukları hakkında tanıtımlarını yaptıklarını söylemektedir. 
Yeşil pazarlama uygulamasının otele sağladığı avantajlar hakkında sıfır atık bilinci içinde 
olduklarını atıkların ayrılıştırmaya önem verdiklerini personellerini bu konuda eğitimler 
sağladıklarını söylemektedir. Otel işletmesi olarak kendi enerjilerini kendilerinin üretmekte 
olduklarını, sistem olarak TRİ-JENERASYON kullandıklarını belirtmektedir. Yeşil üretim olarak 
bu kullandıkları sistemde enerjide dışa bağımlıkları azaltmalarını, zararlı gazların salımı 
azalması yönünden başarılı olduklarını söylemektedir. Enerjide tasarrufu sağladıklarını maliyet 
yönünden etkisinin iyi yönde olduğunu belirtmektedir. Çevre dostu otel olmakta tüketicilerin 
dikkatlerini çektiklerini söylemektedir. Fakat oda ücretlendirmelerine yeşil yıldız belgesine sahip 
olmaların bir yansıması olmadığını söylemektedir. Bilinçli ve çevreye sorumluluğu, yeşil tüke-
ticilerin tercih etmelerinde büyük rol oynadığını söylemektedir. 
 

Katılımcı Hampton By Hilton: Zincir otel grubunda bir otel olmamız Hilton otellerinin çevreye 
duyarlı ve bu konuda hassas olduklarını söylemektedir. Otelin web sitesinde çevreye duyarlı bir 
tanıtım yapılmadığını fakat leed platinum seviyesinde derecelendirmeye sahip olduklarını buna 
bağlı olarak bina tasarımı ve enerji verimliliği açısından çevreye en az zarar veren örnek bir otel 
olduklarını belirtmektedir. Maliyet azaltıcı çalışmaları sıfır atık projelerinin geri 
dönüştürülmesinde çalışmalarının başarılı bir yol izlediklerini söylemektedir. Yeşil pazarlama 
yapan çevre dostu otellerin yeşil yıldız sertifikasının mali açıdan sadece enerji teşviki yönüyle 
otelleri desteklemekte olduğunu, bu uygulamanın ise geçen yıl kararname ile iptal edildiğini 
söylemektedir. Bunda dolayı otellerin yaptıkları çalışmalar ve harcamalar çevreye zarar etkisini 
en aza indirmek için gerçekleştirdikleri uygulamalar olduğunu söylemektedir. Yeşil yıldız 
uygulamasının misafirler tarafından da özenli ve bilinçli davrandıklarını ve benimsediklerini 
belirtmektedir. Yeşil yıldız sertifikasının mali yönden tercih etmediklerini çevreye karşı ve doğal 
kaynakların tasarrufuna yardımcı olmak yönüyle bu girişimde bulunduklarını söylemektedir. 
Maliyet yönünden misafirlerimize bu konu üzerinde konakladıkları süre boyunca odalarda 
bilgilendirme kartları bulundurmakta olduklarını çarşaf ve havlu kullanımı üzerinde su ve enerji 
verimliliği kazandıklarını söylemektedir. Çevre dostu otel olmamız yeşil yıldız aldıktan sonra 
oda doluluk oranları üzerinde bir etkisi olmadığını fakat bilinçli ve duyarlı misafir portföyü-
müzün genişlemesinde etkisi olduğunu bildirmektedir. 
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Katılımcı The Marmara Otel Taksim: Otel işletmesi olarak web sitemizde yeşil yıldız belgesine 
sahip olduğumuza dair bir tanıtım yapmadıklarını fakat misafirlerin otele giriş yaptığı anda 
karşılama deski ve resepsiyonda yeşil yıldız sertifikasının çerçeveli bir biçimde göründüğünü 
belirtmektedir. Otelimizin çevre politikası ve eylem planı hakkında sürekli iyileştirmede ve 
geliştirmekte olduklarını, turizm değerlerine katkı sağlamakta ve çevreye destek verici 
uygulamaları vizyon olarak benimsediklerini söylemektedir. The Marmara oteli olarak maliyet 
azaltıcı sürdürülebilir bir çevre için ulusal çevre mevzuatına tam olarak uyduklarını, çevre 
politikasına önem verdiklerine buna bağlı olarak atıkların geri dönüşümü, enerji kullanımı, su 
kullanımı bakımından tasarruf edici uygulamaları kullandıklarını söylemektedir. Yeşil yıldız 
belgesine sahip olan bir işletme olarak oda fiyatlandırmasına ek bir yansıması olmadığını, oda 
doluluk oranlarına etkisinin yüzde oranı olarak veremediklerini The Marmara oteli olarak 
lokasyon ve marka bilinirliği açısından turizm sezonu olsun olmasın tercih edilen bir otel 
olduğunu söylemektedir. Bunların arasından çevreci misafirlerin oranları hakkında bilgi 
sağlayamadıklarını belirtmektedir.  Beyoğlu belediyesi aracılığı ile artan gıdaların değerlen-
dirilmesinde hayvan barınaklarına yönlendirdiklerini söylemektedir.  Sıfır atık uygulaması ile 
kağıt, plastik, metal, boş pillerin ayrıştırılmasında uyguladıkları kutu çöplerinde başarılı 
olduklarını, küçük bir hareket olarak gözükse de yarattığı faydaların büyük olduğunu 
söylemektedir. Misafirlerin çevreye duyarlı otelleri büyük ölçüde tercih ettiklerini, konaklamaya 
gelen misafirlerin uyguladığımız çevreci politikadan memnun kaldıklarını belirtmektedir. 
 

Katılımcı Grand Cevahir Otel: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeşil yıldız belgesine sahip 
olduklarını Grand Cevahir Hotel’in web sitesinde gurur ve çevresel sorumluluğumuzdan dolayı 
misafirlerimize bildirmekte olduklarını söylemektedir. Yeşil yıldız belgesine sahip olduğumuz 
için pazarlama aşamasında eko- etiket sağlamamızda etkili olduğunu, enerji ve su tasarrufunda 
çevreye duyarlılığımızdan daha önemli adımlar atmamıza katkı sağladığını söylemektedir. 
İşletmede sıfır atık uygulamasında çıkan atıkların geri dönüşümünde verilerin periyodik 
toplamalar yaptıklarını söylemektedir. Gri su hattı uygulaması ile arıtılmış atık sularımızı bahçe 
ve tuvalet rezervuarlarında kullandıklarını, odalarda havlu ve çarşaf kullanımı ile küçük notlar 
bulundurduklarını, tasarruflu ampul ve LED aydınlatma tercih ettiklerini, odalarda düşük debili 
musluklar ile su kullanımını azaltmaya çalıştıklarını söylemektedir. Çevreye duyarlılığı ve 
sorumluluk bilinci içinde bir politika izlemeleri oda fiyatlandırmasında bir etkisi olmadığını 
belirtmektedir. Misafirlerimizden çevre dostu otel olarak sağladığımız hizmetten internet yorum-
larından olumlu geri dönüşler olduğunu söylemektedir.  
 
Katılımcı Park Dedeman Hotel: Yeşil pazarlama anlayışı içinde Leed Gold sertifikasına sahip 
olduğumuz, çevreci sorumluluğumuz daha duyarlı turizm tüketicisine ulaşmak için web 
sitemizde tanıtımını yapmakta olduklarını söylemektedir. Sürdürülebilir yeşil bir otel 
olduğumuz için atık ve enerji tasarrufuna, çevre kirletici atıkların geri dönüşümünde 
uyguladığımız eylem planımız bulunmakta olduğunu belirtmektedir. Otelin yiyecek içecek 
bölümünde kullanılan yağların sulara karışmadığını bunun için bir işletme ile anlaşıldığını 
kullanılmış yağları toplayıp bu kuruluşlara verdiklerini söylemektedir. Yeşil pazarlamanın bize 
işletmemize sağladığı avantajlar çevreye duyarlı turizm hizmeti sağlıyor olmamız yeşil bina 
sertifikasının karbondioksit salımın da azaltıcı etkilere sahip olduklarını gelecek nesilleri 
düşünerek, yaşadığımız iklim değişiklikleri ve su kaynakların korunmasında otel işletmemiz 
olarak bu bilince sahip olmamız en büyük avantaj olarak görmekte olduklarını belirtmektedir.  
Sürdürülebilir turizm hareketi olarak yeşil pazarlama uygulamasının otelimizde oda ücret-
lendirmede bir etkisinin olmadığını çevresel sorumluluk olarak gördüklerini ve oda doluluk 
oranlarına ise bizi tercih eden bilinçli yeşil tüketicilerin etkisinin olduğunu söylemektedir.  
 
 



Gülşah KÜÇÜK  

 706 

SONUÇ 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; İstanbul’da yeşil pazarlama uygulamasını tercih eden 
oteller sürdürülebilirliği, az enerji ve su tüketimi gibi doğal kaynakların kullanılmasında çevresel 
politikalara uyarak Kültür ve Turizm Bakanlığının yeşil yıldız ve Leed gibi sertifikalara talepte 
bulundukları görülmektedir. Bu çalışma kapsamında araştırmaya yardımcı olan otellerin yöne-
ticileri sürdürülebilirlik anlayışına sahip, yeşil pazarlama uygulamalarını başarılı bir çevresel 
eylem planı yürüterek, konaklamaya gelen misafirlerine hizmetlerini sunmaktadırlar. 
İstanbul’da çevreci bir marka oluşturan yeşil yıldızlı otellerin başarılı bir yaklaşım ile 
uygulamalarında maliyet yönünden avantajlar sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Yeşil yıldızlı 
otellere gelen misafirlerin oda doluluk oranına etkisi orta düzeyde olduğu sonucuna varılmak-
tadır. Araştırmaya katılan yöneticilerin duş ve musluk başlıklarındaki su kısıtlamaları ile su 
tasarrufunda başarılı oldukları sonuçlarına varılmaktadır.  

Otel işletmelerinin yöneticileri yeşil pazarlama uygulamasında kar amacı gütmeden, çevreye 
verilen zararı azaltmayı hedeflemektedirler. Yeşil binalı otellerin sera gazlarının salımında 
azalmayı ve yenilenemeyen kaynakların kullanımında minimize edilmesine önem verildiği 
sonucuna varılmaktadır. Otel işletmelerinin temizlik hususunda deterjan ve su kullanımını 
azaltmaya yönelik projeleri iyileştirerek, konaklamaya gelen misafirlerinde çevreye duyarlı 
olmasında etkili olarak bilgilendirmeler yapıldığı araştırma sonuçlarında bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan otellerin çevre yönetim çalışmalarının, çevre sertifikalarında, atık 
yönetimlerini, atıkların geri dönüşümündeki yaptırımlarını, otellerin personellerinin çevreye 
duyarlılığı konusunda eğitimleri incelenmiştir. 

Sürdürülebilir turizmde otel işletmelerinin yeşil pazarlama aracı olarak eko-etiketin önemli bir 
etken olduğu görülmektedir. Otellerin çevreye duyarlı tesisler özelliğini web sitelerinde 
tanıtımları yapmaları üzerine bilinçli ve çevreye duyarlı misafirlerin tercih etmelerini 
sağladıklarını yöneticiler tarafından araştırma üzerinden bilgisi elde edilmiştir. Ayrıca yeşil 
pazarlamanın ilerlemesi ve otel yöneticilerinin turizm işbirliği içinde bulunmaları gerekli olduğu, 
tur operatörleri ve seyahat acentalarının yardımları ile birlikte yürütmeleri daha geniş alanda 
büyümesine fayda sağlayacaktır. 

Otel yöneticilerin yeşil yıldız belgesinin devlet teşvikinin geçen sene kararname ile iptal 
edilmesinden memnun olmadıklarını, devlet otellerin çevreye duyarlı tesisler olma yönü ile 
enerji teşvikiyle desteklemekte olduklarını artık işletmelerin enerji giderlerinden aldığı ıskonto 
tutarının sıfırlanmış olmasından mali açıdan teşvik yönüyle sapmış olduklarını ve ilerlemekte 
olan çevreye duyarlı tesisler üzerinde olumsuz etkisi olacağı sonucuna varılmıştır. 
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Öz 

Son yıllarda aile yapısında ve ailenin sahip olduğu değerlerde değişimler yaşanmaktadır. Bu 
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gösterir niteliktedir. İstatistiki verilere göre boşanmalar, evliliğin ilk beş yılında daha fazladır. İlk 
beş yıldan sonra boşanma oranları azalmaktadır. Dolayısıyla evlilikte ilk beş yıl “kritik yıllar” 
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kavramsallaştırılması yapılarak özellikle ilk beş yıl içerisinde son bulan evliliklerin, yani erken 
boşanmaların sebepleri ele alınmıştır. Gerek evlilik ve gerekse boşanma, her şeyden önce hukuki 
yollarla gerçekleşen bir olgudur. Ancak sadece hukuki açıdan ele alınması ve açıklanması yeterli 
değildir. Çünkü evliğin hukuki açıdan sona ermesi anlamına gelen boşanmanın, toplumsal 
olarak da onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, genel olarak boşanma özel olarak 
da erken boşanmaların hukuki ve toplumsal nedenleri ortak başlıklar altında incelenerek 
boşanmaların yarıya yakınının evliliğin ilk beş yılında gerçekleştiği görülmüştür.  
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Abstract 

In last years, there are changing in the family structure and the values of the family. These 
changes have led to an increase in divorces and an important social problem. When we look at 
the statistical information about divorce rates is higher first 5 years in marriage. Therefore, the 
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divorce and conceptualizing "early divorce", the causes of marriages that ended in the first five 
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GİRİŞ 

Günümüzde Türk ailesine yönelik en önemli sorunlardan biri boşanma olgusudur. Türkiye’de 
20. yüzyılın son dönemlerinden önce aile bağlarının güçlü olması ve dini inançların etkili olması 
nedeniyle boşanmalara sıklıkla rastlanmamakta, boşanan kadınlara ise toplumsal açıdan 
önyargılı olarak yaklaşılmaktaydı (Arıkan, 1992). Daha sonrasında ise, Türkiye de dâhil olmak 
üzere tüm dünyada boşanmalar artmıştır. Toplumsal ve kültürel açıdan değişimler yaşanmıştır. 
Bu değişimlerden aile yapısı da etkilenmiştir. Kentleşmeye bağlı olarak kadının toplumsal 
konumunda değişim olmuş, kadın haklarına yönelik bilinçlenme kazanılmış, eğitim düzeyi 
yükselen kadın kamusal alanda yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler, ailenin yaşam düzeyine 
olumlu katkı yapmış olsa da aile içi ilişkiler konusunda rol çatışmalarına sebebiyet vermiştir. 
Diğer yandan evliliğe ilişkin anlayış değişmiş, “mutluluk” vurgusu ön plana çıkarılmıştır 
(Yörükoğlu, 2000). 

Türkiye’de boşanmaların artış düzeyi dile getirilirken, her ne kadar gerçek anlamıyla 
kullanılmasa da "boşanma artık moda oldu” (Doğan, 2016:993) gibi söylemlerle ifade edilmeye 
başlanmıştır. Boşanmaların artışıyla birlikte evlilik süresi de kısalmıştır. İstatistiki veriler 
incelendiğinde evliliğin ilk beş yılında gerçekleşen boşanmaların diğer yıllara göre daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bu durum, “erken boşanma” kavramsallaştırılmasını gerekli kılmakta olup, 
çalışmada ilk beş yılda son bulan evlilikleri ifade etmek için kullanılmıştır. Boşanma ve erken 
boşanmalar hukuki durumlar olup zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç 
işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden sarsılması, 
eşlerin anlaşması / anlaşmalı boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması (fiili ayrılık) 
gerekçeleriyle Türk Medeni Kanununda açıklanmaktadırlar. Ancak boşanmalar, sadece hukuki 
gerekçelerle açıklanamamaktadır. Bunların toplumsal bir düzleme de oturtulması 
gerekmektedir. Dolayısıyla boşanma ve erken boşanmaların gerçekleşebilmesi için toplumsal 
açıdan onaylanması, açıklanması ve meşrulaştırılması gerekmektedir. Çünkü Özgüven 
(2010:306)’in de belirttiği üzere, boşanma sadece eşleri değil; toplumu ve sosyal düzeni de 
etkileyen bir durumdur. 

