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TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ, DESTİNASYON İMAJI VE COVID-19
ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AŞAR, Didem, (Doktora Öğrencisi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.
E-posta: didemasar@gmail.com ORCID: 0000-0002-0138-227X.
Özet
Turizm sektörünün en önemli özelliklerinden birisi, esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Sektörün kırılgan bir yapıya sahip
olması, gerek iç, gerekse dış kaynaklı yaşanabilecek olaylardan çok kolay bir şekilde etkilenebilir olmasına neden
olmaktadır. Turizm sektörünün sahip olduğu bu kırılgan yapısı turizm işletmeleri açısından dönem dönem belirsizliğe
ve hatta krizlerin yaşanmasına kadar etki edebilmektedir. Kriz yönetimi, muhtemel kriz olasılıklarının değerlendirilmesi
ve örgütün krizleri en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli olan önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir. Bu
bağlamda, COVID-19 salgını da tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ve birçok ülkede hayatın durma noktasına
gelmesine sebep olan bir kriz olarak yorumlanmaktadır. Bu krizin etkileri birçok sektörde ve endüstride olduğu gibi
turizmde de yoğun olarak hissedilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kriz yönetimi ve destinasyon imajını COVID-19 örneği ile
değerlendirmektir. Bu sebeple, çalışmada yerli ve yabancı kaynaklar dikkate alınarak literatür tarama tekniği
kapsamında ikincil verilerle değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Turizmde Kriz, Kriz Yönetimi, Destinasyon İmajı, COVİD-19.

AN EVALUATION ON CRISIS MANAGEMENT, DESTINATION
IMAGE AND THE EXAMPLE OF COVID-19 IN TOURISM
Abstract
One of the most important features of the tourism sector is that it has a flexible structure. The fact that it can be easily
affected by both internal and external events causes the sector to have a fragile structure. This fragile structure of the
tourism sector can lead tourism businesses into uncertainty from time to time and even into crises. Crisis
management is the process of evaluating possible crisis possibilities and taking and implementing the necessary
measures for the organization to overcome crises with minimum loss. In this context, the COVID-19 epidemic is
considered as a crisis that affects the whole world negatively and causes life to stop in many countries. The effects of
this crisis were felt intensely in tourism as well as in many sectors and industries. The aim of this study is to evaluate
the crisis management and destination image with the example of COVID-19. For this reason, in the study, an
evaluation was made with secondary data within the scope of literature review technique, taking the domestic and
foreign sourcesinto account.
Keywords: Crisis, Crisis in Tourism, Crisis Management, Destınatıon Image, Covid-19.
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GİRİŞ
Türkiye’de 80’li yıllarda gelişim göstermeye
başlayan turizm sektörü, birçok farklı sebeplerden
dolayı ortaya çıkan küresel, ulusal ve bölgesel
krizlerden etkilenebilmektedir. Rekabetin süratle
arttığı dünyada, turizm işletmelerinin hayatlarını
idame ettirebilmeleri için krizlerin önüne geçilmesi
veya krizden en az zararla çıkılması için kriz
yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirmeleri şarttır.
Çünkü kriz anlarında işletmeleri yönetmek
hazırlıksız bir işletme için çok zordur. Bu sebeple
turizm işletmelerinin varlığını tehlike altına atan,
misyonlarını gerçekleştirmeyi zorlaştıran, işletme
yöneticilerini çıkmazda bırakan kompleks ve
muhtelif krizlerin, örgütsel ve yönetsel faaliyetleri
etkin bir şekilde kullanarak ve güncel bilgilerle
harmanlanarak yönetilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin
çıkması
muhtemel
sorunları
öngörerek
engelleyebilmeleri için kriz yönetimi ile ilgili bilgi
sahibi olmaları ve kriz stratejileri geliştirerek, bu
stratejileri gerekli zamanda uygulayabilmeleri
gerekmektedir (Tanrısevdi & Okumuş, 2007, s.
366). Ayrıca turizm sektörü, seyahat, konaklama
ve eğlence sağlayıcıları olarak faaliyet gösteren
büyük firmalardan ve çeşitli yerel ürünler üreten
birçok küçük girişimciden oluşmaktadır (Linton &
Öberg, 2020). Özel girişimler turizm için temeldir
ve özellikle sınırlı fırsatlara sahip coğrafi
bölgelerde iş ve büyüme yaratmanın en iyi yolu
olarak kabul edilmektedir (Chi & Qu, 2008).
Bununla birlikte geleneksel turistik ürün bütünlüğü
içerisinde bulunan deniz-kum-güneş turizmi yerine
alternatif turizm türlerine olan ilgi de yeni talepleri
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu yeni
talepler destinasyonların mevcut tarihi, doğal,
kültürel varlıkların ortaya çıkarılması ile birlikte
aynı zamanda korunması ve ziyaretçilerin ilgisine
sunulmasını gerekli kılmaktadır (Güllü, 2018,
s.863).
2019’da başlayan ve günümüzde hala devam
etmekte olan COVID-19 salgını gibi büyük krizler,
potansiyel olarak uzun vadede turizm sektörünün
çoğu bölümüne zarar vermiştir. Örneğin, seyahat
Turistika, 1(1), 2021

yasakları çoğu operasyonu aksatmış ve oluşan
durgunluk genel olarak turizmin her alanını
olumsuz etkilemiştir. Bunun yanı sıra, COVID-19
pandemisinden etkilenen birçok etkinlik, virüsün
yayılmasını önlemek amacıyla askıya alınmış fakat
bazı işletmeler, sosyal gereksinimlere hizmet
etmek için sanal uygulamalar üzerinden
erişilebilirlik sağlamışlardır. Dolayısı ile dünyada
her geçen gün artış gösteren internet kullanımı ve
ilaveten sanal uygulamalar üzerinden sağlanan
hizmetlerdeki artış turizm sektörüne de
yansımıştır. Bu sayede sosyo-kültürel ve iktisadi
etkileri sebebiyle internetin, ülke ekonomisindeki
önemi gün geçtikçe daha fazla hissedilmiş,
turizmin daha hızlı, yaygın ve etkin hale gelmesi
için kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Güllü &
Aşar, 2018, s.1256)
Turizm
araştırmalarında,
kriz
yönetimi
çoğunlukla, bir kriz turizm destinasyonunu
vurduğunda alınan operasyonel, yerinde, kaotik
önlemleri ifade etmektedir. Bugüne kadar yapılan
araştırmalar da, COVID-19 pandemisinin turizm
üzerindeki etkileri (Farzanegan& Hofmann, 2021)
ve sektörü nasıl dönüştürdüğü (Gössling vd., 2020;
Hall vd., 2020) üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu
çalışma, turizmde kriz yönetimi ile ilgili yapılmış
araştırmalara katkıda bulunmaya yöneliktir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, kriz yönetimi
konusunu Türkiye’yi ve tüm dünyayı önemli ölçüde
etkilemiş olan COVID-19 örneği ile literatüre dayalı
kavramsal çerçeve ortaya koymaktır. Literatür
değerlendirmesi, araştırma probleminin arka
planını ve içeriğini ortaya çıkarmaktadır (Wiersma,
1995, s.406). Ayrıca literatürde dağıtık haldeki
bulguların araştırma konusu ile bağlantılı halde
toparlanması (Baumeister & Leary, 1997) ve
konuyla ilgili sonuçların özetlenmesi ve
harmanlanmasında kullanılmaktadır (Cronin vd.,
2008). Ayrıca literatür değerlendirmesi boşlukları
ve eksikleri doldurmakta ve önceki çalışmaları
genişletmekte ve zenginleştirmektedir (Marshall &
Rossman, 1989). Bu çalışmada da, yerli ve yabancı
kaynaklar dikkate alınarak literatür tarama tekniği
[2]
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kapsamında
yapılmıştır.
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1. KRİZ KAVRAMI, AŞAMALARI VE TÜRLERİ
Kriz kavramı, hemen hemen her bilim dalında
ve günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan
kavramlardandır. Kavramın etimolojik kökenine
bakıldığında Yunanca “krisis” kelimesinden
gelmekte ve sosyal bilimlerde genellikle “buhran”
veya “bunalım” kelimeleri ile eşleştirilmektedir
(Bozgeyik, 2004, s.37). Kriz kelimesi yasal olarak,
adil olan ile olmayanın arasındaki ayrımı
betimlemek için, teknolojik olarak ise bir şeyden
kurtulma ya da bir şeyin yıkımı arasındaki ayrımını
belirtmek üzere kullanılmıştır (Glaesser, 2006,
s.11). Tıpta kriz, hastanın sağlığının ani bir şekilde
bozulması ve hemen tedavi altına alınmazsa daha
kötüye gideceği ve hatta bazı durumlarda hastanın
artık iyileşmeyeceği anlamını içermektedir.
Psikolojide kriz, kişinin kendini tehdit altında
hissetmesi, korku, panik, fazla veya az iş yükünün
sebep olduğu strese girme durumu olarak
belirtilmektedir (Zerenler, 2003, s.100-101).
Ekonomide kriz ise, bir ülkenin arz-talep balansının
bozulması, ekonomideki yapısal etkenlerle finans
kesimi
arasındaki
uyuşmazlık
olarak
belirtilmektedir. Öte yandan uluslararası sorunlar,
buhranlar, ülkelerin kendi içlerinde meydana
gelen politik ve ekonomik meseleler, kurum ve
kuruluşlar arasında çıkan kaos ve siyasi
anlaşmazlıklar kriz kavramı içinde incelenmektedir
(Özden, 2009, s.3). Prideaux vd. (2003) ve Sapriel’e
(2003) göre, krizler insan yapımıdır ve olayların
gelecekteki nedenleri üzerinde etkisi olan
insanların yanlış yönetimi veya eylemsizliği ile
ilgilidir. Krizlerin, görünüşte tehlikeli olmayan
olayların kombinasyonunun krize dönüşebileceği
bir anatomiye sahip olduğu belirtilmektedir. Krizin
gelişmesi için, önemli işaretler gözden kaçırılır ve
kanıtlar göz ardı edilir veya yanlış yorumlanırsa
krizle uğraşan kuruluşlar yetersizlik tuzağına düşer
ve krizle ilgili tüm küçük olaylar, krizin gelişmesine
izin vermek için birbiriyle birleşerek birikir. Shaluf
vd. (2003), bir krizin insan yapımı bir olay
olduğunu, olumlu ve olumsuz yanları olabileceğini,
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bir anatomisi olduğunu ve ekonomik ve politik
sorunların
yanı
sıra
afetlerden
de
kaynaklanabileceğini savunurlar. Kriz, kısa sürede
karar verilmesi gereken bir durumdur ve örgütsel
krizler her zaman, her yerde ve her büyüklükteki
kuruluşta ortaya çıkabilir. Krizin ölçeği, uzunluğu
ve kapsamı olayın etkisini belirleyecektir ve bir kriz
geliştikçe, uygun stratejilerin geliştirilebilmesi için
krizlerin geçirdiği çeşitli aşamaları belirlemek ve
anlamak önemlidir. Faulkner (2001), Fink (1986)
ve Roberts'ın (1994) çalışmaları incelendiğinde,
tüm krizler teorik modellerin aynı tanımlanmış
modelini takip etmese de, çoğu kriz durumuna
uygulanabilecek dört ortak aşama vardır:
 Kriz Öncesi; Burası, stratejik yönetim ekibinin
kriz
yönetimi sorumluluğuyla
önceden
belirlenmiş bir dizi eylemde bulunabileceği
yerdir. Krizin oluşma ihtimaline ilişkin risk
değerlendirmeleri yapılabilmekte ve gerekli
aksiyonlar alınabilmektedir.
 Kriz Dönemi; Prodromal/acil durum, bu aşama,
krizin kaçınılmaz olduğu ve geri dönüşü
olmayan bir noktaya ulaşıldığında ortaya çıkar.
Bu nedenle, hasar sınırlamasının gerçekleşmesi
için harekete geçilmelidir.
 Orta aşama; Bu aşamada, etkilenen toplulukta
normale dönülmesinin mümkün olan en kısa
sürede yeniden sağlanmasını amaçlayan kısa
vadeli önlemler alınmalıdır.
 Uzun vadeli planlama/öğrenme; Bunlar, ara
aşamada ele alınamayan konuların ele alındığı
ve kriz ve yönetiminin otopsisinin yanı sıra,
krizin iyileştirilmesini kolaylaştırmak için bir
gözden geçirme ve yansıtma döneminin
gerçekleştirildiği durumlarda gerçekleşir.
Destinasyonlar ya krizlerden tamamen
kaçınmak ya da krizden etkilenen paydaşlar
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek
istiyorsa, bir krizin bu dört aşamasının etkin
yönetimi zorunludur. Kriz Yönetimi Enstitüsü (ICM,
2009, s.3-4)’ne göre ise iki tür krizden söz etmek
mümkündür: ani krizler ve gelişmekte olan krizler.
Ani ve gelişmekte olan krizler Tablo 1’deki gibi
tanımlanmıştır.
[3]
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Tablo 1: Örgütsel Kriz Türleri
Ani Krizler (Sudden Crisis)
Gelişmekte Olan Krizler (Smoldering Crisis)
Doğal Felaketler
Üretim Hataları
Terörist Saldırıları
Söylenti/skandal
İşyerinde Şiddet
İşyeri Güvenliği
Ürün Değiştirme
Rüşvet
Sabotaj
Cinsel Taciz
Hileli Satın alma
Kötü Yönetim
Yönetici Kaçırma
İşçi-İşveren Anlaşmazlıkları
Kaynak: James & Wooten, (2005, s.142).

2. KRİZ YÖNETİMİ
Yönetim terimi genellikle bir organizasyon
biriminin
liderliğini
tanımlamaktadır.
Bir
organizasyonda ise kurumsal ve işlevsel bir
düşünme biçimi arasında ayrım yapmak
mümkündür. Birincisi ile ilgili olarak, yönetim,
yönetim görevlerini, faaliyetlerini ve işlevlerini
yerine getiren insan gruplarının bir tanımıdır.
İşlevsel düşünce söz konusu olduğunda, yönetim,
çalışan bir organizasyonun işleyişiyle bağlantılı tüm
görevler ve süreçler için bir terimdir. Bunlar
özellikle planlama, organizasyon, uygulama ve
kontroldür. Yönetimin işlevsel perspektifi, kişi veya
malzeme ile ilgili bir hususu içerecek şekilde
genişletilebilir (Glaesser, 2006, s. 21).
Kriz yönetimi teriminin ilk kullanımı normalde
siyasi alana atfedilir. Buna göre ABD Başkanı J.F.
Kennedy'nin 1962 Küba Krizi sırasında bu ifadeyi
ciddi, olağanüstü bir durumun ele alınmasını
anlatmak için kullandığı bilinmektedir (Glaesser,
2006, s. 21). Topuz’a (2009) göre kriz yönetimi;
“Kriz olarak nitelendirilen durumu ortadan
kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir
biçimde uygulanan faaliyetler topluluğudur.
Sistematik olarak adım adım verilecek kararları, bu
kararları uygulayacak ekibi oluşturmayı, uygulama
sonuçlarını hızla alarak, yeni kararlar vermeyi
kapsar”, şeklinde tanımlamaktadır (Topuz, 2009,
s.25). İlâveten kriz yönetiminin belirleyici özelliği
olarak ise, krize neden olma potansiyeline sahip
Turistika, 1(1), 2021

olumsuz olaylar üzerinde geniş
odaklanması gösterilmektedir.

bir

alana

Kriz yönetiminin hedefi krizi fırsata çevirmektir.
Ne, nasıl, ne zaman, hangi durum ve kim gibi
soruların cevabının önceden verilebilmesi için
yapılan planlama aşamasında, genellikle krizi
çözüme kavuşturma ve krizden kaçınma
yaklaşımları temel alınmaktadır. Krizi çözüme
kavuşturma yaklaşımının temelinde ise, krizin
tahmin edilmesi ve krize sebep olan unsurların
ortadan kaldırılması için uygun zamanın
kollanmasıdır (Tunçer, 2012, s.477). Uygun zamanı
belirleyebilmek için ise ilk olarak kriz sinyallerini
algılayabilecek erken uyarı sistemleri geliştirerek
önlem alınmalıdır. Diğer taraftan kriz anının doğru
yönetilmesi ve krizi ortaya çıkaran sebeplerin
teşhis edilmesi önemlidir aynı zamanda bilgi
toplama süreci kesintisiz ve sistematik olmalıdır.
İkinci olarak ise krizden kaçma yaklaşımı, yaşamı
idame ettirmeyi benimsemeli ve sorunları
hafifletme stratejileri içermelidir (Aksu, 2010, s.64;
Vergiliel, 2014, s.28).
İlgili literatürde kriz yönetim yaklaşımları 3
başlık altında incelenmektedir. Bunlar;
 Proaktif Yaklaşım; Önleyici yaklaşım olarak da
bilinen bu yaklaşım, krizin oluşabilme olasılığını
öngörerek gerekli önlemlerin alınmasına
dayanmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde; krizi
engellemeye yönelik planlamalar ve ofansif
[4]

Aşar

●Turizmde Kriz Yönetimi, Destinasyon İmajı ve Covid-19 Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

(saldırgan) bir şekilde uygulamaya konulan
stratejiler bulunmaktadır (Aksu, 2010, s.68;
Gündüz, 2020, s.36).
 Reaktif Yaklaşım; Tepkisel olan bu yaklaşımda
örgütlerin genel yönetim stratejilerinde var
olan ve kriz anında net olarak meydana gelen
‘Şimdi ne yapılacak?’ sorusunun cevabını
arayan bir yönetim stratejisidir (Çakmak, 2018,
s.23).
 İnteraktif Yaklaşım; Etkileşimci özellikte olan
bu yaklaşımda kriz yönetimi sürecindeki bütün

aşamaları birlikte ele almaktadır. Bu yaklaşımın
hedefi; kriz yönetimi içerisindeki yönetim
fonksiyonları ile aynı göreve sahip olması,
mevcut ve olası kriz durumlarının önlenmesi ve
ortadan kaldırılması, normale dönülmesi,
çıkarılması gereken derslerin çıkarılması ve
öğrenilenlerin
ileriye
yönelik
olarak
uygulayacak bir yapı meydana getirmektir
(Göral, 2014, s.428; Gündüz, 2020, s.38).

Şekil 1. Kriz Yönetim Modeli

Kaynak: Mitroff vd. (1987, s.284).

3. TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ VE COVID-19
Turizm
araştırmalarında
“kriz”,
bir
destinasyondaki turist sayısı veya turizm geliri
üzerinde olumsuz etkilere neden olan ani, plansız
herhangi bir aksama anlamına gelir (Blake &
Sinclair, 2003; Hall, 2010). Tipik olarak, bu tür
krizlerin yönetimi yerel, akut ve yaşam veya
doğaya yönelik riskleri azaltma üzerinedir (Radic
Turistika, 1(1), 2021

vd., 2020). İlgili literatür incelendiğinde COVID-19
pandemisinden
önce
turizm
alanında
yapılandırılmış veya stratejik kriz ve afet yönetimi
üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olduğu
görülmektedir
(Faulkner,
2001).
Yapılan
çalışmalarda çoğunlukla, doğal afetlerin veya siyasi
kargaşaların turizm destinasyonları üzerindeki
etkilerine (Saha ve Yap, 2014) ve kriz nazarında
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çoğunlukla kaotik, yapılandırılmamış yönetim
olarak tanımlanan bu tür aksaklıkların meydana
geldiği anda operasyonel olarak ele alınmasına
odaklanılmaktadır (Sönmez, 1998; Ritchie, 2004).
Turizmde
kriz
yönetimi
üzerine
önceki
araştırmaları özetleyen Mair vd. (2016), paydaşlar
arasındaki iletişim eksikliği, medyada sansasyon,
etkisiz pazarlama mesajları, kötü yönetim,
destinasyon imajının ve itibarının zedelenmesi ve
turizm davranışındaki değişiklikler gibi konuları
kriz sonrası etkiler olarak örneklendirmektedir.
Hystad ve Keller (2008) ise turizm kriz yönetiminde
hazırlık, müdahale ve toparlanma adımlarından
bahsederken, krize sebep olan unsurları azaltma
ve krize hazır olmayı turizmde kriz yönetimine
daha organize bir yaklaşım sağlamanın araçları
olarak
tanımlamaktadır.
Ayrıca,
krizlerin
kavramsallaştırılmasındaki çeşitliliği vurgulayarak,
krizlere yapılandırılmış, proaktif bir yönelim
sağlamak için daha geniş örgütsel yönetim
literatüründen
turizm
araştırmalarını
kriz
yönetimiyle
bütünleştirme
girişimleri
bulunmaktadır (Papatheodorou vd., 2010).
Papatheodorouvd.’e göre (2010), pandemik
krizlerin turizm için ne tür bir krizi temsil ettiği
sorusu önem arz etmektedir. Bu tür krizler ani
olarak algılansa bile, krizin kendisi uzun vadeli
olarak tanımlanabilir ve buna göre COVID-19 da
virüs yaymaya devam ettikçe yeni sonuçlar ortaya
çıkaracaktır. Bununla birlikte bu tür krizler yerel
olmaktan çok küreseldir bu sebeple yerel tepkiler
ek krizlere neden olabilir ve/veya krizlerin
etkilerini derinleştirebilir, bu da nihayetinde krizin
nedenlerini ve sonuçlarını belirlemeyi zorlaştırır.
Turizm için krizin etkileri çoğunlukla, pandemide
seyahat yasakları, restoranlar, sergiler veya diğer
etkinlik türlerini aynı anda ziyaret eden kişi sayısı
üzerindeki kısıtlamalar ve potansiyel olarak uzun
vadeli paradigma değişimleri açısından ele
alınmaktadır. Dahası krizlerin turizm üzerindeki
olumsuz etkileri iyi bilinmektedir (Chew ve Jahari,
2014; Huanvd, 2004; Li vd., 2018). Özellikle
destinasyon imajını kurtarma, kriz sonrası birçok
ulusun turizmle ilgili bir önceliğidir.
Turistika, 1(1), 2021

Destinasyon imajı, bir destinasyondaki
paydaşlar olumlu bir imajı teşvik etmeye
çalıştığında ve bu da turistlerin algısını ve seyahat
niyetini etkilediğinde geliştirilebilir. Afetler ve
krizler, gezileri ve harcamaları önemli ölçüde
azaltarak destinasyonları olumsuz etkileyebilir
(Hall vd. 2004). Örneğin, araştırmalar Ebola salgını
sonrası Afrika'da (Cahyanto vd. 2016) veya
SARS'tan sonra Çin'de (Wen vd. 2005) turist
sayısında
önemli
bir
düşüş
olduğunu
göstermektedir. Benzer şekilde, COVID-19 salgını
sırasında halkın korkusu ve seyahatin yüksek riskli
ve genellikle zor bir faaliyet olması seyahat
talebinde önemli bir azalmaya yol açmıştır (Zheng
vd. 2021). Dünya çapında hükümetler virüsle
mücadele için önleyici tedbirler alırken, etkili kriz
yönetimleri de kurtarma çabalarının başarısında
önemli bir rol oynamaktadır. Kriz sonrası
toparlanma sürecinde hükümet politikaları, etkili
pozitif iletişim ve yeni turizm ürünü destinasyon
imajını geri kazanmada etkili olabilir (Avraham,
2015). Öte yandan hükümetler tarafından genel
olarak turizm sektörünü ve işletmeleri destekleyici
özellikteki
yasal
düzenlemeler
yapılması
işletmelerin başarısına
katkı
sağlayacaktır
(Karamustafa vd. 2010, s.35)
COVID-19 gibi turistlerin özgürce seyahat
edemediği ve medyada normalden daha fazla yer
alan krizler sırasında, destinasyon imajı hem
kitlesel hem de sosyal medya algılarını
etkilemektedir. Dolayısıyla turist algıları, olumsuz
ve yanıltıcı bilgiler veya başkalarının krizlere karşı
tepkilerini ve korkularını yayınlayan medya
tarafından şekillendirilebilir (Zheng vd. 2021). Bir
destinasyonun bu tür görüntülerini sunmak,
destinasyonu hiç ziyaret etmemiş insanları yüksek
oranda etkileyebilir (Chew & Jahari, 2014; Zenker
vd, 2019). Bu gibi durumlarda, turistler tarafından
sahip olunan destinasyonun bilişsel imajı,
destinasyona aşinalığın veya geçmiş deneyimlerin
gelecekteki
seyahat
niyetlerini
nasıl
etkileyebileceğini araştırmak için bir fırsat
sağlamaktadır. Yani bilişsel destinasyon imajı,
bireysel aşinalık veya geçmiş deneyimlerden elde
[6]
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edilen bir destinasyon bilgisi ile ilgili olduğu için bu
özellikle önemlidir (Pike ve Ryan, 2004). Ayrıca,
COVID-19 salgını, özellikle sınırlı kaynaklara sahip
düşük ve orta gelirli ülkelerde ulusal sağlık
sistemlerinin etkinliği ile ilgili önemli soruları
gündeme getirmektedir (Aroravd, 2020). Örneğin,
Çin, İran ve İtalya gibi ülkeler virüste büyük ölçekli
bulaşma yaşarken, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi
ülkelerde ulusal COVID-19 müdahalesi ve etkili
sağlık sistemleri sayesinde pandeminin etkilerini
azaltmada ve güvenli bir destinasyon imajı
oluşturmada önemli faktörler olmuştur (Wikevd.,
2020).
COVID-19
salgını
sırasında,
UNWTO,
uluslararası iletişim ve işbirliğinin önemini
vurgulayarak dünya uluslarını birbirleriyle
dayanışma içinde hareket etmeye çağırmıştır
(UNWTO, 2020; West-Oram, 2021). Bu tür bir
dayanışmanın COVID-19 salgınıyla mücadelede
önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir (BM, 2020;
West-Oram, 2021). Dayanışma, krizler sırasında
aynı deneyimi paylaşanlar arasında ortak sosyal
kimliklerin geliştirilmesi yoluyla inşa edilebilir
(Arab-Zozani & Hassanipour, 2020; Tomasini,
2021). COVID-19 salgını sırasında dayanışma,
ihtiyacı olanlara yardım ederek ve kaynakları
paylaşarak insanları sağlık ve sosyal müdahaleleri
desteklemeye teşvik etmede kritik bir rol
oynamaktadır (Arab-Zozani & Hassanipour, 2020).
Turistin bölge sakinleri ve destinasyonlarla
dayanışma duygusunu anlamak, etkili turizm
planlaması ve destinasyon pazarlaması için gerekli
bir unsur olarak kabul edilmektedir (Stylidis vd.,
2020). Turistler ile bir destinasyon ve onun
sakinleri arasındaki ilişki duygusal dayanışma ile
açıklanabilir (Woosnam, 2011; Woosnam vd.,
2015). Bu tür bir ilişkiyi anlamak, “turistlerin
destinasyon imajı ve gelecekteki davranışsal
niyetleri hakkında önemli bilgiler” sunmaktadır
(Stylidis vd., 2020, s. 2). Bununla birlikte, duygusal
dayanışma “insanların turizmle ilgili olarak nasıl
düşündükleri veya davrandıklarının önemli bir
yordayıcısıdır” (Joo vd., 2020, s. 340).
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COVİD-19 pandemi süreci, diğer sektörleri
etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz
etkilemiştir.
Kapanan
sınırlar,
engellenen
seyahatler ve karantina süreçlerinin uzaması
turizm
işletmelerinin
faaliyetlerini
önce
yavaşlatmış hatta durma noktasına getirmiş ve
turizm verilerinde değişmelere neden olmuştur. 1
Haziran 2020’da başlayan, kısıtlamaların adım
adım kalkmasıyla birlikte “yeni normal” sürecine
girilmiş ve toparlanmalar başlamıştır.
Bu durumu bir tablo ile özetlemek gerekirse
TÜRSAB’ın hazırlamış olduğu Türkiye turizm
istatistikleri raporunda açıklanan yabancı ziyaretçi
sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. Tablo 2’de de
görüldüğü gibi 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019
yılına göre büyük düşüş yaşanmıştır. Yabancı
ziyaretçi sayısı, 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde
ise 2020 yılına göre 4,2 milyondan 2,7 milyona
gerilemiştir. 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde
gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019 yılının aynı
dönemine göre ise neredeyse yarı yarıya bir düşüş
söz konusudur. 2019 yılının 12aylık toplam gelen
yabancı ziyaretçi sayısı 45 milyon iken COVID-19
pandemisinde vaka ve ölüm oranlarının yükseldiği
döneme denk gelen 2020 yılında bu oran çok
yüksek bir düşüş göstererek 12,7 milyona
gerilemiştir. Sonrasında ise ‘Yeni normal’ olarak
adlandırılan ve 2020 yılı Haziran ayının ilk
haftasından itibaren başlayan dönemde, yavaş
yavaş değişim ve düzelmeler yaşanmaya başlamış
ve 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde ziyaretçi
sayısı 7,2 milyon iken 2021 yılının aynı döneminde
bu oran iki katına çıkarak 14 milyona ulaşmıştır.
Ayrıca salgın hastalıklar sonucu oluşan kriz
ortamında salgın hastalığın ortaya çıktığı ve
yayıldığı ülkenin sahip olduğu destinasyon imajının
da tabloda görülen düşüşlere bağlı olarak olumsuz
yönde etkilendiği söylenebilir. Bu doğrultuda
hastalık sebebiyle oluşan kriz sonrasında turistlere
doğru iletişim araçları kullanarak ve doğru
mesajlar iletilerek sarsılan imaj düzeltilmeye
çalışılmalıdır.
[7]
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Tablo 2. Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı

Kaynak: TÜRSAB, 2021
İlaveten yine tablodan yola çıkılarak COVID-19
pandemi sürecinin turizm konaklama ve seyahat
sektörüne etkilerinin 2020 yılı itibariyle Haziran
öncesi ve Haziran sonrası dönem olarak iki ayrı
şekilde incelenmesinde fayda görülmektedir.
COVİD-19 kriz yönetimi kapsamında konaklama
işletmelerine yönelik alınan kararları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz;
 Misafir kayıtlarının misafirin son iki haftalık
seyahat planının dâhil edilerek tutulmalı,
 Camlar rutin temizlik sırasında açık olmalı,
temizlik sonrasında da alanın havalanması için
en az 1 saat açık bırakılmalıdır. Temizlikten
sorumlu personel her oda temizliğinden sonra
eldivenlerini değiştirmeli,
 Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk
kulüpleri gibi temasın yüksek olduğu yerler
mecbur kalınmadıkça kullanılmamalıdır veya
rezervasyonla sınırlı sayıda misafir alınmalıdır,
 Covid-19 belirtileri gösteren kişilerin hızlıca
tesisten uzaklaştırılıp, en yakın sağlık
kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır,
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 Covid-19 tanısı konulan misafirin odası
dezenfekte edilerek, 24 saat boyunca
havalandırılmalı ve boş tutulmalıdır,
 Tesiste görevli tüm personele Covid-19 ile ilgili
eğitimler verilmelidir,
 Tüm ortak alanlarda el dezenfektanı
bulundurulmalı, uyarı yazıları asılmalıdır. Ortak
alanlarda
sosyal
mesafe
kuralları
uygulanmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, 2020:451).
 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
tarafından konaklama, yiyecek-içecek, tur ve
transfer aracıları, kongre ve sanat tesisleri,
temalı parklar ve deniz turizmi tesislerine
verilen Güvenli Turizm Sertifikası, oda sayısı 30
ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu,
oda 30’dan az olan konaklama tesisleri ve diğer
alanlar için isteğe bağlı olup sertifikayı almak
isteyen tesisler yetkili uluslararası akreditasyon
kuruluşlarına başvurabilmektedirler. Bir aylık
periyotlarla 1 gün boyunca yapılan denetimler
sonrasında verilen sertifika, konaklama
işletmesinin Covid-19 tedbirlerini sağladığını
göstermektedir (https://tga.gov.tr).
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 Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli
tesislerden 2020’de tahsil edilmesi gereken
kira, kesin izin, kesin tahsis, kullanma izni ve
yararlanma
payları
ödemeleri
6
ay
ertelenmiştir. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe
girmesi kararlaştırılan konaklama vergisinin
tarihi 1 Ocak 2022’ye ertelenmiştir.

 Destinasyonların imajı konusunda da olumlu
etkileri olan alınan bu kararlar sayesinde
destinasyonlar yeni normale daha kolay adapte
olmuşlardır. Örneğin, güvenli turizm sertifikası
Türkiye’nin imajı ve yeniden turist çeken ülke
konumuna gelmesi bakımından oldukça önemli
etken bir olmuştur.

SONUÇ
Bu çalışma da, kriz yönetimi konusunu ülkemizi
ve tüm dünyayı önemli ölçüde etkilemiş olan
COVID-19 örneği ile literatüre dayalı kavramsal
çerçeve ortaya koymaktır. Literatür taraması,
çalışılan konuyla ilgili mevcut araştırma ve
araştırma dışı literatürün nesnel, kapsamlı bir özeti
ve eleştirel analizidir (Hart, 1998; Cronin ve
diğerleri, 2008). Amacı, okuyucuyu bir konuyla
ilgili güncel literatürle güncellemek ve alanda
gelecekteki araştırmaların gerekçesi gibi başka bir
hedef için temel oluşturmaktır. İyi bir literatür
taraması, belirli bir konu hakkında birçok
kaynaktan bilgi toplar ve çok az kişisel önyargı
içermelidir (Carnwell ve Daly, 2001; Cronin vd.,
2008). Her krizin kalbinde muazzam bir fırsat
yatmaktadır ve belki de bu yüzden Çince’de‘kriz’
kelimesi olan ‘Weiji’, ‘Weixian-Tehlike’ ve ‘JihuiFırsat’ anlamına gelen iki sembolden oluşmaktadır
(Holmes, 2003). Sözcüğün bu bileşimi, bir krizin
gerçek özelliklerini açıkça yansıtmaktadır. Son
zamanlarda tüm dünyada COVID-19 gibi bir
felaketin sonucu olarak ülkeler büyük krizler
yaşamaktadır. Burada önemli olan ilk unsur
krizden en az zararla çıkmak ve kriz yönetimini
başarıyla sonuçlandırmaktır ikinci ise kriz ne olursa
olsun onu fırsata çevirebilmektir. Ayrıca özellikle
turizmde kriz yönetiminde farklı tarafların
yönetimlerinde farklı önlemler alması gerektiği
sonucu da göz önünde bulundurulması gereken bir
unsurdur. Ülke turizminde önemli etken olan,
paydaş
gruplarının
yönetimi,
turizm
destinasyonlarının
yönetimi
ve
liderlerin
yönetimidir. Farklı paydaş grupları, krizleri farklı
algılayabilecekleri için kriz yönetimi modelleri de
değişkenlik
göstermelidir.
İkincisi,
turizm

destinasyonları ve organizasyonlarındaki krizleri
yönetebilmek görece daha zordur çünkü bu krizleri
büyük ölçüde ele almak ve organizasyonel bağlam
gerektiren geliştirilmiş kriz yönetimi modelinin
turizm destinasyonlarında uygulanmadan önce
etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ayarlamalar
gerektirir. Üçüncü olarak ise, önceki araştırmalara
göre kriz yönetimi modellerinde liderlik ve mevcut
kaynakların kullanımının önemli rol oynadığı kabul
edilmektedir fakat burada önemli olan
destinasyonların kendine has kültürel özellikleri de
dikkate alınarak bir kriz yönetim modelleri
geliştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda önceki
araştırmalar da, farklı ulusal kültürlerden
insanların farklı yönetim tarzlarına sahip olma
eğiliminde
olduğunu
gösteren
bulguları
desteklemektedir. Bu nedenle hükümetler ve
kuruluşlar ulusal kültürün kriz yönetimi üzerindeki
etkisini anlamaları önemlidir. İlâveten, liderlerin
krizlerin
etkilerini
ele
alma
yeteneği,
destinasyonlardaki mevcut kaynakların farklılıkları
nedeniyle değişiklik gösterecektir. Bland’e (1998)
göre, bir hükümetin belirli turizm destinasyonları
için bir kriz yönetim planı geliştirmeden önce
kaynak mevcudiyetini ve konuşlandırılabilirliğini
değerlendirmesi çok önemlidir. Bu bağlamda bu
çalışmanın önerilerinden bir de, ulusal kültür ve
kriz yönetimi arasındaki ilişkiye odaklanan daha
fazla araştırma yapılması gerekliliğidir. Farklı
kültürlerin etkisini araştırmak için analitik
çerçevelere dayalı vaka çalışmalarının kullanılması
yararlı görünebilir. Örneğin; Hofstede'nin kültür
boyutlar teorisi ele alınarak çalışmalar geliştirmek
alana faydalı olacaktır. Hofstede'in, 40 ülkede
100.000'den fazla işgörenle yaptığı çalışmalar
sonucunda kültürün; güç mesafesi, belirsizlikten
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kaçınma, bireycilik /toplulukçuluk ve erillik/dişillik
olmak üzere dört boyutu olduğunu belirlemiştir.
Bunlar; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma,
bireycilik/ toplumculuk ve erillik /dişillik
özellikleridir. Özellikle Çin’de devam eden
çalışmalarının sonucunda ise, zaman oryantasyonu
olarak bir boyut daha eklenmiştir (Hofstede,
1994). Mair vd. (2016), turizm destinasyonlarında
kriz sonrası toparlanma stratejilerini inceledikleri
literatür çalışmasında, iletişimin önemi, medyanın
rolü, pazarlama stratejileri, turizm endüstrisinde
afete hazırlıklı olmama durumu, destinasyon
imajında ve itibarında oluşan hasar ve turist
davranışlarındaki beklenen değişim konularının,
literatürde krizin iyi yönetilmesinde dikkat
edilmesi gereken ana temalar olduklarını ortaya
koymuşlardır. Son olarak, bilindiği gibi turizm
doğası gereği dokunmayı, hissetmeyi başka bir
ifadeyle deneyimlemeye ihtiyaç duyuran bir
sektördür. Turizmin bu özelliği ayrıca insan
ilişkilerine de değer katmaktadır. Ancak COVID-19
ve gelecekteki diğer olası virüslerle savaşabilmek
ve turizmin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına
yeni teknolojilerin sektöre mümkün olduğunca
entegre edilmesi gerekmektedir. Menegaki’nin de
(2020, s.14) ifade ettiği gibi gerçeklik teknolojileri
bu anlamda kullanılabilir. Her ne kadar gerçeklik
teknolojileri ile yaratılan turizm geleneksel
turizmin yerini almasa da pandemi ve salgın
dönemlerinde olası riskleri ortadan kaldırmak
amacıyla kullanılabilir. Bununla birlikte COVID-19
ve sonuçları sadece turizm sektörünün değil tüm
sektörlerin bir yadsınamaz bir gerçeği olmuştur ve
bu krizle mücadele etmek, çözüm yolları bulmak
bulmak için ise sektörel, politik ve uluslararası
işbirlikleriyle çalışılmalıdır. Sektörün bu krizden en
az hasarla çıkması ve etkin bir şekilde hizmet
verebilmesi için devletin turizmi destekleyecek
krediler ve sübvansiyonlar içeren politikalar
yürütmesi,
destinasyonların
imajlarını
destekleyecek reklam ve kampanyaların yapılması,
devletin sadece turizm sektörüne yönelik değil
sağlık sektörüne de gereken özenin verildiğini
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gösteren kapsamlı politikalar ortaya koyması
gerekmektedir.

