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Öz 

Lisanslı ürün pazarı, dünyada ve ülkemizde giderek gelişen bir alan haline gelmektedir. 
Dünyada bu alanda milyarlarca dolarlık satış yapılmaktadır. Bu durum hem firmalara hem de 
spor kulüplerine önemli fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada ise lisanslı ürünler bağlamında 
takımla özdeşim, duygusal marka bağlılığı ve müşteri tatmini olgularının satın alma niyetine 
olan etkisi incelenmektir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Çalışmada ele alınan olgular arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesiyle 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar takımla özdeşim, duygusal bağlılık ve müşteri tatmininin, 
satın alma niyetini olumlu etkilediğini göstermektedir. Ayrıca takımla özdeşim olgusu, duygusal 
marka bağlılığını ve müşteri tatminini doğrudan ve olumlu etkilemektedir. 
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Abstract 

The licensed product market is becoming a growing area in the world and in our country. Billions 
of dollars’ worth of sales is made in this area in the world. This situation provides great benefits 
to both companies and sports clubs. In this study, in the context of licensed products, the 
effects of team identification, affective brand loyalty and customer satisfaction on 
purchase intention are examined. Survey method was used as a data collection method 
in the study. The relationship between the events discussed in the study was examined 
by structural equation modeling. The results show that team identification, affective loyalty 
and customer satisfaction have a positive effect on purchase intension. In addition, the team 
identification event effects affective brand loyalty and customer satisfaction directly and 
positively. 
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GİRİŞ 

Tekstil ve aksesuar ürünlerinden ofis ürünlerine kadar, birçok ürünü içeren spor kulüplerinin 
lisanslı ürün pazarı dünyada ve ülkemizde giderek gelişen ve bu nedenle popülaritesi artan bir 
pazar haline gelmektedir (Torlak vd., 2014). 2018 yılında tüm dünyada satılan lisanslı ürünlerin 
parasal değeri 280,3 milyar dolar seviyesinde iken, 2019 yılında bu rakam 292,8 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır. Spor kulüplerinin lisanslı ürünlerden elde ettikleri gelir ise, 2019 yılında 
28,9 milyar dolar ile tüm lisanslı ürün satışları içerisinde yaklaşık %10’luk bir oranı 
oluşturmaktadır (www.licenseglobal.com, 2020). Ülkemizde ise spor kulüplerinin bu pazardaki 
satışları 2012 yılında 220 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Mumay, 2013). Ancak giderek 
genişleyen lisanslı ürün pazarından sadece Beşiktaş kulübünün 2018 mali yılı geliri yaklaşık 96 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir (www.duhuliye.com). Bu bağlamda, lisanslı ürünler 
pazarındaki bu gelişmeler başta spor kulüpleri olmak üzere, üretici firmaların da ilgisini 
çekmektedir.  

Ancak özellikle spor kulüplerinin pazara gösterdikleri ilginin tek nedeni, parasal kaynakların 
geliştirilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Mayers (2010), lisanslı ürünlerin taraftarları 
birbirine yakınlaştırdığını, böylece takım başarısının arttığını ve artan takım başarısının daha 
fazla lisanslı ürün satışını sağladığını belirtmektedir. Böylece lisanslı ürünlerin birçok bakımdan 
spor kulüplerine katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür.  

Ayrıca konuya ilişkin çalışmalarda, spor kulüplerinin marka benzeri birer olgu haline geldikleri 
(Yurtsever, 2011) ve firmaların kendi markalarını kulüp isimleriyle ilişkilendirerek ve spor 
kulübünün olumlu imajını kendi markalarına taşımayı hedefleyerek satışlarını artırdıkları ifade 
edilmektedir (Carlson, 2009). Ülkemizdeki örneklere bakıldığında, Fenerbahçe kulübünün 
sportif lisanlı ürünlerini Adidas firması, Galatasaray spor kulübünün ürünlerini ise Nike firması 
üretmektedir. Bu durum, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer şekilde gerçekleşmektedir.  

Lisanlı ürünler firmalar açısından önemli bir potansiyel oluşturmakla birlikte, bu ürünlerin 
tüketimini etkileyen faktörleri incelemeye yönelik çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir (Lee 
vd. 2010). Konuyu açıklamaya çalışan araştırmacılar değerler teorisi, özdeşlik teorisi, tutum 
teorisi ve tatmin teorisi gibi farklı teorilerden yararlanma yoluna gitmektedirler (Lee ve Trail, 
2012). Bu bağlamda bu çalışmada söz konusu teorilerden de yararlanılarak; Spor kulüplerinin 
lisanslı ürünleri bağlamında, takımla özdeşim, duygusal bağlılık ve müşteri tatmininin, satın 
alma niyetine etkisi incelenmektedir. Ayrıca modelde takımla özdeşimin, duygusal marka 
bağlılığına ve müşteri tatminine etkisi de ele alınmaktadır.  

 

KAVRAMSAL AÇIKLAMA  

Takımla Özdeşim  

Kişinin kendini tanımlaması insanlar açısından her zaman önemli olarak algılanmıştır. Bu 
konuyu açıklamanın ise özdeşlik kavramı bağlamında iki temel şekli bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki Kişisel Özdeşliktir.  Kişisel özdeşlik, belirli bir rol bağlamında kişinin kendini tanımlaması 
anlamına gelmektedir ve kişinin belirli bir durumda kendini nasıl gördüğüdür (Jones, 1998). 
Hewitt (1989:179) kişisel özdeşliği “Kişinin devamlılık, entegrasyon ve kimliğini tanımlayan 
farklılaşma yapılarını, toplum ve toplum kültürüyle ilişkisiyle değil, kendiyle ve tasarılarıyla 
ilişkili hissetmesi” olarak tanımlamıştır. Bir diğer ifadeyle kişisel özdeşlik kişinin doğuştan gelen 
özellikleri ile kişisel niteliklerinin bir topluluğudur (Hitlin, 2003:121). 

Kişinin kendini tanımlamasına yardımcı olan bir diğer yol ise Sosyal Özdeşliktir. Sosyal özdeşlik 
kişinin çevresinin algılamalarıyla ilgilidir ve başkalarının belirli bir rol bağlamında kişiyi nasıl 
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tanımladığını içerir. Bir başka ifadeyle, kişinin başkalarının kendisini bir grubun parçası olarak 
gördüklerine dair hisleridir ve bu gurup doğal olarak bir spor kulübünün taraftar gurubu da 
olabilir (Jones, 1998). Bu bağlamda Takım Özdeşliği ise, sosyal özdeşlik teorisi kapsamında 
değerlendirilen, kişinin kendini ifade etmesi bakımından önemli role sahip bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Gau vd., 2007).  Takımla özdeşim, spor taraftarlarının davranışlarını 
etkileyen temel psikolojik yönlendirmelerden biri olarak değerlendirilmektedir (Lee vd., 2010). 
Literatürde takım özdeşliği, “kişi veya gurup içeren, sonuçları sıkı bir bağlılığa ilişkin his ve 
duygular olan, diğer objelere kıyasla kişisel bir yönelim” olarak tanımlanmaktadır (Trail vd., 
2000:165). Kısaca bir takıma olan sıkı bağlılık anlamına gelen ve hayatımızın önemli bir parçası 
olan takım özdeşliği, önemini giderek artırmaktadır. Çünkü günümüzde bir spor takımı, takımın 
bağlantılı olduğu şehir, ülke, üniversite gibi açılardan farklılık gösteren grupları temsil 
edebilmektedir. Bu bağlamda kişinin bir takımla özdeşimi, kişinin kendini çevresindeki 
demografik kategorilerle (coğrafya, etnik aidiyet vb.) ve üyesi olduğu organizasyonlarla 
(üniversite, kurum, parti vb.) nasıl tanımladığından etkilenmektedir (Heere ve James, 2007). 
Örneğin Galatasaray lisesinden mezun bir kişi kendini Galatasaray takımıyla özdeşleştirebilir. 
Ya da Beşiktaş ilçesinde doğan bir kişi, Beşiktaş takımıyla arasında bir bağ hissedebilir. Bunun 
sonucu olarak kendini belirli bir spor kulübüyle özdeşleştiren kişiler, takımlarını desteklemek ve 
kendilerini ifade edebilmek için taraftarı oldukları takımların lisanslı ürünlerine ilgi 
göstermektedirler (Özer ve Argan, 2006).  

 

Müşteri Tatmini 

Alışveriş bağlamında değerlendirildiğinde müşteri tatmini “Bir satın alma durumuna ilişkin 
ürün seçimi sonrası değerlendirmeye dayalı yargı” olarak tanımlanmaktadır (Anderson vd., 
1994). Tanımdan da anlaşılacağı gibi müşteri tatmini araştırmaları genellikle satın alma öncesi 
beklentiler ile, satın alma sonrası performansın karşılaştırılmasına dayandığı görülmektedir. Bu 
durumda ürünün satın alma sonrası performansı, satın alma öncesi kalite beklentilerini aştığında, 
tatmin meydana gelmektedir (Frank ve Enkawa, 2009). Ancak tüketicilerin beklentileri ve 
algılamaları sübjektif kriterlere dayanmaktadır (Oh,1999). Bu durumda kişilerin sübjektif 
değerlendirmelerine kaynak olabilecek “takımla özdeşim” gibi olguların müşteri tatmininin 
oluşumundaki etkisinin incelenmesi önem kazanmaktadır. Böylece bu çalışmanın araştırma 
modelinde takımla özdeşim değişkeninin müşteri tatminine etkisi de incelenmektedir.  

 

Müşteri Bağlılığı  

Müşteri bağlılığı olgusu ise önceleri, “belirli bir markanın geçmişteki satın alınma sıklığı ve 
sürekliliği” olarak ele alınmıştır (Tucker, 1964). Ancak sonraları müşteri bağlılığı salt davranışsal 
boyuttan ayrılarak, bağlılığın pisikolojik boyutu da incelenmeye başlanmıştır. Oliver (1999) 
çalışmasında müşteri bağlılığının tutumsal yönünü dört aşamada tarif etmiştir. İlk aşama bilişsel 
bağlılık aşaması olarak tanımlanmıştır. Bu aşamada özellikle marka deneyimine dayalı 
beklentilerin karşılanmasına ilişkin yargılar içeren, performans odaklı değerlendirmeler, tutarlı 
tatmin algılamalarına evrildikçe duygusal anlam içermeye başlar ve ikinci bağlılık aşamasına 
geçilir. İkinci aşamada tüketici artan müşteri tatmini sonucunda markadan hoşlanma aşamasına 
geçmektedir ve bu aşama duygusal bağlılık aşaması olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü aşama 
davranışsal niyet içermektedir ve müşteri belirli bir markayı özellikle tekrar satın almak 
istemektedir. Bu durum tekrarlanan pozitif duygusal olayların ardından gerçekleşmektedir. 
Dördüncü ve son aşama ise aksiyon aşamasıdır ve bu boyut harekete geçmeye hazır olma aşaması 
olarak değerlendirilmektedir (akt. Hinson vd., 2016). Dolayısıyla çalışmada belirtilen bu 
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boyutlar, bir öncekinin bir sonrakini etkilediği boyutlar olarak sıralanmaktadır. Bu bağlamda 
“duygusal bağlılık”, satın alma niyetinin oluştuğu üçüncü aşama olan “satın alma niyeti” ni 
etkileyen bir boyut olarak başka kaynaklarda da incelenmiştir (Lee vd., 2010). Bu çalışmada da 
tutumsal bağlılığın belirtilen iki boyutu ele alınmaktadır ve söz konusu bu ilişki çalışmanın 
araştırma modelinde incelenmektedir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Yukarıda belirtildiği gibi takım lisanslı ürün pazarı giderek büyüyen ve araştırmacıların ilgisini 
çeken bir pazar haline gelmektedir. Bu bakımdan pazarda yer alan tüketicilerin bu ürünlere karşı 
tutum özelliklerinin açıklanması hem araştırmacılar hem de uygulamacılar açısından önem arz 
etmektedir.  

Literatürde lisanslı ürün tüketimine ve bu bağlamda takım özdeşliği ile satın alma niyeti 
arasındaki ilişkiye dikkat çeken çalışmalara rastlanmaktadır (Carlson vd., 2009; Lee vd., 2010; Lee 
ve Trail, 2012; Gau vd., 2009). Ancak bu noktada satın almaya yönelik davranışsal eğilim 
ilişkisinden ziyade, lisanslı ürünlere karşı duygusal bağlılığı inceleyen çalışmalara yönelmek 
daha isabetli olabilir. Bunun nedenini takım özdeşliğinin duygularla ilişkili bir kavram olmasıyla 
açıklamak mümkündür. Bu bağlamda literatürde takım özdeşliği ile duygusal marka bağlılığı 
arasında olumlu ilişkinin olduğuna işaret edilmektedir (Lee vd., 2010; Çiftyıldız, 2015). Bu 
konuyla ilgili olarak Quick (2000), takım özdeşliğinin irrasyonel duyguları ile spor ürünleri 
tüketimi arasında olumlu bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmaya göre bir takımın 
taraftarı, rasyonel olmayan yaklaşımla, fiyat-kalite karşılaştırması yapmaksızın, satın alma 
yoluna gidebilmektedirler. Bu nedenlerle, takım özdeşliğinin duygusal marka bağlılığına olan 
etkisinin göz önünde bulundurulması gereken bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür ve bu 
ilişki bu çalışmada ele alınan ilişkiler arasındadır.   

Bu çalışmaya konu olan, takım özdeşliğiyle ilişkili üçüncü kavram ise müşteri tatminidir. 
Literatürde takımla özdeşim duygusu yüksek olan kişilerde beklentilerin daha esnek olacağı ve 
buna bağlı olarak beklentilerin onaylanma olasılığının daha yüksek olacağı ve böylece takımla 
özdeşim ile müşteri tatmini arasında olumlu bir ilişkinin var olduğu ileri sürülmektedir (Suh vd., 
2011; Gau vd., 2007; Warren, 2011). Bu ilişki rasyonel olmayan değerlendirme kriterlerinin 
etkisinden kaynaklanmaktadır. Ancak literatürde tatmin teorisinin büyük ölçüde beklentilerin 
onaylanma teorisine dayandırıldığı, bu teorinin ise satın alma öncesi kalite beklentisi ile, satın 
alma sonrası algılanan kalitenin karşılaştırılması temeline dayandığı belirtilmektedir (Frank ve 
Enkawa, 2009). Bu durumda somut ve rasyonel algılamalar içeren kalite algısının, duygusal 
içerikli takımla özdeşim olgusundan etkilenmesi ilgi çekicidir. Böylece bu çalışmada takım 
özdeşliğinin, duygusal bağlılığa, satın alma niyetine ve müşteri tatminine olan etkileri aynı anda 
incelenmektedir.  

Bununla birlikte literatürde duygusal bağlılık ile satın alma niyeti arasındaki olumlu ilişkiye 
yönelik çalışmalar mevcuttur (Lee vd. 2010; Han vd., 2011). Ayrıca müşteri tatmininin satın alma 
niyetine olumlu etkisinin olduğu da literatürde yer alan bilgiler arasındadır (Cronin vd., 2000; 
Bia vd., 2008; Lee ve Trail, 2011). Buna göre literatürden elde edilen bilgiler, takımla özdeşimin 
satın alma eğilimine, duygusal bağlılığa ve müşteri tatminine olumlu etkisinin olduğuna işaret 
etmektedir. Ayrıca yukarıda değinildiği gibi, duygusal bağlılığın ve müşteri tatmininin, satın 
alma eğilimine etkisi de söz konusudur. Böylece çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi 
oluşmuştur:  

H1: Takımla özdeşim düzeyi satın alma niyetini pozitif etkiler.  

H2: Takımla özdeşim düzeyi duygusal bağlılığı pozitif etkiler.  
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H3: Takımla özdeşim düzeyi müşteri tatminini pozitif etkiler.  

H4: Duygusal bağlılık satın alma niyetini pozitif etkiler.  

H5: Müşteri tatmini satın alma niyetini pozitif etkiler.  

Buna göre çalışmanın araştırma modeli aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın ideal ana kütlesini, takımların lisanslı ürünlerini kullanan Türkiye’deki üniversite 
öğrencileri oluşturmaktadır. Ancak araştırmanın kısıtları doğrultusunda, gerçekçi ana kütle 
olarak Pamukova Meslek Yüksekokulu öğrencileri belirlenmiştir. Örneklem, kolayda örnekleme 
yöntemine göre, Pamukova Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrenciler arasından anketi 
yanıtlamayı kabul eden 387 kişiden oluşmuştur. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket 
yönteminden yararlanılmış ve 387 öğrenci ile yüz yüze görüşülmüştür. Anketin ilk sorusu olan 
“daha önce takımınızın lisanslı ürününü satın aldınız mı?” sorusuna olumsuz yanıt veren 114 
öğrenci sonraki soruları yanıtlamamışlardır. Bu nedenle bu katılımcıların anketleri 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Daha önce tuttuğu takımın lisanslı ürününü satın almış 273 
öğrencinin verdiği yanıtlar ise değerlendirmeye alınmıştır. Toplanan veriler, SPSS 21.0 ve AMOS 
21.0 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Takımla özdeşim ölçeği Lee ve Trail (2012)’ nin ve Won ve Kitamura (2006)’ nın çalışmalarından 
adapte dilmiştir. Satın alma niyeti ölçeği ve müşteri tatmini ölçeği Lee ve Trail (2012)’ in 
çalışmalarından, duygusal bağlılık ölçeği ise Lee vd. (2010)’ nin çalışmalarından uyarlanmıştır. 
Olguların ölçümünde kullanılan her ölçek üç değişken içermektedir. Değişkenlerin ölçümünde 
ise beşli Likert ölçeği (1: hiç katılmıyorum, 5: tamamen katılıyorum) kullanılmıştır. Değişkenler 
Türkçe’ ye çevrilirken uygun çeviri teknikleri kullanılarak çeviri işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca ankete nihai şekli verilmeden, 50 anketten oluşan bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.  

 

ANALİZ ve BULGULAR  

Saha çalışmasından elde edilen verilerin analizi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

 

Müşteri 
Tatmini 

Duygusal 
Bağlılık 

Satın Alma 
Niyeti 

 

Takımla 
Özdeşim 

 
H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Bakımından Dağılımları 

Demog. Özellik Gurup Frek. % 
 

Cinsiyet 
Bayan 
Erkek  

154 
119 

56,4 
43,6 

 

Katılımcıların cinsiyet bakımından dağılımları incelendiğinde, bayan öğrencilerin (%56,4), erkek 
öğrencilerden (%43,6) dengesiz bir dağılım oluşumuna neden olmayacak oranda sayıca fazla 
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni genel olarak çalışmanın yapıldığı okulun öğrencileri 
arasında bayan öğrencilerin sayıca fazla olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dağlımın 
uygun olduğunu söylemek mümkündür.   

Araştırma modelinin analizinde ise iki aşamalı bir süreç takip edilmiştir. İlk aşamada, araştırma 
modelinde yer alan ve literatürdeki ölçeklerle ölçülen yapıların eldeki veriye ne kadar uyum 
sağladığı “doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılarak test edilmiştir. İkinci aşamada ise, yapılar 
arasındaki ilişkiler (araştırma modeli) “yapısal eşitlik modellemesi” ile test edilmiştir. 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi- Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları 

Yapılar Standartlaştırılmış Regresyon 
Katsayıları (λ)* 

 Takımla özdeşim 
-Takımımın taraftarı olmayı bıraksam, büyük eksiklik 
hissederim. 
-Takımımın taraftarı olmak benim için çok önemlidir. 
-Kendimi takımımın gerçek bir taraftarı olarak 
değerlendiriyorum. 

 

,804 

,860 

,661 

Duygusal bağlılık 
-Takımımın lisanslı ürünlerini, diğer takımların lisanslı 
ürünlerinden daha çok seviyorum. 
-Takımımın lisanslı ürünlerini satın almayı seviyorum. 
-Takımımın lisanslı bir ürününü satın aldığımda kendimi 
daha iyi hissediyorum. 

 

,805 

,796 

,631 

 Müşteri tatmini 
-Takımımın lisanslı ürününü satın alarak doğru şeyi 
yaptığımı düşünüyorum. 
-Takımımın lisanslı ürününü satın almış olmaktan dolayı 
mutluyum. 

 

,926 

,845 

Satın alma niyeti  
-Gelecekte takımımın daha fazla lisanslı ürününü satın 
almam olasıdır. 
-Gelecekte takımımın daha fazla lisanslı ürününü satın 
alabilirim. 
-Gelecekte takımımın lisanslı bir ürününü almayı 
planlıyorum. 

 

,790 

,746 

,842 

*Tüm katsayılar p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. 
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DFA çok maddeli ölçekle ölçülmüş yapının geçerliliğinin sınanmasında kullanılmaktadır (Çalık 
vd., 2013:152) Tablo 2 her bir yapıyı ölçmek için kullanılan ifadelerin, ilgili yapı ile ilişkisini 
gösteren standartlaştırılmış regresyon katsayılarını (λ) göstermektedir. Elde edilen katsayılar 
korelasyon katsayısını temsil ettiğinden dolayı, her ifadenin ilgili yapı ile yeterince ilişkili 
olduğunu söylemek mümkündür.  

Araştırma modelinde yer alan faktör yapılarının eldeki veriye ne kadar uyum sağladığına yönelik 
uyum indeksleri Tablo 3’ de verilmektedir. 

 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri 

c2/sd GFI AGFI TLI CFI RMSEA 

56,923/38=1,498 ,964 ,938 ,983 ,988 ,043 

 

Elde edilen bulgular, faktör yapılarının eldeki veriye iyi uyduğunu göstermektedir (Doll vd., 
1994; Mishra ve Datta, 2011). DFA modelinin iyi uyum değerleri vermesi sonucunda her bir 
yapıya ait geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. Her bir yapının güvenilirliğinin test 
edilmesi amacıyla Bileşik Güvenilirlik (Composite Reliability-CR), Çıkarılan Ortalama Varyans 
(Average Variance Extracted-AVE) ve Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır. Söz konusu 
değerler Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Güvenilirlik Test Sonuçları* 

Yapı Cronbach Alpha CR AVE 

Takımla Özdeşim 

Duygusal Bağlılık 

Müşteri Tatmini 

Satın Alma Niyeti 

,786 

,788 

,883 

,843 

,821 

,791 

,819 

,839 

,608 

,561 

,693 

,634 

*CR= (∑λ)2/(∑λ)2+∑ε  ve AVE=∑λ2/∑λ2+∑ε formülleriyle hesaplanmıştır. 

 

Bulgulardan, CR ve Cronbach Alpha değerlerinin kritik değer olan 0,70’in (Hair vd., 2009) ve 
AVE değerlerinin kritik değer olan 0,50’nin (Fornell ve Larcker, 1981) üzerinde olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla her bir yapının kendi içinde tutarlı olduğunu söylemek mümkündür.  

Modeldeki yapıların yapı geçerliliğinin testi için, ayırım geçerliliği (discriminant validity) ve 
benzeşim geçerliliği (convergent validity) sınanmaktadır.  

DFA’nde serbest ve kısıtlandırılmış modeller kullanılarak ayırım geçerliliği test edilmiştir. Bütün 
yapıların arasındaki korelasyonların 1’e sabitlenerek “kısıtlandırılan” bir modele karşı, yapılar 
arası korelasyonların serbest bırakıldığı “kısıtlandırılmamış model” için H0:ϕij=1 hipotezi test 
edilir (Bagozzi, 1991). Burada, ϕij yapılar arası korelasyon katsayılarını göstermektedir. Bu testte 
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her iki modeldeki χ2 ve serbestlik derecesi (sd) farkları alınarak Dsd için c2 dağılım tablosuna göre 
karar verilir.  Aşağıdaki tabloda kısıtlandırılmış ve kısıtlandırılmamış modeller için χ2 , serbestlik 
dereceleri ve aralarındaki farklar yer almaktadır.  

 

     Tablo 5. Yapılar için Ayırt Etme Geçerliliğinin Değerlendirilmesi 

Modeller c2 sd 

Kısıtlandırılmış Model 117,884 44 

Kısıtlandırılmamış model 56,923 38 

Dc2 60,961  

Dsd  6 

 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, 6 serbestlik derecesinde ve %5 anlamlılık düzeyinde kritik değer 
 ve 60,961> 12,59 olduğundan, H0 hipotezi reddedilir. Bunun anlamı, araştırma 

modelini oluşturan yapıların her birinin ayrı yapılar olduğu ve ayırt etme geçerliliğinin 
sağlandığıdır.   

Benzeşim geçerliliği (convergent validity), her bir değişkenin bağlı olduğu yapı ile olan ilişkisini 
ortaya koymak için AVE ve CR değerleri ile test edilmiştir. Hair vd., (2009) benzeşim geçerliliği 
için AVE değerinin 0,5’ten büyük olmasını ve CR değerinin de AVE değerinden büyük olması 
gerektiğini belirtmişlerdir (AVE>0,5 ve CR>AVE). Mevcut yapılar değerlendirildiğinde, tüm 
AVE değerlerinin 0,5’den büyük ve tüm CR değerlerinin de AVE değerlerinden büyük olduğu 
görüldüğünden benzeşim geçerliliğinin sağlandığını söylemek mümkündür. 

DFA bulguları yeterince tatmin edici olduğundan, yapılar arası ilişkilerin ya da hipotezlerin 
sınandığı Şekil 2’deki araştırma modeli için Tablo 6’daki bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Tablo 6. Araştırma Modeli için Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri 

c2/sd GFI AGFI TLI CFI RMSEA 

103,233/39=2,647 ,936 ,891 ,945 ,961 ,078 

 

Uyum indeksleri değerlendirildiğinde, modelin eldeki veriye iyi uyduğunu söylemek 
mümkündür. 

 

 

 

 

 

59,1205.
2

6 =c
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Şekil 2. Araştırma Modeli Analiz Sonuçları 

 

Modelde yapılar arası ilişkileri gösteren standartlaştırılmış regresyon katsayıları ve anlamlılık 
düzeyleri Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Araştırma Modeli Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları 

İlişki Standartlaştırılmış 
Regresyon Katsayısı (β) 

P< 

D.Bağlılık     T.Özdeşim ,759 ,001 

M.Tatmini   T.Özdeşim ,676 ,001 

S.A.Niyeti    D.Bağlılık ,320 ,001 

S.A.Niyeti   M.Tatmini ,378 ,001 

S.A.Niyeti   T.Özdeşim ,296 ,007 

Müşteri Tatmini R2=,457 
Duygusal Bağlılık R2=,576 
Satın Alma Niyeti R2=,752 

  

 

Bulgular değerlendirildiğinde tüm ilişki katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Böylece, araştırmanın hipotezleri kabul edilmiştir. R2 değerlerinden, müşteri 
tatmininin takımla özdeşim tarafından açıklanan varyansının ,457; duygusal bağlılığın takımla 
özdeşim tarafından açıklanan varyansının ,576 ve satın alma niyetinin, takımla özdeşim, müşteri 
tatmini ve duygusal bağlılık tarafından açıklanan varyansının ,752 olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Spor kulüplerinin lisanlı ürünler pazarından elde ettikleri gelirin büyüklüğü ve bu pazarda 
meydana gelen olumlu gelişmeler, tüketicilerin bu ürünleri satın alma dinamiklerinin daha iyi 
incelenmesini gerektiren bir durum oluşturmaktadır. Bu çalışmada takımların lisanslı ürünleri 
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bağlamında, takım taraftarlarının satın alma niyetini etkileyen yapılar incelenmeye çalışılmıştır. 
Elde edilen bulgular takımla özdeşliğin müşteri tatminini, duygusal bağlılığı ve satın alma 
niyetini olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda takım özdeşliği gibi duygusal bir 
olgunun, duygusal müşteri bağlılığını etkilemesi olağan bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca elde edilen bulgulardan, takımla özdeşimin müşteri tatminini de doğrudan etkilediği 
görülmektedir. Müşteri tatmini olgusu, beklentilerin onaylanma süreci sonucunda oluşan ve 
daha çok kalite gibi rasyonel değerlendirme içeren bir olgu olarak açıklanmaktadır (Frank ve 
Enkawa, 2009). Bu durumda rasyonel tatmin algısının, duygusal içerikli takımla özdeşim 
olgusundan etkilenmesi literatüre katkı sağlayabilecek bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Buna 
göre Suh vd., (2011)’ nin çalışmalarında belirtildiği gibi, takımla özdeşimin beklentilerde 
esnekliğe yol açtığı ve böylece takımla özdeşim algısı arttıkça beklentilerin daha güçlü 
onaylandığı ve müşteri tatminin bundan olumlu etkilendiği söylenebilir.  

Bununla birlikte takım lisanslı ürünler bağlamında, duygusal bağlılık ve müşteri tatmini ile satın 
alma niyeti arasındaki olumlu ilişki de elde edilen bulgular arasındadır. Bu bulgular literatürle 
uyumludur. Genel olarak değerlendirildiğinde analizlerden elde edilen bulgular, takım 
taraftarlarının satın alma davranışının anlaşılması açısından önemli bilgilere işaret etmektedir. 
Ayrıca araştırma modelinde yer alan değişkenlerin eş zamanlı olarak aynı modelde incelenmesi, 
olgular arası ilişkierin daha iyi anlaşılması bakımından katkı sağlayacak niteliktedir.  

Literatüre bakıldığında ülkemizde lisanslı ürünler bağlamında tüketici davranışlarını inceleyen 
çalışmaların sayıca yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle giderek gelişen lisanslı ürün 
pazarıyla ilgili yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca bu çalışmanın araştırma 
modelinde yer alan değişkenleri ara değişken olarak inceleyen yeni çalışmaların literatüre katkı 
sağlayacağını söylemek mümkündür.  

Çalışmanın kısıtları açısından değerlendirildiğinde, örneklem öğrenci grubundan oluştuğu için 
çalışmanın bulgularını genellemek mümkün değildir. Ancak elde edilen bulguların konuya 
ilişkin yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacak nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.  
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Öz 

Kullanımlar ve doyumlar teorisine göre bireyler bilgilenme, eğlenme, sosyalleşme gibi çeşitli 
ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmak amacıyla sosyal medya kullanmaya yönelmektedir. Bu durum 
bireylerin hangi ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal medya kullanmaya yöneldiği ve bir sosyal ağ 
sitesini diğerine göre daha fazla kullanmayı tercih etme sebebinin ne olduğu sorusunu 
doğurmaktadır. Bu çalışma, COVID-19 Pandemi sürecinde bireylerin günümüzün popüler sosyal 
medya uygulamalarından biri olan Instagram’ ı hangi motivasyonları elde etmek amacıyla 
kullandığını kullanımlar ve doyumlar teorisi çerçevesinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Belirtilen amaç doğrulusunda çalışmada amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 kişiyle 
derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilere göre pandemi 
sürecinde bireyleri Instagram kullanmaya yönelten altı temel motivasyon saptanmıştır. Bu 
motivasyonlar bilgi edinme/bilgiyi paylaşma, sosyal etkileşim, düşüncelerin ifadesi, boş 
zamanları değerlendirme, eğlenme ve rahatlama, kullanım rahatlığı/ kolaylığıdır. 
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Abstract 

According to the uses and gratifications theory, individuals tend to use social media in order to 
satisfy their various needs such as information, entertainment and socialization. This situation 
raises the question of what needs individuals tend to use social media and why they prefer to use 
one social network site more than another. This study aims to reveal within the framework of the 
uses and gratifications theory, which motivations individuals use Instagram, which is one of 
today's popular social media applications, to obtain during the COVID-19 Pandemic process. In 
line with the stated purpose, in-depth interviews were made with 10 people determined by 
purposeful sampling method in the study. According to the data obtained as a result of the 
interviews, six basic motivations that directed individuals to use Instagram during the pandemic 
process were determined. These motivations are; acquiring / sharing information, social 
interaction, expression of thoughts, taking leisure time, having fun and relaxing, ease of use. 
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GİRİŞ 

Dünyanın pek çok ülkesi geçmiş dönemlerde SARS, EBOLA ve influenza olarak tanımlanan kuş 
gribi, domuz gribi gibi çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Günümüzde ise 2019 yılı 
Aralık ayında Çin de ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020 tarihinde COVID-19 olarak tanımlanan yeni 
bir virüs ortaya çıkmıştır. Başlangıçta deniz ürünlerinde tespit edilirken daha sonra Çin başta 
olmak üzere insandan insana solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşan hastalık tüm dünya 
ülkeleri için bir tehdit unsuru haline gelmiştir. COVID-19 nedeniyle binlerce kişi hayatını 
kaybetmiş ve ülkemizdeki toplam vaka sayısı 1.898.447’ ye ulaşmıştır (saglik.gov.tr, Erişim 
Tarihi: 15.12.2020). Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de virüs nedeniyle vefat 
sayılarının ve vaka sayılarının artması ciddi tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Sağlık 
Bakanlığı’nın önerdiği ve uygulama zorunluluğu getirdiği en önemli tedbir sosyal izolasyondur. 
Sosyal izolasyon kapsamında bireylerin mümkün olduğunca az kişiyle görüşmesi sonucunda 
virüsün yayılımının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde 
başlangıçta 65 yaş ve üzeri bireyler ile 20 yaş altındaki bireylerin belirli saatler dışında sokağa 
çıkması yasaklanmıştır. Bu kısıtlamanın yan sıra, 21.11.2020 tarihi itibariyle yeni bir karar alınana 
kadar hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmiştir (www.milliyet.com.tr).  

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı 
gerek geleneksel medyadan gerek sosyal medyadan halkı konuyla ilgili aydınlatmak ve 
bilgilendirmek amacıyla iletişim araçlarını etkin şekilde kullanmıştır. Geleneksel iletişim 
araçlarının aksine kullanıcılarına çift yönlü iletişim imkanı sunan ve günümüzde oldukça fazla 
birey tarafından tercih edilen Instagram, sosyal izolasyon sürecinde en fazla kullanılan sosyal ağ 
sitelerindendir (Çerçi vd., 2020: 191). Instagram kullanıcılarına fotoğraf, resim, video paylaşma 
ve herhangi bir görsele yorum yaparak düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam sunmaktadır. 
Diğer sosyal ağ sitelerine kıyasla bireyler tarafından daha aktif kullanılan Instagram’ ın kullanım 
motivasyonlarını belirlemek alana önemli katkılar sağlayacaktır. Instagram kullanım nedenleri 
ve motivasyonları farklı araştırmacılar tarafından çalışılmıştır (Yayla, 2018; Aktan, 2018; Diker ve 
Gencer, 2020). Pandemi sürecinde virüsün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler 
nedeniyle hem ülkemizde hem de dünyada bireyler sosyal hayatlarını sınırlandırmıştır. Pandemi 
sürecinde bireylerin okula ve işe gidemedikleri günlük yaşantılarının tamamını evlerinde 
geçirmek durumunda kaldığı dönemde Instagram en fazla kullanılan sosyal ağ sitelerinden 
biridir. Bu süreçte bireyler diğer iletişim araçlarında olduğu gibi Instagram’ ı da bazı ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla kullanmaya yönelmiştir. Pandemi sürecinde bireylerin Instagram kullanım 
motivasyonlarını tespit etmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Belirtilen amaç 
doğrultusunda araştırma kapsamında 10.09.2010 ile 30.09.2020 tarihleri arasında tamamı aktif 
Instagram kullanıcısı olan 10 kişiyle derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
bu çalışma Türkiye’de kullanımlar doyumlar perspektifinde pandemi sürecinde bireylerin 
Instagram kullanım motivasyonlarını ortaya koyması açsından önem taşımaktadır. 