Boşanma ve erken boşanmaların artışında eşler arası denklik meselesi önemlidir. Buna göre, 
sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve inanç gibi açılardan eşlerin denk olmaları evliliğin 
sürdürülmesi açısından önemli görülmektedir. Yapılan bir çalışmada da evlilik tercihleri 
açısından, aile yapılarının benzer olması, dindar olması, aynı mezhepten olması, aynı 
memleketten/hemşeri olması, aynı sosyal çevreden olması, aynı etnik kökenden olması kişiler 
açısından önemli kriterler olarak değerlendirilmektedir (T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
2015). Diğer yandan, boşanmaların artışının önemli bir sebebi, kadınların aile içi şiddeti 
kabullenmeyerek şiddet uygulayan eşlere bir direnç göstermeleri ve boşanma yoluna 
gitmeleridir. Dolayısıyla geleneksel rollerin yıkılması ile şiddet, boşanmanın bir nedeni haline 
gelmiştir (Karal ve Aydemir, 2012:32-33). Burada kadınların rollerindeki değişimler önem teşkil 
etmektedir (Uğur, 2014:296). Ekonomik özgürlüğe sahip olmak, kadınlar açısından yalnız 
yaşayabilecekleri düşüncesini uyandırmakta ve özellikle gelişen ekonomilerde ücret artışlarıyla 
birlikte boşanmaya daha kolay karar verilmektedir (Kutlar vd., 2012:165). Kadınların çalışma 
hayatına girdikleri ve özellikle göç alan şehirlerde boşanma oranları oldukça yüksek olmaktadır 
(Karal ve Aydemir, 2012:8).  Dolayısıyla göç, kentleşme gibi olgular boşanmaları arttırmıştır. 
Diğer yandan, bireyselleşme, tüketim toplumu dinamikleri ile ilişkilerin hızla tüketilmesi, 
aldatma gibi pek çok unsur da bu noktada etkili olurken, eşlerin beden sağlıkları, çocuk sahibi 
olup olmama durumları, teknolojik gelişimlerle birlikte iletişimlerinde meydana gelen değişimler 
de boşanma ve erken boşanmaları tetiklemektedir.  
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TÜİK (2017) tarafından 2016 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması’na göre, boşanma nedenleri 
%61,5 sorumsuz ve ilgisiz davranma, %42,6 evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama, %36,4 
dayak/kötü muamele, %32,2 aldatma, %24,6 eşlerin ailelerine karşı saygısız davranma, %23 içki, 
%20,8 eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışma, %17,4 terk etme/edilme, %12,9 kumar, %9,2 ailedeki 
çocuklara karşı kötü muamele, %8,2 diğer nedenler, %4,3 madde kullanımı, %3,1 çocuk 
olmaması, %2,9 hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar, %2,8 aile içi cinsel taciz, %2,5 eşin 
tedavisi güç bir hastalığa yakalanması olarak belirtilmiş olup boşanma nedenlerinin kadın ve 
erkeğe göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Aynı boşanma nedenleri, ASAGEM’in yapmış 
olduğu “Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması” (2011)nda da belirtilmiştir. Çakır’ın yaptığı bir 
çalışmada (2019:81-82) da literatürde boşanmayla ilgili olarak “aile yapısı ve eşler arasındaki 
eğitimsel, kültürel farklılık”, “töre ve geleneklerden kaynaklanan baskı, şiddet”, “yoksulluk ve gelecek 
endişesi”, “eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk”, “eşlerin birbirini aldatması”, “ihanet etmesi”, “gelin-
kaynana geçimsizliği”, “alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı”, “TV programları, sinema ve popüler 
kültürün olumsuz etkileri”, “erkek egemenliği, çokeşli evlilik”, “yabancı hayranlığı, yabancılarla evlenme” 
vb. nedenlere yer verildiği belirtilmiştir. Küçükcan’ın yapmış olduğu bir çalışmada (2011), 
katılımcıların %76,2’si televizyonda programlarının aile yapısını etkilediğini, boşanmalara 
sebebiyet verdiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada ise, öncelikle ilk beş yılda son bulan evlilikleri 
betimlemek için “erken boşanma” kavramsallaştırması yapılmış; sonra da ülkemizde artış gösteren 
boşanma ve erken boşanmanın hukuki ve toplumsal nedenleri ele alınmış ve analiz edilmiştir. 

 

BOŞANMA ve ERKEN BOŞANMA 

Boşanma ve erken boşanma konusu üç başlık altında ele alınmıştır. Buna göre, öncelikle 
kavramlar üzerinde durulmuş, sonra boşanma ve erken boşanmanın nedenleri açıklanmış ve 
ardından boşanma ve erken boşanmanın artış nedenleri incelenmiştir.  

 

Boşanma ve Erken Boşanma Kavramsallaştırmaları 

“Boşanma, karı ve kocanın, yeni bir evlenme yapabilecek şekilde ayrılması ve hukuki bir kararla evliliklerini 
tamamen sona erdirmesidir. Boşanma, evlilik kadar eski bir kurumdur. Belli bir kültür düzeyine ulaşmış 
ve evliliği sosyal bir kurum olarak kabul etmiş toplumlarda boşanma hakkı, bazı yasa ve geleneklerle 
kısıtlanmış; fakat hiçbir zaman ortadan kaldırılmamıştır” (Yıldırım, 2004:59-60). Toplumsal açıdan 
boşanmaya sıcak bakılmamakta, boşanmanın hem eşlere ve çocuklarına hem de yakınlarına ve 
topluma zarar verdiği düşünülmektedir (Sandalcılar, 2012:225-235). 

Son yıllarda tüm dünyada boşanmalar giderek artış gösterdiği görülmektedir. Örneğin, ABD’de 
boşanma oranları %45’lere yükselmiştir (Amato, 2000). TÜİK verileri son yıllarda Türkiye’de de 
evliliklerin azaldığını, boşanmaların ise arttığını ortaya koymuştur. Türkiye’de kaba evlenme hızı 
2018 yılında ‰ 6,81, 2019 yılında ‰ 6,56 iken kaba boşanma hızının ise 2018 yılında ‰ 1,76, 2019 
yılında ‰ 1,88 olması bu durumu gösterir niteliktedir (TÜİK, 2019). Yine TÜİK verilerine göre, 
2017 yılında evliliklerin %38,7’si ilk 0-5, %20,7’si 6-10, %14,4’ü 11-15, %11,1’i 16-20, %15’i 21 yıl 
ve üzeri; 2018 yılında ise %37,6’sı 0-5, %20,4’ü 6-10, %15’i 11-15, %11,2’si 16-20, %15,7’si 21 ve 
üzeri yılda boşanma ile sonuçlanmıştır (TÜİK, 2018). 
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    Tablo-1: Evlilik Süresine Göre Boşanma Sayısı (2019 Yılı) 

Bölgeler 
Evlilik Süresine Göre Boşanma Sayısı 
Toplam 0-5 6-10 11-15 16+ Bilinmeyen 

Türkiye   155 047   55 819   31 891   24 451   42 708    178 
İstanbul   32 564   10 770   6 806   5 347   9 591    50 
Batı Marmara     8 063   2 842   1 605   1 288   2 310    18 
Ege   26 723   9 714   5 372   4 162   7 440    35 
Doğu Marmara    16 182   5 704   3 245   2 450   4 756    27 
Batı Anadolu    17 673   6 406   3 555   2 728   4 971    13 
Akdeniz    23 332   8 602   4 895   3 717   6 100    18 
Orta Anadolu     6 955   2 808   1 342   1 062   1 742    1 
Batı Karadeniz     7 588   2 538   1 598   1 250   2 195    7 
Doğu Karadeniz     3 203   1 093    673    512    925    0 
Kuzeydoğu Anadolu    1 803    750    424    256    372    1 
Ortadoğu Anadolu    3 323   1 324    719    529    750    1 
Güneydoğu Anadolu   7 638   3 268   1 657   1 150   1 556    7 

Kaynak: TÜİK (2020). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019. 

Tablo-1’e göre, 2019 yılında Türkiye genelinde boşanma sayısının en çok İstanbul’da, en az 
Kuzeydoğu Anadolu’da olduğu görülmüştür. Bu durum, bölgelerin gelişmişlik düzeyini ve 
nüfusunu yansıtır niteliktedir. Gelişmiş ve nüfusu fazla olan bölgelerde boşanmaların daha 
yüksek olduğu söylenebilir. Diğer yandan, Tablo-1’de boşanma sayıları evlilikte geçen yıllara 
göre 0-5, 6-10, 11-15, 16+ ve bilinmeyen şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu yıl aralıklarında tüm 
bölgelerde boşanmalar en çok 0-5, en az ise bilinmeyen ve 11-15 yıl aralığında gerçekleştirilmiştir. 

Grafik-1: Evlilik Süresine Göre Boşanma Oranları 

 
Kaynak: TÜİK. (2020).  

 

Grafik-1’de 2019 yılına ait boşanma oranları verilmiştir. Buna göre, 1 yıldan az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 
11-15 yıl, 16-20 yıl, 21-25 yıl, 26+ ve bilinmeyen şeklinde yıl aralıklarının belirtildiği görülmüştür. 
Bunlar 0-5, 6-10, 11-15, 16+ ve bilinmeyen şeklinde birleştirilerek yorumlandığında 2019 yılı 
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içinde gerçekleşen boşanmaların %35,6’sının 0-5, %20,6’sının 6-10, %15,8’inin 11-15, %27,5’inin 
16+ ve %0,1’nin bilinmeyen yıl aralığında gerçekleştiği söylenebilir.  

Tablo-2: 2010-2019 Evliliğin İlk Beş Yılında Gerçekleşen Boşanma Oranları 

Yıllar 0-5 yıl aralığında gerçekleşen boşanma oranları 
2010 %39,9 
2011 %40,2 
2012 %39,6 
2013 %40,3 
2014 %39,6 
2015 %39,3 
2016 %39,1 
2017 %38,7 
2018 %37,6 
2019 %36,0 

Kaynak: TÜİK 2010-2019 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri  

 

Tablo-2 incelendiğinde, 2010-2019 yılları arasında evliliklerin ilk beş yıl içerisinde boşanmayla 
sonuçlanma oranlarına bakıldığında 2019’da %36 ile en düşük, 2013’te ise %40,3 ile en yüksek 
seviyede boşanma gerçekleşmiştir. Buna göre 2010-2019 yılları arasında ilk beş yıl içerisinde 
gerçekleşen boşanma oranlarının %36 ile %40,3 aralığında olduğu söylenebilir. Diğer yıllara göre, 
son üç yıl içinde görece bir düşüş olsa da, Türkiye’de ilk beş yıl içinde gerçekleşen boşanmaların 
toplam boşanmalar içindeki payı oldukça yüksektir. Bu veriler, her üç boşanmadan en az birinin, 
hatta daha fazlasının evliliğin ilk beş yılında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenle 
çalışmada, ilk beş yıl içerisinde son bulan evlilikleri belirtmek için “erken boşanma” 
kavramsallaştırmasından yararlanılmıştır. 

Türkiye’de evlilik için ilk beş yıl “kritik yıllar” olarak ifade edilebilir. Evlilikte zaman ilerledikçe 
eşlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, evliliğe alışmaları ve aile yapısının sağlamlaşması 
bakımından bu süreç önemlidir (Yıldırım, 2004:69). Erken boşanmalar söz konusu olduğunda 
evlilik kurumuna yönelik düşüncelerin etkisi yadsınamaz. Evliliğin basit olarak görülmesi, acele 
edilmesi, genç kuşağın bakış açısında değişiklikler olması (Sevim vd., 2016:311), eşlerin 
birbirlerini yanlış anlamaları, birbirlerini tam olarak tanımamaları, evliliğin yükünü 
kaldıramamaları (Tarhanacı, 2017:105) ilk beş yılda boşanmanın nedenlerindendir. Özellikle 
beşinci yıl evlilikte oldukça önemlidir. Bunun nedeni ise, evlilikte konuşulmamış ve aşılmamış 
sorunların gün yüzüne çıkarılmasıdır (Coşkundeniz, 2013).  

Evliliklerin ilk beş yılı, boşanma ve ailenin devamlılığı konularında risklidir. Bu dönemde 
boşanan ailelerin yaklaşık yarısının çocuk sahibi olmadığı görülmüştür. Sorunsuz evliliklerde 
çocuk sahibi olmaya yönelik eğilim, sorunlu evliliklere göre daha yüksektir (Doğan, 1998:68). 
Ebeveynliğe uyum sağlama sürecinde de evlilikte yaşanan problemler ve boşanmalar daha 
fazladır (Canel, 2011:42). Buna karşın, evlilik doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiye odaklanan 
bir çalışmada ise evlilikte en çok mutlu olunan zamanların evliliğin ilk beş yılı olduğu ve beş 
yıldan sonra evlilik doyumunun düştüğü görülmüştür (Akgüngör, 2016). Bu durumlar, boşanma 
ve erken boşanmaların nedenlerinin irdelenmesini gerekli kılmaktadır. 

Boşanma ve Erken Boşanma Nedenleri 

Ailenin çözülmesi olarak nitelendirilebilecek boşanma toplumsal çözülmede de etkili olan 
faktörlerden biridir. Boşanma, bir anda ortaya çıkan bir olay değildir. Bu yüzden, sosyolojik 
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açıdan ve çok yönlü olarak değerlendirilmelidir (Kır ve Bülbül, 2012:101). Diğer yandan, “evliliğin 
yargıç kararı ile ortadan kaldırıldığı durumlardan birisi” (Zevkliler vd., 2000:877) ve “eşler arasında 
kurulan evlilik birliğinin TMK’nın 161 ile 167. Maddeleri arasında yer verilen sebeplere bağlı kalınmak 
şartıyla evliliğin hâkim kararıyla sona erdirilmesi” (Kerman, 2018:150) olarak tanımlanan boşanmanın 
hukuki bir durum olduğu görülmüştür. Bu gerekçeyle bu çalışmada önce hukuki gerekçelere, 
ardından sosyolojik gerekçelere yer verilerek boşanma üzerine çok yönlü bir inceleme yapılmaya 
çalışılmıştır. 

 

Hukuki Nedenler 

Türk Medeni Kanununda boşanmanın nedenleri, özel ve genel nedenler olmak üzere 
belirtilmiştir. Özel boşanma nedenleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç 
işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklinde sıralanırken; genel boşanma 
nedenleri ise, evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin boşanmada anlaşmaları ile fiili ayrılık nedeniyle 
ortak yaşamın kurulamaması olarak ifade edilmektedir (TMK, 2001:8071-8073).  