Etik Kurul İzni
Bu makale etik kurul izni gerektiren bir çalışma
grubunda yer almamaktadır.
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Özet
Bu çalışmada, tüketicilerin tatil paketi, gecelik konaklama veya seyahat bileti satın alırken online işlemleri tercih
etmeleri ve online seyahat acentesi (OTA) kullanmaları ile tüketici özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Çalışmanın ana kütlesini, Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan online tatil paketi ya da konaklama tesislerinde
geceleme yahut online yolculuk bileti satın alan 18 yaş ve üzerindeki tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
kolayda örnekleme yöntemiyle 408 kişiden anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen verilere parametrik olmayan Kikare testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların demografik özellikleri ile online tatil paketi, gecelik
konaklama, online seyahat bileti satın almaları ve otelin web sayfası veya online seyahat acenlerini kullanmaları
arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların günlük internet kullanımları ile online tatil paketi
ya da gecelik konaklama ve online seyahat bileti satın almaları arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Turizm, E-Perakendecilik, Çevrimiçi Seyahat Acenteleri, Turizm Dağıtım Kanalları.

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP OF TOURISM
DISTRIBUTION CHANNELS AND CONSUMERS' E-RETAIL
PREFERENCES
Abstract
In this study, the relationships between consumers' preferences for online transactions and using an online travel
agency (OTA) when purchasing holiday packages, overnight accommodation or travel tickets, and consumer
characteristics were examined. The main mass of the study consists of consumers aged 18 and over who buy online
holiday packages or overnight travel tickets in accommodation facilities in different parts of Turkey. The data of the
study were collected from 408 people by survey method with convenience sampling method. Non-parametric Chisquare test was applied to the obtained data. The results of the research showed that there were significant
relationships between the demographic characteristics of the participants and their online holiday package, overnight
accommodation, online travel ticket purchase, and the use of the hotel's website or online travel agents. In addition, it
was found that there was a significant relationship between participants' daily internet use and online holiday package
or overnight accommodation and online travel ticket purchases.
Keywords: Tourism, E-Retailing, Online Travel Agencies, Tourism Distribution Channels.
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GİRİŞ
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
değişimler,
başta
iletişim
ve
bilişim
teknolojilerinde olmak üzere toplumsal yapıya ve
bu yapı içerisinde bireylere yönelik önemli
yenilikler ortaya koymuştur. Bu yeniliklerin
başında hızla yaygınlaşan internet kullanımı
gelmektedir. Turizm sektöründe de internet
kullanımı
önemli
ölçüde
yaygınlaşmaya
başlamıştır. Emek yoğun bir sektör olarak turizm
sektöründe internet teknolojileri kullanımının hem
hizmetin üreticileri hem de hizmetin alıcıları
tarafından etkin olarak kullanıldığı ve bu
kullanımın her geçen gün arttığı gözlenmektedir.
Turizm sektöründe internet teknolojilerinin bu
denli öne çıkmasında elbette birçok önemli faktör
ile açıklamak mümkündür. Bunlardan ikisini
özellikle vurgulamak gerekirse; birisi söz konusu
teknolojilerin üretilmesi diğeri de sektördeki
beşeri varlığın ilgi ve uyum kabiliyetidir. Söz
konusu teknolojilerin üretilmesinde üretim
tekniklerinin
geliştirilmesi
ve
sektördeki
dinamizmin motivasyonu olan rekabet sayılabilir.
Öte yandan, üretilen teknolojiler ve sektör
uyumunun (sektörün ihtiyacına cevap verme
kabiliyeti) sektördeki beşeri varlığın ilgi ve uyum
kabiliyetini harekete geçirmesinden de söz
edilebilir.
İnternetin yaygınlaşmasından sonra meydana
gelen gelişmeler, çoğu sektörde olduğu gibi turizm
sektöründe de birçok değişimlere yol açmıştır.
Meydana gelen gelişmeler e-seyahat acenteleri,
arama motorları, destinasyon yönetim sistemleri,
web 2.0 portalları, fiyat karşılaştırma siteleri gibi
birçok sistemin oluşmasına öncülük etmiştir
(Buhalis ve Law, 2008). Değişen bu sistemler,
turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama
işletmeleri ve tüketiciler arasındaki ilişki boyutunu
değiştirmiştir. Tüketicilere,
günün 24 saati
internet üzerinden sıfır maliyetle talep ettikleri
Turistika, 1(1), 2021

ürünler/hizmetler ile ilgili detaylı her bilgiye
ulaşılabilme ve araştırma yapabilme imkânı
sağlamıştır (Özcan, 2010). Ayrıca potansiyel
tüketicilere, doğru tercih yapabilmeleri için
ürünler/hizmetler arasındaki fiyat, kalite, konum
gibi tüm özellikleri karşılaştırma olanağı da
sunmaktadır (Kırcova, 2005).
Teknolojik gelişmelerin turizm sektöründeki
artan önemi turizm dağıtım kanallarında,
dolayısıyla söz konusu kanaldaki rolü gereği
tüketicileri de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
sebeple turizm dağıtım kanallarında tüketici
eğilimlerindeki değişimi ortaya koyacak akademik
çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu
çalışmada, tüketicilerin tatil paketi, gecelik
konaklama veya seyahat bileti satın alırken online
işlemleri tercih etmeleri ve online seyahat
acentesi (OTA) kullanmaları ile tüketici özellikleri
arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
1. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
Literatür hem ulusal hem de uluslararası alanda
incelendiğinde
internet
kullanımının
yaygınlaşmasıyla
ilgili
gelişimin
turizm
sektöründeki etkisini araştırmak amacıyla çok
sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmalardan turizm sektörü ile ilgili olanları,
işletmelerin pazarlama politikalarında web
sitelerinin kullanımı, turizm dağıtım kanalları
üzerinde internetin etkisi gibi konularda
çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu bağlamda
Amaro ve Duarte (2013), önde gelen turizm ve
konaklama dergilerinde yayınlanan makalelerin
incelemesini yapmış ve derlemeyle ilgili toplam 54
tam uzunlukta makale bulduğunu ifade etmiştir.
İnternetin
öneminin
vurgulandığı
çalışmalarında Karamustafa ve Öz (2008),
internetin, günün 24 saati bilgi ve araştırma için
hizmet
vermesi
nedeniyle,
coğrafyadan
kaynaklanan uzaklık gibi her türlü engelin ve
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kıtalararası saat dilimlerinden kaynaklanan mesai
saatlerindeki farklılıkların olumsuz yanlarını
minimum seviyeye indiğini söylemişlerdir. Sarıışık
ve Akova (2006) seyahat işletmelerinde internetin
üstlendiği roller ve öneminin incelendiği
araştırmalarında, internet kullanımının ve e-ticaret
uygulamalarının
yaygın
hale
geldiğinden
bahsetmişlerdir. Özdipçiner (2010), bir pazarlama
aracı olarak internet kullanımının turizm
sektöründe yaygınlığı ve oluşturduğu değişimi
ortaya koymak için yaptığı çalışmasında, internetin
pazarlama faaliyetlerinde nasıl etkin bir şekilde
kullanabileceği konusunda çalışmalar yapmak
gerektiğinden bahsetmiştir. Aynı şekilde Buhalis
(1998), turizm endüstrisindeki yöneticilerin bilgi
teknolojilerin kullanılması aracılığıyla ortaya çıkan
benzeri görülmemiş fırsatlardan yararlanmalarını
sağlayabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla
teknolojiyi takip edemeyen işletmeler sektörde
zamanla rekabet edemeyeceklerdir. Buhalis ve
Licata (2002) ayrıca, internetin uygulamalar
sayesinde turizm dağıtım kanalları içerisinde yer
almasıyla küresel dağıtım sistemlerinin pazarda
rekabet için organizasyonlarını buna göre
şekillendirmek
mecburiyetinde
kaldıklarını
vurgulamıştır. Aynı şekilde görüşme üzerine
yaptığı çalışmalarında Law vd. (2015), farklı ticari
geçmişlerine rağmen, görüşmecilerin, turizm
ürünlerinin dağıtımında internet teknolojisinin
artan önemi konusunda hemfikir olduğunu
göstermektedir. Emeksiz (2000) ise, konaklama
tesislerinde kullanılan bilgi sistemlerinden
bahsetmiş,
küresel
dağıtım
sistemlerinin
rezervasyon yöntemlerindeki etkisine ayrıca
internet kullanımının büyük potansiyeline
değinmiştir.
Sarı ve Kozak (2005), turizm işletmelerinin
sahip olduğu kendi web sayfalarının turistik ürün
pazarlamasında önemli olduğunu, web sayfalarının
bulunduğu destinasyonu tanıtmak için de
kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Wong ve
Law (2005) ise, gezginlerin bir otel web sitesi
üzerinden satın alma niyetini oluşturmalarına
Turistika, 1(1), 2021

neden olan önemli olarak algıladıkları faktörleri
değerlendirdikleri çalışmalarında, üç ana boyutun
(bilgi kalitesi, zaman ve hassasiyet içeriği)
gezginlerin algılarını etkilediğini göstermiştir.
Çavuşoğlu (2010), e-ticaret sitelerinin, Gökçeada
ile Bozcaada’da bulunan otellerde uygulamasını
incelemiş,
adalarda
bulunan
pansiyon
işletmelerinin sitelerinin acemice hazırlanmış
olduğunu buna karşın yıldızla derecelendirilen otel
sitelerinin daha profesyonelce kurulmuş olduğunu
ifade etmiştir. Martin ve Herrero (2012) ise kırsal
konaklama yerlerinin birkaç web sitesini ziyaret
eden 1083 turistten oluşan bir örneklemde web
siteleri aracılığıyla rezervasyon veya rezervasyon
yapma niyetlerini açıklamaya çalışmış ve beklenen
performans, çaba seviyeleri, kullanıcıların
yenilikçilik düzeyi gibi etkilerin çevrimiçi satın alma
niyeti arasındaki ilişki üzerinde ılımlı bir etkisi
olduğu vurgulamışlardır.
Yıldız ve Yıldız (2015) turizm sektörünün,
dünyada en süratli gelişim gösteren sektörlerin
başında geldiğini ve bilişim ve iletişim
teknolojilerine de en süratli adapte olan sektör
olma
özelliğine
sahip
olduğunu
ifade
etmektedirler. Bunu da e-ticarette sahip olduğu en
çok payla ispatladığını belirtilmektedirler. Ayrıca
turizm işletmelerinin ne kadar konuk odaklı ve ne
kadar bilişim ve iletişim teknolojilerine adapte
olurlarsa rekabette ve kârda o kadar üstünlük
sağlayacaklarını vurgulamışlardır. Berne vd.
(2015), turizm aracıları tarafından dağıtım
kanallarında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı
yoluyla ilişkilerin geliştirilmesinin iş performansına
pozitif bir etki ettiği, bunun da kârlılık getireceğini
doğrulamaktadır. Bu doğrultuda, Berne vd. (2012),
tüketicilere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla
daha
özelleştirilmiş
bir
ürün
sağlama
yeteneğindeki farklılıklar, kanaldaki güç dengesinin
ilgili bir belirleyicisi konumunda olduğunu
göstermiştir.
Amaro ve Duarte (2015), tüketicilerin çevrimiçi
seyahat satın alma niyetlerini etkileyen faktörleri
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keşfetmek için yaptıkları 1732 internet
kullanıcısından oluşan çalışmalarında çevrimiçi
seyahat satın alma niyetlerinin çoğunlukla tutum,
uyumluluk
ve
algılanan
risk
tarafından
belirlendiğini vurgulamaktadır. Agag ve El-Masry
(2016) müşterilerin çevrimiçi seyahat topluluğuna
katılma
niyetinin
öncüllerini
incelediği
çalışmasında, satın alma niyetinin ağızdan ağıza
pazarlama (WOM) üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olduğuna ve dindarlığın tüketicilerin
davranışsal niyetini anlamada önemli bir rol
oynadığına değinmiştir. Akdemir vd. (2020),
katılımcıların internet psikografiği ile ilgili
ifadelerinde yaşları, bilgisayar yetenekleri ve
internet üzerinden satın alma sıklıklarında anlamlı
farklılıklar tespit etmişlerdir. Vijayasarathy (2004)
tüketicinin çevrimiçi alışverişi kullanma niyetini
açıklamaya çalıştığı araştırmasında ise, özellikle
uyumluluk, kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve
güvenliğin, çevrimiçi alışverişe yönelik tutumun
önemli yardımcıları olduğu, ancak mahremiyetin
olmadığını ve çevrimiçi alışverişe yönelik tutum,
normatif inançlar ve öz yeterlikten güçlü bir
şekilde etkilendiğini vurgulamıştır.
Wang ve Emurian (2005), çevrimiçi güvenin
unsurlarını araştıran ilgili çalışmaları gözden
geçirildiği araştırmalarında, tasarım özellikleri
sentezlenmiş ve grafik tasarım, yapı tasarımı,
içerik tasarımı ve sosyal ipucu tasarımı olmak
üzere dört boyutta sınıflandırmışlardır. Austin vd.
(2006) ise, güvenin temel göstergelerini ve
bunların çevrimiçi, seyahat endüstrisi ortamında
göreceli önemini incelemiştir. Çalışma sonucunda,
sipariş kolaylaştırma çabası, web sitesi sunumu ve
gezinme, müşteri bilgi alışverişi, müşteri kontrolü
ve işbirliği, işlem güvenliği ve çevrimiçi seyahat
pazarında tüketici güvenini artırmada kritik öneme
sahip satıcı hakkında önceden bilgi dâhil olmak
üzere altı boyut önermiştir. Ayrıca kullanıcıların
internet bankalarına yönelik davranışlarını
araştırdıkları makalelerinde Suh ve Han (2002),
güvenin internet bankacılığında da kabulü
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade
etmişlerdir.
Turistika, 1(1), 2021

Yıldız (2020) e-ticaret dağıtım kanalları hizmet
kalitesinin,
tüketicilerde
memnuniyeti
ve
güvenmeyi yükselttiğini tespit etmiştir. Özdener ve
Duygun (2020) ise, elektronik perakende hizmet
kalitesinin markaya olan değer algısını incelemiş
ve markaya olan değerde % 44,3 düzeyinde bir
artışa neden olduğunu belirlemiştir.
Escobar-Rodriguez ve Carvajal-Trujillo (2013),
uçak bileti satın alma davranışının farklı etkenlerini
incelemiş ve alaka düzeyi, alışkanlık, fiyat
tasarrufu, performans beklentisi ve kolaylaştırıcı
koşullar sırasına göre çevrimiçi satın alma niyetinin
ana belirleyicilerinin olduğunu vurgulamışlardır.
Keskinkılıç vd. (2016) ise, tüketicilerin eğitim
durumları ile konaklama tesislerinde tatil paketi ya
da geceleme satın alırken internetti tercih
etmeleri arasında ilişki tespit etmişlerdir.
Literatürde ayrıca, sayfiye otelleri ile şehir
otellerinin tercih ettikleri dağıtım kanallarının
hangileri olduğunu belirlemek, karşılaştırmak
amacıyla yapılan (Hüsamoğlu, 2020), küçük çaplı
destinasyonlarda
faaliyet
gösteren
otel
işletmelerinin tercih ettiği dağıtım kanalları
çeşitlerini, işletmenin doluluk oranı ile kazancına
destekleri itibariyle ve otel yöneticilerinin
yetenekleriyle değerlendiren (Kethüda ve
Faikoğlu, 2017) ve turizm hizmetleri dağıtım
kanallarındaki kuruluşlar arasındaki ilişkileri
incelemek için ağ analizinden yararlanan (Tran vd.
2016), çalışmalara da rastlanılmıştır.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın amacı, tüketicilerin tatil paketi,
gecelik konaklama veya seyahat bileti satın alırken
online işlemleri tercih etmeleri ve online seyahat
acentesi (OTA) kullanmaları ile tüketici özellikleri
arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca online tatil
paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmek ile günlük internet
kullanımı ve birlikte seyahat edilen kişi sayısı
arasındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığının
incelenmesi de araştırma kapsamında yer
almaktadır.
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3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Dünyada ve Türkiye’de internet kullanıcılarının
sayısı, yazılan blok sayıları, satılan bilgisayar, akıllı
telefon ve tablet sayıları gün geçtikçe artmış ve
internet bağlantısına sahip olanların sayısı dünya
nüfusunun %40’ına ulaşmıştır (Internetlivestats,
2020). İnternetten yapılan alışverişler ve buna
bağlı olarak çevrimiçi sistemleri kullanalar da
artmaktadır.
Geleneksel
turizm
dağıtım
sistemlerinin yanı sıra dağıtım kanallarıyla ilgili
çevrimiçi sistemlerinin de gün geçtikçe artması
turizm işletmelerini, konukları işletilen tesislere
çekmek için bu sistemlere yönelik çalışmalar
yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda turizm
sektöründe internet kullanımı tüketicilere,
otellerde, yiyecek içecek sektöründe rezervasyon
olanakları, çevrimiçi seyahat acentelerinde turistik
ürünlerini online olarak satın alma olanakları ve
seyahat bileti satın alma gibi çok çeşitli olanaklar
sunarak radikal denebilecek değişimler meydana
getirmiştir.
Booking.com ile Tripadvisor.com
benzeri birçok online uygulamaları da, bu değişim
sayesinde dünyada önde gelen online seyahat
acentelerine dönüşmüşlerdir (The Guardian,
2020).
4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışmada, kolayda örneklem yöntemiyle tespit
edilen bireylere; internet kullanımı, tatil paketi
veya konaklama; havayolu, karayolu ya da
denizyolu seyahat bileti satın alırken nelere dikkat
ettikleri ve kişisel bilgileri hakkında soruların
sorulduğu internet ortamında bir anket
uygulaması yapılmıştır. Anket soruları, literatür
taranarak geliştirilmiştir (Agag ve El-Masry, 2016;
Keskinkılıç vd., 2016; Sarı ve Kozak, 2005). Anket
soru formunun ilk bölümünde, internet kullanımı
ile ilgili bilgiler, ikinci bölümde, internetten alınan
tatil paketi veya konaklama ile ilgili bilgiler, üçüncü
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bölümde ise, katılımcıların demografik özelliklerini
içeren sorular bulunmaktadır. Araştırma öncesi
Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik
Kurulu 26/01/2021 tarihli ve 16 sayılı etik kurul
kararı alınmıştır. Ayrıca çalışmanın her evresinde
Araştırma ve Yayın Etiği ile ilgili kurallara uygun
davranılmıştır. Anketler Google form aracılığıyla
hazırlanıp internet ortamında (Twitter, Facebook,
Whatsapp
gibi)
paylaşılarak
546
kişiye
uygulanmıştır. Hatalı olduğu belirlenen 138 anket
değerlendirmeden çıkartılmış, geriye kalan 408
anket formundan sağlanan veriler analizlere tabi
tutulmuştur.
Değerlendirmeye alınan anketler ile sağlanan
verilerin kategorik özelliğe sahip olmasından
dolayı parametrik olmayan testler uygulanmıştır
Verilerin istatistiki analizlerini yapabilmek için,
öncelikle örneklemi oluşturan kişilerin özelliklerini
tespit etmek amacıyla, anketteki sorulardan
sağlanan verilerin frekans ve yüzde dağılımları
hesaplanmış, ardından araştırmanın hipotezlerini
test etmek amacıyla istatistiksel analiz paket
programı kullanılarak ki-kare testi uygulanmıştır.
5. BULGULAR
Çalışmadan elde edilen verilerin öncelikle
katılımcıların
profillerini
belirlemek
için,
hesaplanan frekans ve yüzdeleri tablo şeklinde
özetlenmiş, sonrasında katılımcıların internetten
satın alma tercihlerine ilişkin dağılımları ve
oranları verilmiş, daha sonra araştırma
hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan ki-kare
analizi sonuçları istatistiksel analiz paket programı
kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.
5.1. Demografik Özellikler
Tablo
1’de
katılımcıların
demoğrafik
özelliklerinin
özetlendiği
bilgilere
yer
verilmektedir.
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Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet

Sayı

Yüzde

Medeni Durum

Sayı

Yüzde

Kadın
Erkek
Toplam

156
252
408

38,2
61,8
100

Evli
Bekâr
Toplam

187
221
408

45,8
54,2
100

Yaş
23-29
30-36
37-43
44-50
51 ve üzeri
Toplam

Sayı
196
80
60
36
36
408

Yüzde
48
19,6
14,7
8,8
8,8
100

Gelir
0-2.324TL
2.325-3.500TL
3.501-4.500 TL
4.501-5.500TL
5.501 TL ve üzeri
Toplam

Sayı
125
56
48
51
128
408

Yüzde
30,6
13,7
11,8
12,5
31,4
100

Meslek

Sayı

Yüzde

Eğitim

Sayı

Yüzde

Kamu(Memur)
Akademisyen
Kamu (İşçi)
İşçi
Emekli
Serb. Meslek
Öğrenci
Ev Hanımı
Şuanda Çalışmıyor
Toplam

88
21
12
73
24
63
86
9
32
408

21,6
5,1
2,9
17,9
5,9
15,4
21,1
2,2
7,8
100

İlköğrenim
Ortaöğrenim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Okur-Yazar

1
32
77
223
74
1

0,25
7,8
18,9
54,7
18,1
0,25

Toplam

408

100

Araştırmaya katılanlara cinsiyet itibarı ile
bakıldığında büyük çoğunluğunun erkeklerden
oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların % 38,2’ini
kadınlar, % 61,8’ini erkek oluşturmaktadır. Medeni
durumları incelendiğinde bireylerin, % 45,8’inin
evli, % 54,2’sinin ise bekârlardan oluştuğu, evli ve
bekâr oranlarının yakın olduğu ifade edilebilir.
Bunun nedeninin, araştırmaya katılanların daha
çok genç olmasından kaynaklandığı varsayılabilir.
Nitekim katılımcıların yaş oranlarına bakıldığında,
23-29 yaş aralığındaki katılımcıların oranı % 48
seviyelerinde seyrederken, bu oranın yaş oranı
yükseldikçe azaldığı tablodan görülebilir. Anketi
cevaplayan bireylerin meslekleri incelendiğinde %
21,6’sının
memur
olduğu
görülmektedir.
Katılımcıların gelirlerine bakıldığında 5.501 TL ve
üzeri gelire sahip katılımcıların oranı % 31,4 ile ilk
sırada, 0-2.324 TL arasında olanların ise %30,6
oranıyla ikinci sırada yer almaktadır. Diğer grup
Turistika, 1(1), 2021

dağılımlarının birbirine eşit olduğu söylenebilir.
Tablo 1’deki değerlerden katılımcıların gelirlerinin
iyi durumda olduğu kanısına ulaşılabilir. Bireylerin
eğitim düzeyleri incelendiğinde % 54,7’i lisans,
%18,9’u önlisans ve %18,1’nin lisansüstü mezunu
olduğu görülmektedir. Buradan hareketle
katılımcıların gelirlerinin iyi durumda olması,
katılımcıların yaklaşık % 92’inin öğrenim
seviyelerinin yüksek olmasıyla da açıklanabilir.
5.2. Katılımcıların İnternetten Satın Alma
Tercihlerine İlişkin Dağılımları
Bunlarla birlikte katılımcılara “Tatil paketi ya da
konaklama tesislerinde geceleme satın alırken
niçin online alış-verişi tercih edersiniz?” sorusu
sorulmuş
ayrıca katılımcıların birden fazla
seçeneği seçebililecekleri iletilmiştir. Tablo 2’de 6
seçenekten seçmiş oldukları toplam 408 kişiye ait,
1.286 cevabın dağılımları ve oranları verilmektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların Tatil Paketi veya Gecelik Konaklama Satın Alırken Online Alış-Verişi Tercih Etme
Nedenleri ( n=1.286)
Tercih Nedenleri
Kolay Erişime Sahip Olması
Daha Ucuz Olması
Detaylı Bilgi İçermesi
Güvenilir Olması
Kullanıcı Yorumlarını İçermesi
Fiyat Karşılaştırabilme Olanağı
Toplam

Tablo 2 incelendiğinde tercih nedenlerinde
%24,4 oranla kolay erişime sahip olması seçeneği
birinci sırada yer almaktadır. Bu seçeneğin toplam
içerisindeki oranı ise %77 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Bu durum tatil paketi veya
konaklama tesislerinde geceleme satın alırken
online alış-verişi tercih edenlerin %77’si sitelerin
kolay erişime sahip olmaları nedeniyle tercihlerini
bu yönde kullandıkları anlamına gelmektedir.
Katılımcıların sırasıyla, fiyat karşılaştırabilme
olanağına sahip olması (%70,8), kullanıcı
yorumlarını içermesi (%57,1), daha ucuz olması
(%46,6) ve detaylı bilgi içermesi (%46,3)
özelliklerini, online seyahat acenteleri veya otel
web siteleri taşıdığından dolayı bu uygulamaları

n

%

314
194
189
67
233
289
1.286

24,4
15,1
14,7
5,2
18,1
22,5
100

Toplam Oran
(%)
77
46,6
46,3
16,4
57,1
70,8

tercih ettikleri söylenebilir. Tablo 2’dekii en az
orana sahip olan seçenek %5,2 ile sitelerin
güvenilir olması seçeneğidir. Bu seçeneğin toplam
içerisindeki oranı ise %16,4 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
Aynı şekilde katılımcılara “Yolculuk bileti satın
alırken niçin online alış-verişi tercih edersiniz?”
sorusu sorulmuş ayrıca katılımcıların birden fazla
seçeneği seçebililecekleri iletilmiştir. Tablo 3’de 6
seçenekten seçmiş oldukları toplam 408 kişiye ait,
1.135
cevabın
dağılımları
ve
oranları
gösterilmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Seyahat Bileti Satın Alırken Online Alış-Verişi Tercih Etme Nedenleri ( n=1.135)
Yolculuk bileti satın alanların online alış-verişi
tercih etme nedenleri
Kolay Erişime Sahip Olması
Daha Ucuz Olması
Detaylı Bilgi İçermesi
Güvenilir Olması
Kullanıcı Yorumlarını İçermesi
Fiyat Karşılaştırabilme Olanağı
Toplam
Tablodaki verilere bakıldığında, online tatil
paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
Turistika, 1(1), 2021

n

%

Toplam İçerisindeki
Oran (%)

366
163
146
91
110
259

32,2
14,4
12,9
8
9,7
22,8

89,7
40
35,8
22,3
27
63,5

1.135
100
satın alma tercih nedenlerinden farklılık gösterdiği
anlaşılmaktadır. Sonuçlara göre, en yüksek orana
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sahip olan seçenek %32,2 ile kolay erişime sahip
olması seçeneğidir. Bu seçeneğin toplam
içerisindeki oranı ise %89,7 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
Katılımcılar sırasıyla, fiyat karşılaştırabilme
olanağına sahip olması (%63,5), daha ucuz olması
(%40) ve detaylı bilgi içermesi (%35,8) özelliklerini
online seyahat acenteleri veya otel web siteleri
taşıdığı için bu sistemleri tercih etmektedirler.
Analizlerden de görülmektedir ki, katılımcıların
hem tatil paketi veya konaklama hem de yolculuk
biletlerini online satın alma tercihlerinde
bulunurken sitelerin kolay erişime sahip olması
nedeniyle online seyahat acenteleri veya otel web
sayfalarını tercih etmektedirler.
Katılımcıların yolculuk biletlerini online satın
alma tercihlerinde niçin online alış-verişi
kullandıklarına dair dağılımlara bakıldığında en
düşük orana sahip olan seçenek %8 ile güvenilir
olması (toplam içerisindeki oran %22,3) ve %9,7 ile

kullanıcı yorumlarını içermesi (toplam içerisindeki
oran %27) seçenekleridir. Kullanıcı yorumları
içermesi seçeneğinin düşük orana sahip olması
şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü katılımcıların online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın alma tercihinde bulunurken niçin online alışveriş yaptıklarına dair dağılımda kullanıcı
yorumlarını içermesi seçeneği %18,1 oranı ile
önemli tercih nedenlerinden biriyken (toplam
içerisindeki oran %57,1), online yolculuk bileti
satın alma tercilerinde önem derecesi yüksek bir
tercih sebebi olarak gözükmemektedir.
Ayrıca ankette katılımcılara “İnternete
genellikle hangi noktadan erişim sağlıyorsunuz?”
sorusuda sorulmuş ve katılımcıların birden fazla
seçeneği seçebililecekleri de iletilmiştir. Tablo 4’de
5 seçenekten seçmiş oldukları toplam 408 kişiye
ait, 628 cevabın dağılımları ve oranları
verilmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların İnternete Erişim Sağladıkları Noktaya İlişkin Dağılımlar ( n=628)
Toplam İçerisindeki
İnternete erişim noktaları
n
%
Oran (%)
Ev
381
60,7
93,4
İş
189
30,1
46,3
Okul
40
6,4
9,8
İnternet Kafe
7
1,1
1,7
Bir Arkadaşın Yeri
11
1,7
2,7
Toplam

628

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere en
yüksek orana sahip olan seçenek %60,7 ile evden
erişim sağlama seçeneğidir. Bu seçeneğin toplam
içerisindeki oranı ise %93,4’tür ve katılımcıların
%93,4’ü
evlerinden
internete
erişim
sağlamaktadır. İkinci en yüksek orana sahip
seçenek ise %30,1 ile işten erişim sağlama
seçeneğidir. Görülmektedir ki, katılımcıların
yaklaşık %91’i internete evden ve işten erişim
sağlamaktadır.

5.3. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile
Online Tatil Paketi ya da Konaklama Tesislerinde
Geceleme Satın Almaları Arasındaki İlişkiler

Turistika, 1(1), 2021

100

Katılımcıların demografik özellikleri ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için yapılan
analiz sonuçları Tablo 5’de özetlenmektedir.
H1: Katılımcıların cinsiyeti ile online tatil paketi
ya da konaklama tesislerinde geceleme satın
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almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir ilişki
vardır.

satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

H2: Katılımcıların medeni durumları ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

H5: Katılımcıların gelir durumları ile online tatil
paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

H3: Katılımcıların yaşları ile online tatil paketi ya
da konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H6: Katılımcıların çalışma durumları ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

H4: Katılımcıların eğitim durumları ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Online Tatil Paketi ya da Konaklama Tesislerinde
Geceleme Satın Almayı Tercih Etmelerine İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları
Online Tatil Paketi ya da Konaklama Tesislerinde Geceleme Satın Alma
Cinsiyet
Evet
Hayır
Toplam
x2
S.D.
P
Kadın
110
46
156
0,664
1
0,415
Erkek
187
65
252
Medeni Durum
Evet
Hayır
Toplam
x2
S.D.
P
Evli
Bekâr
Yaş
23-29
30-36
37-43
44-50
51 ve üzeri
Eğitim
Okur-Yazar
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Gelir
0 - 2.324
2.325-3.500
3.501-4.500
4.501-5.500
5.501 ve üzeri

148
149
Evet
130
66
49
25
27
Evet
1
0
23
52
154
67
Evet
71
41
37
38
110

39
72
Hayır
66
14
11
11
9
Hayır
0
1
9
25
69
7
Hayır
54
15
11
13
18

187
221
Toplam
196
80
60
36
36
Toplam
1
1
32
77
223
74
Toplam
125
56
48
51
128

Çalışma Durumu
Kamu (Memur)
Akademisyen

Evet
66
18

Hayır
22
3

Toplam
88
21
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7,030

1

0,008

x2

S.D.

P

10,623

4

0,031

x2

S.D.

P

17,479

5

0,004

x2

S.D.

P

27,838

4

0,000

x2

S.D.

P

13,115

8

0,108
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Kamu (İşçi)
10
İşçi
59
Emekli
17
Serbest Meslek
47
Öğrenci
55
Ev Hanımı
7
Şuanda Çalışmıyor
18
*(χ2, S.D ve Anlamlılık, n=408)

2
14
7
16
31
2
14

12
73
24
63
86
9
32

Katılımcıların demografik özellikleri ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında bir ilişkinin
olup olmadığı ki-kare analiziyle test edilmiş ve test
sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyeti (p>0,05) ve
çalışma durumları (p>0,05) ile online tatil paketi ya
da konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih etmeleri arasında istatistiki açıdan anlamlı
bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Bunların aksine katılımcıların medeni durumları
(χ2(1) =7,030; p<0,05), yaşları (χ2(4) =10,623;
p<0,05), eğitim durumları (χ2(5) =17,479; p<0,05)
ve gelirleri (χ2(4) =27,838; p<0,05) ile online tatil
paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki vardır. Tablo 5
incelendiğinde, katılımcıların bekâr olanlara
nispeten evli (%79,1) olanların, ağırlıklı olarak 3043 yaş aralığında (%82) bulunanların, eğitim
seviyesi yüksek lisans (yaklaşık %90,5) olanların ve
gelir seviyelerinin 5.501 TL ve üzeri (%86) olanların
çoğunluğu online tatil paketi ya da konaklama
tesislerinde geceleme satın almayı tercih ettikleri
görülmektedir. Bu durumda H2, H3, H4 ve H5
hipotezleri kabul edilirken, H1 ve H6 hipotezleri ise
reddedilmiştir.
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5.4. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile
Online Yolculuk Bileti Satın Almaları Arasındaki
İlişkiler
Katılımcıların demografik özellikleri ile online
yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit
etmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 6’da
özetlenmektedir.
H7: Katılımcıların cinsiyeti ile online yolculuk
bileti satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H8: Katılımcıların medeni durumları ile
online yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H9: Katılımcıların yaş grupları ile online
yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H10: Katılımcıların eğitim durumları ile online
yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H11: Katılımcıların gelir durumları ile online
yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H12: Katılımcıların çalışma durumları ile
online yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

[ 24 ]

Güllü & Kuru

● Turizm Dağıtım Kanalları ve Tüketicilerin E-Perakendecilik Tercihleri İlişkisine Yönelik Bir Uygulama

Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Online Yolculuk Bileti Satın Almayı Tercih Etmelerine
İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Yaş
23-29
30-36
37-43
44-50
51 ve üzeri
Eğitim
Okur-Yazar
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Gelir
0 - 2.324
2.325-3.500
3.501-4.500
4.501-5.500
5.501 ve üzeri
Çalışma Durumu
Kamu (Memur)
Akademisyen
Kamu (İşçi)
İşçi
Emekli
Serbest Meslek
Öğrenci
Ev Hanımı
Şuanda Çalışmıyor
*(χ2, S.D ve Anlamlılık, n=408)

Online Yolculuk Bileti Satın Alma
Evet
Hayır
Toplam
x2
151
5
156
0,158
242
10
252
Evet
Hayır
Toplam
x2
179
8
187
0,353
214
7
221
Evet
Hayır
Toplam
x2
191
5
196
80
0
80
55
5
60
10,351
34
2
36
33
3
36
Evet
Hayır
Toplam
x2
1
0
1
1
0
1
24
8
32
25,984
76
1
77
218
5
223
73
1
74
Evet
Hayır
Toplam
x2
119
6
125
52
4
56
46
2
48
4,829
51
0
51
125
3
128
Evet
Hayır
Toplam
x2
88
0
88
21
0
21
12
0
12
69
4
73
20
4
24
15,604
61
2
63
84
2
86
8
1
9
30
2
32

Cinsiyet ile online yolculuk bileti satın almayı
tercih etmeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı
ki-kare analiziyle test edilmiş ve değişkenler
arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkiye
rastlanılmamıştır
(p>0,05).
Aynı
şekilde
katılımcıların medeni durumu (p>0,05) ve gelirleri
Turistika, 1(1), 2021

S.D.

P

1

0,691

S.D.

P

1

0,553

S.D.

P

4

0,016

S.D.

P

5

0,000

S.D.

P

4

0,256

S.D.

