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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIC 

OF SERBIA USING THE WINDOW DEA METHOD 

Vesna Lešević 

Nikolina Mlinarević 

ABSTRACT 

In this paper, our goal was to assess the overall technical efficiency of insurance companies in 

the Republic of Serbia in the period from 2015 to 2019. The analysis was performed using the Window 

Data Envelopment Analysis method (Window CCR and BCC DEA) and included 16 insurance 

companies that were engaged exclusively in insurance business. Four companies dealt exclusively with 

life insurance, and six dealt exclusively with non-life insurance, and the same number dealt with a 

combination of life and non-life insurance. In the analysis, we defined three input and three output 

variables. The input data referred to the number of insurances, insurance costs and the value of equity, 

while the output data referred to the amount of collected premiums, gross operating result and the value 

of claims paid. All data were taken from the financial statements of insurance companies, published on 

the website of the National Bank of Serbia. According to the results of the Window analysis, with 3 

windows of 3 years, DDOR and Milenijum proved to be the two most efficient insurance companies in 

terms of overall technical efficiency, while Sava Life Insurance achieved the worst rating. 

Keywords: Insurance, Technical Efficiency, Window Data Envelopment Method. 

JEL Classfications: C67, G22. 
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1. INTRODUCTION  

 At the end of 2020, a total of 16 companies operating exclusively in the insurance market in 

Serbia were engaged in insurance business. Four companies dealt exclusively with life insurance, six 

companies dealt exclusively with non-life insurance, and the same number dealt with a combination of 

life and non-life insurance. 

 In the years before the pandemic, the Republic of Serbia recorded a constant and stable growth 

of economic activity, with low prices of goods and services, low interest rates and extremely low 

inflation, which over time created a favorable climate for the development of the insurance market. The 

potential for development is also reflected in the structure of the financial sector in which banks have a 

dominant share in relation to all other financial institutions. The bank-centric financial sector is a good 

basis for the development of the insurance market, especially if we take into account the fact that the 

results of many studies have shown that the development of the insurance market is conditioned by the 

development of the banking sector. 

However, despite the existence of a good climate, the insurance market in Serbia is still at a low level 

of development, which is reflected in the share of premiums in gross domestic product. In recent years, 

the ratio between premiums and gross domestic product has reached a level of 2%, which is far below 

the average of most European Union countries, and therefore the insurance market in Serbia is classified 

as an emerging market with significant potential to be exploited in the near future. 

 In addition to the share of the premium in the gross domestic product, other indicators of the 

development of the insurance market should be taken into account, such as the amount and structure of 

the earned premium. According to the report of the National Bank of Serbia, the total premium in 2020 

amounted to EUR 934.8 million, of which EUR 712.3 million was non-life premium (76.2%) and EUR 

222.5 million (23.8%) life insurance premium. The relatively high level of non-life insurance premiums, 

whose structure is dominated by compulsory motor insurance and liability insurance for the use of motor 

vehicles in the total amount of as much as 399.6 million euros, which is more than 50%, is another 

indicator of underdeveloped Serbian insurance market. On the other hand, the low level of life insurance, 

which averaged 24% for the observed period, is partly due to the low standard of living, as well as the 

lack of insurance culture and ignorance of the benefits of insurance. 

 It should be noted that the COVID pandemic has significantly changed the behavior of people 

and businesses, so in 2020 there was an increase in life insurance, health insurance and increased interest 

in, until recently, unaccepted types of insurance such as the interruption of work, coverage of risk of 

cyber attacks, as well as for different types of liability insurance. The changes provided a slight nominal 

growth of 2.5% in terms of total premiums in the insurance market in 2020, so that the insurance market 
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did not suffer much damage, unlike some other markets and industries that collapsed due to the COVID 

pandemic. 

 Table 1 presents data on the total premium and share of life and non-life insurance premiums in 

the Serbian insurance market for the period from 2015 to 2020, while Table 2 shows the growth rates of 

both total premiums and life and non-life insurance premiums.  

Table 1. Amount and Structure of Total Premiums on the Insurance Market in the Republic of 

Serbia in the Period from 2014 to 2020  

In Millions of Euros 

  

Total 

premium 

Non-life 

insurance 

Share in 

total 

premium Life insurance  

Share in 

total 

premium 

2020.  934,8 712,3 76,20% 222,5 23,80% 

2019. 913,7 700,6 76,68% 213,1 23,32% 

2018. 845,3 644 76,19% 201,3 23,81% 

2017. 785,8 593,7 75,55% 192,1 24,45% 

2016. 721,9 534,6 74,05% 187,3 25,95% 

2015. 665,4 506,2 76,07% 159,2 23,93% 

2014. 573,8 441,5 76,94% 132,3 23,06% 

 

Table 2. Nominal Growth Rates of Total Premiums and Life and Non-Life Insurance Premiums 

in The Observed Period  

  

Total premium 

growth rate 

Non-life insurance 

premium growth rate 

Life insurance 

premium growth rate 

2020.  2,30% 1,66% 4,38% 

2019. 7,55% 8,23% 5,36% 

2018. 7,32% 8,22% 4,53% 

2017. 4,44% 6,55% -1,60% 

2016. 10,15% 7,23% 19,43% 

2015. 16,60% 15,28% 20,99% 

 

 

On the Serbian market, two leading insurance companies in terms of the amount of collected premium 

are Dunav Insurance and Generali Insurance, which on average for the period from 2015 to 2019 

achieved a share in the total premium of 26.8% and 22%, respectively, followed by DDOR insurance 

with 11.9%, Wiener with 11.2%, etc. 

Another indicator of the success of insurance companies is the amount of profit from business activities. 

The most successful companies on that basis in Serbia are Dunav Insurance and Generali Insurance, 

which, observed only for 2019, achieved gross profits from business activities in the amount of 215.5 

million euros and 165.7 million euros, respectively. It should be noted that these two companies were 

the market leaders in terms of gross profit from business activities in each year of the observed period. 
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Also, if we consider the amount of paid claims as a measure of success, it could be said that on that basis 

Dunav and Generali osiguranje are the two leading companies on the market, considering that in 2019 

they paid claims in the amount of 92 million euros and 127 million euros, respectively, which is far more 

than other companies. 

If we base the efficiency assessment only on the above-mentioned business performance indicators, we 

could come to the wrong conclusion that the two most efficient companies on the Serbian insurance 

market are Dunav Insurance and Generali Insurance. However, as it is necessary to engage certain 

resources for the needs of achieving certain business and market results, it was necessary to include in 

the analysis those variables that contribute to the achievement of good business and market results. The 

reason is that only in this way can we provide an answer to the question of which insurance company 

achieves the best results with the available level of resources. Simultaneous consideration of several 

variables, some of which represent resources (inputs), while others represent the results of business 

performance (outputs), already indicates the complexity of this issue. For this reason, when assessing 

the overall and pure technical efficiency of insurance companies, it was necessary to rely on the 

application of appropriate quantitative methods. For this purpose, we used the non-parametric Data 

Envelopment Analysis method (DEA), where we clearly defined three input and three output variables. 

The input variables referred to the number of insurances, insurance costs and the value of equity, while 

the output data referred to the amount of collected premium, gross operating result and the value of 

claims paid. 

2. LITERATURE REVIEW  

 The assessment of the efficiency of insurance companies in Serbia has only begun to be studied 

in the last decade. For that reason, there is a lack of papers in the domestic literature that deal with this 

issue, both at the micro and macro level. Among the works that dealt with the issue of assessing the 

efficiency of the insurance market in Serbia, it is worth mentioning the works of Stepić and Stošić 

(2012), Knežević et al. (2015) and Stanković et al. (2018). 

 Stepić and Stošić (2012) ranked insurance companies on the Serbian market using the exit-

oriented CCR DEA method in the period 2009-2021. years. They performed the ranking from the point 

of view of both operational and financial efficiency. Operational efficiency was defined as the ability of 

an insurance company to generate revenue based on available resources, and used five input variables 

(insurance costs, capital and reserves, number of employees, number of insurance types and number of 

branches) and one output variable (total income). Financial efficiency expressed through a ratio 

combining different types of income and expenses was assessed using three input variables (insurance 

costs, capital and reserves, employee costs) and two output variables, which separated insurance 

revenues from other types of revenues. Knezevic et al. (2015) based on the input-oriented CCR DEA 
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method analyzed the relative efficiency of insurance companies in Serbia for 2009, 2010 and 2011, using 

three input variables (assets, number of employees and equity) and two output variables (revenue and 

profit before taxes). Stankovic et al. (2018) analyzed the efficiency of insurance companies in Serbia 

that operate exclusively with non-life insurance. The analysis covered the period 2014-2016, and the 

analysis was performed using the input-oriented CCR method with the definition of three input variables 

(labor costs, equity capital and debt capital) and two output variables (investment income and gross 

written premium).  

3. METHODOLOGY 

3.1. CCR DEA Model 

The non-parametric DEA method was proposed by Charnes, Cooper and Rhodes (1978), with the 

intent to define a relative measure of the efficiency of the decision-making units in situations when a 

large number of output and input variables are available. The relative measure of efficiency using the 

DEA method is determined by the ratio of weighted output values and weighted input values for each 

observation unit individually. The units of observation are compared with each other by the formation 

of a linear programming model. The efficiency frontier is composed of observation units with best 

business practice, while the efficiency of all other units is determined on the basis of the distance from 

the defined efficiency frontier. Units at the frontier are considered relatively efficient, while those out 

of the frontier are relatively inefficient. A set of efficient units is viewed as a reference point for 

proposing improvements to relatively inefficient units. (Prorok and Bošnjak, 2018) 

Suppose we have decision-making units (DMUs)  and that each of the units , 

 produces  outputs of the same type and of different values, , using 

different  input values of the same type, .   

 The CCR model is designed to solve for each -the decision-making unit 

 the optimization task of the relationship between the virtual output and the virtual input, 

in order to determine the weight coefficients for the output and input variables to which the value of the 

relationship will be maximized:   

                                                                        (3.1) 

 with constraints:  

n jDMU

( )nj ,,2, = s rjy ( )sr ,,2,1 =

m ijx ( )mi ,2,1=

k kDMU
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                                                            (3.2) 

                                                                     (3.3) 

                                                                       (3.4) 

where:  - the relative efficiency of the -th decision-making unit;  - the number of decision-making 

units;  - the number of inputs;  - the number of outputs;  - weight coefficients for input ;  - 

weight coefficient for output ;  - the amount of input  for the -th decision-making unit, 

;  - the amount of output  for the -th decision-making unit, .  

3.2. BCC DEA Model 

The presented CCR model assumes that the observation units achieve constant returns to scale, 

i.e. the increase in the value of the engaged inputs for a certain percentage results in the same or 

approximately the same percentage increase in the output. For this reason, the efficiency frontier formed 

on the basis of the CCR model has the shape of a convex cone. 

All observation units that are positioned at the frontier of efficiency are considered to have full 

overall technical efficiency that includes both pure technical efficiency and efficiency of scale. For the 

purpose of measurement of pure efficiency, Baker, Charnesand Cooper (BCC) proposed the extension 

of basic CCR DEA model in 1984. 

BCC model provides an assessment of pure efficiency, excluding the effect of the business scale. 

This is achieved in a way that the observed unit is compared only with other units of similar size.  

The mathematical formulation of the BCC model, unlike the CCR model represented by the 

expressions (3.1)-(3.4), includes an additional variable . The decision on whether the additional 

variable will be included in the numerator or the denominator depends on whether the general form of 

the BCC model is transformed into a linear programming model with output or input orientation. The 

purpose of the additional variable introduction is to set up a constraint on returns to scale and to provide 

that referent set is formed on the basis of a convex combination of decision-making units. (Prorok and 

Bošnjak, 2018) 

The general formulation of the BCC model is given by: 

nj
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                                                                          (3.5) 

With following constraints:  

                                                               (3.6) 

                                                                                  (3.7) 

                                                                                   (3.8) 

 

3.3. Window DEA Analysis 

Window DEA analysis is a specific form of the DEA method that allows measuring of changes 

in the efficiency of the observation units over a given period of time. The method involved defining 

windows covering multiple time instances, where each observation unit is treated as a separate 

observation unit at different times. This allows the comparison of the efficiency of not only one unit 

over time, but also a comparison with other units that are covered by the defined window. 

The application of the Window DEA analysis allows to increase the number of observed decision-

making units and to include the time dimension of the data by analysis. However, the main disadvantage 

of this method is that, by moving windows, certain time units are tested several times, while time 

instances corresponding to the first and last periods are tested only once, because they are only covered 

by the first and last window, respectively. 

In the continuation, we will use the Window DEA analysis to test the overall and pure technical 

efficiency of insurance companies in the Republic of Serbia and rank relatively inefficient decision-

making units on the basis of average coefficients by window (Prorok and Bošnjak, 2018). 

4. EMPIRICAL ANALYSIS 

 The assessment of the overall and pure technical efficiency of insurance companies in Serbia 

was determined by applying the Window CCR DEA and Window BCC DEA methods. The analysis 

included data on 16 companies that currently operate in the insurance market of Serbia and that are 

exclusively engaged in insurance business. Of the 16 companies that were the subject of the analysis, 

four companies deal only with life insurance, six companies deal only with non-life insurance, while the 

same number deal with a combination of life and non-life insurance. When evaluating efficiency using 

DEA method, we defined three input and the same number of output variables. For the input variables, 
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we determined the number of insurances, insurance costs and the value of equity, while for the output 

variables, we determined the amount of premium collected, gross operating result and the value of claims 

paid. The data referred to the period from 2015 to 2019 and were taken from regular reports on insurance 

companies, published by the National Bank of Serbia.  

It should be noted that at the time of writing this paper, the financial statements of insurance 

companies for 2020 were not available on the website of the National Bank of Serbia, so for that reason 

2020 was not included in the analysis. However, it would be interesting in the next research on this 

topic, to cover the year 2020 in order to see the possible consequences that the COVID pandemic left 

on the insurance sector in the year when it broke out.  