Boşanmanın özel nedenlerine bakıldığında, zina; evlilik kurumunun sürdürülmesine karşın, 
eşlerden birinin kendi isteğiyle eşinin dışında karşı cinsle bilerek ve isteyerek cinsel münasebette 
bulunmasını ifade etmektedir (Dural vd., 2008:102.) Özellikle de kadının zinada bulunması 
evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına sıklıkla sebep olmaktadır (Fisher, 2004:35). Diğer bir 
boşanma gerekçesi olarak hayata kast, yani eşlerden birinin diğerinin hayatına eyleminin 
sonuçlarının bilincinde olarak ve isteyerek son verme girişimi; pek kötü davranış, yani eşlerden 
birinin diğerine yönelik bilerek ve isteyerek eziyeti, acı çektirmesi dolayısıyla ruhsal ve bedensel 
sağlığını bozmaya yönelik davranışlardır. Onur kırıcı davranış ise, yine eşlerden birinin diğerine 
karşı bilerek ve isteyerek eşin kendisine yönelik saygısı, haysiyeti, şerefine zarar vermeye yönelik 
davranışlarıdır (Oy, 2008:9-13). Türk Medeni Kanunu, eşlerinden şiddet gören kişiler için hayata 
kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış doğrultusunda boşanma davası açılabileceğini 
belirtmektedir (Kerman, 2018:156). Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün yapmış 
olduğu bir araştırmaya göre (2010), boşanmış kadınların %17’si eşleri tarafından şiddet 
gördükleri için evliliklerini sonlandırdıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, küçük düşürücü 
suçlar olarak nitelenen hırsızlık, dolandırıcılık, ırza geçme, gasp ve haysiyetsiz hayat sürme 
gerekçeleriyle de boşanma gerçekleştirilebilir (Oy, 2008:14).  

Türk Medeni Kanunu’na göre özel boşanma sebepleri arasında terk ve akıl hastalığına da yer 
verilmiştir. Buna göre, terk nedeniyle evliliğin sonlandırılabilmesi için evlilik içerisinde ortak 
hayata son verilmesi, ortak hayattaki sorumlulukların yerine getirilememesi, bunun haklı bir 
nedeninin olmaması, terkin altı aydır devam ediyor olması, evliliğin gerektirdiği sorumlulukları 
yerine getirmemek amacıyla en az dört ay evlilik birliği dışında yaşamak gibi koşullar 
gerçekleşmelidir. Akıl hastalığı gerekçesi ile boşanma davası açabilmek için ise eşlerden birinin 
akıl hastası olması, bu nedenle diğer eş için evliliğin çekilmez olmaya başlaması, hastalığın 
iyileşmemesi ve bu durumun resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş olması gerekmektedir 
(TMK, 2001:8072). 

Türk Medeni Kanunu’na göre, genel boşanma nedenlerine bakıldığında ise, öncelikle “evlilik 
birliğinin sarsılması”ndan bahsedilmektedir. Eşler arasındaki geçimsizliğin şiddetli ve ciddi 
olması, evlilik birliğinin sarsılması kararının verilmesi için gerekli olan bir husustur (Oy, 2008:24). 
Geçimsizlik, Türkiye’de gerçekleşen boşanmaların en önemli nedenlerindendir (Yıldırım, 
2004:67). Böyle bir durumda evlilikten beklenen amaçlar ve yararlar karşılanamaz hale gelmekte 
ve ortak yaşanan hayat eşler açısından çekilmez olmaktadır. Bu durumun tek bir eş açısından 
yaşanıyor olması bile yeterlidir (Özdemir, 2013:31-32). Türkiye’deki boşanmaların %75’i şiddetli 
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geçimsizlik nedeniyle gerçekleşmektedir (Keskin, 2007). Eşlerin anlaşması/anlaşmalı boşanma 
maddesine bakıldığında ise evliliğin en az bir yıl sürdürülmesi, eşlerin davayı birlikte açmaları, 
karar kıldıkları boşanma protokolünü mahkemeye sunmaları, hâkim önünde anlaşmalı boşanma 
irade ve şartlarını belirtmeleri, mali konularda ve eğer varsa çocukların velayeti konusunda 
anlaşmaları gerekmektedir (Oy, 2008:29-30; Ergün, 2009:96). Diğer yandan, “ortak hayatın yeniden 
kurulamaması (fiili ayrılık)” gerekçesiyle ayrılık kararının verilebilmesi için eşlerden birinin 
boşanma davası açması, hakimin tanıkları ya da eşleri dinlemesi sonrası ortak hayatın yeniden 
kurulamayacağına dair kanaati olmalıdır (Oy, 2008:33).  

 

Toplumsal Nedenler 

“Boşanma hukuksal bir süreç olarak ortaya çıksa da şayet toplum tarafından onaylanan sebepler mevcut 
değilse, evliliğin sona erdirilmemesi yönünde sosyal baskının miktarı artış göstermektedir. Bu bağlamda 
boşanma, eşlerden birinin veya her ikisinin iradesi ile toplumda geçerli örf ve adetlere ve/veya hukuka göre 
evlilik birliğinin sona erdirilmesidir” (Eyce, 2002:85). Boşanmanın toplumsal, kültürel, dinsel, 
psikolojik vb. birçok nedeni bulunmaktadır (Kır ve Bülbül, 2012:101). Bu çalışmada boşanmanın 
nedenleri; sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, psikolojik, dini, sağlığa bağlı, teknolojik, evliliğe 
bakış açısına bağlı, şiddet başlıkları altında tartışılmıştır.  

 

Sosyo-Kültürel Nedenler 

Boşanmalarda etkili olan unsurlardan biri, eşlerin sosyo-kültürel yapılarından kaynaklanan 
özelliklerinin farklı olmasıdır (Köroğlu, 2013:58; Yıldırım, 2004:68). Bu farklılıklar, eşlerin 
birbirlerine karşı ılımlı yaklaşmadıkları ya da kendi içinde bulundukları sosyo-kültürel yapının 
özelliklerini eşlerine benimsetmeye çalıştıkları sürece çatışmalarla sonuçlanmaktadır. 

Aile yapıları, boşanma açısından önemli bir etkendir. Bu bağlamda boşanmış anne-babaya sahip 
olan kişilerin kendi evliliklerinde de boşanma olasılıkları daha yüksektir (Keskin, 2007:13). Ancak 
durum, sadece anne-baba ile sınırlı kalmamaktadır. Genel olarak kişiler, çevrelerinde meydana 
gelen boşanmalardan olumsuz etkilenmektedir (Çelen, 2011:8). Diğer yandan, evliliklerde sadece 
eşler bir ilişki içerisine girmemektedir. Evlilik, iki aileyi de birbirine yaklaştırmaktadır. Aileler 
anlaşamadıklarında ise bu durum, eşleri de huzursuz etmektedir. Özellikle de ailelerin karşı 
çıkmasına rağmen gerçekleşen evlilikler, onların etkisi ile son bulabilmekte iken (Kaya, 2016:418) 
aşırı müdahaleyle de boşanmalar olabilmektedir (Köroğlu, 2013:58). Bunda temel sebep, anne-
babaların çocuklarının büyüdüklerini kabul etmeyişleri ve onlara karşı korumacı tavır 
sergilemeye çalışmalarıdır. Bazı anne-babaların kıskançlık duygusuyla hareket ederek 
çocuklarını paylaşmak istemedikleri de görülmektedir (Tarhanacı, 2017:111). Özellikle annelerin 
erkek çocuklarını gelinlerinden kıskanmaları çoğu defa boşanmaya sebebiyet vermektedir 
(Yıldırım, 2004:68). Diğer yandan ailelerin ekonomik açıdan eşlere yardımcı olmaları, 
tartışmalarına müdahale etmeleri ve kendi çocuklarından yana taraf olmaları eşler açısından 
anlaşmazlıkların daha da alevlenmesine ve “senin ailen, benim ailem” şeklindeki söylemlere 
girişilmesine neden olmaktadır (Tarhanacı, 2017:111-112). Böyle durumlarda eşlerden kendileri 
veya aileleri arasında bir seçim yapmaları bile beklenmektedir (Ekmekçi, 2010:31). Bu da eşler 
arasında önemli sorunlar yaratmakta ve boşanmalara neden olmaktadır. 

Aile dengesini sağlayan akraba çevresinin artması veya aynı yerlerde ya da aynı bölgede ikamet 
ediyor olmaları (Yıldırım, 2004:77), ailelerden bağımsız konut isteği (Girgin, 2017), eşlerden 
birinin ya da her ikisinin de ailelerine bağımlı/düşkün olması, eşlerden diğerinin bağımsız ve 
özgürlüğüne düşkün olması (Çakır, 2011:252), eşler arasında denkliğin bulunmaması da erken 
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boşanmanın nedenlerindendir (Çelen, 2011:8). Evlilikte denklik, eşlerin sadece sosyo-kültürel 
açıdan değil, aynı zamanda yaş, ekonomik durum vb. açılardan da eşit düzeylerde bulunmalarını 
ifade etmektedir. Bunlar açısından eşitlik olmadığında veya eşitsizlikler arttığında eşler arasında 
sorunlar çıkmaya başlamaktadır (Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). 

Eşler arasındaki anlaşmazlıklardan biri de toplumsal cinsiyet rollerine ilişkindir. Toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin farklı anlayış ve tutumlar,  boşanmalarda etkili bir unsurdur. Toplumsal 
açıdan kadın ve erkeğe yüklenen bir takım roller bulunmaktadır. Kadınların kadınlık rollerini, 
erkeklerin ise erkeklik rollerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir (Tarhanacı, 2017:109-110). Bu 
rollerin yerine getirilmeyişi eşler arasında sorunlara neden olabilir.  Mesela; eşi yemek yapmadığı 
gerekçesiyle açılan boşanma davaları bulunmaktadır (Oğurtan, 2011:31).  

Erken boşanma sebepleri arasında evliliğin gerçekleştirildiği yaş da önemlidir. Bu bağlamda 
erken yaş evliliklerinin boşanmalarda etkili olduğunu söylemek gerekmektedir (Köroğlu, 
2013:58; Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). Erken yaşta yapılan evlilikler kişilerin yeterince 
olgunlaşmadıkları ve evlilikle ilgili bilinçli olmadıkları yaşlarda gerçekleşmektedir. Bunun yanı 
sıra, erken yaşta anne-baba olunabilmektedir. Bu da zaten çocuk yaşta olan kişilerin bir çocuğun 
sorumluluğunu üstlenmeleri anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gerek eşlerin birbirlerine karşı 
sorumluluklar, gerek bir evin idare edilmesi, gerekse de bir çocuğun bakılmasında sorunlar 
yaşanabilmektedir. Kişilerin çocuk yaşta evlenmeleri ve bu sorumlulukları üstlenmeye 
çalışmaları onların gençlik zamanlarını yaşayamamalarını da ifade etmektedir. Evlenmeden 
önceki hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarında da eşleriyle aralarında sorunlar oluşmaktadır. Bu 
da ilişkinin yıpranmasına sebebiyet vermektedir. Tahammül sınırlarının zorlanmasıyla da 
boşanma gerçekleşmektedir (Tarhanacı, 2017:114-115).  

İçinde yaşanılan hayattan kurtulmak için yapılan evlilikler de bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Ekmekçi (2010:18) bu durumu, “acele yapılmış kaçış evliliği sendromu” olarak adlandırmakta, 
kadınlar ve erkekler açısından sınıf atlama ya da kendini yeni bir öznellik üzerinden 
gerçekleştirme eylemine yönelik bir çabanın olduğunu belirtmektedir. Erken evliliklerde de bu 
durum söz konusu olabilmektedir. Çünkü erken evliliklerin de bir kısmı aile baskısı, bu baskıdan 
kurtulma amacıyla gerçekleştirilmekte ve evlilik içinde sorunların yaşanmasıyla boşanma 
gerçekleşmektedir (Tarhanacı, 2017:114-115). 

Erken yaş evlilikleri ve kaçış evliliklerinin yanı sıra, geç yaşta yapılan evlilikler de boşanma 
riskini doğurmaktadır. Çünkü kişi otuz yaşına kadar yalnız yaşamaktadır; evlilik 
gerçekleştiğinde ise, bir başkası ile yaşamaya başlamakta ve buna uyum sağlamakta 
zorlanmaktadır. Kişi yalnız yaşarken kendisine göre bir hayat tarzı kurmuştur ve buna göre 
yaşamında belirli alışkanlıklar edinmiştir. Evlilik ile birlikte bu alışkanlıklar, eşle karşılıklı bir 
ilişkinin kurulmasını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bunun yanı sıra, geç yaşlarda yapılan 
evliliklerde eşlerin birbirlerinden beklentileri üst düzeylerde olabilir. Beklentilerin evlilik 
yaşamında karşılanamamasıyla birlikte kişiler arasında sorunlar yaşanabilir ve ilişki boşanmayla 
son bulabilir (Tarhanacı, 2017:115). Kısacası, otuz yaşın üzerinde yapılan evliliklerde 
alışkanlıklardan vazgeçilememesi, beklentilerin fazla olması ve beklentilerden feragat 
edilememesi gibi nedenler eşlerin evlilikte doyuma ulaşmasını engelleyerek boşanmaya neden 
olmaktadır (Günindi Ersöz, 2011:260). 

Türkiye’de boşanmaların %60’ı 25-39 yaş aralığındaki erkeklerde ve 20-34 yaş aralığındaki 
kadınlarda meydana gelmektedir. 30-34 yaş aralığında ise, erkeklerde boşanma oranı artarken 
kadınlarda azalmaktadır. Dolayısıyla yaş grupları açısından kadınların erkeklerden daha genç 
yaşlarda boşandıkları söylenebilir. Bunun sebebi de kadınların erkeklerden daha küçük yaşlarda 
evlenmeleridir. Dolayısıyla da boşanan kadınların yaşları daha küçük olurken boşanan 
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erkeklerin yaşları daha büyük olmaktadır (Yıldırım, 2004:71). Evlenen kişiler arasında yaş 
farkının fazla olması da bunun üzerinde etkilidir (Köroğlu, 2013:58).  

Erken boşanmalarda cinselliğin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde toplumsal 
açıdan cinsel yasaklar azalmıştır. Evlilik öncesi cinsel ilişki daha kolay gerçekleştirilir hale 
gelmiştir. Kadının hamilelik durumu olduğunda da erkeklerin bir kısmı kendilerini mecbur 
hissedip evlilik gerçekleştirmektedir. Bu da evliliklerin kısa sürede bitmelerine neden olmaktadır 
(Keskin, 2007:13; Kır ve Bülbül, 2012:104; Kahn ve London, 1991). Her ne kadar evlilik öncesi 
cinsel yasaklar azalsa ve evlilik öncesi cinsel ilişkiye daha ılımlı bakılmaya başlansa da evlilik 
sonrası kadının bakire olmadığının görülmesi (Abalı, 2006:34), evlilik öncesi doğum (Bratter ve 
King, 2008), nikâhsız beraber yaşama (Çelen, 2011:8), önceki evlilikten olan çocukların varlığı 
(McCarthy, 1978) da eşler arasında boşanmalara yol açabilmektedir.  

Eğitim durumu, özellikle de eğitim seviyesinin düşük olması boşanmaları tetikleyen önemli bir 
faktördür (Bratter ve King, 2008). Tarihsel açıdan bakıldığında, kişilerin eğitim düzeyinin çok 
düşük olması hatta okur-yazar bile olmaması boşanmaları oldukça etkilemiştir. Nitekim eski 
dönemlerde boşanmış olan kadınlarda okuma-yazma bilmeyenlerin oranı erkeklerden daha 
fazladır. Bunun nedeni, kadınların eğitimine önem verilmemesi ve buna bağlı olarak kadınların 
okur-yazarlığının erkeklerden daha az olmasıdır. Ancak, günümüzde kadınların eğitim 
seviyelerinin yükselmesi hem kadın hem de erkek açısından boşanmayı kolaylaştırıcı bir faktör 
haline gelmiştir (Doğan, 1998:63, 68). Diğer bir ifadeyle kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi, 
kadın haklarının gelişmesi, kadınların toplumsal katılımlarının artması gibi gerekçelerle ailede 
yaşam düzeyinde olumlu bir gelişme sağlansa da ev içerisinde rol çatışmaları ve yaşanan aile içi 
sorunlar boşanmaların artmasına sebebiyet vermiştir (Keskin, 2007:12; Uğur, 2014:296). Bu 
durum, boşanma ile nüfusun eğitim düzeyi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

 

Sosyo-Ekonomik Nedenler 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak boşanma oranları değişmektedir. Buna göre 
gelişmiş bölgelerdeki boşanma oranları gelişmemiş bölgelere göre daha fazladır (Yıldırım, 
2004:77). Dolayısıyla büyükşehirlerdeki boşanma oranları da diğer şehirler ve kırsal alanlara göre 
daha fazladır. Çünkü şehirleşme ve şehir hayatında maddi imkânların fazla olması/artması, 
kişilerin birbirlerine karşı sorumluluklarını azaltmaktadır (Çelen, 2011:17). 