P

8

0,014

(p>0,05) ile online yolculuk bileti satın almayı
tercih etmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Bunların aksine
katılımcıların yaşları (χ2(4) =10,351; p<0,05),
eğitim durumları (χ2(5) =25,984; p<0,05) ve
çalışma durumları (χ2(8) =15,604; p<0,05) ile
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online yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki
görülmektedir.
Tablo
6
incelendiğinde,
katılımcıların bütün yaş grublarında (%90’ın
üzerinde) olanların, genelde eğitim seviyeleri
yüksek (%98 düzeylerinde) olanların ve genelde
kamuda (%100) çalışanların çoğunluğu online
yolculuk bileti satın almayı tercih ettikleri
görülmektedir. Bu durumda H9, H10 ve H12
hipotezleri kabul edilirken, H7, H8 ve H11 hipotezleri
reddedilmiştir.
5.5. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile
Otelin Web Sayfası ya da Online Seyahat Acentesi
Kullanmaları Arasındaki İlişkiler
Katılımcıların demografik özellikleri ile otelin
web sayfası ya da online seyahat acentesi
H17: Katılımcıların gelir durumları ile otelin web
sayfası ya da online seyahat acentesi kullanma
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

kullanma arasında anlamlı bir ilişkinin olup
olmadığını tespit etmek için yapılan analiz
sonuçları Tablo 7’de özetlenmektedir.
H13: Katılımcıların cinsiyeti ile otelin web sayfası
ya da online seyahat acentesi kullanma arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H14: Katılımcıların medeni durumları ile otelin
web sayfası ya da online seyahat acentesi
kullanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H15: Katılımcıların yaş grupları ile otelin web
sayfası ya da online seyahat acentesi kullanma
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H16: Katılımcıların eğitim durumları ile otelin
web sayfası ya da online seyahat acentesi
kullanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H18: Katılımcıların çalışma durumları ile otelin
web sayfası ya da online seyahat acentesi kullanma
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 7. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Otelin Web Sayfası ya da Online Seyahat Acentesi
Kullanmalarına İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları
Online Tatil Paketi Satın Almayı Tercih Ederken Otelin Web Sitesini ya da Online Seyahat Acentesi
Kullanma
Otelin Web
Çevrimiçi Seyahat
Cinsiyet
Toplam
x2
S.D.
P
Sayfası
Acenteleri
Kadın
56
100
156
4,331
1
0,037
Erkek
66
186
252
Otelin Web
Çevrimiçi Seyahat
Medeni Durum
Toplam
x2
S.D.
P
Sayfası
Acenteleri
Evli
56
131
187
0,000
1
0,986
Bekâr
66
155
221
Otelin Web
Çevrimiçi Seyahat
Yaş
Toplam
x2
S.D.
P
Sayfası
Acenteleri
23-29
57
139
196
30-36
14
66
80
37-43
19
41
60
13,552
4
0,009
44-50
15
21
36
51 ve üzeri
17
19
36
Otelin Web
Çevrimiçi Seyahat
Eğitim
Toplam
x2
S.D.
P
Sayfası
Acenteleri
Okur-Yazar
0
1
1
İlköğretim
1
0
1
19,996
5
0,000
Ortaöğretim
20
12
32
Önlisans
23
54
77
Turistika, 1(1), 2021
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Lisans
Lisansüstü

62
16
Otelin Web
Gelir
Sayfası
0 - 2.324
41
2.325-3.500
16
3.501-4.500
19
4.501-5.500
16
5.500 ve üzeri
30
Otelin Web
Çalışma Durumu
Sayfası
Kamu (Memur)
24
Akademisyen
3
Kamu (İşçi)
4
İşçi
18
Emekli
16
Serbest Meslek
20
Öğrenci
24
Ev Hanımı
5
Şuanda Çalışmıyor
8
*(χ2, S.D ve Anlamlılık, n=408)

161
58
Çevrimiçi Seyahat
Acenteleri
84
40
29
35
98
Çevrimiçi Seyahat
Acenteleri
64
18
8
55
8
43
62
4
24

Katılımcıların demografik özellikleri ile otelin
web sayfası ya da online seyahat acentesi
kullanma arasında anlamlı ilişkinin varlığı ki-kare
ile test edilmiştir. Katılımcıların medeni durumları
(p>0,05) ve gelir durumları (p>0,05) ile otelin web
sayfası ya da online seyahat acentesi kullanma
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Ama katılımcıların cinsiyeti (χ2(1)
=4,331; p<0,05), yaşları (χ2(4) =13,552; p<0,05),
eğitim durumları (χ2(5) =19,996; p<0,05) ve
çalışma durumları (χ2(8) =22,693; p<0,05) ile
otelin web sayfası ya da online seyahat acentesi
kullanma arasında istatistiki açıdan anlamlı bir
ilişkiye rastlanılmıştır. Tablo 7 incelendiğinde,
katılımcıların kadın olanlara nispeten erkek
(%73,8) olanların, nispeten genç (%71) olanların,
lisans mezunu (%72,2) olanların ve genelde
kamuda çalışanların çoğunluğu otelin web
sitesinden ziyade çevrimiçi seyahat acentelerini

Turistika, 1(1), 2021

223
74
Toplam

x2

S.D.

P

125
56
48
51
128

5,299

4

0,258

Toplam

x2

S.D.

P

88
21
12
73
24
63
86
9
32

22,693

8

0,004

kullanma
tercihlerinde
bulundukları
görülmektedir. Bu durumda H13, H15, H16 ve H18
hipotezleri kabul edilirken, H14 ve H17 hipotezleri
ise reddedilmiştir.
5.6. Katılımcıların Online Tatil Paketi ya da
Konaklama Tesislerinde Geceleme Satın Almayı
Tercih Etmeleri ile Günlük İnternet Kullanımları
Arasındaki İlişkiler
Katılımcıların online tatil paketi ya da
konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih etmeleri ile günlük internet kullanımları
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit
etmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de
özetlenmektedir.
H19: Katılımcıların online tatil paketi ya da
konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih etmeleri ile günlük internet kullanımları
arasında
anlamlı
bir
ilişki
vardır.
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Tablo 8. Katılımcıların Online Tatil Paketi ya da Konaklama Tesislerinde Geceleme Satın Almayı Tercih
Etmeleri ile Günlük İnternet Kullanımlarına İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları
Online Tatil Paketi ya da Konaklama Tesislerinde Geceleme Satın Alma
İnternet Kullanımları
Evet
Hayır
Toplam
x2
S.D.
1 Saatten Az
5
9
14
1-3 Saat
45
44
89
42,266
3
3-6 Saat
105
25
130
6 Saatten Fazla
142
33
175

P
0,000

*(χ2, S.D ve Anlamlılık, n=408)
Sonuçlara göre katılımcıların online tatil paketi
ya da konaklama tesislerinde geceleme satın
almayı tercih etmeleri ile günlük internet
kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki vardır (χ2(3) =42,266; p>0,05). “Online tatil
paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih ettiniz mi?” sorusuna birinci
sırada %81,1 oranla günlük 6 saatten fazla
internette zaman geçirenler “evet” yanıtını
vermişlerdir. İkinci sırada %80,8 oranla günlük 3-6
saat internette zaman geçirenler yer almaktadır.
Buradan hareketle günlük internette çok fazla
zaman geçirenlerin tatil paketi veya konaklama
satın alırken internetten rezervasyon yaptıkları
söylenebilir. Bu durumda H19 hipotezi kabul
edilmiştir.

5.7. Katılımcıların Online Yolculuk Bileti Satın
Almayı Tercih Etmeleri ile Günlük İnternet
Kullanımları Arasındaki İlişkiler
Katılımcıların online yolculuk bileti satın almayı
tercih etmeleri ile günlük internet kullanımları
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit
etmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da
özetlenmektedir.
H20: Katılımcıların online yolculuk bileti satın
almayı tercih etmeleri ile günlük internet
kullanımları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 9. Katılımcıların Online Yolculuk Bileti Satın Almayı Tercih Etmeleri ile Günlük İnternet
Kullanımlarına İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları
Online Yolculuk Bileti Satın Alma
İnternet Kullanımları
1 Saatten Az
1-3 Saat
4-6 Saat
6 Saatten Fazla
*(χ2, S.D ve Anlamlılık, n=408)

Evet
9
82
127
175

Hayır
5
7
3
0

Yapılan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların
online yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
ile günlük internet kullanımları arasında anlamlı
bir ilişki vardır (χ2(3) =31,292; p<0,05). “Online
yolculuk bileti satın almayı tercih ettiniz mi?”
sorusuna günde 6 saatten fazla internette zaman
geçirenlerin tümünün yanıtı “evet” olmuştur.
Turistika, 1(1), 2021

Toplam
14
89
130
175

x2

S.D.

P

31,292

3

0,000

Ardından %97,7 yüksek bir değerle 4-6 saat arası
internete girenlerde görülmektedir. Bu bağlamda
günlük internette çok fazla zaman geçirenler
online yolculuk bileti satın alırken interneti tercih
ettikleri söylenebilir. Bu durumda H20 hipotezi
kabul edilmiştir.
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5.8. Birlikte Seyahat Edilen Kişi Sayısı ile
Katılımcıların Online Tatil Paketi/Konaklama
Tesislerinde Geceleme ya da Online Yolculuk
Bileti Satın Almaları Arasındaki İlişkiler
H21: Birlikte seyahat edilen kişi sayısı ile online
tatil paketi ya da konaklama tesislerinde geceleme
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H22: Birlikte seyahat edilen kişi sayısı ile online
yolculuk bileti satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Birlikte seyahat edilen kişi sayısı ile
katılımcıların online tatil paketi ya da konaklama
tesislerinde geceleme satın almayı tercih etmeleri
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ki-kare
analiziyle test edilmiş ve değişkenler arasında
istatistiksel
olarak
anlamlı
bir
ilişkiye
rastlanılmamıştır (p>0,05). Bu durumda H21
hipotezi reddedilmiştir. Benzer şekilde birlikte
seyahat edilen kişi sayısı ile online yolculuk bileti
satın almayı tercih etmeleri arasında anlamlı bir
ilişkinin olup olmadığı ki-kare analizi kullanılarak
test edilmiş fakat değişkenler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır
(p>0,05). Bu durumda H22 hipotezi de
reddedilmiştir.

SONUÇ
Araştırmanın verileri katılımcılarının yarıdan
fazlasını erkeklerin ve bekârların, yaklaşık yarısının
23-29 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu ve
eğitim düzeylerinin yüksek olan bir örneklemden
elde edilmiştir. Söz konusu verilere katılımcıların
online satın alma davranışları ile başta demografik
olmak üzere farklı özellikleri itibarı ile anlamlı
ilişkiler olup olmadığını tespit etmek üzere ki-kare
analizi yapılmıştır.
Yapılan analiz sonuçlarında, online tatil paketi
ya da konaklama tesislerinde geceleme satın
almayı tercih etmeleri ile katılımcıların medeni
Turistika, 1(1), 2021

durumları, yaşları, eğitim durumları ve gelirleri
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır.
Katılımcıların bekâr olanlara nispeten evli
olanların, ağırlıklı olarak 30-43 yaş aralığında
bulunanların, eğitim seviyesi yüksek lisans
olanların ve gelir seviyelerinin 5.501 TL ve üzeri
olanların çoğunluğu online tatil paketi ya da
konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih ettikleri görülmektedir. Katılımcıların
demografik özellikleri ile online yolculuk bileti
satın almayı tercih etmeleri arasında bir ilişkinin
olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmış,
katılımcıların yaşları, eğitim durumları ve çalışma
durumları ile online yolculuk bileti satın almayı
tercih etmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların bütün yaş
grublarında olanların, genelde eğitim seviyeleri
yüksek olanların ve genelde kamuda çalışanların
çoğunluğu online yolculuk bileti satın almayı tercih
ettikleri görülmektedir. Ayrıca analiz sonuçlarında,
otelin web sayfası ya da online seyahat acentesi
kullanma ile katılımcıların cinsiyeti, yaşları, eğitim
durumları ve çalışma durumları arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların kadın olanlara
nispeten erkek olanların, nispeten genç olanların,
lisans mezunu olanların ve genelde kamuda
çalışanların çoğunluğu otelin web sitesinden
ziyade online seyahat acentelerini kullanma
tercihlerinde bulundukları görülmektedir. Analiz
sonuçlarında gençlerin diğer yaş oranlarına göre
daha çok internetle içli dışlı oldukları söylenebilir.
Bu bağlamda turizm sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, pazar bölümlendirme yaparken bu
özellikleri gözeterek hedef kitle belirlediklerinde,
onlara müşterilerinin ihtiyaç, istek, arzu ve
beklentilerini karşılamada büyük avanajlar
sağlayabilir.
Araştırma sonuçlarında, günlük internette çok
fazla zaman geçirenlerin tatil paketi ya da
konaklama tesislerinde geceleme ve yolculuk bileti
satın almayı tercih ederken online alış-verişi
kullandıkları ortaya çıkmıştır. Turizm sektöründe
online dağıtım kanallarını kullanan firmaların bu
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durumu da göz önünde bulundurması tercih
edilme açısından büyük önem arz etmektedir.
Katılımcılar, online seyahat acenteleri veya otel
web sitelerini sırasıyla; kolay erişime sahip olması,
fiyat karşılaştırabilme olanağına sahip olması,
kullanıcı yorumlarını içermesi, daha ucuz olması ve
detaylı bilgi içermesi özelliklerini taşıdığından
dolayı
tercih
ettiklerini
söylemektedirler.
Katılımcıların tatil paketi veya konaklama
tesislerinde geceleme satın alırken online alışverişi tercih nedenlerine bakıldığında sırasıyla;
kolay erişime sahip olması, fiyat karşılaştırabilme
olanağına sahip olması, kullanıcı yorumlarını
içermesi, daha ucuz olması ve detaylı bilgi içermesi
özelliklerinin geldiği görülmektedir. Ayrıca
yolculuk bileti satın alırken online alış-veriş
yapanlar sırasıyla; kolay erişime sahip olması, fiyat
karşılaştırabilme olanağına sahip olması, daha
ucuz olması ve detaylı bilgi içermesi özelliklerini
online seyahat acenteleri veya otel web siteleri
taşıdığı için bu sistemleri tercih etmektedirler.
Analizlerden de görülmektedir ki, katılımcıların
hem tatil paketi veya konaklama hem de yolculuk
biletlerini online satın alma tercihlerinde
bulunurken sitelerin kolay erişime sahip olması
nedeniyle online seyahat acenteleri veya otel web
sayfalarını tercih etmektedirler. Bilhassa bu durum
dünya çapında internetin yaygınlaşmasıyla gelişen
turizm dağıtım kanallarının etkisiyle katılımcıların
gelişmiş
uygulamalar
sayesinde
kolaylıkla
rezervasyon ya da yolculuk bileti satın alınabildiği
durumuyla açıklanabilir. Bu bağlamda turizm
işletmeleri bu hususu da dikkate alarak sitelerini
bu doğrultuda geliştirmeleri online alış-veriş
yapma sıklığını artıracaktır. Manidar bir şekilde her
iki satın alma durumunda da en az orana sahip
özellik, sitelerin güvenilir olması seçeneği çıkmıştır.
Bu online seyehat acentelerinin ve otellerin web
sitelerinin katılımcılar tarafından güvenli olarak
algılanmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu
durum, online satışa önem veren hem çevrimiçi
seyahat
acentelerinin
hem
de
turizm
işletmelerinin üst teknolojiler yardımıyla sitelerini
daha güvenilir hala getirmeleri gerektiği sonucunu
Turistika, 1(1), 2021

ortaya çıkarmaktadır. Son olarak analiz
sonuçlarında,
katılımcıların
çoğunluğunun
internete evden erişim sağladığı görülmektedir. Bu
durum, internetin evlerde kullanılacak kadar
ucuzlayarak yaygın hale gelmesiyle açıklanabilir.
Bu konuyu hem seyahat acentelerinin hem de
otellerin iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.
Sonuç olarak burada ön plana çıkan konu,
çevrimiçi seyahat acentelerinin ve otel web
sitelerinin yukarıda bahsedilen konular üzerinde
durmaları gerekliliğidir.
Araştırmada bazı sınırlılıklar vardır. Araştırmada
zaman ve maliyet sınırlamasından dolayı kolayda
örneklem yöntemi seçilmiş olması bir sınırlılık
içermektedir. Bu sınırlılığı kaldırmak için gelecek
çalışmalarda örneklem seçimi yapılırken tesadüfi
örnekleme yöntemlerinden birisi kullanılabilir.
Ayrıca gelecek araştırmacılar araştırmayı, daha
geniş kapsamlı veya türlü sosyo-demografik
özellikler taşıyan bölgelerde yapabilirler. Ayrıca
çalışmada online yolculuk bileti veya tatil paketi ya
da konaklama tesislerinde geceleme satın almayı
tercih etmeleri ile katılımcıların demoğrafik
özelliklerine göre araştırılmıştır. Gelecekteki
araştırmalar internet üzerinden online seyahat
acentelerinin ve otellerin web sayfalarının tercih
edilmesinde coğrafi konum, çalışan iş yükü, otel
veya seyahat acentelerinin kurumsal olup
olmaması gibi diğer başka faktörlerinde göz
önünde bulundurabilirler.

Etik Kurul İzni
Bu çalışma için etik kurul izni Erciyes Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kurulu’nun 26.01.2021
tarih ve 16 numaralı kararı ile alınmıştır.
Katkı Oranı Beyanı
Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamıştır.
Çıkar Çatışması Beyanı
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çatışması bulunmamaktadır.
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Özet
Geçtiğimiz yüzyıl, tek kutuplu bir dünya düzeninin yaratımına neden olmuş olsa da yeni yüzyıl ile birlikte süregelen
küresel etkinlik alanlarının değiştiği gözlemlenmektedir. Dünyada hüküm süren Batılı milletler doğuda yeni güç
bloklarının oluşumuyla karşı karşıya kalmış ve eski hükümranlıklarını sarsılırken bulmuşlardır. Bu noktada Rusya ve Çin’in
ortak girişimi olarak doğan Şanghay İşbirliği Örgütü doğulu güç bloklarının başını çekmektedir. Kurulduğu günden buyana
geliştirdiği siyasi, ekonomik ve askeri politikaları sayesinde üye olma taleplerinin arttığı bir örgüt halini almıştır. Üyeleri
arasında bulunan dünyanın ekonomi devleri Çin ve Hindistan, küresel çevrelerce siyasi otoritesi kabul görmüş Rusya,
terör sorunu çözümünde kilit rol taşıyan Pakistan, enerji kaynakları cenneti olan Orta Asya cumhuriyetleri ve Batının yüz
çevirdiği Ortadoğu’nun önemli aktörü İran’ın varlığı örgütün küresel ve bölgesel dengeler adına ne derece kritik bir
karakter taşıdığını kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmada kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü genişleme politikası
sayesinde bünyesine kattığı yeni üyeleri yardımıyla Şanghay İşbirliği Örgütünün yarattığı bölgesel dengelerin durumu
analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Denge, Çin, İran, Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü

THE EXPANSION PROCESS OF THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION AND ITS EFFECTS ON REGIONAL BALANCES
Abstract
Although the last century led to the creation of a unipolar world order, it has been observed that the ongoing global
activity areas have changed with the new century. The Western nations that ruled the world faced the formation of new
power blocks in the east and found their old sovereignty undermined. At this point, the Shanghai Cooperation
Organization, which was born as a joint venture of Russia and China, leads the eastern power blocks. Thanks to the
political, economic and military policies it has developed since its establishment, it has become an organization where
the demands for membership have increased. Among its members, the world's economic giants China and India, Russia,
whose political authority has been accepted by global circles, Pakistan, which plays a key role in the solution of the
problem of terrorism, the Central Asian republics, which are a paradise of energy resources, and Iran, the important
actor of the Middle East, which the West turns away from, the presence of the organization's global and regional It
proves how critical it is for balances. In this study, the situation of regional balances created by the Shanghai Cooperation
Organization will be analyzed with the help of its new members, thanks to the expansion policy it has maintained since
its establishment.
Keywords: China, Iran, Regional Balance, Russia, Shanghai Cooperation Organization
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GİRİŞ
Asya kıtası 1900’lerin sonlarında yeni bir
dönüşüm içerisine girerek istikrarsızlığın kol gezdiği
ve egemenliklerin yok olduğu bir bölge haline
gelmişti. Bu süreç bölge devletlerini yeni önemler
alma yoluna iterek güvenlik ihtiyacından doğan
bölgesel birleşmeler sonucuna ulaştırmıştır.
Kuruluş amacıyla diğer tüm örgütlerden ayrışan
Şanghay İşbirliği Örgütü kurularak Asya’nın beka
sorununa çözüm arayışı başlamıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde ise örgüt içerisinde
başı çeken üyelerden Rusya ve Çin ekonomik ve
siyasi anlamda ataklar gerçekleştirmiştir. Bu durum
örgüte yeni bir vizyon yüklemiştir. Bu vizyon
örgütün bölgesel bir güç olduğunun kabul
edilmesine paralel şekilde küresel boyutlara
ulaşabilme ihtimali doğurmuştur. Söz konusu
durum ardından örgüte üyelik talepleri artarak tek
kutuplu dünya düzenine açılan savaşta “Doğu
Bloğunun” kökleri gelişmiştir.
Şanghay İşbirliği Örgütünün örgütsel alanı Asya
kıtasının popülasyon zenginliği sayesinde çok farklı
kazanımlar elde etmiştir. Avrupa’nın enerji tüccarı
Güney Asya, Çin ve İran’ın silah tüccarı Rusya,
Amerika ve tüm dünyanın üretici fabrikası Çin ve
Hindistan,
bünyesinde
barındırdığı
enerji
kaynakları sayesinde çıkar çatışmalarının yaşandığı
Orta Asya cumhuriyetleri ve radikal İslam’ın
öncüleri Pakistan ve İran’ın örgüt içerisindeki varlığı
bu çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Böylece
örgüt, içerisinde bulundurduğu üye devletler
sayesinde bölgesel ve küresel camiaya birçok siyasi
mesajlar vermeyi başarmıştır. Örgütün yayvan
dağılımı Kuzey Asya (Rusya), Orta Asya (Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan), Güney Asya
(Pakistan, Hindistan), Doğu Asya (Çin), Ortadoğu
(İran) sayesine bağlantıda olduğu milletler ve
coğrafyalar adına önemli siyasi manevra alanlarına
sahiptir.
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Bu çalışma literatürde ilgili bölge ile yapılan
çalışmalarda tespit edilen eksikliğin giderilmesine
katkıda bulunma adına oluşturulmuştur. Sınırlı
çalışmalar etkisiyle Asya kıtasının yenileştirici yüzü
Şanghay İşbirliği Örgütü ve yarattığı yeni dengeler
incelenerek, ülkeler adına etkileri açıklanarak farklı
bir bakış açısının gösterilmesine ve literatürdeki
eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak ilke
edinilmiştir.
1. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN GELİŞME
SÜRECİ
20.yy’ın sonlarında temeli atılan 21.yy’ın
başından itibaren kurumsal bir kimliğe bürünen
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kuruluşundan bu
yana birçok gelişim süreci geçirerek küresel
çevrelerce ilgiyle karşılanmıştır. Hitap ettiği coğrafi
genişlik dolayısıyla sahip olduğu yayvan kapsama
alanı sayesinde potansiyel güç merkezleri arasında
bulunan örgüt, gün geçtikçe bünyesine kattığı yeni
üyeleri sayesinde genişleme sürecini devam
ettirmektedir.
1.1. Kuruluşu
20.yy’ın önemli olayları arasında addedilen
Sovyetler Birliğinin yıkılması sonucu bölgesel
anlamda oluşan güvenlik zafiyetleri ve sınır
sorunları sebebiyle oluşan güvensizlik ortamında
Şanghay Beşlisi yaratılmıştır. 1996 yılında
bağımsızlığına kavuşmuş Orta Asya cumhuriyetleri
olan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve bölgenin
iki mevcut gücü Rusya ve Çin ortaklığında
uluslararası bölgesel güvenlik örgütü olarak
kurulmuştur. 2001 yılında örgüte Özbekistan’ın da
katılmasıyla kurumsal bir kimliğe kavuşmuş olan
Şangay İşbirliği Örgütü resmi adını almıştır.
Örgütün amacı; komşular arasında karşılıklı
güvenin tesis edilmesi, bölgesel barış ve istikrarın
korunması, yasadışı örgütlere, terörizm, köktencilik
ve ayrılıkçılığa karşı mücadele edilmesi, siyaset,
kültür, bilim, eğitim, ticaret bağlamında iyi
ilişkilerin kurulması olarak özetlenebilir (Deveci ve
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Güllü, 2021). Örgütün kuruluşundan bu yana
vurgulamış olduğu amaç köktencilik, aşırıcılık ve
ayrılıkçılık hareketleri karşısında uygulanacak
güvenlik önlemleri olması kapsamında ilerleyen
dönemlerde Çin’in cesaretlendirmesi ile ekonomik
işbirliği boyutuna da kaydığı gözlemlenmektedir.
1.2. Kapsama Alanı
Şangay İşbirliği Örgütü kapsama alanı nüfus,
coğrafya ve ekonomik anlamda çeşitlilik
göstermektedir. Örgüt, sahip olduğu 9 tam üyesi
yanı sıra 3 gözlemci üye -Afganistan, Moğolistan,
Belarus- ve 6 diyalog ortağı üye -Türkiye,
Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya,
Nepal- gibi ülkeleri mevcut bulundurarak dünya
nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. Sahip olduğu
kara sınırı dünya topraklarının neredeyse yarısını
oluştururken, sahip olduğu üye devletler sayesinde
küresel
ekonominin
devlerini
bünyesinde
barındırmaktadır.
Örgüt içinde bulunan mevcut ekonomik iki devin
Çin ve Hindistan’ın üzerine bir de Orta Asya ülkeleri
ve Rusya, Pakistan eklenince dünya ekonomisinin
yaklaşık %30’luk gibi önemli bir oranını temsil
etmektedir. Ülkelerin toplam ekonomi kapasitesi 2
trilyon dolarının üzerinde potansiyele sahip olan
ŞİÖ (SETA, 2019) ülkeleri bölgesel boyuttan küresel
boyuta hızla yol almaktadır. Kurumsallaştığı 2001
yılında dünya ekonomisindeki yeriyle %16’lık bir
payı kapsarken, 2018 yılına bakıldığında %30’luk
(IMF, 2018) gibi değerlere ulaşarak dünya
ticaretinin üçte birini oluşturacak seviyelere
ulaşmıştır.
1.3. Genişleme Süreci
Merkezi Çin’in Şangay kenti olan örgüt,
kuruluşundan bu yana üç genişleme dalgası
geçirmiştir. İlk genişleme dalgası henüz
kurumsallaşmamışken bünyesine Özbekistan’ı
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katarak yeni bir kimliğe kavuşmasıyla başlamıştır.
Kurucu üyeler dışında Şanghay deklarasyonu
(Shangaii Cooperation Organization [SCO], 2021a)
ile birliğe katılan Özbekistan sayesinde örgüt ilk
genişlemesini gerçekleştirerek 6 üyeye ulaşmıştır.
Bu süreç sonrası söz konusu örgüt gözlemci ve
diyalog ortaklığı üyelik kavramını geliştirerek uzun
bir süre tam üyeliğe kabulleri ertelemiştir.
Tartışmalı üyelik süreçleri ardından 2017 yılında
Astana deklarasyonu (SCO,2021b) ile Güney
Asya’nın iki rakibi Pakistan ve Hindistan da örgüte
katılarak üye sayısı 8’e yükselmiştir. Böylece ŞİÖ
ikinci büyüme dalgasını gerçekleştirmiştir.
Üçüncü büyüme dalgasını geçtiğimiz günlerde
gerçekleştiren örgüt, 2021 yılında düzenlenen
devlet başkanları zirvesinde gözlemci statüsünde
bulunan İran’ı tam üye olarak kabul etmiştir.
Böylece üye sayısını 9’a yükselterek küresel ve
bölgesel anlamda siyasi ve iktisadi yeni dengelerin
gelişmesine zemin hazırlamıştır.
2. BÖLGESEL DENGELER BAĞLAMINDA
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Şangay İşbirliği Örgütü, Asya kıtasının denge
koyucu örgütlerinin başında gelmektedir. Zira
kuruluşundan bu yana Asya’nın kazandığı
uluslararası önem ve bünyesinde barındırdığı
küresel ekonomi devleri sayesinde “Yeni Asya”
yaratımına paralellik sergilemektedir. Kuruluş
amaçları arasında bulunan “tek kutuplu dünya
düzenine savaş açma” prensibi sayesinde Avrupa
Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi
bölge dışı dengeler üzerinde tedirginlik rüzgarları
estirmeyi başarmıştır. Diğer taraftan bölge içi
dengeler bağlamında örgütün omurga güçleri
arasında etki ettikleri nüfuz alanı doğrultusunda
dengeli bir görünüm sergileyerek Asya’nın bekası
adına önemli bir yaptırım oluşturmuştur.
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Şekil 1. Şangay İşbirliği Örgütü Üye Devletleri

2.1. Bölge Dışı Dengeler
11 Eylül saldırılarına dek tek kutup gücü olarak
karşımızda bulunan ABD ve küresel çevrelerce
nüfuzu kabul edilmiş AB, Asya bölge dışı güçleri
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu taraflar dünya
siyasetindeki aktif tutumları ve sahip oldukları
ekonomik büyüklükleri sayesinde bu önemi
kazanmaktadır. Enerji, dünya siyasetinde stratejik
bir unsurdur ve ulusal güç için ana etken
durumundadır, günümüzde enerji refahının,
sanayileşme seviyesinin yerini alarak, bir ülkenin
dünya eko-politik sistemindeki yerini belirleyen ana
unsur haline geldiği söylenebilir (Baysoy, 2009).
Küresel enerji kaynakları ve silah ticareti gibi kritik
alanlarda söz sahibi olan AB ve ABD batılı güçler
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğulu
devletler karşında kutup güç olma noktasında
yeterli gelmektedir.
Küresel otoritenin iki ayağını oluşturan AB ve
ABD ihtiyaç duydukları enerji kaynakları dolayısıyla
Ortadoğu, Hazar Havzası ve Orta Asya bölgelerinde
siyasi çalışmalar yürütmektedirler. Bu nedenle ŞİÖ
bölgesel alanı üzerinde süregelen Batı varlığından
Turistika, 1(1), 2021

söz etmek mümkündür. Ancak bölgesel güçler
arasında önde gelen Rusya ve Çin’in varlığı iki
küresel otoritenin gardını düşürerek söz konusu
örgütsel alan üzerindeki etkinliklerini sınırlı
tutmakta başarılı olmaktadır.
2.2. Bölge İçi Dengeler
Örgütün omurgası iki ülke Çin ve Rusya
haricinde Orta Asya ülkeleri Hindistan ve Pakistan
örgüt içi siyasi dengeyi sağlayacak nitelikler
taşımaktadır. Ancak örgütün en yeni üyesi İran
örgüt içi dengeyi farklı şekilde etkileyecektir.
Küresel boyuttaki iki güç Çin ve Rusya birbirlerine
rakip olma potansiyelini kullanarak işbirliği kurma
yöntemini denemişler, stratejik bölge devletlerini
ve küresel rakip adaylarını içlerine katarak, akıllı ve
faydacı karşılıklı örgüt içi eşitliğin hakim olduğu bir
sistem kurmayı başarmışlardır. Tabii ki örgüt içi
yakınlaşmalar iki ülke açısından da mevcut
bulunurken, Rusya ve Çin stratejik konumlarını
güçlendirmek adına bölge devletleriyle yaptıkları
işbirliğinde kendilerine göre kısmen küçük
devletlerin ihtiyacına cevap vererek taraf toplama
stratejisi ile ilerlemektedirler. Üye ülkeler mevcut
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ihtiyaçları, devlet çıkarları, tarihi birikimin etkisi ve
sınır
komşuluğu
bağlamında
görünmez
taraflılıklarını sürdürerek örgüt içi dengenin
sağlanmasında
katkılarını
sunmaktadırlar.
Dolayısıyla Rusya ve Çin’in etki bölgeleri ortaya
çıkmış ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi,
özellikle ekonomik ve güvenlik kapsamında şart
olmuştur.
Unutulmamalıdır ki Orta Asya devletlerinin
yürüttüğü çıkarcı ve dengeleyici dış politika iki
ülkenin (Çin, Rusya) yarar politikaları gütmelerini
mecbur kılmaktadır. Orta Asya bu bağlamda
döneminin en şanslı zamanlarını yaşarken ihtiyaç
duyulan barış ve sükûnet oluşumu için azami
derecede önemli bir rol teşkil etmektedir. Diğer
taraftan tarih boyu düşmanlıkları ile bilinen
Pakistan ve Hindistan devletleri seçmiş oldukları
tarafların zıtlığı nedeniyle örgüt içi düzenin
bozulmaması yönünde katkı sağlamaktadırlar.
Ancak içinde bulunulan 2021 yılı itibariyle örgüt
içerisine tam üyeliğe dahil edilen İran’ın tercih
ettiği taraf dolayısıyla derin bir etki yaratacağı
aşikardır. Rusya’nın siyasi karizması ve Çin’in
ekonomik üstünlüğü üye devletler açısından çıkar
amacı güdülerek değerlendirilmektedir.
3. RUSYA ETKİSİNDEKİ BÖLGE
Parçalanan bir Sovyet Rusya’sından geriye kalan
Rusya Federasyonu parçalanmışlığın ilk yıllarında
güvenlik ve askeri ihtiyacına hizmet edecek dış
politikalar sergilemiştir. Kaybettiği kutup savaşını
sindirememiş, Orta Asya, Kafkasya ve Baltık ülkeleri
ile işbirliği yapma yöntemlerini denemiş ve öncülük
ettiği entegrasyon örgütlerinden istediği verimli
sonucu alamazken, ayrıca Orta Asya devletlerini
arka bahçesi olarak görmekle suçlanmış, kısmen
bağımsızlığına yeni kavuşan cumhuriyetler
üzerinde de tedirgin bir hava estirmiştir.
21. yy’a gelindiğinde seçilen lider Putin’in
sergilediği dış politika ve yaklaşımlar önemli
farklılıklar içermekteydi. Uluslararası saygın dergi
ve gazeteler tarafından birçok kere “Yılın En
Etkileyici Lideri” seçilen Putin ülkesi için gözettiği
Turistika, 1(1), 2021

sembolik gücü kanıtlamıştır. Putin genel manada
pragmatist Avrasyacı diplomasi ile tanınmaktadır.
Bunun yanında ülke çıkarlarını en yüksek düzeyde
gözeten siyasi istikrarın sağlayıcısı ve batıya (AB ve
ABD) karşı dik duruş timsali olma nitelikleri
sergilemektedir. Ayrıca çevre ülkeleri, yakın
komşular ve potansiyel rakiplerle işbirliği
yöntemleri geliştirerek çok kutuplu küresel
sistemin savunucusu olmuştur. Rusya yakın tarihte
parçalanan yeni bir devlet olmasına rağmen küresel
politika üzerindeki siyasi ağırlığını her zaman
taşımış, Avrupa kıtasında olduğu kabul edilse de
Asyalı olan ve halen küresel kutup rekabetinde
kendine yer bulan güçlü bir devlettir. Ünlü stratejist
ve jeolog Dugin yeni Avrasyacılık fikrinin kurucusu
ve en önemli savunucusu olarak devlet içi
konumlarda görev almakta, bu yönüyle devlet
politikasını göstermekte ve kanıtlamaktadır.
Nitekim mevcut düzen içerisinde bölgesel
işbirliği projelerine büyük önem veren RF, ülkelerle
kurulan ikili anlaşmalar ve işbirliklerine de önem
vermekte,
dış
diplomasisini
bu
şekilde
ilerletmektedir. Mevcut potansiyel güç olan Çin ile
rekabet ortamı kurarak, düşmanca yaklaşımlarla
tarihin aksine birlik olma, gücü birleştirerek daha
güçlü olma yöntemleri geliştirerek Şangay İşbirliği
Örgütü gibi gücü şimdilerde küresel boyutlara
ulaşan kıymetli bir entegrasyon örneği
sergilemektedirler.
Rusya ve Çin haricinde ŞİÖ bünyesinde geriye
kalan Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Hindistan ve
İran’ın bölgede tampon devletler olarak hizmet
ettiği bilinmelidir. Buna bağlı olarak Kazakistan’ın
Rusya ile bulunan uzun sınır komşuluğu ve siyasi
tarihin geçmiş birikimi dolayısıyla Rusya’nın
etkisinin hakim olduğu tek Orta Asya
cumhuriyetidir. Diğer yandan komşu devletleri ile
yaşadığı sınır sorunları, dinler çatışması ve ticari
rekabetin vermiş olduğu güvensizlikle Güney
Asya’nın kalkanlarından olan Hindistan da Rusya
müttefikliğinin sürdüğü ŞİÖ devletlerindendir.
Ayrıca örgüte dahil olarak radikal bir devlet
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görünümü çizen İran’ın Rusya müttefikliğinin
stratejik boyutlarda olduğu bilinmektedir.
Öncelikle Kazakistan ve Rusya arasındaki yakın
diplomatik, ticari, eğitimsel ve kültürel
oluşumlardan bahsetmek gerekmektedir. İki devlet
arasında süregelen Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) kapsamında kolektif güvenlik anlaşması
(2002) ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB)
kapsamında gümrük birliği gibi çok önemli ve kritik
ikili anlaşmalar bulunmaktadır. Ayrıca bağımsızlığı
ardından kendi ülkesinde azınlık durumunda kalan
Kazakistan halkı 2000’li yılların ardından Rus
nüfusunu geçebilmiş, %63 oranına %23 oranını
yakalayabilmiştir.
Bağımsızlığından bu yana Nursultan Nazarbavey
öncülüğünde fikredilen birçok işbirliği oluşum
yoluna gidilerek etkin ve aktif bir rol izlenmiştir.
Kazakistan dış politikasını rasyonel ve proaktif bir
çerçevede geliştirerek Orta Asya’da sahip olduğu
coğrafya yer altı zenginliklerine değer katarak
liderlik merkezi haline gelebilmiştir. Rusya
açısından Kazakistan değerlendirildiğinde müttefik
olunması için çaba harcanan Orta Asya devletidir.
Bunun yanında Kazakistan Orta ve Güney Asya’daki
kalkanıdır ayrıca iki ülke arasında gerçekleşen
ticaret hacmi oldukça büyüktür ve Kazakistan,
Rusya yollarını kullanarak (kilitli konumunun
dezavantajı ile) ticaret yapmaktadır. Bu bağlamda
Kazakistan enerji ticaretini Rusya aracılığıyla
gerçekleştirebilmekte, bu bağımlı durum onu yeni
çözüm arayışlarına itmektedir. Bunun yanı sıra iki
ülke liderleri Putin’e yakın dostluklarıyla
bilinmektedir. Rusya’nın Kazakistan’a ayrı bir önem
vermesi haklılık payı taşımaktadır, zira iki ülke
arasında askeri ve siyasi yakınlık, ekonomik ilişkiler,
iyi komşuluk ve daha birçok ortak çalışma şekilleri
bulunmaktadır. Kazakistan ŞİÖ içerisindeki önemli
isimlerden biri iken, ülkelerin müttefik olmak
istediği özellikler mevcuttur. Ayrıca Kazakistan, söz
konusu örgüt içerisindeki önemli derecede denge
sağlayıcı, pragmatik bir devlettir.
Himalaya dağlarının çeperinde, dünyanın en
kalabalık ikinci devleti Hindistan, Güney Asya
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bölgesinin ileri gelen potansiyel stratejik
güçlerinden birisidir. Üyesi olduğu ŞİÖ devletleri
içerisindeki önemli coğrafi büyüklüğe, yoğun nüfus
oranına, küresel boyutlara ulaşan ekonomik güce,
en renkli ve farklı kültüre sahip olan, denge
sağlayıcı kritik üyelerdendir. Komşu devletleri
Pakistan ve Çin ile kuramadığı müttefikliği ve
stratejik ortaklığı, uzaklardaki Rusya Federasyonu
(RF) ile kurmayı başarmıştır.
Pakistan ile çözümlenemeyen sınır sorunları ve
tarihin birikimi olan düşmanlıkları, sebepleri Çin
için de geçerli kabul edilse bile Hindistan Çin’i
bölgedeki şeytani düşman olarak nitelendirmekten
çekinmemektedir. Güney Asya’nın durumu bu
şekilde olmasının sonucunda rasyonel olarak
Hindistan-Rusya yakınlığı muhtemel bölgedeki
dengesizliği düzeltmek ve potansiyel olarak
oluşabilecek tehlikelerden önleyici rolü Asya’nın
istikrar sağlayıcısı olarak nitelendirilmiştir (Singh,
1998).
Hindistan ile Rusya tarih boyunca müttefik
kalmışlardır. Bunun yanında Rusya’nın sürdürdüğü
çok kutuplu dünya düzeninde Hindistan taraf
devletlerden birisi olmuştur. Hindistan gelişen
sanayi ve teknolojisi sebebiyle enerji hammadde
talepkârı bir ülkedir. Rusya ise dünyanın en büyük
enerji hammadde sağlayıcılarındandır. Ayrıca
Rusya Hindistan’ın önemli limanlarına da ihtiyaç
duymaktadır. Kısacası, iki ülke arasındaki arz talep
dengesi ülke ilişkilerini doğal olarak iyi kılmaktadır.
Bölgenin önemli nükleer güçlerinden biri olan
Hindistan aynı zamanda Rusya ile yaptığı savunma
teknoloji ticaretinde ve ortak uzay çalışmalarında
“kazan-kazan” ilişkileri yürütmektedirler. Ayrıca
RF’nun BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto gücünün,
Hindistan’ın güvenliği açısından bir güvence olarak
görüldüğü ve ülkenin RF’na karşı uyguladığı
politikanın
bu
düşünceden
etkilendiği
değerlendirilmektedir. RF’nun, Asya politikalarında
Çin’i dengeleyebilecek önemli bir güç olması,
Hindistan için RF ile ilişkileri önemli hale
getirmektedir (Çelebi, 2009).
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Batı rafından yürüttüğü nükleer teknoloji
çalışmalarının sonucunda yaptırımlara maruz
kalarak yalnız bırakılan Ortadoğulu İran ise ŞİÖ
içerinde Rusya tarafınca önemli bir kazanım olarak
değerlendirilmektedir. Rusya ve İran’ı yakınlaştıran
temel sebep ABD’nin Ortadoğu üzerinde yürüttüğü
baskı politikaları olarak gösterilebilir. Bölgesel bir
güç olarak önemsenen İran’ın Rusya ile ilişkileri
güvenlik perspektifinde geliştirilerek, ABD’nin
kendi hegemonyasında kurmak istediği tek kutuplu
uluslararası sistemin oluşumunu engellemek ve
bunun yerine çok kutuplu bir sistemin kurulması
temel motivasyonuyla ilerlemiştir (Kahraman,
2016). Suriye krizi ile etkin biçimde pekişen Rusyaİran ilişkileri desteklenen taraflar benzerliği sonucu
birliktelik taşımaktadır. İran’ın en önemli silah
ithalatçısı olan Rusya aynı zamanda İran’daki
nükleer teknolojilerin gelişiminin en büyük
destekçidir. İran-Rusya ilişkilerinde son yıllarda üst
üste atılan adımlar ve bölgesel işbirliği, iki ülke
arasındaki
ilişkileri
‘stratejik
ortaklığa’
dönüştürmüştür böylece bölgesel çıkarlarının ve
politikalarının birbirine karşıt değil, birbirini
tamamlayan nitelikte olduğu görülmüştür (Sinkaya,
2016). Sonuç olarak ŞİÖ’nün en genç üyesi İran Rus
etkisinde
bulunan
bir
coğrafya
olarak
değerlendirilmelidir. Bu birliktelik Rusya’nın
Ortadoğu’daki kalemini güçlendirirken örgüt
içerisindeki ağırlığını da artırmaktadır.
4. ÇİN ETKİSİNDEKİ BÖLGE
Dünyanın ekonomi merkezi haline gelen
Asya'nın en kalabalık ve en geniş coğrafyasına sahip
Özbekistan hariç tüm Orta Asya ülkelerine komşu
olan Çin bağımsızlık yıllarından buyana Orta Asya
devletleri ile geliştirdiği ikili ilişkilerin vermiş olduğu
özgüvenle Rus etkisini azaltmış bölgesel gücünü
artırmaya başarmıştır.
Çin Orta Asya cumhuriyetlerine yönelik
bağımsızlıklarından bu yana özel ilgi göstermiş, mali
yardımlar yapmış, ikili devlet politikaları ve
anlaşmaları geliştirerek bölgedeki etkinliğini
artırmayı başarmıştır. Pakistan ile kurduğu yakın
ilişkileri ise düşmanımın düşmanı dostumdur
Turistika, 1(1), 2021