Table 1 and Table 2 show the estimates of the overall and pure technical efficiency of insurance 

companies in Serbia for the period from 2015 to 2019. When evaluating efficiency using the Window 

DEA method, we defined three windows with a length of three years. Thus, the first window covered 

2015, 2016 and 2017, the second covered 2016, 2017 and 2018, while the third covered 2017, 2018 and 

2019. Efficiency coefficients were obtained using the DEA-Solver-LV software package. 

Table 3. The Overall Technical Efficiency Score of Insurance Companies in Serbia on the Basis 

of Input-Oriented Window CCR DEA Analysis 

 

Rank   2015 2016 2017 2018 2019 Average 

C-

Average 

  AMS 0,95326 1,00000 0,97254     0,97527   

7     1,00000 0,97102 0,92218   0,96440   

        0,85197 0,84956 1,00000 0,90051 0,94672 

  Year average  0,95326 1,00000 0,93184 0,88587 1,00000     

  DDOR 0,97265 0,98400 1,00000     0,98555   

1     0,99248 1,00000 1,00000   0,99749   

        1,00000 0,99653 1,00000 0,99884 0,99396 

  Year average  0,97265 0,98824 1,00000 0,99826 1,00000     

  DUNAV 0,89919 0,85471 0,87746     0,87712   

11     0,85146 0,87367 0,91944   0,88152   

        0,83536 0,86855 1,00000 0,90130 0,88665 

  Year average  0,89919 0,85308 0,86216 0,89399 1,00000     

  GENERALI  0,98262 0,90656 1,00000     0,96306   

10     0,88440 1,00000 0,96498   0,94979   

        0,79168 0,84132 1,00000 0,87767 0,93017 

  Year average  0,98262 0,89548 0,93056 0,90315 1,00000     

  GLOBOS 1,00000 0,96939 0,96368     0,97769   

4     0,98317 1,00000 1,00000   0,99439   

        0,91407 0,85869 1,00000 0,92425 0,96544 

  Year average  1,00000 0,97628 0,95925 0,92935 1,00000     

  GRAWE 0,69054 0,79306 1,00000     0,82786   

12     0,79306 1,00000 0,79187   0,86164   

        1,00000 0,77794 1,00000 0,92598 0,87183 

  Year average  0,69054 0,79306 1,00000 0,78491 1,00000     

  MERKUR  1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

6     1,00000 0,97823 0,86842   0,94888   

        0,87462 0,85010 1,00000 0,90824 0,95237 
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  Year average  1,00000 1,00000 0,95095 0,85926 1,00000     

  MILENIJUM 1,00000 0,92593 1,00000     0,97531   

2     0,98524 1,00000 1,00000   0,99508   

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99013 

  Year average  1,00000 0,95558 1,00000 1,00000 1,00000     

  OTP 0,58136 0,92605 1,00000     0,83580   

14     0,92605 1,00000 0,75107   0,89238   

        1,00000 0,50761 0,81004 0,77255 0,83358 

  Year average  0,58136 0,92605 1,00000 0,62934 0,81004     

  SAVA NEŽIVOTNO 0,76990 0,88793 0,86295     0,84026   

13     0,99665 0,92521 0,80567   0,90918   

        0,89447 0,62494 0,76087 0,76009 0,83651 

  Year average  0,76990 0,94229 0,89421 0,71530 0,76087     

  SAVA ŽIVOTNO 0,44182 0,44739 0,44301     0,44407   

16     0,41423 0,42660 0,53669   0,45917   

        0,28937 0,34500 0,38601 0,34012 0,41446 

  Year average  0,44182 0,43081 0,38633 0,44084 0,38601     

  SOGAZ 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

8     1,00000 1,00000 0,99469   0,99823   

        0,72607 0,71869 1,00000 0,81492 0,93772 

  Year average  1,00000 1,00000 0,90869 0,85669 1,00000     

         

  TRIGLAV 0,80623 0,91719 1,00000     0,90781   

5     0,91088 1,00000 1,00000   0,97029   

        1,00000 0,99838 1,00000 0,99946 0,95919 

  Year average  0,80623 0,91404 1,00000 0,99919 1,00000     

  

UNIQUA 

NEŽIVOTNO 1,00000 1,00000 0,91730     0,97243   

9     1,00000 0,93972 0,92274   0,95415   

        0,85010 0,80478 1,00000 0,88496 0,93718 

  Year average  1,00000 1,00000 0,90237 0,86376 1,00000     

  UNIQUA ŽIVOTNO 0,67594 0,66475 0,68685     0,67585   

15     0,67202 0,71123 0,80605   0,72977   

        0,70419 0,76255 0,74634 0,73769 0,71444 

  Year average  0,67594 0,66839 0,70075 0,78430 0,74634     

  WIENER 0,98216 1,00000 1,00000     0,99405   

3     1,00000 1,00000 0,87347   0,95782   

        1,00000 0,93816 0,99817 0,97878 0,97689 

  Year average  0,98216 1,00000 1,00000 0,90582 0,99817     

 

Innsurance market 

efficiency 0,85973 0,89646 0,90169 0,84063 0,91884   
 

 In order to determine whether the overall technical inefficiency of insurance companies is the 

result of pure technical inefficiency or inefficiency of scale, we also performed an assessment of pure 

technical efficiency using the Window BCC DEA. Given the fact that the coefficient of overall technical 

efficiency is equal to the product of the coefficient of pure technical efficiency and efficiency of scale, 

it was easy to determine the cause of the inefficiency of insurance companies. The results of the 

assessment of pure technical efficiency are presented in Table 2, where in the calculation, as in the 

previous case, we defined three windows with a width of 3 years. 
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Table 4. The Pure Technical Efficiency Score of Insurance Companies in Serbia on the Basis of 

Input-Oriented Window BCC DEA Analysis 

Rank   2015 2016 2017 2018 2019 Average 

C-

Average 

  AMS 0,95795 1,00000 0,97263     0,97686   

13     1,00000 0,97110 0,92531   0,96547   

        0,87544 0,85991 1,00000 0,91178 0,95137 

  Year average  0,95795 1,00000 0,93972 0,89261 1,00000     

  DDOR 0,99775 1,00000 1,00000     0,99925   

2     1,00000 1,00000 1,00000   1,00000   

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99975 

  Year average  0,99775 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000     

  DUNAV 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

10     0,94961 0,97074 1,00000   0,97345   

        0,96975 1,00000 1,00000 0,98992 0,98779 

  Year average  1,00000 0,97480 0,98016 1,00000 1,00000     

  GENERALI  1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

3     1,00000 1,00000 1,00000   1,00000   

        0,99429 1,00000 1,00000 0,99810 0,99937 

         

  Year average  1,00000 1,00000 0,99810 1,00000 1,00000     

  GLOBOS 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

5     0,98891 1,00000 1,00000   0,99630   

        0,99721 0,98045 1,00000 0,99255 0,99628 

  Year average  1,00000 0,99445 0,99907 0,99023 1,00000     

  GRAWE 0,95062 1,00000 1,00000     0,98354   

6     1,00000 1,00000 0,99685   0,99895   

        1,00000 0,98239 1,00000 0,99413 0,99221 

  Year average  0,95062 1,00000 1,00000 0,98962 1,00000     

  MERKUR  1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

1     1,00000 1,00000 1,00000   1,00000   

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

  Year average  1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000     

  MILENIJUM 1,00000 0,92771 1,00000     0,97590   

7     0,99610 1,00000 1,00000   0,99870   

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99153 

  Year average  1,00000 0,96190 1,00000 1,00000 1,00000     

  OTP 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

11     1,00000 1,00000 0,92518   0,97506   

        1,00000 0,90249 1,00000 0,96750 0,98085 

  Year average  1,00000 1,00000 1,00000 0,91384 1,00000     

  SAVA NEŽIVOTNO 0,86793 0,95659 0,91946     0,91466   

15     1,00000 0,97724 0,81152   0,92959   

        1,00000 0,65402 0,81279 0,82227 0,88884 

  Year average  0,86793 0,97830 0,96557 0,73277 0,81279     

  SAVA ŽIVOTNO 1,00000 0,99695 1,00000     0,99898   

8     1,00000 1,00000 1,00000   1,00000   

        1,00000 1,00000 0,90504 0,96835 0,98911 

  Year average  1,00000 0,99848 1,00000 1,00000 0,90504     

  SOGAZ 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000   

4     1,00000 1,00000 1,00000   1,00000   

        1,00000 0,99039 1,00000 0,99680 0,99893 

  Year average  1,00000 1,00000 1,00000 0,99520 1,00000     

  TRIGLAV 0,82691 0,92268 1,00000     0,91653   

12     0,92163 1,00000 1,00000   0,97388   
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        1,00000 0,99947 1,00000 0,99982 0,96341 

  Year average  0,82691 0,92215 1,00000 0,99974 1,00000     

  

UNIQUA 

NEŽIVOTNO 1,00000 1,00000 0,92358     0,97453   

14     1,00000 0,94331 0,92475   0,95602   

        0,85097 0,86467 1,00000 0,90521 0,94525 

  Year average  1,00000 1,00000 0,90595 0,89471 1,00000     

  UNIQUA ŽIVOTNO 0,77188 0,77686 0,82597     0,79157   

16     0,78618 0,85022 0,94981   0,86207   

        0,80134 0,89354 0,87545 0,85678 0,83680 

  Year average  0,77188 0,78152 0,82584 0,92168 0,87545     

  WIENER 0,98241 1,00000 1,00000     0,99414   

9     1,00000 1,00000 0,93497   0,97832   

        1,00000 0,97450 1,00000 0,99150 0,98799 

  Year average  0,98241 1,00000 1,00000 0,95474 1,00000     

 

Innsurance market 

efficiency 0,95972 0,97573 0,97590 0,95532 0,97458   
 

 

5. RESULTS 

 Based on the results shown in Table 1 and Table 2, we ranked companies according to the value 

of the coefficient of total and pure technical efficiency for the period from 20115 to 2019. The 

coefficients of total and pure technical efficiency for each decision unit were obtained as the average 

value of the efficiency coefficients of 3 defined windows.  

From Table 1 we see that no insurance company has reached full overall technical efficiency. In terms 

of overall technical efficiency, all companies are relatively inefficient, because their efficiency 

coefficients are less than 1. In that sense, it was possible to rank relatively inefficient companies in order 

to determine which of them is the most efficient. Accordingly, we conclude that the two most efficient 

companies in terms of overall technical efficiency are DDOR and Milenijum, with efficiency 

coefficients of 0.99396 and 0.99013, respectively. They are followed by Wiener Insurance with a rating 

of 0.97689, Globos with a rating of 0.96544, Triglav with a rating of 0.95919, etc. The worst overall 

technical efficiency  score of 0.41446 was  achieved by Sava Life insurance. 

On the other hand, from Table 2 we see that Merkur is the only company that has achieved full pure 

technical efficiency with a coefficient of 1, while other companies are relatively inefficient, although 

some of them have high coefficients of pure technical efficiency. Thus, in second place is DDOR 

osiguranje with a coefficient of pure technical efficiency of 0.99975, followed by Generali Insurance 

with a rating of 0.99937. The worst two estimated insurance company by the aspect of pure technical 

efficiency were Sava Non-Life Insurance and Uniqua Life Insurance with the score of 0.88884 and 

0.83680, respectivelly.  

Knowing that the overall technical efficiency is a reflection of pure technical efficiency and efficiency 

of scale, based on the results from Table 2, we can conclude which are the sources of inefficiency of 
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relatively inefficient insurance companies. Thus, for example, the overall technical inefficiency of 

Merkur Insurance is exclusively the result of the inefficiency of scale. The overall technical inefficiency 

of Uniqau Life Insurance is equally the result of both pure technical inefficiency and inefficiency of 

scale, while the overall technical inefficiency of Sava Non-Life Insurance is mainly the result of pure 

technical inefficiency. We will also mention Sava Life Insurance, which was the worst rated in terms of 

overall technical efficiency. Considering that the coefficient of its pure technical efficiency is relatively 

high and amounts to 0.98911, we conclude that its inefficiency is the result of inefficiency of scale. This 

result is logical, especially if we take into account the fact that the insurance market in Serbia is at a low 

level of development, where life insurance is not represented to a significant extent, which is mainly due 

to low living standards, lack of insurance culture and ignorance of the benefits of insurance. 
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THE CONTRIBUTION OF THE COCOA INDUSTRY TO GHANA’S ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

         Mohammed Kamal ALHASSAN 

 

ABSTRACT 

 The cocoa sector in Ghana is especially important and contributes a lot to the economic 

development of the country. It employs more than 60% of the labour force in the agricultural industry. 

First of all, the aim of this study is to trace the historical development of this industry from the time it 

was introduced by Tetteh Quarshie in 1870. Ghana’s cocoa has premium quality on the world market 

due to the efficient regulatory role played by The Ghana Cocoa Board (Cocobod). This study will 

therefore critically examine the role of the Cocobod from production, pest control, quality control, 

internal control, and the export of cocoa beans in Ghana. The prices of cocoa beans on the world market 

are determined by leading chocolate and confectionery companies like Mars Wrigley, The Ferrero 

Group, Mondelez, Meiji Company Limited, The Hershey Company, and Nestle S.A. The World 

producers of cocoa are therefore price-takers. In view of this, the study will also examine the role played 

by Ghana and La Cote d’Ivoire in the formation of the cocoa cartel to guarantee minimum prices for 

cocoa. Even though there have been several attempts to use different yardsticks to measure the standard 

of living and hence economic development, these were not universal enough. This study will therefore 

be based on UNDP’s Human Development Index (HDI) to analyse Ghana’s economic development. 

Finally, the study uses qualitative and quantitative methods of analysis to examine the role of the cocoa 

sector in Ghana’s economic development. In the end, data analysis will prove that the cocoa sector 

contributes a lot to Ghana’s economic development. 