Boşanmalar üzerinde etkili olan diğer bir faktör ise ekonomik sorunlardır (Köroğlu, 2013:58; 
Levinger, 1966; Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). Ekonomik sorunların başında işsizlik 
gelmektedir. İşsizlik ile boşanma arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Sandalcılar, 2012:235; 
Amato ve Beattie, 2011). İşsizlik, sosyal açıdan açlık ve felaketi getirerek ailenin yoksullaşmasına 
ve ailede problemlerin artmasına neden olabilir (Çelen, 2011:18). Ailenin yoksullaşması, aile içi 
rolleri ve ilişkileri değiştirerek eşler arasındaki ilişkiyi bozabilir ve ilişki boşanmayla 
sonuçlanabilir. Ailenin yoksullaşması ve yaşanan çatışmalar aynı zamanda, kadınların erkeklere 
karşı üstünlük kurma çabalarına yönelik kullanılabilir. Böyle bir durumda kadının yaşanan 
zorlukları ya da sıkıntıları sürekli gündeme getirmesi söz konusu olabilir. Bu da erkek üzerinde 
baskı oluşturarak ilişkiyi zedeler ve ilişki boşanmayla sonuçlanabilir (Çelen, 2011:21).  

Kadınların iş hayatına katılımlarının artması da bunda etkilidir (Nevid, 2009:386; Benedek ve 
Brown, 1997:2; Spitze ve South, 1985). Diğer yandan, erkeğin işsiz kalması durumunda boşanma 
riski artarken, kadının işsiz kalması durumunda boşanma riski düşük olmaktadır. Belirtilen 
durumlara rağmen Türkiye’de işsizliğin olduğu dönemlerde boşanmaların azaldığı görülmüştür. 
Bunun nedeni ise, boşanma maliyetleridir (Sandalcılar, 2012:227, 236). Eşlerin ailelerinin sosyo-
ekonomik açıdan farklılıkları (Yıldırım, 2004: 68), dolayısıyla evlenen kişiler arasında ciddi bir 
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şekilde ekonomik ve sınıfsal farklılıkların olması da boşanmaya sebebiyet vermektedir (Köroğlu, 
2013:58). Böylelikle kişilerin tüketim alışkanlıklarından makro-ekonomik krizlerin etkilerine 
kadar uzanan geniş bir çerçevenin boşanmaya etki ettiği söylenebilir (Ekmekçi, 2010:75). 

 

Dini Nedenler 

Dindarlık da boşanmalarda etkili bir nedendir (Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). Evlilik; 
kültür içerisinde sosyal, bireyler arasında hukuksal ve dini bakımdan bağlılığı ifade eden bir 
kurumdur (Ünal, 2016:17). Evlilikte aynı dine, aynı mezhebe mensup olan kişiler birbirleriyle 
olan ilişkilerinde daha uyumludurlar ve daha iyi iletişim kurup paylaşımda bulunmaktadırlar. 
Uyum, iletişim ve paylaşım arttıkça eşler arasındaki bağlar da kuvvetlenmektedir. Ancak farklı 
din veya mezheplerden olmak kişiler arasında iletişim kopukluklarına ve çatışmalara neden 
olabilmektedir. Diğer bir faktör ise, kişilerin din veya mezhep farklılıklarından dolayı baskı 
duymaları, anlaşmazlık yaşamaları ve önyargılara maruz kalmalarıdır. Dini inanç 
farklılıklarından dolayı yaşanan anlaşmazlıklar mezhep farklılıklarından kaynaklanan 
anlaşmazlık ve önyargıları da kapsamaktadır. Özellikle yaşanan dini inanç konusundaki baskılar 
aile içerisindeki iletişimi olumsuz etkilemektedir (Akıcı, 2012:257-259). Eşlerin birbirlerinin dini 
inançlarına veya mezhep farklılıklarına saygı göstermesi gerekmektedir. Bu saygının yitirilmesi, 
eşlerin boşanmalarına yol açmaktadır (Ünal, 2016:17-18). Eşler arasındaki din veya mezhep 
farklılıklarının yanı sıra, eşe büyü yapıldığı düşüncesi gibi metafizik nedenler de boşanmaya 
neden olabilmektedir (Ekmekçi, 2010:51).  Ancak günümüzde küreselleşme, bireyciliğin ön plana 
çıkması gibi etkenlerle birlikte insanlar arasındaki farklılıkların sınırları daha esnek hale gelmiş, 
hatta ortadan kalkmıştır. Geleneksel yapı içerisinde din veya mezhep farklılıkları sorun teşkil 
ederken günümüzde bu farklılıklara daha ılımlı yaklaşılabilmektedir (Akıcı, 2012:258). 

 

Sağlığa Bağlı Nedenler 

Sağlık açısından bakıldığında, kısırlığın önemli bir boşanma nedeni olduğu söylenebilir (Akpınar 
vd., 2013:62). Burada çocuk sahibi olmak sadece kısırlıkla ilgili olarak düşünülmemelidir. Kişiler, 
çocuk sahibi olmaya yönelik isteksiz olabilmektedir. Ancak ister kısırlıkla bağlantılı olsun isterse 
çocuğa yönelik isteksizlikle bağlantılı olsun, kişilerin çocuk sahibi olmamaları önemli bir 
boşanma nedenidir (Köroğlu, 2013:58). Boşanmalarda çocuksuz olma durumu, çocuk sahibi olma 
durumuna göre daha fazladır (Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). Dolayısıyla çocuk sahibi 
olmak ya da çocuk sayısının birden fazla olması boşanmaları azaltan unsurlar iken, çocuk sahibi 
olamama ya da olmama boşanmaları artıran ve boşanma davalarını etkileyen unsurlardır (Çakır, 
2011:238).  Burada çocuk sahibi olan ailelerin, çocuk sahibi olmayanlara göre boşanma oranlarının 
daha az görüldüğü belirtilmelidir. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak, evliliği sürdürmede önemli 
bir etken olarak görülmektedir (Yıldırım, 2004:70, 77).  

Sağlığa bağlı boşanma nedenleri arasında çocuk olmaması dışında, uyuşturucu ve alkol 
kullanmak (Clarke-Steward ve Brentano, 2006:49; Amato ve Previti, 2003) kumar oynamak, cinsel 
sorunlar (Köroğlu, 2013:58), eşlerin cinsel temasta bulunmaması (Abalı, 2006:34), eşin tedavisi 
güç bir hastalığa yakalanması (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014:204) gibi nedenler 
belirtilebilir.  

Teknolojik Nedenler 

Boşanma üzerinde etkili olan önemli bir faktör de teknolojidir (Tarhanacı, 2017:107). Teknolojiyle 
insanların birbirleriyle iletişimleri bir yandan kolaylaşırken diğer yandan azalmaktadır. Çünkü 
iletişim ortamı sosyal medyaya taşınmış ve yüz yüze konuşmalar, dolayısıyla da samimiyet 
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azalmıştır. Teknolojinin bir yandan sürekli geliştiği, yenilikler sunduğu ve hayatı kolaylaştırdığı 
düşünülse bile, diğer yandan insan yalnızlaşmaya, kendi dünyasına çekilmeye ve ailesinden 
başlayıp akrabalarına kadar toplumsal çevresiyle ilişkilerini koparmaya neden olduğu, hatta 
sağlık açısından birçok psikolojik sorunlar yaşamaya sürüklediği bir gerçektir (Özkul, 2019). 
Dolayısıyla teknolojik gelişimler arttıkça iletişimsizlik de artmaktadır. Aile açısından 
bakıldığında artan teknoloji bağımlılığı ile birlikte eşler arasındaki iletişim azaldığı 
görülmektedir. Günümüzde neredeyse hemen her evde en azından bir bilgisayar ve hemen 
herkeste bir mobil telefon bulunmaktadır. Bilgisayarla ya da telefonla oynanan oyunlar, sosyal 
medya bağımlılığı ve sanal sohbetler, eşler arasında sorunları beraberinde getirmektedir. Bunlara 
ayrılan zaman, eşlerin birbirlerine yeterince zaman ayıramamalarına neden olmaktadır. Bu 
şekilde eşlerin birbirleriyle sohbetleri, paylaşımları, birlikte geçirdikleri zamanlar azalmakta ve 
kişiler eş, anne-baba rollerini aksatmakta veya gereği gibi yerine getirememektedirler. Eşlerin 
birbirleriyle iletişimleri ve etkileşimleri, gün içerisinde kısa mesajlarla ya da sosyal medya 
mesajları aracılığıyla sağlanmaktadır (Tarhanacı, 2017:107). Burada sanal bağımlılık da etkili 
olmaktadır (Köroğlu, 2013:58). Örneğin; “Adana’da bir kadın, malulen emekli olan kocasının bütün 
gün internet başında olduğunu, yemeğini bile bilgisayar başında yediğini, kendisi ve ailesiyle 
ilgilenmediğini, bu nedenle aile düzenlerinin ve ilişkilerinin bozulduğunu gerekçe göstererek boşanma 
davası açtı. Dava, teknolojiyi gerekçe gösteren kadının isteği ve eşinin de bunu kabul etmesi nedeniyle 
boşanmayla sonuçlandı.” (Oğurtan, 2011:32). Dolayısıyla günümüzde eşler arasında iletişim 
azalmaktadır. Bu da eşler arasındaki uyumun bozulmasına ve küçük sorunların bile 
büyütülmesine neden olmaktadır (Cleek ve Pearson, 1985). Eşler arasında paylaşım da 
azalmaktadır. Paylaşımın az olması da beklentilerin daha fazla olmasına yol açmaktadır. 
Beklentiler karşılanmadığında ise eşler arasında problemler yaşanmaktadır (Tarhanacı, 2017:107; 
Clarke-Steward ve Brentano, 2006:50). 

Burada medyanın da değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de medya yayınları 
denetimsizdir ve bu denetimsizlik, aile yapısına aykırı olan ve aile dışı toplumda onaylanmayan 
ilişkilerin normal olarak sunulmasına neden olmaktadır. Bunlar da aile yapısında bir değişim 
meydana getirerek boşanmalara zemin hazırlamaktadır (Yıldırım, 2004:69). Medyada özellikle 
televizyondaki dizi ve filmler, boşanmayı teşvik etmektedir. Burada ihanetlere, birden fazla 
kişiyle birlikte olmaya, zinaya yer verilmekte ve aile hayatı sürekli problemli bir yapıda 
gösterilerek evliliğe yönelik olumsuz izlenimler sunulmaktadır. Diğer yandan, radyo, dergi, 
gazeteler vb. ile de bu sunum gerçekleştirilmektedir (Çelen, 2011:18-19). Özellikle televizyondaki 
pembe dizilerle evlilikten beklentiler değişmektedir. Bu beklentiler gerçekleşmediğinde ise 
evlilikte sorunlar yaşanmaya başlanmakta ve bu sorunlar boşanma noktasına kadar 
uzanmaktadır (Tarhanacı, 2017:109).  

 

Evliliğe Bakış Açısına Bağlı Nedenler 

Evlenecek olan kişilerin kendilerini ve evlenecekleri kişiyi yeteri kadar tanımamaları 
boşanmalarda önemli sebeplerdendir (Köroğlu, 2013:58). Flört döneminde eşler birbirlerini 
yeterince iyi tanıyamamaktadır. Flört zamanında aşk, heyecan ön plandadır ve mantığın geri 
plana atılmasıyla insanlar birbirlerinin gerçek yüzünü görememektedir. Böyle bir durumda her 
şey onlara kusursuzmuş gibi gelmektedir. İlişkide meydana gelen ya da görülen bazı aksaklıklar, 
eksiklikler hoş görülmektedir ve evli olmadıkları için birbirlerini kaybetmekten korkmaktadırlar. 
Ancak evlenince flört zamanında görülmeyen şeyler görülmeye başlanmakta ve eşler birbirlerini 
daha iyi tanımaktadır. Dolayısıyla evlilik öncesinde normalmiş gibi gördükleri ve hoş 
karşıladıkları durumlar evlilikte üstlendikleri sorumluluklar da işin içine katıldığında 
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kendilerine daha ağır gelmektedir. Bu da eşler arasında sorunlara, tartışmalara ve en sonunda 
boşanmalara neden olmaktadır (Tarhanacı, 2017:112-114). 

Boşanmada, evliliğe yönelik beklentilerin değişmiş olması da etkili olmaktadır. Evliliğe ilişkin 
beklentilerin değişmesinde ise değişen yaşam koşulları, tüketim alışkanlıkları, sosyal medya ile 
eşlerin evliliğe ve aile kavramına yükledikleri anlamların farklılaşması etkili olmaktadır (Demir, 
2016:246-247). 

 

Şiddet 

Boşanmalarda en önemli nedenlerden birisi de şiddettir (Köroğlu, 2013:58; Levinger, 1966). 
Eşlerin birbirlerine yönelik psikolojik, fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet uygulamaları 
boşanmalara neden olmaktadır. Kıskançlık, reddedilme, toplumda kabul görmediğini düşünme, 
toplumsal cinsiyet rolleri, ekonomik gerekçeler, iletişimsizlik, teknoloji, kadının iş hayatına 
katılıp ekonomik özgürlüğünü kazanması gibi pek çok faktör aile içi şiddete sebebiyet 
vermektedir. Şiddet uygulayan erkeklerin eğitim durumları ve kendilerini kontrol edebilme 
yetileri arttıkça uyguladıkları şiddet fiziksel olmaktan öte daha çok psikolojik olmaktadır. Böyle 
bir durumda da eşlerini toplum içerisinde küçük düşürücü davranış ve söylemlerde 
bulunmaktadır. Bu da eşler arasında iletişimsizlik yaratabilmekte, sevgi ve saygıyı ortadan 
kaldırabilmektedir. Ancak kadınlar artık bu tür şiddete boyun eğmemektedir. Dolayısıyla da 
boşanmayı genellikle kadınlar talep etmektedir  (Tarhanacı, 2017:109). Diğer yandan, evlilik 
içerisinde erkeğin eşine tecavüz etmesi de cinsel şiddet bağlamında değerlendirilmekte olup 
tecavüzü öngörmeyen kanunlarca da buna karşı çıkılmakta ve kişilere boşanma yolunu 
açabilmektedir (Yıldırım, 2017:94). Bunlara ek olarak, duygusal şiddet bağlamında fuhuşa teşvik, 
yatak hallerinin açıklanması, her türlü incitici ve onur kırıcı söz ve davranışlarla ağır hakaretlerde 
bulunmak, eşe yönelik asılsız ithamlarda bulunmak ve iftira atmak da şiddetli geçimsizliğe 
neden olarak boşanmaya sebebiyet vermektedir (Abalı, 2006:34). 