(Hindistan) mantığıyla oluşturulduğuna söylemek
yanlış olmayacaktır. İnkar edilmemelidir ki Asya'nın
en önemli ekonomik gücü Çin’dir ve Asyalı devletler
para ihtiyacı olan gelişmekte olan devletlerdir, söz
konusu dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ticari
ve mali açıdan rasyonel şekilde çekici gelmektedir.
Bunun yanında Çin’in sanayi gücünün yanında
getirdiği hammadde ve enerji talebi komşusu olan
tüm Orta Asya devletlerince karşılama potansiyeli
taşımaktadır. Ayrıca Çin düşman olduğu Asya
pasifik devletlerine karşı ( Japonya, Kore, Tayvan)
topladığı hısım fazlalığı nedeniyle batı ve kuzey
Asyalı devletleriyle olan dostluğu önemli bir boyut
kazanmaktadır.
Nitekim Çin öncülüğünde kurulan ŞİÖ Çin’in
bölge üzerinde kurumsallaşmasına katkı sağlamış
özellikle yakını olduğu Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan ile önemli gelişmeler kat ettiği bir hal
almıştır. Söz konusu üç Türk cumhuriyetinin Çin ile
yakınlaşmasını sağlayan ekonomik, siyasi ve askeri
nedenleri vardır. Buna ek olarak Rusya’nın
ekonomik yetersizliğinin bölge ülkelere yansıması
ve eski bağımlılık tedirginliğinin yaşanması Orta
Asyalı devletleri farklı yönlere götürmüştür.
Orta Asya devletleri Çin’in giderek artan biçimde
kendi bağımsızlıklarında ve Çin ile Rusya arasında
tampon rollerinden çıkarı olan bir güç olarak
görmektedir (Brzezinski, 1994). Çin’in komşularına
verdiği önemin bir başka kaynağı da Özbekistan,
Tacikistan ve Kırgızistan’da güçlü olan köktencilik
hareketlerinin kendi özerk Uygur bölgesine sıçrama
endişesidir. Çin’in finansal çekiciliği Özbekistan ve
Kırgızistan’ı Çin pazarlarına yöneltirken en çok
ithalat yapılan ülke olarak birinci sıraya
yükseltmektedir. Kırgızistan’a verilen fazlaca değer
devlet içi sosyal yatırımları için sağlanan mali
yardım, Tacikistan ve Özbekistan dahilinde altyapı
çalışmaları amacıyla enerji boru hatlarının
kurulması gibi önemli yatırımlar ve çabalar Çin
tarafınca harcanmaktadır. Tamamıyla bağıntılı
olarak Çin 2013’ten buyana geliştirdiği “bir kuşak
bir yol” projesiyle Orta Asya’dan geçecek olan
demir yollarını planlamak ülke ekonomi izlerini tüm
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Asya ve Avrupa kıtasına taşımak gibi ultra-stratejik
bir çalışma başlatılmış mevcut Orta Asya nüfuzunu
ve hatta tüm Asya’daki etkisini artıracak kritik bir
adım atmıştır.

bulunmaktadır. Pakistan’ın sahip olduğu nükleer
güç ve askeri otorite ülkeyi doğal kaynaklara
yakınlığı dolayısıyla daha da mühim noktalara
taşımaktadır.

Askeri anlamda Rusya’nın etkisi ağır bassa da
bölgede gelişen bu projeyle Orta Asya ülkelerinin
ekonomik yeterliliği ve sosyo-politik istikrarına
Çin’in önemli etkileri ve katkıları olacaktır.
Özetlemek gerekirse Çin’in Kırgızistan ve Tacikistan
ile kurduğu samimi ilişkinin temeli sınır güvenliği ve
Uygur bölgesindeki olası ayaklanmaların sebebidir.
Özbekistan’a gelindiğinde ise izlediği bağımsızlık
politikası neticesinde Çin ile geliştirdiği ticari
ortaklıktır. Ayrıca Çin ihtiyaç duyduğu enerji açığını
Orta Asya devletlerine yaptığı enerji sektöründeki
sermaye yatırımları ile kapatmayı amaçlamakta bu
nokta Orta Asya devletlerinin de sempatisini
kazanmakta yardım etmektedir.

Çin’in Pakistan ile arasındaki ilişki teknoloji ve
savunma sistemleri satışının yanı sıra Çin’in ülkede
bulunan askeri üssü ve hakimi olduğu liman
sayesinde ortaklığın derecesini gözler önüne
sermektedir. Çin’in geliştirdiği mühim stratejik
projelerden birisi olan “bir kuşak- bir yol” girişimi
ekonomi koridoru (Pakistan) oluşturarak önemli
boyutta miktarların harcandığı altyapı, sanayi ve
enerji yatırımlarını kapsamaktadır. Fakat bu durum
askeri teknoloji ve ekonomik yatırımlar konusunda
Pakistan’ı bağımlı hale getirirken diğer ŞİÖ üye
devletlerinin
sağlamış
oldukları
dengeyi
bozmaktadır. Çin nüfuz ettiği ülkeleri tek taraflı
bağımlılık durumuna geçirerek ekonomik gücünü
“yumuşak güç” kavramıyla uygularken mevcut
sistemin dengesini bozarak Asya’nın küresel gücü
olma yarışını kızıştırmaktadır. Nüfuz ettiği ülkelere
yaptığı yatırımları, mali yardımlar, askeri
ortaklılıklar sonrası etki altındaki ülkeleri kendisine
borçlandırarak kapasite aşımına sebep olup söz
konusu devletlerin bağımlılığını artırma stratejisi
izlemektedir. Bu yönüyle bakıldığında “uygulanan
soft-power’ın hard-power’e dönüşmesi” kaçınılmaz
olmaktadır. Mevcut ülkeler bağımsızlık heveslerini
korumak adına küresel dünya sisteminde yeni
strateji oyunu olan “ekonomik bağımlılığın”
bünyelerinde barındırdıklarını fark etmeli yeni bir
denge stratejisi oluşturmalı, ulusal ve bölgesel
istikrarını sürdürebilecek müttefik arayışları
içerisinde olmalılardır.

Güney Asya ülkelerinden olan 1947’de kazandığı
bağımsızlığı ardından ŞİÖ içindeki tek İslami rejimli
cumhuriyet olan Pakistan; Çin ile süregelen
stratejik ortaklığını Hindistan ile devam eden
düşmanlığının katkılarıyla geliştirmektedir. İki ülke
birbirlerine sınır komşularıdır ve Çin’deki SincanUygur bölgesi tam olarak burada bulunmaktadır.
Bu nedenle Pakistan Çin için Asya’nın en önemli
stratejik ortağıdır. İpek yolu projesi içinde
Pakistan’la olan bu müttefiklik önemli bir yer teşkil
ederek Çin’in Ortadoğu’ya açılma kapısıdır.
Pakistan birçok iç karışıklıkla bilenen bölgenin
kontrol altında tutulması için kritik bir ülkedir.
Kısacası bölgenin istikrarı Pakistan’ın istikrarına
bağlıdır. Çin ile Pakistan arasında gelişmiş
ekonomik, askeri ve siyasi birçok ikili anlaşma

Turistika, 1(1), 2021

[ 40 ]

Deveci

● Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Genişleme Süreci ve Bölgesel Dengelere Etkileri

Şekil 2. Etki Alanları
Rusya
Çin
Etkisindeki
Etkisindeki
Devletler
Devletler
Hindistan

Kırgızistan

İran

Özbekistan

Kazakistan

Pakistan

Tacikistan

5. GENİŞLEME SÜRECİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ
DENGE
ŞİÖ geçirdiği üç genişleme dalgası sonucu
tartışmalı üyelikleri kabul ederek bünyesindeki
birlik olma gücünü vurgulamayı başarmıştır. Zira bu
anlamda dillere destan düşmanlıkları ile bilinen
Pakistan ve Hindistan’ın kabulü örgüt içerisinde
düşmanlığın
dahi
birlik
olma
gücüne
yenilebileceğini kanıtlar nitelikler taşımaktadır.
Aynı zamanda Batılı çevrelerce on yıllardır
dışlanarak yaptırımlarla terbiye edilen İran’ın
ŞİÖ’ne üyeliği küresel ölçüde birliktelik ruhunun
vurgulanmasının en yeni örneğidir. Burada ki temel
olgu “Yeni Asya” oluşumunun resmen kurulmuş
olduğuna ispat nitelikler taşımasıdır. Yani Asyalı
devletler ŞİÖ içerisine İran’ı kabul ederek küresel
çapta yeni bir siyasi otorite olduklarını resmen
deklare etmiş ve bu anlamda Batı tarafından
dışlanana kucak açarak Batılı yaptırımlara
başkaldırmışlardır. ŞİÖ’ne İran’ın kabulü çok
kutupluluğun temellerini atmış bir olgu olarak
küresel çapta yeni dengelerin oluşacağı imajını
vermiştir.
Pakistan ve Hindistan’ın üyeliği bölgesel
anlamda birliktelik ruhunu geliştirerek, süregelen
çatışmaların kısmen de olsa azalmasına sebep
Turistika, 1(1), 2021

olmuştur. Bu anlamda ŞİÖ içerisinde yeni
müttefiklikler geliştirilerek Rusya veya Çin
etkinliğindeki alanların çoğalmasına sebebiyet
vermiştir.
Aynı zamanda uluslararası yeni
işbirlikleri (İpek yolu gibi) geliştirilerek uluslararası
işleyiş hızlanmıştır. İran’ın örgüte katılımı büyük
yankı uyandırmış ve Rusya tarafına önemli bir
kazanım sağlamıştır. İran Sovyetler sonrası
dönemde Rusya ile sürdürdüğü siyasi, ekonomik ve
askeri ortaklıklarıyla bilirken aynı zamanda
yaptırımlarla sıkıştığı coğrafyasından ŞİÖ yardımıyla
çıkabilme imkanı yakalamıştır. Ortadoğu’nun lideri
olma iddiası üye olduğu yeni örgüt sayesinde
güçlenmiştir. Ardına aldığı örgüt içi destek
sayesinde daha pragmatik siyaset sürdüreceği
tahmin edilmektedir.

SONUÇ
ŞİÖ sürdürdüğü tedbirli üyelik süreçleri
sonucunda pragmatik yaklaşımlar sergileyerek
bünyesine kattığı üyelikler sayesinde bölgesel
etkilerin yanı sıra küresel etkilerin yaratımına sebep
olmuştur. Bu anlamda bölgesel rüştünü kanıtlamış
olan örgütün iki omurgası, sürdürdükleri etki
alanları sayesinde küresel otoritelerini de
sağlamlaştırmayı başarmışlardır.
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Rusya ve Çin etkin olduğu coğrafyalar şu şekilde
özetlenebilir; Rusya için Kazakistan, Hindistan ve
İran iken Çin için Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan
ve Pakistan’dır. Görünürde sayıca fazla etkinlik
alınana sahip olan Çin iken İran ve Hindistan’ın
bölgesel ve küresel yankıları dikkate alındığında
Rusya’nın pahada da karlı olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak mevcut üyelik durumunda örgüt içi
dengenin Rusya ve Çin kefeleri arasında asimetri
oluşmuştur. Çin’in ekonomik anlamda kurduğu
örgüt içi yakınlıklar bilinse de Rusya’nın örgüt
içerisinde sürdürdüğü siyasi ve askeri ilişkiler terazi
kefesini kendi adına ağırlaştırmaktadır. Özetle
Rusya dünyada sürdürdüğü siyasi otoritesini örgüt
içerisine de taşımayı başarmıştır.
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SSCB’NİN VE RUSYA FEDERASYONU’N SİYASAL SİSTEMLERİ
GURBANOV, Rafael, (Doktora Öğrencisi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.
E-posta: gurbanov1@yahoo.com, ORCID:0000-0002-6184-5723.
Özet
Dönemlere özgü farklı siyasal sistemleri olmakla birlikte SSCB’nin, totaliter sosyalizm ideolojisine dayanan tek partili bir
sistemi söz konusuydu. Parti içi farklı görüşlerin tartışıldığı, tek partili demokratik bir sistem olan Lenin dönemi,
“Stalinizm” ideolojisine, kişilik kültü ve “Stalin ve Parti hata yapmaz” anlayışına dayanan, otoriter, baskıcı Stalin
dönemi, Kişilik kültten, baskı ve terörden uzaklaşılan, çözülmenin yaşandığı Kuruşçev dönemi, Brejnev durgunluk
dönemi, Andropov döneminde başlayıp Gorbaçov döneminde devam eden ve SSCB’nin çöküşüyle biten Prestroyka
değişim dönemi olmak üzere temelde beş dönem bulunmaktadır.
SSCB’nin çöküşü ile onun bir parçası olan RSFSC’nin (Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti) isim
değiştirmesiyle kurulan seküler, çok partili, başkanlık sistemine dayanan Rusya Federasyonu’nda, iki dönem söz
konusudur: Liberal-demokrasinin denendiği ve oligarşinin oluştuğu Yeltsin dönemi ve halen devam etmekte olan,
merkeziyetçi, otoriter, oligarşik, kontrollü demokratik sistemi temsil eden Putin dönemi. Bu yazının amacı, SSCB’nin ve
Rusya Federasyonu’nun siyasal sistemlerinin oluşumlarını analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Rusya Federasyonu’nun siyasal sistemi, Sovyetler, SSCB, SSCB’nin siyasal sistemi

POLITICAL SYSTEMS OF THE USSR AND THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract
Although there were different political systems specific to the periods, the USSR had a one-party system based on the
ideology of totalitarian socialism. There are basically five periods: the era of Lenin, a one-party democratic system
where different views within the party were discussed, the authoritarian and oppressive Stalin era, based on the
ideology of "Stalinism", the cult of personality and the understanding of "Stalin and the Party make no mistakes", the
era of Khrushchev where personality cult, oppression,terror and disintegration were experienced, the period of
Brezhnev stagnation, the period of Perestroika that started in the Andropov period and continued in the Gorbachev
period and ended with the collapse of the USSR.
The Russian Federation, based on a secular, multi-party, presidential system, which was established with the collapse of
the USSR and the name change of the RSFSR (Russian Soviet Federative Socialist Republic) which was a part of it. There
are two periods: Yeltsin period, when liberal-democracy was tried and oligarchy was formed, and it still continues. Putin
era, which represents the centralist, authoritarian, oligarchic, controlled democratic system in progress.
Keywords: Russia, the political system of the Russian Federation, the Soviets, the USSR, the political system of the USSR
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GİRİŞ
Rusya'nın kültürü Avrupa ile Asya, iki sosyokültürel türün kesişme bölgesinde kurulmuştur. İlk
türü; kişiliğe, özgürlüğe, doğal haklarına odaklanan
Avrupa kültürüdür. İkinci tür ise; kişilik merkezli,
topluma, cemaate, devlete odaklanan Asya
kültürüdür. Bu iki sosyo-kültürel tür sadece iç içe
geçmeyip, her iki türün içeriğiyle karşılıklı
zenginleşmeyi değil, aynı zamanda aralarında
sürekli bir mücadele içindedir. Siyasi kültürün bu
temelde ortaya çıkan ikiliği ve çelişkili doğası, Batı
kalkınma modeli ve Rusya'nın özel yolunun modeli
arasındaki çatışmada yansımaktadır. Bundan
dolayı Rusya’nın kendine özgü bir siyasal sistemi
gelişmiştir. Rusya'da devlet, medeniyetin bel
kemiği, bütünlüğün ve varoluşun garantörü olarak
algılanmaktadır. Devlet, toplumun tüm yaşamın
organizatörü olarak kabul edilmekte olup, sivil
toplumun yokluğunda bu algı sadece çarlık
döneminde değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği
döneminde de devam etmiştir. Güçlü bir devlet
olmadan başarmak için uluslararası tanınma
imkânsızdı. Sovyet sonrası dönemde, devletçi
gelenek önce zayıfladı, ancak kısa süre sonra
federal merkezin rolünün güçlendirilmesiyle
birlikte yeniden başladı. Merkezi Devlet, yüce
gücün kutsallaşması, insan dışı güçler tarafından
onaylanması ve insanlar tarafından algısı kabul
görülmektedir (Баранов (Baranov), 2015, s. 205).
Sovyetler Birliği, modernleşmenin ve çağdaş
uluslararası sistemin etkisi altında kuruldu ve
birçok emperiyal oluşum gibi, modern bir devletin
ve geleneksel bir imparatorluğun özelliklerini
içermekteydi (Мелешкина (Meleshkina), 2012, s.
107). SSCB'nin siyasi sistemi tek parti sistemi
temelinde oluşturuldu. Sovyet toplumunun siyasi
sisteminin temelini oluşturan, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi'ydi. Bu sisteminde diğer tüm
kurum ve örgütler partinin liderliğinde
çalışmaktaydı. Komünist Parti’si Sovyet devleti,
sendikalar, Komsomol (partinin gençlik kolu) ve
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diğer kamu kuruluşları, nüfusun tüm katmanlarının
çıkarları birliğini ve özgünlüğünü yansıtmaktaydı.
Batı'da, devletten ve onun aygıtından
neredeyse bağımsız unsurları temsil eden çok
partili bir siyasi sistem koşullarında çıkar grupları
oluşturulmuşsa, siyasi sistem SSCB’de ise, tersine,
bu tür gruplar bir parti içinde, onların işleyişinin,
siyasi sistemin gelişiminin mantığını ve bileşeni
olarak kamu yönetimine aktararak oluşturuldu
(Спасский (Spaskiy), vd. 2015).
Komünist Parti’nin politikasının temel amacı,
Sovyet Sosyalist Devleti’nin gelişmesi ve
güçlendirilmesi idi. Görev, hukukun üstünlüğü ile
yönetilen sosyalist bir devletin yaratılmasını
tamamlamaktı; burada en yüksek ilke her şeyin ve
herkesin kanuna koşulsuz tabi olması olacaktı.
Sovyet toplumunun siyasi sisteminin etkin işlemesi
için en önemli ön koşul, devletteki en yüksek
gücün dönüşümü olacaktı. Ülkedeki en yüksek
otorite, SSCB Yüksek Sovyeti'ni oluşturan SSCB
Halk Temsilcileri Kongresi sürekli çalışan bir
yasama, idari ve kontrol organı olarak
öngörülmekteydi. Kongre tarafından en yüksek
makama Yüksek Sovyet Başkanı seçerek
görevlendirilmekteydi.
SSCB'nin tüm parti ve devlet yapıları işlevsel
olarak bölündü. İdeoloji, Dışişleri Bakanlığı yapıları,
KGB (milli teşkilat), tarımsal-sanayi kompleksi,
askeri-sanayi kompleksi gibi kendi amaç ve
hedefleriyle çeşitli faaliyet alanlara bölündü ve
bunlara da bir işlevsel kıstas oluşturuldu. Bununla
birlikte, işlevsel organizasyon yapıları, belirli
görevleri veya bir dizi görevi çözmek için
oluşturulan proje yapılarıyla tutarlı bir şekilde
desteklendi. Böylece, SSCB'nin siyasi sisteminin
temeli 1950'lerin sonlarında şekillenen bir matris
yapısına sahip oldu. Sonuç olarak, siyasal
modernleşme sürecinde, bir yandan işlevsel
örgütsel yapı ile proje yapısı arasındaki ve işlevsel
yapının çeşitli bileşenleri arasındaki çelişkilerin
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yoğunlaşması gerekir iken her yapı birbirinin
varoluşuna bir tehdit olarak görünmeye başladı.
Siyasi yönetim, devlet, sosyal ve stratejik
yönetim gibi diğer yönetim türleriyle ilişkilerde
belirli bir özgülüğe sahip oldular. Bu tür ilişkilerin
çözümü çeşitli çıkar grupları tarafından
gerçekleştirildi ve aralarında etkileşim için çeşitli
mekanizmalar oluşturuldu. Bu nedenle, grup
çıkarlarının faaliyetlerini fiili siyasi yönetime
atfetmek mümkündür. Diğer bir deyişle, siyasi
yönetim, paydaş gruplarının uygulamasıdır. Bu
nedenle, SSCB'nin siyasi sisteminin çöküşü ölümcül
oldu. SSCB'nin siyasi alanında faaliyet gösteren
belirli çıkar gruplarından korumak için yapılan
belirli lobicilik eylemleri, nihayetinde siyasi
iktidarın çöküşüne neden olan siyasi krizleri
şiddetlendirdi. Rejim ve SSCB'nin siyasi sisteminin
çöküşü kaçınılmaz oldu (Восленский (Voslenskiy),
1991, s. 109-126; Мелешкина (Meleshkina), 2012,
s. 108-109).
1991'de SSCB'nin çöküşünden sonra, devlet
idare sistemi, ideolojik, politik ve ekonomik
yönergelerini kökten değiştirmeğe başladı, fakat
büyük ölçüde kendini dönüşüm süreçlerinin
kenarında buldu. 1990'ların başında Rusya
Federasyonu hükümetinde, kamu yönetimi
reformlarına karşı küçümseyici bir tutum hâkim
oldu. Bu kısmen, radikal liberal görüşlerin tüm
hastalıklar için her derde deva olarak görülen
piyasa ekonomisi olmuş ve kısmen yeni kurulan
"demokratik" hükümetin "devlet" anlayışına
olumsuz bakışı da olmuştur. Kısmen de
menfaatlerin önceliğinde devlet mülkiyetinin
özelleştirilmesi için karar vericilerin kararları
olmuştur. İdari süreçlerin ana siyasi koordinatörü
olan Komünist Partisi’nin tasfiyesi, merkezi
devletin destekleyici yapılarının kaldırılması
anlamına gelmekteydi, çünkü Sovyetler (Halk
Temsilcileri) bağımsız bir siyasi ve idari kurum
değildi ve iktidar işlevlerini yerine getiremeyen
dekoratif yapılardı. Sonuç olarak, siyasi gündeme
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hâkim olan devletin demokratikleşmesi sorunu ile
ekonomik ve sosyal uygulamaların gerçek
ihtiyaçları arasında bir boşluk oluştu. Bu dönemde
devlet iktidarının siyasi ve yasal bölünmesi değil,
sistemin işlevsel organizasyonu önemliydi.
Devleti gayri resmi olarak özelleştirme süreci
başladı. Devlet aygıtı, mülkiyet ve işlemlerin
garantörü, bilgi kaynağı veya hakem olarak değil,
özel ihtiyaçların karşılanmasının kaynağı olarak
görülmekteydi. İktidarda kalmak için güvenilir bir
idari kaynağa sahip olmayan iktidardaki siyasi
grup, büyük özel şirket yapılarına dayanmak
zorunda kaldı. Böylece siyasal ve bürokrat
seçkinlerin ve büyük özel şirketlerin birleşimiyle
ortaya oligarşi sistemi çıktı. Kamu yönetimi büyük
ölçüde kamusal karakterini kaybetti. Bu durum
genellikle "devleti ele geçirmek" (state capture)
olarak adlandırılır (Гельман (Gelman) &
Стародубцев (Starodubtsev), 2014, s. 19). Bu
terim, bazı özel şirket ve kurumların stratejilerin
doğrultusunda,
iktidarı
ve
karar
alma
mekanizmaların kendi kontrolü altına almak için
kullanılmaktadır (Купряшин (Kupryashin), 2016, s.
101).
Sonuç olarak, SSCB'nin çöküşünden sonraki ilk
on yıl, merkezi siyasi ve idari gücün yönetsel
dönüşüm
sürecinde
patolojisini
gösterdiyönetilebilirlik krizi, kamu yönetim sisteminin içsel
işlevlerini yerine getirememesi ve siyasi iktidar
tarafından belirlenen sorunları çözememesi
anlamına gelir (Купряшин (Kupryashin), 2016, s.
108; Покатов (Pokatov), 2009, s. 10). Resmi
olarak, idari reform 2003'te başladı ve bugüne
kadar devam etmektedir. En önemli olan yönetim
ve idarenin mevcut işlevlerinin denetimi gereksiz
olarak reddedildi. Kalan işlevler yönetim organları
ve kademeleri arasında yeniden dağıtıldı ve
federal organların yapısında radikal bir dönüşüm2001-2004'te uygulandı. Ancak, reform gerekli
yönetişim kalitesini sağlayamadı. Güçlerin yönetim
kademeleri arasında dağılımı, üniter bir devletin
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modellerine göre manuel bir moda geçerek devlet
idaresinin
merkezileştirilmesiyle
sonuçlandı.
Federal organların belli işlevlerle üç seviyeye
bölünmesi, şeffaf ve verimli bir kamu yönetimi
sisteminin oluşmasına yol açmadı, aynı zamanda
aynı alanlarda çalışan yönetim organların
arasındaki etkileşimi de karmaşıklaştırdı (Гельман
(Gelman) & Стародубцев (Starodubtsev), 2014, s.
19).
Böylece, Rusya'daki idari reform çeşitli
koşulların kurbanı oldu. Yeterli yetkiye sahip
olacak ve etkili grupların çıkarlarına ters düşen
önlemlerin uygulanmasını sağlayabilecek liderlerin
eksikliği, çabalarını etkin bir şekilde koordine
edemeyen departmanlar arasında uygulama
sorumluluğunun
tam
anlaşamaması
ile
başarısızlığa uğradı. Reformun süresi ve hızlı
başarıların olmaması, devlet başkanı tarafından
ona olan ilginin azalmasına ve nihayetinde
unutulmasına neden oldu. İdari reformun
hedeflerine ulaşılamadı ve Rusya'daki kamu
yönetiminin kalitesi eğer değiştiyse de o da kötü
yönde oldu.
Rusya'nın 2000'lerdeki otoriter modernizasyon
deneyimi,
siyasi
liderlerin,
reformları
gerçekleştirmekle ilgilenseler bile, başarılı
diktatörlerin sonuçlarını tekrarlayamayacaklarını
göstermektedir. Kendi “taraftarlar koalisyonu”
temeline dayananlar, etkisiz bir bürokrasiye
güvenmek zorunda kalanlar, yönetim kalitesini
artırmak için her zaman saflarındaki güç dengesini
bozma riskine girmeye hazır değildir. Bu nedenle,
reform yolundaki adımları tutarsız olmakta ve
statükoyu sürdürme cazibesi, ülkenin ilerleyen
düşüşüne ve çürümesine göz yummakta, giderek
daha fazla karşı konulamaz hale gelmektedir.
Böylelikle, otoriter modernizasyon, bir dizi geçici
ve kısmi önlemlere indirgenebilmekte veya
seçkinlerin iktidarı elinde tutmak için demagojik
bir
örtüye
dönüşebilmektedir.
Elbette,
demokratikleşmeyle sosyoekonomik reformları
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gerçekleştirme koşullarını iyileştirilebileceğini
beklemek yanlış olur, daha ziyade farklı zorluklar
ortaya çıkabilmektedir. Fakat kendi taraftar
bürokrasiye dayalı bir otoriter rejimin reform
yolunun başarılı bir şekilde uygulanacağına
güvenmek için hiçbir neden de yoktur (Гельман
(Gelman) & Стародубцев (Starodubtsev), 2014, s.
22-25).
1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
(SSCB) Kurulması ve Onun Siyasal Sistemi
SSCB 1922-1991 yıların arasında varlığını sürdü
ve onun siyasal sisteminde birkaç defa değişiklikler
yapıldı. 1917-1922 yılların arasında, çarlık sistemin
şubat ayı 1917’ci yılında çöküşüyle, farklı olaylar
yaşandı. Şubat 1917’de “Burjuva Devrimi” ile çarlık
sistemi çöktü ve resmiyette monarşi olarak
görünse de Rusya Cumhuriyeti kuruldu, geçici
hükümet başa geldi ve parlamenter sistem ile
yönetildi.
Fakat
toplumun
talepleri
karşılanmayınca, birinci dünya savaşından
çekilmeyince, ekonomik sıkıntıların devam
etmesiyle ve siyasal krizi ile sistem uzun sürmedi.
Sosyalist partiler, başta Bolşevik Partisi, durumdan
faydalanarak toplumu isyana teşvik etti ve Ekim
1917’de darbe ile (Ekim Devrimi) iktidarı ele
geçirdi. Ondan sonra ülke kargaşaya sürüklendi ve
iç savaş çıktı. Ta ki 1922’de Bolşeviklerin iç savaşı
kazanana ve yeni bir devlet (SSCB) kurulana kadar
sürdü.
1.1. Rusya Cumhuriyeti’nin Kurulması
1914 yılında Rusya İmparatorluğu İngiltere ve
Fransa’nın müttefiki olarak birinci dünya savaşına
girdi. 1917’de ise ülkede devrim için uygun zemin
oluştu. Cephedeki durumu istikrar kazanmaması,
siyasi ve ekonomik krizin büyümesiyle, 23-28
Şubat 1917'de devrim kendiliğinden ve hızlıca
gelişti. Genel bir grev başlaması ile göstericilerin
vurulası, askerlerin isyanı ve sonunda en yüksek
çarlık yönetimi ve idaresi felç oldu. Bu arada,
başkentin Petrograd’ın (Sankt- Petersburg şehrin
adı 1914’te Petrogad olarak değiştirildi. Çarlık
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döneminde Rusya İmparatorluğun başkentiydi.)
garnizonu isyancıların tarafına geçti. 28 Şubat'ta
isyancılar Kış Sarayını ve kilit kaleleri ele geçirdiler.
Bölge mahkemesi ve cezaevi, karakollar ve
jandarma binaları alevler içinde kaldı. İsyancılar,
çarlık bakanlarını ve devlet ileri gelenlerini
tutukladı. 2 Mart 1917'de İmparator II. Nikolay,
kardeşi Mihail'in lehine tahttan feragat etti. 3
Mart'ta Büyük Dük Mihail Aleksandroviç de
iktidardan vazgeçti. Bundan sonra Rusya resmi
olarak bir monarşi olarak kaldı, ancak aslında bir
cumhuriyet oldu (Eylül 1917'de Geçici Hükümet
kararnamesiyle ülke cumhuriyet olarak ilan edildi)
(Gürkan, 1964, s. 160-161; Аманацкий
(Amanatskiy), 2017, s. 24-26; Нефёдов (Nefedov),
2005, s. 121-123).
Devrimin sonucunda, monarşinin yıkılması ve
ülkenin burjuva-demokratik rejime dönüşümünün
olması, Sovyet tarihinde buna “burjuvademokratik devrimi” denildi. Ancak devrim ne
burjuvazi kesimi ne de siyasi partiler tarafından
hazırlandı.
Ülkedeki
durumdan
halkın
hoşnutsuzluğunun
sonucunda
kendiliğinden
gelişti. Devrimin son aşamasında siyasi güçlerin
isyancı kitlelerin başına geçme girişimleri ile
sonuçlandı. Pek de başarılı oldukları da denilemez.
Çünkü sonuçta, bir tür iktidar karışımı ortaya çıktı.
Herhangi bir parti yeterince güç kazanamadı.
Devrimin hızlı zaferi, katılımcıları için bile
beklenmedik bir durumdu. Otokratik sistemin
krizi, Rus devletinin zayıflığıyla açıklandı ve çarlık
rejim kendini tüketti (Щагин (Schagin), vd., 2011,
s. 130-133).
Sürgündeki Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin,
Rusya toplumundaki ulusal krizi silahlı bir
ayaklanma için uygun bir zaman olarak
görmekteydi. Ağustos 1917'nin sonunda, silahlı bir
ayaklanma için partisinden acil hazırlık talep etti. O
dönemde iktidarda olan geçici hükümet Rusya'nın
karşı karşıya olduğu zor görevleri çözemedi.
Hükümetin liberal seyri, ülkenin sosyokültürel
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gerçekliğiyle
çelişmekteydi.
Hükümet,
düzenlemelerini uygulamak için bir mekanizma
yaratamadı. Rusya'nın modernleşmeye geç geçişi,
Rus burjuvazisinin zayıflığının ana nedeniydi. 1917
Şubat Devrimi'nin zaferi sonucunda iktidara gelen
liberal güçler, halkın beklentilerini karşılayamadı.
Devlet yönetiminde sağlam iktidarının olmaması,
kırsal kesimde özel mülk sahiplerin olmayışı, orta
sınıfın yokluğu, sosyalist fikirlerin hızla yayılmasına
ve popülerliğine katkıda bulundu. Bolşevik Parti’si
sağlam bir siyasi iradeye, tek partili bir
örgütlenmeye güvenerek, kapsamlı bir kışkırtma
kullanarak, büyük toplumsal nefreti yönetmeyi ve
iktidara gelmeyi başardılar (McCauley, 2016, s. 12). 25 Ekim 1917 yılında Bolşevikler Petrograd
başkentinde silahlı darbe ile Rusya’nın iktidarının
başına geçtiler.
1.2. Sovyet Devleti’nin Oluşumu
Bolşevikler iktidara geldikten kısa bir süre sonra
eski devlet yapılarını ortadan kaldırdılar: Devlet
Konseyi, Devlet Duması (Parlamento) ve Geçici
Hükümet, Senato ve diğer hükümet kurumları.
Aynı zamanda yeni farklı devlet otoriteleri
oluşturuldu. 14 Kasım 1917'de Halk Komiserleri
Kurumu, tüm sanayi, ticaret, bankacılık, tarım ve
diğer işletmelerde işçi kontrolünü tesis eden "İşçi
Kontrolü Yönetmeliği" ni onayladı ve bu kurumlar
resmi olarak çeşitli işçi örgütleri tarafından kontrol
altına alındı. Yeni hükümet, ücretsiz konut
dağıtımı, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerine
geçişini duyurdu. Sanayi ve finans kurumları
devletleştirildi (Özsoy, 2006, s. 166).
Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi (UEYK),
ekonomideki sosyalist dönüşümlere rehberlik
etmek için 2 Aralık 1917'de kuruldu. 3 Kasım
1917'de, Rusya’da yaşayan halklarının eşit ve
egemen olduklarını, kendi kaderlerini kendileri
tayin hakkını, hatta bağımsız devletlerin
kurulabilecekleri Rusya Halklarının Hakları
Bildirgesi’nde ilan edildi. Devletin seküler olduğu
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kabul edildi. Kalıcı bir hükümet oluşturuldu
(Сафронова (Safronova), 2017, s. 21).
1.2.1.Rusya Sovyet Federatif
Cumhuriyeti’nin (RSFSC) Kurulması