Keywords: Cocoa, Revenue, Prices, Exports, Economic Development. 
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1. INTRODUCTION 

Cocoa (Theobroma cacao) is a cash crop grown in Africa, Southeast Asia, South America and the 

Caribbean. Ghana is currently the second largest producer of cocoa behind La Cote d’Ivoire. According 

to Ruf and Siswoputranto (1995), the production of the crop has gone through notable fluctuations since 

it was introduced in Ghana. This is mainly because the production of cocoa depends on several factors 

including the required land, pest and disease, deforestation and migration. Cocoa contributed 28% of 

Ghana’s foreign exchange earnings and 57% of the total agricultural exports in 2007 (Breisinger, Diao, 

and Kolavalli, 2007). 

      The success story of Ghana’s cocoa sector cannot be told without mentioning the role of 

Cocobod.  According to Brenow, K. (2000), a regulator of an industry plays a key role in sanitizing and 

ensuring adherence to laid down rules and regulations thereby improving the quality of products. The 

colonial government set-up Ghana’s cocoa Marketing Board in 1947 to supervise the production of 

cocoa. The Government of Ghana’s (GoG) supervision of the sector ensures premium quality cocoa 

(Breisinger et al (2007). As a result of this, Ghana enjoys between 3% -5% in prices for its cocoa as 

compared to cocoa from La Cote d’Ivoire (Kolavalli and Vigneri, 2011). According to The International 

Trade centre Report (2001), cocoa producers of the world are price-takers. This is because the raw beans 

produced are perishable. The net-effect is that these countries receive less revenue from the sale of their 

cocoa beans. The revenue obtained from the sale of cocoa is particularly important for the producing 

countries ((Bulir 1998; McKay and Aryeetey 2007). According to the Bank of Ghana (BoG, 2007), 

cocoa is the second largest export behind gold. There is no doubt that the cocoa sector plays a leading 

role in poverty alleviation and economic development in Ghana.  

Figure 1. Cocoa Beans and Pod 

 

 

Source: Cocobod, Ghana 
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The cocoa industry contributes a lot to the economic development of Ghana and can be described 

as the engine of the economy.   Economic development is an improvement in the aggregate sum of 

economic activities followed by significant changes in all sectors of a country’s economy (DSEPD, 

2018). Soubbotina (2004) sees it as the situation where there is an improvement in technology and the 

wellbeing of societies. It is therefore not only an increase in real gross domestic product (GDP) but also 

significant changes in all sectors of the economy. For example, if country A is experiencing economic 

development, we not only expect it to have an increase in GDP but also an improvement in health, 

education, quality of life, good infrastructure to mention just a few. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK AND LITERATURE REVIEW 

Since 1990, the United Nations Development Programme (UNDP) has used the Human 

Development Index (HDI) to measure and compare economic development among different countries. 

According to Economics Online, a scale of 0-1 is used for example; Norway occupied the first position 

on the HDI league in 2019 with a scale of 0.954. Ghana, on the other hand, placed 142nd in the world 

on a scale of 0.596. This scale is based on three broad areas namely health, education, and per capita 

income. These include the country’s annual GDP growth at constant prices, the number of years children 

spend in school and adult literacy rate as well as life expectancy at birth.  

In the words of the UNDP, the HDI is “human centred” (1990). This simply means that people 

become the point of focus in all deliberations.  In other words, the HDI aims at giving choices to the 

people.  All people no matter where they are have a primary concern for the quality of life that they 

enjoy, education, and their fundamental human right and freedoms. According to the UNDP three 

factors: income levels, knowledge, and longevity determine the index. The latter is accorded a higher 

weight because it has a significant effect on the other factors. This is because it has a link with factors 

such as good health and nourishment and life expectancy can easily be utilised to determine longevity.  

The second factor, education can be measured using the available data on literacy.  The literacy rate in 

a country is therefore significant in the determination of the HDI. The first factor which is the availability 

of resources looks at access to credit, land, income levels, and other economic resources. The UNDP 

acknowledges the problems associated with getting such data and therefore uses the per capita income 

of countries.  

Also, to reduce poverty and ensure economic development, the UN introduced 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs). These were adopted by UN member states in 2005. According to WHO 

(2015), even though so many years have elapsed, there is a lot to be done to achieve the anticipated 

outcomes (Omer and Noguchi, 2020). 
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Figure 2. The Human Development Index (HDI) 

 

Source: En.Eustat.Eus 

McGranahan, Richard-Proust, Sovani and Subramanian (1972) were the pioneers to consider per 

capita- related issues whiles McGranahan, Pizarro and Richard (1985) dealt with socio-economic 

development.  

In their work for the United Nations Research institute for Social Development (UNRISD), they 

maintained that economic issues cannot be detached from social issues. In order words, they all hinge 

on developmental issues. The study of economic development therefore requires multifaceted approach. 

The UNRISD was established in 1962 when there was no quantitative analysis in the “social” arena. 

Therefore, it was necessary for UNRISD to integrate econometric analysis in social factors. 

McGranahan et al (1985) argue that using per capita GDP alone as a yardstick for measuring the levels 

of economic development is flawed. There was therefore the need for a paradigm shift to embrace other 

19 “core indicators” such as access to portable water, literacy rate, per capita GDP, infant mortality ratio, 

life expectancy at birth and others. They go on to say that using that approach captures the reality on the 

ground than the use of a unique determinant like per capita GDP.   

It is however important to note that adopting and using all these 19 indicators is not possible. This 

is due to the fact the fact that data might not be available for all the indicators.  According to McGranahan 

et al. (1985), one of the main reasons for the research was to help the UNDP in 1970 to classify countries 

into developed and developing. It is also essential to note to that the Index states the number of indicators 

out of the 19 put together to get it. For instance, with Denmark 18 indicators out of 19 were used in 2019 

whiles that of Cuba was arrived at based on 11 indicators. 

The use of quantitative indices was first used in Harbison and Myers (1964).  This study looked 

at the effects of “human resource development and education” on economic development.  They used 

“the arithmetic total of (1) enrolment at the second level of education as a percentage of the age group 

15 to 19, adjusted for length of schooling, and (2) enrolment at the third level of education as a 
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percentage of the age group, multiplied by a weight of 5” (Harbison and Myers, 1964, pp. 31-3) and 

Doessel and Gounder (1994). That index placed the US first on 261.3 points and Niger last with 0.3. 

Furthermore, four categories of countries were created: “advanced”, “semi developed”, “partially 

developed” and “underdeveloped”. Finally, the study tried to look at the correlation between the indices 

and the respective economic development. 

There were other attempts at measuring economic development notably the Physical Quality of 

Life Index (PQLI) and other Indices. It was realised that using only per capita Gross National Product 

(GNP) to measure economic development was deceptive and did not truly reflect the situation on the 

ground. It became known that there was no consistency between longevity, literacy rate, health and the 

level of economic development. There were countries with low per capita GDP but had exceptionally 

low infant mortality rate, high literacy, high life expectancy rate and had better health facilities (Morris, 

1979: 3). There was therefore the need to come out with a more embracing and more practical index and 

this informed the introduction of UNDP’s HDI in 1990.  

3. THE PRODUCTION OF COCOA IN GHANA 

The production of cocoa in Ghana and West-Africa in general looks like an hourglass. There are 

many small-scale farmers at the base cultivating the crop and this result in low productivity (Anna Laven 

and Marije Boomsma, 2012). The role of Cocobod in the production of cocoa is particularly important. 

According to Ghana’s Ministry of Food and Agriculture (MoFA, 2020), Cocobod has the following 

divisions to enable it perform its functions efficiently: 

a. The Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG) is responsible for research in sustainable cocoa 

production. 

b. The Seed Production Division (SPD) helps with the production and distribution of improved 

cocoa seedlings. 

c. The cocoa Health and extension Division controls pests and diseases through the services of 

Extension officers. 

d. The Quality Control Division (QCD) ensures the production premium cocoa beans. 

e. The Cocoa Marketing Company (CMC) is the only body charged with cocoa exports in Ghana. 

After preparing their land, Cocobod gives farmers improved seedlings free of Charge. To help 

fight pests and diseases, the Cocoa Health and Extension Division also undertakes free mass spraying 

of cocoa farms (Kolavalli and Vigneri, 2011). The Quality Control Division ensures the production of 

good cocoa beans by sending their Officers to grade and seal cocoa at the warehouses of Licensing 

Buying Companies (LBCs). These processes are very efficient and ensure that Ghana’s cocoa maintains 

its premium quality. The International Cocoa Organization (ICCO, 2017) estimates that Ghana’s total 
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cocoa production will be around 850,000 tonnes in 2016/2017. This according to the ICCO was due to 

favourable weather conditions which is necessary for yield increases.  

Table 1. World Production of Cocoa 2014- 2018 

 

                          Sources: ICCO: The Economic Intelligence Unit 

4. THE INTERNAL MARKETING OF GHANA’S COCOA 

The GoG through Cocobod has liberalized the internal marketing of cocoa. This has ensured 

transparency and efficiency in the internal marketing of cocoa (Ofosu-Asare, 2018). According to Adu-

Appiah, Seini, Mensah-Bonsu and Dzomeku, (2013), the purchasing of cocoa locally from farmers, 

grading and sealing as well as evacuation to the ports constitute the internal marketing of Cocoa in 

Ghana. The cocoa is then either handed over to the CMC to export or sold to local processing companies. 

The Cocobod takes seed funds from international financing companies and advance same to LBC’s for 

cocoa purchases. 

There are several LBC’s in Ghana and engage in the internal marketing of cocoa (Africa Eye 

report, 2020). Some of these are The Produce Buying Company, Federated Commodities Company 

Limited, Kuapa Kooko Comp Unicom Commodities Ghana Limited, PBC Limited, Licensed Cocoa 

Buyers Association of Ghana (LICOBAG), Nyonkopa Cocoa Buying Limited, Cocoa Merchants Ghana 

Limited, M. Ghazalli Limited, Agrocom Ghana Limited, Adikanfo Commodities Limited, CDH 

Commodities Limited and Olam Ghana Limited. These companies buy cocoa from farmers at farm gate 

prices.  
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Figure 3. Key Players in Ghana’s Internal Marketing of Cocoa 

 

Source: SEO Amsterdam Economics: Fieldwork Ghana (2016) 

 

5. EXPORTING COCOA IN GHANA 

The Cocobod’s subsidiary, The Cocoa marketing Company (CMC), is responsible for Ghana’s 

cocoa exports. The Board has also been tasked to issue licenses to individuals and companies intending 

to export cocoa. They must meet the criteria of buying cocoa in the internal market for a minimum of 

two years to qualify for the issuance of the license (Gepc, 2010). In addition to this, those companies 

should also be able to export a minimum of 10,000 tonnes per annum. According to Cocobod (2020), 

the final hurdle is a visit by its Representatives to the premises and warehouses of the companies to 

inspect them. This routine is necessary to guarantee the export of premium quality cocoa.  

Sainsbury, (2017) enumerates the following as the determinants of the prices of cocoa at the 

World market: 

a. The total production of cocoa for the year. 

b. The nature of weather conditions. 

c. The effectiveness in controlling pest and diseases 

d. Consumer taste and preferences. 

e. The infrastructure available to cocoa producing countries. 

f. Political stability in cocoa producing countries 

g. The cycle of cocoa flowering. 

h. The amount of farm gate prices given to farmers. 

i. The prevailing Pound Sterling/Euro exchange rate and 
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j. The available stocks of World’s renowned chocolate and confectionery producers. 

Unfortunately, the above determinants of the World Market prices of cocoa do not often count. 

This is determined by International Chocolate and confectionery producers like Mars Wrigley, The 

Ferreco Group, Mondelez, Meiji Company Limited, The Hershey Company and Nestle S.A, (Oomes, 

Tieben, Laven, Ammerlaan, Appelman, Biesenbeek and Buunk, 2016). As price-takers, Ghana and La 

Cote d’Ivoire, the major producers of cocoa had to come together to ensure fair prices for their produce. 

6. THE BIRTH OF COCOA CARTEL 

Ghana and La Cote d’Ivoire, the leading producers of cocoa in the world have long tried to ensure 

fair prices for their cocoa as this will go a long way to increase farm gate prices for their hardworking 

farmers. These two countries in West Africa together produce 60% of the world’s cocoa are asking for 

an extra US$ 400 per ton for their produce (Cocoa Post, 2020). This is designed to mirror the 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). It has been christened “COPEC”. 

According to Econlife (2020), some people have criticized that intervention citing future increases 

in cocoa prices. They fear that increases in demand for cocoa will lead to higher prices. This is because 

Economists have often contended that, high demand for a commodity leads to price increases. However, 

fair prices for cocoa will serve as incentive for cocoa farmer as these price increases automatically 

translate into increases in farm gate prices. 

7. HUMAN DEVELOPMENT INDEX SCORE OF GHANA FROM 2000 TO 2019 

Ghana has also adopted the SDG’s and has tried to reduce poverty and ensure an improved 

standard of living for its citizens. According to Acheampong, Yu, Cansu Ertem, Deba Enomah Ebude, 

Tanim, Eduful and Ananga (2019), the cocoa sector has a lot to contribute if Ghana is to achieve her 

SDG’s. Ghana has continued to improve on its HDI score since its inception in 1990 and this can be 

attributed to the immense contribution of the cocoa industry. 

Table 2. The HDI of Some Selected Countries in 2019 

HDI rank in 2019 GDP per capita (US$) HDI score 

1st Norway 68,059 0.954 

4th  Germany 46,946 0.939 

15th  UK 39.507 0.920 

15th  United States 56,140 0.920 

31st  Cyprus 33,100 0.873 

49th  Russia 25,036 0.824 

51st  Turkey 24,905 0.806 

85th  China 16,127 0.758 

142nd  Ghana 4,099 0.612 
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Source: Adapted from UNDP 

 

Figure 4. Human Development Index (HDI) score of Ghana from 2000 to 2019 

  

Source: statista.com 

               From figure 4 above, Ghana’s HDI score which was a meagre 0.49 has continued to improve 

and reached 0.61 in 2019. The cocoa industry plays a key role in the country’s economic development 

and hence improvement in Ghana’s HDI scores.  