 

Psikolojik Nedenler 

Boşanma konusunda psikolojik faktörler de etkili olmaktadır (Çelen, 2011:8). Bu bağlamda 
önemli bir faktör, narsistik kişilik yapısıdır. Günümüzde insanların kişilik yapıları ve buna bağlı 
olarak evlilik ilişkilerinde değişimler meydana gelmiştir. İnsanlar günümüzde bencil, empati 
yeteneğinden yoksun, fedakarlık yapmaktan kaçınan, karşıdakine değer ve zaman ayıramayan 
bir hale gelmişlerdir. Bu değişim, evlilikte kişiler arasındaki ilişkilere de sirayet etmekte ve 
evlilikleri olumsuz olarak etkilemektedir. Bahsedilen kişilik yapısı, evlilikte kişinin kendi 
isteklerini ön planda tutarken eşin isteklerine önem verilmemesine, yaşanan sorunların alttan 
alınmamasına, fedakârlık isteyen durumlara karşı tahammülsüzlük gösterilmesine neden 
olmaktadır. Böylelikle evlilikte yerine getirilmesi gereken sorumluluklar yerine 
getirilememektedir. Bu da evliliğin sonlanmasına neden olmaktadır (Tarhanacı, 2017:114). 
Kişilerdeki ben duygusu, biz şeklindeki tanımlamaların ya da benimsemenin olmayışı, evliliğin 
yük olarak görülmesi, evlilikte eşe karşı toleranssız bir şekilde yaklaşılması (Çelen, 2011:8), 
eşlerin birbirlerini değiştirmeye ve birbirlerini sürekli olarak yönlendirmeye çalışmaları (Kaya, 
2016:425), eşlerin karakter uyuşmazlıkları (Oğurtan, 2011:20) ve eşlerin birbirlerine karşı 
ihmalkâr davranışları (Levinger, 1966), her hangi bir stres durumu ile başa çıkılamaması, (Kahn 
ve London, 1991), kişilerin psikiyatrik sorunlarının olması (Köroğlu, 2013:58), eşi beğenmemek 
(Abalı, 2006:34), eşin kilo alması, eşin zayıflaması gibi nedenlerle gerçekleştirilen boşanmalar da 
bu kapsamda değerlendirilebilir (Oğurtan, 2011:28-29).  
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Boşanmalarda kıskançlık krizleri de etkili olmaktadır (Ekmekçi, 2010:34). Kıskançlık, kişilerin 
birbirlerini kaybetme korkusu ile girdikleri duyguların bir ürünüdür. Bu duygu, kişisel ya da 
kültürel olarak kişilerin kendilerini yetersiz hissetmeleri nedeniyle de ortaya çıkabilir. Özellikle 
aşk evliliği yapmış olan kişilerin evliliklerinde kıskançlık önemli bir sorun olabilir. Kıskançlık, 
eşlerin arkadaşları, eski eşleri ve hatta hobilerinin bile kıskanılmasını içerebilir. Bunlar eşler 
arasında tartışmalara ve nihayetinde boşanmaya yol açmaktadır (Kaya, 2016:426-427). Güven 
duygusu bu açıdan önemli olurken (Amato ve Previti, 2003) aldatma gibi durumlarla 
karşılaşıldığında da ilişki boşanmayla sonuçlanabilir (Ekmekçi, 2010:69; Köroğlu, 2013:58; 
Shackelford vd., 2008; Amato ve Previti, 2003). Günümüzde erkekler kadınlara oranla daha fazla 
aldatma eğilimi göstermektedir. Erkekler, evlilik ilişkisi bekledikleri gibi devam etmediğinde 
özellikle eşleri ile aralarında iletişim kopukluğu, bunun sonucunda da şiddet ve ekonomik 
sorunlar ortaya çıktığında evlilikten sıkılmakta ve yenilik arayışlarına girerek yeni heyecanlar 
aramaktadır. Böylelikle egolarını tatmin etmeye çalışırlar (Tarhanacı, 2017:110). Burada etkili 
olan bir düşünce de kadının erkeğe, erkeğin de kadına bakış açısının birbirlerini cinsel obje olarak 
görmeleridir (Çelen, 2011:8; Kaya, 2016:427). Erkekler, evliliklerinde sorunların olması 
durumunda cinsel olarak da tatminsizlik sorunu yaşamaktadır. Böyle bir durum karşısında eşleri 
onlara göre daha itici gelmektedir. Kadınlar açısından bakıldığında ise, eşlerinin kendilerini 
duygusal açıdan tatmin etmediklerini düşündüklerinde ve özgüvenlerini arttırmak 
istediklerinde yeni ve romantik arayışlar içerisine girebilmektedirler. Kadınların eşlerinden 
beklentilerinin fazla olması da bunun bir nedenidir. Eşlerinin bu beklentileri karşılayamaması, 
kadınları yeni arayışlara itmektedir. Bu arayışta eşlerinden daha zengin ve eşlerinden daha üst 
statüde bulunan kişiler önemli olmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte sanal ortamdaki 
iletişim, evlilik ve eş bulma sitelerinin yaygınlaşması aldatmaya sebebiyet vermektedir. Ayrıca 
televizyondaki program ve diziler de evlilik dışı ilişkileri normalleştirmektedir. Bunlara paralel 
olarak son dönemlerde sanal aldatmalar artış göstermiştir. Ancak bazı geleneksel çevrelerce 
erkeklerin aldatması karşısında kadının boşanmaması gerektiği belirtilirken, kadınların 
aldatması durumunda ise kadın toplumdan dışlanmaktadır. Yine de aldatmalar karşısında bazı 
eşlerin buna tahammül etmemeleri ile evlilik birliği son bulmaktadır (Tarhanacı, 2017:110-111). 
Erkeğin başka kadınlarla evlenme arzusu da eşler arasında boşanmalara neden olmaktadır 
(Çelen, 2011:8). Dolayısıyla kadının da başka erkeklerle evlenme arzunun boşanmaya sebebiyet 
vereceğini söylemek gerekmektedir. 

 

Boşanma ve Erken Boşanmaların Artma Nedenleri 

Türkiye’de boşanmalar, ABD ve çoğu Avrupa ülkesine kıyasla daha azdır (Öngider, 2013:142). 
Ancak Türkiye’de de boşanma oranları sürekli olarak artmaktadır (Karal ve Aydemir, 2012:32). 
Özellikle son 30 yılda bu artış önemli bir seviyeye ulaşmıştır (Çelen, 2011:1). Bu artışın birçok 
nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında toplumsal ve kültürel değişim ile bu değişimin 
aile kurumuna yansıması gelmektedir. Toplumsal değişimle birlikte boşanmaya yönelik olarak 
bireylerin bakış açıları da değişmiş ve önceleri hoş karşılanmayan bir durum olan boşanma 
normal görülmeye başlanmıştır (Sevim vd., 2016:293, 300). Türkiye’de geleneksel değerlerin 
aşınmış olması ve bunların yerlerine yenilerinin konamamış olması ile toplum olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Diğer yandan, toplumsal değişim ve gelişmeler toplumun işlevleri arasında 
dengesizlik yaratmaktadır. Tüm bunlar da boşanmaların artmasına neden olmaktadır (Doğan, 
1998:69).  

Hukuki olarak bakıldığında dünyanın çoğu yerinde yasalar, boşanmak isteyen eşlerin 
evliliklerini sonlandırabilmeleri için onlara olanak sağlayıcı seçenekler sunmaktadır. Dolayısıyla 
boşanma ile ilgili yasaların etkililiğini kaybettiği söylenebilir (Nevid, 2009:386). Böylelikle 
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boşanmalar kolaylaştırılmış olmaktadır. Sonuçta diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
boşanmalar artış göstermiştir (Yıldırım, 2004:77). Anlaşmalı boşanmanın da yasal olarak 
düzenlenmiş olması boşanmaları arttıran bir faktör olmuş, eşlerin boşanmalarını 
kolaylaştırmıştır (Çakır, 2011:276). 

Feminist hareketler de boşanmaları arttırmaktadır (Çelen, 2011:20). Feminist hareketler, temel 
olarak ailede varlık gösteren eşitsiz güç ilişkileri ve şiddete maruz kalan kadınları baz almıştır. 
Kadının gücü, direnci, rol ve beklentilerini ortaya koyarak kadının bilinçlilik kazanması 
sağlanmaya çalışılmaktadır (Ünal, 2016:11). Bu da kadının içinde bulunduğu konuma göz 
yummayarak karşılaşılan sorunlar karşısında kendisini koruması ve aile içi ilişkiler söz konusu 
olduğunda boşanmaya kadar gidebilmesi demektir. Dolayısıyla feminist hareketler bağlamında 
kadının bilinçlenmesi, haklarını bilmesi ve haklarına sahip çıkması ile birlikte boşanmalar da 
artmıştır. 

Feminist hareketlerin ardından sağlanan bilinçlenme ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
farklılaşmalar boşanmanın artmasına neden olmaktadır. Erkekler, toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizlikleri sürdürme eğilimindedirler. Ancak zamanla kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, 
kamusal alandaki görünürlükleri ve sosyal hareketlilikleri nedeniyle toplumsal konumları 
güçlenmektedir (Akgül Sarpkaya, 2013:33). “Bu noktada aile ve evlilikte sözü geçen “ortaklık ve 
fedakarlık” değerlerinin çoğunlukla kadından beklendiği, “yuvayı dişi kuş yapar”, “olayları alttan almak”, 
“başarılı her erkeğin arkasında bir kadın vardır” vb. basmakalıp önyargıların artık kadınlar tarafından 
kabul görmemesi ve kutsal evlilik bağı ve ortaklığı yerine, kadının kontrol altına alınarak hak ve 
özgürlüklerinin kısıtlanması durumunun reddedilmesi de boşanma oranlarını önemli ölçüde arttıran 
unsurlar arasındadır.” (Harcar vd., 2008:63) 

Boşanmaların artışının önemli bir sebebi de, kadınların aile içi şiddeti kabullenmeyerek şiddet 
uygulayan eşlere direnç göstermeleri ve boşanma yoluna gitmeleridir. Dolayısıyla geleneksel 
rollerin değişmesi ile şiddet boşanmanın bir nedeni haline gelmiştir. Şiddet konusunda ekonomik 
özgürlüğü olan kadınların, ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlara göre boşanma kararı alma 
olasılıkları da daha yüksek olmaktadır (Akgül Sarpkaya, 2013:33).  

“Medyanın öncülük ettiği kadın kimliğini değiştirme ve yeniden tanımlama çalışmaları, 
annelik, ev hanımlığı, kocasının karısı gibi geleneksel kadın rollerini aşağılayan; çalışan, 
yalnız yaşayan, entel takılan ve serbest ilişkiyi benimseyen kadın rolünü yücelten 
çalışmalar; yeni, yozlaşmış ve marjinal kadın tipinin ve kimliğinin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Bu da toplumun temel taşı olan aileyi sarsmaya başlamış ve en azından bazı 
çevrelerde boşanmaları hızlandırmıştır” (Oğurtan, 2011:25). 

Son otuz yılda gelişmiş ülkelerde boşanmaların artışında; bireyciliğin temel değer haline gelmesi, 
kariyer yapma düşüncesinde olan kadının yoğun çalışma temposundan dolayı iş ve aile 
dengesini kuramaması ve tüketim toplumu ile birlikte kişilerde artan tatminsizlik ve maddi 
nesne gibi insanlar arası ilişkilerin de çok çabuk tüketilmesi etkili olmaktadır (Zencirkıran, 
2016:168). Dolayısıyla günümüzde bireyselcilik aile yaşamına da yansımaktadır. Toplumsal 
değişmeler ile birlikte aile kurumu kadınların ve erkeklerin evlilikten daha fazla doyum ve ödül 
bekledikleri bir hale bürünmüştür. Bu beklentilerin karşılanamaması evliliklerin sonlanmasına 
neden olmaktadır (Günindi Ersöz, 2011:260). 

 

SONUÇ 

Günümüzde modernleşme, kentleşme, göç gibi çeşitli unsurların etkisiyle aile yapısında önemli 
değişimler olmuştur. Bu değişimler, boşanmaların artışını beraberinde getirmiştir. Boşanma, 
evlilik kurumunun sona ermesini ifade etmektedir. Bu bağlamda, evlilik bağı ile kurulan aile 
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yapısı zarar görmektedir. Özellikle ilk beş yıl içerisinde gerçekleşen boşanmalar, diğer yıllarda 
gerçekleşen boşanmalara göre daha fazladır. İlk beş yıl içerisinde son bulan evlilikleri betimlemek 
için bu çalışmada, “erken boşanma” kavramı kullanılmış olup nedenleri sorgulanmıştır. 
Boşanmalar yasal olarak gerçekleştirilmelerinden dolayı öncelikle hukuki nedenlerine yer 
verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri; zina, hayata kast, pek kötü veya 
onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin 
temelden sarsılması, eşlerin anlaşması/anlaşmalı boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması 
olarak belirtilmektedir.  

Boşanma ve erken boşanmaların açıklanabilmesi için hukuk tek başına yeterli değildir. Çünkü 
boşanmalar sadece kişileri değil, toplumu da etkilemektedir. Bu durum boşanmaların diğer 
toplumsal nedenlerinin de irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Boşanmalar hukuki yollarla 
gerçekleşse de toplumsal açıdan onaylanması ve meşru bir düzleme oturtulması gerekmektedir.  

Toplumsal açıdan bakıldığında modernleşme, kentleşme, göç gibi olguların etkisiyle aile 
yapısında önemli dönüşümler gerçekleşmiştir. Feminist hareketlerin de etkisiyle kadın 
haklarının gelişmesi, kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi ve kamusal alanda yer almalarıyla 
birlikte ailede yaşam seviyesinde bir yükselme olmuş, ancak eşler arasında rol çatışmasına dayalı 
sorunlar meydana gelmeye başlamıştır. Özellikle de evlilikte uyumda eşlerin sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik ve dini açıdan denkliklerinin önemli olduğu görülmektedir. Belirtilen 
konularda denklik sağlanamaması, gerek eşler ve gerekse aileleri açısından çatışmaların 
yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu çerçevede, ailelerin de evlilik yaşantısına 
müdahalelerinin olduğu söylenebilir. Diğer yandan, eşlerin “benim ailem, senin ailen” şeklinde 
ayrıştırmalara girmeleri, birbirlerine saygı göstermemeleri ve ailelerin de eşler arasındaki 
çatışmalarda taraf olmaları boşanmanın gerekçeleri olmaktadır. Burada evlilik yaşı da önemli bir 
husustur. Erken yaşta yapılan evliliklerde evlilik bilincinin oluşmamış olması, sorumlulukların 
ağır gelmesi; geç yaşta yapılan evliliklerde, alışılan hayatın sürdürülmek istenmesi ve eşle arada 
yaş farkının çok olduğu evliliklerde ise, kuşak çatışmalarının yaşanmasından dolayı boşanmalar 
gerçekleşebilir. Dolayısıyla evlilikte yaş açısından da bir denklik sağlanması gerekmektedir. Yine 
eşlerden birinin diğerinden daha çok gelir getirdiği bir işi yapıyor olması, diğer eş üzerinde 
üstünlük kurmasına sebebiyet verebilir. Kadının kamusal alanda yer alması, bir gelirinin olması 
da eşe bağımlılığı ortadan kaldırmakta, kadının özgürleşmesine ve boşanma kararını daha hızlı 
almasına neden olmaktadır. Diğer yandan, işsizliğin de önemli bir boşanma nedeni olduğu 
belirtilmelidir. İşsizlik eşler arasında çatışmaların yaşanmasına sebebiyet verirken, boşanma 
masraflarından dolayı ertelendiği durumlar da söz konusu olmaktadır. Yine denklik meselesine 
dönüldüğünde, eşlerin inanç açısından da denk olmaları beklenmektedir. Farklı inançlar hem 
eşler hem de aileler açısından sorun teşkil edebilmekte, bu da evlilik kurumuna zarar 
verebilmektedir.  

Evliliğin sürdürülmesinde çocuk sahibi olmak da önemli bir durumdur. Çalışmada, çocuk sahibi 
olmayan eşler arasında boşanmaların daha çok gerçekleştiği görülmüştür. Dolayısıyla çocuk 
sahibi olamama, kısırlık gibi sağlık sorunları boşanmalara sebebiyet vermektedir. Ayrıca eşler 
arasında cinsel sorunların yaşanması, eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması da boşanmanın 
sağlıkla ilgili nedenleri olurken, teknolojinin de evlilik hayatında sorunlar yarattığı 
belirtilmelidir. Teknoloji bir yanda iletişimi kolaylaştırırken diğer yanda kişilerin iletişimini 
azaltmaktadır. Özellikle internet bağımlığı, sanal aldatma gibi konular evliliklerin son bulmasına 
neden olmaktadır.  