 

KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMI 

Kullanımlar ve Doyumlar teorisinin gelişimine önemli katkı sağlayan Elihu Katz, iletişim 
çalışmalarında araştırmacıların genellikle iletişim araçlarının bireylere ne yaptığı sorusuna yanıt 
aramaya çalıştığını, esasında bunun yerine bireylerin iletişim araçlarını kullanarak ne yaptığı 
sorusunun araştırılması gerektiğini savunmuştur. Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımını 
benimseyen psikolog Katz, bireylerin psikolojik ve toplumsal özelliklerinden kaynaklanan bazı 
gereksinimleri olduğunu ifade etmektedir. Bu gereksinimlerden dolayı bireyler iletişim 
araçlarına yönelmektedirler (Yaylagül, 2010: 70).  
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Bireylerin çeşitli iletişim araçlarını bazı gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı 
görüşünden beslenen kullanımlar ve doyumlar yaklaşımında, kitle iletişim araçlarını kullanan 
bireylerin aktif olduğu inancı hâkimdir. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılara göre, bireyler 
kitle iletişim araçlarını kişisel gereksinimlerini karşılamak amacıyla bilinçli bir şekilde 
kullanmaktadır (Lull, 2001: 127). Kitle iletişim araçlarının çeşitli gereksinimlerini gidermek 
amacıyla kullanıldığı temel varsayımına dayanan kullanımlar ve doyumlar teorisine göre, 
toplumsal yaşamdaki bireylerin iletişim araçlarından istek ve beklentileri farklı olabilmektedir. 
Dolayısıyla her birey farklı ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı bir iletişim aracına 
yönelebilmektedir. Örneğin, eğlenme ve rahatlama ihtiyacı hisseden bir birey bu ihtiyacını 
karşılamak için televizyonda herhangi bir programı izlemeyi tercih ederken, bir konuya ilişkin 
merakını gidermek ya da bilgilenmek isteyen bir kişi ise, bu ihtiyacını kitap, gazete okuyarak 
karşılayabilmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 1990:111; Yaylagül, 2010: 71).     

Her birey farklı ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda farklı iletişim aracına yönelse de genel 
anlamda kitle iletişim araçlarının şu gereksinimleri gidermek amacıyla kullanıldığı 
görülmektedir: 

- Kitle iletişim aracı kullanarak bireyin kişiliğini geliştirmesi, 
- Saygınlık ve itibar kazanma, 
- Eğlenme, 
- Herhangi bir konuya ilişkin bilgi sahibi olma (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 111). 

Toplumsal yaşamda kişiliğini geliştirmek, itibar kazanmak isteyen bir kişi, bu ihtiyacını haber 
programları ya da çeşitli yarışma programlarını izleyerek karşılayabilmektedir. Öyle ki, haber 
programlarını izleyen bir kişi, toplumsal yaşamda ilişkide bulunduğu bireylerle iletişiminde 
kullanabileceği güncel bilgilere sahip olmaktadır. Yine aynı kişi, izlediği yarışma programlarında 
yer alan sorular aracılığıyla genel kültürünü test edebilmektedir. Böylelikle birey hem kişisel 
gelişimine katkı sağlayabilmekte hem de içinde bulunduğu toplumda prestij sahibi 
olabilmektedir (Gökçe, 2006: 143). 

Bireylerin bazı ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmak amacıyla iletişim araçlarını kullandığı 
düşüncesinden hareketle geliştirilen kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, izleyicileri aktif kabul 
etmektedir. Bu yaklaşımın temeli, bireylerin medya araçlarının içeriklerine karşı seçici okuma, 
izleme yaparak, kendi istek ve ihtiyacına uygun olan içeriği izlemeyi tercih ettiği görüşüne 
dayanmaktadır (Ayhan ve Balcı, 2009: 15).  

Blumler ve Katz’a göre kullanımlar ve doyumlar kuramı şu varsayımlara dayanmaktadır:  

- İzleyici etkindir. Kitle iletişim araçlarından gelen iletilere karşı pasif değildir ve bireyler 
iletişim araçlarının içeriklerini seçerek almaktadır. 

- İzleyici kullanacağı kitle iletişim araçlarını kendi ihtiyacını doğrultusunda özgür bir 
şekilde seçmektedir. Farklı bireyler aynı programı izleyerek farklı ihtiyaçlarını 
giderebilmektedir (Akçay, 2011: 140). 

İletişim araçlarının bireyler tarafından kullanımını kullanımlar ve doyumlar teorisi çerçevesinde 
ele alan çalışmalarda izleyicilerin elde ettikleri doyumları araştırmacılar farklı kategorilerde ele 
almaktadır. Fakat ortaya çıkan bu kategoriler arasında benzerlikler bulunmaktadır. McQuail, 
kullanımlar ve doyumlar teorisi çerçevesinde iletişim araçlarını kullanarak elde edilen doyumları 
dört kategoride ele almaktadır. Bunlar:  

- Oyalanma ve Kaçış: Bireyin sosyal yaşantısındaki bazı problemlerinden uzaklaşmak 
istemesi. 

- Kişisel İlişkiler: Geleneksel iletişim aracı olan televizyon aracılığıyla insanlarla ilişki 
kurarak yalnızlık hissinin hafifletilmesi. 
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- Kişisel Kimlik: İletişim araçlarını kullanan bireylerin izlemeyi tercih ettiği programın 
içeriğinde yer alan karakterlerle arasında ilişki kurarak, muhtemel problemleriyle ilgili 
bilgilenme ihtiyacının giderilmesi. 

- Gözetim Altına Alma: Bireylerin yaşadıkları ülke ve dünyada gerçekleşen olaylar 
hakkında bilgi sahibi olmayı istemesi (Mutlu, 1999: 81-85). 

1940’lı yıllarda ortaya çıkan kullanımlar ve doyumlar kuramına 1950 yıllarına gelindiğinde ilgi 
azalsa da 1960’lı yıllarda kurama ilişkin çalışmalar tekrar başlamıştır. Başlangıçta gazete ve radyo 
kullanım motivasyonları araştırılmıştır. 1990 yıllarına gelindiğinde televizyonun yaygın bir 
şekilde kullanılmasıyla bireylerin televizyon kullanım motivasyonları üzerine çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve zamanla bilgisayar 
içerikleri daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanımlar ve doyumlar araştırmacıları 
bu alana ağırlık vermiştir (Ayhan ve Çavuş, 2014: 40). 

2000’li yıllarda internet teknolojilerinin gelişmesi ve insanlar tarafından kullanımını artması bu 
alanda gerçekleştirilecek çalışmalara zemin hazırlamıştır. İnternetin bir uzantısı olan sosyal ağ 
sitelerinin kullanımına dair çalışmalarda günümüzde yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  

 

SOSYAL MEDYA ORTAMI OLARAK INSTAGRAM KULLANIM 
MOTİVASYONLARI 

Sosyal medya ortamları genel olarak kullanıcılarına kendi sayfalarını oluşturarak çeşitli fotoğraf, 
video gibi içerik paylaşımına izin vererek, dijital ortamda bireylerin arkadaşlarıyla iletişim 
kurmasına imkân tanıyan sitelerdir (Mayfield, 2010: 6). Günümüzde internet teknolojilerinin 
yaygınlaşmasıyla çok sayıda kullanıcıya hitap eden sosyal medya ortamları zamanla bireyler için 
boş zamanları değerlendirme, eğlenme ve rahatlama, arkadaş edinerek sosyalleşme ve gündemi 
takip ederek bilgiye ulaşma gibi temel ihtiyaçları gideren vazgeçilmez bir iletişim aracı olmuştur 
(Solmaz vd., 2013: 24).  

Sosyal medya ve ortamlarının bireyler tarafından hangi amaçla kullanıldığına yönelik literatürde 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Sosyal medya kullanımını kullanımlar ve doyumlar teorisi 
çerçevesinde ele alan çalışmalarda bireyleri sosyal medya kullanmaya iten motivasyonlar genel 
olarak bilgi edinme, eğlenme ve rahatlama, boş zamanları değerlendirme, sosyalleşme (etkileşim) 
ve günlük hayatın sorunlarından kaçış olarak nitelendirilmemektedir. Bu motivasyonların sayısı 
ve adı yapılan örneklem ve araştırmacının konuyu ele alış biçimine göre farklılık gösterse de 
genellikle benzer kategoriler ortaya çıkmaktadır Park vd., 2009; Ayhan ve Balcı, 2009; Gülnar vd., 
2010; Akçay, 2011; Koçak, 2012; Köseoğlu, 2012; Alikılıç vd., 2013; Biçer, 2014; Karimi vd., 2014; 
Çemrek vd., 2014; Özata vd., 2014). 

Belirtilen sosyal medya kullanım motivasyonları hemen hemen tüm sosyal ağ sitelerini 
içermektedir. Çalışmanın temel araştırma dayanağı olan Instagram, günümüzde en fazla 
kullanılan sosyal ağ sitelerinden biridir. 2020 yılı itibariyle 1 milyar kullanıcıya sahip olan 
Instagram, en popüler sosyal ağ siteleri sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz, 38 
milyon kullanıcısı ile Instagram’ ı en çok kullanan ülkeler arasında altıncı sırada yer almaktadır 
(https://medyaakademi.com.tr/). 

Instagram uygulamasının kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmasının en temel sebebi 
benzer sosyal ağların aksine kullanıcılarına fotoğraf düzenleme, fotoğraflara çeşitli efektler 
ekleyerek paylaşım yapmasına izin vermesidir. Ayrıca Instagram, diğer sosyal paylaşım 
sitelerinde olduğu gibi kullanıcılarına, arkadaş listesi oluşturma, başka bireyleri takip ederek 
paylaşımlarına beğeni ve yorum yaparak iletişim kurma ortamı yaratmaktadır. Fotoğraf 
paylaşım özelliği ile ön plana çıkan Instagram, kullanıcılarına video çekerek kaydetme ve bu 
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videoları Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr gibi diğer sosyal medya ortamlarında paylaşma 
olanağı sunmaktadır. Instagram uygulaması iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı 
telefonlara yüklenerek kolaylıkla kullanılabilmektedir (Türkmenoğlu, 2014: 96). 

Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan Instagram fotoğraf paylaşım 
temelli olarak 2010 yılında erişime açılmıştır.  2012 yılı itibariyle Facebook tarafından satın alınan 
Instagram, başlangıçta yalnızca Iphone telefon cihazlarında kullanılabiliyorken, zamanla tüm 
Android cihazlar için uyumlu hale getirilmiştir. Instagram, kullanıcılarına fotoğraf ve video 
paylaşımına izin vererek takipleşme etkinliği sayesinde bireylere takip ettiği hesapların paylaşım 
içeriklerine beğeni ve yorum yapma imkânı sunmaktadır. Ayrıca, Instagram kullanıcıları 
Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ siteleri üzerinden paylaşım yapabilmektedir. Instagram’ ın 
benzer sosyal ağ sitelerinden farkı, çeşitli uygulamalarda bulunan filtre aracılığıyla paylaşılacak 
fotoğraflara eski görünüm kazandırmasıdır (Aktan, 2018: 129). 

Başlangıçta fotoğraf paylaşım temelli olan Instagram uygulaması daha sonra video paylaşım 
özelliği ekleyerek çeşitlilik kazanmıştır. Kullanıcılar, bu uygulamada fotoğraf ve videolarını 
kendi ana sayfalarında paylaşarak beğeni ve yorum alabileceği gibi günümüzde en çok kullanılan 
Instagram uygulamalarından biri olan “hikâye” özelliği ile paylaşımlarının süresini yalnızca 24 
saat ile sınırlandırabilmektedir. Hikâye paylaşımı yapan Instagram kullanıcıları, hikâyelerinde 
paylaştıkları gönderileri kayıt altına alabilmekte ve erişime açık tutabilmektedir. Çeşitli içerik 
paylaşımlarının yanı sıra Instagram, kullanıcılarına Foursquare uygulamasında olduğu gibi 
fotoğraf veya videonun paylaşıldığı ortama dair konum bildirimi paylaşabilme imkânı 
sunmaktadır. Belirtilen özelliklerinin yanı sıra Instagram diğer sosyal ağ sitelerinde olduğu gibi 
paylaşım yapılan içerikte kullanıcının online ortamdaki arkadaşlarını etiketleyerek sanal 
paylaşım alanı oluşturması bu iletişim aracının etkileşim özelliğini ön plana çıkarmaktadır. 

Günümüzde tamamıyla görselliğin ön planda tutulduğu bir sosyal medya ortamı olarak 
Instagram her geçen gün yeni içerik ve özellikler ekleyerek kullanıcılarının özellikle de genç 
bireylerin dikkatini çekmektedir. Dolayısıyla kullanıcı sayısı her geçen gün artan bir uygulama 
olarak Instagram’ın bireyler tarafından hangi ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanıldığının 
saptanması günümüz iletişim çalışmalarının odağı olmuştur (Balcı vd., 2019: 959). 

Literatür incelendiğinde bireyleri sosyal medya kullanmaya iten motivasyonlar ile Instagram 
kullanmaya yönelten motivasyonlar arasında benzerlikler görülmektedir. Bireylerin Instagram 
kullanım motivasyonlarını çalışan araştırmacılar araştırmalarında genellikle nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniğinden faydalansa da literatürde nitel araştırma yöntemlerinden 
görüşme ve odak grup görüşme tekniğinden faydalanarak gerçekleştirilen çalışmalarda 
mevcuttur. Literatürde yer alan Instagram kullanım motivasyonlarına ilişkin çalışmaların 
bazıları şu şekildedir. McCune derinlemesine görüşme yönteminden faydalanarak 
gerçekleştirdiği araştırmasında bireyleri Instagram kullanmaya yönelten motivasyonları altı 
kategoride ele almıştır. Bu motivasyonlar sırasıyla, paylaşma, arşivleme- belgeleme, görme, 
topluluk, yaratıcılık ve terapidir. Instagram kullanım motivasyonlarından en önemlisi paylaşma 
motivasyonu tüm sosyal ağlarda olduğu gibi Instagram uygulamasının ana sayfasında 
kullanıcılarına çeşitli fotoğraf ve videolar aracılığıyla yaşamlarını arkadaşlarıyla paylaşmanın 
eğlenceli bir yolu olarak nitelendirilmektedir. Instagram kullanım motivasyonlarından ikincisi 
olan belgeleme motivasyonu genel olarak kullanıcıların hayatlarındaki anılarını koruma 
ihtiyacını ifade etmektedir. Görme motivasyonu genel olarak, kullanıcıların başkalarının 
gözünden dünyayı görmek istemesini içermektedir. Instagram kullanım motivasyonlarından 
topluluk güdüsü, katılımcıların diğer kullanıcılarla etkileşim halinde olması ve uygulamanın 
paylaşım içeriklerine geri bildirimi destekler nitelikte olmasıdır. Instagram kullanım 
motivasyonlarından yaratıcılık ise, kullanıcıların uygulamayı kullanan diğer bireylerin 
paylaşımlarından etkilenerek özellikle fotoğraf alanında kendisini yetiştirmesi, yeni teknikler 
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keşfetmesini içermektedir (McCune, 2011: 60-73). Sheldon ve Bryant’ın Instagram kullanım 
motivasyonlarını bireylerin narsizm ve yaş özellikleri bağlamında ele aldığı çalışmada dört temel 
motivasyon ortaya çıkmıştır. Bu motivasyonlar, başkaları hakkında bilgi alma (gözetim), çeşitli 
fotoğrafları kayıt altına tutma amacıyla belgeleme, başkalarının gözünde havalı görünme ve 
yaratıcılıktır. Ayrıca öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada Instagram kullanım 
motivasyonlarıyla bireylerin narsizm ve yaş özellikleri arasında ilişkiler saptanmıştır (Sheldon 
ve Bryant, 2016: 89). Lee vd.’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmada ise Instagram kullanım 
motivasyonları sırasıyla, etkileşim, belgeleme, bireyin kendisini ifade etmesi, günlük hayatın 
sorunlarından kaçış ve gözetim olarak sınıflandırılmıştır (Lee vd., 2015: 552). 

Üçer, genel olarak Facebook, Twitter ve Instagram’ ın kullanım motivasyonlarını incelediği 
çalışmasında elde edilen motivasyonlar şu şekildedir: sosyal etkileşim, bilgilenme, gündemden 
haberdar olma, kendini ifade etme, eğlenme ve boş zamanı değerlendirmedir. Çalışmanın önemli 
bulgularından biri de katılımcıların her bir sosyal ağ sitesi için kullanım motivasyonunun farklı 
olmasıdır. Örneğin, katılımcıları, Facebook’u genellikle bilgilenme ve sosyal etkileşim amacıyla, 
Twitter’ı gündemden haber olma ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etme amacıyla 
kullanırken, Instagram’ ı daha çok eğlenme ve boş zamanları geçirmek amacıyla kullanmaktadır 
(Üçer, 2016: 1). Saatçioğlu ve İnanç’ın gerçekleştirmiş olduğu çalışmada Instagram kullanım 
motivasyonları, sosyal etkileşim, belgeleme, kendini ifade etme ve kaçış olarak sınıflandırılmıştır. 
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise, bireylerin yaş özellikleri ile 
Instagram kullanım motivasyonları arasında ilişki saptanmasıdır (Saatçioğlu ve İnanç, 2020: 130). 
Üniversite öğrencilerinin Instagram kullanım motivasyonları ile narsizm arasındaki ilişkisini 
inceleyen bir diğer çalışmada Instagram kullanım motivasyonları bilgi edinme, karizma, 
arşivleme, gözetim ve yaratıcılık olarak saptanmıştır. Bunun yanı sıra bireylerin narsizm düzeyi 
arttığında Instagram kullanım süresinin de arttığı saptanmıştır (Balcı vd., 2019: 955). Aktan, 
üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında Instagram kullanım motivasyonlarının 
yanı sıra ınstagram takip davranışlarını da incelemiştir. Araştırma sonucuna göre üniversite 
öğrencilerini Instagram kullanmaya yönelten motivasyonlar bilgi edinme ve paylaşım olarak iki 
kategoride ele alınırken, Instagram da takip etme davranışına yönelten nedenler ise, tanışıklık ve 
uzmanlık olarak sınıflandırılmaktadır (Aktan, 2018: 127). Yayla’nın gerçekleştirmiş olduğu 
Instagram kullanım motivasyonları araştırmasında ise, bireyleri Instagram kullanmaya iten 
motivasyonlar dokuz kategoride ele alınmıştır. Bunlar, eğlence, sosyal kaçış, karar verme, kişisel 
gelişim, arkadaş edinme, etkileşim, ekonomi, takip etme ve kişisel sunum motivasyonlarıdır 
(Yayla, 2018: 52). 

 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu bölümde araştırmanın metodolojisine dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  

Araştırmanın Konusu 

Bireylerin günümüzün en popüler sosyal ağ sitelerinden biri olan Instagram kullanımında hangi 
motivasyonların etkili olduğunu kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında ortaya koymak 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde bireylerin Covid-19 pandemi 
sürecinde Instagram kullanım süresi, kullanım amaçları, kullanım sonrasında elde ettikleri 
doyumlar saptanmaya çalışılarak katılımcıların hangi motivasyonlara yönelerek bu uygulamayı 
aktif kullandığı incelenmiştir.   
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, COVID - 19 pandemi sürecinde, bireylerin Instagram sosyal ağ sitesini 
hangi ihtiyaçlarını gidermek için kullandığını ortaya koymaktır. Belirtilen amaç kapsamında şu 
sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Pandemi sürecinde bireylerin en fazla kullandığı sosyal ağ siteleri nelerdir? 
2. Pandemi sürecinde bireylerin Instagram’ ı diğer sitelere göre daha fazla/az kullanma 

sebebi nedir? 
3. Pandemi sürecinde bireylerin Instagram kullanım motivasyonları nelerdir? 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel araştırma tekniği olarak derinlemesine görüşme yapılmıştır. Nitel araştırma 
bireylerin görüşlerini ayrıntılarıyla ele alıp incelemeyi gerektirmektedir (Akarsu ve Akarsu, 2019: 
26). Genel olarak nitel araştırma, araştırması yapılacak bireylerin sahip olduğu tecrübelerinden 
faydalanarak ortaya çıkan düşüncelerin sistematik şekilde incelenmesidir (Ekiz, 2003: 25). 

Nitel araştırma tekniği olarak derinlemesine görüşme, araştırılması planlanan konunun tüm 
yönlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda derinlemesine görüşme yapan bir araştırmacı 
görüştüğü bireylere daha çok açık uçlu sorular yönelterek konuya ilişkin detaylı yanıtları almaya 
çalışmaktadır. Derinlemesine görüşme yönteminin amacı, görüşülen bireyin herhangi bir konuya 
dair gerçek duygu, düşünce ve deneyimlerini öğrenmektir. Nitel araştırmalarda en fazla 
kullanılan tekniklerden biri olarak derinlemesine görüşme, araştırmaya katılan bireylerin kişisel 
görüşlerini dile getirme fırsatı sunarken aynı zamanda araştırmacıya da görüşülen bireylerin 
araştırılan konuya ilişkin düşüncelerini kendi ifadeleriyle ayrıntılı olarak analiz etme olanağı 
sunmaktadır. Nitel araştırmalarda özel bir yeri olan derinlemesine görüşme, nitel yöntemin 
güçlü veri toplama tekniklerindendir (Tekin, 2006: 101-102). Derinlemesine görüşme yönteminde 
araştırmacının çalışmak istediği konuya dair daha önceden gerçekleştirilen çalışmalardan yola 
çıkarak açık uçlu sorular hazırlanır ve katılımcılardan izin alınarak görüşme kayıt altına alınarak 
görüşmede elde edilen veriler analiz edilir, yorumlanarak raporlaştırılır  (Bal, 2013: 74). 

Günümüzde sosyal medya kullanım motivasyonlarını inceleyen çalışmalar çoğunlukla nicel 
yöntemlerden faydalansa da nicel yöntemin bireylerin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak 
ele almamasından dolayı eksik bulunarak nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar 
mevcuttur (Kara, 2016; Üçer, 2016; Göncü, 2018). Dolayısıyla bu çalışmada bireylerin pandemi 
sürecinde Instagram kullanımına dair daha ayrıntılı bilgi almak ve çalışmada bireylerin kişisel 
görüşlerine yer verebilmek amacıyla nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır.  

 

Araştırmanın Örneklemi 

Bireylerin pandemi sürecinde Instagram kullanım nedenlerini ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, beş kadın beş erkek olmak 
üzere on kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada örneklem seçiminde Instagram sosyal ağ sitesini aktif kullanıyor olma şartı 
aranmıştır. Çalışmada görüşme yapılan bireylerin tamamı Instagram’ı aktif olarak 
kullanmaktadır. 
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BULGULAR  

Tamamı Instagram sosyal ağ sitesini aktif olarak kullanan bireylerden oluşan katılımcılara 
görüşme öncesinde çalışmanın hangi amaçla yapıldığına ilişkin bilgi verilmiş ve ses kaydı için 
izin alınarak kayıt yapılmıştır. 10.09.2010 ile 30.09.2020 tarihleri arasında ortalama 20 dakika 
süren görüşmeler daha sonra ses kayıtları tekrar dinlenilerek analiz edilerek rapor haline 
getirilmiştir. 

Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar, kullanımlar ve doyumlar teorisini nitel araştırma 
yöntemleri bazında daha önce çalışan araştırmacıların sosyal medya kullanım motivasyonları 
üzerine kurulmuştur (Kara, 2016; Üçer, 2016; Göncü, 2018). Yapılan görüşmelerde bireyleri 
pandemi sürecinde Instagram kullanımına yönelten motivasyonları belirlemek amacıyla 
katılımcılara 4 demografik soru ve 14 açık uçlu olmak üzere toplam 18 soru yöneltilmiştir. 18 soru 
“sosyal medya/Instagram kullanım süresi”, “en fazla kullanılan sosyal ağ siteleri”, “Instagram 
kullanım motivasyonları”, “paylaşım içerikleri”, “takip ve bağlanma yolu” olmak üzere beş 
kategoriye ayrılmıştır. 

10.09.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler toplam 10 katılımcıyla 
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular sorulmuştur 
(bkz. Tablo1). Daha sonra katılımcıların ne zamandır sosyal medya ve Instagram hesaplarını aktif 
kullanmaya başladığı, pandemi sürecinde günlük sosyal medya/Instagram kullanım süresi, 
pandemi sürecinde kullanmayı tercih ettikleri sosyal ağ siteleri, pandemi sürecinde Instagram 
kullanım nedenleri, yapılan ve takip edilen paylaşım içerikleri, takipçi sayısı ve sosyal medyaya 
bağlanma yolunu belirlemeyi amaçlayan sorular sorulmuştur.  

Katılımcıların pandemi sürecinde hangi sosyal ağ sitelerini kullanmayı tercih ettikleri, bir sosyal 
ağ sitesini diğerine göre daha fazla/daha az kullanma nedenleri bu sitelerin kullanımında elde 
edilen motivasyonları belirleme konusunda önem taşımaktadır. Araştırmanın betimsel analizi 
gerçekleştirilirken, sosyal ağ sitesi tercihi, kullanım sıklığı, takip edilen ve yapılan paylaşımların 
içeriği, özellikle bu süreçte Instagram kullanmaya yönelten sebeplerin belirlenmesi katılımcıların 
Instagram kullanarak elde ettiği motivasyonları ortaya koymak açısından önemlilik arz 
etmektedir.  

 

Tablo 1. Görüşmeye Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri 

KİŞİ CİNSİYET YAŞ MESLEK 
M.Y Erkek 30 Akademisyen 
T.N Kadın 30 Muhasebeci 
N.K Kadın 32 Ev Hanımı 
E.Y Kadın 32 Ev Hanımı 
S.Ş Kadın 29 Akademisyen 
K.T Kadın 31 Diş Hekimi 
K.N Erkek 18 Öğrenci 
O.A Erkek 22 Fotoğrafçı 
U.K Erkek 22 Öğrenci 
F.Ü Erkek 31 İşçi 

 

Tablo 1’de demografik özellikleri verilen on katılımcıyla yapılan görüşmelerde ortak veriler elde 
edilmiştir. Yapın görüşmelerde elde edilen ortak bulgular şu şekildedir: 
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Katılımcıların çoğunluğu (%90,0’ı) 10 yıl ve daha uzun zamandır sosyal medya kullandığını 
belirtmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%70,0’i) Instagram’ı ilk erişime açıldığı tarih itibariyle 
kullanmaya başladığını ifade etmiştir. Pandemi sürecinde katılımcıların çoğunluğu günde 
ortalama 4 saat sosyal medya kullandığını, bu zaman diliminin yaklaşık 2 saatini Instagram da 
geçirdiğini belirtmiştir. Katılımcılar, her gün sosyal medya ve Instagram hesaplarına girdiklerini 
ve çoğunlukla paylaşım yapmasalar dahi başkalarının yaptığı paylaşımlara bakmak için her boş 
zamanında bu iletişim araçlarına yöneldiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu sosyal 
medya ve Instagram hesaplarına cep telefonları aracılığıyla bağlandıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Sosyal Medya/Instagram Kullanım Süresi 

Araştırmaya katılan bireylerin ne zamandır sosyal medya ve Instagram kullandığı ve günlük 
kulanım süresinin pandemi sürecinde artıp/artmadığını belirlemek amacıyla görüşme esnasında 
açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu 10 yıl ve daha uzun zamandır sosyal 
medya kullandığını Instagram’ı ise yaklaşık 6 yıldır kullandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca 
katılımcıların tamamı pandemi sürecinde sosyal medya özellikle Instagram kullanımının önceki 
dönemlere oranla arttığını belirtmiştir. Pandemi sürecinde özellikle Instagram’ı aktif 
kullandıklarını paylaşım yapmasalar dahi mutlaka pandemi ile ilgili paylaşımlara bakmak için 
her gün bu sosyal ağ sitesine bağlandıklarını belirtmişlerdir. 

Görüşme yapılan katılımcılardan N.K sosyal medya ve Instagram kullanım süresini şu şekilde 
ifade etmiştir: “ Sosyal medya kullanmaya ilk olarak 2009 yılında Facebook kullanarak başladım. 
Instagram ise, 2015 yılından beri kullanıyorum. Pandemi sürecinde günde ortalama 90 dakika 
Instagram kullandım yaklaşık 30 dakikada Facebook ve WhatsApp kullanarak geçirdim.  Bu 
süreçte zamanımızın tamamını evde geçirdiğimiz için sosyal medya ve özellikle Instagram 
kullanımım önceki dönemlere oranla ciddi anlamda arttı.” 

E.Y ise, sosyal ağ siteleri kullanım süresini şu sözleriyle ifade etmiştir: “ 2010 yılından beri sosyal 
medya kullanıyorum. Instagram ise, ilk kullanıma açıldığı yıldan yani sanırım 2014 ten beri 
kullanıyorum. Pandemi sürecinde net olarak şu kadar dakika/saat sosyal medya kullandım 
diyemem. Fakat gün içinde telefonumu elime her aldığımda hemen hemen her saat başı 
giriyorum. Normal zamanlarımıza kıyasla Instagram ve sosyal medya kullanımım pandemi 
sürecinde arttı hatta öyle ki, paylaşım yapmasam da kim ne yapmış, ne olmuş merakımdan 
dolayı sabah gözümü açar açmaz ilk iş Instagram hesabıma bakıyorum. Bir nevi bağımlılık gibi 
benim için.” 

 

Katılımcıların Kullanmayı Tercih Ettiği Sosyal Ağ Siteleri 

Katılımcıların Pandemi sürecinde en fazla hangi sosyal ağ sitelerini kullanmayı tercih ettiklerini 
belirlemek yönelik soru sorulmuş ve katılımcıların en fazla kullandıkları 3 sosyal ağ sitesini 
kullanım sıklığına göre sıralamaları istenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%70,0’i) pandemi 
sürecinde en fazla Instagram kullandığını ifade etmiştir. Görüşme yapılan bireylerin verdiği 
yanıtlar doğrultusunda pandemi sürecinde en fazla kullanılan sosyal ağ siteleri şu şunladır: 
Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. 

Katılımcılardan M.Y pandemi sürecinde Instagram, WhatsApp, Twitter sosyal ağ sitelerini aktif 
olarak kullandığını ancak bunlardan en fazla Instagram’ı kullandığını şu sözleriyle ifade etmiştir. 
“Bu süreçte kullanmayı tercih ettiğim siteler, Instagram, WhatsApp ve Twitter. Instagram’ı 
diğerlerinden daha fazla kullandım. Çünkü Instagram görseller üzerinde kurulu ve görsel 
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paylaşımlar bana daha çekici geliyor. Metin okumaktan ziyade görseller daha çok dikkatimi 
çekiyor.” 

Görüşme yapılan bireylerden T.N pandemi sürecinde en fazla Instagram, Facebook, Twitter 
kullandığını belirtmiştir. Instagram’ ı diğer sosyal ağ sitelerine göre daha fazla kullanma 
nedenini şu şekilde açıklamıştır: “Instagram genelde diğer sitelere oranla bana daha pratik 
geliyor. Mesela bu sosyal ağ sitesinde sayfa otomatik olarak kendini yenileyebiliyor. Böylelikle 
her yeni paylaşımdan yeni bilgiden anında haberdar olabiliyorum. Diğerlerine göre çok daha 
hızlı ve akıcı.” 

Katılımcılardan alınan yanıtlar çerçevesinde pandemi sürecinde en fazla kullanılan sosyal ağ 
sitelerinin, Instagram, WhatsApp, Twitter ve Facebook olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
çoğunluğu bu süreçte en fazla Instagram kullandığını belirtmiştir. Instagram kullanımının diğer 
sitelere oranla daha fazla olması ve bu sosyal ağ sitesinde daha fazla zaman geçirilmesinin sebebi 
bireyleri metin okumak zorunda bırakmaması ve görsellik odaklı olmasıdır. Instagram görsellik 
özelliğinin yanı sıra, diğer sosyal medya sitelerine göre bireyler tarafından çok daha hızlı ve 
pratik olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla Instagram’ ın Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi 
sosyal medya ortamlarına kıyasla daha fazla kullanımının en önemli nedenleri, görselliğin ön 
planda olması ve pratik olmasıdır. 

 

Instagram Kullanım Motivasyonları 

Görüşme esnasında katılımcıların Pandemi sürecinde Instagram kullanım motivasyonlarını 
ortaya koymak amacıyla katılımcılara “Pandemi sürecinde Instagram kullanım nedenleriniz 
nelerdir?” ve “Sizin için Pandemi sürecinde Instagram ne ifade ediyor?” soruları yöneltilmiştir. 
Sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda pandemi sürecinde altı temel Instagram kullanım 
motivasyonu saptanmıştır. Bu motivasyonlar; bilgi edinme/bilgiyi paylaşma, sosyal etkileşim, 
düşüncelerin ifadesi, boş zamanları değerlendirme, eğlenme ve rahatlama, kullanım rahatlığı ve 
kolaylığı olarak ifade edilebilmektedir. 

Pandemi döneminde bireylerin Instagram kulanım nedenlerini ve motivasyonlarını saptamak 
amacıyla sorulan sorulara verilen yanıtlar benzerdir. Bu süreçte bireyler daha çok virüse ilişkin 
haberleri takip etmek, gündemden haberdar olmak, bu dönemde neler yapılmalı, nasıl korunmalı 
gibi konulara ilişkin bilgi edinme/bilgiyi paylaşma ihtiyacını gidermek amacıyla Instagram 
kullanmayı tercih etmiştir. Bilgilenme ihtiyacının yanı sıra bireyler, pandemi sürecinde 
sosyalleşme gereksinimlerini karşılayamadığı için Instagram’ ı bir etkileşim ve sosyalleşme aracı 
olarak kullanarak bu ihtiyaçlarını karşılamıştır. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma 
yasaklarının olduğu, bireylerin işe ve okuluna gidemediği süreçte, katılımcılar, bilgilenme ve 
sosyalleşmenin yanı sıra, boş zamanını değerlendirerek eğlence ihtiyacını karşılamak amacıyla 
da Instagram kullanmıştır.  Ayrıca görüşmeye katılan tüm bireylerin Instagram kullanım nedeni 
sorusuna ilk olarak bilgi edinme yanıtını vermesi dikkat çekicidir. Bilgi edinmenin yanı sıra 
katılımcılar Instagram kullanarak hangi ihtiyaçlarını giderdiklerini açıklamıştır.  