8. THE CONTRIBUTION OF THE COCOA SECTOR TO GHANA’S ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

8.1. Contribution to Gross Domestic Product (GDP)  

The cocoa sector is an important sector in Ghana since it contributes a lot to GDP 

growth. According the BoG, agriculture contributes more than 30% of Ghana’s GDP the bulk of which 

comes from the cocoa sector. Anytime GDP figures are going down, the only important contributor is a 

decrease in cocoa production (GSS, 2007). 
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Figure 5. Ghana’s GDP Growth at Current Prices from 1984-2021 

 

 

 

Source: Statista.com 

 

From figure 5 above, Ghana’s GDP has increased from US$ 14.49 billion in 1984, reaching 

US$ 66.25 billion in 2006 and appreciating further to US$ 204.81 billion in 2016. 

8.2. Contribution to Household Incomes and the Elimination of Extreme Poverty 

There are many cocoa farms in Ghana and provide reliable source of incomes to households. 

According to Sulaiman and Boachie-Danquah, (2017), those who live in urban centers agree that cocoa 

farming is lucrative. Therefore, they also invest in it and employ caretakers to manage their cocoa farms 

to supplement their incomes. The cocoa sector has also helped in reducing the incidence of poverty from 

64% in 1991 to 24% in 2006. 
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Figure 6. Distributions of Cocoa and Non-Cocoa Incomes of Dry, Mid, and Wet Regions in 

Ghana 

             

                                         Source: research gate.net 

From figure 6 above, the proportion of cocoa incomes are high in the dry, mild, and wet regions 

of Ghana. This helps in reducing extreme poverty in Ghana. 

8.3. Contribution to Ghana’s Foreign Exchange Earnings 

It is important for countries to increase their export earnings to have a positive balance of trade. 

According to Ghana Statistical Service (GSS, 2015; ISSER, 2017a), the cocoa sector of Ghana alone 

contributes 20-25% to the government’s total export earnings and provides two-thirds of farmers' 

incomes. Ghana exports 68% of its cocoa to Western Europe that is Netherlands (34%), Germany (4%), 

United Kingdom (12%), and Belgium (9%) and to Japan (7%), and United States (3%). 

Table 3. Total Export Earnings of Ghana’s Cocoa from 2006 to 2016 

 

    Source: ISSER, Ghana 

From table 3. above, Ghana earned US$ 1.187 billion in 2006 and then US$ 2.829 billion in 2012 

deprecating to US$ 2.572 billion in 2016. 
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8.4. Source of Employment  

Apart from the direct employment that the cocoa sector provides to many cocoa farmers, many 

factory workers and management are also employed by cocoa processing companies such as Barry 

Callebaut, Cargill, Cocoa Processing Company (a subsidiary of Cocobod), Toutin Ghana, Niche Cocoa 

Industries Limited and Real Products Limited. These companies provide employment to many school 

leavers and contribute to reducing unemployment in Ghana (Essegbey and Ofori-Gyamfi, 2012). 

Figure 7. Unemployment Rates of Ghana from 1999-2020 

 

Source: Statista.com 

 

From figure 7. above, Ghana’s unemployment has decreased from 10.1% in 1999 to 4.22% in 

2018. This is due to the fact the cocoa sector employs so many people on cocoa farms and in a processing 

factories. 

8.5. Improved Literacy Rate 

The cocoa industry has helped the GoG to improve literacy rate in the country. The Cocobod 

offers many scholarships to people to further their education. Moreover, many schools, laboratories and 

libraries have been constructed to help promote literacy. Furthermore, through Cocobod the GoG has 

provided free text books and other educational materials free of charge to students to improve the literacy 

rate of the country.  
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Figure 8. Adult Literacy Rate in Ghana from 2000- 2013 

 

Source: researchgate.com 

In 2000, Ghana had an adult literacy rate of 57.9%, however through the contribution of cocoa 

this figure has increased to 79% in 2018. It is estimated that the adult literacy rate of Ghana is growing 

at 17. 02% per annum. The contribution of the cocoa industry to Ghana’s economic development can 

therefore not be overemphasised.   

8.6. Improved Health Delivery System  

  The cocoa sector contributes a lot to Ghana’s improved health delivery system. The Cocobod as 

part f its corporate responsibly provides financial support to many hospitals n the country. In addition 

to this, the Board is operating several hospitals christened “Cocoa Clinics” in the country. These 

hospitals can be found Accra in the Greater Accra Region, Kumasi in the Ashanti Region, Debiso in the 

Western North Region and one at Akuapem Mampong, the birth place of Tetteh Quarshie credited for 

bringing cocoa to Ghana from Fernando Po. In these hospitals many Ghanaians especially the poor cocoa 

farmers are treated at subsidised prices and this help to bring quality health care to the door steps of the 

people. In the end, adult life expectancy rate at birth for Ghana has immensely improved. 

Figure 9. Ghana’s Life Expectancy at Birth for Males and Females from 2008- 2018  

 

Source: statista.com 
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From the figure above, Ghana’s male and female life expectancies at birth were 59.28 years and 

61.16 years in 2008 respectively. The contribution of the cocoa industry has however helped to improve 

these figures to 62.72 years for males and 64.85 years for females in 2018.    

8.7. Contribution in Slowing Down the Depreciation of the Local Currency 

Cocoa is pre-financed by international confectionery companies and grinders that is they pay for 

the product before it is delivered. Every year, the GoG through Cocobod receives between US$1.5 

billion- 2 billion for cocoa purchases. As a developing country, Ghana faces pressure on the local 

currency due to high demand for foreign currency especially the US$. The funds received for the 

purchases of cocoa therefore help to slow down the depreciation of the local currency. 

Figure 10. The Depreciation of the Ghana Cedi to US Dollar from 2008- 2019 

 

From the figure above, Ghana’s local currency, the cedi was 1 to the US$ in 2008 but by 2019 it 

had depreciated to 5 cedis to the US$. Even though the local currency had depreciated, it did so at a 

slower rate. The situation would have been worse without the contribution of the cocoa industry. The 

industry therefore contributes to Ghana’s economic development by slowing down the depreciation of 

the local currency. 

9. PROBLEMS OF THE COCOA INDUSTRY IN GHANA 

Even though the cocoa sector in Ghana contributes a lot to economic development and poverty 

alleviation, it is bedevilled with many problems. Dormon, Van Huis, Leeuwis, Obeng-Ofori and Sakyi-

Dawson, (2004); Eshun and Tettey, (2014) have enumerated some problems facing the cocoa industry 

in Ghana and these include: 

• Inadequate capital to expand cocoa farms. 

• Over reliance on rainfall. 

• Difficulties in obtaining land for cocoa production. 
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• Disease and pest control. 

• The smuggling of cocoa into neighbouring countries. 

• Low productivity due to old cocoa trees and 

• The bottlenecks in transporting cocoa from the hinterlands to the port.      

10. CONCLUSION 

From what has been discussed so far in this study, it is obvious that the cocoa sector in Ghana is 

well regulated. This is due to Cocobod’s efficient management and supervision of the sector. Its key role 

of controlling pest and diseases, providing improved seedlings, extension services to farmers, quality 

control and export of cocoa abroad have made the cocoa sector vibrant. This has been translated into the 

production of premium quality cocoa unmatched in the world. Ghana has benefitted immensely from 

cocoa production as it contributes to foreign exchange earnings, provides incomes to farmers, employs 

a significant percentage of labour force, improves the literacy rate, provides improved health services 

which eventually improves life expectancy at birth and contributes a lot to Ghana’s GDP growth. The 

study has also established the fact that economic development in Ghana depends on the cocoa industry. 

It is therefore important that solutions are found to nip the problems of the industry in the bud. For it is 

only when this is done that it can best perform all these important roles. 
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WHO IS TO BLAME FOR THE DOWNFALL OF ZIMBABWE? IMPERIALISM OR 

MISMANAGEMENT 

Anotidashe Machiya 

ABSTRACT 

For decades the case of Zimbabwe has been debated upon, just note in the context of political 

theories. This particular study seeks to understand what imperialism is and the effects that it had on the 

indigenous people of Africa. The case of zimabbwe is a special case to an extent that upto now Britain 

still discusses it in the House of Commons. Thoughts or recolonizing the fallen nation have resurfaced 

as evidenced by utterences by Lord Palmer when he question that, “…have you considere the idea of 

recolonizing Zimbabwe...” There is a lot of burning questions as to the effects of Imperialism against 

the mismanagement of resosurse that took place hence its crucial enough to partake this study. 

The political theory of imperialism has been around in the world since the 15th century but 

surfaced differently in the 19th and 20th century. There is need to understand what the political theory of 

imperialism is and how it came to be. Then understand the ventures of the Europeans into Africa. The 

reasons for colonization vary from expansion of states, search for markets and increase in political 

muscle globally. 

After an understanding of the very reasons for the imperialistic adventure, there is need to look 

into the effects that colonisation had on the local people. There was massive unequal land distribution 

marked by land grabes, introduction of a class system, cultural erosion was at the pick as the British 

wanted to promote a British ideology and on top of all these alien things there was introduction of a 

political system totally new which the educated African had to adopt though not understanding. This 

surfaces the blame for the failure of the county.  

İn as much as this is a push and blame scenario, the educated african is to blame for continuing 

with the social imbalances, uneven distribution of wealth and toleration of corruption. There is to be a 

scrutiny on the ‘what caused the dowwnfall from the european contribution to the african contribution.  

The data used in this research is mainly secondary data, there was the usage of books, articles 

and other periodicals released. Meta-analysis was used as a means of analysing the collection of study 

which was large. The qualitative method is used an exceptional way to gather data and also perform 

analysis. The resources used for the research are mainly secondary data including scholarly journal 
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articles, government reports, books and websites. These resources used give an inside of the 

colonisation period on Zimbabwe and some post-colonial scenarios have been witnessed first-hand.  In 

order to answer the research questions an analytical and descriptive route was pursued. Content 

analysis was used to analyse data which was gathered from different sources.  

The possible results will show in actual facts what went wrong and how the hand over take over 

was handle to the Zimbabwens. A look into the way of governency in the decade after independency 

shall be looked into as the decade is the era in which the country crashed to shambles. There will be 

possible recommendations for the situation at hand and lessons learnt from the downfall of Zimbabwe 

once a bread busket of Africa.  

Keywords: Political Theory, Imperialism, Colonisation. 

1. INTRODUCTION 

Imperialism came through stages of development as it was justified through the theories of 

Charles Darwin. The land occupations in Africa by the European powers had two effects just like 

everything does; they had their good effects and negative effects. The slow or rather stagnant 

development pace in some parts of Africa has been largely a push and blame scenario as to what really 

is the cause? Some attribute to the imperialistic adventures stating that they affected the rate of 

development which was already in place naturally and those of the Eurocentric point of view like to 

point to the corruptions and theft done by African governments, the plunder of public funds as some 

would put it. As the research unfolds a reference to Zimbabwe shall be made and there will be 

clarification as to why Zimbabwe has ended in the state that it is today. What really was the cause for 

the downfall of once an economic giant, could it have been imperialism or it’s just the mismanagement 

of government. Once this has been understood there, a set of recommendations to revive the fallen nation 

shall be explained in detail.  

To begin with, one cannot discuss an issue without a full explanation and insight as to what it 

really is. Imperialism has been defined by the Merriam Webster Online Dictionary as, “the policy, 

practice, or advocacy of extending the power and dominion of a nation especially by direct territorial 

acquisition…” In the case of Zimbabwe there was direct control of the African country by the British 

government. This was illustrated as one thing in common with the entire colonialists in a way that they 

had direct control of the colonies that were their subjects (Kidron, 1962). The special case for this 

research is imperialist effects which persisted after Independence of a country. The British continued to 

be in the shadow of the newly born Zimbabwean Nation. In the early 2000 Britain under Tony Blair 

listed Zimbabwean individuals and companies on the sanctions list. These had influence in almost every 

sector it led to the crumbling down of the young nation amongst other things.  
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To add on to the above the downfall of Zimbabwe should not be sorely blamed on the sanctions 

that would be a travesty of justice. The Zimbabwean Government crumbled the young nation due to the 

way the government was run, too much maladministration. It has been largely said that upon 

independence the Former Late President Robert Mugabe was quoted to have said, “The realities of 

independence came sooner that we had anticipated and we had no idea of how to run a country”. In a 

meeting with Ian Smith the former Prime Minister under British administration Mugabe agreed to the 

fact that he had inherited “the jewel of Africa” and he vowed to keep it that way (Makaye & Munhande, 

2008). The Zimbabwean Government under Mugabe can best be understood as that which had 

incompetent administration and was full of corruption seen through looting of public funds and high life 

of the ruling party members whilst the majority suffered and lived and still continue to live from hand 

to mouth.  

2. UNDERSTANDING ECONOMIC SANCTIONS 

It should be made clearly at this juncture that sanctions are nothing new as they were used since 

ancient times. After the dismantle of the Soviet Union any form of growth through international 

organizations which the hegemonic power America does not like the use of sanctions has been put to 

place (Kaempfer & Lowenberg, 2007). In 432BC they were used by Athens on Megara, this resulted in 

a war that lasted for years (Haufbauer, Schott, & Elliot, 1990). In the 1800s and 1900 we see in 1935 

Italy being targeted with sanctions by the League of Nation and in 1806 Napoleon used the economic 

sanction in the continental system.  

Bodies such as the United Nations and European Union have used sanctions as a form of 

punishment or a means to coerce individuals be it countries or people that disturb or endanger their own 

interests or abstract the international norms of behavior. Sanctions cost less and there is relatively low 

risk of action between diplomacy and war. It is more like a new form of warfare that came after World 

War 2. 