Boşanma ve erken boşanmaların artışında modernleşme bağlamında bireyciliğin toplumsal 
açıdan kişiler için temel değer haline gelmesi, ilişkilerin hızlı bir şekilde tüketilmesi, geleneksel 
değerlerden uzaklaşılması, boşanmanın normalleştirilmesi, hukuki açıdan anlaşmalı 
boşanmaların yaygınlaşmasıyla birlikte boşanma gerekçelerinin artması, feminist hareketlerin de 
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etkisiyle toplumsal cinsiyet rollerinde önemli değişimlerin olması, kadınların kamusal hayat 
içerisinde yer almaya başlamaları, şiddet karşısında sessiz kalınmaması, medyanın aile yapısını 
sunma biçiminde çarpık ilişkilere yer verilmesi ve Türk aile yapısını bu anlamda olumsuz 
etkilemesi gibi pek çok unsur etkili olmaktadır. Tüm bunlar, evliliğe bakış açısını 
değiştirmektedir. 

Kısacası, başta TÜİK verileri olmak üzere elde edilen verilerden hareketle bu çalışmada, 
günümüzde boşanmaların giderek artış eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 
evliliğin ilk beş yılında gerçekleşen boşanmalar diğer yıllara göre daha fazladır. Bu yüzden, diğer 
dönemlerde gerçekleşen boşanmalardan ayırmak için ilk beş yılda son bulan evlilikleri 
betimlemek için “erken boşanma” kavramı kullanılmış, bunun hukuki ve toplumsal nedenleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak boşanmalar ve özel olarak da erken 
boşanmaların hukuki nedenleri olarak, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç 
işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin 
boşanmada anlaşmaları ile fiili ayrılık nedeniyle ortak yaşamın kurulamaması şeklinde 
özetlenebilir. Boşanmanın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik nedenleri yanı sıra diğer toplumsal 
nedenlerini din, sağlık, teknoloji, evliliğe bakış açısı, şiddet ve psikolojik nedenleri olarak 
sıralamak mümkündür. Özetle bu makalede, genel olarak boşanmaların özel olarak da erken 
boşanmaların nedenleri ortak başlıklar altında ele alınmakla birlikte, özellikle boşanmaların 
hukuki ve toplumsal bir olgu olmanın ötesinde günümüzde giderek yaygınlaştığı ve söz konusu 
boşanmaların en az üçte birinden fazlasının ise evliliğin ilk beş yılında gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Video oyun kültürü gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle, video 
oyunlar da gelişir. Mobil cihazlarda yer alan oyunlar da düşünüldüğünde, interaktif eğlence 
sektörü, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Grand Theft Auto V 
(Rockstar, 2013) piyasaya sürüldüğünde, oyun satış rekorları kırıp, en hızlı satan eğlence ürünü 
olmuştur (Vikipedi, 2020). Popülerleştikçe, video oyunlarla çokta ilgili olmayan insanlar, video 
oyunları anlamaya çalışmaya başladılar. Bu girişim, video oyunların toplumdaki imajını yavaşça 
değiştirmeye başladı.  

Video Game Theory Reader (Bernard, 2003:8) kitabının yazarlarının da belirttiği üzere, video 
oyunlar 1993 yılından beri Fransa’da onuncu sanat dalı olarak kabul görür. Bu bildirgeden yirmi 
altı yıl sonra, 2019 yılında, yangından zarar gören Notre Dame Katedrali’ni onarmak için, Fox 
Business (2019) yetkililerin Assassin’s Creed Unity (Ubisoft, 2015) adlı oyunu referans olarak 
kullanmayı planladıklarını açıkladı. Bahsi geçen oyunun hikâyesi Fransa’da geçtiğinden, 
Assassin’s Creed Unity adlı oyun, Notre Dame Katedrali’nin neredeyse kopyası sayılabilecek 
kadar ayrıntılı ve üç boyutlu bir modelini içinde barındırır. Tarihin bu kadar önemli bir 
parçasının onarımında oynadığı rol, video oyunları daha saygıdeğer bir konuma getirir. 

Günümüzde, video oyunlar çocukların vakit öldürmek için uğraştığı uygulamalar değil; tarih, 
sanat, felsefe, tasarım ve programlamanın içinde bulunduğu interaktif tecrübeler sunan bir 
kazana benzer. Hızlı ve sürekli gelişmekte olduklarından, video oyunları tam olarak ne 
olduklarını tek bir sıfat altında tanımlamak güçtür. Ancak, topluma olan bağları her geçen gün 
kuvvetlenmiş, adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştır. Bu nedenle, tanımlanma gereksinimi 
kaçınılmazdır. 

Video oyunlar, oyun geliştiricilerine sunulmuş olan sanatsal özgürlük ve interaktif tecrübe 
teknikleriyle video oyuncuların hikâyede aktif rol aldıkları hikâye anlatım araçları haline 
gelmiştir. Video oyunlar, teknoloji ve bütçe olarak büyümeye devam eder. Gelişimini 
tamamlamış oyunların büyük bütçeli olanları, filmler kadar muhteşem ve inanılır gözükebilir. 
Video oyunlar daha büyük kitlelere ulaşabilmek için çeşitlilik gösterir. Cep telefonları hızlı bir 
şekilde akıllı telefonlara evrimleşirken, video oyunlar için yeni bir platform türer. Bu platform 
neredeyse herkese ulaşabilen bir market. Akıllı telefonlar için geliştirilen oyunlar genellikle 
oynaması ücretsiz olup, kullanıcıya para harcatma odaklı geliştirilmiş olsa da video oyunları 
herkese ulaştırabilecek ölçüde yaygınlaştırarak, gündelik yaşam ile video oyunların 
birleşmesinin en gözle görülür örneği olmuştur.   

Posthüman temalar, video oyunların hikâyelerinde sıkça kullandıkları bir konudur. Video 
oyunların posthüman temaları nasıl kullandıklarıyla ilgili çalışmalar mevcuttur. Tanya 
Krzywinska ve Doughlas Brown (2015: 201.) video oyunların (ya da video oyun yapan 
stüdyoların) oyuncuları müşteri gibi görmesine dikkat çeker “Oyunların tasarım süreci tamda, 
Vitruvius Adamı gibi, oyuncuları müşteri boyutuna sığacak şekilde yapılmıştır; posthüman son derece 
hümanist hedeflerle dizginlenmiştir.” Alıntılanan metnin yazarları, oyunculara, görevlerini 
tamamlamaları için, oyunun işaretler gösterip, ipucu ya da göstergelerle tecrübeyi 
kolaylaştırarak, oyunculara ilerlemelerinde yardımcı olduğunu savunur. Vurgulandığı üzere, 
gerçek hayatı taklit eden tahmin edilemez durumlar yerine, video oyunlar, sanal ortamlarını 
ezberlenebilir algoritmalar üzerine kurar. Yazarların söylemi, işlevsellikleri ezberlenebilir 
olduğundan, video oyunların amacının, oyuncuları gerçek problemlerle karşılaştırmaktansa, 
onlara zevk vermeye odaklandığını savunur. Brown ve Krzywinska (2015) tarafından yazılanlara 
göre, tüketimi özendirme sisteminden etkilendiği için, video oyunların posthüman temaları, 
posthümanizmi bir bütün olarak ilerletmektense, onu etrafında bir hikâye oluşturmak için bir 
temel olarak kullandığını öne sürer. 
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Brown ve Krzywinska (2015) aynı zamanda bu tanıma uymayan video oyunlardan da örnek 
verir. Ancak, belirttiklerine göre bu tür oyunlar genellikle popüler değildir. Video oyunlarla ilgili 
daha da örnek vermeden önce, yazarların söylemleri üzerine daha ayrıntılı durmak, ilginç 
ayrıntılar ortaya çıkarabilir. Türk Dil Kurumu, ‘müşteri’ kelimesini, hizmet veya mal alan ve 
karşılığında ücret ödeyen kimse olarak tanımlar (www.sözlük.gov.tr,). Brown ve Krzywinska 
tarafından makalenin yazım dili olan İngilizcedeki ‘customer’ kelimesi, Türkçedeki ‘müşteri’ 
kelimesiyle benzer bir anlam taşır (https://www.oxfordlearnersdictionaries). Ancak 
posthümanizm çerçevesi altında, ‘consumer’ kelimesi, kendi gerçeğini şekillendiren bir 
kimsedense, en yüksek potansiyelinden alıkonulan ve kontrol altında tutulan bir insana 
anlamında kullanılıyor olabilir. Bu anlam düşünüldüğünde, oyuncular oyunun programlanan 
kısmını oynar ve geliştiricilerin popüler gördüğü kısıtlı yollar aracılığıyla tatmin duygusunu 
hissederler. Diğer bir yönden, üretici kontrollü içerik diğer eğlence ürünleri için de geçerlidir. 
Okuyucular, yazarların yazdıkları kadarını okurlar. Seyirciler, yönetmenin görüşü 
doğrultusunda kameralar ile çekilen kadarını izler. Tiyatro izleyicileri, oyun yazarları tarafından 
yazılanları dile getiren oyuncuları izler ve duyarlar. Yazarların söyleminin aksine, konu kendi 
tecrübesini yaşamak olunca, oyuncunun aktif iletişim ve oyuncu tarafından yapılan seçimlere 
göre şekillenen hikâyeleriyle, video oyunlar en kişiselleştirilmiş hikâye anlatım yöntemidir. 
Oyun dünyası içinde oyuncuların belli görevlere yönlendirilmesi, hikâye elementlerini 
kişiselleştiremeyecekleri ve sunulan hikâye konusunda kendi fikirlerini oluşturamayacakları 
anlamına gelmez.  

Brown ve Krzywinska (2015:200) ezberlenebilir ve yardımcı mekanikleri yüzünden eleştirdikleri 
oyunun adı Orcs Must Die’dır (Robot Entertainment, 2011). Video oyun endüstrisinin sürekli 
değişen ve gelişen yapısı, tek bir oyun üzerinden yapılan eleştirilerin çabucak geçersiz olmasına 
sebep olur. Orcs Must Die adlı oyunun çıkışından beri, zorluk seviyeleri ve oyuncuya yardım 
etmeyen yapısı ile bilinen birçok oyun piyasaya çıkmıştır. Bunlardan biri Cuphead (Stüdyo 
MDHR, 2017) olabilir. 1930’ların çizgi film stilindeki oyun, “Run and Gun” ve “Boss Rush” 
şeklinde, ikisi de birbirinden zorlayıcı oyun modları içerir. Oyunda, oyuncu sürekli düşman 
karakterlerden gelen mermileri atlatmaya çalışır. Güçlü düşmanların birden çok safhası vardır 
ve mücadele devam ettikçe, saldırı ve hareket şekillerini değiştirirler. Bu mekanikler oyunu 
ezberlenebilir olmaktan uzaklaştırır. Oyun, oyuncunun yeteri kadar gözlem yeteneği ve hatırı 
sayılır tepki seviyesinin olmasını gerektirir. 

Çeşitli oyunları örneklendirirken, hikâyesinde posthümanizm temaları taşıyan ve aynı zamanda 
oyuncunun ilerlemesine yardım eden örnekler vermek iyi olabilir. Aslı televizyon dizisi olan Back 
to the Future (Telltale Games, 2010), bölümler halinde yayınlanan bir bulmacalı macera oyunudur. 
Hikâyede bulunan posthüman öğe zamanda seyahat edebilen modifiyeli Delorean arabasıdır. 
Oyun aynı zamanda oyuncunun bulmacaları çözmesi için çeşitli seviyelerde ipuçları sunar. Bu 
ipuçları, küçük imalarla başlayıp, oyuncunun tam olarak ne yapması gerektiğini ayrıntılı olarak 
anlatan açıklamalara kadar gidebilir. Ancak yapılan yardımın seviyesi oyuncuya bağlıdır. Eğer 
isterse, oyuncu bütün oyun boyunca hiç yardım almayabilir. Oyunun sunduğu bu yardım 
seçeneği, çok daha geniş bir kitlenin oyunun hikâyesinden keyif almasına olanak tanır. Aynı 
zamanda birçok video oyun, daha geniş oynanış şekillerini kapsayabilmek adına, oyunu çeşitli 
zorluk seviyelerinde oynanabilme seçeneğini sunar. Ancak bu zorluk seviyeleri oyuncuyu kolay 
yoldan tatmin etme amacıyla sunulmaz. Çoğu zaman oyuncular, oyunu daha yüksek zorluk 
seviyelerinde bitirdiklerinde çeşitli gizli içeriklerle ödüllendirilir. Resident Evil 4 (Capcom, 2005), 
God of War (SIE Santa Monica Stüdyoları, 2010) gibi oyunlar, daha zor seviyelerde oyun 
bitirildiğinde ana karakterin kullanabileceği alternatif kostümler sunar. Bütün bu özelliklerin 
hepsi video oyunların oynanış kısmı ile alakalıdır. Oyunun hikâyesi, istenilen zorlukta tecrübe 
edilebilir. Diğer yandan, Cuphead (Stüdyo MDHR, 2017) gibi oyunlar, hikâyenin devam etmesi 
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için oyuncuların bölümleri normal zorluk seviyesinde geçmesini gerektirir. Orcs Must Die (Robot 
Entertainment, 2011) adlı, oyuncuya yardım etmesiyle eleştirilen oyunda bile, tuzakları 
güçlendirebilmek için, daha zor seviyelerde bitirildiğinde beş kafatası verilirken, daha kolay 
seviyelerde iki kafatası verilerek, oyuncunun gelişimini kısıtlar (TV Topes, 2020, Easy-Mode 
Mockery). Oyunu en kolay modda oynadığı için oyuncunun belli ölçüde kısıtlandırılması, 
oyuncuları kendilerine güvenlerini, sabırlarını ve reflekslerini geliştirmeye teşvik eder. Üstelik 
Moffit (2014), video oyunların insan beyninde hafıza güçlendirici, tepki yetenekleri ve stratejik 
planlama gibi bilişsel seviyedeki faydalarından söz etmiştir.  

2011 yılından önce ve ötesinde, zorluklarıyla ünlü birçok oyun piyasaya sürüldü. Bunların en 
popülerlerinden bazıları League of Legends (Riot Games, 2009), Dota 2 (Valve, 2013), Fortnite (Epic 
Games, 2017), Counter Strike Global Offense (Valve, 2012) ve Overwatch (Blizzard Entertainment, 
2015). Sayılan bütün oyunlar çevrimiçi oynanır ve oyuncular birbirlerine karşı mücadele ederler. 
Overwatch’da, çeşitli haritalarda kuşatma, koruma ve kontrol gibi oyun modlarında oyuncular 
altı kişilik takımlar halinde birbirleriyle karşılaşırlar. Overwatch’da karakterler zamanla 
güçlenmezler. Oyuncunun oyunu oynayarak geçirdiği süre, karakterlerin güç seviyesinde 
herhangi bir farklılık yaratmaz. Her karakterin kendine özgü aktif ve pasif yetenekleri vardır. 
Oyuncular farklı karakter kombinasyonları kullanarak karşı takıma üstüm gelmeye çalışır. Takım 
olarak oynana bir satranç oyununa benzetilebilir. Oyun çeşitli karakterlerle yapılan 
kombinasyonlar ve değişik yeteneklerle oluşan durumlar sunduğu için, oyuncuların 
karşılaştıkları senaryolar ezberlenemez. Bununla beraber, oyun geliştiricileri oyuna sıklıkla yeni 
karakterler ekler ve var olan özelliklerde oynamalar yaparlar. Eğer bir karakter çok güçlü olduğu 
için oyuncular arasında ünlenmişse, yetenekleri geliştirici ekip tarafından azaltılır. 