Sosyalist

Ocak 1918'de toplanan Üçüncü Sovyetler
(Temsilciler) Kongresi’nde, sosyalizmin inşasının
seyrini ilan eden "Çalışan ve Sömürülen Halkların
Hakları Beyannamesi’ni” kabul etti. "Rusya, İşçi,
Asker ve Köylü Sovyetleri (Temsilcileri)
cumhuriyeti
ilan
edildi.
Merkezdeki
ve
mahallerdeki tüm güç bu Sovyetlere ait olduğunu
bildirildi. "Deklarasyon", Sovyet hükümetinin ana
kararnamelerini doğruladı, Sovyet devletinin dış
politikasının temel ilkelerini formüle etti ve
"Sovyet Rusya Cumhuriyeti'nin bir Sovyet
Cumhuriyetleri Federasyonu olarak özgür ulusların
özgür birliği temelinde kurulduğunu” belirtti
(Сафронова (Safronova), 2017, s. 11).
12 Mart 1918'de RSFSC hükümetinin Petrograd’
tan taşınmasının ardından Moskova, RSFSC'nin
başkenti oldu.
10 Temmuz 1918'de, Beşinci Tüm Rusya
Sovyetleri Kongresi, yeni devlet yapısının temel
ilkelerini belirleyen ilk Sovyet Anayasasını kabul
etti. RSFSC'nin ilk Anayasası 6 bölüm, 17 madde ve
90 alt maddeleri içermekteydi. İlk bölüm olarak
1918 Anayasası'nda "Çalışan ve Sömürülenlerin
Hakları Beyannamesi" yer almaktaydı. Anayasa,
proletarya diktatörlüğünün devletini sosyalizmi
inşa etmenin ana aracı olarak ilan etti. Bu
diktatörlüğün devlet şekli “İşçi, Köylü ve Kızıl Ordu
Vekiller Sovyetlerini” güvence altına alındı. Devlet,
gücünün sadece nüfusun çalışan kesimine ait
olduğunu ilan etti. Çalışmayan sınıfların ve
grupların siyasi haklarından mahrum bırakılmasını
sağlandı. Oy kullanma hakkı konusunda, işçi ve
çiftçilere diğer sınıflara göre belirli avantajlar
sağlandı.
RSFSC'nin 1918 Anayasası’nda, ülkedeki en
yüksek iktidar organının Tüm Rusya Sovyetleri
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Kongresi ve kongreler arasındaki dönemde ise
idarenin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi
(TRMYK) olduğunu belirlendi. Sovyetler Kongresi,
Anayasaya veya Sovyetler Kongresi kararlarına
aykırı herhangi bir otoritenin herhangi bir eylemini
iptal edebilirdi. Tüm Rusya Merkez Yürütme
Komitesi (TRMYK), Halk Komiserleri Konseyi'nin
(HKK) kararlarını onaylama ve kararlarını iptal
etme ya da askıya alma haklarına sahipti. İleride,
aynı işlev Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi
Başkanlığı'na (TRMYKB) verildi. Anayasa’da,
Sovyetlere (Temsilci olabilme) seçimlerin ilçe ve
daha yüksek hükümet organlarına dolaylı seçimler
yapılmasını sağlandı. 1918 Anayasasının ana
ilkeleri, hem özerk Sovyet Cumhuriyetleri’nin
temelini oluşturdu hem de 1922'de ilan edilen
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1924
SSCB Anayasası için de temeli oldu (Чистяков
(Chistyakov), 2003).
Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle ülkede
sosyalizme karşı olan bütün güçler ayaklandı ve
farklı bölgelerde farklı isimler altında devletler ve
örgütler oluşturuldu. Ülke içerisinde iç savaş
patlak verdi. Fakat muhalif gruplar yeterince
destek
alamadıklarından,
aralarında
da
anlaşamadıkları ve herhangi ciddi bir siyasi
programlara sahip olmadıklarından dolayı savaşı
kaybettiler. 1922’de Bolşevikler iç savaşı
kazandılar.
1.2.2. SSCB’nin Kurulması

1.2.2.1. Lenin Dönemi
30 Aralık 1922’de Birinci Sovyetler Kongresi,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB)
kurulduğunu ilan etti. SSCB’yi, RSFSC (Rusya
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (Orta Asya
o denem ona dâhil idi)), USSC (Ukrayna Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti), BRSSC (Beyaz Rusya Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti) ve TF (Transkafkasya
Federasyonu: Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan)
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oluşturdular. II. Sovyetler Kongresi 31 Ocak
1924'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Anayasası'nı onayladı (Дытынко (Dytytko), 2006,
s. 8).
SSCB'deki tüm hükümet organları Komünist
Parti tarafından kontrol edilmekteydi (1925'e
kadar adı Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)
(RKP(B)), 1925-1952'ye kadar Bütün Rusya
Komünist Partisi (Bolşevik) (BKP(b)), 1952'den
sonra Sovyet Birliğin Komünist Partisi (SBKP)).
Partinin en üst organı Merkez Komitesiydi (MK)
(Somel, 2016, s. 550; Диких (Dikih), 2014, s. 412).
Merkez Komitesinin daimi üç organı vardı. Bunlar:
Politbüro ( Politik Büro 1952'den sonra SBKP
Merkez
Komitesi
Başkanlığı),
Orgbüro
(Organizasyon Bürosu 1952'ye kadar varlığını
sürdürdü yetkilerini sonra Sekreterliğe devretti) ve
Sekreterlikti. Bunlardan en önemlisi Politbüro idi.
Merkez Komitesinin kararları hem parti hem de
devlet organları için bağlayıcı oldu. 1922'nin
sonunda, Merkez Komitesi Politbüro, o dönemde
artık hasta olan V.I.Lenin'i hesaba katmadan, 6
kişiden oluşuyordu - I.V.Stalin, L.D. Trotsky, G.E.
Zinoviev, L. B. Kamenev, A.I. Rykov ve M.P.
Tomsky. 1922'den Aralık 1925'e kadar, genellikle
Politbüro'nun toplantılarına L.B. Kamenev
başkanlık etti (Сафронова (Safronova), 2017, s.
37-39).
Stalin, Zinovyev ve Kamenev, iç savaştan beri
olumsuz bir tavır sergiledikleri Troçki'ye karşı
muhalif bir "troyka(üçlü)" olarak örgütlediler.
Troçki direnmeye başladı. Ekim 1923'te Merkez
Komitesine ve Merkez Kontrol Komisyonu'na
(Merkez Kontrol Komisyonu) partinin demokrasiyi
güçlendirilmesini talep eden bir mektup gönderdi.
“Troyka (üçlü)” daha sonra gücünü, esas olarak
Stalin'in önderliğindeki Merkez Komite aygıtının
kaynaklarını kullanarak gösterdi (Merkez Komite
aygıtı, parti kongre ve konferanslarına delege
adaylarının seçimini etkileyebilirdi). RKP(b)'nin XIII
Konferansı'nda Troçki'nin destekçileri mahkûm
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edildi. Stalin'in etkisi büyük ölçüde arttı (Апальков
(Apalkov), 2019, s. 5-6).
1.2.2.2. Stalinizm’ in Siyasi Sistemi 1924-1953
1924’te Lenin’in ölümünden sonra yönetimin
başına Stalin geçti. 1920'lerin sonlarında SSCB'de
“Stalinizm” adı verilen totaliter bir siyasi sistemin
oluşumu başladı. Otoriterliğin egemenliği, devletin
cezalandırıcı işlevlerinin güçlendirilmesi, devlet ve
parti organlarının birleşmesi ve toplumu ideolojik
kontrol ile biçimlendirildi. Stalin'in parti içi
mücadeledeki avantajı parti aygıtından sorumlu
olmasıydı. Başlangıçta kararsız olan üst düzey parti
üyelerinin neredeyse tamamı, dünya devrimini
beklemeden ülkede sosyalizmi hızla inşa etme
olasılığından etkilenerek onun tarafına geçti.
Kasım-Aralık 1928'de Buharin, Rykov ve Tomsky,
Politbüro'da muhalif azınlıkta kaldı ve sonra
yönetimden çıkarıldı. Daha illerdeki yıllarda hepsi
kurşuna dizildi. Troçki ise yurt dışına sürgün edildi
ve ağustos 1940’ta Meksiko şehrin yakınlarında
öldürüldü (Щагин (Schagin), vd., 2011, s. 161).
Terör ve baskı, 1930'ların siyasi rejiminin
ayrılmaz bir parçasıydı. Nüfusun sürekli bir
düşman imajına sahip olduğu kalıcı bir kriz
yaratıldı. Terör, bürokratik aygıtı bağımsızlığından
yoksun bırakarak sürekli gerginliğin içinde tutuldu
(Hough, Hirai, & Kimura, 1984, s. 134-135).
Terörün pragmatik hedefi ise, yerleşik kamplar
sistemi aracılığıyla ücretsiz iş gücü elde etmekti.
Halk İçişleri Komiseri G.G. Yagoda önderliğinde
onun için GULAG ( toplama kampları sistemi,
tahmini 32 milyon insan onlardan geçti) kuruldu
(Федотова (Fedotova), 2020, s. 559).
Siyasi süreçler ve "Büyük Terör" çağı, 1 Aralık
1934'te, Merkez Komite Politbüro üyesi ve Merkez
Komite ve Leningrad Parti Eyalet Komitesi
Sekreteri S.M. Kirov'un öldürülmesiyle açıldı.
Kirov’un
öldürülmenin
arkasında
Stalin’in
olduğunu bilinmekteydi. Stalin onu rakip olarak
görmekteydi. Fakat Stalin muhalif güçleri suçladı.
Bu olayın hemen ardından "halk düşmanları"
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davalarının değerlendirilmesi için "basitleştirilmiş
usul" getirildi: soruşturma on gün sürdü,
iddianame duruşmadan bir gün önce sanığa
sunuldu, duruşmalar tarafların katılımı olmadan
yapıldı, af talepleri yasaklandı, cezalar hükmün
ilanından hemen sonra yerine getirildi.
Mayıs 1935'te, Stalin, Molotov, Voroşilov,
Kaganoviç ve Ordjonikidze'yi içeren "halk
düşmanlarının" ortadan kaldırılmasına öncülük
etmek için Politbüro Özel Güvenlik Komisyonu
oluşturuldu. Komisyonun geliştirdiği plana göre,
1934'te kurulan Halk İçişleri Komiserliği’nin (HİK)
çalışanları, 1935-36'da devlet güvenliğini sağlamak
için eski ve olası düşmanları tespit etmek ve onları
takip etmek için gizli bir çalışma yürütüldü.
Merkezi HİK altında, tutuklananların gıyabında
yargılanması için merkezde ve bölgelerde Özel
Birimler "üçlüler" ve "ikililer" oluşturuldu. Bu Özel
Birimlerin amacı hızlı bir şekilde insanları
yargılamak ve cezalarını vermekti.
1936’da Moskova’da ilk gösteri amaçlı
mahkeme yapıldı. Parti içinden olan 16 kişilik grup
yargılandı. Bu kişiler “Troçkist-Zinovyev Terörist
Merkezi’ne" üye olduklarından, Kirov'u öldürmek
ve Stalin'e suikast düzenlemekle suçlandılar. Tüm
sanıklar idam edildi. Ocak 1937'de ikinci Moskova
mahkemesi yapıldı. Davadaki 17 sanıklardan 13'ü
ölüm cezasına, geri kalanı ise uzun hapis cezasına
çarptırıldı.1938'de üçüncü Moskova mahkemesi
yapıldı. 21 sanıktan 18’i sanık idam edildi. 1937
yazında yüzlerce üst düzey ordu komutanı
yargılandı. Birçoğu idam edildi, kalanlar kamplara
sürgüne gönderildi. Ordu başsız kaldı. Sonunda
baskı ve terör muazzam boyutlar kazandı. Sadece
1937-1938'de 6-7 milyon insan tutuklandı. Resmi
verilere göre 1930-1940 yıların arasında devlet
karşıtı faaliyet suçlamasıyla, 800 bini ölüme, 4
milyon civarında insana mahkûmiyet cezası verildi.
SSCB'de baskıdan etkilenmeyecek tek bir sosyal
katman kalmadı. Olası tüm muhaliflerin yok
edilmesinden sonra ve İkinci Dünya Savaşın
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sırasında ve sonrasında halkların sürgün edilmesi,
eski savaş esirlerine ve Almanya tarafından işgal
edilen topraklarda kalanlara baskı ve terör devam
ettirmekle ülkeye ücretsiz emek kaynakları
sağlandı (Щагин (Schagin), vd., 2011, s. 171). 30'lu
yıllarda partinin periyodik kitlesel temizlenmesi
sonucunda partinin yönetimin yüzü de değişti.
Muhalif olabilecek kişiler ya idam edildi ya da
sürgüne gönderildi. 30'ların sonunda Komünist
Partisi’nin parti içi demokrasinin kalıntıları yok
edildi (Priestland, 2002, s. 120-121).
Parti fiilen devleti yönetti. Toplum ideolojik
kontrol altında tutuldu. Marksizm-Leninizm
ideolojisi resmi olarak ilan edildi. Partinin bütün
kurumaları Stalin'i yüceltmeye, "halk düşmanları"
arayışına, Stalinist siyasi rotanın ideolojik kanıtına
odaklandı.
Stalin
etrafındaki
Sovyet
propagandasının yarattığı yanılmazlık havası
("büyük lider", "büyük lider ve öğretmen",
"ulusların babası", "büyük komutan", "dahi bilim
adamı", "en iyi arkadaş (çocuklar, bilim adamları,
yazarlar, sporcular için)) kişilik kültünün
oluşumuna katkıda bulundu.
Stalinist Anayasa’da, demokratik ve sosyalist
görüntüsü adı altında totaliter rejim saklandı.
Anayasa 5 Aralık 1936'da 8’ci Tüm Birlik
Olağanüstü Sovyetler Kongresi'nde kabul edildi.
Arifesinde Stalin, SSCB'de sosyalizmin inşasını
duyurdu. Sosyalizmi inşa etmenin ekonomik kıstası
olan
Anayasa’da, özel
mülkün ortadan
kaldırılmasını ve devlet ve kolektif çiftlikkooperatif mülkiyetinin yaratılmasını ilân edildi.
Emekçi Halk Temsilcileri Sovyetleri, SSCB'nin siyasi
temeli olarak kabul edildi ve Komünist Partiye
toplumun önde gelen çekirdeği rolü verildi.
Anayasa’nın, SSCB'nin tüm vatandaşlarına geniş
demokratik hak ve özgürlükler sağladığını
duyuruldu: vicdan, konuşma, basın, toplantı,
kişinin ve evin dokunulmazlığı, doğrudan eşit oy
hakkı gibi haklar verildiğini ilan edildi. Fakat bu
sadece büyük bir yalandan ibaretti (Гатауллин

[ 50 ]

Gurbanov

●SSCB’nin ve Rusya Federasyonu’n Siyasal Sistemleri

(Gatullin) &Зайнутдинов (Zaynuddinov), 2019, s.
151-152).

Sekreterliğinin başına geçti (Павлов (Pavlov),
2016, s. 1-3).

Sovyetler Kongresi yerine, ülkenin en yüksek
yönetim organı, iki daireden oluşan - Birlik Konseyi
ve Milliyetler Konseyi'nden oluşan SSCB'nin
Yüksek Sovyeti oldu. Kongreler arasındaki
oturumlarda, yürütme ve yasama yetkileri SSCB
Yüksek Sovyeti Başkanlığı tarafından yapıldı.
Stalinist Anayasa'nın normlarının çoğu gerçekte
boş bir bildirgeden ibaretti. Siyasi rejimin
1930'lardaki hedefi, toplumun her bir üyesinin
özgür gelişimi için ekonomik, politik ve kültürel ön
koşulların yaratılması değil, merkezi devletinin
gücünün artmasıydı (Somel, 2016, s. 152-154).
Böylece, 30'ların sonunda, katı bir şekilde
merkezileştirilmiş, demokratik olmayan, totaliter,
Sovyet siyasi sisteminin oluşumunu tamamlandı.
Siyasi rejimin temel özellikleri şunlardı: iktidarın
parti aygıtının elinde toplanması, liderin kişiliğinin
kültü, toplum ve kişilik üzerinde tam kontrol, siyasi
muhalefet ve özgür düşüncenin yasaklanması, dış
ticaretin devletinin tekeline bağlanması, yabancı
ülkelerle siyasi ve insani alanlarında temaslar
kısıtlanması oldu. (Щагин (Schagin), vd., 2011, s.
165-166).

1953-1964 politikanın Stalinizm’ den kurtulma
ve liberalleşmesi süreçleri, ekonomik alandaki
dönüşümler Kruşçev’ un "çözülme" zamanı
karakterize edildi. Bununla birlikte, Kruşçev’ in
yukarıdan gerçekleştirdiği reformların çoğu
tutarsız ve çelişkiliydi, parti-devlet aygıtının
direnişiyle karşılaştı ve başarısızlığa mahkûm edildi
(Somel, 2016, s. 557).

1.2.2.3. 1953-1991 Sovyet Siyasi Sistemi
1.2.2.3.1. Kruşçev Dönemi 1953-1964
50'li yılların başında iktidar sistemindeki parti
organlarının rolü ve önemi değişti. Sadece Merkez
Komitesinin değil, aynı zamanda Politbüro'nun da
rolünün azalmıştı. Bu yasal organlar yerine,
ülkedeki gerçek güç, hükümetteki yardımcıları olan
Stalin'e en yakın kişilerin "beşleri", "yedileri",
"dokuzları" gruplar tarafından ele geçirildi.
Stalin'in ölümünden sonraki ilk aylarda bu eğilim
daha da güçlendi. Resmi kurumların rolü Stalin
taraftarların tarafından önemsiz görüldüğü için
büyük hatası oldu. Bu kurumların desteğiyle N.S.
Kruşçev iktidar mücadelesini kazanabildi. 1953’te
N.
Kruşçev
Partinin
Merkez
Komitesi
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Kruşçev, içişleri ve devlet güvenlik organlarında
yapının yeniden düzenlenmesi ve personelin
yenilenmesi gerçekleştirildi. 1953'te NKVD'de
(milli teşkilat) özel birimler, 1956'da GULAG
(toplama kampları) tasfiye edildi. Yeni parti
liderleri kendileri aklamak amacıyla kitlesel
baskıların nedenleri ile Stalin'in kişilik kültü,
karakterinin olumsuz özellikleri, Marksist-Leninist
anlayıştan sapmalarla ilişkilendirildi. Stalin'in kişilik
kültünün kınanması, totaliter rejimin suçlarının
teşhir edilmesi, 1953-1961 yılarında kamu
bilincinde derin değişikliklere neden oldu. Yaklaşık
800 bin kişi rehabilite edildi. 1950'lerin sonlarında
sürgün edilen halklardan haksız suçlamalar
düşürüldü:
Çeçenler,
Kalmıklar,
İnguşlar,
Karaçaylar ve Balkarlar ana yurtlarına dönebildi.
Ayrıca, Sovyetlerde yaşayan alman asıllı olanların
Nazilerle suç ortaklığı suçlamaları da düştü.
Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve özel yerleşim
yerlerinde bulunan diğer ülkelerin vatandaşları da
Anavatanlarına dönmeye başladı (Воскресенский
(Voskresenskiy); Никифоров (Nikiforov), 2015).
1962-1964 Anayasa taslağının temeli ve
hükümet sisteminin göreli demokratikleşmesini ve
baskıcı uygulamaların sınırlandırılmasını fikri
ortaya atıldı. Aynı zamanda, ekonomik ve politik
sistemin temelleri değişmeden kalmalıydı, fakat
devletleşmenin
sınırları
genişlemekteydi.
Devletleşme
akla
gelebilecek
her
şeyi
kapsamaktaydı. Toplumun demokratik temelleri
genişliyordu: yasayı başlatma hakkı en büyük
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kamu kuruluşlarına - sendikalara ve Komsomol'a
(parti gençlik kolu) veriliyordu, ülke hayatının en
önemli sorunlarının referandumlarla çözülmesi
planlandı, vekillerin ve yürütme gücünün
temsilcilerinin
raporlarını
halka
tanıtması
gerekirdi. Ancak, tüm bu değişiklikler Kruşçev'in
düşüşü nedeniyle hiçbir zaman uygulanmadı
(Priestland, 2002, s. 121-122; Şeker, 2020, s. 2122).
Kruşçev'in eylemleri, ekonominin ve siyasi
yaşamın düzensizleşmesine yol açtı. Devam eden
reformlar, “Nomenklatur’u” (yönetime atanan
bürokratlar)
Kruşçeva
karşı
döndürdü.
Nomenklatur, Leonid Brejnev ile Nikolai
Podgorny'nın etrafında toplandı. 14 Ekim 1964'te
SBKP (Komünist Partisi) Merkez Komitesi
toplantısında Kruşçev'e ciddi bir suçlama listesi
sunuldu: tarımın çöküşünden, yurtdışından tahıl
satın alınmasına, suçlamaların en ciddisi, parti ve
hükümet
başkanının
görevlerini
elinde
yoğunlaştıran Kruşçev'in, Leninist kolektivite
ilkelerini ihlal etmeye başladığı, en önemli
sorunları
tek
başına
çözmeye
çalıştığı
suçlamalarıydı.
Tüm
hükümet
ve
parti
görevlerinden "sağlık sorunları nedeniyle" çıkarıldı
ve emekli oldu. Gazeteler zorunlu istifayı “gönüllü”
olarak adlandırdı. Kruşev’un siyasi arenadan
ayrılması ülkede protestolara yol açmadı. SSCB'de
sosyal ve siyasi hayatın liberalleşme sürecinin sona
erdiği Kruşçev'in istifasına toplum sessiz tepki
gösterdi (Özsoy, 2006, s. 168).
1.2.2.3.2. Brejnev Dönemi 1964-1982
İkinci Dünya Savaşı sırasında oluşan yeni genç
politikacılar iktidara geldi. L.İ. Brejnev, SBKP
Merkez Komitesinin baş sekreteri oldu. Kruşçev'in
indirilmesinden önce, Kruşçeva karşı örgüte
katıldı. Muhafazakâr görüşlere sahip, partinin yeni
lideri olarak toplumun istikrarı için çabaladı.
Toplumun daha da gelişmesi için siyaset ve
ideolojide orta derecede muhafazakâr bir yola
karar verildi. "Kruşçev" döneminde, SSCB’de
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ekonomik ve idari dönüşümler, sosyalist ideolojisi
yüzünden yüksek gelişme oranlarını kaybetti.
Yapılan hataların sonucu, SSCB'nin Batı ülkelerine
göre teknolojisi geri kalmış, ekonominin büyüme
hızı düştü ve ülkede gıda sorunu ortaya çıktı.
Ülkenin yeni yönetimi, Sovyet sistemini istikrara
kavuşturmak için bir seçim yaptı, sonraki yıllarda
"durgunluk" adı verilen muhafazakâr bir reform
türü seçti. Brejnev hükümetinin SSCB'deki mevcut
ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin istikrarını
sağlamak için 1960'ların sonlarında geliştirilen
"gelişmiş sosyalizm" politikasına dayanmaktaydı.
"Gelişmiş sosyalizm", SSCB'nin komünizme doğru
ilerlemesi yolunda zorunlu bir aşama olarak
anlaşılmakta ve bu aşamada toplumsal yaşamın
tüm alanlarıyla organik bir bağlantı kurması
gerekmekteydi. Kavram, komünist perspektifin
teorik hükümlerini sorgulamadan, komünizmi inşa
etmenin aşamalarından biri “gelişmiş sosyalizm"
mevcut görevlerini çözme görevini ortaya koydu.
Modern toplumun eksikliklerinin giderilmesi,
sosyalizmi
"iyileştirme"
politikasıyla
kolaylaştırılmalıydı (Плехова (Plehova), 2012, s.
250-253).
60'larda - 80'lerin başında Sovyet toplumunun
yaşamında SBKP'nın (Komünist Partisi) muazzam
rolü daha da arttı. 1977'de, Sovyet iktidarının tüm
yıllarında ilk kez SBKP’nın “Sovyet toplumunun
siyasi sisteminin çekirdeği" ve "Öncü ve yol
gösterici rolünün" olduğu ilkelerin yeni
Anayasasında yer aldı. 1977 Anayasası, “gelişmiş
sosyalizm” kavramına dayanmaktaydı. Nihayet,
uzun yıllardır şekillenen bir partinin, tek bir
ideolojinin, merkezi bir devlet planlamasının ve
yönlendirici ekonominin egemenliğini pekiştirdi
(Priestland, 2002, s. 122-123; Плехова (Plehova),
2012, s. 253-254).
Parti
organları,
yalnızca
işletmelerin,
kurumların, okulların ve hastanelerin değil, aynı
zamanda bakanlıkların da idaresinin faaliyetleri
üzerinde denetim sağladı. Merkez Komitesinde,
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ekonominin sektörlerinin gelişimi için stratejinin
belirlenmesinde belirleyici söz sahibi olan sektörel
bölümler vardı (Плехова (Plehova), 2012, s. 254256). Kasım 1982’de Brejnev vefat etti.
1.2.2.3.3. Andropov 1982-1984 ve Çernenko
1984-1985 Dönemi
Brejnev öldükten sonra devletin başına Y.V.
Andropov (daha önce KGB’nin (milli teşkilat) başı
idi) seçildi. Andropov iktidara geldikten sonra,
emek disiplinini güçlendirme kampanyasıyla
devletin ekonomik durumunu iyileştirmek için
mücadele başladı. Yeni lider yapılan icraatların
açık hale getirdi. Basın, SBKP Merkez Komitesinin
Politbürosu tarafından tartışılan konular hakkında
raporlar, iktidarın ayrışmasının gerçekleri hakkında
makaleler yayınlamaya başlar. Andropov, parti ve
devlet aygıtını tasfiye etti, güvenlik birimleri, bir
"reformcu ekibi" oluşturdu. "Perestroyka’nın"
(yenilenme) gelecekteki baş ideoloğu A. Yakovlev,
Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler
Enstitüsü'nün direktörü oldu. Andropov, bölgesel
liderleri üst yönetime atadı: M. S. Gorbaçov’u, V. I.
Vorotnikov’u, N. I. Ryzhkov’u ve V. M.
Chebrikov’u. 1983'ün başlarında Andropov,
Gorbaçov ve Ryzhkov'a bir ekonomik reform
hazırlamaya başlamaları talimatını verdi. Ancak
çalışmalarını tamamlayamadı. 9 Şubat 1984'te
vefat etti (Ведерникова (Vedernikova), 2013, s.
53-54; Полынов (Polynov), 2009, s. 60-64).
K.U. Chernenko, CPSU Merkez Komitesinin yeni
Genel Sekreteri ve SSCB Yüksek Sovyetler
Başkanlığı’nın Başkanı oldu. İktidarda kısa
döneminde, ana girişimler arasında, resmi
Marksist-Leninist
ideolojiyi
güçlendirme
mücadelesi göze çarpıyordu. CPSU için yeni bir
programın geliştirilmesine başlandı (Полынов
(Polynov) М., 2020, s. 449-450). Fakat Chernenko
10 Mart 1985'te öldü. Onunla birlikte SSCB'de
sosyalizmi inşa etme dönemi bitmişti.
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1.2.2.3.4. Gorbaçev Dönemi 1985-1991,
“Perestroyka” ve SSCB’nin çöküşü
11 Mart 1985'te, Parti Merkez Komitesi Genel
Kurulu’nda, CPSU Merkez Komitesinin Genel
Sekreteri olarak Mihail Sergeevich Gorbaçov'u
seçildi. Yeni lider, Batı ile devam eden silahlanma
yarışını ve Afgan savaşını, ülkenin uluslararası
izolasyonunu ve büyüyen ekonomik krizi miras
aldı. Gorbaçov, "sosyalizmin yenilenmesinde" çıkış
yolunu gördü, yani, sosyalizm ve demokrasinin
birleşiminde "daha iyi sosyalizm" kurulmalıydı.
“Perestroyka'nın” (yenilenme) fikri, SBKP
Merkez Komitesinin Nisan (1985) toplantısında
atıldı ve burada toplumun bir değişime duyulan
ihtiyacı tartıştılar. Genel Kurulda Gorbaçov,
değişimlerin ana sloganını ortaya koydu: " açıklıkyenilenme-ivme". Değişimin ana kaldıracı, ülkenin
Sosyo-ekonomik kalkınmasının hızlandırılmasıydı.
Bilim ve teknolojinin kazanımlarının daha aktif
kullanılması,
ulusal
ekonomi
yönetiminin
merkezden uzaklaştırılması, işletmelerin haklarının
genişletilmesi, üretim düzeninin ve disiplinin
güçlendirilmesi öngörüldü (Филатов (Filatov),
2008, s. 164-166). Fakat yeni yönetimin net bir
reform programı yoktu, bu nedenle değişimin ana
yönlerinden biri "personel devrimi" idi, parti ve
Sovyet liderlerinin bir kısmı değiştirildi.
Reformların muhalifleri yönetimden uzaklaştırıldı.
Muhafazakârlıkla mücadele bahanesiyle, hem
merkezi hem de yerel düzeyde parti ve devlet
kadrolarının kitlesel değişimi ve "gençleşme"
gerçekleştirildi.
1988-1990’da Anayasa reformu başlatıldı.
Perestroyka'nın ilk başarısızlıkları; hızlanmanın
başarısızlığı, alkol karşıtı reformun bir sonucu
olarak bütçe açığının büyümesi, ekonomide ve
siyasi sistemde köklü dönüşümler ve radikal
değişikliklerin olmadan gerçekleştirilemeyeceğini
gösterdi (Абрамова (Abramova) & Дмитриев
(Dmitriyev), 2013, s. 44-45). Siyasi sistemin
reformu
konuları
19.
Partinin
Büyük
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Konferansı’nda (Haziran-Temmuz 1988) tartışıldı.
Konferansın kararlarında; güçler ayrılığı, Sovyetler
içinde parlamentarizm ve sivil toplum sistemi
olarak demokratik sosyalizmin niteliklerinin
yaratılmasını sağlandı. Konferansta, SBKP'dan
denetim ekonomik ve devlet kurumlarına
geçirilmesinin gerektiği, iktidar işlevlerinin parti
yapılarından Sovyet (temsilciler) yapılarına
yeniden dağıtılmasının önemi hakkında konuşuldu.
Gorbaçov, Yüksek Sovyeti kalıcı bir parlamentoya
dönüştürmek için yeni bir yüce iktidar organı Halk Temsilcileri Kongresi'ni oluşturmayı önerdi.
Konferansın
kararlarına
istinaden
SSCB
Anayasasında
değişiklikler
yapıldı.
Seçim
mevzuatındaki değişiklikler şu şekilde özetlendi:
seçimlerin alternatif bir temelde yapılması, iki
aşamalı hale getirilmesi ve üçte birinin kamu
kuruluşlarından oluşturulması gerekmekteydi.
1989 baharında, yeni seçim yasası uyarınca SSCB
Halk Temsilcileri seçimleri yapıldı. İlk defa, çeşitli
seçim programları hakkında kamuya açık bir
tartışma yaşandı. Aynı zamanda, milletvekillerinin
seçilmesi, Gorbaçov taraftarlarının popülaritesinin
azaldığını ve muhaliflerinin etkisinin arttığını
ortaya koydu. Anayasa reformunun ikinci
aşamasında (1990-1991), SSCB Başkanın görevleri
açıklandı. Mart 1990’daki III. Halk Temsilcileri
Kongresi’nde SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov
seçildi. Devlet Başkanı olduktan sonra Gorbaçov,
Parti Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevini
sürdürdü. Kongrede, SBKP'nin toplumdaki lider
konumunu pekiştiren 6. madde olan SSCB'deki tek
parti sistemini kaldırarak Anayasa değiştirildi.
Kongre kararları ülkede çok partili bir sistemin
oluşumunun yolunu açtı. Ülkede yeni partiler
kuruldu.
SBKP'nin XXVIII Kongresinde, partide bir dizi
akım gelişti: radikal reformist, reformist yenileme,
gelenekçi. Kongrede parti krizi aşmayı başaramadı.
SBKP'dan taban üyelerinin toplu olarak geri çekildi.
Ortaya çıkan siyasi mücadelenin merkezinde iki
taraf vardı: komünist ve liberal. Komünistler, kamu
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mülkünün, toplumsal ilişkilerin kolektivist
biçimlerinin ve özyönetimin geliştirilmesini
savundular. Liberaller, mülkiyetin özelleştirilmesi,
kişisel özgürlük, tam teşekküllü bir parlamenter
demokrasi sistemi ve piyasa ekonomisine geçiş
konusunda ısrar ettiler (Придворов (Pridvorov) &
Ларина (Larina), 2010, s. 132-139).
Toplumun demokratikleşmesi, çoğulculuk ve
açıklık zemininde ulusal sorun ortaya çıktı. Etnik
gerilimlerin; ekonomik zorluklar, tutarsızlıklar ve
çelişkili ulusal politikalar şiddetlenmesine yol açtı.
Etnik çatışmalara dayalı silahlı çatışmalar daha
sıklaştı (Azerbaycan, Moldova, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan). Ülke yönetimin etnik
çatışmalardan kaynaklanan sorunları çözmeye
hazır olmadığını ortaya çıktı. Gorbaçov
hükümetinin ulusal bölgelerin ayrılıkçı duygularını
bastırmadaki yetersizliği, bireysel cumhuriyetlerin
SSCB'den ayrılma arzusunun artmasına neden
oldu. Baltık cumhuriyetlerinde (Litvanya, Letonya
ve Estonya) egemen devletler kurma arzusu
özellikle güçlüydü. 1988 sonbaharında, halk
cephesinin temsilcileri, Baltık cumhuriyetlerinin
merkezi ve yerel yönetimleri seçimlerini kazandı.
Kasım 1988'de Estonya Yüksek Sovyet’i Devlet
Egemenlik Bildirgesi'ni kabul etti. Benzer belgeler
Litvanya, Letonya, Azerbaycan (1989) ve Moldova
(1990)
onaylanmıştır.
Yeni
egemen
cumhuriyetlerin başkanları seçildi. 12 Haziran
1990'da, RSFSR Birinci Halk Temsilcileri Kongresi,
cumhuriyet yasalarının sendika yasalarına göre
önceliğini pekiştiren Rusya Devlet Egemenliği
Bildirgesi'ni kabul etti. Boris N. Yeltsin, Rusya
Federasyonu'nun ilk cumhurbaşkanı seçildi. Güç
yavaş yavaş merkezden cumhuriyetlere kaydı.
Ülke, etnik çatışmaların ağırlaştırdığı bir
parçalanma dönemine girdi. Gündemde Sovyetler
Birliği'nin varlığı sorunu vardı. Ülkenin yönetimi, ilk
taslağı 24 Temmuz 1990'da yayınlanan yeni bir
Birlik Antlaşması'nı resmileştirmek için aceleyle
önlemler almaya çalıştı. Sovyetler Birliği'nin
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geleneksel kuvvete dayanan önlemlerle korunması
için girişimlerde bulunuldu (Мякшев (Myakshev),
2017, s. 321-328). 17 Mart 1991'de, yenilenen
Birliğin egemen cumhuriyetler federasyonu olarak
korunmasına karar vermek için tüm Birlik
referandumu yapıldı. Oylamaya katılan toplam kişi
sayısının% 76,4'ü SSCB'nin korunmasından
yanaydı. Referandum Litvanya, Letonya, Estonya,
Gürcistan, Moldova, Ermenistan tarafından
desteklenmedi.
Mayıs 1991'de Moskova yakınlarındaki SSCB
Başkanının ikametgâhı olan Novo-Ogaryovo'da
Mihail Gorbaçov, yeni bir sendika antlaşması
sorununun tartışıldığı dokuz birlik cumhuriyetinin
liderleriyle bir araya geldi. Müzakereciler, eşit
Sovyet egemen cumhuriyetlerinden demokratik
bir federasyon olarak Egemen Devletler Birliği'nin
(EDB) kurulması konusunda bir anlaşma imzalama
fikrini desteklediler. Anlaşmanın imzalanma tarihi
20
Ağustos
1991’de
idi.
Anlaşmanın
imzalanmasının arifesinde Gorbaçov taraftarları,
ülkedeki çatışma seviyesinde bir düşüş
ummaktaydı. Yeni antlaşmanın muhalifleri,
SSCB'nin kaldırılmasının ulusal ekonomik bağların
çökmesine ve ekonomik krizin derinleşmesine
neden olacağı konusunda uyardılar. Ülke
liderliğindeki muhafazakâr güçler, anlaşmanın
imzalanmasını
aksatmaya
çalıştı.
Başkan
Gorbaçov'un yokluğunda, 19 Ağustos 1991 gecesi,
Olağanüstü Hal Devlet Komitesi (OHDK) kuruldu.
Başkan Boris N. Yeltsin ve başkanlığındaki RSFSC
yönetimi, OHDK’nın eylemlerini anayasaya aykırı
bir darbe olarak olduğunu açıkladı ve vatandaşlara
çağrıda bulundu. Cumhuriyet topraklarında
bulunan tüm sendika yürütme organlarının Rusya
cumhurbaşkanının yargı yetkisine devredildiğini
duyurdu. Yeltsin'in çağrısı üzerine on binlerce
Moskovalı Beyaz Saray çevresinde savunmaya
geçti. Yeni özel teşebbüs girişimcileri darbeye
direnişin örgütlenmesinde aktif rol oynadı ve
Rusya liderlerine mali ve teknik yardım sağladı. 21
Ağustos
1991'de,
cumhuriyetin
liderliğini
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destekleyen Rusya Yüksek Sovyeti'nin olağanüstü
bir oturumu toplandı. Aynı gün, Sovyet Başkanı
Gorbaçov Moskova'ya döndü. 22 Ağustos'ta OHDK
üyeleri tutuklandı. 23 Ağustos'ta Yeltsin, SBKP'nin
faaliyetlerini sonlandıran bir kararname imzaladı
(Волгин (Volgin), 2018, s. 77-78; Мохов (Mokhov),
2015).
Ağustos 1991 olaylarının bir sonucu,
cumhuriyetlerin çoğunluğunun Birlik Antlaşması'nı
imzalamayı reddetmesi oldu. SSCB'nin çöküşü geri
döndürülemez hale geldi. Ağustos ayının sonunda
Ukrayna bağımsız bir devlet olduğunu ve ardından
diğer cumhuriyetlerin kurulacağını duyuruldu.
Aralık 1991'de, SSCB’nin üç egemen devletinin,
Rusya’nın (B. Yeltsin), Ukrayna'nın (L. Kravchuk) ve
Beyaz Rusya'nın (S. Shushkevich) liderleri arasında
Belovejskaya Puşça'da (Beyaz Rusya’da) bir
toplantı düzenlendi. 8 Aralık'ta, 1922'deki birlik
anlaşmasının feshedildiğini duyurdular. Bağımsız
Devletler Topluluğu'nun (BDT) oluşturulması
konusunda bir anlaşmaya varıldı. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği'nin varlığı sona erdi
(Иванников (İvannikov), 2016, s. 28-29). 25 Aralık
1991'de Başkan Gorbaçov istifa etti. “Perestroyka”
bitti ve onun sonucunda SSCB çöktü.
2. Rusya Federasyonun Kurulması ve Onun
Siyasal Sistemi
Aralık 1991'de, Belovejskaya Anlaşmalarının
(Beyaz
Rusya’da)
imzalanmasından
ve
onaylanmasından sonra Sovyetler Birliği'nin varlığı
sona erdi. 12 Aralık'ta, RSFSС'nin, 12 Haziran 1990
tarihli
Devlet
Egemenliği
Bildirgesi'nin
rehberliğinde ve RSFSС Anayasasının (Temel
Kanun) 109. maddesinin 15. paragrafına uygun
olarak RSFSС Yüksek Sovyeti, 30 Aralık 1922'de
SSCB Sovyetleri I Kongresi tarafından onaylanan
Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetler
Birliği'nin
oluşumuna ilişkin antlaşmayı feshetmeye karar
verdi. 24 Aralık 1991'de, SSCB'nin Birleşmiş
Milletler Örgütü üyeliği sona erdi. SSCB'nin yerini,
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin haklarının
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da geçtiği RSFSС (Rusya Federasyonu) aldı. 25
Aralık 1991'de RSFSС Yüksek Sovyeti "Rusya
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin adının
değiştirilmesi hakkında" RSFSR Yasasını onayladı.
25 Aralık 1991'de, 2094-I sayılı RSFSR Yasasını
onaylayan RSFSR Yüksek Sovyeti'nin bir toplantısı
yapıldı. Yeni bir isim altında Rusya Federasyonu
(Rusya) kuruldu. Aynı gün bu yasa Rusya Devlet
Başkanı Boris Yeltsin tarafından imzalandı. Yasaya
göre, 1992 yılında RSFSC adının resmi işlemlerde
ve diğer belgelerde, devlet sembollerinin metin
tasarımında ve ayrıca devlet organlarının
adlarında, mühürlerinde, pullarında ve antetli
kağıtlarında kullanılmasına izin verildi. Sonraki
yasalar, Rusya Federasyonu yasaları olarak bilinir
hale geldi. 21 Nisan 1992'de, VI Halk Temsilcileri
Kongresi, SSCB'nin çöküşü ve Rusya'nın bağımsız
bir devlet olarak varlığından kaynaklanan RSFSC
Anayasasında bir değişiklik paketi sundu. Kuvvetler
ayrılığı ilkesi anayasal olarak onaylandı; insan ve
medeni hak ve özgürlükler bölümü modernize
edilerek Rusya Federasyonu'nun uluslararası
yükümlülüklerine uygun hale getirilmiştir.
Devlet için yeni bir isim olan Rusya
Federasyonu, Temel Kanun metnine dâhil edildi.
Rusya Federasyonu ve Rusya isimleri eşdeğer
olarak kabul edildi (Aras, 2017; RIA, 2016). 12
Aralık 1993'te kabul edilen Anayasaya göre, Rusya
Federasyonu (Rusya), cumhuriyet yapısına sahip
bir demokratik federal hukuk devletidir. Rusya
Federasyonu, eşit olan cumhuriyetlerden, özerk
bölgelerden, illerden, federal şehirlerinden
oluşmaktadır. Rusya Federasyonu'ndaki devlet
gücünü, Rusya Federasyonu Başkanı, Federal
Meclis ve Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından
alır. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlar
devlet gücünü, onlar tarafından oluşturulan devlet
organları kullanılmaktadır. Rusya Federasyonu
Başkanı, devletin başıdır başta 4 yıllık, 2008’den
sonra altı yıllık ve maksimum iki defa için
seçilmektedir.
Federal
Meclisi
(Rusya
parlamentosu) temsilci ve yasama organıdır, iki
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meclisten oluşur: Federasyon Konseyi ve Devlet
Duması’dır. Federasyon Konseyi iki temsilci
içermektedir:
devlet iktidarının temsilci ve
yürütme organı. Devlet Duması, beş yıl için seçilen
450 milletvekilinden oluşmaktadır. Yürütme yetkisi
Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kullanılır
(Türkiye Elçiliği, 2019; ODKB, 2021).
2.1. 1992-1999'da Rusya, Yeltsin dönemi
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Rusya,
gelişiminde yeni bir aşamaya girdi. Ülkenin
liderliği, toplumun demokratik dönüşümü ve
hukukun üstünlüğünün oluşturulması yönünde bir
yol izledi. Ekonomik kriz, mal ve bütçe kıtlığı ve
1991 sonunda altın ve döviz rezervlerinde tehlikeli
bir düşüş bağlamında, Başkan Boris N. Yeltsin
başkanlığındaki Rus hükümeti bir seçimle karşı
karşıya kaldı. İlk seçenekte "500 gün" programı
vardı; geleneksel Sovyet yöntemlerinin yardımıyla
ekonomik durumun istikrara kavuşturulması, arz
ve satış sistemini sıkılaştırmak, fiyatları yeniden
yükselterek dengelemek, tüketici malları kart ile
(bu kartlarla sadece belirli miktarlarda ürünleri
satın alınabilirdi; şeker, yağ vs.) dağıtım alanını
genişletmek, ekonominin serbestleştirilmesi ve
kurumsal reformların uygulanmasıdır. İkinci
seçenek,
durumu
istikrara
kavuşturmayı
amaçlayan bazı önlemlerle birlikte hızlı piyasa
reformları yapılmalıydı. Bu program, liberal
monetarist piyasaya geçiş teorisine dayanıyordu.
Devletin ekonomiye müdahalesinin zayıflamasını
sağladı. Piyasadaki yönetim yöntemlerine
aktarılması için "şok terapisi" yolu seçildi: fiyatların
serbestleştirilmesi,
devlet
mülkiyetinin
özelleştirilmesi,
askeri-sanayi
kompleksinin
yeniden düzenlenmesi ve üretimin devlet
tekelinden çıkarılmalıydı. Tarım sektöründe
kolektif çiftliklerin şirketleştirilmesi ve çiftçiliğin
geliştirilmesi planlandı. Sert vergilendirme
önlemleri
ve
nüfusun
sosyal
haklar
güçlendirmeliydi. Başkan Yeltsin ikinci seçeneği
seçti. Başkan, tüm çabaları ekonomik dönüşüme