3. SANCTIONS EFFECT ON ZIMBABWE (ECONOMIC IMPERIALISM) 

There is a close relation between imperialism and sanctions, after World War 2 the United States 

and its Western Allies could only control other nations through targeted sanctions. This is in a way that 

every transaction that is made goes through American Banks since the Universal Currency used is the 

United States Dollar. America and other European Colonialists are now able to manipulate and freeze 

bank accounts and transactions done. The reality of sanctions can largely be understood as starvation 

and devastation for the masses of people in this case from Zimbabwe. They strangle the economy of a 

country; this resulted in reduced productivity, loss of jobs, and general decline of the Zimbabwean 

economy. While the Europeans took African land, displaced the indigenous people and killed them there 
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were no sanctions or any action taken against them. Now only when the Zimbabweans began taking the 

land that was theirs through land Reform it became bad to take what is theirs.  

Taking into consideration the killings of white farmers and illegal evictions done and other human 

rights abuses that was enough cause for the sanctions to be imposed on Zimbabwe (Makaye & 

Munhande, 2008) . There were more accusations from actions done comprising of killing and murder; 

these were largely against the ruling party and its allies who include youth militia, the war veterans and 

other service chiefs (Chigora & Dewa, 2009). At this juncture it is important to note that the causes of 

the sanctions in Zimbabwe can only be understand from the perspective of the Zimbabwean Government 

only then can the topic under discussion make sense. Almost all the failures of the Government have 

been pointed to the sanctions imposed by Britain and her Western allies.  

The infrastructure that was left by the Rhodesian government has now been left in idle, what 

really is taking place on the ground is that Zimbabwean Infrastructure especially roads, hospitals and 

sanitation system are left neglected with not enough funds to update let alone maintain what is already 

present. Zimbabwe has a huge debt from the IMF and World Bank in that they have not been allowed 

to get more loans hence under Mugabe Zimbabwe has adopted the look-east-policy getting funds from 

China in exchange for mining rights. The result of lack of funds to even maintain upkeep of industries 

has led to massive retrenchments and untold suffering to the ordinary and poor people of Zimbabwe.  

The Financial Sector was massively affected according to the Zimbabwe Ministry of Foreign 

Affairs; United States Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) fined some Zimbabwean 

Banks amounts ranging around USD2.48M as a means to resolve potential civil liability for 159 alleged 

violations of the sanctions regulations (Gono, 2008). Some bank accounts had funds in USD currency 

and they were frozen by the United States, this led to people not having trust in the Zimbabwean Banks 

people lost their monies. The Zimbabwean banks and other money organizations face problems in 

meeting with their clients’ obligations due to the fact that there are owing to the termination of 

correspondent bank arrangements between local banks and international financial institutions. Payments 

to be done internationally from Zimbabwe by companies are now proving to be difficult as they are 

intercepted and blocked by the United States. Every state owned company and subsidiaries are all subject 

to the before mentioned problems.  

To add on Zimbabwean economy can now be viewed as a risky ground for investment, hence 

Foreign Direct Investment (FDI) has been reduced. FDI helps in uplifting standards of living through 

employment creation; investors have now tended to shy away due to the effects of the sanctions imposed 

on Zimbabwe. Foreign Direct Inflows under the British Government were on an average of USD8M per 

year and increased in the early 1990s to about USD95M per year but later saw drastic drop to about 

USD20M per year in 2000 (Munangagwa, 2009). It was a striking time; symbolized by the abuse of 
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human rights, persecution of the opposition and trying to create a one party state in democratic country. 

This environment called for reforms which were part of the deal in order for Zimbabwe to receive £44M 

for land redistribution and compensation from the British Government as promised under former Prime 

Minister Tony Blair. 

4. MISMANAGEMENT OF THE ZIMABWEAN GOVERNMENT 

The blaming of the sanctions for failures like poor health facility and deteriorating economy when 

one has all the resources is highly unreasonable especially in a world where there are numerous countries 

doing well but under sanctions. For instance in 2020 Turkey was added to the list but according to their 

local currency in comparison to Zimbabwe which does not have any; if one has a good paying job he 

can survive in Turkey whereas in Zimbabwe being present in the country on its own is survival. North 

Korea was also added to the list in 1950 due to human rights abuses but the state of Korea now says 

otherwise. The list goes on and on but it should be noted that the sanctions list does not have Zimbabwe 

as a country but they are targeted sanctions on individuals. Just that the individuals are so greedy they 

get themselves imposed into the main trades of the day hence companies are affected and the masses get 

affected. These sanctions aim at anyone involved in human rights violations and the solutions is very 

simple and in three forms  

i. Respect Democratic Principles, institutions and law. 

ii. Refrain from actions or activities which repress civil society.  

iii. Comply with International Human Rights Law and respect Human Rights. 

Having that been said, mismanagement is a term which should be explained, it means the process 

of managing something badly. The synonyms for the word include misgovernment, maladministration, 

and abuse of power amongst others. Hence for this research we can talk of a state of incompetent 

administration highly characterized by corruption and theft be it directly or indirectly through usage of 

cartels. In his first inaugural speech the former American President Ronald Reagan said, “Government 

is not the solution to our problem; government is the problem”. This quote has been felt more in 

Zimbabwe than it has been in America (Nyoni, 2019). 

Some background on Zimbabwe’s poor economic status is very much important before one tries 

to venture into the causes of the decline. In the year 2015, the Index of Economic Freedom compiled by 

Heritage Foundation stated that the Gross Domestic Production(GDP) per capita was only $788; making 

Zimbabwe the poorest country in the world. However this is not the case because when Zimbabwe 

declared independence in 1965, it had a diversified economy, well built infrastructure and a good 

financial sector.  
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Mugabe started destruction of the economy by the fast track land reform program. He 

implemented a Marxist land reform program, seizure of land from white farmers was done by Mugabe’s 

war veterans and his party’s people ZANU PF. The policy on land matter was done through violent 

means through the use of thugs who evicted the white farmers. These farmers should be highlighted as 

commercial farmers, so Mugabe was to replace commercial Farmers with subsistent farmers. The 

Agricultural input to the economy of the country had been indirectly affected. White farmers fled taking 

with them their expertise; these went on to countries like Zambia and South Africa (Chigora & Dewa, 

2009). With no idea of large scale commercial farming more than 400 000 farm workers were left 

unemployed, and there was a massive shortage of food. For instance in Zimbabwe about 2.5 million 

people to date are in need of food assistance.  

As early as 1995 the administration started enriching themselves with public funds and Mugabe 

paid no attention deliberately. The money was used to purchase fancy houses and properties. Upon 

discovery by the government there was no rule of law done no one was convicted (Makaye & Munhande, 

2008). Corruption has continued to present day even after Mugabe has left office because he was simply 

replaced by his vice Emmerson Mnangagwa. The late Prime Minister of Zimbabwe and founding father 

of the major opposition has an opinion that it was full hard to believe that the change that took place on 

the sit of power would bring change without having transformation on the fundamental reforms needed.  

An estimate of 2 billion dollars was lost to corruption in 2012 and this was shockingly a large part 

of the country’s GDP for that particular year though less than a quarter. During Mugabe’s end USD15 

Billion worth of diamonds was reported to have been lost and up to now nothing has been said about it 

(Ana, 2016). 15 billion is enough to revive the health sector, schools and other public facilities which 

are no longer in good shape. In May of 2021 a man was caught in South Africa with gold worth more 

than half a million British pounds, and he was linked to the president of Zimbabwe Mr. Mnangagwa. 

The continuing of looting in Zimbabwe is crippling the young nation. There are resources present so 

valuable that when checked worth are able to revive the country’s health care and public sector even in 

the presents of sanctions (Flanagan, 2021). There are high levels of corruption through bribes and this 

was noted by the Corruption Perception Index. No matter was the size corruption leads to economic 

uncertainty and insecurity (Cain, 2015) 

The root problem of the suffering of Zimbabweans and the downfall of the once jewel of Africa 

has been massive looting of public funds, a repressive system and somewhat bad decisions on policies. 

In less developed countries bad governance or maladministration can result in poverty since these 

countries are more vulnerable. Hence from a critical analysis of all of the above it can be noted that 

sanctions cannot be blamed for the downfall of Zimbabwe. These were not targeted on Zimbabwe as a 

nation but particular individuals who are so power hungry and continue to mingle themselves in 

operations of the day. So whatever they involve themselves in will have money flows frozen due to their 
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participation. 2021 we see a Zimbabwe run by a cartel, which are linked to the President and have access 

to all income generating activities of the country from gasoline movement into the country to mineral 

rights and executive access in company any angle named they are present. Maladministration has totally 

crippled the young nation.  

5. RECOMMENDATIONS TO REVIVE ZIMBABWEAN ECONOMY 

a. Cash Injection – there is massive cash shortages in Zimbabwe and there is need to indulge 

into talks with the South African Government so that Zimbabwe can join the Rand Union. That way 

Zimbabwe can be able to use a real currency and also curb the increase of prices due to ratings between 

the so called bond note and USD currency 

b. Dump damaging policies and stamp out corruption – there is need to remove all policies 

that are not favorable to creating an environment suitable for investors such like the 2009 Indigenization 

and Economic Empowerment Act (IEEA). IEEA places 51% of every foreign owned company in the 

hands of black Zimbabwean and some Chinese companies have closed due to such ridiculous policies 

present. There is need to reengage with the white farmer who left in order to revive the commercial 

farming sector as it contributes largely to the foreign currency generation and also employment creation. 

There is great need to create heavy penalties for corruption as a means to curb it.  

c. Negotiate with Foreign Lenders – officially Zimbabwean debt is USD7 Billion which is 

200% over the country’s GDP. There is need to restructure how to clear this massive debt that Zimbabwe 

has and talks with the IMF and the World Bank for assistance in proper planning should be done. 

d. Create conditions to reduce unemployment and the return of nationals outside the 

country – Zimbabwean unemployment rate runs at above 90% and changing the conditions of 

investment and money flow will have a effect on the unemployment rate. The country already has 

everything at its disposal the natural resources be it land and minerals, so political will and right 

economic conditions mentioned before are important. 

e. Create own currency in the long term – after implementing of all of the above, having a 

better stable economy with large cash flow and jobs available for majority of the population, Zimbabwe 

will need to reintroduce the Zimbabwean Dollar. A currency cannot be introduced as a means to curb 

cash shortages like what the current Finance Minister Mthuli Ncube was trying to do with the so-called 

Bond Notes which have failed dismally.  
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COVID-19 YENİ NORMAL DÖNEMİNDE KABİN GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI 

ZORLUKLAR 

Nilay ERBAY 

Dilek ERDOĞAN 

ÖZET 

 

2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde baş gösteren COVID-19 salgını, tüm dünyayı etkisi 

altına almış ve birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Şüphesiz havacılık sektörü salgından en çok 

etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Yolcu talebindeki benzeri görülmemiş düşüş ve dünya 

çapında getirilen uçuş yasaklarıyla çoğu havayolu işletmesi neredeyse tüm operasyonlarını durdurmak 

zorunda kalmış ve filolarını yere indirmiştir. Salgının kısmen kontrol altına alınmasıyla  birlikte seyahat 

kısıtlamaları kaldırılmış,  yurtiçi ve yurtdışı uçuşlara yeniden izin verilmiştir. Havayolu işletmeleri 

maliyetlerini ve giderlerini kontrol altına alabilmek için krize yanıt olarak istihdam politikalarında 

birtakım değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. Birçok havayolu işletmesi çalışanları işten 

çıkarma, maaş kesintisi ya da ücretsiz izne ayırma gibi  yollara başvurmuştur. Havayolu işletmelerinde 

yolcu ve uçuş güvenliğinden sorumlu olan kabin görevlileri mali kayıpları en aza indirmek için 

uygulanan istihdam politikalarından en çok etkilenen havacılık meslek gruplarından biri olmuştur. 

Kabin görevlileri yaptıkları işin doğası gereği hali hazırda yüksek riskli bir ortamda çalışmakta ve 

bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski yüksek olmaktadır. Hem Covid-19 virüsünün kabin görevlileri 

sağlığı üzerinde olabilecek etkileri hem de havayolu işletmelerinin krize yanıt stratejileri kabin 

görevlilerini  birçok zorlukla karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmada pandemi süresince ve yeni normal 

olarak adlandırılan dönemde kabin görevlilerinin yaşadığı zorlukların ve bu zorlukların işten ayrılma 

niyeti üzerinde olabilecek olası etkilerinin keşfedilmesi  amaçlanmıştır. Bu amaçla bir havayolu 

işletmesinde çalışan 10 kabin görevlisi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  Verilerin 

analizi sonucunda pandemi süresince ve yeni normal döneminde kabin görevlilerinin karşılaştıkları 

başlıca zorlukların; uçak içi bulaş riski, ekip sağlığını koruyacak önlemlerin geç alınması, gelir kaybı, 

iş güvencesizliğinin oluşması, ikram hizmetine başlanması, işe adapte olma zorluğu, koruyucu ekipman 

kullanımı zorluğu, uçuş programlarında belirsizliklerin oluşması ve maske kullanım ihlali yapan 
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yolcunun yönetimi olduğu görülmüştür. Kabin görevlilerinin çoğunluğunun  COVID-19 krizine bağlı 

olarak yaşadıkları tüm zorluklara rağmen işten ayrılma niyetinde olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelime: Covid-19, Kabin Ekibi, Havacılık Yönetimi, Havayolu Kriz Stratejileri, İşten Ayrılma 

Niyeti. 

JEL Kodları: L93, O15, N12. 

THE CHALLENGES FOR CABIN CREW IN THE NEW NORMAL PERIOD OF COVID-19 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic, which started in Wuhan, China at the end of 2019, affected the whole 

world and negatively affected many sectors. Undoubtedly, the aviation sector is one of the sectors most 

affected by the pandemic. With the unprecedented decline in passenger demand and worldwide flight 

restrictions, most airlines have had to stop nearly all of their operations and have their fleets grounded. 