Görüşme yapılan bireylerden S.Ş pandemi sürecinde Instagram kullanım nedenlerini şu 
sözleriyle ifade etmiştir: “Pandemi sürecinde Instagram’ı özellikle ülkemde ve dünyadaki 
gelişmelerden haberdar olmak amacıyla kullandım. Aynı şekilde bazı Instagram kullanıcılarının 
virüse nasıl yakalandıkları, Covid hastası olduklarının nasıl farkına vardıklarına ilişkin 
paylaşımları okuyarak, bu bireyleri gözlemledim ve virüsle ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştım. Bu 
süreçte özellikle bilgilenme ihtiyacımı karşılamak için takip ettiğim sayfalarda arttı. Mesela 
normalde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hesabını takip etmiyordum ama Mart ayında 
ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Bakanın sayfasını takip ederek hemen hemen her 
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saat ne paylaştığına bakıyordum. Sağlık bakanlığının Instagram sayfasının yanı sıra İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ nun sayfasını da takip etmeye başladım. Çünkü bulunduğum şehirde 
sokağa çıkma yasağı var mı? Varsa kaç gün sürecek? Bu konulara ilişkin merakımı bu sayfaları 
takip ederek giderdim. Bunun yanı sıra çeşitli haber sitelerinin sayfalarını takip ederek gündeme 
ilişkin bilgi sahibi olmaya çalıştım. Ayrıca hem normal dönemlerde hem de pandemi sürecinde 
bilgilenmenin yanı sıra Instagram’ ı sosyalleşmek içinde kullanırım. Çünkü Instagram benim için 
haber edinme kaynağı olduğu gibi aynı zamanda sosyalleşme aracı diyebilirim. Bu sosyal medya 
ortamında tanıdıklarımla iletişim kurabiliyorum. Örneğin normalde günlük yaşantımda idolüm 
olarak örnek aldığım hocalarla tanışma fırsatım pek olmasa da bu ortamda kolaylıkla iletişim 
kurup onların çalışmalarından da haberdar oluyorum. Dolayısıyla Instagram benim için hem 
haber edinme aracı hem de akademik camiada adını duyduğum hocalarla iletişim kurabilmem, 
sosyalleşmem için bir araç.”   

Katılımcılardan T.N ise, pandemi sürecinde Instagram kullanım nedenlerini şu şekilde 
açıklamıştır: “Bu süreçte sosyal medyayı özellikle Instagram’ ı kullanma sebebim bilgiye anlık 
olarak ulaşabilme imkânı sunması. Pandemi sürecinde Instagram kullanarak Covıd-19 virüse 
ilişkin önemli gelişmelerden hızlı şekilde haberdar olabildim. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram hesabına baktım. Bu sayfaları inceleyerek virüsten 
nasıl korunabilirim,  hangi önlemleri almalıyım ve ülkemizde virüsün yayılma hızına ilişkin 
konular hakkında bilgilendim ve edindiğim bilgileri de kendi takipçilerimle paylaşarak 
farkındalık oluşturmak adına bir şeyler yapmak istedim. Bakanlığında hem kamu spotlarında 
hem de sosyal medya hesaplarında paylaştığı 14 kuralı ve maske-mesafe-temizlik kurallarını 
paylaşarak bu konudaki hassasiyetimi ifade etmeye çalıştım. Bunun yanı sıra Instagram benim 
için mesleki anlamda da istediğim bilgiye anlık olarak ulaşabilmemi kolaylaştıran bir araç. Bu 
sosyal ağ sitesinde yer alan kişi ve kurumların yayınladığı içerikler, özet bilgiler akılda kalıcı.” 

Pandemi sürecinde Instagram’ı bilgi edinme ve bilgiyi paylaşma amacıyla kullandığını ifade 
eden bir diğer katılımcı F.Ü bu sosyal ağ sitesini kullanım nedenini şu sözleriyle ifade etmiştir: “ 
Bu süreçte zaten en fazla Instagram kullandım diyebilirim. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın sayfasında yapılan paylaşımları atlamadan okudum. Hatta özellikle onun 
sayfasına bakarak virüsle ilgili bilgi edinmeye çalıştım. Instagram kullanarak virüsle ilgili asıl 
kaynaklardan güvenilir bilgilere ulaşmaya çalıştım. Instagram’ dan faydalanarak devletin 
yayılımı önleme çalışmalarını, hastalığın seyrini ve insanların tepkilerini gözlemledim. Zaten 
Instagram denildiğinde aklıma haber kanalı, bilgi paylaşımı geliyor. Tabi herkese göre değişir 
belki ama ben daha çok süreçle ilgili bilgi edinme amaçlı kullandım.”  

Tüm iletişim araçlarını ve sosyal medyayı belirli ihtiyaçlarını gidermek için kullanan bireylere 
göre ihtiyaçları dolayısıyla sosyal medya kullanım motivasyonları da farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin, F.Ü pandemi sürecinde Instagram’ ı çoğunlukla bilgi edinme, 
haberdar olma amacıyla kullandığını ifade ederken, N.K, bilgilenmenin yanı sıra, boş 
zamanlarını değerlendirme, rahatlama, eğlenme ve sosyalleşme amacıyla kullandığını şu şekilde 
ifade etmiştir: “ Pandemi sürecinde sürekli evde olmaktan sıkıldığım ve çok fazla boş zamanın 
olduğu için bana iyi gelecek, moralimi düzeltecek sayfaları takip ederek eğlenmeye ve mutlu 
olmaya çalıştım. Sürece ilişkin bilgi sahibi olmak için memurlar.net, Sağlık bakanlığı gibi 
sayfaları takip ettim. Buradaki paylaşımlarla bilgilendim. Instagram benim için kendimi geliştirip 
ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim bir site. Mesela bazen alışverişimi bile Instagram sayfalarından 
yapıyorum. Ama bilgilendirici yönü de çok fazla. Özellikle KPSS çalışırken hep bu sınavla ilgili 
sayfaları takip ederek bazı konularda bilgilendim. Yani aslında bu kişinin kendisiyle ilgili bir 
durum. Bilgilenmek isteyen bir kişi o konuyla ilgili sayfaları takip ederek bilgilenebilir. Pandemi 
sürecinde virüsten herkes gibi bende çok etkilendiğim için bu dönemde virüse ilişkin önüme 
gelen bilgiyi okudum sırf daha fazla bilgi edinmek için. Özellikle Fahrettin Koca ve 
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memurlar.net’ in Instagram sayfalarını takip ettim. Çünkü bu sayfalardan virüse dair güncel ve 
güvenilir bilgilere ulaşabiliyordum. Yani dönem dönem Instagram kullanım amacım değişiyor 
diyebilirim. Normal dönemlerde fenomenleri takip ediyorum kime, neye ilgim varsa onu ama 
pandemi de dediğim gibi virüse ilişkin bilgilenmek için bu sosyal medya sitesinden faydalandım. 
Virüsün belirtileri neler, nasıl korunabilirim, 14 kural nedir bunlara ilişkin her paylaşımı 
okuyarak hem bilgilendim hem de başkalarının bilgilenmesi için kendi sayfamda paylaştım.” 

Katılımcılardan K.N Instagram’ ı pandemi sürecinde bilgilenme, boş zamanlarını değerlendirme 
ve eğlenme amacıyla kullandığını şu şekilde ifade etmiştir: “Bu süreçte okul ve dershanede 
olmadığı için evde çok fazla boş zamanım oldu. Dışarıya da çıkamadığım için her gün hatta 
günde birçok kez takip ettiğim mizah ve eğlence sayfalarına bakarak moralimi düzeltmeye 
çalıştım. Eğlenceli videolar izledim, Türklerin 50 tonu gibi çeşitli mizah içerikli sayfaları takip 
ederek eğlendim. Ayrıca, çeşitli haber sitelerini de takip ederek virüsle ilgili bilgi sahibi olmaya 
çalıştım.” 

Pandemi sürecinde Instagram’ ı boş zamanları değerlendirme, eğlenme ve rahatlama, bilgilenme 
amacıyla kullandığını ifade eden bir diğer katılımcı U.K kullanım nedenlerini şu şekilde 
açıklamıştır: “ Pandemi sürecinde belli bir dönem işe de gidemediğimiz için boş zamanım çok 
fazlaydı. Boş zamanımın fazla olması ve can sıkıntımı gidermek için sürekli sosyal medya 
kullandım. En fazla da Instagram kullandım. Instagram özellikle pandemi sürecinde evde 
kaldığımız dönemde hayatımın bir parçası gibi oldu. Günlük konuşmalarımı bile burada yaptım. 
Bu süreçte Instagram’ ı aktif kullanmamın nedeni, genellikle haber ve mizah içerikli sayfalara 
bakarak hem bilgilenmek hem de eğlenmek.  Eğlenmenin yanı sıra eğitim amaçlı da 
kullanıyorum aslında. Mesleğimle ilgili fotoğraf/klip sayfalarını takip ediyorum. Örnek aldığım 
fotoğrafçıları takip ederek bakıyorum mesela gün batımı fotoğrafımı paylaşmış hangi açıdan 
çekmiş gibi. Esasında Instagram hayatımın her noktasında şuanda. Çünkü Instagram benim için 
hem kendimi geliştirebileceğim hem de eğlenerek güzel vakit geçirebileceğim bir araç. Gün 
içinde boş kaldığımda hemen Instagram’ a bakıyorum. Bu nedenle Instagram benim için 
alışkanlık diyebilirim.” 

Katılımcılardan kendisi de bir sağlıkçı olan K.T pandemi sürecinde Instagram kullanım 
nedenlerini şu şekilde açıklamaktadır: “Bu süreçte daha çok virüsle ilgili haberleri takip ettim. 
Vaka sayıları, korunma yöntemleri, belirtileri gibi onun dışında özellikle sağlıkçı arkadaşlarımın 
paylaşımlarına baktım hastanede neler yapıyorlar, nasıl korunuyorlar diye. Yani bilgilenme 
amacıyla Instagram’ a yöneldim ve sağlıkçı arkadaşlarımı takip ederek gözlemledim diyebilirim. 
Birde bu süreçte sürekli evde olduğumuz için boş zamanımızda çok fazlaydı ve pandemi benim 
için eşim ve çocuğumla daha fazla zaman geçirebilmem için bir fırsattı. O yüzden evde 
bulunduğum süreyi çocuğum açısından nasıl daha kaliteli hale getirebilirim, ona neler 
öğretebilirim, hangi etkinlikleri yapmalıyım diye düşündüğümden sosyal etkileşim amacıyla 
fenomen anneleri ve bazı montesorri etkinlikleri paylaşan kişileri takip ettim.” 

Katılımcıların tamamı pandemi sürecinde sosyal medya özellikle Instagram kullanımının 
arttığını ifade etmiştir. Pandemi sürecinde Instagram kulanım nedenlerini katılımcılar genel 
olarak Instagram’ı diğer sosyal ağ sitelere göre daha rahat ve pratik olduğunu ifade ederek 
özellikle Twitter ve Facebook gibi yazı temelli uygulamaların aksine görsellik ön planda 
olduğundan daha fazla tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Instagram kullanım motivasyonlarını 
belirlemeye yönelik sorulan sorulara ise katılımcılar, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma imkânı 
sağladığından virüsle ilgili güncel bilgilere ulaşarak bilgi edinme, sürece ilişkin haberleri 
yakından takip etme ve kısa akılda kalıcı özet bilgilere ulaşma olanağı sunduğu için Instagram 
kullandığını ifade etmiştir. Bilgilenme ve haberdar olmanın yanı sıra, bireyler pandemi sürecinde 
normal dönemde oluğu gibi sosyalleşme ve kendilerini geliştirme amacıyla Instagram 
kullanmaktadır. Özellikle ebeveyn olan katılımcılar Instagram sayfalarında çeşitli fenomen 
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anneleri takip ederek çocuk gelişimiyle ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olduklarını ve 
çeşitli çocuk gelişimine yönelik aktiviteleri, montesorri gibi dikkat geliştirmeye yönelik 
etkinlikleri öğrenerek kendi çocuklarıyla birlikte yaparak kaliteli zaman geçirmeye çalıştıklarını 
ifade etmişlerdir. Tamamı Instagram kullanıcısı olan katılımcıların Instagram kullanım 
motivasyonlarının bireylere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin bir anne daha çok 
ınstamom olarak tabir edilen fenomen anneleri takip ederek kendisini çocuk gelişimi konusunda 
yetiştirmek isterken üniversite öğrencisi olan ya da bir ebeveyne göre daha genç olan katılımcılar 
hem pandemi sürecinde hem de normal dönemde Instagram’ ı daha çok boş zamanları 
değerlendirme ve eğlenme amacıyla kullandığını ifade etmiştir. 

 

Pandemi Sürecinde Katılımcıların Instagram Paylaşım İçerikleri ve Nedenleri 

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde bireylerin pandemi sürecinde Instagram kullanım 
motivasyonlarını belirlemek amacıyla yöneltilen bir soruda yapılan paylaşımların içerikleri ve 
nedenleridir. Görüşmelerde katılımcıların verdiği yanıtlar bu süreçte Instagram kullanım 
motivasyonlarını ortaya koyma noktasında önemli kriterlerdendir. Katılımcılar pandemi 
sürecinde Instagram kullanım nedenlerinde olduğu gibi paylaşımlarında da genellikle virüse 
ilişkin çeşitli haber kaynaklarından edindikleri bilgileri paylaşarak bilgilenme/bilgi alma 
amacıyla Instagram kullanmaya yöneldiklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla katılımcıların 
Instagram paylaşımlarından beklentileri daha çok virüse ilişkin gündemden haberdar olmak, 
bilgi almak, bilgilenmek ve yakın çevresiyle edindiği bilgileri paylaşmaktır. Katılımcılardan M.Y 
“ Pandemi sürecinde özellikle virüsün ülkemizde ilk görüldüğü Mart ayı itibariyle Sağlık 
Bakanlığının ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastalığa ilişkin yapmış olduğu her açıklamayı 
atlamadan okuyarak bilgilendim. Çeşitli sayfalardan gündeme ilişkin edindiğim bilgileri, 
uyulması gereken 14 kuralı gerek kendi sayfamda gerek hikâyelerimde paylaşarak takipçilerimin 
farkındalığını arttırmaya ve bilgilendirmeye çalıştım” ifadeleriyle pandemi sürecinde Instagram’ 
ı daha çok bilgilenme amacıyla kullandığını vurgulamıştır. Katılımcılardan iki Instagram 
hesabına sahip olan K.T ise hem bilgilenme hem de sosyalleşme ihtiyacını karşılamaya yönelik 
paylaşımlarda bulunduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “Pandemi sürecinde bir sağlıkçı olarak 
kişisel hesabımda genellikle hem Sağlık Bakanlığının hem de sağlıkçı arkadaşlarımın toplumu 
bilgilendirmeye yönelik bilgilendirici paylaşımlarını kendi hesabımda paylaştım. Birde kişisel 
hesabımın yanı sıra okuduğum kitapları ve yorumlarımı paylaştığım bir hesabım daha var. Kitap 
sayfamda daha çok pandemi sürecinde evde olduğum zamanlarda okuduğum kitapları 
olumlu/olumsuz yorumlarımı paylaştım. Bu hesabımı daha çok sosyalleşme amacıyla kullandım. 
Bir grubumuz var Instagram da mesela aynı kitabı okuyoruz, üzerine tartışıyoruz. Düzenli olarak 
akşamları çocuklar uyuyunca okuma programı yaparak aynı saatte okumalar yapıyoruz. Bu 
şekilde sosyalleştim diyebilirim. Normal kişisel hesabımda çok fazla takipçim yok fakat kitap 
sayfamda takipçi sayım oldukça fazla buda bir nevi sanki evde olduğum sürede bile 
sosyalleşiyormuşum gibi hissettiriyor ve bana iyi geliyor.”  

Bilgilenmenin yanı sıra, birçok katılımcı sosyalleşme amacıyla Instagram’ da paylaşım yaptığını 
belirtmiştir. Katılımcılardan K.N ve U.K diğer katılımcıların aksine daha çok eğlenmeye ve 
rahatlamaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını şu şekilde ifade etmişlerdir. Üniversite 
öğrencisi olan K.N “virüse ilişkin uyulması gereken kuralları paylaştım başlangıçta. Daha sonra 
insan sürekli aynı şeyleri okumaktan, görmekten sıkıldığı için eğlenmek amacıyla mizahi 
sayfaları takip ederek bu sitelerde yer alan okuduğumda beni güldüren, eğlendiren özellikle 
virüse ilişkin mizahi paylaşımları, karikatürleri paylaştım” ifadeleriyle bilgilenmenin yanı sıra 
eğlenme, rahatlama ihtiyacını karşılamak amacıyla Instagram’ a yöneldiğini ifade etmiştir. UK: 
“pandemi sürecinde virüse ilişkin bilgilendirici şeyler paylaştım ama eğlenme amaçlı daha fazla 
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video ve fotoğraf paylaştım. Bu paylaşımlarımı kendi sayfamda olmasa da mesela Instagram’ da 
kurduğumuz gruplardaki arkadaşlarıma gönderdim” ifadeleriyle paylaşımlarının içeriğinin 
daha fazla eğlenme ve rahatlama amaçlı olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada görüşmelerde elde 
edilen veriler doğrultusunda katılımcıların pandemi sürecinde yaptıkları paylaşımların içerikleri 
ele alındığında, bireylerin bu süreçte Instagram’ ı bilgi edinme/bilgiyi paylaşma, boş zamanları 
değerlendirme, sosyalleşme, eğlenme ve rahatlama, düşüncelerini ifade etme gibi 
motivasyonlarını doyuma ulaştırmak amacıyla kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

Takipçi Sayısı ve İçerik Güncelleme 

Katılımcıların çoğunluğu Instagram takipçi sayısının kendileri için bir önem arz etmediğini hatta 
başka bir hesabı takip edecekleri zaman özellikle takipçi sayısına bakmayıp paylaşılan içeriklere 
göre takip etme/etmemeye karar verdiklerini söylemişlerdir. Katılımcılar çok fazla profillerini 
güncellemediklerini belirtmişlerdir. İki hesabı bulunduğunu belirten K.T “Takipçi sayısı 
genellikle daha genç kesim için önem arz ediyor. Fakat benim için çok önemli değil. Sorsanız tam 
olarak takipçi sayım şu kadar diye net sayı veremem. Mutlaka girip bakmam lazım net bir şey 
söyleyebilmem için. Profil güncelleme ise, çok fazla profil güncellemiyorum hatta kişisel 
hesabımdaki profil fotoğrafım hesabımı açtığım günden beri aynı fakat kitap sayfamda profili sık 
sık değiştirmesem de her gün mutlaka paylaşım yapıyorum. Hatta günde birden fazla hikâye 
paylaştığım oluyor bu öyle bir şey ki sanki paylaşım yapmasam bir tarafım eksik kalıyor gibi. 
Okuduğum kitaplara ilişkin olumlu-olumsuz yorumlarımı takipçilerimle paylaşmayı 
seviyorum” sözleriyle takipçi sayısına önem vermediğini fakat paylaşım yapmanın kendisi için 
adeta bir alışkanlık haline geldiğini vurgulamıştır.  

Katılımcılardan U.K ise takipçi sayısının kendisi için önemli olduğunu şu şekilde vurgulamıştır. 
“Takipçi sayısı benim için önemli özelliklede kendi takipçi sayım takip ettiklerimden azsa sanki 
gururum kırılmış gibi hissediyorum. Benim takip ettiğim bir arkadaşım beni takip etmiyorsa 
bende takipten çıkarıyorum. Buna çok dikkat ederim. Benim takip ettiğim kişilerin takipçi 
sayılarını da önemsiyorum. Mesela mizah içerikli sayfaları takip etmeyi severim ama önce takipçi 
sayısına bakarım takipçi sayısı azsa takip etmem. Yani benim için takipçi sayısı bir nevi popüler 
olmayla eş değer. Sonuçta bir kişi popülerse, tanınıyorsa, takipçisi de fazla olur.” 

Araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu (%80,0’i) takipçi sayısına önem vermediğini hatta 
takipçi sayılarının kaç olduğunu tam olarak bilmediklerini söylese de diğer katılımcılara kıyasla 
daha genç olan iki katılımcı (%20,0) takipçi sayısının kendileri için önemli olduğunu ifade 
etmiştir. Bu noktada bireyin yaşıyla bağlantılı olarak takipçi sayısına verdiği önemin de değiştiği 
görülmektedir. Özetle, popüler sosyal ağ sitesi Instagram’ ın kullanıcılarının çoğunluğu takipçi 
sayısını dikkate almamaktadır.  

 

SONUÇ 

Bireylerin pandemi sürecinde Instagram kullanım nedenlerini ve kullanımı sonrasında elde 
ettikleri doyumları ortaya koymak amacıyla araştırma kapsamında 10 katılımcıyla görüşme 
yapılmıştır. Kullanım ve doyumlar teorisi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada 
katılımcılara, sosyal medya ve Instagram kullanım süresi, pandemi sürecinde sosyal medya ve 
Instagram kullanım süresi, pandemi sürecinde kullanmayı tercih ettikleri sosyal ağ siteleri, 
paylaşım içerikleri ve takipçi sayısının önemine ilişkin sorular sorularak verilen yanıtlar 
doğrultusunda elde edilen motivasyonlar belirlenmiştir. Instagram kullanıma ilişkin verilen 
yanıtlar Whiting ve Williams (2013) ‘ın belirlediği sosyal etkileşim, bilgilenme/bilgi paylaşma, 
boş zamanları geçirme, eğlenme ve rahatlama, düşüncelerini başkalarıyla paylaşma ve ifade 
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etme, kullanım rahatlığı ve kolaylığı, gözetleme, gözetim, beğenilme, takdir edilme kategorileri 
kapsamında incelenmiştir. 

Katılımcıların pandemi sürecinde Instagram kullanım motivasyonlarını belirleyen ihtiyaçların ilk 
ve en önemlisi bilgilenme/bilgiye ulaşma/bilgi paylaşma ihtiyacıdır. Katılımcılar pandemi 
sürecinde daha çok COVID-19 ‘a ilişkin bilgi sahibi olmak, virüsün belirtilerinin neler olduğu, 
nasıl bulaştığı, korunmak için hangi önlemlerin alınması gerektiği, virüsün yayılımı gibi sürece 
ilişkin bilgilere daha çok Instagram kullanarak ulaştıklarını belirtmişlerdir. Sürece ilişkin bilgi 
sahibi olma noktasında hangi sayfaların takip edildiği sorulduğunda katılımcıların tamamı 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram sayfasındaki açıklamaları, uyarıları özenle takip 
ederek, bu ihtiyacını giderdiğini belirtmiştir. Görüşmeye katılan bireyler pandemi sürecinin yanı 
sıra normal dönemlerde de sosyal medya ve en çok kullandıklarını ifade ettikleri sosyal ağ sitesi 
olan Instagram’ dan bilgilenme/bilgi edinme amacıyla faydalandıklarını belirtmişlerdir. 
Çalışmada pandemi sürecinde Instagram’ ın bilgilenme amacıyla daha fazla kullanıldığı 
saptanmıştır. Elde edilen bu veri Çerçi vd., (2020)’ nin COVID-19 krizi sürecinde bilgilendirme 
amacıyla sosyal medya kullanımına ilişkin gerçekleştirdiği çalışma sonucuyla örtüşmektedir.  

Görüşülen bireyleri pandemi sürecinde Instagram kullanmaya yönelten önemli bir diğer 
motivasyon sosyal etkileşim motivasyonudur. Sosyal etkileşim genel olarak bireylerin sosyal 
medya kullanarak çevresiyle iletişim kurması ve bir anlamda sosyalleşme ihtiyacını 
karşılamasını ifade etmektedir. Pandemi sürecinde bireyleri Instagram kullanmaya yönelten 
diğer önemli motivasyon eğlenme ve rahatlamadır. Bu motivasyon genel olarak bireylerin çeşitli 
iletişim araçlarını kullanarak hem eğlence ihtiyacını gidermesini hem de günlük hayatın 
stresinden uzaklaşma ihtiyacından doğmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada bireylerin sosyal 
etkileşim ve eğlenme-rahatlama motivasyonlarını elde etmek amacıyla sosyal medyaya yöneldiği 
tespit edilmiştir (Akçay, 2011; Karakoç ve Gülsünler, 2012; Koçak, 2012; Alikılıç vd. 2013; Üksel, 
2015; Kara, 2016; Üçer, 2016; Yeniçıktı, 2016). 

Bireyleri pandemi sürecinde Instagram kullanmaya yönelten diğer önemli motivasyonlar 
düşüncelerin ifadesi, boş zamanları değerlendirme motivasyonlarıdır. Düşüncelerin ifadesi 
motivasyonu genel olarak sosyal medya kullanan bireylerin sanal ortamda takip ettiği 
arkadaşlarının neler yaptığını merak etmesi ve çeşitli konu, olaylara ilişkin olumlu/olumsuz 
yorumlarını bu ortamda özgür bir şekilde paylaşma ihtiyacından doğmaktadır. Ortaya çıkan bu 
iki motivasyon daha önce gerçekleştirilen sosyal medya çalışmalarıyla örtüşmektedir (Üçer, 2016; 
Cevher ve Ustakara, 2019). 

Pandemi sürecinde bireyleri Instagram kullanmaya yönelten bir diğer motivasyon ise, kullanım 
kolaylığı ve rahatlığıdır. Ortaya çıkan bu motivasyon genellikle kullanıcıların istedikleri zaman 
kolaylıkla bu sosyal ağ sitesine erişebilmesini ifade etmektedir. Kullanım kolaylığı ve rahatlığı 
motivasyonu sosyal medya kullanım motivasyonlarını araştıran benzer çalışmalarda da ön plana 
çıkmaktadır (Üçer, 2016; Kara, 2016; Göncü, 2018). Araştırmaya katılan tüm bireyler Instagram’ ı 
diğer sosyal ağ sitelerine göre çok daha pratik ve hızlı bulmaktadır. Facebook ve Twitter gibi yazı 
temelli olan uygulamaların aksine görselliğin ön planda olduğu Instagram uygulamasının bu 
özelliği kullanıcı sayısının artmasını sağlamıştır.  

Literatürde benzer araştırmalardan yola çıkarak gerçekleştirilen bu çalışmada katılımcıların 
Instagram kullanım motivasyonları diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Ancak alan 
yazında COVID-19 pandemi sürecinde bireylerin Instagram ve sosyal medya kullanımına ilişkin 
çalışma eksikliği vardır. Çalışma bu özelliğinden dolayı literatüre önemli katkı sağlayacaktır. 
Buna rağmen pandemi sürecinin gerektirdiği temel kurallar nedeniyle nicel araştırma yöntemi 
olarak anket uygulanamamıştır. Gelecekte pandemi sürecinde bireylerin sosyal medya ve 
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Instagram kullanım motivasyonlarını çalışacak araştırmacıların nitel yöntemin yanı sıra nicel 
yöntemden de faydalanarak bulguların desteklenmesi önerilebilir. 
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Öz 

Özellikle 1980'li yıllardan sonra dünyada teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen 
gelişmeler, uluslararası ekonomik ilişkilerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Küreselleşen 
dünya ile sayıları ve etkileri artan çokuluslu şirketlerin dünya ekonomi sistemine ayak 
uydurması ve rekabet koşulları ile başa çıkabilmesi adına halkla ilişkiler faaliyetlerine verdikleri 
önem giderek artmaktadır. Fakat birçok farklı ülke ve kültürde faaliyet gösteren bu çokuluslu 
şirketler için halkla ilişkiler alanı yeterli olmamaktadır. “Küresel Köy” artık “Küresel Kent”e 
dönüşmekte ve süreç bizi, Uluslararası Halkla İlişkiler kavramına götürmektedir. Uluslararası 
halkla ilişkiler alanında yapılmış tezlerin konu edinildiği bu çalışmanın amacı Türkiye’de bu 
konuyla ilgili, bugüne kadar yapılmış olan tezleri betimleyici bir yaklaşımla analiz etmektir. Bu 
çalışma kapsamında yazılmış olan 9 tez çalışma evrenini oluştururken sayının az olması 
nedeniyle örneklem seçimine girilmemiş, tüm evren araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma 
betimleyici olduğundan dolayı veri toplama tekniği de içerik analizidir. İncelenen tezlerde içerik 
analizi, derinlemesine mülakat ve anket yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Abstract 

The developments in technology and communication in the world, especially after the 1980s, 
caused the spread of international economic relations. With the globalizing world, the importance 
of multinational companies increasing their number in public relations activities in order to keep 
pace with the world economy system and cope with competitive conditions. The "Global Village" 
is now turning into a "Global City" and the process takes us to the concept of International Public 
Relations. The purpose of this study, which is the subject of the dissertations in the field of 
international public relations in Turkey, descriptive thesis was to analyze the ever made an 
approach. While forming the working universe of 9 theses written within the scope of this study, 
the number of samples was not included in the selection, and the whole universe was included 
in the research. Since the study is descriptive, the data collection technique is content analysis. It 
was determined that content analysis, in-depth interview and survey method were used in the 
theses examined. 
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GİRİŞ 

Kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile mesafeler azalmaya, sınırlar ortadan 
kalkmaya başlamaktadır. Giderek küçülen dünyada teknoloji sadece ekonomiye değil aynı 
zamanda ideolojilere de sınır tanımaz bir alan sağlamakta, ürünler, kültürler ya da fikirler 
ülkelerarası gidip gelmeye, yerel çapın ötesinde uluslararası arenada kendilerine yer edinmeye 
başlamaktadır. Geçmişte sadece ulusal olan olgular, olaylar ya da ticari kuruluşlar teknoloji ile 
uluslararası çapta tanınır hale gelmekte, dünyanın bir ucunda yaşanan skandal, üretilen bir ürün, 
alınan bir karar dünyanın diğer ucundaki toplumlar tarafından anında öğrenilmektedir. Zira 
artık yerel ve uluslararası kavramlar iç içe geçmekte ve McLuhan’ın “küresel köy”ü “küresel 
kent”e dönüşmektedir (McLuhan, 2001: 15) Toplum artık küresel iletişimin rutin sürecine dahil 
olma imkanı sağlayan teknolojiye bağımlı olma eğilimi göstermektedir. Küreselleşme kavramı 
bu eğilimle birlikte kendini özellikle sosyal, kültürel, eğitsel, siyasal ve ekonomik alanlarda 
hissettirmeye başlamakta ve bu alanlarda önemli değişimlere de neden olmaktadır. İletişim 
faaliyetlerini de etkileyen küreselleşme, çalışmanın konusunu oluşturan ve sosyal bilimler alanı 
olan uluslararası halkla ilişkilere de önemli bir boyut kazandırmaktadır. Bu kapsamda 
uluslararası ilişkiler ve halkla ilişkiler kavramlarının yakınlaştığı görülmektedir. Uluslararası 
ilişkilerin sadece devletlerarası yürütülen diplomatik ilişkilerden ibaret olmadığı, ülke 
vatandaşları ile kurulan bir iletişim faaliyeti olduğu da anlaşılmaktadır. Hükümetlerin, kurum 
ya da kuruluşların nitel ve nicel yönden çeşitlenen hedef kitleler ile kurduğu iletişimin karmaşık 
hale gelmesi uluslararası halkla ilişkilerin önemini artırmaktadır. Uluslararası halkla ilişkiler 
diplomasiden pazarlamaya kadar birden fazla alanı içinde barındıran bir kavram haline 
gelmektedir. 

Uluslararası halkla ilişkiler alanında yapılmış tezlerin konu edinildiği bu çalışmanın amacı 
Türkiye’de bu konuyla ilgili, bugüne kadar yapılmış olan tezleri betimleyici bir yaklaşımla analiz 
etmektir. Bu amaç doğrultusunda YÖK’ün Ulusal Tez Tarama Merkezi’nde, “uluslararası halkla 
ilişkiler” kavramı şeklinde tarama yapıldığında toplam 9 adet tezin var olduğu tespit edilmiştir. 
Bu tezlerin sadece halkla ilişkiler disiplini içerisinde çalışıldığı görülmüştür. Bu çalışma 
kapsamında yazılmış olan 9 tez çalışma evrenini oluştururken sayının az olması nedeniyle 
örneklem seçimine girilmemiş, tüm evren araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma betimleyici 
olduğundan dolayı veri toplama tekniğini de içerik analizidir. Bu tezlerde uluslararası halkla 
ilişkiler bağlamında; kavramsal olarak uluslararası halkla ilişkiler, uluslararası halkla ilişkilerin 
aktörleri ve alanla ilgili kilit kavramlar üzerinde durulmuş ve bu konular detaylı olarak ele 
alınmıştır. İncelenen tezlerde içerik analizi, derinlemesine mülakat ve anket yönteminin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER 

Tench veYeomans’a göre (2006: 130) günümüz iletişim dünyasında, devletlerin kamu diplomasisi 
çalışmalarını içeren ve diğer ulusları hedef alan iletişim faaliyetleri uluslararası halkla ilişkiler 
kavramı altında ele alınmaktadır. Fakat uluslararası halkla ilişkiler kavramına değinmeden önce 
halkla ilişkiler tanımlarına göz atmak faydalı olacaktır. Çünkü uluslararası halkla ilişkiler, halkla 
ilişkilerin uluslararası boyuta taşınması olarak değerlendirilebilir fakat halkla ilişkilerden farkı, 
iletişim kurduğu ve faaliyet yürüttüğü hedef kitlenin uluslararası olarak genişlemesidir. Bu 
genişleme hedef kitleler arasında algı ve tutumda, fikirlerde, beklenti ve isteklerde çeşitliliği ve 
farklılığı da getirmektedir. Holtzhausen (2011: 146), küresel halkla ilişkiler kavramı ve 
uluslararası halkla ilişkiler kavramının oldukça farklı uygulamalar olduğunu ifade etmektedir. 
Lassalle’nin 1959 yılındaki “Uluslararası Halkla İlişkilerdeki Sorunlar” adlı makalesinde diğer 
insanların bizden farklı olduğu ve bu farklılığın farklı beklentiler oluşturduğu bu nedenle de 
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uluslararası halkla ilişkilerin daha karmaşık bir yapı haline dönüştüğü ifade edilmektedir. 
Uluslararası halkla ilişkilerin hedef kitlesindeki bu genişlik ve çok yönlülük üzerinde daha titiz 
çalışılması gerektiği belirtilmektedir (Lassalle, 1959: 5-6).  