[ 56 ]

Gurbanov

yönlendirerek siyasi sistem reformunu askıya aldı
(Парфирьев (Parfiryev), 2014).
Fiyat liberalizasyonunun iki yönlü etkisi oldu. Bir
yandan emtia açığı ortadan kalktı, kuyruklar
ortadan kalktı, para değer kazandı. Fiyatların
serbest bırakılmasının olumsuz sonucu, yıl
boyunca ülkedeki tüketici fiyatlarının hükümet
tarafından planlanan beş kat artış yerine
neredeyse 100 kat arttığı enflasyonda keskin bir
artış oldu.
Sonuç olarak, Rusların yaşam standardı önemli
ölçüde
düşmüş,
vatandaşların
tasarruf
bankalarında
tutulan
mevduatlarında
bir
devalüasyon olmuş ve nüfus yoksullaşmıştır. Kamu
sektörü
çalışanları
reformlar
sırasında
diğerlerinden daha fazla acı çekti, akademik
personel ve askeri-sanayi kompleksi uzmanlarının
ticari yapılara doğru geçişi ve yurt dışına kaçışı
oldu. Özelleştirme sürecinde bazı kişiler ve
örgütler (yeni oligarşi yapıları) büyük servet
“biriktirdi". İşletmelerdeki devlet mülkiyetinin
önemli bir kısmı yönetimde olan gruplara gitti, işçi
kısmı bunlardan bir pay alamadı. Rusyalıların
umutları boşa çıktı. Toplumsal gerilim arttı ve
grevler başladı. Aynı zamanda, perakende ticaret,
halka açık yemek ve tüketici hizmetlerinin küçük
ölçekli özelleştirilmesi başladı. Bununla birlikte,
nüfusun para kaynakları o kadar değer kaybetmişti
ki, özelleştirilmede olan işletmelerden hisse alacak
kadar hiçbir şey kalmadı. Özelleştirme sürecinde
110.000 sanayi işletmesi özel girişimciler
tarafından devralındı. Kamu sektörü, sanayi
sektöründeki öncü rolünü kaybetti (Orhan &
Çobanoğlu, 2015, s. 55-61).
1991-1992 sonunda istikrarsız ekonomik
durumuna karşı Rusya içinde ayrılıkçı fikirler
gelişti. 1991 yılında cumhuriyetler özerk olmaktan
çıkmış, bazı özerk bölgeler cumhuriyet statüsünü
kazanmış ve birçok bölge yeniden adlandırılmıştır.
Cumhuriyetlerin özel statü iddiaları ve yerel
seçkinlerin
Rusya'dan
çekilmeye
yönelik
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açıklamaları ülkenin bütünlüğüne tehdit oluşturdu.
Çeçenistan, Rusya'nın kendi topraklarında
egemenliğini tanımadı. Tataristan kendi para
birimini çıkarmak isted’. Başkurdistan, Yakutistan,
Udmurtistan, Tataristan ve diğerlerinde federal
bütçeye vergi ödemeyi reddettiler. Boris N.
Yeltsin, Tataristan ve Çeçenistan dışındaki
bölgelerin başkanlarını 31 Mart 1992'de federal
organların ve Rusya Federasyonu'nun kurucu
kuruluşlarının yargı yetkisini sınırlayan federal bir
anlaşmayı imzalamaya ikna etmeyi başardı
(Бережная (Berejnaya) & Тарасов (Tarasov),
2013, s. 26).
Liberal reformun bir sonucu olarak yükselen
fiyatlar, düşen yaşam standartları ve artan işsizlik
halkı rahatsız etti.
Bu sebeplerden dolayı
Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin ile parlamento
arasındaki ilişkide tansiyon yükseldi. 1993
sonbaharında, yetkililer arasındaki çatışma zirveye
ulaştı. En şiddetli mücadele, yeni bir Anayasa
sorunu etrafında gelişti. Bu zamana kadar,
cumhurbaşkanın
destekçileri
Rusya
Federasyonu'nun yeni Anayasasının bir taslağını
hazırladı. Ancak milletvekilleri, yürütme organının
haklarının sınırlandırılmasında ısrar ederek bunu
kabul etmeyi reddettiler (Seaz, 2018, s. 88-91).
12 Aralık 1993'te yapılan bir referandum
sırasında, Rusya Federasyonu Anayasası halk
oylamasıyla kabul edildi. Rusya, cumhuriyet
yönetim şekliyle bir demokratik federal hukuk
devleti olarak ilan edildi. Bireyin hak ve
özgürlükleri Anayasa'da en yüksek değer olarak
ilan edildi (Seaz, 2018, s. 98). Anayasa’da,
kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsendi. Rusya
Federasyonu'nun daimi yasama organı olan
Federal Meclisin iki meclisli yapısı kabul edildi.
Devlet başkanı, halkın oylamasıyla seçilen bir
cumhurbaşkanıydı.
Rusya'nın
en
yüksek
makamlarının yargı yetkisini; yasaların kabulü ve
bunların uygulanması üzerinde kontrol, federal
devlet mülklerinin yönetimi, fiyatlandırma
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politikasının temeli, federal bütçeyi içermekteydi.
Dış politika ve uluslararası ilişkiler konularının
çözümüne,
savaş
ilanına
ve
barışın
sonuçlanmasına,
dış
ekonomik
ilişkilerin
yönetimine aitlerdi. Anayasa, yasama, yürütme ve
yargı organlarının bağımsızlığını vurguladı.
Anayasa, ülkenin devlet bütünlüğünü, Rusya
Federasyonu tebaalarının eşitliğini, federal ve
yerel makamlar arasındaki yetki paylaşımını
belirlendi. Siyasi çok partili sistem, çalışma
özgürlüğü ve özel mülkiyet hakkı kanunla güvence
altına alındı. Anayasa toplumda siyasi istikrarın
sağlanması için gerekli koşulları yarattı (Клямкин
(Klyamkin), 2000, s. 180-184).
1998'de Rusya ciddi bir mali kriz yaşandı. Rus
hükümeti ve Merkez Bankası teknik bir temerrüt
açıkladı. Hükümet istifa etti ve yeni hükümet
kuruldu. 1999'da Yeltsin'in görevden alınması
(iktidardan uzaklaştırma) prosedürü beş suçlama:
SSCB'nin çöküşü, 1993'te Beyaz Saray'ın
(Parlamento binası) vurulması, Çeçenistan'da bir
savaş başlatması, ordunun çöküşü ve Rus halkının
soykırımı. Devlet Duma’sının karar vermesi için
gerekli 300 oy hiçbir suçlamada toplayamadı.
Duma'nın suçlama dayatma girişimi, yeni kurulan
hükümetinin istifasının neden oldu. Ağustos
1999'da Yeltsin’in desteği ile hükümetin başkanı
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi
başkanı V.V. Putin oldu (Shumilina, vd., 2020, s.
26-27).
2.2. 2000’den sonra Rusya, Putin dönemi
31 Aralık 1999'da ciddi sağlık problemleri
yaşayan Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, görev
süresi dolmadan istifa etiğini açıkladı. Yeltsin'in
istifasının ardından daha önce Başbakan olarak
atanan Vladimir Putin, erken seçimlere kadar
Rusya Federasyonu Başkan Vekili oldu. Putin,
1990'ların Rusyalıların arasında popüler olmayan
liberal-radikal reformlarla doğrudan ilişkili değildi.
Genç, eğitimli, bağımsız fikirli bir politikacı imajına
sahipti. Seçim öncesi konuşmalarında iktidar
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gücün güçlendirilmesi, toprak bütünlüğünün
korunması ve Rusya'nın uluslararası arenadaki
konumunun yeniden sağlanması ihtiyacından
bahsetti. Mart 2000’de Putin Rusya Federasyonu
Başkanı olarak seçildi (Ağır, 2020, s. 95-96).
Devlet kurumlarını güçlendirme ve dikey bir
iktidar inşa etme süreci, Putin'in ilk başkanlığı ile
başlatıldı. Başkanın öncelikli görevleri, federal
merkezin yerel bölgelerdeki rolünü güçlendirmek,
federal ilişkileri geliştirmek, ekonomik istikrarı
sağlamak ve Rusya'da tek bir yasama alanı
oluşturmaktı. Bir dikey güç yaratmayı ve yerel
düzeyde yeni bir başkanlık "takımı" oluşturmayı
amaçlayan federal bölgelerin reformu (2000),
federal merkezin rolünün güçlendirilmesine
katkıda bulundu. Yedi federal bölge kuruldu Başkanları Rusya Federasyonu Başkanı'nın tam
yetkili temsilcileri tarafından atanan Merkez,
Kuzey-Batı, Güney, Volga, Ural, Sibirya ve Uzak
Doğu.
Federasyon, bölgeler ve yerel özyönetim
(yetkilerin ademi merkezileşmesi) arasında bir
yetkiler ayrılığı vardı. Sosyo-ekonomik kalkınma
alanındaki işlevlerin önemli bir kısmı, yerel
düzeyde acil sorunları çözmeye çağrılan yerel ve
bölgesel makamlara verildi (Orhan & Çobanoğlu,
2015, s. 61-62).Rusya'da çok partili sistemin
iyileştirilmesine yönelik başlangıç sürecinde
önemli bir adım 2001 yılında Siyasi Partiler
Yasası'nın kabul edilmesi oldu. Partilerin
faaliyetlerinin finansmanı, program esaslarını ve
faaliyetlerin anayasal hukuk devletine uygun
olarak kontrol altına alındı. Alınan önlemler,
Vladimir Putin'in cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında
siyasi sistemi kısmen istikrara kavuşturmayı
mümkün kıldı. Yürütülen idari reformlar bölgelerin
konsolidasyonuna katkıda bulundu, federal
çalışanların bürokratik aygıtını azalttı ve bölgesel
yürütme gücünün hükümetin kontrolü altına
alınmasını mümkün kıldı.

[ 58 ]

Gurbanov

Çeçenistan’da savaş bitmesi ile Petrol ve gaz
fiyatlarında artış ülkeye ciddi miktarda döviz
girişine yol açtı.
Doğal kaynakların satışına
dayanan Rusya ekonomisi yükselişe geçti.
Toplumda Putin iktidarına destek pekiştirildi.
Mart 2004'te yapılan olağan seçimlerde Putin,
ikinci dönem için Rusya Federasyonu Başkanı
tekrar seçildi. Mart 2008’de, Rusya Federasyonu
Birinci Başbakan Yardımcısı ulusal projelerin
küratörü Dmitry Medvedev, Putin'nin desteği ile
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Birleşik Rusya
partisinden Rusya Federasyonu Başkanı olarak
seçildi.
Putin ise Başbakan oldu. Dmitry
Medvedev'in cumhurbaşkanlığı, 2008 yılında
Rusya ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olan
dünya mali krizin patlak vermesi ile başladı. Yerli
şirketlerin önemli miktarda dış borcunun varlığı
krizin gelişmesine katkıda bulundu. Ayrıca ağustos
2008’de Gürcistan ve Rusya arasında resmi olarak
Gürcistan’a ait olan Güney Osetya için beş günlük
savaş patlak verdi. Rusya Güney Osetya’yı işgal
ederek onun bağımsızlığını kabul etti. BM’nin ve
NATO ülkelerin araya girmesiyle savaş durduruldu.
Dmitry Medvedev, cumhurbaşkanlığı göreve
başladığında, sivil ve ekonomik özgürlüklerin daha
da geliştirilmesini ve siviller için yeni fırsatların
yaratılmasına öncelikli görevi olarak gördü.
Doğrudan sosyal alanla ilgili bir dizi yasa ve
kararname imzaladı. Dmitry A. Medvedev'in
başkanlığı sırasında gerçekleştirilen ana değişimler
arasında Rusya Federasyonu Başkanı ve Devlet
Duması'nın görev süresindeki değişiklik yer aldı. 30
Aralık 2008'de Cumhurbaşkanının yetkileri altı yıla,
Devlet Duması - beş yıla çıkarıldı (Парфирьев
(Parfiryev), 2013, s. 450).
4 Mart 2012'de Rusya'da cumhurbaşkanlığı
seçimleri yapıldı ve Putin ilk turda kazandı.
Medvedev Başbakan oldu. Bu dönemden itibaren
Rusya, zaten zayıf olan demokrasiden ve Batı
değerlerinden uzaklaşmaya başladı. Devlet
otoritesi, başta Putin, Batıyı ve NATO ülkeleri bir
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düşman olarak göstermeye başladı. Bütün resmi
medya bu söylemi destekledi. Toplumda bir dış
düşman imajı yaratılmaya çalışmaktadır. Gerçek
muhalif ve sistem dışı olanlar susturuldu. Bazı
muhalifler yurt dışına kaçtı, öldürüldü ya da hapse
atıldı. 2014’te Ukrayna’ya Kırım’ın işgaliyle ve
Doğu Ukrayna’da Donbas bölgesinde ayrılıkçı
silahlı gruplara destek vermesiyle Ukrayna krizi
patlak verdi. Ayrıca, 2015’te Suriye’de Asad
rejimine de askeri destek sağlamasıyla, zaten Batı
ve NATO ülkeleriyle kötü olan ilişkiler iyice
bozuldu. Rusya’ya karşı Ukrayna yüzünden Batı
dünyasından yaptırımlar ve ekonomik ambargo
uygulamaya başlandı.
18 Mart 2018’de yapılan seçimlerde Putin
dördüncü defa Rusya Başkanı seçildi. Ülkede ise oy
verme oranı %60 civarında idi, ayrıca birçok
muhaliflerin seçimlere katılma yasağı ile
demokrasi açısından sıkıntılı oldu (Cavlak & Doğan,
2019, s. 31). Putin’in iktidara geldikten sonra
Yeltsin politikaların devam edeceğini ve aynı onu
iktidara getiren ve destekleyen oligarşi gruplara
destek olacağını düşünüldü. Fakat öyle olmadı.
Putin’in ilk işi medyayı kontrol altına almaktı. Ona
muhalif olabilecek oligarhları ya hapse attı, ya
onlar yurt dışına kaçtı. Rusya’da olan büyük
şirketlerin çoğuna el atıldı, devletleştirildi ya da
büyük hissedarları devlet adamları, yani Putin’nin
taraftarları oldu. Merkeziyetçi politikasıyla valiler
artık seçilmemekte merkezden iktidara sadık olan
kişiler atanmaya başlandı. Otokratik sistem iyice
belirlenmeye başladı (Cavlak & Doğan, 2019, s.
30).

SONUÇ
Rusya yönetim şeklini hakkında yazan hemen
hemen tüm araştırmacılar, yansıtan aralıksız iç
çatışmalarının ve yönetici elitin istikrarsızlık ve
korku içinde olduğunu yazmaktadırlar. Böylece
karar alma sürecini hangi grupların kontrol ettiğine
bakılmaksızın, amaçları yürüttükleri siyasi rejimin
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her şeyden önce devlet üzerindeki gücünü
korumaya çalışmaktadır (Петров (Petrov) & Рябов
( Ryabov), 2007, s. 64).
Rusya'da, bilinçli ve tutarlı bir reform politikası
olmadığı gibi, bu reformları açık bir şekilde
uygulayabilecek hiçbir güç da olmadı. Durum
istikrar kazanmaya başlar başlamaz, yetkililer
reformları
uygulama
ve
tamamlama
motivasyonunu kaybeder, bir başka reformcu
grubu ise siyasi sahneden çıkarılır ve kitlesel
popülizm uğruna kötü gidişatlardan sorumlu
olarak bir "günah keçisi" haline getirilmektedir. En
başından beri (yani 1991'den sonra 1993'te) yeni
hükümetin gerçek desteği hep silahlı birimler
olmuştur. Aslında, Sovyet yetkililerine karşı
mücadele sırasında başlangıçta bu birimler
zayıflamış, ancak daha sonra restore edilmiş ve
yeni yetkililerin çıkarlarını korumak için kullanılan
gizli bir siyasi polistir (Гудков (Gudkov), 2007, s.
24).
Yukarıda bahsedilenleri, geleneksel (otoriter)
ve demokratik değerlerin bir kombinasyonuna
bağlanılabilir. Bazı araştırmacılar, modern
Rusya'daki siyasi ve kültürel durumu “demokratik
bir biçimle ve otoriter içerikle çatışması” olarak
görmektedir. Bir arada yaşamaları, otoriter ve
demokratik unsurları birleştiren bir tür
"mükemmel siyasi sistem" olarak Rusya’da
"yönetilen demokrasinin " kurulmasına yol
açmıştır. Batılı değerler daha çok teorik,
propaganda düzeyinde işlev görürken, gerçek
süreçte öncelik geleneksel normlarda kalır
(Лапшина (Lapshina), 2004, s. 270).
Rusya’nın siyasal sistemi incelediğinde onun
Batı dünyasına göre farklı geliştiği görülmektedir.
Neden böyle olduğunu Rusya’nın tarihi ve yapısı
incelendiğinde anlaşılmaktadır. Rusya, çok geniş
topraklara ( Avrupa’dan başlayıp, Çine ve Japon
denizine) dayanmaktadır. Rusya’da hep farklı
dinlere sahip farklı halklar yaşamaktadır. Rusya
homojen ülke değil ve hiçbir zaman da olmadı.
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Hep farklı kültürleri barındıran bir ülke idi. Bu
kadar farklılıkların bir arada yaşayabilmesi için,
hep güçlü merkezi yönetim gerekirdi. Ne zaman
merkez yönetim zayıflarsa ve bölgelere daha fazla
güç verilse, hemen ayrılıkçı rüzgârlar eser ve
merkezi yönetime karşı isyanlar çıkmaktaydı.
Sovyetler Birliği, Rusya İmparatorluğun
toprakların üzerinde kuruldu. Rusya İmparatorluğu
çöküşüyle hemen onun topraklarında birkaç farklı
devlet kuruldu ve iç savaş patlak verdi.
Bolşeviklerin iç savaşı kazanmasıyla ve Trans
Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı yeniden işgaliyle yeni
bir devlet kurulabildi. Bu durumda da güce
dayanan bir devlet oluşumu ortaya çıktı.
Bolşeviklerin diğer bölgelerin aynı haklara sahip
oldukları söylemi ile yola çıksa da ve resmiyette
öyle görünse de, hep güçlü merkeziyetçilik oldu.
Eğer herhangi bölgede bir ayrılıkçı hareketler
başlasa hemen askeri müdahale yapılmaktaydı. Bu
SSCB’nin çöküşüne kadar sürdü.
SSCB totaliter, sosyalist ideolojiye dayanan,
merkeziyetçi bir sisteme sahipti. Fakat ideolojisi
hayalî bir inanışa dayandığı ve iktidarda olan
grupların arasında anlaşmazlıkların olduğu için,
devletin ömrü uzun sürmedi. Devlet yönetiminde
olanlar sonuçta bunu anlamış ve kabul etmişler.
Yavaş ve başarılı bir şekilde değişimi yapmaya
çalışsalar da, başaramadılar, çünkü ne tür
reformları gerektiğini bilinmemekteydi. Kendileri
farklı sistemlerde ne eğitim aldılar ne de yaşadılar.
SSCB’nin çöküşünden sonra onun parçasında
Rusya Federasyonu kuruldu. Birliğin diğer
cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Başta
yeni kurulan devletin yönetimi liberal demokrasiye
dayanan reformları ilan etseler de, gerçekte ise
amaçları sadece iktidarda olan farklı gruplar
arasında
devletin
mülklerine
sahte
özelleştirmelerle el koymaktı. Siyasi istikrasızlık
ortaya çıktı, halk fakirleşti, yeni özerk olan
cumhuriyet ve bölgeler Rusya Federasyonu’ndan
ayrılmak istedi. Çeçenistan’da bağımsızlık savaşı
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başladı. Böylece 2000’li yıllarında Rusya’da
oligarşik bir sistem ortaya çıktı. Putin’in iktidara
gelmesiyle bu pek değişmedi, sadece mali
kaynaklar bir grup oligarşiden Putin’i destekleyen
başka grup oligarşiye aktı. Putin ise Rusya’nın
alışagelmiş siyasetine başvurmuş, bu da güce
dayanan merkezi yönetimdi. Yönetime sadık
olanlar yükseldi, karşı gelenler ise ya yok edildi ya
yurt dışına kaçtı. Muhalifler de belli bir sınırların
içerisinde siyaset yapabilir hale geldi. Rusya’da
değişik, simbiyozlu, kontrollü otoriter oligarşi
demokrasisi sistemi kuruldu.
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Özet
Pazarlama biliminde yapılan akademik çalışmalara bakıldığında, özellikle sonuç çıkarıcı araştırmalarda seçilen örneklem
gruplarının demografik özellikleri ile ilgili analizlerin hem tanımlayıcı verilerde hem de hipotezlerin test edilmesinde
önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Özellikle pazarlama alanında tüketicilerin satın alma karar sürecinde demografik
özellikleri çoğu çalışmada ön plana çıkarılmaktadır. Buna karşın, bu farklılıkların neden beklendiği ve nasıl ortaya çıktığı
ile ilgili açıklamaların yetersiz kaldığı da söylenebilmektedir. Hatta çalışmalarda demografik özelliklerin
gruplandırılmasında araştırmacıların görüşlerinin ilgili alan yazınının önüne geçmesinin farklı gruplandırmaların
yapılmasına neden olduğu görülmektedir. Hâlbuki diğer bilim dallarından sıklıkla yararlanan pazarlama için demografik
verilerin ilgili alan yazına göre düzenlenmesi çalışmaların hem güven ve geçerliliğini arttıracak hem de yorumlanmasını
kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın amacını, tüketicilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir ve mesleklerine göre yapılan
hipotez testlerinde beklenen fark ya da farksızlıkların teorik altyapısını oluşturabilecek teorik çerçevenin
belirlenebilmesi oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demografi, Meslek, Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu

THEORICAL BACKGROUNG OF DEMOGRAPHIC VARIABLES IN
MARKETING RESEARCH
Abstract
When the academic studies in marketing science are analyzed, it is seen that the analysis of the demographic
characteristics of the selected sample groups plays an important role in both descriptive data and testing of
hypotheses. Demographic characteristics of consumers in the marketing decision-making process are especially
emphasized in most studies. However, it can be said that the explanations about why these differences are expected
and how they occur are insufficient. In fact, it is seen that the fact that researchers' views in front of the related field
literature in the demographic characteristics grouping leads to different groupings. However, for marketing, which
makes frequent use of other disciplines, editing demographic data according to the relevant literature will increase
the reliability and validity of the studies and facilitate the interpretation. The aim of this study is to determine the
theoretical framework that can form the theoretical background of the expected differences or indifference in the
hypothesis tests conducted according to gender, age, education level, income and occupation of consumers.
Keywords: Demography, Job, Age, Gender, Education Status

Atıf Bilgisi / Reference Information
Sönmez, A., T. (2021). Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Demografik Özelliklerin Teorik Arka Planı.
Turistika, Aralık, 1(1), 66-80.
Turistika, 1(1), 2021

[ 66 ]

Sönmez

●Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Demografik Özelliklerin Teorik Arka Planı

GİRİŞ
1950’li yıllardan itibaren dünyada yaşanan
ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeler,
işletmecilik felsefesinin de çevresel odaklı olarak
yeniden
şekillenmesine
neden
olmuştur.
İşletmecilik anlayışı çevresel faktörlerin etkisinde
işletme faaliyetlerinin satıcı değil alıcı istekleri
doğrultusunda yönlendirilmesine evirilmiştir. Bu
anlayışa göre işletme faaliyetlerinin odağını
tüketici istek ve ihtiyaçları oluşturmaktadır
(Tengilimoğlu, 2016, s.21). Bu durum pazarlama
fonksiyonunun da temel felsefesinde farklılıklara
yol açmıştır. Önceki dönemlerde işletme içine ve
üretim fonksiyonuna odaklanan pazarlama bu
dönemden itibaren üretim süreci ile değil,
potansiyel müşteri ihtiyaçları ile ilgilenmeye
başlamıştır (Yıldız ve Yıldız, 2013, s. 7).
İşletme içerisinde yürütülen mekanik faaliyetler
bütünü olarak görülen pazarlama bu aşamadan
itibaren sosyal yönü ile ön plana çıkmıştır.
Başkaları için değeri olan mal ve hizmetlerin
yaratılması, tüketiciye sunulması ve özgürce
değiştirilmesi ile insanların ve grupların istek ve
ihtiyaç duydukları şeyleri elde ettikleri toplumsal
bir süreç haline gelmiştir (Eser ve Korkmaz, 2011,
s. 13-14).
Çağdaş pazarlama anlayışının hareket noktasını
tüketici mutluluğu oluşturduğundan, tüketici ile
ilgili
olgular
pazarlama
stratejilerinin
geliştirilmesinde önemli noktalardan biridir.
Tüketici davranış modeli ise tüketim davranışını
kişisel ve çevresel faktörlerin bir fonksiyonu olarak
açıklar. Sürekli çeşitli uyarıcılara maruz kalan
tüketiciler satın alma ya da almama dönütünü
çeşitli kişisel ve çevresel faktörler etkisinde
vermektedir (Odabaşı ve Barış, 2013, s. 47-57).
Özellikle tüketici ve tüketici davranışı
araştırmaları satın alma sürecinde etkili olan bu
faktörler üzerine yoğunlaşmaktadır. Piyasa
içerisinde pazarlama amaçlarına ulaşmak isteyen
Turistika, 1(1), 2021

işletmelerin gitgide kaotik bir hal alan pazar ve
tüketici yapısını doğru yorumlayabilmesi karlılık ve
devamlılık temel amaçları açısından hayati önem
taşımaktadır (Mucuk, 2010, s. 69). Yapılan bilimsel
çalışmaların büyük çoğunluğunda da hem
örneklem grubunun tanımlanması hem de
hipotezlerin sınanmasında en fazla teste tabi
tutulan tüketici özelliklerinin demografik özellikler
olduğu görülmektedir.
Yapılan çalışmalarda, özellikle hipotezlerin
kurulması ve test edilmesi aşamalarında bulgulara
ulaştıracak analizlerin yapılabilmesi için gerekli
gruplandırma
ve/veya
sınıflandırmaların
yapılmasında ölçüt olarak tüketim davranış ve
kararlarını etkileyen demografik özellikler üzerine
yoğunlaşıldığı görülse de bunların sebepleri ve
sonuçların yorumlanması aşamasında yeterli
derinliğin sağlanamadığı söylenebilmektedir.
Cinsiyet, eğitim durumu, yaş, gelir, meslek gibi
demografik özellikler tüketim davranışı ve
kararlarını ve bu kararları etkileyen diğer faktörler
üzerinde etkilidir. Ancak çalışmaların özellikle
sonuç bölümlerinde bu fark ya da farksızlıkların
neden beklendiği konusunda yeterli teorik
açıklamaların yapılamadığı görülmektedir.
Bu çalışmada araştırmalarda tüketici karar
sürecinde etkili olan ve sıklıkla kullanılan yaş,
cinsiyet, gelir, eğitim, meslek demografilerinin
tanımlayıcı istatistik olarak hangi ölçütlere göre
gruplandırılabileceği, hipotezlerin testi sonucu
ortaya çıkan bulguların yorumlanmasında
derinliğin arttırılması için teorik alt yapının ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Çalışmada öncelikle yaş, cinsiyet, gelir, eğitim
ve meslek demografileri hakkında bilgi verilmiş ve
farklı sosyal bilimlerin alan yazınlarından
faydalanarak ve bürokratik sınıflandırmalar
incelenerek
pazarlama
araştırmaları
için
önerilerde bulunulmuştur.

[ 67 ]

Sönmez

●Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Demografik Özelliklerin Teorik Arka Planı

1. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
İşletmelerin
pazarlama
fonksiyonu
ve
pazarlama akademisi geçmişte faaliyetlerini satışa
neden olan satın alma karar anı ile sınırlı tutmuş,
tüketici
davranışlarını
da
bu
ölçütte
değerlendirmiştir. Ancak çağdaş pazarlama
felsefesinde satın alma öncesi ve sonrası
davranışların
da
incelenmesi
zorunluluk
göstermiştir. Çünkü pazarlama kavramı ve
faaliyetlerinin temelini oluşturan mübadele eylemi
tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde
zenginlik ve derinlik kazanmıştır (Odabaşı ve Barış,
2013, s. 19). Bu kazanımda dünyada meydana
gelen ekonomik, teknolojik, siyasi ve tüm bunlara
bağlı sosyal dönüşümler rol oynamaktadır.
Temel iktisat teorisinin tüketim davranışlarına
bakış açısının daha çok analitik yönden olduğunu
söyleyebiliriz.
İnsan
davranışlarının
nasıl
şekillendiği ve değiştiği üzerinde durmamaktadır.
Yaklaşım, tüm motivasyonunu belirli bir geliri olan
bireyin parasını ihtiyaç ve zevkleri doğrultusunda,
mamul ve hizmet fiyatları çerçevesinde nasıl
kullanacağı
ile
ilgilenir.
Burada
fayda
maksimizasyonu amacıyla rasyonel kararlar alacak
ekonomik insan modeli önem kazanmaktadır.
İktisat teorisinin tüketim ve tüketiciye bakış açısı
tek başına açıklayıcı olmaya yetmemektedir.
Modelin dayandığı varsayımlar günümüz pazar ve
tüketici yapısını açıklamaya yetmemekte, bu
durumda açıklayıcılığı kısmi kaldığından pazarlama
faaliyetleri açısından da yeterli olmamaktadır.
(Satıcı, 1998, s. 3).
Oysaki pazarlama faaliyetlerinin odak noktası
mübadeleye konu olan mal ve hizmetler sayısız
denecek kadar fazladır. Alıcıların özellikleri ve
karar süreçlerini etkileyen faktörler de çok
fazladır. Tüketici pazarlarındaki hazır ve potansiyel
müşterilerin ihtiyaçları bir mal ya da hizmet
grubunda aynı olsa da birbirinden çok farklı istek
ve güdüler ile hareket ederler (Mucuk, 2010, 71).
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Bu noktada tüketici istek ve ihtiyaçlarını
belirlemeye yönelik faaliyetlerin bakış açısını
belirleyen farklı yaklaşımlardan söz etmek
mümkündür. Fakat pazarlama bilimi özelinde
konunun daha disiplinler arası bir yaklaşımla ele
alınması gerekliliği de görülmektedir. Çünkü
tüketicinin hangi yönde karar vereceğinin tespiti
oldukça karmaşık bir konudur. Günümüzde bu
karmaşıklıkla başa çıkmak için uygulama yönünde
pazarlamanın yararlanmadığı bilim dalı yok gibidir.
Burada odaklanmanın düzeyine göre ikili bir
sınıflandırma yapmak mümkündür (Kavas, Katrinli
ve Özmen, 1995, s. 8-9).
1. Mikro Tüketici Davranışı: Pazarlama ve
pazarlama yöneticisinin başarısı, tüketiciye
bilimsel bir vizyonla yaklaşılmasına bağlıdır.
2. Makro Tüketici Davranışı: genel ekonomik
kaynakların dağılımı ve bunların kullanım
olanaklarından
tüketici
doğrudan
etkilenmektedir.
Özellikle mikro tüketici davranışı açısından
pazarlama faaliyetleri ve yöneticilerinin başarısı
için bilimsel yaklaşımın, hatta disiplinler arası bir
bakış açısının gerekliliği görülmektedir. Bu,
tüketiciye ve karar ölçütlerine derin bir bakış açısı
geliştirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında
sahip olunan ekonomik kaynaklar ve bu
kaynakların kullanım olanaklarının da tüketici
kararlarında oldukça önemlidir. Bu açıdan yaş,
cinsiyet, gelir, eğitim, meslek demografilerinin
bireylerin karakteristik niteliklerini ve satın alma
kararlarını
geniş
ölçüde
etkilediğini
söyleyebilmekteyiz (Mucuk, 2010, s. 81). Bu
demografiler
çerçevesinde
yapılacak
gruplandırma, sınıflandırma ve bulgu yorumlarının
teorik derinliği de pazarlamanın hem akademik
hem de pratik yönü için oldukça önemlidir.
Sınıflandırma ve bulgu derinliği açısından ele
almadan önce bahsi geçen kavramları incelemekte
fayda vardır. Yaş, Türk Dil Kurumu tarafından “
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen
zaman,
sin”
şeklinde
tanımlanmaktadır
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(https://sozluk.gov.tr/). Yaş kavramı ve yaşın
kronolojik sıralamasının önemi kültürel bir
konudur. Bazı kültürlerde -özellikle batı
kültüründe- yaş ve kronolojik sıralamanın önemi
büyük iken, bazı medeniyetlerde –doğu
medeniyeti- bu faktörler daha önemsiz
görülebilmektedir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014,
s. 168).
Yaşın sayıldığı numerik sistemin ve takvim
esaslarının da kültürel bir temele dayandığı
söylenebilmektedir.
Toplumların
yaşadığı
coğrafya, yaşam biçimi, çağın gerekleri, gelişmişlik
seviyesi, kültürel yapısı vb. yaşın sayılması ve
takvimlendirme
esaslarını
belirlemektedir.
Örneğin; Eski Orta Asya Türkler ’inde “yaş”
kelimesi doğuyu ve yeşili ifade etmektedir. “Kaç
yaşındasın?” sorusu “Kaç yeşil gördün?”, “Kaç
Bahara eriştin?” anlamındadır (Azak, 2008, s. 27).
Burada göçebe bir toplum olan ve hayvancılık ile
uğraşan Türkler için doğanının canlanmasına şahit
olmanın, yaşam süresinin dahi görülen bahar sayısı
ile ölçüldüğü görülmektedir.
Kavramsal olarak numerik bir sistemi ifade etse
de bilimsel açıdan farklı bilim dalları ile ilgili birçok
çekime sahip olduğu söylenebilmektedir. Akıl yaşı,
büyüme yaşı, fizyolojik yaş, gelişim yaşı, kemik
yaşı, takvim yaşı, zekâ yaşı gibi terimlerin varlığı
kavramın sadece takvimsel eksende ele
alınmaması gerektiğini göstermektedir.
Cinsiyet, bireyin biyolojik yapısını ifade etmek
için kullanılan demografik bir kategoridir ve
biyolojik bir yapıyı ifade etmektedir (Bayhan,
2012, s. 153). Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de
“Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle
dişiyi ayırt ettiren yaratılış özelliği, eşey, cinslik,
seks”
olarak
tanımlanmaktadır
(https://sozluk.gov.tr/). Kavram kullanış açısından
biyolojik özelliği ifade etmek için kullanılmakta,
tüm varlıklar yaratılış gereği erkek ve dişi iki
cinsiyetten birine sahip olmaktadır.