With the partial control of the pandemic, travel restrictions were lifted and domestic and international 

flights were allowed again. Airlines had to make some changes in their employment policies in response 

to the crisis in order to control their costs and expenses. Many airline companies have resorted to ways 

such as layoffs, salary cuts or unpaid leave. Cabin attendants, who are responsible for passenger and 

flight safety in airline companies, have been one of the aviation occupational groups most affected by 

the employment policies implemented to minimize financial losses. Due to the nature of their job, cabin 

attendants are already working in a high-risk environment and are at high risk of contracting infectious 

diseases. Both the effects of the Covid 19 virus on the cabin crew health and the crisis response strategies 

of airline companies have left cabin crews face to face with many difficulties. In this study, it is aimed 

to explore the difficulties experienced by cabin crew during the pandemic and the so-called new normal 

period and the possible effects of these difficulties on the intention to leave. For this purpose, interviews 

were conducted with 10 cabin attendants working in an airline using a semi-structured interview form. 

The obtained data were analyzed using thematic analysis method. As a result of the analysis of the data, 

the main difficulties faced by the cabin crew during the pandemic and the new normal period; It has 

been observed that the risk of in-flight contamination, taking precautions to protect crew health late, 

loss of income, job insecurity, starting catering service, difficulty in adapting to work, difficulty in using 

protective equipment, uncertainty in flight schedules, and the management of the passenger who violates 

the use of masks. It has been observed that the majority of cabin crew do not intend to leave their jobs 

despite all the difficulties they have experienced due to the COVID-19 crisis. 

Keywords: Covid-19, Cabin Attendants, Aviation Management, Airline Crisis Management, Intention 

to Quit. 

JEL Codes: L93, O15, N12. 
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1. GİRİŞ 

Yeni koronavirüs salgını, seyahat endüstrisini önemli ölçüde etkilemiştir. Uluslararası hatlarda 

talepte yaşanan keskin düşüş ve uçuş iptalleriyle, havayolları kapasitesini daha önce hiç görülmemiş bir 

ölçekte düşürmüştür (Vinod, 2020). Küresel havayollarının satış gelirlerinde toplamda 113 milyar dolar 

kaybedeceği tahmin edilmektedir ki, bu SARS salgınında havayolu işletmelerinin yaşadığı ekonomik 

kayıptan 15 kat daha fazladır (Riley, 2020; Strielkowski, 2020). 

Covid-19 salgını, Avrupa’da havacılığın görünümünü önemli ölçüde değiştirmiştir. 2020 yılının 

bahar aylarında, hükümetlerin uluslararası seyahatleri durdurması tüm havayollarını, önemli ölçüde 

tasarruf önlemleri almaya itmiştir. Avrupalı havayolları, Covid öncesi operasyonlara dönmenin yıllar 

değilse bile aylar alacağının farkındalığıyla krize yanıt olarak sebat etme stratejilerinin yanı sıra yenilik 

ve çıkış stratejileri uygulamış ve likitide ihtiyacını karşılayabilmek için hükümetlerden destek almıştır 

(Albers ve Rundshagen, 2020). 

Krize yanıt olarak çoğu havayolu istihdam sayılarında azalmaya gitmiştir. Örneğin, British 

Airways, TUI, SAS, Rynair’deki toplam iş kayıpları, 29 Mayıs 2020’ye kadar 28.000 kişiye ulaşmıştır. 

Air Malta, pilotlarının %80’inin işten çıkarılacağını açıklarken, Brüksel Havayolları 4200 çalışanın bu 

süreçte teknik olarak zaten işsiz olduğunu duyurmuştur (Eurocontrol, 2020;  Budd, Ison ve 

Adrienne,  2020). Bazı havayolları ise, işgücü fazlalığı ile karşı karşıya kalmamak için personelinin 

çalışma saatlerinde ve istihdam hüküm/koşullarında değişikliğe gitmeyi tercih etmiştir. Almanya ulusal 

havayolu şirketi Lufthansa, personelinin %77’si için çalışma saatlerinin azaltıldığını belirtirken, 

Avusturya Havayolları en az 2 yıl 7.000 personeli için kısa çalışma uygulamasını getirmiştir. Wizz Hava 

yolları gibi bazı havayollarında ise, kabin ekibi ve ofis çalışanlarının maaşları %14, üst düzey 

yöneticilerinin maaşları ise %22 oranında azaltılarak, yaşanan krize yanıt olarak bunun gibi ücret 

kesintileri olmuştur (Budd vd, 2020; Hollinger, 2020 ). 

Kabin görevlileri, işin doğası gereği pek çok kişi ile temas eder ve pek çok yerde bulunur. Kabin 

ekipleri, havayolu operasyon merkezleri, havaalanları, konaklama, ulaşım ve ana üs dahil olmak üzere, 

uçuş esnasında, uçuş öncesi ve sonrasında Covid-19 temaslı kişilerle karşılaşmaktadır. Uçuş esnasında 

kabinde yolcularla ve mutfak ve uçak içi dinlenme alanlarında ise ekip arkadaşlarıyla yakın temas 

halinde olabilmektedirler. Bir başka ifadeyle kabin görevlileri dış kaynaklı hastalık kapabileceği gibi, 

ekip içi kaynaklı da bir yayılım söz konusu olabilmektedir. Kabin görevlilerinin yolcularla ve onların 

eşyalarıyla temas ettiği uçak kabinleri ile uçuş görevlilerinin kendi aralarında daha rahat ve denetimsiz 

olduğu mola yerleri ve uçak içi dinlenme alanları en fazla bulaş riskine maruz kalınan alanlardır (Mun, 

Kim, Han, Jeong, Kim ve Lee, 2021).  

Covid-19 krizinin kabin ekibi görevlileri üzerinde önemli etkileri olmuştur ve bu durum 

araştırmacıların ilgisini çekmiş ve alanyazında Covid-19 salgınının kabin ekibi üzerindeki etkisine 
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odaklanan bazı araştırmalar yapılmıştır. Grout ve Leggat (2021)’e göre; Covid-19 salgını, kabin 

ekiplerinin uçmaya uygunluk kriterlerini daha iyi anlamanın önemini ortaya çıkarmıştır.  Uçmaya hazır 

olma durumu esas olarak kendi kendine yapılan değerlendirmelere ve sözlü beyana dayanmaktadır. 

Kabin ekiplerinin uçmaya uygunluk kriterleri için havacılık otoriteleri tarafından ilan edilen 

düzenlemeler ile havayolu iç politikaları benzerdir; ancak uluslararası düzeyde bir yaklaşım yoktur. Söz 

konusu kriterlerin yeniden değerlendirilmesi ve halk sağlığı kurumlarının kararları ile uyumlu olması 

gerekmektedir. Havayollarının, salgın öncesi seviyelerde faaliyetlerine devam edebilmesi için halka ve 

halk sağlığı kurumlarına, uçuşa uygunluk değerlendirmesinin uygun ve etkili olduğunu göstermeleri 

gerekmektedir.  

Görlich ve Stadelmann’ın (2020) kabin ekiplerinin depresyon, kaygı ve stres düzeylerini araştıran 

çalışmasında, Covid-19 salgını öncesi 105 katılımcıya çalışma koşulları hakkında, Covid-19 sonrası ise 

1119 katılımcıya varoluşsal korkuları ve işini kaybetme korkuları hakkında sorular yöneltilmiştir. 

Çalışmanın bulgularına göre, Covid-19 salgını öncesi, kabin memurlarının depresyon, kaygı ve stres 

semptomlarını taşımaları, bireyin çalışma koşullarını öz değerlendirme biçimi ile ilgilidir. Covid-19 

salgını sonrası ise, Nisan 2020’de yere çekilen kabin görevlilerinin depresyon ve stres düzeylerinin daha 

fazla olduğu, uçmaya devam eden kabin görevlilerinin ise daha ciddi hatta klinik boyutta kaygı 

duydukları belirtilmektedir. Covid-19 salgını ve ilgili çalışma kısıtları ile uçan kabin ekiplerinin zihinsel 

sağlığının ciddi şekilde bozulmasının aynı zamana denk gelmesi çalışmanın bulguları arasındadır 

(Görlich ve Stadelmann, 2020). 

Singh (2020), Covid-19 salgını öncesi ve sonrası, kabin ve kokpit ekiplerinin sadakat, bağlılık ve 

motivasyonlarını incelemektedir. Bu çalışma kapsamında, 3 pilot ve 3 kabin memuru ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; kabin ekiplerinin, sahip olduğu 

yaşam şekli, özgürlük ve iş fırsatları sayesinde şirketlerine bağlılıklarında pandemi sonrası ile öncesi 

arasında bir fark olmadığı; ancak motivasyonlarında bir düşüş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, Covid-

19 pandemisinin, kabin ekiplerinin iş güvencesi algıları üzerinde olumsuz etkilerinin bulunması 

çalışmanın bulguları arasındadır. 

Daha önce yapılan çalışmalar ışığında, Covid-19 pandemi süreci ile kabin ekiplerinin çalışma 

koşullarında bazı zorlukların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını 

sonrasında uçuşların başlaması ile birlikte yeni normal döneminde, Türkiye’de bir havayolu şirketinde 

çalışan kabin görevlilerinin bu süreçte yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarmak ve karşılaşılan zorlukların 

işten ayrılma niyetini nasıl etkilediğini keşfetmektir. 

2. YÖNTEM 

Covid-19 salgını sonrası yeni normalde, havacılık işletmelerinin en önemli insan kaynaklarından 

olan kabin görevlilerinin yaygın ve ortak deneyimlerini anlamak, sektöre yön vermesi açısından büyük 
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önem arz etmektedir. Bu çalışma için nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenemoloji) araştırması 

kullanılmıştır. Olgubilim çalışması, birkaç birey tarafından deneyimlenen olayın derinlemesine 

anlaşılmasını sağlamaktadır (Creswell, 2013).  

Bu çalışma kapsamında, veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 

katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme formunun en başında katılımcılara, 

çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve istedikleri takdirde görüşmeden vazgeçilebilecekleri 

yönünde katılımcılar bilgilendirilmiştir. Katılımcılara yaş, lisans ve deneyim süresini tespit etmeyi 

amaçlayan demografik bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların gizliliğini korumak amacıyla  K1, K2,… 

olarak katılımcılar kodlanmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Kod İsim Cinsiyet Çalıştığı süre Unvan Eğitim Durumu 

K1 Kadın 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K2 Kadın 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K3 Erkek 0-5 yıl Kabin memuru Ön Lisans 

K4 Kadın 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K5 Kadın 20 ve üzeri yıl Kabin amiri Lisans 

K6 Erkek 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K7 Kadın 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K8 Erkek 0-5 yıl Kabin memuru Yüksek Lisans 

K9 Erkek 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

K10 Kadın 0-5 yıl Kabin memuru Lisans 

Çalışma kapsamında yapılan görüşmeler 8 Mart 2021 ve 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin süresi 10 dk ile 36 dk aralığında değişmektedir. Çalışma kapsamında 

amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak 10 kabin memuru ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Malterud, Siersma ve Guassora’ ya göre (2016), nitel çalışmalarda örneklem büyüklüğü için geçerli olan 

kavram ‘doygunluk’tur. Bu çalışmada veriler doygunluğa ulaşıncaya kadar görüşmeler yapılmaya 

devam edilmiştir. Veri doygunluğuna ulaşıldığını tespit edebilmek için ilk görüşmeden itibaren veriler 

analiz edilmeye başlanmış ve aynı kodların tekrar etmeye başlaması ile yeterli örneklem büyüklüğüne 

ulaşıldığı kanaatine varılmıştır. Toplanan verilerin analizi için tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Analiz kapsamında Maxqada paket programı kullanılarak kod ve temalar oluşturulmuştur.  

3. BULGULAR 

Araştırma verilerinin analizi sonucunda ulaşılan bulgular, Covid-19 yeni normal döneminde kabin 

görevlilerinin karşılaştığı zorluklar ve işten ayrılma niyeti olmak üzere 2 tema altında sunulmuştur. 

Tema ve kodları içeren liste Tablo 2.’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Tema ve Kod Tablosu 

Tema ve Kodları Kişi Sayısı Frekans Sayısı 

Karşılaşılan Zorluklar   

Uçak içi bulaş riski 10 20 

Gelir kaybı 9 15 

Ekip sağlığını koruyacak önlemlerin geç alınması 7 9 

İş güvencesizliğinin oluşması 7 7 

İkram hizmetine başlanması 7 9 

İşe adapte olma zorluğu 5 6 

Koruyucu ekipman kullanımı zorluğu 4 4 

Maske ihlali yapan yolcunun yönetimi 3 4 

Uçuş programlarında belirsizlik olması 1 1 

İşten Ayrılma Niyeti   

Niyetinde olanlar  2 4 

Niyetinde olmayanlar 8 11 

 

3.1. Karşılaşılan Zorluklar 

Karşılaşılan zorluklar temasını oluşturan 9 adet kod bulunmuştur. Bunlar; 

3.1.1. Uçak İçi Bulaş Riski 

Kabin görevlileri tarafından karşılaşılan zorluk olarak en fazla uçak içi bulaş riski vurgulanmıştır. 