Brown ve Krzywinska (2015: 192) oyunculara kendi hikâyelerine yön verme olasılığını 
sunduğundan, video oyunların film ve sinema sektörüne bir rakip olarak gelişmekte olduğunu 
öne sürer. Detroit: Become Human (Quantic Dreams, 2013) gibi kendi hikâyeni seç tarzındaki 
oyunlar, oyun boyunca yaptıkları seçimler doğrultusunda hikâyelerini şekillendirebilecekleri 
özgürlüğü sunan bir oynanış tarzıyla özgün bir stile sahiptir. Ancak, hikâye anlatımlarındaki 
kişisel seçim özgürlüğü, video oyunları film veya sinema endüstrisinin rakibi yapmaz. Tam 
tersine, teknoloji gelişmesiyle mümkün olan daha geniş çaplı hikâye anlatım stilleri, video oyun 
ve film endüstrilerinin daha fazla birlikte çalışmalarına olanak sunmuştur. Video oyunlar ve film 
endüstrisi arasındaki bu ortaklığı en güzel gösteren örnek Remedy Entertainment tarafından 
geliştirilen Quantum Break (2016) olabilir. Shawn Ashmore’un canlandırdığı ana karakteri kontrol 
etmenin yanında, Quantum Break’in hikâyesi oyun içi ara sahneler ve dizi formatındaki 
parçalardan oluşur. Bu iki stilin birleşiminden oluşan yöntem, hikâyeyi tecrübe etmek için yeni 
ve ilginç bir yöntem oluşturur.  

Shawn Ashmore gibi, filmlerdeki performanslarıyla ünlenmiş ve sonrasında oyunlarda 
kendilerine rol bulmuş birçok aktör vardır. Beyond Two Souls’da (Quantic Dreams, 2013), Ellen 
Page ve William Defoe, Jodie ve Nathan karakterlerine kendi fiziksel görünüşleri, sesleri ve 
hareket performanslarıyla can vermişlerdir. Hollywood tarzındaki hikâye anlatışıyla ünlenen 
oyun yönetmeni Hideo Kojima, Norman Reedus, Mads Mikkelsen ve Léa Seydoux ile çalışarak 
Death Stranding (Kojima Productions, 2019) oyunundaki karakterlere can vermekle kalmamış, 
oyunun hikâyesini İspanyol film yönetmeni Guillermo Del Toro ile birlikte yazmıştır. Başka bir 
ünlü isim olan Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED, 2020) oyununda Johnny 
Silverhand adlı karakteri canlandırır. Keanu Reeves aynı zamanda E3 2019 konferansında, 
Cyberpunk 2077’ın çıkış tarihini açıklamak için sahneye çıkmıştır ve bu durum medyada yankı 
uyandırmıştır (Kotaku, 2019).  

Seçim temelli, bölümler halinde yayınlanan oyun formatıyla ün kazanmış Telltale Games, çoktan 
var olan markalarla çalışıp kendi hikâyelerini yazmışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Wallace 
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& Gromit (2009), Sam & Max (2009), Back to the Future (2010), Jurassic Park: The Game (2011), The 
Walking Dead (2012), The Wolf Among Us (Fables adlı çizgi roman serisinden uyarlama, 2013), 
Minecraft: Story Mode (2015), Batman (2016), ve Guardians of the Galaxy (2017). Konu hikâye adapte 
etmek olunca, Telltale Games’in de yaptığı gibi, video oyunlar sadece filmler ile sınırlı kalmaz. 
Kitaplar, çizgi romanlar ve hatta televizyon serilerinin bile adaptasyonu yapılabilir.  

Andrej Sapkowski’nin The Witcher ve Dmitry Alexeevich Glukhovsky’nin Metro 2033 (2002) 
markaları, video oyun adaptasyonu yapılan kitap serilerinden iki tanesidir. Buradaki fikir, video 
oyunların, kendilerinden önce gelen sanat dallarına rakip olmadığı, onlardan esinlenerek, özgün 
yaklaşımlarını sunduklarıdır.  

Teknolojiye olan ihtiyaçları, video oyunları ve transhümanizmi ortak paydada buluşturur. Aynı 
kökle bağlantılı olmaları, video oyunların transhümanist konulara daha ılımlı ve anlayışlı 
yaklaşmalarına bir sebep olabilir. Ancak elbette bir bireyin transhümanizmi anlaması için, 
bilgisayar teknolojilerine sempati duyması gerekli değildir. Öte yandan bu sempati yararlı 
olabilir. Teknolojiye sempati duyan bir kimsenin, transhümanizme karşı daha az önyargısı ve 
yanlış kanısı olabilir.  

Video oyun endüstrisi gibi geniş ve çeşitlilik gösteren bir mecrayı keskin hatları olan bir açıklama 
getirmek güçtür. Gelişen teknoloji yeni hikâye anlatma yöntemleri sunarken, video oyunlar, 
grafiksel bakımdan filmler ile boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır. Böylece video oyunlar 
akademik araştırmacıların da ilgisini çekmiş ve iki taraf da birbirini anlamaya çalışmaya 
başlamıştır. Bu çalışma, tema, oyun mekanikleri ve karakterler açısından video oyunların nasıl 
transhümanizmi ele aldıkları üzerinde duracaktır.  

 

DETROIT: BECOME HUMAN ve İNSANSI ROBOT FİKRİ  

Video oyunlar sanat eseri tanımını yeniden yapılandırırken, oyuncular kontrol ettikleri 
karakterle kurdukları özel bağın keyfini çıkarırlar. İnsanların teknoloji ile olan etkileşimleri 
oyundaki karakterler için de bir referans noktası olmuştur. Gelecekte teknolojiyle iç içe yaşayan 
bir toplumun nasıl etkileneceğini betimlerken, teknolojiyle iç içe geçmiş karakterler oyuncuların 
kontrolüne verilir. Oyuncular bu karakterleri kontrol ederken, hikâyeyi teknoloji ile iç içe geçmiş 
karakterlerin perspektifinden tecrübe ederler.  

Detroit: Become Human (2018) yönetmeni ve yazarı olan David Cage’in imza stilini taşır. Oyunun 
hikâyesi, oyuncunun verdiği kararlara göre şekillenir. Filmler, etkileyici hikâyeleri muhteşem 
görsellerle birlikte sunmasıyla bilinir. Kendi maceranı seç türündeki oyunlar, filmlerin 
sunduğunun bir adım ötesine geçerek, uzun hikâyeleri, güçlü görseller ve oyuncuların 
seçimleriyle anlatır. Oyuncuya olan odak, oyuncuların seçimlerinin oyunda yarattığı etkiden 
gelir. Klasik oynanış mantığına göre, eğer oyuncunun kontrol ettiği karakter ölürse bir oyun bitiş 
ekranıyla karşılaşılır ve oyuncu en son kayıt noktasından tekrar başlar. Ancak seçim temelli 
oyunlar genellikle kontrol edilen karakter ölse bile devam eder. Oyuna devam edebilmek adına, 
oyuncuya hikâyede kontrol edebilmesi için birden fazla karakter verilir. Eğer bu karakterlerden 
biri oyuncunun aldığı kararlardan ötürü ölürse, hikâye o karakterler olmadan devam eder. 
Elbette bu karakterler hikâyeye devam etmedikleri zaman, süregelen olaylar farklılık gösterir. 
Detroit: Become Human’nın durumunda, oyuncu üç karakter kontrol eder ve bu karakterlerin 
hepsi androiddir. Hikâye gelecekteki Detroit şehrinde, androidlerin sosyal yaşama 
adaptasyonlarını konu alır. Karel Čapek’in tiyatro oyunu R.U.R’da da (1920) bahsettiği toplumsal 
tedirginliğe sıkça değinirken, insan olmanın ne demek olduğunu sorgular. 

İnsanlara son derece benzemeleri yüzünden, hümanoid robotların kavramı bile insanlar için bir 
endişe kaynağıdır. Görünüş olarak insanı andırmayan robotlar (Boston Dynamics’in 
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geliştirdikleri gibi) insanlarda aynı tedirginliği yaratmayabilir. Tedirginliğin kaynağı robotların 
insanlar ile karıştırılma olasılığı olabilir. Ancak her robot, insanın yerini alma amacıyla 
geliştirilmez. Hayvanları andıran robotlar da vardır. SoFi (Tech INsider, 2018) balık şeklinde 
tasarlanmış ve denizin derinliklerini araştırma merakından doğmuş bir robottur. Robotun amacı, 
insanların ya da makinaların giremeyeceği kadar dar olan alanları inceleyip görüntülemektir. Spy 
in the Wild (John Downer Productions, 2020) programında gösterildiği üzere, hedeflenen hayvan 
türüne tıpatıp benzeyen ve o türdeki hayvanlarla iletişim kurmasını sağlayabilecek hareketleri 
yapabilen robotlar da vardır. Örneğin, bir yavru ajan bebek goril, diğer gorillerle iletişim 
kurabilmek için elleriyle göğsüne vurabilme özelliğine sahiptir. Bu tarzdaki robotlar, Hanson 
Robotics’in geliştirdiği Sophie adlı humanoid robotun yarattığı kadar tedirginlik yaratmaz. Bu 
tedirginlik, insanlar ve robotları ayıran çizginin gün geçtikçe bulanıklaşmasından kaynaklanıyor 
olabilir.  Diğer bir yandan, yapay zekânın da gelişiyor olması başka bir endişe kaynağıdır. Stanley 
Kubrick’in 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) ve Čapek’in R.U.R yapımı, yapay zekânın insan ırkının 
sonunu getirecek olan kıyamet olabileceği üzerinde durur.  

Bu endişe, Detroit: Become Human’da ırkçılığa varan bir ayrımcılık ile betimlenmiştir. Bu 
ayrımcılığın en rahatsız edici örneklerinden biri, androidlerin otobüsün arkasında, insanlardan 
ayrılmış ve koltuksuz bir bölmede ayakta seyahat etmeleri ile gösterilir. Betimlenen bu 
ayrımcılığın rahatsız edici yanı, video oyunda gösterilen bu ayrımcılığın gerçek hayattakileri 
andırmasıdır. Oyunun hikâyesindeki androidleri ayrıştırabilmek ve sonradan dışlayabilmek 
adına, ilk bakışta anlaşılabilen ve androidlerin yüzlerinin sağ tarafında yer alan yuvarlak ışık, 
toplumdaki herkese kimin android olduğu bilgisini verir. Oyuncu, Markus adındaki android 
karakterlerden bir tanesini kontrol ederek yolda yürürken, androidlerin işlerini ellerinden 
aldığını iddia eden bir grup protestocu Markus’un yolunu keser. Aynı sokakta yer alan başka 
biri, androidlerin Detroit’in çöküşünü getireceğine dair vaaz verir. Bu iki tepki de sadece 
insanların androidlere olan tutumunu değil, teknolojiye karşı olan genel duruşlarını da gösterir. 
Geleceğin belirsizliği bazılarında heyecan uyandırırken, diğerinde ise özden uzaklaşma ve 
dolayısıyla hayatın sonuna yaklaşma anlamına gelir. Bu bağlamda, transhümanizm toplumun 
hatırı sayılır bir bölümü için belirsizliğin habercisi olarak algılanabilir.  

Androidlere karşı yapılan haksızlıkların başka bir örneği, oyuncu Kara adlı androidi kontrol 
ederken görülebilir. Kara’nın hizmetçi olarak çalıştığı evdeki küçük bir kız olan Alice, babası 
tarafından fiziksel şiddet görür. Bu şiddeti görmesi üzerine Kara, babayı etkisiz bırakmak için hiç 
zaman kaybetmez. Kızı alıp evden kaçarak, gece kalabilecekleri bir yer aramaya başlarlar. Gece 
kalınacak yer bulma görevi oyuncuya verilir. Oyuncu, geceyi terkedilmiş bir araçta ya da yıkık 
bir binada geçirmeyi tercih edebilir. Oyuncu aynı zamanda android karakteri insan kılığına 
sokup, geceyi sadece insanlar için olan bir otelde geçirmeyi deneyebilir. Oyuncunun yaptığı her 
seçimden sonra, Alice, oyuncunun yaptığı seçimler hakkında kendi fikirlerini dile getirir. Bu 
yorumlar genel doğru/yanlış algısı üzerinedir. Örneğin, eğer oyuncu, karakteri insan kılığına 
sokabilmek adına bir kıyafet yıkama servisinden kıyafet çalarsa, küçük kız karakter, çalmanın ne 
kadar yanlış olduğundan bahseder. Diğer bir taraftan, oyuncunun tercihine bağlı olarak, Alice 
adlı karakter bir dükkândan para çalması için android karakter tarafından ikna edilebilir.  
Oyuncuya sunulan tercihlerdeki ahlaki özgürlük son derece geniştir. Bu da kişinin kendi 
tecrübesini şekillendirmesi açısından önemlidir.  

Oyunda aynı zamanda Alice’ın Kara’ya karşı tutumundaki değişiklikleri gösteren görsel ve işitsel 
bildirimler bulunur. Ancak bu bildirimler, Brown ve Krzywinska’nın (2015: 200) Orcs Must Die 
adlı oyunda eleştirdiklerinden farklıdır. Orcs Must Die’daki görsel bildirimler oyuncunun 
karşısına çıkan engelleri aşması için bir araç olarak kullanılırken, Detroit: Become Human’da yer 
alan görsel bildirimler, oyuncu ve oyunun yapay zekâsı arasında olan ilişkideki değişimlerin 
bildirisidir.  Bu, insanların video oyunlar hakkındaki tutumu için önemli bir detaydır. Brown ve 
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Krzywinska (2015: 197) tarafından verilen Crisis (Crytek, 2007), Halo: Combat Evolved (Bungie, 
2001), ve Destiny (Bungie, 2014) gibi örneklerde, oyunlar sadece yapay zekâyı savaşta yok etmeye 
odaklanmışken, Detroit: Become Human gibi örnekler, video oyunların sadece yok etmek, üstünlük 
sağlamak ya da gerçekleştirilmesi zor fantezileri yaşamak için sağlanmış sanal ortamlardan çok 
daha fazlası olduğunu gösterir.   

Detroit: Become Human’ın her bölümünde oyuncuya bir görev verilir ve kontrol edilen karakter 
ancak bu görevin uygun gördüğü alan içinde yönlendirilebilir. Oyun yapımcıları bu sanal 
sınırları daha sinematik ve göreve dayalı bir tecrübe sunabilmek için yaparlar. Ancak bu 
sınırların görsel tasarımı bile kendince semboliktir. Bu sınırlar saydam duvarlar şeklindedir ve 
üzerlerinde o anda aktif olan görevle ilgili ayrıntılar gösterir. Bu tip kısıtlamalar, androidlerin 
toplum içinde rahatça gezemeyeceklerini ve sadece işlevlerinin sınırları doğrultusunda var 
olabileceklerini simgeler.  

Diğer bir yandan, oyuncunun dilediği gibi gezebileceği ve dünyayı keşfedebilecekleri oyunlar da 
vardır. Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017), Journey (Thatgamecompany, 2012), The 
Last Guardian (SIE Japan Studio, 2016), Ico (SIE Japan Studio, 2001), Shadow of The Collossus (SIE 
Japan Studio, 2005), Dark Souls (From Software, 2009) ve Bloodborne (From Software, 2015) gibi 
oyunlar, oyuncunun görevinin ne olduğuyla ilgili çok az bilgi verir. Bu tarzdaki oyunların daha 
çok keşif ve çevresel hikâye anlatımıyla ilgilidir. Hikâyeyi keşfetmenin yolu oyuncunun çevreyi 
incelemesinden geçer.  