Halkla ilişkilerle ilgili literatür incelendiğinde çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. Çok 
sayıda tanımın olmasına rağmen tanımlar çoğunlukla benzerlik göstermektedirler (Arklan ve 
Akdağ, 2010: 3). 1976 yılında Harlow’un halkla ilişkilerle ilgili olarak 472 farklı tanımı 
karşılaştırıp konu üzerinde çalışmalar yaptığı düşünüldüğünde (Akdağ, 2010: 36), 1976 yılından 
günümüze kadar bu alandaki araştırmacıların artışı ve konunun daha da popülerleşmesi göz 
önüne alındığında, halkla ilişkilerin sayısız tanıma sahip olduğundan söz edilebilir. Fakat genel 
olarak halkla ilişkilerin günümüzde kamu ve özel sektörlerde, kar amacı güden ya da gütmeyen 
tüm organizasyonlarda kitleler arasında çift yönlü iletişimini planlayan, arzu edilen şekilde 
ilişkilerin yürütülmesini sağlayan ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir yönetim fonksiyonu 
olduğu bilinmektedir. Yine bu tanımlamaların tümünde ortak olan bir nokta ise halkla ilişkilerin 
anlaşmazlıkları çözme çabasına dayanan bir faaliyetler bütünü olmasıdır. Teknolojinin 
ilerlemesinin dünyanın sonunu getirecek bir güce sahip olduğunu ve bu nedenle savaşların ya 
da krizlerin yaşanmasının daha mümkün hale geldiğini ifade eden Hiebert (2005: 318), bu tür 
krizlerin ancak anlaşmazlıkların giderilmesiyle engellenebileceğini bu süreçte de halkla ilişkilere 
görev düştüğünü belirtmektedir. Halkla ilişkilerin birleştirici gücüyle karşılıklı ortak bir dilde 
konuşmak, dinlemek, anlamak en önemlisi de anlaşmazlıkları gidermek mümkün hale 
gelmektedir.  

Moore ve Kalupa (1985: 538) halkla ilişkilerin Amerikan dünyasına 20. yy. ilk yarısında girdiği 
ve tanımı konusunda kargaşa yaşandığını ifade etmiştir. Aynı yüzyılın ikinci yarısında ise 
uluslararası halkla ilişkilerin ortaya çıktığından ve bu kavramın tanımlamasında da aynı 
sıkıntıların yaşandığından söz etmişlerdir.  Halkla ilişkiler hem uygulandığı alanlar bakımından 
hem de sınırları bakımından giderek genişlemekte ve ulusal sınırların dışında da kullanılması 
söz konusu olmaktadır. Uluslararası ilişkilerin son elli yıldan beri gelişmesiyle, dünya gittikçe 
küçülmüş ve artık hiçbir ulus ve kültür, diğerleriyle ilişkisini keserek yaşamını sürdüremez hale 
gelmiştir (Kartarı, 2000: 40). Halkla ilişkiler, örgütlerin hedef kitlelerine kolayca ulaşması için 
stratejik bir uygulama yürütmekte ve bunun yanında değişen iletişim süreci sebebiyle de yeni 
nitelikler kazanmaktadır. Sriramesh ve Vercic’e göre, uluslararası iletişimin giderek 
yoğunlaşması, halkla ilişkiler uzmanlarına birçok uluslararası ve kültürler arasındaki ilişkileri 
yürütme gibi bir amaç eklemiştir (Sriramesh ve Vercic, 2002: 104). Dünyada yaşanan bu 
ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik gelişmelerden etkilenen iletişim sektöründe kilit rol 
oynayanlardan biri olan halkla ilişkilerin giderek küresel köye dönüşen dünyaya kayıtsız kalması 
söz konusu değildir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin uluslararası boyuta ulaşmasındaki en önemli 
unsur kurumsal ve bireysel etkileşimin uluslararası alana yayılmaya başlaması olmuştur. 
Günümüzde hükümetler, özel ya da resmi şirketler uluslararası örgütlerle, halkla ilişkiler ve 
iletişim faaliyetlerini yürütmek için kendi halkla ilişkiler birimlerini faaliyete geçirmekte veya 
uluslararası alanda çalışan halkla ilişkiler firmalarından yardım almaktadırlar (Köksoy, 2013: 
337). Günümüz küresel pazarında sesini duyurabilmek ve geleceğe yönelik fayda sağlamak 
adına, giderek yaygınlaşan üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ajanslar ve dernekler 
uluslararası halkla ilişkilere yapılan yatırımın çok önemli olduğunu fark etmektedirler (Phair, 
2011: 18). Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmayan özel kuruluşlar, ekonomik 
rekabet şartlarına uyum sağlayamamakta, kamu kurumlarında ise bu durum ülkelerini 
ilgilendiren fırsatları kaçırmak ve imaj zedelenmesi ile sonuçlanmaktadır (Okay ve Okay, 2001: 
297). 

Bu noktadan hareketle, halkla ilişkilerin globalleşme neticesinde kazandığı bir pratik olarak 
adlandırılan uluslararası halkla ilişkileri, bir hükümetin diğer hükümet halkları ile karşılıklı çıkar 
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ilişkilerini gerçekleştirme amacıyla planlı ve örgütlü çabası olarak tanımlamak mümkündür 
(Wilcox ve Cameron, 2006: 519). Benzer bir başka tanıma göre uluslararası halkla ilişkiler bir 
hükümet, şirket ya da özel veya kamu kuruluşunun bir başka devlet içerisindeki toplumlarla 
karşılıklı anlayış oluşturarak iletişim ortamı yaratma, olumlu imaj oluşturarak tanınırlığa katkıda 
bulunma ve itibar geliştirmeye yönelik yapılan detaylı bir stratejik iletişim planıdır (Yıldırım, 
2015: 5). Culbertson (2009: 2) uluslararası halkla ilişkilerin, halkla ilişkiler uygulamasına 
uluslararası ve kültürlerarası biçimde yaklaştığını ve uluslararası örgütler, hükümetler arası 
ilişkiler, ulus ötesi ekonomik işler ve farklı ulusların vatandaşları arasındaki ilişkileri kapsadığını 
söylemektedir. Tanımlamalardan da görüleceği üzere, uluslararası halkla ilişkilerin temel 
aktörleri, uluslararası sivil toplum örgütleri, çok uluslu kuruluşlar, devletlerarası örgütler, ulus 
devletler ve hükümetler, halkla ilişkiler uygulayıcılarıdır ve sadece işletmeler açısından ele 
alınmıyor olması, ulus ötesi örgütlerin de göz önünde bulundurulması, iletişim faaliyetlerinin 
çok yönlülüğünü ifade etmesi açısından önemlidir. (Tench ve Yeomans, 2006: 116).  

Grunig ve Hunt’ın geliştirdiği halkla ilişkiler modellerinden iki yönlü asimetrik modeli ile 
uluslararası halkla ilişkilerin olumlu ve karşılıklı anlayışa dayanan bir ortam yaratmayı 
amaçlaması arasında bir bağ vardır. Günümüzde de ideal olarak tanımlanan modellerden iki 
yönlü asimetrik modelde esas olan mesaj ve geribildirimin sürekliliğini sağlarken üretilen 
faydanın da iki yönlü olması amaçlanmaktadır. Hükümetlerin uluslararası halkla ilişkiler 
uygulamalarını yürütmesindeki amaç da kendi sosyal kültürel ve demokratik değerlerinin, 
ekonomik alanlarda olası fırsatların, siyasi arenada hem iç hem de dış politika hususlarının 
uluslararası kamuoyunda karşılıklı fayda doğrultusunda doğru şekilde ifade edilmesidir.  

Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülürken, faaliyetin uygulanacağı bölgenin değerleri, 
kültürü ve ideolojilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Her ne kadar 
küreselleşme ile iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yenilikler tüm kesimlerce ortak 
araç olarak kullanılsa da bu kesimlerin sahip oldukları değerler, inanç ve kültürlerin farklılaşması 
nedeniyle her ülke için uygulanan halkla ilişkiler programı değişmektedir (Okay ve Okay, 2001: 
268). Bu nedenle bir ülkenin halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen bazı unsurlar vardır: Coğrafi 
konum, ekonomik, politik, medya ve hukuki yapısı gibi çevresel faktörler uluslararası halkla 
ilişkiler faaliyetlerinde göz ardı edilemez (Pratt ve Ogbondah, 1996: 391). 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın genel amacı uluslararası halkla ilişkiler konusunda Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
ulusal tez tarama sayfasından ulaşılan tezlerin incelenerek alandaki araştırmacıların konuyu 
nasıl değerlendirdikleri ve hangi sonuçlara ulaştıklarını belirlemektir. Bu açıdan çalışmayla 
birlikte; tezlerin hangi bilim dallarında yazıldığı, tezlerde incelenen temel kavramların neler 
olduğu, siyasal iletişime ek olarak hangi konuların ele alındığı, hangi araştırma yaklaşımının 
kullanıldığı, tezlerin içerik açısından zenginlik düzeyleri, hangi veri toplama tekniğinin 
kullanıldığı, tezlerde uluslararası halkla ilişkilere ilişkin tutum ve yaklaşımın nasıl olduğu, hangi 
sonuçlara ulaşıldığı gibi konulara cevaplar aranmıştır. 

Yapılan bu araştırma kapsamında evreni uluslararası halkla ilişkiler alanında yazılmış olan 9 tez 
oluştururken sayının az olması nedeniyle örneklem seçimine girilmemiş, tüm evren araştırmaya 
dâhil edilmiştir. Araştırma betimleyici bir yaklaşıma sahiptir ve analizde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi internet sayfasının ana sayfasında yer alan arama 
kısmına uluslararası halkla ilişkiler yazılarak arama yapılmış ve sonucunda 9 adet tez sonucuna 
ulaşılmıştır. Uluslararası halkla ilişkileri konu alan bu tezlerin tümü araştırmaya dahil edilmiş ve 
ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.  
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Tablo 1. Uluslararası Halkla İlişkiler Alanında Yazılmış Tezler 

 
Kaynak: Ulusal Tez Merkezi resmi sayfasından alınan verilerinden hazırlanmıştır 
(www.tez.yok.gov.tr) 

 

ULUSLARARASI HALKLA İLIŞKILER ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ 
TEZLERİN İNCELENMESİ  

Nadide Aslı Dede’nin Yüksek Lisans Tezi 

Uluslararası halkla ilişkiler konusunda iletişim alanında yapılan ilk tez İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı’nda Nadide Aslı 
Dede tarafından, 1997 yılında “Uluslararası Halkla İlişkilerde “Küresel Düşün Fakat Yerel 
Davran” ve Levi Strauss & Co. Türkiye Örneği” başlığı ile yazılan tezdir. Bu çalışma, konunun 
iletişim boyutuna değinmekte ve Türkiye’de bir iletişim fakültesi bünyesinde yazılmış ilk tez 
olma özelliği taşımaktadır. 

Yazar, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan 116 sayfalık bu çalışmanın temel amacının uluslararası 
ticaretin gelişmesiyle birlikte önem kazanan uluslararası halkla ilişkiler alanında ileri sürülen 
yöntemlerin incelenmesi olduğunu ifade etmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak 
uluslararası halkla ilişkiler kavramı detaylı şekilde anlatılmış, sanayi ve iletişim devriminin 
etkisiyle birlikte gelişen bu alanın önemine vurgu yapılmıştır. Uluslararası etkinlik gösteren 
halkla ilişkiler kuruluşları üzerinde durulmuş, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin bu alana 
desteğine değinilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünün ikinci alt başlığında küresel yöntemleri 
savunan ve McLuhan’ın “küresel köy” fikrinden yola çıkan “Küreselleştirme Yaklaşımı”, yerel 
değerlere göre yöntem oluşturulmasını savunan “Yerelleştirme Yaklaşımı” ve bu iki yaklaşımın 
sentezi olan “Uzlaşmacı Yaklaşım” incelenmiştir (Dede, 1997: 27). Bu bağlamda birbirine zıt 
yöntemleri savunan bu yaklaşımlar arasındaki savlar karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde teorik 
olarak açıklanan kavramlar örneklerle detaylı şekilde ele alınmıştır. Öncelikle uluslararası alanda 
halkla ilişkiler faaliyeti gerçekleştirmek isteyen firma veya bireylerin kültüre yabancı 
olmalarından dolayı yaşadıkları sorunlara değinilmiştir. Özellikle Japonya ve Ortadoğu olmak 
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üzere farklı ülkelerde bulunan halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmiş ve uluslararası halkla 
ilişkilerde yaşanan veya yaşanması olası olan durumlar tartışılmıştır. “Küresel Düşün fakat Yerel 
Davran” yöntemini izleyen ve uluslararası halkla ilişkiler ağı kuran iki firma: Amerikan ilaç 
firması “The Upjohn Co.” ve çok uluslu şirket “Levi Strauss & Co.” nun çalışmalarına 
değinilmiştir. Levi Strauss & Co şirketinin Türkiye’de uyguladığı halkla ilişkiler stratejisi 
incelenmiş ve Türkiye’ni reklam süpervizörü BEC Group BTL Communication International 
Public Relations Group Genel Müdürü ile yapılan görüşme sonucunda, şirketin “Küresel Düşün 
fakat Yerel Davran” yöntemini benimsediği gözlemlenmiştir. 

Yazar sonuç ve değerlendirme bölümünde uluslararası halkla ilişkilerin önemini bir kez daha 
vurgulamış ve uluslararası çalışan şirketlerin uluslararası pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler 
alanında önem kazandığını ifade etmiştir. Bu nedenle halkla ilişkilerin sadece ulusal değil 
uluslararası arenada da gelişimini sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşların oluşturulduğunu 
ve bunların başında Londra’da kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin geldiğini 
belirtmiştir. Uluslararası halkla ilişkiler yöntemlerinden, küreselleştirme ve yerelleştirme 
yaklaşımlarının sentezi olan uzlaşmacı yaklaşımın uluslararası halkla ilişkiler alanında şirketlere 
yardımcı olabilecek en etkili yöntem olduğu vurgusu yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak seçilen 
örnek Levi Strauss & Co. incelenmiş ve şirketin halkla ilişkiler çalışmalarında küresel ve yerel 
değerlerin uzlaşma içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Sibel Karakaya’nın Yüksek Lisans Tezi 

Sibel Karakaya’nın 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda hazırladığı, “Uluslararasi Halkla Ilişkiler: Antalya’da Küçük ve Orta 
Ölçekli Işletmeler İle T.C. Yurtdisi Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri’nde Bir Araştirma” başlıklı tezi, 
uluslararası halkla ilişkiler konusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası halkla 
ilişkiler faalieyetlerine yönelik bir çalışma olmaması nedeniyle alana katkı sağlamıştır. Yazar, 
giriş, üç bölüm, değerlendirme ve sonuçtan oluşan 100 sayfalık bu çalışmaya bir de İngilizce özet 
eklemiştir. Karakaya, çalışmanın temel amacının uluslararası halkla iliskiler faaliyetlerinde göz 
önünde bulundurulması gereken unsurların önem derecelerini ve Antalya’da bulunan küçük ve 
orta ölçekli ihracatçı işletmelerin uygulamalarını belirlemek olduğunu ifade etmiştir.  

Yazar, uluslararası halkla ilişkiler kavramını ele aldığı birinci bölümde, halkla ilişkilere küresel 
açıdan bakmak gerektiğini vugulamış, bu alanın kültürlerarası iletişimden ayrılan yanları 
olduğunu belirtmiş ve uluslararası halkla ilişkiler kavramını tanımlamaya çalışmıştır. 
Uluslararası halkla ilişkiler çalışmalarını etkileyen değişkenlerin hedef ülke profili, hedef ülkenin 
kültür yapısı ve iletişim profili olduğunu ifade eden Karakaya (2006: 25), uluslararası halkla 
ilişkilerde hedef kitle kimdir sorusuna cevap olarak kar amacı güden/gütmeyen, özel/kamusal 
kurumlardan bahsetmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
bahsedilmiş, küçük ve orta ölçekli işletme kriterleri belirlenerek, bu işletmelerin uluslararası 
pazarlara girerken karşılaştıkları zorluklar açıklanmaya çalışılmıştır. Uluslararası halkla ilişkileri 
etkileyen unsurların, Antalya’da ihracat yapmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için önem 
dereceleri anket sorularıyla ölçülmeye çalışılmış bu da üçüncü yani araştırma bölümünde 
belirtilmiştir. Antalya’nın seçilme nedenini turizm sektöründeki gelişmişliğine bağlayan 
yazar, ülke ekonomisinde yaygın ve önemli bir yer tutan küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine 
yaptığı bu çalışmanın alana katkı sağlayacağını belirtmiştir.  

Araştırma bölümünde yazar Yurtdışı Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri’ne uyguladığı anket 
sonuçlarının bir bölümünü, daha önce bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmış 
ve Antalya’da bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracata yönelik girişimlerinde 
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kullandıkları uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin bir durum tesbiti yapmaya 
çalışmıştır. Karakaya, araştırmanın örneklemini oluşturan 89 işletmeden 37 cevap formu, 49 
Yurtdışı Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri’nden ise 31 cevap form elde etmiş ve verileri SPSS 
programında değerlendirmiştir. Anket sorularını firmaların profilini belirlemek adına çoktan 
seçmeli ve açık uçlu sorulardan, uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen unsurları 
ölçmek için derecelendirme sorularından ve işletmelerin yurt dışına yönelik yürüttükleri tanıtım 
faaliyetlerini belirlemek için iki seçenekli sorulardan hazırlamıştır. Yazar anket sorularının 
analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden frekans dağılımları, yüzdeler, çapraz tablolar 
gibi betimleyici istatistiklerle korelasyon analizleri kullanmış, sonuçları ise tablolar ile ifade 
etmiştir. 

Çalışmanın araştırma sonuçlarını sonuç kısmında değerlendiren yazar, Antalya’da faaliyet 
gösteren ve ihracat yapmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin her ne kadar yurtdışında 
tanındıklarını ifade etmelerine rağmen, bu işletmelerin halkla ilişkiler uzmanı çalıştırmadıklarını 
ve ajans hizmetleri satın almadıklarını ifade etmiştir. İhracat yapmakta olan küçük ve orta ölçekli 
firmaların kendilerini tanıtmak için en çok uyguladıkları yöntemin web sitesi olduğunu belirten 
yazar, bu işletmelerin sıklıkla uyguladıkları diğer uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin 
yurtdışı ziyaretleri ve ikili görüşmelerin yapılması, yabancı dilde tanıtım broşürlerinin 
kullanılması, uluslararası sektörel fuarlara katılması, internette ilan ve reklam verilmesi, adrese 
postalama yapılması ve yurt dışındaki yabancı ticaret odaları ile temas kurulması olduğunu ifade 
etmiştir. Sonuç olarak yazar, Antalya’da faaliyet gösteren ve ihracat yapmakta olan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin çoğunun, uluslararası pazarlarda teknoloji ve tanıtım etkinlikleri sayesinde 
halkla ilişkilerin gücünden yararlandığını belirtmiştir. 

 

Zeynep İmrak’ın Yüksek Lisans Tezi 

2012 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim 
Dalı’nda, Doç .Dr. Yıldız Dilek Ertürk danışmanlığında “Çokuluslu İşletmelerde Uluslararası Halkla 
İlişkiler Faaliyetleri: Taşımacılık Sektöründen “Deutsche Post DHL” Üzerine Bir İnceleme” isimli tezin 
amacının İmrak, çok uluslu işletmelerde hangi halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulandığının 
belirtilmesi ve bu faaliyetler esnasında Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modellerinden 
hangilerinin işletmelerin başarısı açısından daha etkin olacağının incelenmesi olduğunu ifade 
etmiştir. Yazar giriş, dört ana bölüm ve tartışma/sonuç kısmından oluşan 121 sayfalık tezinde ilk 
olarak küreselleşme kavramından bahsetmiş, küreselleşmenin iletişim boyutunu Mc. Luhan’ın 
küresel köy kavramı ile birlikte ele almıştır. Kültür kavramını detaylı inceleyen yazar 
kültürlerarası iletişimde yaşanan zorluklardan da bahsetmiştir.  

Tezin ikinci bölümünde uluslararası halkla ilişkiler kavramını detaylı ele almadan önce halkla 
ilişkiler kavramını inceleyen yazar uluslararası halkla ilişkileri uygulayan kuruluşları da bu 
bölümde ele almıştır. Üçüncü bölümde ise çok uluslu işletmelerde artan rekabetle birlikte önemi 
bir kez daha öne çıkan uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerini inceleyen İmrak (2012: 69), bu 
faaliyetleri sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz halkla ilişkileri, lobicilik ve diğer 
organizasyonlar olarak ayırmış ve tek tek ele almıştır. Uluslararası halkla ilişkilerde yaşanan 
zorlukları kültürel yapı, dil, hükümet yapısı ve medya ile olan ilişkiler olarak ele alan bu 
çalışmanın örneklemini çokuluslu bir şirket olan Deutsche Post DHL’nin uluslararası halkla 
ilişkiler faaliyetleri oluşturmuştur. Bu firmanın örneklem olarak seçilmesinin sebebini çokuluslu 
bir işletme olarak dünyada tanınırlığının yüksek olmasına ve Türkiye’de faaliyet göstermesine 
bağlayan yazar, konu ile ilgili örnek olaylara da yer vermiştir. 
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Sonuç kısmında yazar halkla ilişkiler birimlerinin konumlandırılması gereken noktanın üst 
yönetim kadrosu veya baskın koalisyonda olması gerektiğini ve çokuluslu işletmelerin Grunig 
ve Hunt’ın halkla ilişkiler modellerinden çift yönlü simetrik modelini kullanmalarının başarıya 
ulaşmada etkili olduğunu ifade etmiştir. Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarıya 
ulaşmasında farklı kültürlerin tanınmasının önemli olduğunu vurgulayan yazar, çokuluslu 
işletmelerin bünyelerinde halkla ilişkiler uzmanlarını çalıştırmaya başladıklarını ve bu alana 
daha çok yöneldiklerini belirtmiştir. İmrak, sosyal sorumluluk projelerinin, kültür ve sanat 
etkinliklerinin, oluşturulan küresel sloganların kültürlerarası iletişim bağlamında çokuluslu 
şirketlerin kullandığı yöntemler olduğunu ifade etmiştir. Nadide Aslı Dede’nin (1997: 28) tezinde 
savunduğu “Küresel Düşün Yerel Davran” kavramının tek başına yetersiz olduğunu, hem 
“küresel düşün yerel davran” hem de “yerel düşün küresel davran” fikrinin sentezlendiği bir 
yaklaşımın başarıya ulaşmada daha etkili olacağını savunmuştur. Yazar, araştırma örneğini 
oluşturan DHL firmasının uluslararası halkla ilişkiler faaiyetlerini planlarken bu iki düşünceyi 
benimsediğini ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğini gözlemlemiştir. Sonuç olarak çokuluslu 
şirketler için uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin kilit rol oynadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Tarık Kodal’ın Yüksek Lisans Tezi 

Tarık Kodal’ın 2016 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Anabilim Dalı’nda, “Uluslararası Halkla Ilişkiler Bağlamında Yumuşak Güç: Üç Hedef Kitle 
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi giriş, üç bölüm, sonuç ve ingilizce özet olmak üzere 105 
sayfadan oluşmaktadır. Yazar çalışmada, uluslararası halkla ilişkiler kavramını kamu 
diplomasisi ve yumuşak güç kavramları altında incelemiştir. Türkiye’nin yumuşak gücünün iç 
hedef kitle olarak ele alınan Türkiye’de yaşayan vatandaşlar tarafından bilinirliğinin ortaya 
konulmasını ve vatandaşların hangi konularda çalışmalara destek verdiğinin incelenmesini 
amaçlamıştır. Kodal (2016: 79), çalışmanın evrenini basit tesadüfi yöntemle seçtiği Kayseri’nin 
merkez ilçelerinde yaşayan bireyler olarak belirtmiş ve örneklemini ise 20-31 Aralık 2015 yılında 
Kayseri’nin üç merkez ilçesinde ikamet eden bireylerden oluşturmuştur. Yazar çalışmasında 
niceliksel araştırma yöntemlerinden anket çalışmasını kullanmıştır.  

Çalışmanın ilk bölümüde halkla ilişkilerin uluslararasılaşmasına, uluslararası halkla ilişkiler 
kavramına değinilmiş, küreselleşme olgusu, itibar yönetimi, ülke imajı ve uluslararası ilişkiler 
disipliniyle olan ilişkisi tartışılmıştır. Yazar ayrıca bu alandaki çalışmalarda Amerika etkisini de 
ele almıştır. İkinci bölümde yumuşak güç ve kamu diplomasisi konuları genel hatlarıyla 
incelenmiş, dünyadaki diğer ülkelerin başlıca uygulamaları ve Türkiye‟nin bu bağlamda kurmuş 
olduğu kurum ve kuruluşlara ve bunların çalışmalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölüm olan 
araştırma kısmında yazar, bütün bu gelişmelerin iç hedef kitledeki farkındalığı, memnuniyet 
düzeyi ve bu gelişmelerin nasıl değerlendirildikleri gibi soruların cevaplarından bahsetmiştir. Bu 
kısımda Kayseri ilinde yaşayan vatandaşlara basit tesadüfi yöntemle anket uygulanmış, veriler 
SPSS programı ile analiz edilmiş, katılımcıların demografik verilerine göre farkındalık 
seviyelerinde ve düşüncelerinde anlamlı farklılar tespit edilmiş ve çıkan sonuçlar üzerine 
tartışma gerçekleştirilmiştir. Yazar sonuç olarak, Türkiye‟nin iç hedef kitlesini oluşturan 
vatandaşların, Türkiye‟nin dış hedef kitlesi olan yurtdışındaki vatandaşlara yönelik uyguladığı 
kamu diplomasisi ve yumuşak güç geliştirme faaliyetlerinden tam olarak farkında olmadıkları, 
ancak Türkiye’nin bu faaliyetlerini bir gereklilik olarak gördükleri ve bu bağlamda 
gerçekleştirilen devlet politikalarını destekledikleri sonucuna varmıştır. 
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Gaye Aslı Sancar’ın Doktora Tezi 

Uluslararası halkla ilişkiler konusunda iletişim alanında yapılan ilk doktoraçalışması Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler 
Bilim Dalı’nda, Gaye Aslı Sancar tarafından, 2012 yılında “Uluslararası Halkla İlişkiler Yöntemi 
Olarak Kamu Diplomasisi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi” başlığı ile yazılan tezdir. Bu çalışma, 
konunun iletişim boyutuna değinmekte ve Türkiye’de bir iletişim fakültesi bünyesinde yazılmış 
ilk doktora tezi olma özelliği taşımaktadır. 

Danışmanlığını Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek’in yaptığı tezde yazar, giriş, 4 bölüm ve sonuçtan 
oluşan 401 sayfalık bu çalışmaya bir de İngilizce özet eklemiştir. Sancar, çalışmasında uluslararası 
halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu diplomasisini incelemiş ve tezini bu yönde şekillendirmiştir. 
Devletlerin diğer devletlerle birebir olan ilişki ve iletişim faaliyetlerinde diplomasiyi, diğer 
devletlerin halklarıyla olan iletişim faaliyetlerinde ise uluslararası halkla ilişkiler yöntemi olan 
kamu diplomasisi tekniklerini kullandıklarını ifade eden yazar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
20. yy. da sıklıkla kullanılan kamu diplomasisinin Türkiye için yeni bir kavram olduğunu 
açıklamıştır. Kamu diplomasisinin algı, imaj ve itibar yönetimini etkilediğini ve reaktif 
davranışların yerine uzun dönemli proaktif davranışları benimsemesi gerektiğini araştırmasında 
anlatan Sancar, çalışmanın temel amacının dünyadaki gelişmelerle birlikte Türkiye’de bu alanda 
yapılmak istenen çalışmalara katkı sağlamak olduğunu giriş kısmında belirtmiştir. Ayrıca 
yazar, kamu diplomasisinin, uluslararası halkla ilişkiler algılama yönetimi, stratejik iletişim 
yönetimi kavramlarıyla iç içe geçmiş olduğunu ve bu çalışmanın bu karışıklığa son vermede 
fayda sağlayacağını ifade etmiştir. Sanca’a göre (2012: 347) uluslararası kamuoyunun halkla 
ilişkiler faaliyetleri aracılığıyla yönetilmesi kamu diplomasisinde kullanılan kilit bir uygulamadır 
çünkü halkla ilişkilerle ilişkili olan uluslararası halkla ilişkiler, stratejik iletişim yönetimi, 
algılama yönetimi, imaj ve itibar yönetimi kavramları kamu diplomasisi amaçlarına hizmet 
etmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde değişen dünyada yeni aktörler ve bunların diplomasideki yeri, 
devletlerin dış politika aracı olarak diplomasi ve değişen güç kavramı çerçevesinde “sert güç”, 
“yumuşak güç” kavramları ve değişen dünyanın diplomatik ilişkilerinde kamuoyu oluşturmanın 
önemine değinilmiştir. Yazar, uluslararası halkla ilişkilerin sadece kamuoyu oluşturarak değil 
gerçekleştirdiği birçok faaliyetle devlet politikalarına meşruiyet sağladığını ifade etmiştir. Bu 
kapsamda halkla ilişkilerde rızanın üretilmesi ve kamusal alanda meşruiyetin sağlanması 
Chomsky ve Habermas gibi kuramcılar çevresinde ayrıntılı olarak incelenmiştir (Sancar, 2012:3). 
İkinci bölümde, uluslararası halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu diplomasisi kavramı ayrıntılı 
olarak incelenmiş, kamu diplomasisinin ABD’de nasıl ortaya çıktığı anlatılarak, kamu 
diplomasisinde hedef kitle, kaynak, sosyal paydaş ve aktörler anlatılmıştır. Kamu diplomasisi 
modelleri detaylı olarak ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, kamu diplomasisi kavramının 
uygulama kısmı incelenmiş; kültürel ve yurttaş diplomasisi, lobicilik, savunuculuk ve reklam 
gibi kamu diplomasisi uygulama alanlarının yanı sıra, geleneksel ve yeni medya, etkinlikler, 
projeler, ünlü kullanımı, uluslararası yayımcılık ve ulusal markalar gibi araçlar örneklerle 
açıklanmıştır.  Dördüncü bölümde öncelikle Türkiye’nin yumuşak gücü tartışılmış, Türk kamu 
diplomasisini uygulayan kuruluşlar olarak Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 
Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık TİKA ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu 
Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri örneklerle ele alınmıştır. Türkiye 
algısı ve bununla beraber oluşan imaj ve itibar yönetimi konularında kamu diplomasisinin nasıl 
bir rol üstlenmesi gerektiği sorusundan yola çıkarak; “Propagandanın günümüze uyarlanmış 
iknaya dayalı bir biçimi olarak kamu diplomasisi uluslararası halkla ilişkilerin anlamlandırıldığı 
bir neolojizmdir”, “Kamu diplomasisi aracılığıyla sert güç uygulamalarına meşruiyet 
sağlanmaktadır”, “Sert güçle kaybedilen güven ve itibar yumuşak güç ile yerine konmaya 
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çalışılmaktadır” ve “Sadece sert güce sahip olan uluslar ve gruplar, yumuşak güç uygulayabilir. 
Yumuşak gücün varlığı ülkenin sert gücüne bağlıdır” hipotezleri gerçekleştirilen derinlemesine 
görüşmelerle sınanmıştır. Sancar, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dışişleri 
Bakanlığı, Başbakanlık TİKA, uluslararası ilişkiler ve iletişim akademisyenleri ve iletişim 
danışmanları ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşme yöntemi ile toplam 12 kişi ile görüşmüş, 
ve “Propagandanın günümüze uyarlanmış iknaya dayalı bir biçimi olarak kamu diplomasisi 
uluslararası halkla ilişkilerin anlamlandırıldığı bir neolojizmdir”, hipotezine yönelik olarak sekiz 
destekleyen, dörtdesteklemeyen nitelikte cevaplar elde etmiştir. Yazar bu ilk hipotez için, 
derinlemesine görüşmelere katılanların çoğunun kamu diplomasisinin propaganda olduğunu 
düşünmeseler de, onun halkla ilişkiler olduğunu kabul ettiklerini ortaya koymuştur. Sancar, 
“Kamu diplomasisi aracılığıyla sert güç uygulamalarına meşruiyet sağlanmaktadır” hipotezine 
yönelik olarak destekleyen yedi cevap, desteklemeyen dört cevap, bir de tarafsız cevap 
bulmuştur. Burada katılımcıların çoğunluğunun sert gücün kabulünün yumuşak güç ile 
sağlanabileceğini ortaya koyduğunu ancak katılımcıların genel kanısının sert gücün hiç 
kullanılmaması gerektiği görüşünü vurgulamıştır. ”Sert güçle kaybedilen güven ve itibar 
yumuşak güç ile yerine konmaya çalışılmaktadır” şeklindeki üçüncü hipotezi destekleyen dokuz 
katılımcı varken, desteklemeyen iki katılımcı, soruya tarafsız cevap veren ise bir katılımcı 
bulmuştur. Ortaya çıkan genel sonucun, sert gücün gerçek anlamda kullanılmasından ziyade 
caydırıcı bir güç olarak var olması gerekliliği olduğunu ifade eden Sancar, çalışmada en dikkat 
çekici sonuçların dördüncü hipotezde olduğunu vurgulamıştır. Dördüncü ve sonuncu hipotezi 
”sadece sert güce sahip olan uluslar ve gruplar, yumuşak güç uygulayabilir. Yumuşak gücün 
varlığı ülkenin sert gücüne bağlıdır.” olan yazar, beş kişinin bu hipotezi desteklediğini, üç kişinin 
desteklemediğini ve dört kişinin ise tarafsız kaldığını ifade etmiştir. Hipotezin doğrulanmasına 
yönelik çok güçlü bir bağ olmadığını ifade eden Sancar, bu hipotezde güçlü bir bağ görülmese 
de kavramı ortaya atan Nye’ın (2005: 40) daha sonra yumuşak gücü tek başına yeterli görmeyip 
akıllı güç kavramını ortaya atmasının başlı başına hipotezi desteklemekte olduğunu ve hipotezin 
kısmen doğrulandığını kabul etmiştir. 

Yazar sonuç ve değerlendirme bölümünde geniş literatür çalışmasının ardından, katılımcılara 
sorulan karşı tarafı dinlemenin nasıl olması gerekliliği, Türk kamu diplomasisinin diyaloğa 
yönelik olduğunun açıklanması, iki yönlü iletişim için gerekli olan araştırma yöntemlerinin neler 
olduğunun tartışılması, Türk kamu diplomasisinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve model 
önerisini ortaya koymuştur. Sancar süreç ve modelin doğru uygulandığında Türkiye’nin 
yumuşak gücünü yaşadığı sorunlar karşısında doğru şekilde kullanabileceğini, Türk kamu 
diplomasisinin ilk olarak araştırma, daha sonra politikaların gözden geçirilip stratejilerin 
belirlenmesi, mesajların hazırlanması ve iletileceği araçların belirlenmesi, karşılıklı uygulamalara 
olanak verilmesi, diyalog ve tekrar araştırma sürecinin benimsenmesinin mümkün olduğunu 
ifade etmiştir. 

 

Gonca Yıldırım’ın Doktora Tezi 

Danışmanlığını Prof. Dr. Ayla Okay’ın yaptığı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda, 2014 yılında Gonca Yıldırım tarafından yazılmış 
tez ”Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi: Türkiye Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü (KDK) Örneği Çerçevesinde Kültürel Diplomasi”dir. Giriş, dört bölüm, 
ingilizce özet ve sonuç kısmından oluşan tez 445 sayfalıktır ve amacı uluslararası halkla ilişkiler 
bakış açısıyla kamu diplomasisine yaklaşmak ve her iki disiplinin modellerinin de karşılıklı 
olarak ele alınması, uygulama alanlarının da incelenmesidir. Araştırma kısmında incelenen kamu 
diplomasisinin temeli olan yumuşak gücün ayaklarından birini oluşturan kültürel diplomasi esas 
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alınmış, Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün faaliyetleri kültürel diplomasi 
çerçevesinde içerik analiz yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmış, ortaya çıkan bulgular ışığında 
Türkiye için kültürel diplomasiye yönelik bazı öneriler geliştirmiştir. 