Alanyazında uçak bulaş riskine yönelik bazı araştırmalar yapılmıştır. COVID-19 bağlamında, en ön 

safta çalışanlar, bir yolcudan çok daha fazla insana maruz kalmakta, bu da enfekte olma olasılığının yanı 

sıra başkalarına da bulaştırma olasılığını artırmaktadır (Tuchen, Arora ve Blessing, 2020). Covid-19 

doğrudan ya da dolaylı yoldan tüm bireyleri etkilemektedir. Ancak, belirsiz birçok kişiyle temas halinde 

bulunan kabin görevlilerinin, mesleklerinden kaynaklı Covid-19 virüsüne maruziyetlerinin daha yüksek 

olduğu kabul edilmektedir (Mun vd., 2021). Görlich ve Stadelmann (2020)’a göre, kriz döneminde 

uçmaya devam eden kabin görevlilerinin klinik olarak daha fazla anksiyete belirtileri gösterdiği 

görülmüştür. Bu da,  Sars-Cov2 ile birlikte gelişen enfekte olma korkusuyla açıklanmaktadır. . Bu 

araştırmanın katılımcılarından  K4 uçak içi bulaş riskine yönelik kaygılarını şu şekilde ifade etmiştirler: 

“Şimdi kapalı bir ortamda bir sürü insanla yüz yüze gelmek insanı daha çok geriyor. Eskiden 

beni bu kadar rahatsız etmiyordu. Evden sonra, uçağa gittiğim zaman sanki böyle bütün hijyen 

kurallarını ihlal ediyormuşum gibi hissederek, psikolojik olarak böyle sanki kirli bir yere gidiyormuşum, 

sürekli bana bir şey bulaşabilirmiş gibi hissediyordum en başta. İnsan alışıyor; ama yine çok kalabalık 

bir ortamda bulunmak geriyor açıkçası. Psikolojik olarak her an böyle hasta olabilirmişim gibi 

hissediyorum orada.” (K4) 
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3.1.2. Gelir Kaybı 

Katılımcılar tarafından karşılaşılan zorluklardan en çok vurgulananlardan bir diğeri ise gelir 

kaybıdır.  Covid-19 pandemisinin küresel istihdam ve kazançlarda olumsuz bir  etkisi olmuştur. 

Çalışanların elindeki  harcanabilir gelirin daha az olması beklenmektedir (Sukri, Razali, Yazid ve Tan, 

2020). Havacılık endüstrisinde ise, bazı havayollarının personel çıkartmak yerine, çalışma koşullarında 

bazı değişiklikler yapması sonucunda kabin memurlarının gelirlerinde önemli bir düşüş olmuştur. 

Çalışma koşullarında ve gelirlerinde azalma olan katılımcılardan K6 gelir kaybından dolayı yaşadığı 

zorlukları şu şekilde ifade etmektedir: 

“Yapılan maaş kesintisi kötü etkiledi. Şöyle söyleyebilirim ben şanslı olduğumu düşünüyorum bu 

konuda. Çünkü Herhangi bir borcum ya da kredim bir şeyim yoktu. Fakat çoğu insanın bu durumdan 

çok zor duruma düştüğünü gördüm kredilerinden, borçlarından dolayı. Benim sadece birikim yapmamı 

ya da yatırım yapmamı engelledi bu durum. Maaş kesintilerinden dolayı bir yatırım ya da birikim 

yapamıyorum ki bu pandemiye kadar düzenli bir şekilde bunları yapabilen bir insandım. Sıfıra 

sıfırdayım diyebilirim şu anda.” (K6) 

3.1.3. Ekip Sağlığını Koruyacak Önlemlerin Geç Alınması 

Uçak içinde personel için yeterli koruyucu ekipman bulundurulması gerekmekte ve tüm uçucu 

personelin filtrasyon etkileri olan bir cerrahi maskeyi doğru şekilde takması veya yüz maskesi takması 

önerilmektedir. Maske takmadan önce ve çıkardıktan sonra da tüm personelin el hijyeni sağlaması 

gerekmektedir (Chen, Chen, Qiu, Lin, Ke ve Chen, 2020). İşletmeler çalışanlarına koruyucu ekipmanları 

sağlamakla ve nasıl kullanıldıklarını açıklamakla yükümlüdür (WHO, 2020a; 2020b; Kurt, 2020). El 

hijyeni standart bir koruma önlemenin en temel ve önemli olanıdır. 2011 yılında yapılan bir inceleme, 

maskelerin solunum yolları enfeksiyonlarını önlemede en iyi yol olduğunu ortaya çıkarmıştır (Chen vd., 

2020; Jefferson, Del Mar, Dooley, Ferroni, Al-Ansary, Bawazeer ve Rivetti, 2011). Bu çalışmanın 

katılımcılarından K7 çalıştığı havayolu işletmesinin koruyucu ekipman kullanımına geç başladığını ve 

bunun yaşattığı zorlukları şu şekilde ifade etmiştir: 

“Pandemi başında ben çok atik davranılmadığını düşünüyorum. Biraz önlem almak için 

kurumumuz geç kaldı. Maske eldiven kullanımına daha erken başlanabilirdi ya da  teması azaltmak 

adına bazı sunum ve servis uygulamalarından daha erken vazgeçilebilirdi, fedakarlık yapılabilirdi. Bu 

konuda biraz geç davranıldı. Ülkede gerçekten bir pandemi duyurusu  yapıldıktan sonra, bir 

kısıtlamalar getirildikten sonra, şirket kurumumuz bu konuda tedbirler aldı.  Tedbirler aldıktan sonra, 

ama bu konuda en azından tutarlı davranıldığını düşünüyorum. İşte maske eldiven kullanımı zorunlu 

hale getirildi ve  servis sunum hizmetleri ciddi oranda kısıtlandı. Bu konuda en azından tutarlı 

davrandığını düşünüyorum. Şu anda iyi önlemler alındığını düşünüyorum.” (K7) 
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3.1.4. İş Güvencesizliğinin Oluşması 

İş güvencesizliği, bireylerin işini kaybetme ve işsiz kalma korkusu olarak tanımlanmaktadır. 

(Chen ve Eyoun, 2021; De Witte, 1999). İş güvencesizliğinin oluşması, çalışanların psikolojik sağlığını 

etkilemekte (Inoue, Kawakami, Eguchi ve Tsutsumi,, 2018; Jung, Jung ve Yoon, 2021; Nella, 

Panagopoulou, Galanis, Montgomery ve Benos, ,2015) ve motivasyonunu düşürmektedir (Singh, 2020). 

Covid-19 pandemisi, daha önce benzeri görülmemiş bazı ekonomik sonuçlara, iş kayıplarına yol açmış 

(Wilson, Lee, Fitzgerald, Oosterhoff, Sevi ve Shook, 2020) ve çalışanların iş güvencesi ile ilgili bazı 

zorluklar yaşamasına neden olmuştur (Nemteanu, Dinu ve Dabija, 2021). Bu çalışmanın 

katılımcılarından K8 karşılaştığı zorluklardan iş güvencesizliğini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Yüksek enflasyon bunun yanında yüksek kur beraberinde genç işsiz nüfusun çok çok 

artmasına  sebep oldu. Bu neticede de bizler öncelikle güvencesiz çalışma koşullarına itildiğimizi 

düşünüyorum. Ve bizlere tatmin edecek bir şekilde, bu işe devam edeceksiniz, bu salgın döneminde sizi 

işten çıkarmayacağız cümlesini duymak için çok bekledik diyebilirim. Bunu bize sonrasında duyurdular; 

ancak biz uzun süre işsiz kalacağımız düşündük ve bu konuda çok derin düşüncelere dalıp geceleri 

uykusuz geçirdik. Bu  noktada üzücü oldu şirket yöneticilerimizin bu tutumu.” (K8) 

3.1.5. İkram Hizmetine Başlanması 

Geleneksel havayolu işletmeleri, farklı sınıflardan oluşan kabin içi düzen imkanı sunmasının 

yanında uçak içi eğlence sistemi, ücretsiz ikramlar ve kapsamlı sadakat programının bir parçası olarak 

üyelik gibi hizmetler sunmaktadır (Akpur, 2021; Özkan, 2019). Bu hizmetler havayolu işletmelerinin 

rakiplerinden farklılaşmasını sağlamaktadır. Covid-19 pandemisi sonrası, kabin içerisinde alınan 

koruyucu önlemlerin başında yiyecek-içecek servisinin kaldırılması gelmektedir. Ancak pandeminin 

başlarında bu hizmet kaldırılsa da yeni normal döneminde Covid-19 salgını devam etmesine rağmen 

bazı havayolu işletmeleri tarafından tekrar uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum yolcu ile birebir temas 

halinde olan kabin görevlileri için bulaş kaygısını artırmıştır (Kurt, 2020). Katılımcıların ifadelerinden 

çalıştıkları geleneksel havayolu işletmesinde, Covid-19 yeni normal döneminde uçak içi hizmetlerde 

değişikliğe gidildiği anlaşılmaktadır. Katılımcılardan K2 ikram hizmetinin başlamasıyla birlikte 

yaşadığı kaygıları aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:  

“Bu süreçte önemli olan korona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek. Bunun içinde 

yapabileceğimiz şey yolcu ile teması minimuma indirmek. Bu aydan itibaren mesela sıcak yemek 

yüklemesi tekrar başladı. Business için zaten başlamıştı; ama ekonomi yolcusu için de başladı. Bence 

bu yolcular için hem de bizim için olumsuz etkileyecek bir şey. Çünkü yolcu ile teması artırıyoruz, hem 

de bize ekstra iş yükü olacak. Şuan yakın zamanda yaptığım uzak uçuşta business sınıfındaki yolcular 

sıcak yemeklerini yedikten sonra mesela hiçbiri maskesini takmadı. Neredeyse başında durup 

taktırmaya çalışıyoruz; ama kesinlikle takmaları söz konusu olmuyor. Ekonomi yolcusu ise business 

sınıfına sıcak yemeğin ve çay kahvenin geldiğini öğrendiği için bizden sürekli çay kahve istediler. Biz 
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de olmadığını söyledik. Ama business sınıfta var. Onlara korona yok mu bize var gibisinden konuştular 

o yüzden yolcuyla bu konuda ekstra muhatap olmak zorunda kaldık. Bence sıcak yemek olmaması 

gerekiyorsa, hiçbir uçuşta olmamalı. Çay-kahve de aynı şekilde hiçbir uçuşta olmamalı. Bunlar bizim 

yolcuyla daha fazla muhatap olmamıza, daha fazla kabinde bulunmamıza sebep olacak. Ben bunun 

yanlış olduğunu düşünüyorum. En azından korona daha fazla azalana kadar bu şekilde devam etmesi 

gerekiyordu.” (K2) 

3.1.6. İşe Adapte Olma Zorluğu 

Mart 2020 ile Mayıs 2020 yılları arasında, hava taşımacılığının kitleler tarafından Covid-19’un 

yayılmasını artıran bir etken olarak görülmesi nedeniyle havayolu işletmeleri, uçuşlarının çoğunu askıya 

almak durumunda kalmıştır (Sun, Wandelt, Zheng ve Zhang, 2021). Türkiye’de, Mart ve Ağustos 

döneminde, 2019 yılına kıyasla tüm aylarda uçuş sayılarında büyük azalış gözlemlenmiştir. Nisan ve 

Mayıs aylarında hem dış hem iç hatlarda bir iyileşme yaşanmaya başlanmıştır. Temmuz ayında iç 

hatlarda bir önceki yıla göre %50 azalış kaydedilirken, dış hatlarda bu oran %88’i bulmuştur. Ağustos 

ayında ise iç hatlarda bir önceki yıla göre %36,7’lik düşüş yaşanırken, dış hatlarda bu oran %72,5 

olmuştur (Bakırcı, 2020). Uçuşlarda yaşanan bu azalma kabin ekiplerinin aylık uçuş sayılarını ilk 

aylarda yok denecek kadar azaltmış daha sonra uçuşların yeniden başlamasıyla kabin ekiplerinin uçuş 

görev sayıları kademeli olarak artmaya başlamıştır. Bu çalışmaya katılan kabin görevlilerinden bazıları 

uçuş sayıları artarken işe adapte olmakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan  K5 işe 

adapte olmakta yaşadıkları zorluğu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Çok fazla uçmamak aslına bakarsan biraz izin dönüşü uçuşa gitmek biraz zor olur ya, onun gibi 

işte 20-25 gün uçmayıp ondan sonra uçuşa gitmek gerçekten konsantrasyon açısından problem yarattı. 

Özellikle memur arkadaşlarda onu gözlemliyorum.” (K5) 

3.1.7. Koruyucu Ekipman Kullanımı Zorluğu 

Uçuş süresince, uçuş görevlilerinin havacılık emniyetini tehdit eden zamanların dışında maske ve 

siperlik gibi koruyucu ekipman kullanmaları son derece önemlidir. Aynı zamanda sık sık el dezenfektanı 

kullanmaları gerekmektedir (IFALPA, 2020; Kurt, 2020). Bu çalışmanın katılımcılarının ifadelerinden, 

uçak içinde koruyucu ekipman kullanımına bağlı olarak bazı problemlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. 

K8 koruyucu ekipman kullanımının zorluğunu şu şekilde ifade etmiştir:  

“Aslında ben çok aksesuar  kullanmayı seven birisi değilim. Şapka bileklik ve benzeri şeyleri 

takmaktan itina ederdim. Ancak hayatımızın vazgeçilmezi olan maske öncelikle hayatımıza girdi. Maske 

kullanmak beni bir tutsakmış gibi bir hissiyata soktu. Önceleri hep uzak doğu seyahatlerimizde izlerdik, 

insanlar maskeler takardı hava kirliliğinden kaynaklı ama bunu bir virüse karşı yapabiliyor olmak 

aklımda hiç tahayyül etmemiştim. Maskeyi hayatıma soktu sonrasında hiç kullanmadığım kadar 

dezenfektan kullanmaya başladım. Bunlar fiziksel olarak beni arındırdı. Sanki ruhsal olarak da beni 
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inceltti gibi hissettim.  Çünkü daha duygusal bir insan haline döndüm. Bunlarla yaşamayı öğrendim ilk 

etapta. Fiziksel artısı var söyleyebilirim, çalışma motivasyonuma nasıl etkisi var diye sorarsan; bizler 

fizyolojik olarak yüksek irtifalarda çalıştığımız için oksijen azlığı ve basınç gibi faktörler bizi olumsuz 

etkilerdi. Bunun için uçak içerisinde bu aksesuarlarla çalışmak, adeta uzayda yürümek gibi bir hissiyata 

kapılmamı sağladı. Bir yandan zorlayıcı oldu, nefes alış sayımız eskisine oranla daha eksik kaldı. Bu da 

fiziksel olarak daha çok yorulmamızı sağladı uçak içerisinde. Bu bakımdan rahatsız olduğumu 

söyleyebilirim.” (K8) 

3.1.8. Maske İhlali Yapan Yolcunun Yönetimi 

Yolcu tarafından maskenin takılmaması yeni normal dönemde ciddi bir kural dışı davranıştır. 