için bedenin erkek ya da dişi olarak tanımlanmadı
için kullanmaktadır (Giddens, 2000, s. 505). Ancak
kadın ve erkek algılaması biyolojik özellikler
dışında toplumsal bir anlam da taşımaktadır. Kadın
ve erkek algılamaları bu toplumsal boyutta ele
alınmaktadır. Bu noktada iki farklı cinsiyet
kavramından söz etmek mümkündür. İlki insanın
anatomik ve fizyolojik yönünü ifade eden cinsiyet
(sex), diğeri ise erkek veya kadın olmaya içinde
bulunulan toplumun ve kültürün yüklediği beklenti
ve anlamlar, yer ve zaman ile ilgili olan toplumsal
cinsiyet (gender) (Topuz ve Erkanlı, 2016, s. 303;
Daşlı, 2019, s. 366).
Toplumsal cinsiyeti ortaya çıkaran birçok faktör
arasından aile, devlet, eğitim, medya ve alt kültür
en önemlileridir. Toplumsal cinsiyet rolleri ailede
başlayarak toplumun tüm kurumlarınca öğretilen
ve bireye içselleştirilen cinsiyet rolleri, bireyi
toplumsal yapıda egemen kültürün bir parçası
olunmaya hazırlamaktadır. Henüz doğar doğmaz
verilen isimlerden ebeveyn seçimi kıyafetlere,
oyuncaklardan oda dekorlarına kadar nasıl bir kız
ya da erkek olunacağı öğretilen bireyler
kendilerine sunulan rolleri oynamayı öğrenirler
(Daşlı, 2019, s. 368).
Aslında cinsiyet bireyin hayat seyri boyunca
dâhil olduğu karmaşık ilişkileri içermektedir.
Bireysel düzeyde kadın ya da erkek olmayı,
toplumsal düzeyde ise bir cinsiyet rejimini temsil
eden kavram, cinsiyet üzerindeki kültürel
yapılandırma bir anlamda biyolojik cinsiyeti de
içermektedir ve tek başına iki bakış açısının da
yeterli olmadığı kesişim alanını ifade eden
toplumsal bir rolü temsil etmektedir (Bora ve
Üstün, 2005, s. 41).
Gelir, 31.12.1960 tarih, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun değişik 7.1.2003 tarihli;
1. Maddesine göre; “Bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi
tutarıdır”. Aynı kanunun

Toplum bilimciler de cinsiyeti çoğunlukla
anatomik ve fizyolojik farklılıkları ortaya koymak
Turistika, 1(1), 2021
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2. Maddesine göre gelire giren kazanç ve
iratlar; ticari, zirai ve serbest meslek kazançları,
ücretler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları
ve diğer gelir ve iratlardır.
İnsan var olduğundan beri hayatını idame
ettirmek için üretken olmak durumunda kalmıştır.
Özellikle tarım döneminden itibaren artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına takas ile yapılan
ekonomik faaliyetler yetersiz kalmış, paranın
sistem içerisine dâhil olmasıyla günümüze kadar
süregelmiş gelir dağılımı sorununu ortaya
çıkarmıştır. Bu durum iktisat politikalarını ve
ekonomik faaliyetlere devlet müdahalelerini
beraberinde getirmiştir (Arman, 2013, s. 3).
Adil gelir dağılımı, gelir gruplarının gelirleri
arasında büyük farkların olmadığı gelir dağılımıdır.
Sosyal devletin bir gereği olarak görülen
ekonomiye doğrudan ve dolaylı müdahaleler,
sosyal barışın sağlanması için gerekli en önemli
koşullardan biri olan gelir dağılımı adaletinin
piyasa koşullarında sağlanmasının güç olmasından
kaynaklanmaktadır (Arman, 2013, s. 3).
Ekonominin bu temel sorunu pazarlama ve
pazarlama araştırmalarında makro tüketici
davranışı olarak ele alınmaktadır. Pazarlamadan
bahsedebilmek için en önemli odağı olan
mübadelenin ortaya çıkabilmesi için gerekli takas
değerinin elde edilmesi ve kullanım olanakları
üzerinde belirleyici rol oynamaktadır (Arman,
2013, s. 3).
Eğitim, “Çocukların ve gençlerin toplum
yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi,
beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini
geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan
veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak
tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Bilimsel
açıdan ise eğitimin birçok tanımı yapılmıştır.
Tanımlarda bahsedilen özellikler benzerlik
açısından gruplandırıldığında eğitimin tanımı ile
ilgili iki farklı görüşten bahsetmek mümkündür
(Ergun, 1987, s. 15):
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1. Toplum geçmişinin ve ataların kültürel
kalıntılarının aktarmayı ve toplumsal yaşama
uyumları için fikir ve geleneklerin yetişkinler
tarafından çocuklara aktarılmasını içeren
sosyolojik görüş. Her toplum bireylerini henüz
erken yaşlardan itibaren kendi tarihsel kültürel
ve siyasal özelliklerine göre eğitmek ister. Bu
etkinlikler ise okullarda sistemli ve planlı bir
şekilde eğitim ve öğretim teknikleriyle
gerçekleştirilir (Gül, 2004, s. 28).
2. Bireyin gelecekteki başarılarını sağlamak
amacıyla yetenekleri en üst düzeyde
geliştirmeyi amaçlayan psikolojik görüş.
Günümüzde eğitimin insanın kalıtım yoluyla
getirdiği temel gereksinim ve yetenekleri
yönlendirme ve geliştirme konusunda yetkin
olduğunu söylenebilmektedir (Gül, 2004, s. 28).
Meslek, “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” tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/).
Her meslek, kendisinin değerlerini, gelişimini ve
diğer insanlar tarafından tanınmasını sağlayan
örgütlere sahiptir. İşletmeler misyon ve vizyon
birlikteliği olan bireylerin oluşturduğu sosyal
nitelikli kurumlardır. Bu nedenle bir meslek
elemanının tutum ve davranışı tüm meslek
elemanlarını ve dolayısıyla mesleğin toplumsal
itibarını da ilgilendirirken, mesleğin toplum
nezdindeki itibarı da meslek elemanının toplumsal
statüsünün belirleyicilerindendir (Başpınar ve
Çakıroğlu, 2012, s. 59).
Meslek, ekonomik boyutuna ve yapılış biçimine
ek olarak oluşturduğu kültür, etik bakış açısı,
tutumlar, inançlar, değerler ve düşünceler ile
toplumsal bağlamda değerlendirilebilecek bir
kavramdır. Ayrıca bireyler arasında kalıcı ilişkilerin
ve güçlü bağların kurulmasında ortak anlamlar,
karşılıklı beklentiler, meslek toplulukları müşteriler
ve diğer paydaşlar ile etkin rol oynamaktadır. Bu
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bağlamda mesleğin toplumsal gerçekliğin önemli
bir bölümünü oluşturduğu, sadece ekonomik
faaliyetler bütününün çok ötesinde anlamlar
taşıdığı söylenebilmektedir. Ayrıca meslek, bir
yönüyle bireyleri birbirine bağlarken, bir taraftan
da onları ayrıştırmakta ve hiyerarşik bir toplumsal
farklılaşma oluşturmaktadır (İlhan, 2008, s. 315).
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Betimleyici nitelik taşıyan bu araştırmada,
pazarlama araştırmalarında kullanılan yaş,
cinsiyet, gelir, eğitim ve meslek demografilerinin
veri işleme ve yorumlama aşamalarında
kullanılabilecek
teorik
altyapıların
ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Pazarlama yazınında –tüketici davranışlarıkullanılan temel bakış açıları dikkate alınarak, veri
işleme
aşamasında
metrik
verilerin
kategorileştirilmesinde ve hipotez testleri

bulgularının yorumlanmasında nitelik derinliğinin
arttırılmasına katkı sunacak teorik alt planların
araştırılması
ise
çalışmanın
konusunu
oluşturmaktadır.
Bu çerçevede sosyal bilimler yazınında bu
çalışmanın konusunu oluşturan demografik
değişkenler ile ilgili sorular ve sınıflandırmalar ile
ilgili yapılan yazın taramaları ise araştırmanın
tekniğini oluşturmaktadır.
3. BULGULAR
Çalışmanın konusunu oluşturan ve pazarlama
araştırmalarında kullanılan yaş, cinsiyet, gelir,
eğitim ve meslek kavramları için yapılan yazın
taramaları pazarlama yazınında bu kavramlar için
kullanılan temel bakış açıları ile dikkate
alındığında,
tanımlayıcı
istatistik
için
kullanılabilecek ve hipotez testlerinin bulgularını
yorumlamada altyapı sağlayabilecek temel teori ve
sınıflandırmalar
Tablo-1’de
gösterilmiştir.

Tablo 1. Demografik Değişkenlerin Sınıflandırılması ve Yorumlanmasında Kullanılabilecek Teori ve
Sınıflandırmalar
Demografik Özellikler

Teori/Sınıflandırma

Yaş
Cinsiyet
Gelir
Eğitim
Meslek

Yaş Kuşakları Kuramı
Toplumsal Cinsiyet
TUİK Verileri
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
ISCO-88

Yaş
değişkeni
için
hem
sınıflandırma/gruplandırma hem de bulgu
yorumlamasında
yaş
kuşakları
kavramı
kullanılabilir. Yaşı sadece yaşanılan süre olarak ele
almayıp, sosyolojik bir temelde sosyal, ekonomik
koşullar, dönemin siyasal yapısı ile ele almaktadır.
İnsan gelişimi ve bu gelişimin sonucunda elde
ettiği karakteristik özellikler, yeterlilikler ve
davranış
kalıpları
genetik
faktörler
ile
belirlenirken, çevresel faktörler ise genetik
potansiyelin ortaya çıkarılmasında etkilidir.
Fiziksel, bilişsel, ahlaki gelişim boyutlarında insan
Turistika, 1(1), 2021

hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi
altında sürekli gelişim halindedir. Çevresel
koşullara çabuk adapte olabilen esnek ve yumuşak
tabiatlı insan için ileride alınacak şeklin belirleyici
etkeni çevredir (Özdemir, Özdemir, Nasır ve
Torun, 2012, s. 567). İnsan hayatı bir bütün
halinde düşünüldüğünde yapılan açıklamalar
hayatın tüm boyut ve süreçlerini içermektedir.
Burada, tüketici davranışını yaş aralıklarına
göre sınıflandırırken konuyu daha geniş bir açıdan
ele alan yaş kuşağı kavramı önümüze çıkmaktadır
ki işletmecilik araştırmalarında yönetim alanında
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kullanımıyla
karşılaşılsa
da
pazarlama
araştırmalarında çok kısıtlı bir biçimde ve değişik
metodolojik kısıtlamalar gölgesinde yeterli
etkinliği sağlayamamış kavramın aslında yaş
demografisini çok daha kapsayıcı bir şekilde
açıklayabileceği görülmektedir.
Yaş kavramını ortaya atan Mannheim (1952)
kuşağa sosyolojik açıdan yaklaşmış, daha sonra
konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar da
kuşak kavramının tanımını bu eksende ele almıştır.
Bu tanımlamalar incelendiğinde yaş kuşağı, ortak
bir tarih aralığında doğmuş, aynı ekonomik,
siyasal, sosyal olayların etkisi altında büyüme ve
sosyalleşme sürecini geçirdiği için benzer
sorumluluklar yüklendiğinden dolayı ortak inanç,
değer, beklenti ve davranışsal tutumlara sahip
sosyal gruplar olarak tanımlanabilmektedir.
(Mannheim, 1952; Lover, 2008; Joshi, Decker ve
Franz,
2011).
Alwin
(2002)
kuşakların
tanımlanabilmesi için bazı sorulara açıklık
getirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bunlar;
• Aynı zaman aralığında doğmuş olmak,
• Hepsinin aileleri içinde bir pozisyona sahip
olması,
• Tarihsel
açıdan
mensubiyettir.

sosyal

bir

gruba

Burada kuşak ve yaş kavramları ayrımları
yapabilmek önemlidir. Kuşakların ortak davranış
ve değerleri yaş ve olgunlaşma ile beraber
değişecek ve gözlemlenebilir farklar ortaya
çıkacaktır görüşü durumu yaş kavramı ile
açıklamaya çalışmaktadır. Ancak bu görüş,
sosyolojik açıdan güçlü bir temele otursa da
özellikle işletmecilik alanında konu hakkındaki
çalışmaların yönetim ile iş değerleri alanıyla ve
metodolojik
açıdan
sınırlandırılmasından
kaynaklanmaktadır (Özer, Eriş ve Özmen, 2013,
s.125; Akdemir, Konakay, Demirkaya vd., 2013,
s.13).
Kuşak kavramı çalışmalarda ulusal ve küresel
düzey olmak üzere iki farklı şekilde ele
alınmaktadır. Sosyolojik tanım esas alındığında
kuşak kavramı alt kültür olarak ele alınmakta,
kuşakların daha çok kültürler tarafından
şekillendirildiği öne sürülmektedir. Kavrama
küresel kültür ekseninde yaklaşan bakış açısı ise
gençlerin tüm dünyada birbirine benzediğini,
dolayısıyla kültürel değerleri de ekonomik
ideolojinin belirlediğini söylemektedir (Özer vd.,
2013, s. 125).
Yaş kuşakları, doğum tarih aralıkları ve temel
özellikleri
aşağıdaki
tabloda
gösterilmiştir

Tablo 2. Yaş Kuşakları, Doğum Aralıkları ve Temel Özellikleri
Yaş Kuşağı

Doğum Aralığı

Sessiz Kuşak

1928-1945

Bebek Patlaması Kuşağı

1946-1964

X Kuşağı

1965-1979

Turistika, 1(1), 2021

Temel Özellikleri ile İlgili Kilit İfadeler
Tedbirli, Risk Alma Konusunda İsteksiz, Pratik Zekâlı,
Eşsiz Bilgi Kaynağı, Basitçi, Tasarruf Eğilimli,
Otoriteye Sadık, Direktif Almayı Seven, Denge
Düzene İtaatli, Disiplinli, Pragmatik, İstikrar Arayışlı,
Güven, Uyumlu
Sadık, Kanaatkar, Teknolojinin Kimine Yakın Kimine
Uzak, Çalışkan, İdealist, Tutarlı, İş Kolik, Bencil, Maaş
Öncelikli, Eğlenceye Düşkün, Kendini Motive
Edebilen
Teknoloji ile Barışık, Girişimci, Amaç Odaklı,
Bağımsız, Stresten Uzak, Sade İşler, Dışlanma,
Esnek, Özgüvenli, Daha Az Hiyerarşi
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Y Kuşağı

1980-1994

M Kuşağı

1995-2002

Z Kuşağı

2003-…

Teknoloji Dostu, Bireysel, Rahat, Eğlence, Gezme,
Yeni Şeyler Deneme, Başarı, Para, Alış-Veriş, Ne
İstediğini Bilme, Yoğun Çalışma, Sorgulama,
Sevdiklerine Zaman Ayırma, Hayallerinin Peşinden
Koşma
Dijital Kuşak, Teknoloji Dostu, Bireysel, Zor
Beğenen, Küresel Dünya Vatandaşı, PC, GSM,
İnternet
Dünya Zevklerine Düşkün, Teknolojiyi Hızlı
Kavrayan, İşlerini Kısa Sürede Bitiren, Hızlı, Titiz, İleri
Teknoloji Kullanımı

Kaynak: Sönmez, 2015; Önder, 2012; Akdemir vd., 2013; Eryılmaz, 2011; Özer, vd., 2013.
Cinsiyet değişkeni açısından ise tüketim
davranışlarındaki farklılığın kavramın toplumsal
cinsiyet ve toplumsal rol açısından ele alınmasının
doğru olabileceği görülmektedir. Hem toplumsal
cinsiyet hem de rol kavramları konuyu biyolojik bir
mesele olmaktan daha öte, bireyin içinde
bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel
gerçekleri ile ele almaktadır. İlgili yazın
incelendiğinde toplumsal cinsiyet kavramının rol
kuramını
da
birçok
yönden
kapsadığı
görülmektedir.
Cinsiyet kavramı her ne kadar günlük hayatta
tek anlamda kullanılsa da cinsiyet olarak şekillenen
biyolojik yapı (sex) ve bu biyolojik özellikler
üzerine şekillenen toplumsal durum (gender)
olarak birbirinden ayrılmaktadır. Geleneksel
anlayışta her ne kadar cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet kavramlarının tüm yönleriyle birbiriyle
örtüştüğü ve ortak anlam ifade ettiği görüşü hâkim
ise de her iki kavramın da anlamsal boyutlarını
tartışan çalışmalardan geniş bir yazın oluşmuştur
(Vatandaş, 2007, s. 31). Toplum içerisinde kadın ve
erkeğin rol dağılımını ve rollerden ileri gelen
farklılıklar ile bu farklılıkların nedenlerini
açıklamaya yönelik “toplumsal cinsiyet” ile ilgili
kuramlar şu şekildedir (Güldü ve Ersoy, s. 2009);
• Biyolojik Kuram: Kadın ve erkek arasındaki
farkı doğurganlık temelli biyolojik özellikler
bağlamında üstlenilen rol olarak görmektedir.
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• Sosyal Rol Kuramı: Erkek ve kadınlar doğuştan
gelen cinsiyet farklılıklarına özgü cinsiyet
rollerine ve psikolojik eğilimlere sahiptir.
Başarılı
bir
sosyal rol
performansı
gösterebilmek için doğuştan gelen ve zamanla
kazanılan
roller
toplumsal
rolü
oluşturmaktadır.
• Etkileşimsel
Model:
Cinsiyete
dayalı
davranışlar, kadın ve erkeğin etrafına tepkisini
biyolojik faktörler çerçevesinde geliştirse de
bireyin
kültürel
yaşantısında
cinsiyet
davranışlarına ilişkin kurallar, cinsiyet
kimliğinin farklı gelişimine ve tercihlerin
farklılaşmasına neden olabilmektedir.
• Sosyal Öğrenme Kuramı: Ailelerin çocuklarını
doğumundan itibaren cinsiyet temelli olarak
farklı algıladıkları ve buna göre davranış
geliştirdiklerini söylemektedir. Çocuklar da bu
davranışlar sonucunda kendilerine biçilmiş
cinsiyet rolleri ile tutarlı bir şekilde
davranmaya teşvik edilmektedirler.
• Bilişsel Gelişim Kuramı: Çocuğun durağan bir
cinsiyet rolü –kadın ya da erkek- kazanması
sahip olduğu cinsiyeti benimsemesi ve
kendini bu şekilde tanımlaması ile
mümkündür. Davranışlar ise benimsenen bu
toplumsal
cinsiyet
kimliğine
göre
tasarlanmaktadır.
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• Sosyal Baskınlık Kuramı: Bu kurama göre üye
olunan grubun statüsü yükseldikçe grup
üyelerinin de sosyal baskınlığı artacaktır.
Erkeklerin sosyal baskınlık yönelimlerinin
kadınlara göre daha fazla olacağı yorumu
yapılmaktadır.
Giderildiği zaman rahatlık ve zevk veren,
giderilmediğinde ise rahatsızlık ve hüzün yaratan
duyguya ihtiyaç denilmektedir. İnsanlar var olduğu
günden bu yana ihtiyaçlarını gidermek adına
faaliyetlerde bulunmaktadır. Farklı dönemlerde
değişik şekillerde kendini gösteren bu faaliyetler
günümüzde ekonomik etkinlikler şeklindedir. Mal
ve hizmet alımlarında mübadeleyi sağlayabilmek
için temel koşulun karşılıklı değişimi mümkün
kılacak değerlerin varlığı oluşturmaktadır. Bu da
insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için
belirli bir karşılık değerine yani gelire sahip olması
gerektiği sonucuna götürmektedir.
Gereksinimleri sonsuz olan tüketiciler, belirli bir
dönemde elde ettikleri gelirle toplam faydalarını
en yüksek düzeye çıkaracak mal ve hizmetleri
almaya yönelir (Dinler, 2010, s. 38). Ekonomistler,
tüketicilerin mal ve hizmetler hakkında yeterli
bilgiye sahip olduğu ve ihtiyaçlarını karşılarken en
yüksek tatmini sağlayabilmek için parasını ve
zamanını harcarken mantıklı bir şekilde karar
verdiklerini varsaymaktadır. Ekonomik değeri olan

ihtiyaçlarını karşılarken tatmin yeteneği büyük
ölçüde tüketicinin ne kadar parası olduğuna bu da
gelirine bağlıdır (Ayyıldız, 2013, s.112). Gelirin
ölçümü çalışmaların çoğunda hane geliri olarak
ölçümlenmektedir.
Hane
halkları özellikle
beğenmeli ve özellikli mal gruplarında ve lüks
hizmetler için mal ve hizmet alım kararları daha
çok gelir üzerinden değil, ailenin zorunlu
ihtiyacının karşılanmasının ardından geriye kalan
gelir olan ihtiyari gelirlerini taban alarak
vermektedir.
Hane halkı mensubu birçok birey istedikleri her
şeyi alabilecek gelire sahip değildir. Temel
ihtiyaçların tanımlanmasının aileden aileye ve
zamanla değişkenlik gösterdiğinden ihtiyari gelirin
belirlenmesi de zorlaşmaktadır. Bu, ailelerin yaşam
tarzları açısından neleri gerekli gördüğüne bağlıdır
(Ayyıldız, 2013, s. 112).
Bu bağlamda gelir kavramı ile ilgili pazarlama
araştırmalarında
sınıflandırma
ve
bulgu
yorumlamada gelir çerçevesinde yapılacak
yorumlar bireylerin ve hanelerin gelirlerinden
ziyade bu gelirin harcamaya yönelik anlamı ve bazı
mal ve hizmet gruplarında ihtiyari gelir üzerine
odaklanmayı sağlayacak resmi açlık, yoksulluk
sınırları üzerinden yapılabileceği görülmektedir.
Türkiye için 2020 yılına ait asgari ücret, açlık ve
yoksulluk sınırları tablo-3’de gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 Yılı Gelir Grupları ve Gelir Düzeyleri
Gelir Grupları

Gelir Düzeyi

Açlık Sınırı
Asgari Ücret
Yoksulluk Sınırı

2.219,45 TL
2.324,70 TL
7.229,49 TL

Kaynak: TÜİK, 2020
Eğitim
kavramının
ise
pazarlama
araştırmalarında
sınıflandırma
açısından
diğerlerine göre daha belirli ayrımlara sahip iken,
yorumlama açısından ise fazla yorumlanmayan bir
demografi olduğu görülebilmektedir.
Pazarlama araştırmalarında kullanılan önemli
bir
demografi
olan
eğitim
konusunda
Turistika, 1(1), 2021

kullanılabilecek sınıflandırma ölçütü olarak da Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Hayat
Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinliklere İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde belirlenen “Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi” yetkinlikleri kullanılabilir.
Çünkü eğitim seviyesi akademik anlamda yetkinlik
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ve yeterliliği kapsarken, aynı zamanda bilişsel ve
sosyal yetkinliklerle ilgili de bir takım yeterliliklerin
göstergesidir ve öğrenme faaliyetleri sadece
eğitim kurumları içerisinde değerlendirilmemekte,
etkinliklere hayat boyu öğrenme kapsamında
yaklaşılmaktadır.
Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler
Avrupa Referans Çerçevesi, tanımlanan anahtar
yetkinlikleri, “Anahtar yetkinlikler, kapsayıcı ve
sürdürülebilir büyüme, sosyal dayanışma ve
demokratik kültürün daha fazla gelişmesine
yönelik ihtiyaçları karşılamaktadır.” Bu Tavsiye
Kararı’nın amaçları için yetkinlikler; bilgi, beceri ve
tutumların bir birleşimi olarak tanımlanırken:
• Bilgi; hâlihazırda mevcut olgu, veri, kavram,
fikir ve kuramlardan oluşur ve belirli bir alan
ya da konunun anlaşılmasını destekler;
• Beceriler; süreçleri yürütme kabiliyeti ve
kapasitesi olarak tanımlanır ve sonuçlara
ulaşmak için mevcut bilgiyi kullanır;
• Tutumlar; fikir, kişi veya durumlara karşı etki
ya da tepki gösterme yetenek ve zihniyetlerini
tarif eder.

Tüm anahtar yetkinlikler eşit derecede önemli
görülmektedir; her biri toplumda başarılı bir
yaşama katkı sağlamaktadır. Yetkinlikler birçok
farklı ortamda ve çeşitli bileşimlerle uygulanabilir.
Eleştirel düşünme, problem çözme, takım
çalışması, iletişim ve müzakere becerileri, analitik
beceriler, yaratıcılık ve kültürlerarası beceriler gibi
beceriler,
anahtar
yetkinlikler
içerisinde
gömülüdür.
Referans Çerçevesi sekiz anahtar yetkinlik
belirlemektedir:
• Okuma yazma yetkinliği,
• Çoklu dil yetkinliği,
• Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve
mühendislikte yetkinlik,
• Dijital yetkinlik,
• Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme
yetkinliği,
• Vatandaşlık yetkinliği,
• Girişimcilik yetkinliği,
• Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği.” (Hayat
Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler
Tavsiye Kararı)
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) referans
seviyeleri
Tablo-2’de
gösterilmiştir;

Tablo 4. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Referans Seviyeleri
Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
4.Seviye
5.Seviye
6.Seviye
7.Seviye
8.Seviye

Yeterlilik Örnekleri
İlkokul Diploması
Yaygın Eğitim Sertifikası / Ortaokul Diploması
Yaygın Eğitim Diploması / Lise Diploması
Mesleki / Teknik Eğitim Diploması
Ön-Lisans Diploması
Lisans Derecesi
Yüksek Lisans Derecesi
Doktora Derecesi

Kaynak: www.atsomesem.org.tr
İnsanların geçimini sağlama yöntemleri gittikçe
karmaşıklaşmakta, sürekli yeni meslek tanımları
yapılmaktadır. Bazı meslekler çok kısa süre
öncesine kadar hayatta değil iken bazı meslekler
ise yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Bireyler,
Turistika, 1(1), 2021

mevcut eğitim sistemlerinin bir gereği olarak
birçok ülkede henüz yirmili yaşlara gelmeden
meslek seçimini yapmak durumunda kalmaktadır.
Aslında seçimi yapılan sadece gelir elde edilecek
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uğraş değil, ömürlerinin geri kalanını nasıl
geçirecekleridir (Ensari ve Alay, s. 2017, 411).
Bu konuda TÜİK tarafından da meslek
sınıflandırması
olarak
kullanılan
ISCO-88
(International
Standard
Classification
of
Occupations) kıstasları kullanılabilir. ISCO-88’in üç
temel amacı vardır (Tuncer ve Taşpınar, 2004, s.
2);
• Meslekler konusunda uluslararası işbirliğini
sağlamak ve ulusal istatistikçilerin elde ettiği
mesleki bulguları uluslararası alana taşımak,

• Mesleki verileri uluslararası alanda derleyerek
yapılacak araştırmalarda kullanılabilmesini
sağlamak,
• Gelişmekte olan ülkelerin model sunabilmek
veya ulusal mesleki sınıflandırmalarını gözden
geçirmektir.
Sınıflandırma, meslekleri on ana gruba ayırarak
ele almakta, bunları da çeşitli düzeylerde
toplamda 390 alt gruba ayırmaktadır. Ayrıca
yapılan ana gruplandırmayı alınan eğitim
seviyelerine göre de değerlendirmektedir. ISCO-88
grupları ve AYÇ Referans Seviyeleri ve Türk Eğitim
Sistemi Karşılıkları Tablo-3'de gösterilmiştir;

Tablo 5. ISCO-88 Meslek Grupları ve Eğitim Seviyesi Karşılıkları
Ana Gruplar
1 1. Kanun Yapıcılar,
Üst Düzey
Yöneticiler,
Müdürler
2. Profesyonel Meslek
Mensupları
3. Yardımcı
Profesyonel Meslek
Mensupları
4. Büro ve Müşteri
Hizmetlerinde
Çalışan Elemanlar
5. Hizmet ve Satış
Elemanları
6. Nitelikli Tarım,
Hayvancılık, Avcılık,
Ormancılık ve Su
Ürünleri Çalışanları
7. Sanatkârlar ve İlgili
İşlerde Çalışanlar
8. Tesis ve Makine
Operatörleri ve
Montajcıları
9. Nitelik
Gerektirmeyen
İşlerde Çalışanlar
Turistika, 1(1), 2021

Alt-Ana
Gruplar

İkincil
Gruplar

3

8

ISCO
Beceri
Düzeyi

AYÇ Referans
Seviyesi
Karşılığı

Türk Eğitim Sistemi
Karşılığı

---

Doktora
Yüksek
Lisans/Lisans

4

18

4.

8/7/6

4

21

3.

5

2

7

2.

4 /3

Ortaokul/Lise

2

9

2.

4 /3

Ortaokul/Lise

2

6

2.

4 /3

Ortaokul/Lise

4

16

2.

4 /3

Ortaokul/Lise

3

20

2.

4 /3

Ortaokul/Lise

3

10

1.

1 /2

İlkokul

MYO
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0. Silahlı Kuvvetler

1

1

---

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr
SONUÇ
Tüketim davranışları, farklı ürünler ve satın
alma süreçlerine göre önemli ölçüde değişiklikler
göstermektedir. Günümüz piyasalarındaki sınırsız
ürün çeşitliliği, tüketici kararları hakkındaki tüm
ihtimallerin belirlenmesini pratik olmayan hale
getirmiştir. Bu da etkin bir stratejik pazarlama
planlamasının yapılabilmesi için derin bir müşteri
bilgisine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu
açıdan mevcut ve potansiyel müşterileri
tanımadan, anlamadan doğru hedef pazara
odaklanmak veya tüketiciye kendi çıkarlarına en
fazla hizmet ettiğine inanacağı bir pazarlama
karması geliştirmek zor olacaktır (Ayyıldız, 2013, s.
112).
Pazarlama yöneticilerinin özellikli hedef
pazarlarını anlayabilmek için uyguladıkları genel
davranış prensipleri vardır. Bu prensipler ekonomi,
psikoloji, sosyoloji ve diğer davranış bilimlerini
içermektedir (Ayyıldız, 2013, 112). Tüketicinin
sahip olduğu demografik özellikler, tüm bu alanları
kapsadığından pazarlama yöneticileri tarafından
tanınması
ve
karakteristik
niteliklerinin
belirlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.
Çünkü demografik faktörler kişinin satın alma
davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir
(Mucuk, 2010, s. 81).
Yapılan çalışmaların neredeyse tamamında
demografik faktörler hem toplanan verinin analize
uygun hale getirilmesi aşamasında hem de hipotez
testlerinde analiz için kullanılmaktadır. Ancak saha
araştırmalarının bu işlemlerde güven ve niteliksel
açıdan yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Verinin
sınıflandırılması aşamasında bu çalışmanın
konusunu oluşturan demografik faktörler için
uygulama birliği olmadığı, -büyük çoğunluğundaaraştırmacının inisiyatifinde aralıklar belirlendiği
görülmektedir. Özellikle yaş, gelir ve eğitim
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gruplandırmalarında çalışmalar arasında çok farklı
gruplandırmaların yapıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada, kullanılabilecek teori ve
kavramların sadece en ön plana çıkanlarına yer
verilmiştir. Hem piyasaların hem de çalışmaların
çeşitliliği –endüstriyel pazarlar ve tüketici pazarları
ayrımı gibi ya da mal çeşitlerine göre- açısından
düşünüldüğünde, daha farklı ve/veya daha niş
teoriler ve kavramlar da özellikle sonuç
kısımlarında ele alınabilir.
Pazarlama bilimi uygulamalı bir bilimdir. Bir
yönüyle bilimsel gelişimi amaçlarken bir yönüyle
de sektöre katkı sunmaktadır. Konu bu yönüyle ele
alındığında, pazar ve tüketicinin doğru bir şekilde
betimlenmesinin ticari açıdan hayati bir öneme
sahip olduğu günümüz piyasa yapısında pazarlama
akademisyenlerinin
bu
konuda
yaptıkları
çalışmaların güveninin istatistiksel yönünün
yanında niteliksel açıdan da yüksek olması
piyasaya dolayısıyla ülke ekonomisine de ciddi
katkılar sunacaktır. Diğer açıdan da bu çalışmada
bahsi geçen ya da başka sosyal ya da diğer bilim
dallarının çalışmalar içerisinde kullanılması, yani
pazarlama araştırmalarının disiplinler arası bir hal
alması, pazarlama akademisyenlerinin ülke
bilimine katkısını da arttıracaktır.
Bilimsel
açıdan
çalışmaların
yorumsal
niteliğinin artırılabilmesi için demografik faktörler
ile ilgili kavramları daha derinlemesine ele alan
özellikle
davranış
bilimleri
ekseninde
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Özellikle
sonuç çıkarıcı araştırmalarda hipotez testleriyle
elde edilen bulguların yorumlanmasında anlam
derinliğinin artırılması ve sonuç bölümlerinin daha
sistematikleştirilmesi açısından bahsedilen bu
durum elzem görülmektedir. Örneğin farklı iki yaş
grubu arasında anlamlı bir farkın olmasının
nedeninin yorumlanması aslında bu kişilerin farklı
zamanda farklı tecrübeler ile büyümesinin belirli
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bir mal grubu hakkında ya da tüketim davranışında
farklı görüş ve davranışlar geliştirmesi ile ilgili
olabilmektedir. Bu durumun yorumlanmasında
araştırmacıya en fazla yaş kuşakları kuramı
yardımcı olacaktır.
Demografik faktörler tüketici karar süreci
içerisinde kişisel faktörler olarak ele alınmaktadır.
Bunun yanında davranışı etkileyen durumsal
faktörler de söz konusudur. Sadece demografik
faktörler kullanılarak sonuca ulaşmak mümkün
değildir. Bunun yanında psikolojik ve davranışsal
faktörlerin de değerlendirme içerisine alınması
önemlidir. Hatta sonuç açısından demografik
faktörlerin hepsi tek başına yeterli anlamı ifade
etmeyecektir. Aslında cinsiyet, yaş, eğitim, gelir
düzeyi ve meslek özelliklerinin toplamı kişinin
karakteristiğini yansıtmaktadır.
Bu açıdan bahsi geçen özellikler için kuram,
kavramların ve yapılan ulusal ve/veya uluslararası
sınıflandırmaların kullanılması toplum gerçekleri
ile örtüşme açısından da önemlidir. Mesela alınan
eğitimin seviyesi mesleği büyük ölçüde
etkilemektedir. Meslek de kişinin gelir seviyesi için
önemli bir gösterge -her durum için olmamakla
birlikte- olabilmekte ve alınan karar yaş ile de
açıklanabilmektedir. Faklı yaş gruplarının tüketim
davranışlarının ya da bir markaya ya da mal
grubuna karşı yargısının farklı olması yaş kuşakları
kuramı ile açıklanabilir ancak konu farklı yaş
gruplarındaki cinsiyet dağılımının ters yönde
yoğunlaşması ile de açıklanabilir ya da meslek
gruplarının ve gelirlerin farklılaşmasından dolayı
da vizyon farklılığı görülebilir. Hatta sadece gelir
seviyesi değil, kişinin ihtiyati gelirinin değişmesi
dahi gerçek nedeni oluşturabilecektir.
Çalışmada demografik faktör olarak sadece
cinsiyet, yaş, gelir, eğitim ve meslek kavramları ele
alınmıştır. Fakat yapılan ve bundan sonra yapılacak
olan çalışmalarda medeni durum, yaşanılan coğrafi
ve/veya idari bölge gibi daha fazla demografik
özelliğin de kullanıldığı görülmektedir. Bu
yelpazenin artırılması ve yapılan yorumlarda bu
Turistika, 1(1), 2021

demografik faktörlerin de anlam derinliği ile
kullanılması
çalışmaların
niteliği
üzerinde
doğrudan etkili olacaktır.
Kavramlar sadece tek bir bakış açısı ya da
anlam ifade etmemektedir. Örneğin, meslek
sadece gelir oluşturan bir uğraş değil aynı
zamanda hayat ritminin ve belirli bir yaşam
kültürünün de sembolüdür. Yaş sadece numerik ve
kronolojik bir kavramı değil aslında yaşam
tecrübesi ve bu tecrübenin içeriğini ifade
etmektedir. Cinsiyet sadece biyolojik bir yapıyı
ifade etmemekte, yaşanılan toplum içerisinde
giydirilmiş
belirli
davranış
ve
rolleri
göstermektedir. Eğitim sadece sahip olunan
diploma değildir. Diploma, içeriğindeki sosyal,
akademik, mesleki, bilişsel yeterlilikleri gösteren
bir metadır. Tüm bunları topladığımızda
demografi, insanı hayatın her alanında olduğu gibi
tüketim davranışlarında da büyük ölçüde anlamayı
mümkün kılmaktadır. Pazarlama araştırmalarında
bu kavramların belirli teorik temelleri ile ele
alınması hem araştırma niteliği hem de anlamlılığı
açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bir takım
teoriler çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar
daha sonra yapılacak meta-araştırmalar için de
daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Örneğin; farklı
zamanlarda yapılan araştırmalarda asgari ücret ile
açlık/yoksulluk sınırları arasındaki oransal farklar
değişen tüketim davranışının belirli ölçüde
açıklayıcısı olabilecektir.
Çalışmanın en önemli kısıtı sadece ilgili alan
yazınlarının taranması ile oluşturulmasıdır. Nicel
yöntemlerle ve nitel saha çalışmaları ile
desteklenmesi
durumunda
bugüne
kadar
metodolojik kısıtlar içerisinde kalmış kavram ve
teorilerin saha çalışmaları içerisine daha sağlam
yerleştirilmesi alınan örneklemlerin ana kitle
temsil yeteneğini de artıracaktır.
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Etik Kurul İzni
Bu makale etik kurul izni gerektiren bir çalışma
grubunda yer almamaktadır.
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Özet
Çalışmada, Fortune 1000’de yer alan çok uluslu turizm işletmelerinin (konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence) güncel
istatistiki verilerden yararlanarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, çok uluslu konaklama, yiyecek-içecek ve
eğlence işletmelerinin mevcut durumlarına ilişkin genel istatistiki bir perspektif sunması bakımından önemlidir. Bu
bağlamda, 8 konaklama, 11 yiyecek-içecek ve 5 tane de eğlence işletmesi araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada
nitel bir yaklaşım ve doküman incelemesi yöntemi benimsenmiştir . Araştırma verileri, Fortune WEB Sitesi’nde yer alan
2021 yılı istatistiklerinden derlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, en büyük 1000 işletme listesinde yer alan
konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence işletmelerinin büyük çoğunluğunun bilhassa son dönemde, Covid-19 salgını ile
birlikte sosyal faaliyetlerde yaşanan dönüşümlerden ve tüketim tercihlerine yönelik değişimlerden etkilendiği ve
gelirlerinin düştüğü gözlenmiştir. Bu durumda, Fortune 1000 listesindeki işletmelerin konumlarını kaybetmelerine
neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Fortune, Çok Uluslu İşletmeler, Turizm İşletmeleri