Bu tezin birinci bölümünde yapılan literatür taramasıyla halkla ilişkilerin kamuoyu ve kamusal 
alan yaratılmasındaki rolü irdelenmiş, Halkla İlişkiler Toplumsal Yaklaşım Teorileri, 
Organizasyon Teorisi Yaklaşımları ve kamu diplomasisi teorileri karşılaştırılmış, kesişim 
noktaları değerlendirilmiştir. Yazar bu bölümde ayrıca uluslararası halkla ilişkilerin gelişimini 
etkileyen faktörleri, uluslararası halkla ilişkilerin aktörlerini ve uluslararası halkla ilişkiler 
uygulamalarında kullanılan sistematiği ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmanın ikinci 
bölümünde küreselleşme ve günümüz dünyasının değişen koşullarına paralel olarak değişen 
toplumsal yapılar, sistem aktörleri ve kamu diplomasisinin önemi ele alınmıştır. Bu bağlamda 
kamu diplomasisi modelleri, uygulama alanları ve ilişkili olduğu disiplinler bu bölümün içeriğini 
oluşturmuştur. Tezin üçüncü bölümünde yazar, kültürün özelliklerini, öğelerini, küreselleşme 
çağında kültürler arası ilişkileri ele almış, Türk kültürünün bu yapıyı nasıl taşıdığı, Türkiye’nin 
uyguladığı kültür politikaları ve bunların kamu diplomasisi dahilinde ele alınışını incelemiştir. 
Dördüncü yani araştırma bölümünde ise yazar; Osmanlı ve Türkiye’deki diplomasi anlayışı ile 
başlamakta ve günümüz KDK ve faaliyetlerini ele almaktadır. Deibel ve Roberts, Zaharna, Cull, 
Signitzer ve Coombs’un kamu diplomasisi modellerinden yola çıkarak siyasal enformasyon ve 
kültürel diplomasi bağlamında oluşturulan araştırma kategorileri ve ölçekleri içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiş, KDK’nın faaliyetlerinde kültürel diplomasinin hangi boyut ve ölçüde 
kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Yıldırım’ın yaptığı bu araştırma ve 
sonuçları ışığında Türkiye’nin uygulayabileceği kültürel diplomasi çalışmaları konusunda 
öneriler geliştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında kamu diplomasisinin yıllara dayanan değişim süreci, ele alınış şekliyle 
uzmanların gözünde yarattığı olumlu-olumsuz görüşler, çeşitli alanlardaki uygulama şekilleri ve 
diğer disiplinlerle ilişkisini inceleyen Yıldırım, bu çalışmanın önemini uluslararası halkla 
ilişkilerle kamu diplomasisi kuram ve pratiklerinin karşılıklı ele alınması olarak ifade etmiştir. 
Bu çalışma kamu diplomasisine halkla ilişkiler boyutundan yaklaşımı desteklemektedir. Yazar 
araştırma sorununu; KDK kültürü, kültürel öğeleri ve Türk kültürel kodlarını yani kültürel 
diplomasiyi etkin dış politika yaratmak ve farklı toplumları etkileyerek, Türkiye’yi tanıtmakta ne 
ölçüde kullanmaktadır? Türkiye kamu diplomasisi vizyonu ile kültürü nasıl daha iyi 
kullanabilir? olarak, araştırmanın sınırlılığını ise KDK’nın Ocak 2010 – Aralık 2013 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği kültürel diplomasi çalışmalarının değerlendirilmesi olarak belirlemiştir. 
Bu çalışmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin uluslararası tanıtım faaliyetlerinin 
tamamı oluşturmaktadır. Tüm bu çalışmaların içinden ve özellikle kamu diplomasisine hizmet 
etmesi amacıyla kurulan KDK ve faaliyetleri inceleme kapsamında örneklem olarak seçilmiştir. 
Kültürel diplomasi ve siyasal enformasyon birleşimi şeklinde ele alınan kamu diplomasisi 
çerçevesinde öncelikle kültürel diplomasi ve siyasal enformasyona yönelik kodlar belirlenip, 
bunların Koordinatörlüğün etkinlikleri dahilinde ele alınış şekli, kullanılma oranları tespit 
edilerek içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada belirtilen yıllar arasında 
gerçekleşen etkinlikler resmi web sitesinden takip edilmiş, irdelenmiş ve ayrıntılı olarak 
niceliksel ve niteliksel bir analiz yapılmıştır. Bu yöntem ışığında, kültürel diplomasiyi oluşturan 
öğeler ile KDK’nın bu öğeleri nasıl kullandığına dair değerlendirme yapabilmek için bazı ölçekler 
geliştirilmiştir. Yıldırım (2014: 317-322), araştırmada KDK’yı seçerken kamu diplomasisi 
konusunda Türkiye’de en yetkin birim olmasını belirleyici nokta olarak ele almıştır. Çalışmada 
KDK’nın resmi sitesinde bulunan “Faaliyetler” başlıklı sekmesinde yer alan, Kasım 2010- Aralık 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve web ortamında kamuya aktarılan 104 adet faaliyet 
analiz edilmiştir. Yazar, içerik analiziyle elde ettiği bulgulara göre KDK’nın faaliyetlerinin %89 
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gibi çok büyük bir oranının siyasal enformasyon odaklı yürütüldüğünü, kültürel diplomasi 
faaliyetlerinin kamu diplomasisi faaliyetlerinin toplamının %11 gibi az bir oranını 
oluşturduğunu belirtmiştir. Bu bulgular “Kamu diplomasisi faaliyetleri ağırlıklı olarak siyasal 
enformasyon odaklı yürütülmektedir, kültürel diplomasiye gereken önem verilmemektedir” 
varsayımlarını doğrulamaktadır. Bu sonuç aynı zamanda “KDK kültürel kodları kamu diplomasi 
faaliyetlerinde ne kadar kullanıyor? Kültürel diplomasi faaliyetlerinin kamu diplomasisi 
faaliyetlerinin toplamına yansıması nedir?” sorularının da cevabını vermektedir. Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğü faaliyetleri çerçevesinde kurumun web sitesinden incelenen 104 
adet faaliyete ilişkin genel bir değerlendirme yapan Yıldırım; faaliyetlerin %27’sinin Üniversite 
Programları, % 53’ünün Siyasal İletişim Faaliyetleri, %27’sinin Medya-Tanıtım Çalışmaları olarak 
yapıldığını ortaya koymuştur. Faaliyetler, alt başlıklarına göre değerlendirildiğinde kamu 
diplomasisinin anlatıldığı paneller, Türk dış politikasının tanıtıldığı tanıtım programları, gençlik 
programları, Türk iç ve dış politikasının anlatıldığı ülke toplantıları, gazeteci heyetleri 
programları, yabancı basını bilgilendirme programlarının hepsinin siyasal enformasyon amaçlı 
olduğu görülmüştür. Akil İnsanlar Konferansları, Küresel Forum ve Avrupa Toplantılarının ise 
Türkiye ve dünya siyasi ve sosyal gündemini oluşturan konuların tartışıldığı, görüş bildirildiği 
toplantılar olduğu yazar tarafından belirtilmiştir. Yıldırım, değerlendirme bölümünde özetle, 
KDK faaliyetlerinin Türkiye’nin yeni iç ve dış politikasına ilişkin yoğun bir ikna ve 
bilgilendirmeye yönelik söylem ve faaliyetleri %89 oranla öne çıkarken, kültürel diplomasiye 
dönük olarak tespit edilen faaliyet ve söylemlerin oranı %11 olarak bulunduğunu ifade etmiştir. 
Bu sonuçlar araştırmanın başlangıcında sorulan “Kamu diplomasisi faaliyetlerinde kültürel 
öğelerin oranı, yansıması, bu öğelere ne kadar önem verildiği” sorularına verilmiş bir cevap 
niteliği taşımaktadır. 

 

Pınar Aslan’ın Doktora Tezi 

2018 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda, 
Pınar Aslan tarafından, Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk danışmanlığında “Bir Uluslararasi Halkla 
İlişkiler Stratejisi Olarak Kültür ve Yaratici Endüstri Ürünleri: Latin Amerika Pazarinda Türk 
Dizileri Üzerine Bir Araştirma” başlığı ile yazılan tez 213 sayfadan oluşmaktadır. Giriş, dört 
bölüm, sonuç kısmı, bir de ingilizce özet eklenen bu çalışmanın amacı Türk televizyon dizilerinin 
yurt dışında, özellikle de Latin Amerika sektöründeki başarısının incelenmesi ve bu etkinin olası 
sonuçlarının belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. Yazar, Türk televizyon dizilerini 2014 yılında 
Şili’de başlayan Latin Amerika pazarında uluslararası halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, kültürel 
diplomasi, yumuşak güç ekseninde analiz etmiş, Türk televizyon dizilerini yaratıcı kültür 
endüstrisi ürünü olarak ele almış ve kültür ürünlerinin Şili’de elde ettiği başarıları uluslararası 
halkla ilişkiler çerçevesinde değerlendirmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde, uluslararası halkla ilişkiler kavramı detaylı bir şekilde incelenmiş 
ve itibar yönetimi, yumuşak güç, kültürlerarası iletişim gibi kilit kavramlarla ilişkilendirilmiştir. 
İkinci bölümde kamu diplomasisi kavramıyla kültürel diplomasi arasındaki bağ ve dünyada ve 
Türkiye’de kamu diplomasisi irdelenmiştir. Üçüncü bölümde kültür, popüler kültür ve kültür 
endüstrisi kavramları sonrasında kültür ve yaratıcı endüstrilerin günümüzde geldiği durum ele 
alınmış, tez çalışmasının araştırmasını içeren dördüncü bölümde ise televizyon dizileri yaratıcı 
kültür endüstrisi olarak incelenmiş, Türk televizyon dizilerinin yurt dışındaki başarısı 
değerlendirilmiştir. Ayrıca Latin Amerika’da Türk televizyon dizilerinin yayımlandığı ilk ülke 
olan Şili’de Türk dizilerinin başarısı örnek olay tekniğiyle incelenmiş, sonrasında Şili’de 
derinlemesine görüşmelerin sonuçlarına yer verilmiştir. Türk televizyon dizilerinin Latin 
Amerika dizi sektörüne entegre olma süreci sebep ve sonuçlarıyla ele alınmıştır.  
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Aslan (2018: 139), yaptığı derinlemesine görüşmelerin sonucunda Türk dizilerinin Şili’de 2014 
yılından beri Türkiye ve Türk kültürüne dair bir bilgi akışı sağladığı, önyargıları ortadan 
kaldırmaya yaradığı, Türkiye’nin yumuşak gücünü arttırdığı ve bu nedenle uluslararası halkla 
ilişkiler stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Ulaşılan bulgular 
doğrultusunda, Türk dizilerinin Şili’de büyük bir başarıya ulaştığı ve bu başarının Türkiye’nin 
yumuşak gücüne ciddi oranda etki ettiği gözlemlenmiştir. Bunun nedenini yazar, Latin 
Amerika’da 2014 yılından beri Türk televizyon dizisi izleyenlerde Türkiye’ye dair bir merak, 
yakınlık ve hayranlık olduğuna hatta derinlemesine görüşmelerde Türkiye’ye seyahat etmeyi 
isteyip istemedikleri, Türk müziğine ve modasına ilgileri hakkında sorulan sorulara tüm 
katılımcıların olumlu cevap vermesiyle ilişkili olduğuna bağlamıştır. Aslan’a göre yumuşak 
gücün giderek önem kazandığı günümüzde Türkiye’nin de bu güce ciddi oranda ihtiyacı olduğu, 
Türkiye’nin uluslararası markalarının çok az olması, müzik ve spor gibi alanlarda edindiği 
başarıları sürdürebilir kılamaması gibi nedenlerle yumuşak güç kaynağının Türk dizileri olduğu 
söylenebilir. Bu sebeple, Türk dizilerinin bir kültür endüstrisi ürünü olarak ele alınması 
gerektiğini, bu çerçevede de ölçümleme, planlama ve sürekli değerlendirmeye dayanacak 
çalışmaların Türkiye’nin yumuşak gücünü desteklerken Türk dizilerinin uluslararası başarısını 
da sürekli kılacak iki yönlü bir fayda sağladığını ifade etmiştir. 

 

Hande Gözüm’ün Doktora Tezi 

2018 yılında, “Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi: Soğuk Savaş Döneminde 
Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri Örneği” başlıklı tez Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda Hande Gözüm tarafından 
yazılmıştır. Danışmanlığını Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir’in yaptığı tez giriş, ingilizce özet, üç 
bölüm ve sonuç olmak üzere 174 sayfadan oluşmaktadır. 

Çalışmanın amacının, kamu diplomasisi tarihini detaylı irdeleyerek tanımlamak ve açıklamak 
olduğunu ifade eden Gözüm aynı zamanda, kamu diplomasisini, Truman Doktrini ve Marshall 
Planı ile kurumsallaşmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkileri ekseninde, 
uluslararası halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele almaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı, 
önemi, sınırlılıklarından bahseden yazar birinci bölümde, uluslararası halkla ilişkiler kavramı ele 
almış, uluslararası toplumsal rızanın inşası, güç, uluslararası politikalarda meşruiyetin 
sağlanması konusunu irdelemiştir. İkinci bölümde araştırmanın sınırlılığını da oluşturan Truman 
Doktrini ve Marshall Planı’nın kamu diplomasisi bağlamında değerlendirilmesi üzerine 
yoğunlaşan yazar, kamu diplomasisi aracı olan Amerikan yardımlarından da bahsetmiştir. 
Üçüncü bölümde Marshall Planı Filmlerini analiz edip çözümleme yapmıştır. Yazar güç, 
diplomasi, hegemonya, ikna söylemi, propaganda gibi kavramların kamu diplomasisi 
uygulamaları ile arasındaki ilişkiyi de analiz etmiştir. 

Gözüm’e göre (2018: 98) ABD, kamu diplomasisini uluslararası halkla ilişkiler etkinliği olarak 
kullanmayı keşfeden ve önemli bir dereceye kadar da uygulama ölçütlerini belirleyen devlettir. 
Bu nedenle yazar, 1945 yılından itibaren ABD’nin kamu diplomasi söylemini hangi çerçevede 
planladığı, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı kamu diplomasi pratiğinde, Türkiye’ye ve Türk 
halkına hangi mesajları verdiği, ABD’nin, kamu diplomasi pratiği olarak hangi araçları 
kullandığı, Soğuk Savaş döneminde etkin biçimde kullanılan kamu diplomasisi pratiğinin son 
yıllarda neden tekrar popüler bir faaliyet haline geldiği ve günümüzde kamu diplomasi 
pratiğinin hangi araçlarla uygulandığı sorularına cevap aramıştır. Sonuç olarak yazara göre, 
politikalara destek sağlama, olumlu algı oluşturma ve sürdürülebilir ilişki inşa etme 
süreçlerinden oluşan kamu diplomasisinin yumuşak güç üreten bir ülke tarafından, uluslararası 
politikada kullanılabilecek etkin bir araç olduğu ifade edilmiştir. Günümüz uluslararası 
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ilişkilerinde, başta Amerikan hegemonyası olmak üzere, söz sahibi diğer uluslararası ya da 
bölgesel aktörler daha baskın hale gelmiş ve uyguladıkları politikalar çevresinde gittikçe azalan 
bir meşruiyete sahip olmaya başlamışlardır. 

 

Fikret Soner’in Doktora Tezi 

Fikret Soner’in “Uluslararasi Halkla İlişkiler Çerçevesinde Oluşturulan Gastrodiplomasi Modeli: 
Türkiye İncelemesi ve Öneriler” başlıklı tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda, 2020 yılında, Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül Alan 
danışmanlığında yazılmıştır. 268 sayfadan oluşan tez, giriş, ingilizce özet, üç bölüm, bulgu ve 
yorumlar ve sonuçtan oluşmaktadır. Yazar çalışmanın odak noktasının gastrodiplomasi 
kavramının kamu diplomasisi, uluslararası halkla ilişkiler, kültürel diplomasi alanları ile 
ilişkisinin ortaya konulması olduğunu belirtmiştir. Ayrıca gastrodiplomasinin bir model olarak 
ortaya konulmasıyla, kamu diplomasisi alanı içinde yer alan çeşitli aktörlerin farkındalığının 
tespitine olanak sağlanacağı görüşündedir. Gastrodiplomasiyi kamu diplomasisi ana başlığı 
altında, kültürel diplomasi kümesinin içinde ele alan yazar, bu araştırması ile oluşturduğu 
gastrodiplomasi modeli eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarının 
gastrodiplomasi konusuna olan ilgisi, uygulamalarının tespiti ve seviyesinin belirlenmesini 
hedeflemiştir. Araştırma çerçevesinde gastronominin bileşenlerinden yola çıkılarak oluşturulan 
gastrodiplomasi modeli eşliğinde, devlet kurumlarının belirleyici rolünün ortaya konması ve 
yapılan görüşmeler yoluyla farkındalığın tespit ve inşa edilmesi amaçlanmıştır. Toplanan veriler 
ile mevcut durum tespit edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.  

Birinci bölümde, uluslararası halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi kavramları irdelenmiş, ulus 
markası ve ulus kimliği kavramları kamu diplomasisi ile ilişkilendirilmiştir. Yine birinci bölümde 
yazar, kültürel diplomasi kavramından bahsetmiş ve Türkiye’nin kamu diplomasisi ve kültürel 
diplomasi yaklaşımına değinmiştir. Son olarak gastrodiplomasiden bahseden yazar, ikinci 
bölüme geçmeden önce gastrodiplomasi modeli geliştirmiştir. Yazara göre uluslararası halkla 
ilişkiler, kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi etrafında konumlandırılan gastrodiplomasi; 
boyutları, bileşenleri ve yüksek ekonomik değer yaratma potansiyeli ile hem birey ve 
kuruluşların hem de devletlerin faaliyet ortamında yer almaktadır. Soner’in ürettiği 
gastrodiplomasi modelinde, devletin ve devlet dışı sivil oluşumların alanları yatay ve dikey 
olarak şekillenen iki farklı, fakat birbirleriyle bağlantılı ortam olarak gösterilmektedir. Modelde 
yatay alanda yasal düzenleme, liderlik, destek, pazarlama ve sürdürülebilirlik yer alırken, dikey 
alanda imaj ve itibar, iletişim, kurumsallaşama, tanıtım ve satış, gurur ve destek faaliyetleri yer 
almaktadır (2020: 107). İkinci bölümde yazar, araştırmanın yönteminden, modelinden, evren ve 
örnekleminden, verilerin elde edilip analiz edilmesinden bahsetmiştir. Bulgu ve yorumların ele 
alındığı üçüncü bölümde Soner, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, 
T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TASAM 
Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi, TURYİD Turizm 
Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, TAFED Türkiye Aşçılar 
Federasyonu, “Yeni Anadolu Mutfağı” Mikla, Mehmet Gürs gibi görev kapsamına kültür, tarım, 
ticaret ve dış politika, turizm ana bileşenlerinin girdiği devlet kurumlarının ve sivil toplum 
temsilcilerinin web sitelerinde, 2019 yılı içerisinde yüklenmiş olan strateji belgesi, eylem planı, 
faaliyet raporu, çalıştay veya zirve toplantıları sonuç raporları, kamuya yapılan duyuru 
niteliğindeki belgeleri incelemiştir. Araştırmanın veri toplama sürecinde ikinci aşamayı, 
örneklemi oluşturan ve devlet teşkilatı içerisinde kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi 
bağlamında gastrodiplomasiyi uygulayacak kurumların üst düzey yöneticileri ve yakından ilgili 
görülen sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile gerçekleştirilecek derinlemesine görüşmeler 
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oluşturmaktadır. Soner bu amaçla, TURYİD Başkanı, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı ve Şef 
Mehmet Gürs ile yaptığı görüşmeler ile gastrodiplomasi modelinin dikey boyutunda yer alan 
sektörlerdeki farkındalığı ortaya koymayı, devletten beklentiyi anlamayı ve devletin 
uygulamalarının yarattığı etkiyi belirlemeyi hedeflemiştir. 

Araştırma sonucu olarak, örneklem grubunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının 
gastrodiplomasi konusunda farkındalığının devlet kurumlarından daha yüksek olduğu ve devlet 
ile sektörü çeşitli vesilelerle bir araya getirdikleri görülmüş, kanaat önderi konumunda olarak 
veya strateji üreterek devlet kurumlarının dikkatini çekmekte oldukları anlaşılmıştır. Yazar, 
kurumsal web sitelerini incelemesi sonucunda, gastrodiplomasi modelinde devlet kurumlarına 
verilen fonksiyonlar bakımından, Dışişleri Bakanlığı’nın destek ve pazarlama, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın pazarlama (tanıtım), sürdürülebilirlik, liderlik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
liderlik, destek, Ticaret Bakanlığı’nın destek ve pazarlama konularında öne çıkmış oldukları 
kanısına varmıştır. Soner’e göre, kamu diplomasisi alanında konumlandırılan gastrodiplomasi, 
imaj ve itibar yönetiminde bir araç ve yaklaşım olarak sunulmakta aynı zamanda temelinde derin 
kökler de barındırmaktadır. Bununla birlikte yazar, Türkiye’nin gıdayı ilk sıralara alarak hareket 
edilmesinin geleceğin şekillenmesinde fayda sağlayacağı ve yasa koyup denetleyen, destekleyen 
bir devlet yapısının bütüncül bir anlayışla, sektörel stratejiler ve politikalar üreterek yön verdiği, 
liderlik ettiği bir ortamda, gastrodiplomasinin bütün bileşenleri ile hayat bulabileceği 
kanısındadır. 

 

SONUÇ 

YÖK resmi internet sitesinde yapılmış olan tarama sonucunda iletişim disiplini içinde 
uluslararası halkla ilişkiler konusunda yazılan dokuz tez incelendiğinde; genel hatları ile 
yazıldıkları yıllarda uluslararası halkla ilişkiler kavramını detaylı olarak ele aldıkları, günümüz 
şartlarında değerlendirildiğinde ise farklı boyutlar açısından ele alınmaya başladığı ve iletişim 
disiplinine özel olarak alana pozitif katkıda bulundukları söylenebilir. İncelenen bu dokuz tez 
çalışmasının daha sonra yapılacak tezlere öncülük edeceği söylenebilir.  

Tezlerde genel olarak, halkla ilişkileri, uluslararası halkla ilişkileri, kültürel diplomasi ve kamu 
diplomasisi ilişkisine vurgu yapıldığı ve uluslararası halkla ilişkilerin sadece iletişim alanında 
değil siyaset bilimibağlamında kamu diplomasisi için de ne kadar önemli olduğu işlenmiştir. 
Tezlerde ortak olarak bahsedilen konular, uluslararası halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu 
diplomasisi kavramı ve aralarındaki ilişkidir.  

Yazılan tezlerin tümünde ilk olarak literatür taraması yapılmış, araştırma ile ilgili bilgi içeren 
kaynak ve belgeler sistematik şekilde incelenmiş ve betimlenmiştir. Nadide Aslı Dede tarafından 
yazılan ilk yüksek lisans tezinin yöntemi derinlemesine görüşme iken, Sibel Karakaya’nın tezi 
anket çalışmasıdır. Zeynep İmrak durum analizi yaparak örnek olay incelemesi 
gerçekleştirmiştir. Tarık Kodal tarafından yazılmış olan tezde nicel yöntemlerden anket çalışması 
kullanılmıştır. Gaye Aslı Sancar tarafından yazılan ilk doktora tezinin yöntemi derinlemesine 
görüşme olurken, Gonca Yıldırım tarafından yazılmış üçüncü tezin yöntemi ise içerik analizidir. 
Pınar Aslan tezinde örnek olay incelemesi ve derinlemesine görüşme tercih ederken, Hande 
Gözüm örnek olay incelemesi gerçekleştirmiştir. Uluslararası halkla ilişkilerle ilgili yazılan son 
tez Fikret Soner tarafından hazırlanan çalışmadır ve yazar araştırmasında örneklem olarak seçtiği 
kurumlarla derinlemesine görüşmeler yapmış ve gastrodiplomasi üzerine bir model 
oluşturmuştur.  

Tezlerde iletişim teknolojilerinin ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte halkla ilişkilerin 
boyut değiştirdiği, farklı coğrafyalarda bulunan farklı kamulara hitap edebilmenin, uluslararası 
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toplumu bir şekilde etkilemenin ve yönlendirmenin en önemli araçlarından birinin uluslararası 
halkla ilişkiler olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda devletlerin uluslararası halkla ilişkilerin, 
uygulamalarıyla rıza üretimini gerçekleştirdiği, uluslararası halkla ilişkiler yöntemi olan kamu 
diplomasisi ile sıkı bir ilişki içinde olduğu, bir ülkenin çıkarlarını gözetme ve dış kamuoyu 
oluşturma anlamında kamu diplomasisi kadar etkili bir yöntem olduğu vurgulanmıştır. Buradan 
yola çıkarak iletişimin giderek önemli hale geldiği toplumlarda dünyadaki bütün ülkelerin 
uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinden faydalanmaya çalışmasının normal olduğu 
söylenebilir. 

İncelenen dokuz tezde de halkla ilişkilerin uluslararası ilişkiler alanında kamu diplomasisi ile 
birlikte anıldığı, uluslararası halkla ilişkilerin ve kamu diplomasisi alanlarının ilgi çerçevesi ve 
gündemlerinin çoğu kez birbiri ile aynı olduğu ifade edilmektedir. Uluslararası halkla ilişkiler, 
algı yönetimi, imaj ve itibar yönetimi, stratejik iletişim yönetimi gibi kavramlar kamu 
diplomasisine katkı sağlayan alanlar olarak değerlendirilmektedir. Akademik yazında ve 
uygulamada kapsamı ve çerçevesi farklı şekillerde tanımlanan uluslararası halkla ilişkilerin 
devletle ilişkili boyutuna da dikkat çekilmektedir. Tezlere göre uluslararası halkla ilişkiler 
faaliyetleri, kriz yönetimi kampanyaları, küresel şirketler için geliştirilen iletişim ve kurumsal 
kimlik stratejileri ile hükümetler tarafından yürütülen, dış politika amaçlarını gerçekleştirmede 
ve uluslararası kamuoyunda olumlu algı yaratmada ciddi öneme sahip faaliyetlerdir. Yazarlar, 
uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin hem devletlerin uluslararası kamuoyunu yönetirken 
kullanacakları araç görevi üstlendiğini belirtmiş hem de hükümetlerarası ilişkiler, uluslararası 
örgütler, ulusaşırı ekonomik faaliyetler ve farklı ulus halkları arasındaki etkileşimler gibi alanları 
kapsadığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte uluslararası arenada halkla ilişkilerin etkili ve 
verimli sonuçlar alınacak şekilde uygulanabilmesinin, uygulayıcıların diğer ülkelerin kültür ve 
değerler sistemlerine, siyasi ve ekonomik yapılarına yönelik bilgi ve ilgisinin artmasına bağlı 
olduğu kansına varılmıştır. Tezlerde uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerini kullanan 
devletlerin, kurum veya kuruluşların bu bağlamda kendi kültürel, sosyal ve ekonomik 
değerlerini kamuoyuna anlatmayı aynı zamanda siyasi olarak iç ve dış politikaları konusunda 
uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladıkları vurgulanmıştır. 

Halkla ilişkilerin uluslararası boyutu olan uluslararası halkla ilişkiler ve geleneksel diplomasiden 
farklı, yumuşak gücün tabanı olan kamu diplomasisi arasında bir ilişki olduğunu vurgulayan 
tezlerde, özellikle sosyal bilimlerde bir araştırmacının olayları tam olarak tarafsız şekilde 
değerlendirmesinin ve sonuçlara ulaşmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bunun en 
önemli örneğinin, halkla ilişkilerin ve kamu diplomasisinin bazı uygulayıcıları propaganda ve 
rıza yaratma aracı olarak görüp bazılarını da ilişki, diyalog ve işbirliği yöntemi olarak 
tanımlaması olduğu belirtilmiştir. Bu tezlere göre gerek halkla ilişkilerde gerek kamu 
diplomasisinde bazı kavramların anlaşılmasında ve algılanmasında tarihsel süreçlerden de 
kaynaklanan önyargıların bulunduğu, her iki kavramın da sıklıkla propagandanın örtülü 
biçimleri olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. Son yıllarda özellikle kendini iyi ifade 
edemeyen, yanlış algılanan ve hakkında ön yargılara sahip olduğu söylenen Türkiye’nin de 
uluslararası halkla ilişkiler kavramını göz ardı etmemesi gerektiği, sahip olduğu yumuşak güç 
kaynaklarını iyi değerlendirmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
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GİRİŞ  

Türkiye’de turizm endüstrisinin dünya turizm gelirinden hak ettikleri payı alamadıklarına dair 
tartışmalar uzun süredir devam etmektedir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve turizmin alt ve üst 
yapısı yönünden zengin olmasına rağmen, turizmde rakip ülkelere oranla istenilen geliri elde 
edemediği bilinen bir gerçektir.   

Turizm sektörünün gelişmesi sunduğu mal ve hizmetlerde rekabet üstünlüğü elde edebilmesi ile 
mümkündür (Tuna vd., 2019: 154). Türkiye’de turizm sektörünün dünyada rekabet edebilmesi 
için turizm çalışanlarının son derece deneyimli kalifiye yöneticilere ve çalışanlara yani nitelikli 
işgücüne ihtiyacı olduğu bilinmektedir (Erbaş vd., 2016: 3). İnsan faktörü işletmelerin başarısında 
her zaman en önemli unsurdur. Bu nedenle özellikle yoğun rekabet ve küreselleşme sürecinde 
işletmelerin nitelikli insan kaynağına ihtiyaçları vardır (Pelit ve Ak, 2018:40). Nitelikli insan 
kaynağını devamlı suretle okullardan temin etmek çok mümkün görünmemektedir. En iyi insan 
kaynağı mesleki gelişim stratejisi ile ulaşılabilir. Bu strateji;  mesleki yeterlilik, meslek yasası, 
kişisel gelişim, örgütlü sivil toplum kuruluşu vb. şartların oluşturulması ile mümkündür. 
Nitelikli insan kaynağı turizm endüstrisinin emek yoğun yapısı nedeniyle önceliklidir. Turizm 
sektörünün ekonomik, sosyal ve siyasal olaylardan en fazla ve en hızlı etkilenen sektör olması 
nedeniyle personel devir hızının yüksek olmasına neden olmaktadır (Pelit ve Ak, 2018: 41). Kılıç 
ve Uslu (2019: 227), yaptıkları araştırmada, İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otellerin 
üst düzey yöneticilerin en son çalıştıkları işletmedeki çalışma süresinin %58,6 ile 1-3 yıl olduğu 
görülmüştür. Bu sürenin çok kısa olması, üst düzey yöneticilerin iş devir hızının da çok yüksek 
olduğunu göstermektedir. Turizm sektöründeki personel devir hızının yüksek oluşu beraberinde 
nitelikli hizmet ve kalite sorununu getirmektedir.  

Turizm sektörünün emek-yoğun yapısı, turizm alanında yükseköğretimin çok yönlü, güncel, 
insan ve sektör yapısına uygun olarak tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır (Çelen ve Tuna, 
2019:526). Ancak, turizm endüstrisinde diplomalı işgücünün büyük bir kısmının turizm 
sektörüne girmediği ve turizm sektörünü kısa sürede terk ettiği yapılan akademik çalışmalarda 
görülmektedir (Erbaş vd., 2016: 2).  

Erbaş vd., (2016: 2)’e göre, her sosyal sistem kendi mesleklerine ve kendi mesleğinin kanıtı olan 
diplomalarına veya eğitimine dayalı olarak kurulmalıdır. Hukuk, sağlık ve eğitim alanlarında 
olduğu gibi turizm alanında da turizm sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için turizm 
diplomasına dayandırılması gerekmektedir (Erbaş vd., 2016: 2). Meslek seçimi, insanların bütün 
hayatını ve çalışacağı sektörü etkileyen önemli dönüm noktalarından biridir. Çünkü meslek 
seçimi kişinin yalnızca çalışma sahasını değil bununla birlikte seçtiği sektörü, hayatını ve 
geleceğini etkileyecek pek çok önemli unsuru da içerir (Konak ve Özhasar, 2019: 2). Pek çok 
ülkede mesleki davranışların incelenmesi ve dikkatlerin meslek seçimi konusu üzerine 
yoğunlaşması toplumsal değişime, sanayileşme ve ekonomik kalkınma süreçlerine paralellik 
göstermiştir (Ülkü, 2019: 199). 

Gelişmiş ülkelerinde yatırımcılar, yatırımlarını profesyonel yöneticilere teslim ederken 
Türkiye’deki girişimci ve yatırımcılar kurdukları turizm tesislerini kendi soy bağı için istihdam 
alanı olarak görmektedirler (Erbaş vd., 2013: 1155). Meslek seçimi, sadece mesleği seçenler 
açısından değil bu mesleğe sahip olanları istihdam edecek sektörler açısından daha önemlidir. 
Örneğin, otel işletmesine hayat veren aslında otelde çalışanlar ve müşterilerdir. Otel 
müşterilerinin güvenli hizmet almaları, çalışanların diplomalarının mesleki güvencesinin 
sağlanması, deneyim kazanmış yönetici ve çalışanların hak ve hukuklarının korunmasının 
Turizm Meslek Yasası ile mümkün olacağı kanaati yüksek seviyededir.   



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2): 149-162. 

 152 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

İş veya meslek, en dar anlamda kişinin geçimini sağlamasıdır. Geniş anlamda ise, bireyin kendisi 
veya toplum için yaptığı bir faaliyettir. Bir faaliyetin iş sayılabilmesi için şu özellikleri taşımaları 
gerekir. Bunlar; bireyin bir çaba içerisinde olması, yaptığı işe bir değişim getirebilmesi, iş ile ilgili 
belirlenmiş kuralların olmasını gerektirir (Ülkü, 2019: 197-198). Türk Dil Kurumu mesleği “Belli 
bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet 
vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak 
tanımlamaktadır.  

Meslek yasaları, belirli bir meslek alanındaki meslek personelinin haklarını ya da o meslek 
grubunun verdiği hizmetlerden yararlananların haklarını karşılıklı olarak korumak üzere, kanun 
koyucu tarafından onaylanan düzenlemeleri ve yaptırımları içeren yasa, yönetmelik veya 
kanundur (www.psikolog.org.tr). Meslek Odası ise, belli bir meslek mensubunu içine alan ve 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olup, kanun ile kurulurlar. Üyelik zorunlu 
olup, üye olunmadan mesleki faaliyet yürütme imkânı bulunmamaktadır. Meslek kuruluşlarının 
en önemli özelliği idari ve mali özerkliğe sahip olmalarıdır (Dursun, 2011: 10). 