Oyuncunun kontrol ettiği üç android karakterden sonuncusunun adı Conner’dır: Cyberlife adlı 
şirketin polis güçleriyle çalışması için geliştirilen bir dedektiftir. Cyberlife, Detroit: Become Human 
evrenindeki androidleri üreten ve bakımını sağlayan şirketin adıdır.  Yeni modellerden biri olan 
Conner, transhümanist fanteziyi ve hayal gücünü sembolize eden sıra dışı özelliklerle 
donanmıştır. Tüm androidler, tıpkı kan gibi işleyen mavi bir sıvı ile çalışır. Conner, bu mavi kanın 
kime ait olduğunu, diline sürterek anlayabilir. Dahası, cisimleri fiziksel olarak inceleyerek, 
hammadde, üretim geçmişleri ve kullanım şekilleri gibi bilgilere erişebilir. Conner’ın sahip 
olduğu bütün bu analitik yetenekler insanlar tarafından da yapılabilir. Ancak bu tür analitik 
süreçlerin tamamlaması insanlar için çok daha uzun zaman alır. Ancak Conner bu sonuçlara 
birkaç saniyede ulaşabilir. Gerçek hayattaki insanların becerilerinin ve bunların Conner’da 
bulunan geliştirilmiş halleri arasındaki bağlantı, transhümanist bakış açısının yansımasıdır. 
Oyunun geliştirilme sürecinde, gelecekteki teknolojilerin nasıl olabileceğini tahmin etmede, 
çoktan var olan teknolojilerin hızlandırılmış halini odak noktası olarak alınmıştır. Bu yüzden, 
video oyunlardaki yaratıcı ve sanatsal özgürlük geleceğin teknolojisini hayal etmeyi de içerir.   

Conner’ın sahip olduğu daha ilginç olan özelliklerden biri, kendi benliğini yeni bir androide 
aktarabilmesidir. Oyuncunun yaptığı kararlardan ötürü Conner ölse bile, karakter, yaşamış 
olduğu tecrübeleri ve benliğini yeni bir Conner modeline transfer etmiş bir şekilde, sanki asıl 
ölümü hiç gerçekleşmemiş gibi, sonraki bölümlerde hikâyeye geri döner. Bu sadece insanların 
ölüm üzerinde hâkimiyet kurma arzularına bir örnek olmakla kalmaz. Bu aynı zamanda 
androidlerin, ölümsüzlük gibi, insanların ulaşamadığı bir şeyi başardıklarının örneğidir.  

Eğer oyun Playstation platformunda oynanırsa, oyuncu her bölüm için yaptıkları seçimlerin, 
diğer oyuncular tarafından tercih edilme oranlarını yüzdelik olarak görebilir. Bu oranlar arkadaş 
listesi ve evrensel istatistikler olarak ikiye ayrılır.  Bu oranlar, video oyunları ve oyun 
konsollarının sağlamış oldukları sunucu altyapısı ve çevrimiçi özellikler sayesinde sürekli 
güncellenir. Böylelikle, oyuncular sadece kendi hikâyelerini oluşturmakla kalmaz, ayrıca 
seçimlerinin genele vurulduğunda nerede durduğunu da görebilirler. Video oyunların sağladığı 
bu gibi veriler, sosyolojik çalışmalar için de değerli bir kaynak olabilir. İnsanların ahlaki 
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tercihlerini sorgulamak üzerine yapılacak olan sosyolojik bir çalışma, hikâye içinde seçim 
yapmayı gerektiren oyunları bireylere oynatarak yürütülebilir.  

 

NIER: AUTOMATA ve DİSTOPİK TEKNOLOJİ 
NieR: Automata’da (Platinum Games, 2017) oyuncunun kontrol ettiği karakterin adı 2B’dir. 
İsimden de anlaşılabileceği gibi, 2B bir androidtir. Kelimenin İngilizce telaffuzu olan “to be” 
Türkçede ‘var olmak’ anlamına gelir. İsmin telaffuzu karaktere sade bir androidden daha 
fazlasını katar; var olma arzusu. 2B karakteri, posthümanizm konusuna uyar çünkü insanların 
artık var olmadığı bir dünyada insana benzerken, insanüstü becerilere sahiptir. NieR: Automata, 
robotların gitgide insan hayatının bir parçası olmaya başladığı bir dünyada insan olmanın 
kaçınılmaz sorunsalının ne demek olduğunu inceleyen felsefi bir yaklaşım benimser. Oyundaki 
robotlar, ölümden korkma ve hayatta kalma içgüdüsü gibi insansı duygular gösterirler. Bunun 
sebebi, oyunda geçen robotların insanları taklit etmeye programlanmış olmalarıdır. Ölümün 
eşiğinde, insanlar hayatta kalmak için yalvarmıştır ve robotlar bu davranışları taklit etmeyi 
öğrenmiştir. Oyuncu düşman robotları yok etmeye çalışırken, bu robotlar hayatları için yalvarır, 
kaçmaya çalışır ve organik hisleri olmamasına rağmen acı içinde kıvranırlar. Özellikle bu oyun 
mekaniği insanların kalplerindeki yok olma korkusuna dikkat çeker. İnsanlık teknolojinin 
getirdiği konforla her geçen gün daha da rahatlarken, muhtaç hale gelecekleri günden korkarlar. 
Postmodernizmde görüldüğü gibi, toplum işlevini yitirmeye başladığında, insanlar genellikle 
sebebini bulmaya ve hasar, tamir edebilecek hale gelmeden düzeltmeye çalışırlar. Getirdiği 
konfor ve gelişimin yanında, teknolojinin topluma olan uyum sürecinde en önemli konulardan 
biri, teknolojinin var olan insan hayatı ve eğilimleri ile nasıl ilişki kurduğudur. NieR: 
Automata’daki hikâyenin odaklandığı noktalardan biri, robotların doğuşu ve gelişmesiyle daha 
belirginleşen toplumsal kontrolün muhtemel kaybının oluşturdu endişe ve korkudur. 

Nier: Automata’nın hikâyesi klasik stildeki giriş, gelişme ve sonuç olarak anlatılmaz. Video 
oyunlar için bile sıra dışı sayılabilecek bir hikâye anlatım şekli vardır. Oyunun toplamda yirmi 
altı sonu vardır. Bu sonlardan beşi yapımcıların asıl son olarak hazırladıklarındandır. Hikâye, 2B 
adlı karakterin tanrıyı bulup, onu öldürüp öldüremeyeceğini sorgulamasıyla başlar. İnsanların 
soyunun tükendiği bir dünyada, androidler varlıklarının amacını sorgular. Arayışları üzerine, 
çeşitli ahlak kodları benimseyen klanlar ortaya çıkar. Bunların içinde, nesillerin devam etmesi 
için çalışıp küçükleri kollayan, insan dünyasında var olan din toplulukları gibi topluluklar kuran 
ve hayata hedonist bir biçimde bakan farklı gruplar vardır. Bu robotlar oyuncu tarafından kontrol 
edilen androidin saldırısına uğradıklarında, bazıları geri saldırmaz. Bazı robotlar, önceden 
gözlemledikleri insanları taklit edip, savaştan kaçmaya çalışıp, acı çektiklerini söylerler. Tıpkı 
Android’ler Elektrikli Koyun Düşler mi? (Dick, 1968) ve Bladerunner (Scott, 1982) yapımlarda 
işlenilen robotların insanlarmışcasına acı çekebilme ve yaşamak mücadelesi verme temaları gibi, 
Detroit: Become Human ve NieR: Automata gibi video oyunlarda da benzer temalar işlenmiştir. 
Detroit: Become Human’daki Conner karakterine benzer bir şekilde, NieR: Automata’daki 
androidler, benliklerini yeni androidlere transfer edebilirler. Bu benlik aktarma Richard 
Morgan’ın Değiştirilmiş Karbon (2018) kitabında da işlenmiştir. Benzer konular çeşitli hikâye 
anlatım stilleriyle işlenmiştir. Bu bağlamda video oyunların birçok temayı işlemiş olması, sanat 
endüstrideki varlıklarını güçlendirir. Yapım kaliteleri arttıkça, video oyunlar gittikçe dikkat 
çeker. Diğer bir yandan, Değiştirilmiş Karbon bir Netflix serisi haline de getirilmiştir. Bu yüzden 
hikâyeler birçok değişik formatta tekrar betimlenebilir. Kitap olarak popülerlik kazanmış bir 
yapımın filminin ve oyununun çıkması artık sıkça rastlanılan bir olaydır. Bu bağlamda, video 
oyunların yine finansal kazanım kaygısıyla başarılı olan hikâyeleri, oyun mekanikleri kurmak 
için bir temel olarak kullandığı akla gelebilir. Serinin popülerliğinden faydalanmak için, diğer 
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sanat türlerinde olduğu gibi mutlaka video oyun sektörü de yapımlar piyasaya sürmüştür. Ancak 
bu yapımların varlığı, video oyunların bütünü için bir damga oluşturmamalıdır. Popüler kitap 
serilerinin filmleri de vardır ve kitaptan uyarlanan filmlerin varlığı, film endüstrisinin tamamını 
eleştirmek için bir sebep olarak kullanılmaz. Aynı durum, video oyunlar için de geçerlidir. Belli 
başlı yapımlara odaklanarak bütün video oyunlar için çıkarımda bulunmak mümkün değildir. 

Mümkün olsaydı bile, video oyunları bu bağlamda değersiz kılmak yine zayıf bir eleştiri olurdu. 
Video oyun olarak piyasaya çıkan ve sonrasında kitaba ve/veya filme dönüşen birçok yapım 
vardır. Assassin’s Creed markası video oyun olarak başlayıp, interaktif müze uygulamalarına 
kadar birçok değişik dalda eseri kemerinde tutan bir fikir mülküdür. Bunun yanında Dedektif 
Pikachu (Letterman, 2019), Kirpi Sonic (Fowler, 2020) ve Tomb Raider (Uthaug, 2018) gibi ünlü oyun 
karakterlerinin film adaptasyonları, sanatsal stiller arasındaki adaptasyonların tek taraflı 
olmadığının göstergesidir. 

Androidlerin benliklerini aktarmaları virüslerden etkilenmelerine sebep olabilir. Bu da 
teknolojinin negatif bir yönünün göstergesidir. NieR: Automata’nın hikâyesini bitirince, oyuncu 
aynı hikâyeyi başka bir karakterin bakış açısından tekrar oynayıp, ilk oynanışta gösterilmemiş 
olan ayrıntıları öğrenebilir. Oyuncu aynı oyunu birkaç kez bitirerek, farklı sonlara ulaşabilir.  
Oyunun beşinci ve hikâyenin bütününe göre sonuncu bitişe ulaşılınca, oyuncudan, oyundaki 
ilerlemesini kaydetmesi için bir mini oyun oynaması istenir. Bu mini oyunda, oyuncudan 
ekranda çıkan yapımcıların isimlerini yok etmesi istenir. Ancak bu mini oyunun tek bir 
oyuncunun tamamlaması mümkün değildir. Eğer oyuncu bu imkânsız meydan okumadan 
çekilmeyi seçerse, oyun onlara pes edip etmediklerini sorarak hayatın anlamını sorgular. 
Oyuncu, bu olasılıksızlığa rağmen devam etmeyi seçerse, oyun tarafından ödüllendirilir. 
Oyunun sunduğu yardım, bu mini oyunu geçmek için diğer oyunculardan yardım alabilme 
iznidir. Ancak oyuncunun bu yardımı alabilmesi için, saatlerce uğraşarak oyunda ilerleyip 
oluşturdukları kayıt dosyalarını feda etmeleri gerekir. Yani asıl sona ulaşmak bir nevi her şeyi 
kaybetmek demektir. Oyuncunun bütün ilerlemesi silinir ve sonradan aynı kayıt dosyası 
üzerinden devam edemez. Gerçek sonu görmenin bu ağır bedeli, gerçek hayattaki ölüm gibidir. 
Böylesine geleneklere uymayan bir hikâye anlatış biçimi benimseyerek, NieR: Automata hayatın 
döngüsüne dikkat çeker ve imkânsız gibi görünen durumların üstesinden gelebilmek için 
cesaretin ve fedakârlığın önemini vurgular. İnsanlar olmadan yaşayan androidlerin ve robotların 
olmadığı bir dünyayı keşfederken, oyun taze bir hikâye anlatım biçimiyle oyunculara gerçek 
kayıp yaşama hissini ve başkalarına yardım edebilme onurunu tattırır.  

 

DEUS EX: MANKIND DIVIDED ve SİBERNETİK GELİŞTİRMELER  

İnsan hayatının teknolojiyle buluştuğu diğer bir alansa sibernetik geliştirmelerdir. Deus Ex (Eidos 
–Montréal, 2016) dünyasında, insan vücudu ve teknolojinin birleşimi, talihsiz bir kazanın 
sonrasında iyileşmek için kendi üzerinde deneyler yapan bir bilim adamıyla başlamıştır. Ancak 
insan vücudu, sibernetik geliştirmeleri büyük ölçüde reddeder ve denenmesi hususunda sağlık 
problemlerine yol açar. Sağlık konusundaki endişelere rağmen, sibernetik geliştirmeler 
yaygınlaşır. Geliştirmelerin yol açtığı sağlık problemlerini çözmek adına piyasaya pahalı bir ilaç 
sürülür. Ancak bu ilaç geliştirmelerin yol açtığı problemleri etkisiz kılarken, zamanla bağımlılığa 
sebebiyet verir. Deus Ex oyunlarında betimlenen evren teknolojinin distopik betimlenişini 
benimser. Oyunun mekanikleri teknolojinin üzerine kurulmuş olsa da oyun teknolojinin 
muhtemel tehlikelerinin altını çizmekten geri kalmaz. Video oyunlar transhümanizmi sadece 
üzerine hikâye inşa edebilecekleri bir temel olarak görmezler. Konuya yaklaşımları eleştirel olup, 
teknolojinin getirebileceği potansiyel tehlikeleri gösterebilirler. Bu eleştirel yaklaşım, video 
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oyunların teknolojiye dair her zaman pozitif fikirleri olmadığını ve insanlığın gelecekte 
karşılaşabilecekleri problemleri görmezden gelmediklerini gösterir.  

 

SONUÇ 

Video oyunlar, transhümanizm ve posthümanizm gibi teknolojik öğelerin sıkça görüldüğü 
akımların işlenmesi için muhteşem dallardır. Sunduğu birçok yenilikle, posthümanizmi sadece 
konu olarak işlemekle kalmaz, oyuncuların bu kavramlarla aktif bir şekilde yoğrulmasını sağlar. 
Transhümanist karakterlerin ve temaların sıkça görüldüğü video oyunlar, bir sanat dalı olarak, 
içinde teknolojiyi çokça barındırdığından, transhümanizmin başlıca yuvasıdır. Teknolojinin 
ilerlemesiyle, tıpkı insanların yaşayış biçimleri gibi hikâye anlatış biçimleri de gelişir. Teknoloji 
çağının sanatçıları olan oyun geliştiricileri, geleceğin nasıl şekilleneceğine dair fikirlerini, 
sürükleyici hikâyeler aracılığıyla aktarırlar. Video oyun sektörünün gelişimi, var olan sanat 
türleri için bir tehdit oluşturmaz. Bütün sanat dalları uyum içinde bir arada var olabilirler. Belirli 
bir sanat dalının popülerliği, diğer sanat dallarının geçerliliğini ya da sanatsal değerini azaltmaz. 
Sanat türlerindeki çeşitlilik bir zenginliktir. Video oyunlar eleştirildiğinde, birkaç video oyunu 
temel alarak genele vurgulanan eleştirilerden kaçınılmalıdır. Eleştiride, video oyunun kendisine 
odaklanılmalı, yapılan eleştiriler bütün bir türü ya da yöntemi kapsamamalıdır. Bu çalışma 
sadece transhümanist karakterlerin işlenişine odaklanmamış, aynı zamanda video oyunların 
sahip olduğu potansiyelin de üzerinde sıkça durmuştur.  
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