AN OVERVIEW OF GLOBAL TOURISM IN THE COVID-19
PROCESS: A SECTORAL REVIEW OF GLOBAL TOURISM
BUSINESSES IN FORTUNE 1000
Abstract
The study aimed to examine multinational tourism businesses (accommodation, food and beverage and
entertainment) in the Fortune 1000 using up-to-date statistical data. The research is important in that it provides an
overall statistical perspective on the current situation of multinational accommodation, food and beverage and
entertainment businesses. In this context, 8 accommodations, 11 food and beverages and 5 entertainment businesses
were included in the research. A qualitative approach and document review method were adopted in the research.
The research data is compiled from the statistics for 2021 on the Fortune WEB Site. When the research findings were
examined, it was observed that the vast majority of accommodation, food and beverage and entertainment
businesses in the top 1000 business lists were affected by the transformations in social activities and changes in
consumption preferences, especially recently with the Covid 19 pandemic, and their revenues decreased. In this case,
it has caused businesses on the Fortune 1000 list to lose their position.
Keywords: Covid-19, Fortune, Multinational Businesses, Tourism Businesses
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GİRİŞ
20.yy ile birlikte küreselleşmenin önem
kazanması ve özellikle 1980 sonrası dönemde tüm
dünyaya yayılması ile birlikte işletme yapıları da
oldukça hızlı bir değişim ve dönüşüm
geçirmişlerdir. Bu doğrultuda, işletmeler yalnızca
ulusal sınırlar içerisinde belirli bir pazara hâkim
olarak ürün/hizmet üretip satmanın ötesinde
uluslararası pazarlarda yer alarak farklı
coğrafyalarda da var olmak ve küresel anlamda
söz sahibi olmak istemektedirler. Bunun en yaygın
ve somut örnekleri, küreselleşmenin öncü ülkesi
ABD şirketleri tarafından uygulanmış ve
uygulanmaya devam etmektedir. Diğer yandan,
işletmelerin
uluslararası
pazarlarda
boy
göstermekle kalmayıp gittikleri ülkede şube açarak
fiziki olarak da varlık göstermeleri ve mülkiyet
edinmeleri çok uluslu işletme yapılarının ortaya
çıkmasını sağlamıştır.
Birçok işletmenin küresel Covid-19 salgınıyla
mücadele etmede karşılaştığı zorluklar ve salgının
başlamasından bu yana geçen iki yıllık sürede;
işsizliğin artması ve iktisadi zorluklar da kendini
çok fazla hissettirmeye başlamıştır. Küresel salgına
bağlı iktisadi krizin en yoğun yaşandığı 2020 yılının
ardından, küresel ekonomide 2021 yılında bir
toparlanma görülmüştür.
2021 yılının ilk
çeyreğiyle birlikte salgına karşı alınan önlemler ve
aşılama oranları
dünya
genelinde
artış
göstermiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel
ekonominin, bir önceki yılının aynı dönemine
kıyasla yüzde 3,1 büyüme gösterdiği belirlenmiştir.
2021 yılının ilk çeyreğinde gelişmiş ekonomilerin
yüzde 0,6 oranında gerilediği, gelişmekte olan
ekonomilerin ise yüzde 9,5 oranında büyüdükleri
ileri sürülmektedir. Salgının nasıl bir seyir
izleyeceği, devletlerin bu duruma karşı hangi
stratejileri takip edecekleri ve küresel ticaretteki
belirsizlikler halen devam etmektedir (Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, 2021).
Araştırmada çok uluslu konaklama, yiyecekiçecek ve eğlence işletmelerinin güncel verilere
dayanılarak incelenmesi ve Covid-19 pandemi
sürecinin işletmelerin gelirlerine etkisi ele
Turistika, 1(1), 2021

alınmaya çalışılmıştır. Literatür incelendiğinde, çok
uluslu işletmeler ile ilgili farklı konularda pek çok
çalışma olmasına rağmen, çok uluslu konaklama,
yiyecek-içecek ve eğlence işletmelerini güncel
verilerle ele alan araştırmaların oldukça sınırlı
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, bu durumdan ve
çok uluslu turizm işletmelerinin güncel
durumlarına ilişkin bilgiler sunması bakımından
önem arz etmektedir.
1. İŞLETMELERİN ULUSLARARASI
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
Küreselleşme ile birlikte sınır ötesi ticaretlerin
önündeki
engellerin
kaldırılması
sonucu
uluslararası ticaret de artışlar olmuştur. İşletmeleri
uluslararası pazarlara sevk eden çeşitli faktörler
vardır. Bu faktörler; çekici faktörler, itici faktörler
veya her ikisinin de bir arada olduğu faktörlerdir.
Çekici faktörler, işletmenin hâlihazırda bulunduğu
pazardan ziyade uluslararası pazarların daha çekici
olması durumudur. İtici faktörler ise mevcut
pazarda yaşanan sıkıntıların ulusal sınırların
dışındaki
pazarlarda
faaliyet
gösterilerek
giderilmesidir (Ulaş, 2009).
Küresel pazarların ortaya çıkışında, ticaret
engellerinin kaldırılmaya başlamasının yanında
teknolojik gelişmeler de önemli rol oynamıştır.
Mikro işlemcilerin geliştirilmesiyle, işletmeler
bilgilerini düzenli olarak kayıt altına almaya
başlamışlardır. Kişisel bilgisayarlar ve daha sonra
geliştirilen mobil iletişim cihazları gelişen mikro
işlemci teknolojisinin sonuçlarıdır. Özellikle mikro
işlemci teknolojisindeki ve internetteki gelişmeler
sonucunda ortaya çıkan mobil pazarlama
uygulamaları, pazarların küreselleşmesinde büyük
rol oynamıştır (Ulukan, 2018).
1.1. Uluslararası İşletmeler
Uluslararası işletmeler, sadece ülke içi değil
yabancı ülkelerde de çeşitli faaliyet alanlarından
birinde veya birkaçında üretim veya satış yapan
işletmelerdir (Ünsar, 2007). Başka bir tanıma göre
uluslararası işletme, uluslararası ticaret ve/veya
uluslararası yatırım yapan işletmedir. Uluslararası
işletmelerde, uluslararası örgütlenme, tedarik,
üretim, pazarlama ve başka herhangi bir değer
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oluşturan
faaliyetler
yapılabilmektedir.
Uluslararası işletmeler, yabancı müşterileri bularak
onlarla iş ortaklıkları gerçekleştirirler. Uluslararası
işletmeler, ürünler, sermaye, teknoloji, bilgi ve
emeğin ülke sınırlarını aşan temsilcileridirler.
Küçük ve orta ölçekteki pek çok işletme dahi
uluslararası piyasalarda faaliyet yürüterek
küreselleştikçe
uluslararası
işletme
haline
gelmektedir (Koç, 2018).
1.2. Çok Uluslu İşletmeler
Çok uluslu işletmeler, birden fazla ülkede mal
ve hizmet üretip onları pazarlayan, kendilerine ait
kurumsal hedefleri ve politikaları olan, bu hedef ve
politikaları tüm bağlı kuruluşlarda uygulayan
şirketlerdir (Gerşil, 2004). Bir başka tanıma göre
çok uluslu işletmeler, yatırım faaliyetlerini birden
çok ülkede devam ettiren ve üretime yönelik
kararlarını tek bir merkezden alan şirketlerdir
(Esen ve Gürson, 2016). Benzer şekilde, Seyidoğlu
(2003) da çok uluslu işletmeyi, bir ana merkezi
olan ve bu merkezden kontrol edilen, farklı
ülkelerde
iktisadi
faaliyetlerde
bulunan
işletmelerden
oluşan
bir
bütün
olarak
tanımlamaktadır. Çok uluslu işletmelere ilişkin
birtakım özellikler şu şekilde sıralanabilmektedir
(Güregen, 2020): Çok uluslu işletmeler, değişik
ülkelerde
iktisadi
faaliyetlerde
bulunan
işletmelerdir; çok uluslu işletmelerin örgütlenme
yapısında bir ana merkez ve bu ana merkeze bağlı
işletmeler bulunmaktadır; çok uluslu işletmelerin
güçlü finansal alt yapıları olduğundan olası
krizlerden minimum seviyede etkilenmektedirler;
çok uluslu işletmelerde yenilikler sıkı bir şekilde
takip edilmekte ve AR-GE faaliyetleri güncel bakış
açısı doğrultusunda şekillendirilmektedir.
1.3. Küreselleşme, Küresel İşletmeler ve
Covid-19
Küreselleşme; dünya çapında üretilen malların,
hizmetlerin, iktisadi faaliyetlerin, teknolojik
gelişmelerin, eğitimin, kültürün, sağlığın ve
düşüncelerin hızlı bir biçimde ulusaldan
uluslararası boyuta geçiş sürecini ifade etmektedir
(Çeken, 2003a). Küreselleşme kavramı, farklı
yatırım araçlarının oluşturulması ve teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak artan bilgi transferi,
Turistika, 1(1), 2021

rekabet anlayışının ulusal sınırlara sığmaması ve
uluslararası sermaye yatırımlarının serbest bir hale
gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır (Çelik, 2012).
Küreselleşme sürecinde etkili olan birtakım
faktörler, dış ticaretin serbestleştirilmesi; vergi ve
kotalarda iyileştirmeler; kalifiye personelin küresel
anlamda rahat yer değiştirmesi; teknolojinin
gelişmesiyle birlikte bilgi akışının hızlanması;
bilimsel çalışmaların sayısının ve niteliğinin
artması; çok uluslu şirketlerin faaliyetleri sonucu
uluslararası pazarlar oluşması ve piyasa ekonomisi
temeline dayandırılmış kapitalist sistemin
oluşturulması şeklinde sıralanmıştır (Çeken,
2003b). Küreselleşme sürecinin hızlı bir şekilde
gelişim göstermesinde birçok etken mevcut
olmasına rağmen bu etkenlerin başında çok uluslu
şirketler gelmektedir. Çok uluslu şirketler, ulusal
sınırların içerisinde yer alan pazarların uluslararası
sınırlara yayılmasını sağlamışlardır (Güzelcik,
1999).
Dünyanın genelini bir iş alanı olarak gören ve
dünyayı tek bir ekonomi olarak tanımlayan, tüm
strateji ve çalışmalarını küresel çapta oluşturan
işletmelere küresel işletmeler denilmektedir
(Türker ve Örerler, 2004). 2021 yılı verilerine göre,
dünyanın
en
büyük
küresel
işletmeleri
sıralamasında birinci sırayı 559,1 milyar $ geliriyle
Walmart (ABD) almaktadır. Onu sırasıyla 386,6
milyar $’lık geliriyle State Grid (Çin), 386 milyar $
geliriyle Amazon (ABD), 283,9 milyar $ geliriyle
China National Petroleum (Çin) ve 283,7 milyar $
geliriyle Sinopec Group (Çin) izlemektedir
(Fortune, 2021a).
2. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
Küreselleşme kavramının literatüre girmesiyle
birlikte uluslararası alanda çok sayıda teorik ve
ampirik çalışmanın çok farklı coğrafyalarda
yapılmaya başlandığı görülmektedir. Küresel
boyuta erişmiş olan işletmelerin küresel yapının
hemen hemen her yerinde yürüttükleri
operasyonlar pek çok bilim insanının ilgisini çekmiş
ve yeni yeni çalışma alanları oluşturmuştur. Bu
sebeple literatür incelendiğinde çalışmalarımıza
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ışık tutacak zengin bir saha ile karşı karşıya
kalmaktayız.
Elmacı (1992), Türk işletmelerini küreselleşme
bağlamında değerlendirdiği araştırmasında Türk
işletmelerinin küreselleşerek uluslararası pazarlara
açılabilmeleri için yeniden yapılanmaya gitmeleri
gerektiğini belirtmiş ve dört farklı öneri
geliştirmiştir. İlk olarak, küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin esnek yapılarını ve maliyet avantajı
unsurunu iyi değerlendirmesi gerektiği ikinci
olarak, gelişmiş ülke işletmeleri ile stratejik
işbirliği, ortak girişim, işletme birleşmeleri ve satın
almaları gibi yollarla ilişki kurarak küresel
pazarlara giriş yapmalarının gerekliliği üçüncü
olarak,
tüketici gereksinimlerinin iyi analiz
edilmesi ve son olarak ise küreselleşme
sürecindeki en önemli unsurun esnek işletme
yapısı olduğuna dikkat edilerek bu yapının
korunması gerektiği belirtilmiştir.
Bilge ve Zerenler (2006) ise küreselleşme ile
teknoloji ilişkisinden hareket ederek küreselleşme
sürecinde teknolojik değişim hızının da arttığını,
dolayısıyla ürünlerin kullanım sürelerinin ve buna
bağlı olarak da ürünleri tasarlama ve sunma
sürelerinin kısaldığını belirtmiş ve işletmelerin bu
hızlı değişimlere ayak uydurmaları gerektiğini
vurgulamıştır. Benzer şekilde, Tağraf (2008) da
teknolojide ve iletişim olanaklarında yaşanan
gelişmelerin
küreselleşme
sürecini
hızlandırdığından
ve
işletmeler
nezdinde
uluslararası alanda faaliyet göstermenin bir nevi
zorunluluk halini aldığından bahsetmiştir. Tallman,
Luo ve Buckley (2017)’e göre ise bilgi
teknolojilerinin yaygın kullanımı, gelişmekte olan
pazarlara ilişkin güvenin artması, düşük maliyet ile
üretim yapan rakiplerin çoğalması, yerel olarak
esnek olabilen ancak küresel anlamda şirket
birleşmeleri yönünde yüksek düzeyli baskının
varlığı ve pazar payında küresel rekabet avantajları
oluşturma arayışı gibi değişiklikler işletmeleri iş
modeli yeniliklerine teşvik etmektedir. Ek olarak,
gelişmekte olan ülkelerde orta ve alt gelir
grubunun yaşadığı zorluklar ve gelişmiş ülkelerdeki
iktisadi büyümenin yavaşlaması gibi yeni
zorlukların ortaya çıkardığı baskılar ve yeni iş
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fırsatları da dâhil olmak üzere yeni iş modelleriyle
yenilik yapma gerekliliği, çok uluslu şirketler
üzerinde ek baskı oluşturmaktadır.
Atik (2007) de küreselleşme ve küresel
işletmeleri
değerlendirdiği
araştırmasında
teknoloji, taşımacılık ve iletişim alanındaki köklü
değişimlerin ulusal sınırları ortadan kaldırarak
küreselleşmeyi hızlandırdığını, pek çok mal ve
hizmetin dünyanın her yerinde üretilip
satılabileceği bir iktisadi düzen oluştuğunu, tüm
dünyanın tek tip üretim ve tüketim şekline
evrildiğini ve çok uluslu küresel işletmelerin her
geçen gün daha da büyüyerek ulus devletler
üzerinde ciddi bir yaptırım gücüne sahip olduğunu
belirterek konuyu farklı açılarıyla ele almıştır.
Akbulut ve Paksoy (2007)’un küresel işletmelerde
marka değeri ile finansal göstergeler arasında ilişki
aradıkları araştırmasında, yalnızca faiz ve vergi
öncesi kâr (FVÖK) ve vergi öncesi kâr (VÖK) ile
marka değeri arasında ilişki tespit edilmiş ve
markaların işletmeler üzerinde pazar payı, piyasa
değeri ve büyüklüğü konularında etkili olduğu
ifade edilmiştir. Kocaman (2017), çok uluslu
işletmelerin küreselleşmesine yönelik 17 maddelik
temel bileşenler ortaya koyarak ilgili literatüre ve
şirketlere ilişkin geniş bir perspektif sunmuştur.
Bu temel bileşenler, küresel stratejik hedefler;
küresel işletme fonksiyonları (yönetim, AR-GE, İKY
vb.); standart İKY uygulamaları; performans
değerleme ve ödüller; toplam kalite yönetimi ve
uluslararası sertifikalar; bilgi sistemleri ve şeffaflık;
kurumsal
kaynak
planlaması;
kurumsal
derecelendirme; uluslararası finansal raporlama;
uluslararası AR-GE ve stratejik işbirlikleri; sermaye
ve işgücünün küresel hareketliliği; küresel üretim
ağı; yönetici yurt dışı tecrübesi; uluslararası
yarışmalar, etkinlik ve ödüller; ihracat firması
olmama; sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
şeklinde sıralanmıştır.
Kamran (2020), 2020 yılının başında ortaya
çıkan Covid-19 salgınının getirdiği iktisadi
sonuçların ülke ekonomilerini felç ettiğini ve
salgının iş dünyasını, yatırımları ve tüketim
kalıplarını değiştirdiğini belirterek şirketlerin
belirsiz ortamda hareket etmek için finansal
güçlerini geliştirmeleri gerektiğini ve işletmeler
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için önceliğin, temel zorlukların üstesinden gelmek
olduğunu ifade etmiştir. Nhamo vd. (2020),
salgının etkilerini eğlence sektörü üzerinden
değerlendirerek pandeminin özellikle iktisadi
anlamda eğlence sektörüne ciddi zararlar verdiğini
ve küresel eğlence işletmeleri için milyarlarca
dolarlık kayıplara yol açtığını ortaya koymuştur.
Gopalakrishnan ve Aitharaju (2020) da konuyu
Covid-19’un olumlu etkileri bağlamında ele almış
ve pandemi sürecinin, küresel işletmelerin dijital
dönüşümüne bir fırsat doğurduğunu ve bununla
birlikte maliyetlerin düşürülmesine de neden
olabileceğini öne sürmüşlerdir. Atherton (2021) ise
çalışmasında Çin'in hızla büyüyen küresel
şirketlerini analiz etmiş ve iç pazardaki dayanıklı
yapısını koruyan işletmelerin küresel gelişmelere
karşı ön hazırlıklı sürdürülebilir bir iş modeli
uygulayarak dış pazarlarda da başarılı grafiğini
sürdürdüğünü saptamıştır.
Literatür incelemesi göstermiştir ki turizm
işletmeleri de tekstil ya da otomotiv gibi başka
sektörlerin
işletmelerinde
olduğu
gibi
küreselleşme ve beraberinde ortaya çıkan
gelişmelerden etkilenerek çok uluslu işletme
yapılarına doğru evrilmiştir. Özellikle 1980 sonrası
dönemde turizm işletmeleri, ülke sınırlarını aşarak
küresel boyutta daha çok faaliyet göstermeye
başlamışlardır. Bu durumda, iktisadi, örgütsel,
yönetsel, yapısal kısacası her alanda daha
karmaşık işletme türlerinin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Diğer yandan, küresel
büyüklükteki işletmelerin tamamında olduğu gibi
çok uluslu turizm işletmeleri de küresel düzeyli
pek çok krize maruz kalmıştır. Bu krizlerin belki de
en ciddilerinden biri de 2019 yılı sonunda ortaya
çıkan Covid-19 salgını sonrası yaşanan küresel
krizdir. Buna bağlı olarak, araştırmada işletmeler
daha çok iktisadi anlamda ele alınmış ve Covid-19
sonrası turizm işletmelerinin piyasa değerlerine,
gelirlerine ve istihdamlarına yönelik mevcut bir
durum incelemesi ortaya konmaya çalışılmıştır.
3. YÖNTEM
Araştırmada nitel bir yaklaşım ve doküman
incelemesi yöntemi benimsenmiştir. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
Turistika, 1(1), 2021

analizini
kapsamaktadır.
Diğer
yandan,
araştırmanın problemi, hangi dokümanların veri
kaynağı olarak kullanılabileceğini belirlemede
önemli olmaktadır (Kuzu, 2013). Dolayısıyla,
çalışmada konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence
işletmelerinin özellikle Covid-19 salgını sonrası
gelir ve istihdam verilerine ilişkin mevcut
durumlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Sorusundan hareket edilmiş ve veriler, bilimsel
araştırmalarda da sıklıkla yararlanılan iş ve
ekonomi dergilerinden bir tanesi olan Fortune
Dergisi’nin (Li vd., 2001; Lee vd., 2006; Rybalko ve
Seltzer, 2010; Yalçınkaya ve Uysal, 2019) WEB
sitesinden
derlenmiştir.
Araştırmada,
değerlendirme kapsamına alınacak verilerin
seçilmesinde araştırma sorusu ve amacına uygun
olarak gelir ve istihdama yönelik rakamlar esas
alınmış ve grafikler buna bağlı olarak
oluşturulmuştur. Ayrıca, şirketlerin genel mali
durumunun ortaya konabilmesi ve karşılaştırma
yapılabilmesi için piyasa değerleri ve Fortune
listesindeki bir önceki yıla göre yaşadıkları
değişimlere ilişkin verilere de yer verilmiştir.
Araştırmanın evreni, küresel ölçekli faaliyet
yürüten tüm çok uluslu turizm işletmelerini
kapsarken, örneklemi ise Fortune 1000 listesinde
yer alan çok uluslu turizm işletmelerini
kapsamaktadır. Çalışmanın en önemli sınırlılıkları
ise zaman kıstı nedeniyle yalnızca 2021 yılına ve
belirli sektörlere ait verilerin temel alınarak
değerlendirme yapılmış olmasıdır.
4. BULGULAR
Bu bölümde, Fortune isimli ekonomi dergisinin
işletmelerin yıllık gelirlerini esas alarak sıraladığı
2021 yılına ilişkin rapordan faydalanarak
konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri
ve eğlence işletmelerine yönelik oluşturulmuş
grafiklere yer verilmiştir. Grafik bulguları,
araştırmanın amacına uygun olarak ve işletmelerin
özellikle piyasa değeri, gelir gibi bir takım
parametreleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
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4.1.
Konaklama
Değerlendirmeler

İşletmelerine

İlişkin

Bu bölümde, Fortune 1000’de yer alan
konaklama işletmelerinin çalışan sayısı, piyasa

değeri, geliri, Fortune 1000 listesindeki yeri,
sıralamada ve gelirlerindeki bir önceki yıla göre
değişimi verileri esas alınarak hazırlanan grafikler
değerlendirilmiştir.

Grafik 1. Konaklama İşletmeleri İstatistikleri

Kaynak: https://Fortune.com
Grafik incelendiğinde özellikle Marriott
grubunun (158.000) ve Hilton Worlwide Holdings
(141.000)’in ve dünya genelindeki yüz binin
üzerinde çalışan sayıları ile ciddi bir istihdam
sağladıkları, Brinker International (62.200), Mgm
Resort International (48.500), Wynn Resorts
(27.500) ve diğer otel gruplarının da
azınsanmayacak düzeyde personel istihdam
ettikleri görülmektedir. Piyasa değeri verileri
incelendiğinde Marriott International’ın 48,2
milyar $ ve Marriott Vacations Worldwide’ın
yaklaşık 7,2 milyar $ ile toplamda Marriott
Grubu’nun yaklaşık 55,4 milyar $ değer ile lider
konumda olması, 33,5 milyar $ değeri ile Hilton
Worldwide Holdings’in ise onları takip etmesi
dikkat çekici bulunmuştur. Ek olarak, 10 milyar $
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piyasa değerinin üzerinde üç otel grubunun (Mgm
Resort International=18,8 milyar $; Wynn
Resorts≈14,5 milyar $; Vail Resorts=11,7 milyar $)
daha yer alması konaklama sektörünün
büyüklüğüne işaret etmektedir. Elde edilen gelirler
esas alındığında ise Marriott grubu yaklaşık 13,5
milyar $ gelir ile ilk sırada yer alırken onu yaklaşık
5,2 milyar $ yıllık gelir ile Mgm Resort
International izlemektedir. Devamında ise 4,3
milyar $ ile Hilton Worldwide Holdings, yaklaşık
3,1 milyar $ ile Brinker International, yaklaşık 2,1
milyar $ ile Wynn Resorts ve Hyatt Hotels ve son
olarak yaklaşık 2 milyar $ ile Vail Resorts
izlemektedir.
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Grafik 2. Konaklama İşletmeleri İstatistikleri-2
968

946

769

736

596

517

Marriott International
Brinker International
Hyatt Hotels

-14

-59

-68

-4

-34

-54

-60

-50

-39
-400

-486

-157

-258

-136

S ır a la madaki Y e r i

-268

9

293

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500

940

K O N A K LA MA İ Ş L ETM EL ER İ

S ı r a l a m a d a k i D e ğ i şi m i
( B i r ö n c e k i yı l a g ö r e )
Mgm Resort International
Marriott Vacations Worldwide
Vail Resorts

G e lir D e ğ iş im Yüz des i
( B i r ö n c e k i yı l a g ö r e )
Hilton Worldwide Holdings
Wynn Resorts
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Fortune 1000 listesinde yer alan konaklama
işletmelerinin liste sıralamasındaki yerleri dikkate
alındığında ilk 500 işletme arasında yalnızca bir
işletmenin yer aldığı (Marriott International=293)
görülmektedir. Diğer 7 işletmenin ise ilk 500’ün
dışında sırasıyla, Mgm Resort International 517;
Hilton Worldwide Holdings 596; Brinker
International 736; Marriott Vacations Worldwide
769; Wynn Resorts 940; Hyatt Hotels 946 ve son
olarak Vail Resorts 968. sırada yer almaktadır. Bir
önceki yıla göre sıralamadaki değişimlerine
bakıldığında, Brinker International (+9 basamak)
dışındaki tüm konaklama işletmelerinin ciddi bir
düşüş yaşadıkları gözlenmiştir. Bu durumun ortaya
çıkışında şüphesiz, Covid-19 küresel salgınının
etkisi olduğu düşünülmektedir. Kaldı ki salgın
nedeniyle ülke yönetimlerinin vatandaşlarının
sağlığını öncelemesi ve kısmi ya da tam
kapanmalara giderek sokağa çıkma yasağı
uygulamaları ya da hizmet sektörü başta olmak
üzere pek çok sektörün faaliyetlerini durdurarak
sadece sağlık, güvenlik, gıda, temizlik ve hijyen
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malzemeleri üretimi gibi birtakım zaruri iş
kollarına müsaade edilmesi, ülkeler ve hatta
şehirler arası geçiş yasağı uygulamaları ve tüm
bunlar neticesinde seyahatlerin iptal edilmesi gibi
gelişmeler,
konaklama
işletmelerinin
faaliyetlerinin durma noktasına gelmesine neden
olmuştur. Grafik 2 incelendiğinde, tüm bunlara
bağlı olarak konaklama işletmelerinin gelirlerinde
de bir önceki yıla göre yüksek oranda düşüşler
olduğu göze çarpmaktadır.
4.2. Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin
Değerlendirmeler
Bu bölümde, Fortune 1000’de yer alan yiyecekiçecek işletmelerinin çalışan sayısı, piyasa değeri,
geliri, Fortune 1000 listesindeki yeri, sıralamada ve
gelirlerindeki bir önceki yıla göre değişimi verileri
esas
alınarak
hazırlanan
grafikler
değerlendirilmiştir.
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Grafik 3. Yiyecek-İçecek Işletmeleri Istatistikleri

Kaynak: https://Fortune.com

Grafik 3 incelendiğinde, hizmet sektöründe yer
alan çok uluslu yiyecek-içecek işletmelerinin
yüksek
istihdam
ile
faaliyet
yürüttüğü
anlaşılmaktadır. Özellikle neredeyse tüm dünyada
faaliyet yürüten Starbucks (349.000), McDonald’s
(200.000) ve Darden Restaurants (177.985) ile
Asya Bölgesi’nde yaygın olarak faaliyet yürüten
Yum China (271.000)’nın 100.000’in üzerinde
istihdam sağladığı görülmektedir. Kaldı ki,
üretimde ve sunumda insan odaklı emek yoğun bir
faaliyet sürecine sahip olan yiyecek-içecek
işletmelerinin yüksek istihdam ile hizmet vermesi
olması gereken bir durumdur. Piyasa değerine
ilişkin veriler incelendiğinde ise McDonald’s (167,1
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milyar $) ve Starbucks (128,6 milyar $)’ın 100
milyar $’ı aşan rakamlar ile dünyanın en büyük
yiyecek-içecek işletmeleri arasında ilk 2 sırayı
paylaştıkları görülmektedir. Diğer yandan, yaklaşık
40 milyar $ piyasa değeri ile Chipotle Mexicana
Grill; 32,4 milyar $ ile Yum Brands; 24,8 milyar $
ile Yum China; 18,5 milyar $ ile Darden
Restaurants ve 14,2 milyar $ ile Domino’s Pizza 10
milyar $’ın üzerinde piyasa değerine sahip
işletmeler olarak dikkat çekmektedir. Yıllık gelir
rakamlarına göre de Starbucks (23,5 milyar $) ve
McDonald’s (19,2 milyar $) 20 milyar $’ın üzerinde
gelir elde ederek ilk 2 sırada yer almaktadır.
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Grafik 4. Yiyecek-Içecek Işletmeleri Istatistikleri-2

Kaynak: https://Fortune.com

Grafik 4’e göre, Fortune’un ilk 500 listesinde 6
yiyecek-içecek
işletmesi
(Starbucks=125;
McDonald’s=157; Yum China=363; Darden
Restaurants=377; Chipotle Mexicana Grill=464 ve
Yum Brands=478) yer almaktadır. Fortune’un
listesinde bir önceki yıla göre sıralamadaki
değişimleri esas alındığında ise genel olarak
(Starbucks -11; McDonald’s -1; Yum China -2;
Darden Restaurants -5; Bloomin Brands -86;
Cracker Barrel Old Country Store -66; Texas
Roadhouse -31 ve Cheesecake Factory -83)
geriledikleri görülmektedir. Benzer şekilde, 8
işletmenin gelirleri de yüzdesel anlamda bir önceki
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yıla göre ve çoğunlukla da % 10’un üzerinde düşüş
göstermiştir. Bu veriler de göstermiştir ki mevcut
konjonktür de pandemi koşulları yiyecek-içecek
sektörünü de olumsuz etkilemiştir.
4.3.
Eğlence
İşletmelerine
İlişkin
Değerlendirmeler
Bu bölümde, Fortune 1000’de yer alan eğlence
işletmelerinin çalışan sayısı, piyasa değeri, geliri,
Fortune 1000 listesindeki yeri, sıralamada ve
gelirlerindeki bir önceki yıla göre değişimi verileri
esas
alınarak
hazırlanan
grafikler
değerlendirilmiştir.
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Grafik 5. Eğlence İşletmeleri İstatistikleri

Kaynak: https://Fortune.com

Grafik 5’e göre, Las Vegas Sands 46.000 ile en
yüksek çalışan sayısına sahipken, onu 21.000 ile
Caesars Entertainment, 18.321 ile Penn National
Gaming, 14.284 ile Boyd Gaming ve 9.000 ile
Scientific Games izlemektedir. Piyasa değeri
verileri incelendiğinde, 46,4 milyar $ piyasa değeri
ile Las Vegas Sands ilk sırada yer alırken, 18,2
milyar $ piyasa değeri ile Caesars Entertainment
ikinci ve 16,4 milyar $ gelir ile Penn National
Gaming üçüncü sırada yer almaktadır. Yıllık
gelirleri dikkate alındığında ise rakamların birbirine
yakın seyrettiği görülmektedir (Las Vegas
Sands=3,6 milyar $; Penn National Gaming=3,5
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milyar $; Caesars Entertainment=3,4 milyar $;
Scientific Games=2,7 milyar $ ve Boyd Gaming=2,1
milyar $).
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Grafik 6. Eğlence İşletmeleri İstatistikleri-2

Kaynak: https://Fortune.com
Fortune 1000 listesinde yer alan eğlence
işletmelerinin sıralamadaki yerleri incelendiğinde,
ilk 500 işletme arasında eğlence işletmesi yer
almazken; Las Vegas Sands 654; Penn National
Gaming 659; Caesars Entertainment, 675;
Scientific Games 794 ve Boyd Gaming 916. sırada
yer almıştır. Gelire göre Sıralamada bir önceki yıla
göre değişimlerine ilişkin veriler esas alındığında,
konaklama ve yiyecek- içecek sektörlerinde olduğu
gibi çoğunlukla eksi yönlü değişim söz konusu
olmuştur (Las Vegas Sands -419; Boyd Gaming 188; Penn National Gaming -132; Scientific Games
-83). Yalnızca Caesars Entertainment şirketinin 193
sıra birden yükselmesi küresel kriz şartlarında
pozitif yönlü bir gösterge olarak dikkat çekmiştir.
Yıllık gelirlerin yüzdeye göre oransal değişimi esas
alındığında ise Caesars Entertainment (+37)
dışındaki 4 işletmenin de gelirleri bir önceki yıla
göre (Las Vegas Sands -%74, Boyd Gaming -%35,
Penn National Gaming -%33, Scientific Games %20 oranlarında) düşüş göstermiştir.
Bulgular incelendiğinde, tipik bir emek yoğun
hizmet sektörü örneği olarak araştırma
kapsamındaki çok uluslu turizm işletmelerinin
istihdama
önemli
katkılar
sağladıkları
anlaşılmaktadır. Diğer yandan, çok uluslu turizm
işletmelerinin mevcut yıllık gelirlerine, yıllık
Turistika, 1(1), 2021

gelirlerinde geçtiğimiz yıla oranla yaşadıkları
değişimlerine ilişkin veriler incelendiğinde, turizm
sektörünün Covid-19 krizinde küçülme yaşadığı
söylenilebilmektedir. Turizm sektörünün çarpan
etkisi nedeniyle diğer pek çok sektör üzerindeki
dolaylı iktisadi etkileri dikkate alındığında, esasen
bu kriz ortamının yalnızca turizm sektörünü değil
başka pek çok sektörü de olumsuz etkilediği
söylenilebilmektedir. Özellikle turizm işletmeleri
ile yoğun ticari ilişki içerisinde olan sektör ve
firmaların da küresel krizin olumsuz neticelerini
fazlasıyla yaşadığı ifade edilebilecektir.

SONUÇ
Çalışmada, 2021 yılı Fortune 1000 listesinde yer
alan konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence
işletmelerinin güncel finansal ve istihdam verileri
ve bir önceki yıla göre değişen konumları
incelenmiştir. Veriler, Fortune Dergisi’nin WEB
sayfasında yer alan raporlardan elde edilmiştir.
Bulgulara göre; söz konusu listede yer alan çok
uluslu turizm işletmelerinin gerek gelirlerinde
gerekse de Fortune 1000’deki sıralamalarında
önemli oranda düşüşler yaşadıkları belirlenmiştir.
Turizm sektörünü temsil eden konaklama, yiyecekiçecek ve eğlence işletmeleri emek yoğun bir
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üretime sahip olması nedeniyle yüksek istihdam
ile hizmet vermektedir (Usta, 2016). Araştırma
bulguları da bu durumu destekler niteliktedir.
Konaklama işletmelerine yönelik veriler
değerlendirildiğinde, özellikle Marriott Grubu,
Hilton Worldwide Holdings, Mgm Resort
International, Wynn Resorts, Vail Resorts gibi
işletmelerin 10 milyar $’ın üzerinde gelir
rakamlarına ulaşmış olduğu görülmektedir. Covid19
pandemisi
koşulları
göz
önünde
bulundurulduğunda, buna rağmen söz konusu
rakamlara ulaşılmış olması konaklama sektörü ve
bütüncül anlamda turizm sektörü açısından olumlu
görülmektedir. Öte yandan, %50’ye varan hatta
%50’nin üstünde gelir kayıplarının yaşanmış olması
mevcut
koşullara
göre
anormal
karşılanmamaktadır.
İstatistiklere göre, yiyecek içecek işletmelerinin
istihdama yönelik sayısal katkısının oldukça yüksek
olduğu
söylenilebilmektedir.
Yiyecek-içecek
işletmelerinin yıllık gelirleri esas alındığında,
konaklama sektörü temsilcilerine benzer şekilde
ciddi oranda düşüşler yaşadığı anlaşılmakla birlikte
buna rağmen Fortune 1000 işletme listesinde 11
yiyecek-içecek işletmesinin yer aldığı saptanmıştır.
Piyasa değeri verilerine göre, iki işletmenin
(McDonald’s ve Starbucks) 100 milyar $’ın
üzerinde yıllık gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu
durum, sektörde küresel ölçekte oligopol
oluşumların varlığına işaret etmektedir.
Eğlence işletmeleri de bir işletme (Caesars
Entertainment) dışında gelir kayıpları yaşayarak
Fortune 1000 listesinde aşağı sıralara gerilemiş ve
ilk 500 işletme arasına eğlence işletmesi dâhil
olamamıştır. Mevcut pandemi şartlarındaki
küresel iktisadi krizin en çok etkilediği
sektörlerden bir tanesinin de eğlence işletmeleri
olduğu ve insanların bu gibi kriz ortamlarında
eğlenceye yönelik faaliyetlerini zorunlu ya da iradi
olarak erteleyeceği düşünüldüğünde sektör
temsilcilerinin alternatif hizmetlere odaklanmaları,
kriz ile baş etmelerinde yardımcı olabilecektir. Ek
olarak, çalışmanın konaklama, yiyecek-içecek ve
eğlence işletmelerinin güncel verilerine ilişkin bir
perspektif sunarak literatüre katkı sunması
beklenmektedir. Konuya ilgi duyan araştırmacılar,
farklı yıllara ya da farklı sektörlere ait işletme
Turistika, 1(1), 2021

karşılaştırmaları yaparak ya da ampirik düzlemde
işletmelerden somut veriler toplayarak çok uluslu
işletmecilik literatürüne ilişkin daha kapsamlı bilgi
sunabileceklerdir.

Etik Kurul İzni
Bu makale etik kurul izni gerektiren bir çalışma
grubunda yer almamaktadır.
Katkı Oranı Beyanı
Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamıştır.
Çıkar Çatışması Beyanı
Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar
çatışması bulunmamaktadır.
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