Turizmi, arz eden ülkelerin ekonomileri ve istihdamları için yaşamsal önemdedir. Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 Belgesinde belirlenen stratejik yaklaşımlara göre, 2023 yılında, 63 milyon 
turist ve 86 milyar ABD doları dış turizm gelirine ulaşılacağı öngörülmektedir. Bu hedefe 
ulaşmak kuşkusuz nitelikli personel, hizmet kalitesinin, rekabet gücünün ve turist başına 
ortalama harcamanın arttırılması ile mümkündür (www.ktb.gov.tr). Örneğin, Türkiye’de kıyı 
otellerinde fiyat düşürme sebepleri arasında; turistik arz kapasitesi, turistik hizmet kalitesi ve 
paydaşlar arası işbirliği olmayışı yönünde sektör paydaşlar arasında fikir birliği olduğu ortaya 
çıkmıştır (Tuna vd., 2019: 138). 

Yapılan araştırmalarda turizm endüstrisinde çalışanların büyük çoğunluğunun turizm eğitimi 
almamışlardır. Bunun nedeni turizm çalışanlarının herhangi bir meslek yasalarının olmaması 
veya bir yasa ile korunmamış olmalarıdır (Erbaş vd., 2016: 6). Kuşkusuz uluslararası rekabette 
kaliteli hizmetin önemi büyüktür. İnternet teknolojisi sayesinde turistler; destinasyon, ulaşım, 
konaklama işletmeleri vb. ile ilgili değerlendirmeler yaparak karar vericilere yön verdikleri 
bilinen bir gerçektir (Yücel ve Arıkan, 2019: 660). Bununla birlikte turistler yerel halk ile buluşup 
kaynaşmaktadırlar. Ancak ağırlıklı olarak turistler tatil süresince daha çok turizm endüstrisinin 
çalışanları ile buluşup kaynaşırlar (Yarcan, 2007: 36).  

Turizm sektöründeki mesleklerin; çalışma koşulları iyileştirilmedikçe, unvan kullanma güvence 
altına alınmadıkça, diplomasız ve ucuz işgücü şartlarında istihdam önlenmedikçe turizmde 
hizmet kalitesi tatmin edici düzeye ulaşması imkânsız gibi görünmektedir. Bu nedenle 
turizmdeki tüm faaliyetler yasal olarak bir meslek karakterine kavuşturulması gerekmektedir 
(www.sisma.com). Mesleki unvan, ancak mesleki yeterlilik ile verilerek sektörün gelişmesine ve 
sürdürülebilirliğine katkı sağlanabilir. Böylece turizm sektöründe nitelikli personelin sektör 
dışına geçişi engellenmiş olur.  

Türk turizminin çözüme kavuşturulamayan en önemli sorunu, eğitilmiş personel ve yıllardır 
üzerinde tartışılan meslek yasası sorunudur. Eğitilmiş personel sorununa ilk ciddi yaklaşım 
izlerine 1957 yılında Türkiye’ye çağrılan Paris Otelcilik Okulu Müdürü M. Marcel Jeanne’in 
yaptığı çalışmadır (Ağaoğlu, 1991: 19). Turizm Bakanlığı tarafından 1992 ve 2002 yıllarında 
yapılan turizm şuralarında turizm ile ilgili eğitimlilerin istihdamını sağlamaya yönelik yasal 
düzenleme yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapılmıştır. Erbaş vd. (2016: 7), göre tüm 
turizm sektörünü kapsayan meslek yasası, deneyimli ve diplomalı turizmcilerin, mesleklerini 
yapmaları için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.  
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2017 yılında yapılan 3. Turizm Şurasında; Turizm Eğitimi, İstihdamı ve Turist Rehberliği 
Komisyonu; Turizm Meslek Yasasının çıkarılmasını önermiştir. On Birinci Kalkınma Planı 
Turizm Özel İhtisas Komisyonu ise, Türkiye turizm stratejisindeki kararların uygulanmasındaki 
aksaklıkların getirdiği veya güncel koşulların yarattığı sorunların düzeltilmesine yönelik 
çözümünün, turizm sektöründe temel yasa veya meslek yasası eksikliğinin giderilmesi olarak 
ortaya koymuştur (www.sbb.gov.tr). 

Birçok araştırmacı diğer mesleklerde olduğu gibi turizm sektöründe de eğitim almış çalışanların 
ve deneyimli yöneticilerin yasa ile himaye altına alınması, yasal statü ve mesleki unvan 
kazanması gerekliliğini ortaya koymuştur (Erbaş vd., 2016: 6). Ancak, 1956 yılından itibaren 
birçok çalıştay, bilimsel çalışma, rapor ve önerilerine karşın deneyimli turizm yöneticileri ve 
diplomalıların meslekleri ve istihdamları yasal güvenceye kavuşturulamamıştır (Erbaş vd., 2016: 
7). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada kanunlar, yönetmelikler ve tüzükler olmak üzere ikincil kaynaklar kullanılarak 
derleme yapılmıştır. Çalışmada ayrıca ikincil kaynaklardan elde edilemeyen bazı sorular T.C. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ilgili bakanlıklara yöneltilmiş ve 
cevaplar elde edilmiştir. Literatür taraması sonucu elde edilen mevzuat çalışmaları ve 
bakanlıklar üzerinden gönderilen cevaplar sistematik olarak sunularak öneriler geliştirilmeye 
çalışılmıştır.  Bu çalışma, turizm alanında az olan mevzuat çalışmalarına mantıksal bir bakış 
açısıyla öneriler geliştirmeye çalışmaktadır. 

 

CİMER ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN CEVAPLAR 

Meslek ve meslek yasası ile ilgili olan kamu kurumlarına Turizm Meslek Yasasına bakışını ve 
turizm ile ilgili diplomaların denkliği konusundaki mevcut uygulamaları öğrenmek amacı ile 
CİMER üzerinden sorulan sorular ve alınan cevaplar aşağıdadır. 

Soru 1: Üniversitelerin Önlisans - Meslek Yüksekokulu (2 yıllık), Lisans - Fakülteler (4 yıllık) ve 
Turizm ve Otel İşletmeciliği vb. bölümlerinden mezun olanlar ustalık ve usta öğretici belgelerini 
nasıl alırlar? Diğer bir deyişle mezun olur olmaz ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alabilmeleri 
mümkün mü? Ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin alınması turizm programlarından mezun 
olanlar için hangi aşama ve süreçlerden sonra edinilebilmektedirler? 

Cevap 1: Milli Eğitim Bakanlığı, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığının cevabı: 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanununun "İşyeri açma" başlıklı 30 uncu maddesinde; "Ustalık belgesine 
sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir. Bu Kanun kapsamına 
alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve 
kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her 
bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans 
diploması istemek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, ön lisans veya lisans 
mezunlarına, mezun oldukları meslek dalı ile ilgili olarak ustalık belgesi veya iş yeri açma belgesi 
verilmemektedir. “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici 
Bilimleri/Hizmetleri, Aşçılık, Besin Teknolojisi Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik, Et ve Et 
Ürünleri Teknolojisi, Ev İdaresi/Ekonomisi, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi 
Aşçılığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği/Teknolojisi, Gıda Kontrolü ve Analizi, 
Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri/İşletmeciliği bölümlerinden en az 
önlisans seviyesinde eğitim aldığını belgelendirenler, ilgi (a) Yönergenin 7 nci maddesinin 
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dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilerek "Kantin İşletmeciliği" meslek dalından ustalık 
beceri sınavlarına alınacak ve başarılı olanlara "Kantin İşletmeciliği" ustalık belgesi 
düzenlenecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bunun dışında kalanlar; Başvuru yapmak için en az 
ortaokul/imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve 22 yaşında olmaları gerekmektedir. Ayrıca belge 
başvurusu yapılan meslek dalında SGK'lı olarak çalışmış veya eğitim almış olmaları 
gerekmektedir. İlgili meslek dalında 5 yıldan az SGK'lı çalışmış veya eğitim almış olduğunu 
belgelendirenler kalfalık sınavlarına, 5 yıl ve üstünde SGK'lı çalışmış veya eğitim almış olduğunu 
belgelendirenler ise önce kalfalık sonra ustalık sınavlarına girebilirler. 

Soru 2: Turizm sektöründe çalışanların (otel genel müdürü, aşçı, garson, seyahat acentesinde 
çalışanlar, otelde çalışan diğer unvandaki kişiler vb.) kişisel gelişimi ve mesleklerinin güvence 
altına alınıp turizm sektöründe verimliliği arttırmak için "Turizm Personeli Meslek Odası 
ve/veya Birliğini" kurmaları için ilk başvuru nereye ve nasıl yapılmalı? Süreç nasıl işlemektedir? 

Cevap 2: Ticaret Bakanlığı, Meslek Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın cevabı: Esnaf ve 
sanatkârların oda kuruluşu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
“Odaların kuruluşu” başlıklı 4 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup; söz konusu 
maddede; “Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek 
sahipleri ile esnaftan en az beş yüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında 
esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır. Bu çerçevede, esnaf ve sanatkâr odası 
kurulabilmesi için söz konusu talebin esnaf ve sanatkâr niteliğini haiz kimselerce yapılması 
gerekmekte olup, iş sözleşmesi ile turizm işletmelerinde çalışan personel 5362 sayılı Kanun 
çerçevesinde esnaf ve sanatkâr sıfatına haiz bulunmamaktadır. Ancak, esnaf ve sanatkâr meslek 
kolları listesinde yer alan meslekleri icra etmekte olan esnaf ve sanatkârların yukarıda yer verilen 
Kanun maddesi çerçevesinde talepte bulunmaları halinde, oda kuruluş süreci başlatılabilecektir. 

Soru 3: Turizm sektöründe çalışanların (otel genel müdürü, aşçı, garson, seyahat acentesinde 
çalışanlar, otelde çalışan diğer unvandaki kişiler vb.) kişisel gelişimi ve mesleklerinin güvence 
altına alınıp turizm sektöründe verimliliği arttırmak için "Turizm Personeli Meslek Odası 
ve/veya Birliğini" veya "Turizm Personeli Meslek Yasası" ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığının 
görüşü nedir? Şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Şu an için herhangi bir 
çalışması var mı? Turizm’de içinde bulunduğumuz ve en çok turist çeken 10 rakip ülkeden 
hangilerinde Turizm Personeli Meslek Yasası vardır?  

Cevap 3: CİMER soruları Kültür ve Turizm Bakanlığına yönlendirmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönlendirmiştir. Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mevzuat Daire Başkanlığı ise konu ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle işverenler arasındaki ilişkiye 
atıfta bulunmuştur.  

Soru 4:  Üniversitelerin Önlisans - Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık) ve Lisans - Fakülteler (4 
yıllık)Turizm ve Otel İşletmeciliği vb. bölümlerinden mezun olanlar. Turizm, Konaklama, 
Yiyecek-İçecek Hizmetleri ile ilgili mesleki yeterlikten muaf mıdır? Turizm, Konaklama, Yiyecek-
İçecek Hizmetleri mesleki yeterlik belgelerinin alınması turizm programlarından mezun olanlar 
için hangi aşama ve süreçlerden sonra edinilebilmektedirler? 

Cevap 4:  Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı konu hakkında 
internet adresi paylaşmıştır. İnternet adresi: http://myk.gov.tr/muafiyet_tablosu.pdf. Buna göre, 
belge zorunluluğu getirilen alanlarda hangi ustalık belgesi ve hangi bölümlerden mezun 
olunarak alınan diplomaların muaf tutulacağına ilişkin internet adresi incelendiğinde, lise ve 
üniversitelerin Turizm ve alt programlarından mezun olanların Mesleki Yeterlilik Kurumunun 
vermiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili herhangi bir muafiyet veya denkliğinin 
bulunmadığı görülmüştür.   
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Soru 5: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile ilgili olarak, turistik tesislerde 
toplam personelin belli oranlarında ve konusunda eğitim almış veya sertifikalı personel 
çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede, Turizm ile ilgili olarak 4 yıllık Fakülte, 
Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Meslek Liseleri ve İŞKUR ile özel eğitim kurumlarının ve 
eğitim şirketlerin düzenlemiş olduğu 1 gün ile 3 ay süreli vb. eğitimler vardır. Söz konusu 
denetimlerde hangi sertifika veya diploma dikkate alınmaktadır? 

Dikkate alınmayan diploma ve sertifika hangileridir? 

Denetimlerde eğitim şartını taşımayan işletmelere/otellere yönelik ceza nedir? 

Son 5 yılda yapılan denetimlerde eğitim konusundaki şartları sağlamayan işletme sayısı nedir? 

Cevap 5: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından verilen cevap 
özetle şudur: Personelin istihdam edildiği bölümde; eğitim vermeye veya sertifika düzenlemeye 
yetkili kurumdan diplomasının veya sertifikasının bulunması yeterli görülmektedir. Belirtilen 
kritere uymayan işletmeler hakkında 2634 sayılı Yasa uyarınca işlem uygulanmaktadır. Ancak, 
Kontroller Kurulu Başkanlığı, konusunda yeterli sayıda eğitim şartını sağlayamayan işletme 
sayısı ile ilgili istatistiki bilgiye yer vermemiştir.  

 

TARTIŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; 49 ve 135 inci maddelerine göre, Turizm meslek yasası için 
herhangi bir engel görülmemekle birlikte, mesleğin menfaati ve gelişimini destekler niteliktedir.  

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa 1 inci maddesine göre, Esnaf ve Sanatkârların 
yanlarında çalışanların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve meslek mensuplarının birbiri ile 
ilişkilerinde güveni esas kılmayı amaçlamaktadır.  

Dünyada Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Almanya’da yapılan bir 
araştırmaya göre Türkiye’deki otellerde çalışan personel kalitesi, Avrupa ülkeleri arasında en son 
sıradadır (Erbaş vd., 2016: 6). Türkiye’de turistlerin düşük harcama yapmasının nedenlerinden 
birisi de kalifiye işgücünün eksikliği olduğu birçok araştırmada ortaya konulduğu 
görülmektedir.    

Örneğin, yapacağınız iş ile ilgili belgeniz veya diplomanız yok ise, marangozhane, berber, terzi 
dükkânı açamazsınız. Ülkemizde otelcilik sektörü için bunu söylemek imkânsızdır. Nedeni ise 
personelin yeteneğine, eğitimine, iş tecrübesine, iş ve meslek sevgisine bakılmadan sadece ucuz 
iş gücü olmasına bakarak bir seçim yapılmasıdır. Bu nedenle, turizm endüstrisindeki sorunları 
aşmanın yolu Turizm Meslek Yasasını yasallaştırmak olduğu söylenebilir (www.turizmgm.com). 
Ayrıca, Turizm endüstrisinde en önemli sorunlardan biriside çalışma koşullarıdır. Bu sorunlu 
çalışma koşulları fiziksel ve psikolojik sorunlardan oluşmaktadır (Pelit ve Ak, 2018: 56). Bu 
sorunlar, özellikle mevsimlik çalışma nedeniyle yılın belli aylarında işsiz kalma durumu, uzun 
çalışma süreleri, turizmi direkt olarak etkileyen siyasi ve ekonomik krizler, düşük ücretler vb. 
olarak sınıflandırılabilir.  

Turizm eğitimi konusu yükseköğretim çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Yükseköğretim 
kurumlarında kalite ve akreditasyon uygulamalarıyla nitelikli ve istenilen ölçütlere uygun 
eğitimler ile nitelikli insan yetiştirilebilmektedir (Çelen ve Tuna, 2019: 527). Kuşkusuz ders 
müfredatları Mesleki Yeterlik Kurumunun (MYK) “Mesleki Yeterlilik Belgesi” için gerekli olan 
başarım ölçütleri ile paralel olmalıdır. Böylece yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar 
MYK’nun mesleki yeterlilik belgesi ile denkleştirme yapabilmelidir. Bunun için yasal düzenleme 
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gerekmektedir. Aksi takdirde eğitim, bilgi ve hizmet kalitesindeki farklılıklar nedeniyle hizmet 
sunumunda olumsuzluklara neden olabilecektir.  

Turizm çalışanları mesleklerine ilişkin teorik ve uygulamalı bir eğitimin yanında; iş sağlığı ve 
güvenliği, turizm coğrafyası, tarih, hijyen, gastronomi, yerel kültür, dünya milletlerine ait kültür, 
davranış bilimleri, insan ilişkileri, yerel ürünler, diplomasi, girişimcilik, farklı kültürler ile 
çalışabilme vb. eğitimleri almaları ve bunu sürdürmeleri gerekmektedir. Diploma intibaklarında 
bu konuların dâhil edilmelidir. 

Turizm sektöründe çalışanlar ve eğitimini alanlar turizm endüstrisi ile ilgili gelecek planları 
yapması, endüstriden beklentilerinin karşılanma durumu ile mümkündür. Turizm sektöründe 
istihdamın eğitimli personel tarafından sağlanması turizm sektöründe eğitim alanların diğer 
sektörlere kaymasını önleyebilecektir (Akyol vd., 2018: 649). Eğitilmiş, meslek disiplini ve 
görgüsünü almış turizm çalışanı, işletmelerin hizmet kalitesinin yükselmesinde ve 
sürdürülmesinde, iş hacminin geliştirilmesinde ve büyümesinde,  malzeme, zaman para ve iş 
gücü tasarrufunda, verimliliğin yükselmesinde ve işletme değerinin artmasında önemli faydalar 
sağladığı bir gerçektir. Bu durumda, turizm sektörü çalışanları ülkenin uluslararası pazarda 
rekabet gücünü yükseltebilir (Erbaş vd., 2013: 1151). Bu da ancak mesleki yeterlilik ile 
belgelendirilmiş personelin turizm endüstrisinde çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi ile 
mümkündür. Böylece bir meslek bilinci ve gelişimi sağlanmış olur.  

Avrupa Birliği tarafından başlatılan Bologna süreci ile lise ve üniversitelerin yaptıkları eğitim ve 
öğretimin sürekli olarak daha mükemmel hale getirilerek mezunlara verilen diplomaların daha 
nitelikli olmasını temin etmek suretiyle topluma ve işletmelere daha yüksek katkıların 
sağlanması amaçlanmıştır. Bu açıdan lise, meslek yüksekokulları ve turizm fakültelerinin vermiş 
olduğu diplomaların hukukunun koruması sektörün sürdürülebilirliği için en önemli 
unsurlularından birisidir (Erbaş vd., 2013: 1158). Sertifikaların geçerliliği ancak Mesleki Yeterlik 
Kurumunun, mesleki yeterlik belgesi ile birlikte geçerliliği sağlanmalıdır.  

Turizm sektöründe gelişmiş ülkelerin özellikleri incelendiğinde bu ülkeleri çekici kılan temel 
unsurların maddi kaynakları, yatırımları, tarih ve tabiat zenginlikleri değil, onları değerlendiren, 
hayat veren, anlam kazandıran, hikayeleştiren insan ve organizasyon gücü olmasıdır (Yanardağ 
ve Avcı, 2012: 43). Teknolojik gelişmeler birçok sektörde iş gücüne ihtiyacı azaltmış olsa da 
turizm sektörü halen emek yoğun özelliğini korumaktadır. İnsan gücünün en fazla kullanıldığı 
turizm sektöründe, çalışanların memnuniyeti turizm işletmesi yatırımcıları için oldukça 
önemlidir. Çünkü çalışan memnuniyeti, işletmenin sürekliliğinin ve aynı standartlarda hizmet 
sağlanmasına imkân verir (Meriç ve Babur, 2020: 813). Turizm Meslek Yasası veya Turizm Meslek 
Odası turizm yatırımcıları ve girişimcilerine rakip veya karşıt bir durum olarak 
değerlendirilmemeli, aksine yatırımcıların ve girişimcilerin varlıklarının en üst seviyede gelir 
getirmesine ve sürdürmesine katkı sağlayacağı akademik çalışmalarda ortaya konulmuştur.  

Yayla vd., (2017: 53-54), yaptığı çalışmada 2017 yılı içerisinde, Türkiye’de turizm eğitimi veren 
lisans, önlisans ve yüksekokul programlarına yapılan başvuru ve kontenjanları ile ilgili 
değerlendirme şöyledir. Yapılan araştırmada; üniversitelerdeki turizm programlarının 
kontenjanları dolmadığı belirlenmiştir. En fazla boş kalan kontenjanların yaklaşık %41,7 ile 
lisans, %25 ile önlisans ve yüksekokul olduğu tespit edilmiştir. Temizkan vd., (2019: 438), 714 kişi 
ile yapılan görüşmeye istinaden elde edilen verilere göre, mezuniyet sonrası turizm lisans 
mezunlarının %49,2’sinin sektörü terk ettiğini, sadece %35,6’sının turizm alanında çalıştığını ve 
katılımcıların %72,8 inin turizm lisans eğitimi almayı yakınlarına tavsiye etmeyi 
düşünmediklerini belirtmişlerdir. 
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    Tablo 1. Turizm Meslek Yasasının Temel Yararları 

İşletmelere 
Yararları 

1. Özellikle aile işletmeleri kurumsallaşacak 
2. Turizm işletmelerinin güvenilirliği artacak 
3. Verimlilik artacak 
4. Gelir artacak 

Turizm Sektörüne 
Yararları 

5. Turizm politikalarında paydaşlar aktif rol alacak 
6. Türk turizminin yönlendirilmesinde meslek mensupları etkin rol 

alacak 
7. Turizm alanında uzmanlaşma artacak 
8. Danışmanlık müessesesi güçlenecek 
9. Nitelikli ve eğitilmiş insan kaynağı sorunu ortadan kalkacak 

Ekonomiye 
Yararları 

10. Turizm yatırımları ülke ekonomisine katkısı artacak 
11. Turist harcaması artacak 
12. Üst gelir düzeyindeki turistlerin ziyareti artacak 
13. Uluslararası alanda Türkiye’nin turizme ve turiste verdiği önem 

rekabet üstünlüğü sağlayacak 

Eğitime Yararları 

14. Turizmde meslek standartları tek kurumun gözetimi ve 
denetiminde olacak 

15. Eğitimin kalitesi akredite edilecek  
16. Mesleki Yeterlilik Kurumunun, Mesleki Yeterlilik Belgesinin 

geçerliliği uluslararası bir boyuta taşınacak 
17. Eğitim metodolojisi ve programları her zaman güncelliğini 

korumakla birlikte inovatif çözümler sunabilecek  
18. Akademik çalışmalara daha fazla katkı sağlanabilecek 

Turizmde İnsan 
Kaynaklarına 
Yararları 

19. Turizm işletmeleri nitelikli insan kaynağına daha az maliyet ile 
sahip olacak 

20. Diplomalı turizmciler, turizm sektörüne kazandırılacak 
21. Turizm personelinin yetki, yetenek ve sorumluluğu arasında denge 

kurulacak 
22. Yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki 

Yeterlilik Kurumun ortak ders müfredatında ve başarım 
ölçütlerinde buluşmuş olacak 

23. Turizmde nitelikli insan kaynağı sorunu ortadan kalkacak 

Turizmi Meslek 
Olarak Seçenlere 
Yararları  

24. Turizm mezunlarının diplomalarının intibakları yapılmış olacak 
25. Personel karşılaştıkları olayları çözümleyecek ve sonuçları kontrol 

edebilecek yeteneğe kavuşacak 
26. Çalışma koşulları iyileşecek 
27. Meslek yasası güvencesi ile birlikte bilgi ön plana çıkacak 
28. Diploma ve sertifika denkliği konusunda çalışma yapılacak ve 

mağduriyetler giderilecek 
29. Bologna süreci ile uluslararası kalite ve standartlarına ulaşılacak 

 

 

Türkiye’ye gelen turistlerin %68’i orta gelir seviyesine sahip iken Türkiye’deki yatak 
kapasitesinin %30’una yakın bir kısmını üst segment beş yıldızlı konaklama tesisleri 
oluşturmaktadır. Üst gelir grubuna mensup ziyaretçilere yönelik konaklama tesisi düzenlemesi 
yapan yatırımcılar ne yazık ki hedef gruptan beklenen ziyaretçi sayısını yakalayamamıştır. Bu 
sorunu aşmak için fiyat indirimi politikasını tercih etmiştir (www.getob.org). Turizmde, 
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uluslararası rekabet giderek yoğunlaşmaktadır. Bir turizm destinasyonu için gerçek şu ki; eğer 
turizm sektöründeki en üst düzeydeki yöneticilerden en alt düzeydeki iş görenlere kadar gerekli 
niteliklere sahip olmayan bireyler söz konusu ise, arzı oluşturan altyapı ve üstyapı tesisleri 
istenildiği kadar modern ve kaliteli olsun, sektörün gelişmesi ve verimli bir şekilde çalışması 
mümkün değildir (Temizkan vd., 2019: 439). Ancak, eğitim ve beşeri sermaye arasındaki ilişkinin 
etkinleştirilmesi, bilgi ve beceri ile donanımlı işgücünün arttırılması sağlanarak ekonomik 
gelişmeye katkı verilebilir (Gümüş ve Örgev, 2018: 204). Üst gelir grubuna yönelik yapılan 
tesislerin bu gruba hizmet edebilmesi ve talep yaratabilmesi için kuşkusuz yetişmiş nitelikli iş 
gücü ile mümkündür. Turizm sektöründeki teknolojik gelişimin emek ile birleştirilmesi ve 
sürdürülmesi, yaratıcılık ve inisiyatif ancak meslek yasasının güvencesi ile sürdürülebilir. 
Turizm Meslek Yasasının yararlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Milli Eğitim Bakanlığı, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığının cevabı: 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununun, İşyeri açma başlıklı 30 uncu maddesinde göre; Turizm 
programlarından mezun olan diplomalılar “Kantin İşletmeciliği” için sınava girmeleri 
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, diplomalarının denkliği hâlihazıra yapılmamaktadır. Hâlbuki 
turizm programlarında mezun olanlar hem teorik hem pratik dersler almakla kalmıyorlar aynı 
zamanda staj yaparak bilgilerini pekiştiriyorlar. Aynı şekilde turizm programlarından mezun 
olan diplomalıların işyeri açabilmeleri için ustalık belgesinin olması gerekiyor. Ustalık belgesi 
için öncelikle kalfalık belgesini alması gerekiyor. Kalfalık belgesi için ise en az 5 yıl SGK’lı olarak 
çalışması ve kalfalık sınavını başarı ile geçtikten sonra ustalık sınavına girebilmektedirler. 
Görüleceği üzere turizm programları diplomaların geçerliliği ve intibakı Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılmamaktadır. Bu çerçevede çok acil olarak üniversitelerin turizm programları 
diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeleri ile intibaklarının 
yapılması gerekmektedir. Bu sürecin gündemde tutulması, gerekli çalışmaların ve lobi 
faaliyetlerin yapılması üniversitelerin turizm programlarının dekanları, bölüm başkanları, 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin sorumluluğunda ve gündeminde olmalıdır. Aksi 
takdirde hâlihazırda eğitim verdikleri öğrencilere ve mezun ettikleri öğrencilerin kantin 
işletmeciliği için dahi sınava girmeleri gerektiğini, iş yeri açmak için ustalık belgesinin 
gerektiğini, ustalık belgesini almaları için 5 yıl SGK’lı olarak çalışıp önce kalfalık sınavına 
girmeleri gerektiğini açıklamaları oldukça zor olacaktır.  

Çalışmamız boyunca birçok genelge, kanun, yönetmelik ve kararlar taranmıştır. Turizm 
endüstrisinin en önemli ayaklarından birisi konaklama işletmeleridir. Ne yazık ki konaklama 
işletmeleri yöneticileri “otel yöneticisi, otel genel müdürü, otel müdürü, otel CEO’su, otel genel 
müdür yardımcısı, otel koordinatörü vb.) ile ilgili herhangi bir terime rastlanılmamıştır. Sadece, 
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte “Konusunda eğitimli veya en az beş yıl 
deneyim sahibi idari personel” bulunur maddesi yer almaktadır. Bu madde hiçbir şekilde otel 
yöneticisini tarif etmemektedir. Bu nedenle öncelikle bu maddenin daha kapsayıcı ve gerçek otel 
yöneticisini tarif etmelidir. Konaklama işletmeleri idare edilecek yerler değildir. Konaklama 
işletmeleri her gün yüzlerce kişi ile farklı milletler ve farklı konularda misafir memnuniyetini 
dikkate alan pratikte yapılan profesyonel bir saha operasyonudur. Bu operasyonlar günün 24 
saati devam eder. Ayrıca, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ekonomik, siyasi, 
kültürel, deprem ve salgın hastalık gibi durumlarda ilk etkilenen sektör otelcilik ve turizm 
sektörüdür. Bu çerçevede Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte aşağıdaki gibi 
bir düzenleme yapılması önerilebilir. 
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Tablo 2. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Önerisi 

MEVCUT OLAN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK  
TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 
Resmî Gazetenin Tarihi: 1/6/2019 Sayısı: 
30791 

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 

Personelin nitelikleri ve personele yönelik 
düzenlemeler 
MADDE 15- (1) Bakanlık tarafından 
belgelendirilen veya belge talebinde 
bulunulan tesislerde turizm alanında 
tecrübeli, eğitimli veya sertifikalı personel 
istihdam edilir.  

MADDE 15- (1) Bakanlık tarafından 
belgelendirilen veya belge talebinde 
bulunulan tesislerde turizm alanında 
tecrübeli, eğitimli ve Mesleki Yeterlik 
Kurumundan belgelendirilmiş personel 
istihdam edilir.  

Oteller 
MADDE 19-  
(2) Bir yıldızlı oteller,  
d) 

 

Oteller 
MADDE 19-  
(2) Bir yıldızlı oteller,  
d) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 
1 yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

(3) İki yıldızlı oteller,  
f) 

 

(3) İki yıldızlı oteller,  
f) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 
2 yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

(4) Üç yıldızlı oteller,  
f) 

 

(4) Üç yıldızlı oteller,  
f) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 
3 yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

(5) Dört yıldızlı oteller,  
g) Toplam personelin en az yüzde onbeşi 
oranında konusunda eğitim almış veya 
sertifikalı personel, 
ğ) Konusunda eğitimli veya en az beş yıl 
deneyim sahibi idari personel, bulunur. 

5) Dört yıldızlı oteller,  
g) Toplam personelin en az yüzde onbeşi 
oranında konusunda eğitim almış ve mesleki 
yeterlilik belgesine sahip personel, 
ğ) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 4 
yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

(6) Beş yıldızlı oteller,  
k) Toplam personelin en az yüzde otuzu 
oranında konusunda eğitim almış veya 
sertifikalı personel, 

 

6) Beş yıldızlı oteller, 
k) Toplam personelin en az yüzde otuzu 
oranında konusunda eğitim almış ve mesleki 
yeterlilik belgesine sahip personel, 
o) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 5 
yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

Tatil köyleri 
MADDE 20- (1) Tatil köyleri;  
t) Toplam personelin en az yüzde onbeşi 
oranında konusunda eğitim almış veya 
sertifikalı personel, 
u) Konusunda eğitimli veya en az beş yıl 
deneyim sahibi idari personel, bulunur. 

Tatil köyleri 
MADDE 20- (1) Tatil köyleri;  
t) Toplam personelin en az yüzde onbeşi 
oranında konusunda eğitim almış ve mesleki 
yeterlilik belgesine sahip personel, 
u) Mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 
5 yıl deneyim sahibi otel yöneticisi, bulunur. 

Butik oteller 
MADDE 21- (1) Butik oteller; 
m) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az 
yüzde ellisine denk gelen sayıda deneyimli, 
konusunda eğitimli veya sertifikalı personel 

Butik oteller 
MADDE 21- (1) Butik oteller; 
m) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az 
yüzde ellisine denk gelen sayıda deneyimli, 
konusunda eğitimli ve mesleki yeterlilik 
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ile konusunda eğitimli veya en az beş yıl 
deneyimli idari personel, 

belgesine sahip personel ile Mesleki yeterlilik 
belgesine sahip ve en az 5 yıl deneyim sahibi 
otel yöneticisi, bulunur 

Özel konaklama tesisleri 
MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, 
yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.  
(2) Özel konaklama tesislerinde, toplam 
yatak kapasitesinin en az yüzde yirmisi 
oranında deneyimli veya konusunda eğitimli 
veya sertifikalı personel ile nitelikli hizmet 
sunulması gerekir.  

Özel konaklama tesisleri 
MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, 
yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.  
(2) Özel konaklama tesislerinde, toplam yatak 
kapasitesinin en az yüzde yirmisi oranında 
deneyimli, konusunda eğitimli ve mesleki 
yeterlilik belgesine sahip personel ile nitelikli 
hizmet sunulması gerekir.  

Gastronomi tesisleri 
MADDE 26- (1) Gastronomi tesisleri;  
4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel 
kişinin hâkim ortağının veya hisselerin 
çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi 
dalında; ulusal veya uluslararası örgün 
eğitim kurumlarından diplomasının veya 
uluslararası kabul gören sertifikasının 
bulunması.  
7) Çalışan personelin en az yüzde yirmisinin 
konusunda eğitim almış olması, 

 

Gastronomi tesisleri 
MADDE 26- (1) Gastronomi tesisleri;  
4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel 
kişinin hâkim ortağının veya hisselerin 
çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi 
dalında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim 
kurumlarından diplomasının ve mesleki 
yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.  
7) Çalışan personelin en az yüzde yirmisinin 
konusunda eğitim almış ve mesleki yeterlilik 
belgesine sahip personel olması 

Eğlence merkezleri  
MADDE 33- (1) Eğlence merkezleri;  
x) 

 

Eğlence merkezleri  
MADDE 33- (1) Eğlence merkezleri;  
x) Çalışan personelin en az yüzde beşinin 
konusunda eğitim almış ve mesleki yeterlilik 
belgesine sahip personel olması 

 

Tablo 2’de yer alan değişiklik yapılmadan önce turizm sektöründe tüm meslekler için öncelikle 
Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler 
oluşturularak mesleki yeterlilik belgesi verilebilir olmalıdır. Bu yeterlikler ile ilgili lise ve 
üniversitelerdeki turizm ve diğer programlarının bölümleri ve geçerliliği kabul edilen sertifikalar 
ile denkleştirme ve intibakları yapılabilmelidir. 

Turizm Teşvik Kanunun 30 uncu maddesine göre turizm işletmelerinin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından denetimi ile ilgili düzenleme yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu 
denetleme yetkisini; Mesleki Yeterlilik Kurumunun, Turizm, Konaklama, Yiyecek–İçecek 
Hizmetleri ile ilgili Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları, turizm sektörü ile ilgili sivil 
toplum kuruluşları veya Kültür ve Turizm Bakanlığının kriterlerini belirlediği diğer denetleme 
ve belgelendirme kuruluşlarına devredebilir. Nitekim “Güvenli Turizm Sertifikasyon 
Programında” söz konusu belgelendirme işlemi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında TÜRKAK 
onaylı denetleme ve belgelendirme kuruluşlarına verilmiştir. Güvenli Turizm Sertifikasyon 
Programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm turistlerin Covid-19 salgınına karşı mücadelede 
ulaşımdan konaklamaya,  işletmelerdeki çalışanlarından seyahat edenlerin kendi sağlık 
durumuna kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok tedbirlerden oluşmaktadır. Güvenli Turizm 
Sertifikasyon Programını; özverili, nitelikli, bilinçli ve kendisini turizm sektörüne adayan 
deneyimli yönetici ve çalışanlar tarafından uygulanacağından dolayı, Turizm Meslek Yasasının 
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turist ve turist arz eden ülkeler açısından değerlendirildiğinde Türkiye’ye “Güvenli Turizm 
Sertifikasyon Programı” kadar etkili ve güvenilir ülke imajı oluşturacağını söyleyebiliriz.  

Türkiye’de turizm sektörü, hiç turizm eğitimi almayanlar veya deneyimli olmayanlar tarafından 
yönetilecek bir sektör değildir. Türkiye’de turizm ile ilgili eğitim kurumlarının sayıları nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Dolayısı ile turizm endüstrisinin turizm 
mesleklerine ve diplomalarına dayalı olarak Turizm Meslek Yasası, Sendikalaşma, Meslek Odası 
vb. örgütlenme olmadan turizm alanında yaşanan sorunları önlemek ve bu alanda ilerleme 
kaydetmenin mümkün olmadığı söylenebilir. Bu çerçevede öncelikle “otel yöneticisi” unvanı 
hukuki boyut kazanmalıdır. Bu kazanım ancak “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelikte” yapılacak değişiklik ile mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sorumluluğu 
turizm endüstrisinin sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
2020 yılı için açıkladığı tesis birim fiyat listesine göre 5 yıldızlı otelin bir adet yatak maliyeti 
196.387,00 TL’dir. Sabit maliyet yatırımı yüksek olan bir yatırım, yatırımcıların deneyimsiz ve 
eğitimsiz soy bağı tarafından değil, deneyim sahibi gerçek otel yöneticileri tarafından yönetilerek 
ülke ekonomisine gerçek anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Çalışmada, günümüz dünyasının boş zaman değerlendirme biçimi haline gelmiş olan elektronik 
boş zaman uygulamalarının sanal rekreasyon bağlamında mı yoksa dijital rekreasyon 
kapsamında mı ele alınması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, gerekli veriler, ikincil kaynakların taranması yoluyla elde edilmiştir. Taramalar 
“boş zaman”, “rekreasyon”, “elektronik boş zaman”, “sanal”, “dijital”, “sanal rekreasyon” ve 
“dijital rekreasyon” kavramları çerçevesinde yapılmıştır. Buna göre, öncelikle sanal ve dijital 
kavramları anlamsal açıdan incelenmiş, rekreasyon olgusuna nasıl bir anlam kattığı açıklanmış 
ve hangi kavramın bu rekreasyon çeşidi için kullanılmasının daha doğru bir tercih olacağı 
tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, “dijital” ve “sanal” kavramlarının farklı anlamlar içerdikleri 
ve rekreasyon olgusuna farklı anlamlar kattıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgular arasında, 
“sanal” kavramının, rekreasyon olgusunun yapısıyla örtüştüğü de yer almaktadır. Bu noktadan 
yola çıkarak çalışmada, elektronik boş zaman uygulamalarını içeren rekreasyon çeşidinin sanal 
rekreasyon olarak adlandırılmasının daha doğru bir kullanım olacağı ileri sürülmektedir. 
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Abstract 

In the study, it is aimed to clarify whether electronic leisure applications, which have become a 
form of leisure time in today’s world, should be handled within the context of virtual recreation 
or digital recreation. The necessary data have been obtained by scanning secondary sources. The 
scans have been made within the framework of the concepts of “leisure”, “recreation”, “electronic 
leisure”, “virtual”, “digital”, “virtual recreation” and “digital recreation”. Accordingly, primarily 
virtual and digital concepts have been examined semantically, how they add a meaning to the 
phenomenon of recreation has been explained, and then it has been discussed which concept 
would be the best choice for this type of recreation. As a result of the study, it has been found that 
the concepts of “dijital” and “virtual” contain different meanings and add different meanings to 
the phenomenon of recreation. Among the findings, it is also stated that the concepts of “virtual” 
overlaps with the structure of the recreation phenomenon. Based on this point, the study suggests 
that it would be more appropriate to call the recreation type that includes electronic leisure 
applications as virtual recreation. 
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GİRİŞ 

Günümüzde postmodern döneme geçişle birlikte teknoloji oldukça ilerlemiş, buna bağlı olarak 
televizyon, kişisel bilgisayarlar, internet, tablet ve cep telefonu gibi cihazlar günlük yaşamda 
köklü değişiklikler yaratmıştır (Nimrod ve Adoni, 2012: 33). Bu dönemde bireylerin, bilgisayarlar 
ile etkileşimi de gelişmiş ve algılarına benzerlik gösterecek unsurlar oluşturulmaya başlanmıştır 
(Akt. Durmaz vd., 2018:34; Güven ve Yıldız, 2012: 193). Böylece bireyler, zamanlarının çoğunu 
çoklu göstergeler ve elektronik imajların akışkanlığı ile simüle edilmiş olan bu elektronik 
ortamlarda geçirmeye başlamışlardır (Urry, 2015: 223). Sanal gerçekliğin hakim olduğu bu 
değişim, gösterge ve sembollerin tüketilmesine dönüşmüş, böylece yeni tüketim biçimleri ile 
tüketici tercihleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bireyler, televizyon, video oynatıcılar, tablet, cep 
telefonu, bilgisayar ve internet gibi teknolojik cihazlar sayesinde her türlü nesneyi evinde 
oturduğu yerden görme ve gerçek hayatlarında gerçekleştiremedikleri veya kendileri için lüks 
sayılabilecek pek çok aktiviteye elektronik ortamlarda katılma olanağı bulmuşlardır (Eco, 2012: 
101). Örneğin, bireyler oyun konsolları, sanal gözlükler ve sanal algılayıcılar gibi cihazlar 
sayesinde bilgisayar veya elektronik cihazların başında yerinden bile kalkmadan dijital oyunlar 
oynayabilmekte, sanal turlara katılabilmekte (Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 2018: 404-405), 
Mars’a yolculuk yapabilmekte, Ay’da yürüyebilmekte veya ışık hızıyla seyahat 
edebilmektedirler (Kurbanoğlu, 1996: 27). Yapılan bu ve benzeri elektronik aktiviteler, bilgisayar 
ve video oyunları, çevrimiçi eğitimler, internet üzerinden yapılan alışverişler ve sosyal medya 
kullanımı gibi pek çok bilgi ve eğlence kaynağı, postmodern bireyler için birer boş zaman 
aktivitesi haline gelmiştir (Nimrod ve Adoni, 2012: 34). Buna bağlı olarak, bireylerin boş zaman 
değerlendirme alışkanlıkları da değişikliğe uğramış ve bireyler artık elektronik ortamlarda 
yaratılan etkinliklere katılmaya başlamışlardır (Akkaya ve Usman, 2011: 70; Akyıldız ve Argan, 
2012: 46). Dolayısıyla, günümüzde bireyler, fiziksel çaba gerektiren aktivitelere katılmanın yanı 
sıra elektronik uygulamalardan da faydalanmakta, günlük yaşamlarında evlerinde veya 
elektronik cihazlara sahip diğer mekanlarda boş zamanlarını değerlendirebilmektedirler. Bu 
bağlamda, bir “elektronik boş zaman” kavramının gündeme geldiği de görülmektedir 
(Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 2020 :3). 

Son yıllarda elektronik boş zaman uygulamaları ile ilgili çalışmaların da alan yazına yansıdığı 
dikkat çekmektedir. Ancak bu çalışmalara bakıldığında, elektronik boş zaman uygulamalarını 
hem “sanal” olarak ele alan hem de “dijital” açıdan değerlendiren çalışmaların var olduğu 
görülmektedir. Sanal ve dijital kavramları tek tek incelendiğinde ise bu kavramların farklı 
anlamları ifade ettikleri anlaşılmaktadır. Farklı anlamları ifade eden bu sözcüklerin, aynı olguyu 
nitelemek için kullanılmalarının alan yazında bir kavram kargaşasına yol açtığı 
düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, araştırmacı tarafından “elektronik boş 
zaman uygulamaları sanal rekreasyon mudur yoksa dijital rekreasyon mu?” sorusu ortaya 
atılmış ve bu etkinliklerin sanal rekreasyon bağlamında mı yoksa dijital rekreasyon kapsamında 
mı ele alınması gerektiği tartışmaya açılmıştır. Ortaya atılan bu soruya yanıt aramak amacıyla 
alan yazındaki çalışmalar incelenmiş ve elektronik boş zaman uygulamalarını hem “sanal 
rekreasyon” aktivitesi hem de “dijital rekreasyon” etkinliği bağlamında değerlendiren 
çalışmaların olduğu görülmüştür. Fakat bu çalışmalarda aslında hangi kavramın (sanal veya 
dijital) kullanılmasının daha doğru olacağına işaret eden bir bulgunun olmaması dikkat çekicidir. 
Bu eksiklikten yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, sanal ve dijital kavramları kelime anlamları 
ile incelenmekte ve niteledikleri kelimeye nasıl bir anlam kattıkları irdelenmektedir. Bu yolla, 
elektronik boş zaman uygulamalarının aslında hangi kavram altında ele alınması gerektiği 
sorusuna cevap aranmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Boş Zaman ve Rekreasyon 
 
Bireyin sahip olduğu zaman genellikle “iş” kavramıyla ilişkilendirilmiş (Karaküçük ve Gürbüz, 
2007: 24), bireylerin oturdukları mekanlarla iş yerleri net bir şekilde birbirinden ayrıldıkça, iş 
zamanı, kendisi ve evindeki zorunlu işler dışında da bireye belirli bir zaman kalmaya başlamıştır. 
Arta kalan bu zaman dilimi, bugüne kadar “serbest zaman”, “boş zaman”, “özgür zaman” ve 
“çalışma dışı zaman” gibi isimlerle anılmıştır (Demiray, 1986: 1). Alan yazında ise çalışma zamanı 
ve çalışma dışı zamanlarla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda iş ve boş zaman 
arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmış (Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 24-25) ve zaman çeşitli 
türlere ayrılmıştır. Buna göre, zaman; a) var olmakla ilgili zaman, b) geçimle ilgili zaman ve c) 
boş zaman olarak sınıflandırılmıştır (Tezcan, 1993: 7). Bu zaman türlerinden var olmakla ilgili 
zaman yemek yeme, uyuma, vücut temizliği gibi kişisel bakımları ilgilendirmekteyken; geçimle 
ilgili zaman bireyin işyerinde çalıştığı ve işe ilişkin faaliyetlerini kapsayan çalışma zamanını 
belirtmektedir. Boş zaman ise bu iki zaman dışında kalan ve kişinin özgürce değerlendirebildiği 
zaman dilimini ifade etmektedir (Yılmaz, 1989: 200; Ardahan vd., 2016: 9; Çakır, 2017: 6). 

Boş zaman kavramının tanımına ilişkin olarak alan yazında farklı yaklaşımlar da ortaya atılmıştır 
(Argan, 2007: 13). Buna göre, boş zaman; “bireyin kendi adına özgürce kullanmak hakkına sahip 
olduğu, iş ve yaşamla ilgili zorunlu sorumluluk ve görevler yerine getirildikten sonra arta kalan 
zaman” şeklinde tanımlanmış; ayrıca “insanın bir şey yapmak ya da yapmamak arasında serbest 
bir seçim yapabildiği, yapmak ya da yapmamak istediği şeyleri gene serbestçe tayin edebildiği, 
fakat yapılan işin sorumluluğunu da yüklenebilecek, sorumlu davranışlar gösterebilmesi 
gereken zaman” olarak da ifade edilmiştir (Akt. Karaküçük, 2005: 31). Ancak herkes tarafından 
kabul gören, en basit tanımıyla boş zaman, “bireyin her türlü gereklilik ve zorlamadan uzak, 
özgürce ve kendi tercihleri doğrultusunda geçirebileceği zaman dilimi” şeklinde 
nitelendirilmektedir (Çakır, 2017: 7). Boş zaman kavramı için yapılan tanımlar incelendiğinde, 
tanımların genel anlamda zaman, faaliyet ve ruhsal durumdan oluşan üç temel ögeyi içerdikleri 
görülmektedir. Buna göre, boş zamana zaman ögesi açısından yaklaşıldığında, bu kavram 
hayatın gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sonra arta kalan zamanı ifade etmektedir. 
Faaliyet açısından ele alındığında, boş zaman diliminde yapılan olumlu aktiviteler 
vurgulanmakta ve bu aktiviteler “leisure”ı oluşturmaktadır. Bu kavramla ilgili ruhsal durum ön 
plana çıktığında ise boş zaman, çalışma hayatının sınırlarının dışına çıkarak bireyi yenileme, ona 
hayat verme ve güç kazanmasını sağlama kapasitesi olarak anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla, 
boş zaman, ruhsal ve zihinsel bir tutumu ifade etmekte olup, durgunluk, huzur ve rahatlama gibi 
duyguları da içermektedir (Karaküçük, 2005: 33). Burada, boş zamanla ilgili en önemli hususun, 
bireyin çalışması ve kendi temel ihtiyaçları için ayırması gereken ve bir zorunluluk gerektiren 
zaman diliminden bağımsız bir özellik taşıması olduğu görülmektedir. Diğer yandan, bu zamanı 
ne şekilde değerlendireceğine bireyin kendi özgür iradesiyle karar vermesi, bu zaman dilimini 
kişisel tercihleri doğrultusunda şekillendirerek belirli bir faaliyete katılması ve bunları yaparken 
belirli bir ruhsal fayda sağlaması da boş zamanı oluşturan temel unsurlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Boş zaman, yaşam kalitesiyle yakından ilgilidir ve yaşam kalitesinin oluşması, boş zamanın 
bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla sağlanabilmektedir (Karaküçük ve Akgül, 2016: 13). Bununla 
ilgili olarak Fromm (2006: 72), toplum sağlığının ve bireyin akıl sağılığının korunabilmesi için 
kişinin ruhsal gereksinimlerinin doyurulması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Fromm’a göre, 
insanın temel gereksinmelerinden biri doyurulmamış ise sonuç deliliktir. Kişi, ancak aklını 
geliştirdiği, doğal ve toplumsal dünyayı insanca algıladığı zaman kendi yaşamına sahip 
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çıkabilecektir. Boş zamanları değerlendirmek ise bireye ve topluma insanca yaşama anlayışı 
kazandırmaktadır. Köknel’e göre de boş zamanların değerlendirilmesi, ruh sağlığının tanımı ve 
kapsamı içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, boş zamanları değerlendirmenin temel amacı, 
bireye kişilik bütünlüğü kazandırarak toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu yüzden, 
bireyin ve toplumun varlığı açısından bireylerin fiziksel açıdan olduğu kadar ruhsal açıdan da 
sağlıklı olmaları, toplumsal yönden yeniden kazanılmaları ve yaratılmaları gerekmektedir. 
Tezcan’a (1982: 28) göre, boş zamanların değerlendirilmesi insanların dinlenme ve eğlenme gibi 
gereksinimlerini karşılayan toplumsal bir kurumdur ve birey, çalışma ve zorunlu işleri için 
harcadığı enerjiyi boş zaman etkinlikleriyle tekrar kazanmakta ve bu yolla yeniden yaratılmış 
olmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki, bireyin, içinde bulunduğu toplumla bağlantılı olarak 
kişisel ve toplumsal varlığını geliştirme gereksinimi boş zamanın gerekliliğini ortaya çıkarmakta 
ve birey, boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle değerlendirerek hem kişisel hem de toplumsal 
varlığına yapıcı bir katkıda bulunmaktadır (Kılbaş Köktaş, 2004: 5). Bu açıdan yaklaşıldığında, 
kişilerin kendilerine yeteri kadar zaman ayırabilmelerinin ve boş zamanlarında kendilerini 
yenileyip enerji depolayabilecekleri aktivitelerle ilgilenmelerinin gerekliliği ortaya çıkmakta ve 
bu durumda “rekreasyon” olgusu önem kazanmaktadır. 

Kelime anlamıyla rekreasyon, İngilizcede dinlenmek, canlanmak, hayat vermek ve eğlenmek 
anlamlarına gelen “recreate” fiilinin isim hali olan “recreation” sözcüğünden gelmektedir 
(Sağcan, 1986: 5). Konuyla ilgili olarak Bayraktaroğlu ve Gül Yılmaz’ın (2018: 195-198), 
çalışmalarında “recreation” sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak “yenilenme” kelimesini; 
“leisure” sözcüğünün karşılığı olarak da “dinlence” kelimesinin kullanımını önerdikleri 
görülmektedir. Ayrıca alan yazında rekreasyon kavramının tanımı ile ilgili olarak değişik 
tanımlama çalışmaları da yapılmıştır. Örneğin, Kraus 1966 yılındaki tanımında rekreasyonu, 
“doğrudan tatmin elde etmek veya rekreasyon aracılığıyla kişisel veya sosyal bazı değerleri 
gerçekleştirebilme amacıyla katılımcı tarafından gönüllü olarak seçilen, genellikle eğlenceli ve 
keyif veren serbest zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler veya deneyimler” şeklinde 
tanımlamıştır (Ardahan vd., 2016:10). Diğer yandan, 1986 yılındaki tanımında Sağcan, 
rekreasyonu, “insanların boş zamanlarında, eğlence ve tatmin dürtüleri ile gönüllü olarak 
katıldıkları faaliyetler” olarak ifade etmiştir (Sağcan, 1986: 5). Karaküçük de 2005 yılındaki 
tanımında rekreasyonun, “insanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel 
etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhsal sağlığını tekrar elde etmek, 
korumak veya devam ettirmek, aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum 
sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan boş zaman 
içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yaptığı etkinlikler” olduğunu 
belirtmiştir (Karaküçük, 2005:61). Türk Dil Kurumu ise güncel tanımında rekreasyonu kısaca, 
“insanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler” 
olarak nitelendirmiştir (www.tdk.gov.tr). Tanımlar incelendiğinde, rekreasyon aktivitelerine 
katılacak bireylerin her şeyden önce boş zamanlarının olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
rekreasyonun, bireyler tarafından gönüllü olarak seçilen aktiviteleri kapsadığı da görülmektedir. 

Rekreasyon, tanımlarda belirtilen açıklamaların yanı sıra yapısı itibariyle kendine has belli başlı 
özellikler taşımaktadır. Bu özelliklerin tamamının bir aktivitede görülüyor olması, o aktiviteye 
rekreasyon niteliği kazandırmakta, bu özelliklerden herhangi birinin eksik olması ise rekreasyon 
nitelemesine zarar vermektedir (Munusturlar, 2016:12). Buna göre, rekreasyonun en önemli 
özelliği, boş zamanlarda yapılıyor olmasıdır. Rekreasyon ayrıca bireyin kendisi tarafından 
gönüllü olarak seçilmekte (Karaküçük ve Akgül, 2016:43-53) ve en az bir aktivite içermektedir. 
Açık veya kapalı her türlü mekanda bireysel veya grup şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. 
Katılımcısına belli bir psikolojik fayda sağlamakta, aynı zamanda keyif de vermektedir 
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(Karaküçük, 2005: 69-75; Hazar, 2014: 48-50; Hacıoğlu vd., 2015: 31-33; Sevil, 2016: 10; Çakır, 2017: 
38-42). Rekreasyon ile alakalı yapılan bu açıklamalar göz önünde alındığında, rekreasyon 
kavramını oluşturan birtakım unsurların olduğu görülmektedir. Bu unsurlar, boş zaman, 
aktivite, gönüllülük, psikolojik fayda ve keyif alma şeklinde ifade edilmekte ve rekreasyon 
kavramını oluşturan temel boyutlar olarak değerlendirilmektedir (Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 
2020: 317). Buna göre, bireyler hangi aktivitelere katılırlarsa katılsınlar, bu aktivitelerin 
rekreasyon olarak anlam kazanabilmesi için burada belirtilen özellikleri taşıması ve temel 
boyutları bünyesinde barındırması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Günümüzde elektronik cihazların ve sanal gerçeklik teknolojisinin gelişmesi ile birlikte birçok 
alanda olduğu gibi rekreasyon alanında da değişiklikler yaşanmıştır (Aylan ve Aylan, 2020: 
2750). Postmodern bireyler boş zamanlarını değerlendirmek için ev dışında sosyal, kültürel ve 
sportif çeşitli aktivitelere katılabilecekleri gibi, evlerinde veya ev dışı mekanlarda bilgisayarları 
başında, cep telefonlarında, tabletlerinde, dijital oyun makinelerinde, sanal gerçeklik gözlüğü ve 
sanal gerçeklik kıyafetleri içerisinde elektronik aktiviteler yapabilmekte, sanal turlara 
katılabilmekte veya elektronik oyunlar oynayabilmektedirler. Bu tür etkinliklere, yerlerinden bile 
kalkmadan elektronik cihazlar sayesinde, onları gerçekmiş gibi hissederek zihinlerinde 
katılabilmektedirler (Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 2018:405). Boş zaman değerlendirme 
biçimlerinde ve dolayısıyla rekreasyon olgusunda yaşanan bu değişimler ile insanoğlunun 
hayatında artık gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş olan elektronik uygulamaların, yeni 
bir boş zaman değerlendirme biçimini ortaya çıkardığı ve bu boş şeklinin de alan yazına 
“elektronik boş zaman” olarak yansıdığı görülmektedir. 

Elektronik Boş Zaman 

Gelişen teknoloji, postmodern toplumun hem çalışma yaşamında hem de gündelik hayatında 
pek çok değişimin yaşanmasına neden olmuş (Aylan ve Aylan, 2020: 2751), boş zaman 
etkinliklerini de değişikliğe uğratmıştır. Buna bağlı olarak bu kavramla ilgili yapılmış olan 
tanımlamaların da geçerliliğini yitirdiği görülmüştür. Çünkü bu dönemdeki boş zaman olgusu, 
gerçeklik olgusundan büyük ölçüde farklılaşmıştır (Aytaç, 2004: 117). Bu farklılaşmanın 
temelinde ise gramofon, televizyon, film tabakası, video oynatıcılar, kişisel bilgisayarlar ve cep 
telefonları gibi elektronik cihazların icat edilmesi yatmaktadır. Bu cihazların icadı ile birlikte 
bireylerin boş zamanlarını değerlendirme şekilleri de değişikliğe uğramış, bilgisayar ve video 
oyunları, sanal turlar ve elektronik aktiviteler boş zamanları değerlendirmenin birer parçası 
haline gelmiştir (Nimrod ve Adoni, 2012: 32). Diğer yandan, 1990’lı yıllarda internetin dünya 
kültürüne tanıştırılması ile de bilgisayar ve mobil iletişim teknolojilerinin bütünleştirilmesi 
sağlanmış ve internet erişimi için mekan sınırlaması ortadan kalkarak internet ve sosyal ağ 
kullanımları insanlar arasında hızla yaygınlaşmıştır (Onat ve Aşman Alikılıç, 2008: 1112; Kart, 
2014:184). Bu gelişmelere bağlı olarak, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri, internet, kişisel 
bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, oyun konsolları, dijital oyun makineleri, sanal gerçeklik 
gözlükleri ve sanal algılayıcılar gibi cihazlar gündelik yaşam alanlarındaki bütün pratikleri 
derinden etkileyerek bireylerin boş zaman değerlendirme biçimlerini de değiştirmiştir (Nimrod 
ve Adoni, 2012: 32). Buna bağlı olarak bireyler, zamanlarının büyük bölümünü daha ekonomik 
ve eğlenceli buldukları elektronik ortamlarda geçirmeye başlamış, bu sayede bu uygulamalar 
gündelik yaşamda eğlenmenin, dinlenmenin ve haz duymanın birer aracı haline gelmiştir. 
Böylelikle bu uygulamalar, bireylerin, kendilerinde var olan kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal 
birikimlerini beselemelerini olanaklı kılarak yeni beğenilerini ortaya çıkarmalarında ve faal olma 
durumlarının yaşama geçirilmesinde etkili olmuştur (Akt. Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 
2020: 4). 
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Boş zaman değerlendirme biçimlerinde yaşanan bu değişim neticesinde bireyler, boş zamanlarını 
değerlendirmek üzere, ev dışında çeşitli açık veya kapalı alan etkinliklerine katılabilecekleri gibi, 
evlerinde veya evlerinin dışındaki diğer mekanlarda bilgisayar, tablet, cep telefonu, video 
oynatıcı, oyun konsolu, dijital oyun makinesi, sanal gerçeklik gözlüğü ve sanal gerçeklik 
kıyafetleri aracılığıyla elektronik oyunlar oynayabilmekte, sanal turlara katılabilmekte veya 
çeşitli elektronik aktivite yapabilmektedirler (Esentaş vd., 2018: 71). Bu aktiviteler arasında sanal 
turlar ve elektronik oyunların yanı sıra online eğitimler, online alışverişler, çevrimiçi flört 
etkileşimleri, internet sayfalarında blog yazma, televizyon izleme, bilgisayar ve cep telefonu gibi 
cihazlarda dizi, film ve video izleme, müzik dinleme, elektronik kitap okuma, elektronik posta 
gönderme, internet sitelerine yorum yapma ve elektronik ortamda mesajlaşma gibi pek çok 
faaliyet yer almaktadır. Bu uygulamalarla geçirilen boş zaman da alan yazına “elektronik boş 
zaman” olarak yansımış, ayrıca “çevrimiçi boş zaman”, “siber boş zaman” ve “sanal boş zaman” 
gibi isimlerle de adlandırılmıştır (Nimrod ve Adoni, 2012: 32). 

Değişik isimlerle adlandırılan elektronik boş zaman uygulamalarının, katılımcıların etkileşim 
düzeyine göre aktif veya pasif özellikler taşıdığı görülmektedir. Buna göre, internette veya çeşitli 
elektronik cihazlarda müzik dinleme, dizi, film ve video izleme, kitap okuma, mesaj gönderme 
ve blog yazma gibi aktiviteler “pasif elektronik boş zaman etkinlikleri” olarak kabul 
edilmektedir. Diğer yandan, zihinsel olarak oynanan simülasyon oyunları, koordinasyon 
gerektiren hedef vurma oyunları, bilgi ve pratik çözüm gerektiren salon oyunları veya strateji 
gerektiren oyunlar, hız ve el çabukluğu gerektiren bilgisayar oyunları, fiziksel olarak grup 
şeklinde oynanan PlayStation, Nintendo, Wii ve Xbox Kinect gibi oyun konsollarının tamamı 
“aktif elektronik boş zaman etkinliklerini” oluşturmaktadır (Akyıldız, 2015: 73). Buradan, 
postmodern dünyadaki bireylerin, elektronik ortamlarda yaptıkları her türlü boş zaman 
aktivitesinin elektronik boş zaman bağlamında değerlendirildiği, ancak bu aktivitelerin 
katılımcıların etkileşim düzeyine göre aktif veya pasif özellikler taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Aktif veya pasif bir özellik taşıyan elektronik boş zaman uygulamalarının fiziksel boş zaman 
aktivitelerinden birtakım farklılıklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu konuda Schwartz (2011), 
her iki uygulama arasındaki en temel farkın, simülasyonun perspektifini genişletmek olduğunu 
belirtmiş ve simüle edilmiş bir perspektiften olayları deneyimleme olanağı sunan sanal araç ve 
teknolojilerinin risk algısını düşürdüğünü ifade etmiştir. Burada Schwarzt’ın bahsetmiş olduğu 
simüle edilmiş perspektif, esasında mekânsal farklılıklara işaret etmektedir. Çünkü burada 
fiziksel aktivitelerin elektronik ortamdaki karşılıkları için herhangi bir fiziksel mekan şart 
değildir. Buna göre, fiziksel uygulamalar elektronik ortamlarda simüle edilecekleri zaman sanal 
dünyada yaratılacak olan ortam da fiziksel mekanlardan farklılık taşıyacak ve katılımcılarda 
gerçekmiş hissi yaratarak onlara zihinsel bir deneyim yaşatacaktır (Özkeroğlu ve Akyıldız 
Munusturlar, 2020: 6). Bu noktada, Nimrod ve Adoni’nin de elektronik boş zaman ile fiziksel boş 
zaman arasındaki farkın mekânsal farklılıklardan kaynaklandığına vurgu yaptıkları 
görülmektedir. Nimrod ve Adoni’ye göre, fiziksel boş zaman faaliyetleri fiziksel ve sosyal 
dünyada gerçekleştirilmekte ve katılımcılar, fiziksel duyularıyla gerçek mekanları algılayarak 
yaşam tecrübelerine göre hareket etmektedirler. Elektronik boş zaman uygulamaları ise fiziksel 
faaliyetlerden bağımsız olarak sanal bir dünyada gerçekleşmekte ve katılımcılarına zihinsel bir 
deneyim yaşatmaktadırlar. Ayrıca yazarlar, elektronik boş zaman uygulamalarının 
yaygınlaşması ile fiziksel boş zaman faaliyetlerine ait bazı unsurların, fiziksel boş zaman 
aktivitelerinden farklı olarak yalnızca elektronik boş zaman uygulamaları ile ortaya çıktığına da 
vurgu yapmışlardır. Bu bağlamda yazarlar, elektronik boş zaman kavramını zaman, faaliyet 
(aktivite) ve deneyim olmak üzere üç temel boyutta incelemişlerdir. Bu boyutların fiziksel boş 
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zaman kavramında da var olduğu bilinmekle beraber, elektronik boş zaman kavramında farklılık 
gösterdiği yazarlar tarafından vurgulanmıştır (Nimrod ve Adoni, 2012: 32). 

Elektronik boş zaman öncelikle zaman boyutuyla ele alındığında, elektronik cihazlarda yaratılan 
sanal dünyalarda herhangi bir zaman sınırlamasının olmadığı dikkat çekmektedir. Bu noktada 
katılımcı, elektronik bir aktiviteye katıldığında zaman baskısı yaşamadan bir deneyim içerisinde 
bulunabilmektedir. Diğer yandan, elektronik uygulamalarda “eş zamanlı” ya da “eş zamansız” 
faaliyetlerin yer aldığı da görülmektedir. Elektronik boş zaman uygulamaları günümüzde iş ve 
eğlence arasındaki sınırları ortadan kaldırmış ve insanların dışardayken veya işteyken bile eş 
zamanlı olarak internetten haberleri takip edebilme, müzik dinleyebilme, sohbet edebilme ve 
oyun oynayabilme gibi faaliyetlerde bulunmasına olanak tanımıştır. Ayrıca, elektronik boş 
zamanın önde gelen diğer bir boyutunu da çok sayıda eş zamansız sosyal aktivite ve etkileşim 
oluşturmakta, ancak bu durum bir zorunluluk arz etmemektedir. Dolayısıyla, elektronik boş 
zaman uygulamalarında, zaman ve etkileşim deneyimi eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi eş 
zamansız olarak da gerçekleştirilebilmekte, fakat bu aktiviteler gerçek zaman algısından 
bağımsızlık göstermektedir. Elektronik boş zaman uygulamaları faaliyet (aktivite) boyutunda 
değerlendirildiğinde, insanların boş zamanlarında hangi elektronik aktivitelere katıldıkları önem 
kazanmaktadır. Burada, bu aktivitelere katılanların genellikle fiziksel dünyada yalnız 
görünmelerine karşın elektronik dünyada sosyal bir ortam içerisinde oldukları gerçeği de ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca fiziksel aktivitelerden farklı olarak elektronik faaliyetlerde yer ve mekanın 
önemi de ortadan kalkmakta ve bu dünyada yaratılan mekanlarda herhangi bir sınır 
bulunmamaktadır. Bireyler de hemen hemen her yerde elektronik etkinliklere katılabilmekte ve 
sınırları olmayan sanal bir dünyada zaman ve mekan baskısı yaşamadan elektronik aktivite 
deneyimi yaşayabilmektedirler. Elektronik boş zaman uygulamaları deneyim açısından 
değerlendirildiğinde ise bu uygulamaların sahip olduğu en önemli özelliğin, katılımcılarına sanal 
gerçekliği deneyimlemelerine olanak sağlaması olduğu görülmektedir. Buna göre, katılımcılar, 
elektronik ortamlardaki sanal kurguya dayalı olarak yaratılan etkinliklerde “geçici bir gerçeklik” 
içerisinde bulunmakta ve zihinlerinde “-mış gibi” deneyimler yaşayarak sanal dünyada yaratılan 
bu gerçekliği hissedebilmektedirler (Nimrod ve Adoni, 2012: 32-40). Elektronik boş zaman 
kavramıyla alakalı olarak burada açıklanan bu temel boyutlar, elektronik boş zaman kavramını 
fiziksel boş zaman kavramından ayıran temel özellikleri yansıtmaktadır (Özkeroğlu ve Akyıldız 
Munusturlar, 2020: 17). Buna göre, elektronik boş zaman uygulamalarının, zaman, faaliyet ve 
deneyim boyutları açısından fiziksel boş zaman uygulamalarına göre birtakım farklılıklara sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte elektronik boş zaman kavramının, fiziksel boş zaman 
kavramından ayrıldığı ve kendine has belli başlı özellikler gösterdiği de görülmekte, bu 
özelliklerin en başında katılımcılarına sanal gerçekliği deneyimleme imkanı sunması ve onlara “-
mış gibi” deneyimler yaşatması gelmektedir. 

Buraya kadar verilen bilgiler incelendiğinde, elektronik boş zaman kavramının ve bu kavramla 
ilgili çalışmaların alan yazında yer almaya başlamasına karşın kavrama ilişkin bir tanımlama 
çalışmasının olmaması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, boş zaman kavramının temel unsurları ile 
elektronik boş zaman uygulamalarının genel özellikleri göz önünde bulundurularak elektronik 
boş zaman kavramıyla ilgili bir tanım denemesine gidilecek olursa; “elektronik boş zamanın” 
tanımı; “bireyin işi ve zorunlu ihtiyaçları dışında kalan, özgürce ve kendi tercihleri 
doğrultusunda, bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamak amacıyla bilgisayar, internet, dijital oyun 
makinesi, sanal gerçeklik gözlüğü vb. teknolojik cihazlarda üretilen elektronik uygulamalarla 
geçirebileceği zaman dilimi” şeklinde yapılabilir. 
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Bu noktada Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu’nun 2018 yılında yaptıkları çalışma dikkat 
çekmektedir. Çalışmada yazarlar, elektronik boş zaman uygulamalarını içine alan rekreasyon 
olgusunu “sanal rekreasyon” olarak değerlendirmişler ve bu uygulamalara ilişkin rekreasyon 
deneyiminin, sanal rekreasyon bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. 
Buradan yola çıkarak bir de sanal rekreasyon tanımı yapmışlardır. Buna göre, sanal rekreasyonu 
yazarlar, “zaman ve mekan bağımlılığı olmadan, insanda gerçekmiş hissi yaratarak olağanüstü 
deneyimler sunan, gönüllü ve ücret ödeme zorunluluğu olmadan da gerçekleşebilen 
deneyimlerin tümü” olarak tanımlamışlardır (Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 2018: 405). Tanımda, 
elektronik boş zaman uygulamaları gerçek dünyadaki fiziksel aktiviteler olmamalarına karşın 
insanlarda gerçekmiş hissi yaratarak “-mış gibi” deneyimler yaşatan faaliyetler olarak 
değerlendirilmektedir. Buna göre bireyler, elektronik uygulamalarla belirli bir süre için zihinsel 
olarak bulundukları yerden ayrılmakta ve sanal bir deneyimin içine girmektedirler. Burada 
dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da sanal dünyalarda yaratılan elektronik uygulamaların 
zaman ve mekan sınırlılığından bağımsız olmasıdır (Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 
2020:6). Böylece, elektronik boş zaman katılımcılarının, zaman ve mekan kısıtlamaları ile 
karşılaşmadan elektronik ortamlardaki aktiviteleri deneyimledikleri ve zihinlerinde sınırsız “-
mış gibi” faaliyetler yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak alan yazında dikkat çeken diğer bir çalışma da Aylan ve Aylan’ın 
çalışmasıdır. Bu çalışmada yazarlar, elektronik boş zaman uygulamalarının hepsini içine alacak 
rekreasyon kavramının, “dijital rekreasyon” olarak kullanılması gerektiğini ileri sürmüşler ve bir 
dijital rekreasyon tanımlaması yapmışlardır. Aylan ve Aylan’a göre dijital rekreasyon, 
“insanların boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenmek, bedenen ve zihnen yenilenmek, kaliteli 
zaman geçirmek vb. amaçlarla, sanal ortamlarda veya gerçek ortamlarla sanal uygulamaların 
birleştirildiği platformlarda, bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, VR-BOX 3D gözlükler, oyun 
konsolları, joystickler vb. teknolojik araçlarla yapılan spor yapma, yarışma, seyahat etme veya 
gezi, kitap okuma, oyun oynama, sanatsal etkinlikler vb. aktiviteleri” ifade etmektedir (Aylan ve 
Aylan, 2020: 2751). Ancak elektronik boş zaman aktivitelerini kapsayan rekreasyon olgusuna 
yönelik yapılan bu tanımlamalar incelendiğinde, bu aktiviteleri içine alacak olan rekreasyon 
çeşidinin sanal rekreasyon olarak mı değerlendirilmesi gerektiği yoksa dijital rekreasyon 
kapsamında mı ele alınması gerektiği sorunsalı ile karşılaşılmaktadır. Bu noktada, “sanal” ve 
“dijital” kavramlarının rekreasyon olgusuna farklı anlamlar yükledikleri varsayılmakta ve bu 
kavramların, kelime anlamları ile incelenerek önüne geldikleri sözcüğe ne gibi bir anlam 
yüklediklerinin ortaya konması gerektiği düşünülmektedir. Her iki kavram arasındaki anlamsal 
farklılığın ortaya konmasıyla da sanal rekreasyon ve dijital rekreasyon ayrımı net bir şekilde 
yapılmış olacaktır. Böylece, elektronik boş zaman uygulamalarını ifade eden rekreasyon 
olgusunun, sanal rekreasyon olarak mı yoksa dijital rekreasyon kapsamında da ele alınması 
gerektiği açıklığa kavuşturularak doğru bir şekilde adlandırılması sağlanmış olacaktır. 

Dijital ve Sanal Kavramları 

Elektronik uygulamalarla ilgili olarak alan yazında “dijital” ve “sanal” kavramlarının sıklıkla 
kullanılmaya başlandığının görülmesi ile hazırlanan bu çalışmada, bu iki kavramın ihtiva ettiği 
anlamsal içerik açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle dijital kavramı ele 
alındığında, bu kavramın, İngilizce “digital” kelimesinden geldiği ve Oxford İngilizce 
sözlüğünde, 0 ve 1 sayı dizisi olarak bilgi alma ve gönderme sisteminin kullanılmasıyla, 
elektronik bir sinyalin orada olup olmadığının gösterilmesi olarak tanımlandığı görülmektedir 
(www.oxfordlearnersdictionaries.com). Türk Dil Kurumu da dijital kavramını, “verilerin bir 
ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi” şeklinde ifade etmektedir (sozluk.gov.tr). 
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Kavramın alan yazında kullanıldığı şekline bakılacak olursa, Gere’nin (2008) de bu kavramı, 
verilerin sayısallaştırılarak 0’lar ve 1’ler şeklinde yazılması olarak tanımladığı dikkat 
çekmektedir (Özbaş Anbarlı, 2019: 81). Dolayısıyla dijital, analog sistemin tam tersini ifade eden 
bir kavram olarak kullanılmakta ve dijitalin mantığını 0 ve 1 rakamları oluşturmaktadır 
(Seyitoğlu, 2019: 10). Analog sistemde, elektrik sinyalleri sürekli değişkenlik göstermesine ve bu 
sinyallere belirli bir değer verilmemesine karşın, dijital sistemde sinyallerin yerini 0 ve 1 
rakamları almaktadır. Bu verilerin alındığı yerlerde ise verileri çözecek bilgisayar, uydu alıcısı ve 
cep telefonu gibi dijital dönüştürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre dijital kavramı, 
yazılım ve dijital olarak hazırlanmış müzik, kitap, resim ve harita gibi görsel unsurlar, televizyon 
kanallarının platformları, internet ortamından erişilebilen tüm bilgilerin sayısal hali, 
depolanabilir ve saklanabilir veriler şeklinde açıklanmaktadır. Bu veriler genellikle “dijital ürün” 
olarak adlandırılmakla birlikte, özelde elektronik kitap, yazılım, internet ortamında sunulan 
müzik ve film gibi pek çok elektronik uygulamayı içermektedir (Özpençe, 2014: 59-60). 

Elektronik uygulamaların geçirdiği dönüşümle ilgili olarak dijital kavramına bağlı bir 
“dijitalleşme” olayından da söz edildiği görülmektedir. Dijitalleşme, analog mesajların (söz, 
resim, mektup vb.) nakledilebilen, işlenebilen ve elektronik olarak depolanabilen ayrı sinyallere 
dönüştürülmesi olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, dijitalleşmeye geçişin en önemli 
unsurlarından birini bilgisayarlaşma oluşturmuş ve sosyal ağlar dijital dönüşüm sürecinin en 
temel alanlarından birini meydana getirmiştir. Bunun dışında televizyon, cep telefonu ve tablet 
gibi tüm elektronik cihazlar da teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijitalleşmiştir. Bulut 
teknolojilerinin gelişmesi ile de mobil cihazların interneti ortaya çıkmış ve farklı teknolojiler ile 
sosyal ağlar arasındaki yakınsama yaşamı değiştirebilecek bir boyuta gelmiştir (Seyitoğlu, 2019: 
10-11). Dijital kavramı ve dijitalleşme ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden, bu kavramın, 
elektronik cihazlarda 0 ve 1 rakamlarının kodlanmasıyla oluşturulan ve bu cihazlarda 
depolanması sağlanan elektronik bilgi ve göstergeleri belirttiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, 
bu bilgi ve göstergelerin meydana çıkması ve paylaşılması için de bilgisayar, televizyon, radyo, 
cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazların aracılık rolüne ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 
Böylece, 0 ve 1 rakamları ile oluşturulup elektronik cihazlar aracılığıyla ortaya çıkan bilgi ve 
göstergelerin, “dijital” bilgi ve göstergeler olarak kabul edildiği bilgisine ulaşılmaktadır. Burada 
dikkati çeken en önemli husus, 0 ve 1 rakamları ile yapılan dijitalleştirme işlemi ve bu işleme 
aracılık eden elektronik cihazların, dijital bilgi ve göstergelerin “üretim aşaması” ile ilgili 
olduğudur. Dolayısıyla, dijital sözcüğünün, önüne geldiği kelimeye, “0 ve 1 rakamları ile 
bilgisayar, televizyon, cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazlarda yazılım işlemi olarak 
üretilen” anlamını kattığı anlaşılmaktadır. Bilgisayarlarda veya elektronik cihazlarda oynanan 
oyunlar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda oyunun, 0 ve 1 rakamları ile 
kodlanarak bir elektronik cihaz aracılığıyla dijital bir oyun etkinliğine dönüştüğü 
anlaşılmaktadır. Buradaki “dijital oyun” kavramında dikkati çeken husus ise “dijital” 
kelimesinin, “oyun” aktivitesinin kendisini niteleyen bir sıfat olduğu gerçeğidir. Bu durumun, 
elektronik cihazlarda yaratılan her türlü bilgi, gösterge ve aktivite için de geçerli olduğu 
düşünülmektedir. 

Elektronik boş zaman aktivitelerini ifade eden rekreasyon olgusunu açıklamak amacıyla 
kullanılan diğer bir kavram da sanal kavramıdır. Bu kavramın anlamına bakılacak olursa, sanal 
sözcüğünün İngilizce “virtual” kelimesinden geldiği ve İngilizce sözlükte, bilgisayar yazılımları 
kullanılarak “varmış gibi” gösterilen uygulamalar şeklinde tanımlandığı görülmektedir 
(www.oxfordlearnersdictionaries.com). Türkçe Sözlük de sanal kelimesinin, “gerçekte yeri 
olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini” anlamlarını taşıdığını ifade etmektedir 
(sozluk.gov.tr). Alan yazına ise psikolog Licklider tarafından 1950 yılında kazandırılmış olup, 
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“olmadığı halde varmış gibi kullanılan sanal bellek” olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları 
Zimmerman tarafından, “gerçekte fiziki olarak var olmadığı halde etkisi olan örgüt, işyeri ya da 
şirket” olduğu belirtilmiş; Hof tarafından da “gerçekte mevcut olmayan fakat sanki varmış gibi 
görülen, hissedilen” şeklinde ifade edilmiştir (Çavuşoğlu, 2004: 318). Diğer yandan Bostrom, 
yaşamın artık bilgisayarda oluşturulan sanal bir dünyada gerçekleştirildiğine işaret etmiştir 
(Türker, 2005: 1). Buradan, sanal kavramının, “var olmayan fakat algı yöntemi ile var olduğu 
yanılgısı yaratılmaya çalışılan” (Mercan, 2010:4; Yeniyaman Yıldırım vd., 2017: 3), dolayısıyla, 
“gerçek olmayan” (Bostan, 2007: 88) anlamını ifade eden bir kavram olarak ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden, sanal kavramının, gerçekte var olmamasına karşın insanların 
zihinlerinde varmış gibi hissedilen olguları nitelediği anlaşılmakta ve alan yazında bu kavramın 
zihinlerde yarattığı bir “sanal gerçekliğe” vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Sanal gerçeklik, elektronik cihazlarda yaratılan taklit unsurlarının egemenliğini yansıtmakta 
(Şaylan, 2016:314) ve burada “temsil” ile “gerçeklik” arasındaki göstergeler önem kazanmaktadır. 
Bu göstergeler dünyasında ise fiziksel bir gerçeklik yoktur ve sanal gerçeklikte çıkılan zihinsel 
geziler mevcuttur (Pretes, 1995:2; Urry, 2009: 138). Bu açıdan yaklaşıldığında, sanal gerçeklik, 
aldatmacanın veya gerçek olanın hayalinin gerçekleşmesini ifade etmekte (Fırat, 1991) ve 
temelinde mekânsal verilerle gerçek zamanlı etkileşimi gerçekleştirme deneyimi sağlayan 
uygulamaların genel adı olarak kullanılmaktadır (Arat ve Baltacıoğlu, 2016:106). Coates (1992) 
sanal gerçekliği, “çeşitli malzemeler aracılığı ile kullanıcıların üç boyutlu deneyim yaşamasını 
sağlayan sistemler” olarak tanımlamaktadır (Durmaz vd., 2018:34). Gürcan (1999) ise “iletişim ve 
bilgi-işlem sistemleri aracılığıyla hayali ya da uzaktaki bir gerçek mekanın kullanıcı tarafından 
yönlendirilmesi ile oluşan” gerçeklik olarak ifade etmektedir (Arat ve Baltacıoğlu, 2016: 106). 
Ayrıca sanal gerçekliğin, “katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan 
dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan bir benzetim modeli” olarak 
nitelendirildiği de görülmektedir (Akt. Kayabaşı, 2005: 152; Akt. Bayraktar ve Kaleli, 2007: 2). 
Buna göre, sanal gerçeklik, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, dijital oyun 
makineleri ve başa takılan sanal gerçeklik gözlükleri gibi farklı birçok teknolojik cihaz aracılığıyla 
kullanıcılarına belirli bir ortamda bulunma hissi yaşatmaktadır (Aylan ve Aylan, 2020: 2748). 
Böylece, kullanıcıların sanal dünyada daha gerçekçi ve eğlenceli bir deneyim yaşamaları 
sağlanmaktadır (Bayraktar ve Kaleli, 2007: 4). Sanal gerçeklik kavramı, ilk defa 1950’li yıllarda 
edebiyatçılar tarafından kullanılmış olmasına rağmen (Kurbanoğlu, 1996: 23), günümüzde 
eğitim, otomotiv, mimari ve tıp gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır (Aylan ve Aylan, 2020: 
2748). Günümüzde sanal gerçekliğin yoğun olarak kullanıldığı bir diğer alanın da eğlence alanı 
ve boş zaman kullanım şekilleri olduğu bilinmektedir. 

Sanal kavramı ve bu kavramla ilişkili olarak sanal gerçeklik olgusuyla ilgili buraya kadar verilen 
bilgiler incelendiğinde, bu kavramın, gerçekte var olmayan, buna karşın insanların zihinlerinde 
“varmış gibi” hissi yaratan uygulamaları nitelediği görülmektedir. Bu kavramla ilgili olarak 
burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insanların zihinlerinde yaratılan bir “algı” 
olmasıdır. Zihinlerde yaratılan bu algının ise ancak katılımcı tarafından yaşanacak bir deneyim 
sonucunda ortaya çıktığı ve halihazırda oluşturulmuş olan elektronik uygulamaların katılımcıyla 
etkileşimi ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, elektronik ortamlarda yaratılan 
uygulamaların “sanal” olarak nitelendirilebilmesinin, katılımcı ile etkileşimine bağlı olduğu ve 
ancak katılımcının bir deneyim yaşaması ile onun zihninde bir algı oluştuğu bilgisine 
ulaşılmaktadır. Buna göre, sanal kelimesinin, önüne geldiği sözcüğe, “elektronik cihazlarda 
oluşturulmuş olan uygulamaların katılımcı ile etkileşimi ve katılımcının bir deneyim yaşaması 
sonucunda zihninde yaratılan ve ‘-mış gibi’ hissetmesini sağlayan algı değişimi” anlamını kattığı 
anlaşılmaktadır. Yine oyun örneği üzerinden gidilecek olursa, elektronik ortamlarda yaratılan 
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dijital oyunların, katılımcıların algısında “gerçekmiş hissi” yaratarak onlara elektronik ortamda 
“gerçek gibi” bir oyun deneyimi yaşatmasının, sanal olarak değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. Burada dikkati çeken en önemli husus, “sanal” kelimesinin, oyun aktivitesinin 
kendisini değil de katılımcının yaşadığı deneyim sonucunda onun zihninde oluşan “algıyı” 
nitelediği gerçeğidir. Burada oyun örneğinde açıklanmaya çalışılan bu durumun, diğer 
elektronik boş zaman uygulamaları için de geçerli olduğu düşünülmektedir. 
 
YÖNTEM 
Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 

Araştırmanın amacı, günümüzde boş zamanları değerlendirme biçimi olarak insanların 
yaşamında yer edinmiş olan elektronik uygulamaların, sanal rekreasyon bağlamında mı yoksa 
dijital rekreasyon kapsamında mı ele alınması gerektiği sorunsalına yanıt aramaktır. Araştırma, 
bu iki kavram arasındaki anlam farklılığının net bir şekilde ortaya konulmasıyla, sanal 
rekreasyon ve dijital rekreasyon kavramlarının aslında tam olarak neyi ifade ettiklerinin açıklığa 
kavuşturulması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın sonunda ise elektronik boş zaman 
uygulamalarını içine alan rekreasyon olgusunun, sanal rekreasyon mu yoksa dijital rekreasyon 
mu olarak adlandırılması gerektiği çözüme kavuşturulmuş ve doğru bir şekilde adlandırılması 
sağlanmış olacaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda hazırlanan bu araştırma, “boş zaman”, 
“rekreasyon”, “elektronik boş zaman”, “sanal”, “dijital”, “sanal rekreasyon” ve “dijital 
rekreasyon” kavramları çerçevesinde yürütülmüştür. 

 

Veri Toplama Tekniği 
Araştırmada, kavramsal bir yaklaşım benimsenmiş olup, araştırma için gerekli olan veriler 
“kaynak taraması” yoluyla elde edilmiştir. Kaynak taraması, sosyal bilimlerde araştırma tasarımı 
olarak en yaygın kullanılan veri toplama tekniklerinden birini oluşturmaktadır (Neuman, 
2016:395). Araştırmacıya da araştırdığı kavram veya kavramlarla ilgili geçmişte yapılan 
çalışmalardan zaman sıralamasına göre çıkarım yapma, bu çıkarımlarla kendi araştırma sorusu 
arasında bağlantı kurabilme ve elde ettiği verileri yorumlayarak alan yazına kavramsal açıdan 
yeni bir bakış açısı kazandırabilme imkanı tanımaktadır (Akoğlan Kozak ve Özkeroğlu, 2020: 
318). Dolayısıyla, bu çalışmada, araştırmanın amacına giden yolda ihtiyaç duyulan verilerin elde 
edilmesi için kaynak taraması yoluna başvurulmuş, bu yolla konuya ilişkin alan yazın taranmış 
ve verilerin toplanmasında ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. Kaynaklara ulaşım ise hem 
basılı kaynaklara erişim hem de internetteki arama motorlarının taranması yoluyla yapılmıştır. 
Tarama işlemi yapılırken, konu ile ilgili nitelikli araştırma bulgularına ulaşabilmek amacıyla “boş 
zaman”, “rekreasyon”, “elektronik boş zaman”, “sanal”, “dijital”, “sanal rekreasyon” ve “dijital 
rekreasyon” kavramları baz alınmıştır. Tarama işlemi bu kavramlar çerçevesinde yürütülmüş ve 
1 Eylül 2020 tarihinde başlayan bu işleme 5 Kasım 2020 tarihinde son verilmiştir. Tarama yolu ile 
ulaşılan kaynaklar, araştırmacı tarafından incelenmiş ve araştırmanın konusuyla alakalı 
kavramsal veriler araştırmaya dahil edilmiştir. Daha sonra, konuyla alakalı kavramsal bir analiz 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Veri Analizi 

Kavramsal bir bakış açısının benimsendiği bu çalışmada, araştırma kapsamına alınan veriler 
kavramsal açıdan bir analize tabi tutulmuştur. Bu analiz işlemi yapılırken, öncelikle “boş zaman” 
kavramı ve “rekreasyon” olgusu açıklanmış, boş zaman değerlendirme biçiminin günümüzdeki 
yansımalarından biri olan “elektronik boş zaman” ile ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra, “sanal” 
ve “dijital” kavramları kelime anlamları bağlamında incelenmiş ve önüne geldikleri sözcüğe ne 
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gibi bir anlam kattıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yolla elde edilen bulgular ışığında, 
günümüzdeki elektronik boş zaman uygulamalarının, sanal rekreasyon veya dijital rekreasyon 
kavramlarından hangisinin altında ele alınması gerektiği ve ne şekilde adlandırılmasının daha 
doğru bir kullanım olacağı tartışması yapılmıştır. 

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Kaynak taraması yoluyla elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için bu 
verilerin geçerli ve güvenilir bilgiler sunduğundan emin olmak amacıyla, nitel araştırmalar için 
gerekli olan geçerlik ve güvenirlik kriterlerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır. Nitel 
araştırmaların güvenirliği için gerekli görülen bu kriterler, “inandırıcılık”, “aktarılabilirlik” ve 
“tutarlılık” olarak belirtilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 269). Bu bağlamda, öncelikle 
çalışmanın inandırıcı olması için ilgili alan yazın detaylı bir şekilde incelenerek kavramsal bir 
çerçeve oluşturulmuş, araştırmacının da araştırma konusuna ve ilgili alan yazın bilgisine hakim 
olması sağlanmıştır (Şener vd., 2017: 9). Elektronik boş zaman uygulamaları ile ilgili kavramsal 
değerlendirme de bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen kavramsal bulgular 
araştırma içerisinde açık ve net bir şekilde açıklanmış, bu yolla, araştırmada aktarılabilirlik 
sağlanmıştır (Arastaman vd., 2018: 59). Araştırmanın tutarlılığının sağlanabilmesi için de 
araştırma planı, veri toplama tekniği ve veri analizi süreci hakkındaki bilgiler ile bu süreç 
sonucunda ulaşılan bulgular araştırmada detaylı olarak anlatılmış, bu bulguların araştırmanın 
amacı ve kavramsal çerçevesi ile uygunluk göstermesi sağlanmış ve sonuç bölümünde konuya 
ilişkin yapılan yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir (Creswell, 2016: 253). 
Bu işlemler neticesinde, araştırma sonucundan alan yazına güvenilir bir bilgi aktarımı yapılmaya 
çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, ikincil kaynakların taranması ile elde edilen veriler incelenmiş ve kavramsal analiz 
sonucunda ulaşılan bulgular değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler, a) rekreasyon olgusuna 
ilişkin bulgular, b) elektronik boş zaman uygulamalarına ilişkin bulgular ve c) dijital ve sanal 
kavramlarına ilişkin bulgular olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Rekreasyon Olgusuna İlişkin Bulgular 

Bu ilk aşamada, boş zaman kavramı ve nitelikleri açıklanarak boş zaman değerlendirme biçimi 
olan rekreasyon olgusu değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonucunda; rekreasyonun 
yapısı itibariyle kendine has belli başlı özelliklerinin olduğu ve bir aktivitenin, ancak bu 
özellikleri bünyesinde bulundurmasıyla rekreasyon özelliği kazanacağı (Munusturlar, 2016: 12) 
bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre, rekreasyondan söz edebilmek için katılımcının “boş zamana” 
sahip olması, en az bir “aktivite” gerçekleştirmesi ve bu aktiviteye “gönüllü” olarak katılması 
gerekmektedir. Bunu yaparken de katılımcı, o aktiviteden belirli bir “psikolojik fayda” sağlamalı, 
“yenilenmeli”, “güç kazanmalı” ve aynı zamanda “keyif almalıdır”. Diğer bir ifadeyle, bir 
aktivitenin, yalnızca aktivite olma kimliğinden çıkıp rekreasyona dönüşebilmesi süreci, 
katılımcının o aktiviteyi bizzat “deneyimlemesi” ve bu deneyimin onda “ruhsal” ve “zihinsel” 
açıdan bir değişiklik yaratmasını gerektirmektedir (Karaküçük, 2005: 69-75; Hazar, 2014: 48-50; 
Hacıoğlu vd., 2015: 31-33; Karaküçük ve Akgül, 2016: 43-53; Sevil, 2016:10; Çakır, 2017: 38-42). 
Buradan, rekreasyon olgusuyla ilgili olarak; rekreasyonun insani bir şey olduğu ve bir rekreasyon 
olayından söz edebilmek için de belirli bir aktivitenin salt aktivite olmaktan öteye geçip bireyleri 
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ruhsal ve zihinsel açıdan kuşatarak onlarda olumlu bir etki yaratması gerektiği bulgularına 
ulaşılmaktadır. 

Elektronik Boş Zaman Uygulamalarına İlişkin Bulgular 

İkinci aşama olarak, postmodern dünyadaki boş zaman eğilimlerinden birini oluşturan 
elektronik boş zaman uygulamalarının ve bu uygulamaların alan yazına ne şekilde yansıdığının 
bir değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda; günümüzde boş zaman 
değerlendirme biçimlerinin oldukça farklılaştığı (Aytaç, 2004: 117; Nimrod ve Adoni, 2012: 32; 
Aylan ve Aylan, 2020: 2751), gelişen teknolojiye bağlı olarak bilgisayar, cep telefonu, tablet, 
internet ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi elektronik cihazlarla yapılan aktivitelerin artık bireylerin 
boş zamanlarını değerlendirme biçimi haline geldiği (Esentaş vd., 2018: 71) ve bu aktivitelerin, 
fiziksel gerçeklik olgusundan ayrılarak hayali dünyalarda yaratılan sanal gerçekliğe dönüştüğü 
(Özkeroğlu ve Akyıldız Munusturlar, 2020: 6) bulgularına ulaşılmıştır. Diğer yandan, elektronik 
boş zaman aktivitelerinin en önemli özelliğinin de katılımcılarına “sanal gerçeklik deneyimini” 
yaşatması olduğu (Nimrod ve Adoni, 2012: 32-40) görülmüştür. Buna göre, elektronik ortamlarda 
yaratılan kurgusal mekanlarda katılımcıların, fiziksel olarak gerçek olmayan ama zihinlerinde 
gerçekmiş gibi hissederek “-mış gibi” deneyimler yaşadıkları bilgilerine ulaşılmaktadır. 
Elektronik boş zaman uygulamalarının alan yazındaki karşılığına bakıldığında ise bu 
uygulamaları kapsayan rekreasyon olgusunu açıklamaya çalışan çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda, elektronik aktivitelerin hem sanal rekreasyon 
bağlamında ele alındığı hem de dijital rekreasyon olarak değerlendirildiği, ayrıca sanal 
rekreasyon ve dijital rekreasyon kavramlarına ilişkin tanımlama çalışmalarının yer aldığı ulaşılan 
diğer bulgular arasındadır. 

Dijital ve Sanal Kavramlarına İlişkin Bulgular 

Üçüncü ve son aşamada ise bu çalışmanın amacına ulaşma konusunda önemli görülen sanal ve 
dijital kavramları, kelime anlamları ile ele alınmış ve önüne geldikleri sözcüğe kattıkları anlamlar 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, “dijital” kavramı ile ilgili olarak; bu kavramın 0 ve 1 
rakamları ile alakalı elektronik cihazlardaki bir yazılım işlemi olduğu ve bu işlem sonucunda 
oluşan elektronik bilgi ve imgelerden meydana gelen uygulamaları içerdiği (Özpençe, 2014: 59-
60; Özbaş Anbarlı, 2019: 81; Seyitoğlu, 2019: 10; www.oxfordlearnersdictionaries.com; 
sozluk.gov.tr) bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak, dijital kelimesinin, önüne 
geldiği sözcüğe de “0 ve 1 rakamları ile elektronik cihazlarda yazılım süreci sonunda üretilen” 
anlamını kattığı görülmüştür. Bu açıdan değerlendirildiğinde, dijital kelimesinin, katılımcının 
yapmış olduğu elektronik aktivitelerin “üretim yönüyle” ilgili olduğu ve “aktivitenin kendisini” 
nitelediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. “Sanal” kavramı ile ilgili olarak ise bu kavramın, elektronik 
aktivitelerin üretim yönünden ziyade “tüketilmesi” ile alakalı olduğu, katılımcının o aktiviteyi 
tüketmesi yoluyla bir “deneyim” yaşaması ile “zihin dünyasında” yaratılan kurgusal mekanlar 
içerdiği ve katılımcının zihninde “gerçekmiş hissi” yarattığı (Çavuşoğlu, 2004: 318; Türker, 2005: 
1; Bostan, 2007: 88; Mercan, 2010: 4; Yeniyaman Yıldırım vd., 2017: 3; 
www.oxfordlearnersdictionaries.com; sozluk.gov.tr) bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgulardan, 
sanal kavramının deneyimsel bir anlamı ifade ettiği ve algı yönetimini ilgilendiren bir süreç 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, sanal kelimesinin, katılımcının yapmış olduğu 
aktiviteden ziyade, o aktivitenin bireyin zihninde meydana getirdiği etkiyi ve bu etki sonucunda 
zihninde yaşadığı algı değişikliğini nitelediği görülmektedir. 
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Dijital ve sanal kavramları ile alakalı elde edilen bulgular incelendiğinde, her iki kavram arasında 
anlamsal birtakım farklılıkların olduğu ve önüne geldikleri sözcüklere farklı anlamlar kattıkları 
anlaşılmaktadır. Bulgulara göre bu iki kavram arasındaki anlamsal farklılık Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Dijital ve Sanal Kavramları Arasındaki Anlamsal Farklılık 

Dijital Sanal 
Elektronik cihazlardaki 0 ve 1 rakamları ile 
ilgilidir Bireyin algısı ile ilgilidir 

Sayısal bir özellik taşır Zihinsel ve psikolojik bir özellik taşır 
Mekaniktir İnsanidir 
Elektronik aktivitenin üretim boyutunu 
ilgilendirir 

Elektronik aktivitenin tüketim (deneyim) 
boyutunu ilgilendirir 

Aktivitenin nasıl üretildiği ve bir etkinliğe 
nasıl dönüştüğü sürecine odaklanır 

Aktivitenin deneyimlenmesi ile bireyin 
zihninde ve ruhsal durumunda nasıl bir 
değişiklik yaşandığı sürecine odaklanır 

Aktivitenin kendisini niteler Aktivitenin bireyde bıraktığı ruhsal etkiyi ve 
zihinsel algı değişikliğini niteler 

Tablo 1 incelendiğinde, dijital ve sanal kavramlarının ifade ettikleri anlamsal farklılık daha net 
görülmektedir. Tabloya göre, dijital kavramının, elektronik cihazlar içerisindeki sayısallaştırılmış 
yazılım süreci sonunda oluşturulan elektronik aktiviteleri nitelediği; buna karşın sanal 
kavramının, dijital süreçte üretilen bu aktivitelerin katılımcılar tarafından deneyimlenmesi 
sonucunda onların ruhsal durumlarında yaptığı etkiye ve zihinlerinde yarattığı algı değişikliğine 
odaklandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, dijital kavramı, mekanik bir özellik taşırken; sanal 
kavramının insani bir boyut taşıdığı da ulaşılan bulgular arasındadır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Elektronik boş zaman uygulamalarının ele alındığı çalışmada, bu uygulamaları içeren rekreasyon 
olgusu üzerine kavramsal bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda, 
araştırmanın amacına uygun bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmada, dijital ve sanal kavramlarının 
farklı anlamları ifade ettikleri ve önüne geldikleri kelimeye farklı anlamsal değerler yükledikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, dijital kelimesinin, teknolojik cihazlarda üretilen elektronik 
aktivitenin kendisini niteleyip sayısal ve mekanik bir özellik taşırken; sanal kelimesinin, üretilmiş 
olan elektronik aktivitelerin katılımcıların ruhsal durumlarında ve zihinsel algılarında yaratılan 
değişikliğe odaklandığı ve bu yönüyle insani bir özellik taşıdığı bilgisi elde edilmiştir. Buna göre, 
dijital kavramı bir aktivitenin elektronik cihazlardaki üretim süreciyle ilgilenirken; sanal 
kavramı, üretilen bu aktivitelerin tüketilmesi ve deneyimlenmesi süreciyle ilgilenmektedir. Bu 
kavramlar rekreasyon sözcüğüyle birlikte kullanıldığında ise “dijital rekreasyon” ve “sanal 
rekreasyon” kullanımları ortaya çıkmaktadır. 

Rekreasyon kelimesini öncelikle “dijital” sözcüğü ile birlikte kullanmak gerekirse, “dijital 
rekreasyon” şeklinde kullanılabileceği, bu kullanımıyla “elektronik cihazlarda 0 ve 1 
rakamlarının yazılımıyla oluşturulmuş” bir elektronik aktiviteyi vurguladığı ve burada 
aktivitenin kendisinden bahsedildiği görülmektedir. Buna göre, dijital kelimesi esas olarak 
“elektronik aktivitelere” bir anlam yüklemektedir. Dolayısıyla, dijital rekreasyon kavramının, 
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daha çok elektronik boş zaman uygulamalarının kendilerini ifade etmek amacıyla 
kullanılmasının, dijital kavramının taşıdığı özellik ve rekreasyon olgusuna kattığı anlam 
bağlamında daha uygun olacağı düşünülmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, dijital 
kelimesinin, bu uygulamaları içine alan rekreasyon deneyiminden ziyade bu uygulamaların 
kendilerini belirtmek için kullanılması önerilmektedir. Örneğin, bu uygulamalar için dijital oyun, 
dijital spor ve dijital tur gibi kullanımların daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

Rekreasyon kelimesini nitelemek üzere “sanal” sözcüğü kullanıldığında, bu kullanımın “sanal 
rekreasyon” şeklinde olacağı görülmektedir. Bu kullanımda ise rekreasyon ile katılımcının, 
“elektronik cihazlarda üretilen dijital aktiviteleri, bu ortamlarda yaratılan kurgusal mekanlarda 
gerçek olmayan fakat ‘gerçekmiş gibi’ hissi ile yaşadığı deneyim” olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
göre, sanal kelimesi, elektronik aktivitenin kendisinden ziyade katılımcının o aktiviteyi 
deneyimlemesi ve bu deneyim sonucunda zihninde meydana gelen algı değişimini 
belirtmektedir. Bu yönüyle bu kavramın, sayısal ve mekanik özelliklerden çok insani bir nitelik 
taşıdığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, bir aktivitenin yalnızca bir etkinlik olma özelliğinden 
çıkarak rekreasyon olarak kabul edilebilmesi için, katılımcı tarafından deneyimlenmesi ve 
katılımcıya zihinsel ve ruhsal bir fayda sağlaması gerektiği bilinmektedir. Buradan, 
rekreasyonun salt bir aktiviteden ibaret olmadığı, bu aktivitenin ötesine geçerek bireyi ruhsal ve 
zihinsel açıdan kuşattığı ve birey üzerinde olumlu etkiler yarattığı anlaşılmaktadır. Böylece, 
rekreasyon ve sanal kavramlarının her ikisinin de bireyi, bireyin yaşadığı aktivite deneyimlerini 
ve bu deneyimlerden elde ettiği psikolojik ve zihinsel çıkarımları ilgilendirdikleri görülmektedir. 
Bu yönüyle ele alındığında, sanal kavramının rekreasyon olgusunun yapısına daha uygun 
olduğu düşünülmekte ve elektronik boş zaman uygulamalarının deneyimlenmesi ile ilgilenen 
bir rekreasyon çeşidi olması sebebiyle “sanal rekreasyon” ifadesinin kullanılması önerilmektedir. 

Çalışmanın sonucunda dijital ve sanal kavramlarından yola çıkarak elektronik boş zaman 
uygulamalarını içeren rekreasyon çeşidi ile ilgili olarak ortaya atılan önerilerin, konuyla alakalı 
gelecekte yapılacak yeni çalışmalara yol gösterici olması beklenmektedir. Ayrıca bu önerilerin 
dikkate alınması ile elektronik boş zaman faaliyetlerinin esasında “sanal rekreasyon” olarak 
değerlendirilmesi hususuna dikkat çekilmiş olacaktır. Böylece, alan yazında yer alan kavram 
kargaşasının da önlenmesi sağlanacaktır. 
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