Uçak içi maske takma zorunluluğu uçaktaki kabin görevlilerine yolcuların maskelerini kontrol etme 

sorumluluğunu getirmiştir. Belirli aralıklarla yapılan bu kontrollerde kabin ekiplerinden, yolcuların 

maskelerinin takılı olduğunu gözlemlemesi beklenmektedir. Bu çalışmanın katılımcılarından K4 Covid-

19 yeni normal döneminde maske kullanımı ihlali yapan yolcunun yönetimi ile ilgili yaşadığı zorlukları 

şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Maske herkese zorunlu herkes takıyor. Ben hatta çift maske takıyorum. Bana servis sırasında 

siperlik takabileceğimi söylüyorlar, eldiven de takabiliyorum. Ama bu ne kadar yeterli olabilir ki hani 

etrafımdaki birçok kişinin ağzı açık ve yemek yiyor, orada bir tek maske takılı olarak gezen kişi ben 

olmuş oluyorum. E bana kendimi emin, güvende hissettirmiyor  bu durum. Ya da çok uzun süreler 

maskeler açık kalıyor. Yemeğini bitiriyor sonrasında çay kahvesini içiyor. Sonra ne bilim su içiyor, bir 

şey yapıyor, önünde bir şey duruyor, ağzını kapatmıyor yani, diyor ki ben şuan bunu yiyorum, ben yolcu 

sonra ben bunu yiyeceğim, ben suyumu içiyorum o yüzden açık. Bir şekilde bunun yolunu bulup, ağızları 

daha ne kadar açık kalabilirse o şekilde insanlar kalmaya çalışıyorlar ve bunu da kitabına uydurarak 

yapmaya çalışıyorlar bir şekilde. Çünkü yani yemek veriyoruz. Yemek yiyebilme seçeneği var yani o 

insanın ve  bunu da sonuna kadar kullanıyor.” (K4) 

3.1.9. Uçuş Programlarında Belirsizlik Olması 

Covid-19 pandemisi öncesinde,  havayolu işletmelerinde kabin görevlileri için uçuş planları aylık 

olarak yayınlanmaktaydı. Ancak pandemi ile birlikte, uçuş iptalleri ve belirsizlikler ortaya çıktığı için, 

planlar haftalık hatta bazen günlük olarak yayınlanmaya başlanmıştır (Akpınar ve Altundal, 2020). Bu 

süreçte yaşanan uçuş programlarındaki belirsizlik kabin görevlileri tarafından bir zorluk olarak 

değerlendirilmektedir. Katılımcılardan K4 belirsizliğin yarattığı zorluğu şu şekilde ifade etmiştir: 

“İlk başta yani pandeminin ilk başladığı zamanlarda çok fazla uçuş olmadı. Dolayısıyla ben de 

evdeydim. Hatta ben ücretsiz izne çıkmıştım o zaman, ücretsiz izinden sonra da yaklaşık 2 ay daha filan 

uçmadım. Hazirandan sonra uçmaya başladım. Ben yaklaşık 3 ay kadar evdeydim. O hazirandan sonra 

da ayda 1-2 uçuş, temmuz ağustos biraz yine oldu. Ekimden sonra biraz uçuşlar arttı. Hep programımız 
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böyle normalde belli oluyordu. Çok belirsiz programlar çıkmaya başladı. Hani uçuş çıkabilir de 

çıkmayabilir de. Her gün bir belirsizliğe uyanıyorduk. O biraz gergin oluyordu.” (K4) 

3.2. İşten Ayrılma Niyeti 

Hijyen faktörlerinden iş güvencesinin olmaması, çalışanın psikolojik sağlığını, iş tatminini, 

bağlılık ve performansını azaltmaktadır (Ashford, Lee ve Bobko, 1989; Cheng ve Chan, 2008; Chen ve 

Eyoun, 2021; Darvishmotevali, Araslı ve Kılıç, 2017). Aynı zamanda, duygusal tükenmişliğin ve işten 

ayrılma niyetinin artmasında etkilidir (Akgunduz ve Eryılmaz, 2018; Chen ve Eyoun, 2021; 

Schumacher, Schreurs, Van Emmerik ve De Witte, 2016). Covid-19 salgını ile ortaya çıkan bulaş 

korkusunun artması ise, yine iş tatminini azaltırken, psikolojik sıkıntıların ve işten ayrılma niyetinin 

artmasına neden olmaktadır (Labrague ve De Los Santos, 2021). 

Söz konusu teorik bilgiler ışığında, Covid-19 salgını sürecinde karşılaşılan zorlukların işten 

ayrılma niyetine etkisi olması beklenmektedir. İşten ayrılma niyeti teması altında,  işten ayrılma 

niyetinde olmayanalar ve işten ayrılma niyetinde olanlar olmak üzere 2 adet kod bulunmuştur. Bu 

süreçte, katılımcıların çoğunluğunun işten ayrılmayı düşünmediği görülmüştür. Katılımcılardan K1 ve 

K8 işten ayrılma niyetinde olmadıkları yönündeki düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştirler: 

“Ben normalde öğretmenim bu işi yapmadan önce düşünmüyordum aslında böyle bir işi 

yapmayı.  Ama daha sonra keşfettim ve bana göre olduğunu düşündüm. Bir çok avantajı var. Şuan 

yapabileceğim alternatif bir işim de yok; çünkü öğretmenlikte özel kurumların işe alma süreçleri biraz 

askıda pandemi dolayısıyla. O yüzden başka bir iş şuan düşünmüyorum. İşten ayrılmayı düşünmedim.” 

(K1) 

“Babamın çok güzel bir lafı var, Türkiye'de iş bulmak ve iş sahibi olmakla ilgili sözü. ‘Türkiye'de 

rüzgar eser sen bir dalı tutarsın o da senin mesleğin olur’ der. Havacılık öncesinde benim aklımda hiç 

yoktu. Üniversite mezunu olduktan sonra arayışlarım sonucunda bu noktaya geldim. Sonrasında kıdem 

aldıkça çalıştıkça bu işin benim ruhuma uygun bir iş olduğunu gördüm. Çalışma disiplininin yüksek 

olması, tehlikelerinin olması ve tehlikeli sınıfına dahil olmamız bu işten soğuma sebebim olmadı. Bir 

bakıma da ilerleyen zamanlarda çok boş günlerimin de olduğunu fark ettim. Ve sonrasında da alıştıkça 

ve dünyayı dünya ülkelerini gezdikçe bu işin keyifli taraflarını görmeye başladım. Şu aşamada ben 

olumlu bir ruh halindeyim. Şirketteki geleceğime de gelirsek sağlığım el verdiği sürece devam etmeyi 

düşünüyorum. Öncelikle kabin amiri sonrasında da purser gibi bir kariyer adımları bekliyor bizi. 

Umarım o noktalara da geliriz.” (K8) 

Çalışmanın katılımcılarından K6 ve K9 işten ayrılma niyetinde oldukları yönündeki düşüncelerini 

şu şekilde ifade etmiştirler: 
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“Şirketteki geleceğim, ben şöyle söyleyim, öncesiyle pandemi çok fazla etkilemedi beni. Ben zaten 

uzun soluklu çok fazla bu işi yapmayı düşünmüyorum. Ama yani göbeğimden bağlı değilim bu işe, hiçbir 

işe olmadığı gibi, eğer maaşlarda daha da kötüleşme, daha da olumsuz durumlar ortaya çıkarsa giderse, 

ayrılabilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim sadece vaktimi, çalışmamı almıyor bu iş, benden çok çok 

fazla şey alıyor. Sağlık kısmından da alıyor. Ondan sonra Uçak kalktıktan sonra benim vaktimin yani 

artık dünyada yok gibisiniz uçak kalktıktan sonra. 5 günü 3 gün olarak yaşayabiliyorsunuz, 2 gün olarak 

yaşayabiliyorsunuz.” (K6) 

“Bu süreçte işten ayrılmayı düşündüm tabi. Özellikle bu yeni protokol sürecinde maaş kesintisine 

dair. Tazminatımızı alıp çıkabileceğimizin teklifi sunulduğu dönemde oldukça düşündüm bu durumu ve 

o yeni protokolleri son güne kadar imzalamadım. Ama dediğim gibi yine alternatif bir iş mesleğim 

olmadığı için şu an için kalmaya karar verdim ve şimdilik bundan pişman değilim.” (K9) 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Covid-19 yeni normal döneminde kabin görevlilerinin karşılaştığı zorlukların neler 

olabileceği ve aynı zamanda karşılaşılan bu zorlukların işten ayrılma niyetine etkisinin olup olmadığı 

derinlemesine açıklanmaya çalışılmıştır. 

Covid-19 salgını sonrası uçuşların askıya alınması ile kabin görevlilerinin çalışma koşullarında 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreçte kolay yayılımın bir parçası olarak görülen havacılık 

sektörü, hem personel hem de yolcular için çeşitli önlemler alarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır.  

Salgının ilk yayılmaya başladığı günden itibaren kısıtlamalar başlamadan önce uçuşların devam 

etmesi, alınan önlemler kapsamında kısıtlamalara gidilmesi ve havacılığın yeni normal döneme uyum 

çabaları sonucunda zaman zaman kısıtlamalardaki gevşemeler ile uçuş sayılarında artış yaşanması, 

henüz salgın tam anlamıyla kontrol altına alınamadığı için kabin görevlilerinin tüm bu süreçlerde bazı 

zorluklar yaşamasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın analiz sonuçlarına göre kabin görevlilerinin 

karşılaştığı zorluklar; uçak içi bulaş riski, ekip sağlığını koruyacak önlemlerin geç alınması, gelir kaybı, 

iş güvencesizliğinin oluşması, ikram hizmetine başlanması, işe adapte olma zorluğu, maske ihlali yapan 

yolcunun yönetimi, koruyucu ekipman kullanımı zorluğu ve  uçuş programlarında belirsizlik olmasıdır.  

Yeni normal dönemde kabin görevlilerinin maaşlarında ücret kesintisinin olması katılımcılarının 

çoğunluğu tarafından bu süreçte yaşadıkları önemli zorluklardan biri olarak görülmektedir. Uçuşların 

eski rakamlara ulaşması halinde, katılımcıların maaşlarına iyileştirme beklentisinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Çalışanlara belirli aralıklarla durum değerlendirmeleri yapılarak bilgi verilmesi ve 

iletişimde kalınmasının personelin motivasyonunu artıracağı düşünülmektedir.  

İkram hizmetine başlanması ise, kabin görevlileri tarafından yolcularla teması artıran ve 

dolayısıyla bulaş riskini artıran bir zorluk olarak belirtilmektedir. Yolcuların yemeklerini yerken 

birçoğunun maskelerini aynı anda açması, kabin içinde bulaş riskini artırarak, kabin görevlilerinin 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

53 

 

kaygılarını artıran bir etken olmaktadır. Salgın tam anlamıyla kontrol altına alınamadan ya da kabin 

ekiplerinin aşılama süreci tamamlanmadan başlayan ikram servisinin, çalışanların fiziki ve psikolojik 

sağlığını tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Havayolları işletmelerinin, uluslararası alanda sunulan 

hizmetlerde farklılaşarak rekabet etmesi gerekmektedir; ancak havayolu işletmeleri tarafından kabin 

görevlilerinin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve sağlık tedbirlerinin göz ardı edilmemesi önem arz 

etmektedir. 

Covid-19 salgını öncesinde yoğun uçuş programlarına sahip olan ve zamanının çoğunluğunu yatı 

veya uçuşlarda geçiren kabin ekipleri, pandemi sürecinde kısıtlamalar ile az sayıda uçmaya başlamış ve 

kısıtlamaların kalkması ile uçuş sayıları tekrardan artmıştır.  Evde daha fazla vakit geçirme fırsatı bulan 

kabin ekiplerinin uçuşların açılması ile birlikte işlerine adapte olmakta zorluk 

yaşadıkları vurgulanmıştır. Bu aşamada, havayolu işletmelerinin salgın şartları gereği online 

motivasyon toplantıları yapmaları ve personel ile sürekli iletişim halinde bulunmaları, çalışanların işe 

olan adaptasyonun artmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  

Katılımcıların belirttiği bir diğer zorluk ise uçuş programlarında belirsizlik olmasıdır. Ay 

içerisinde hangi gün çalışıp çalışmayacağını bilmemenin, kabin ekiplerinin kaygı duymasına neden 

olduğu görülmüştür. Uçuş programlarındaki belirsizliğin azaltılması için diğer havayollarının izlediği 

ekip planlama politikaların araştırılmasının ve ekip planlamada yenilikçi süreçlerin uygulanmasının 

kabin görevlilerinin verimliliğini arttıracağı düşünülmektedir. . 

Bu çalışmanın bulgularına göre, tüm uçuş sürecinde hem yolcuların hem de kabin görevlilerinin 

maske kullanımı zorunlu olmasına rağmen, bazı yolcuların yemek yemek, su içmek ya da başka 

sebeplerle bu durumu ihlal ettiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların çoğunluğu tarafından maske kullanım 

ihlali yapan yolcunun yönetimi ve uyarılması yaşanan bir zorluk olarak belirtilmiştir. İkram servisinin 

yeni normal döneme geçilmesi ile yeniden başlaması maske ihlalini arttırmakta ve yolcunun 

yönetiminde zorluklar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda, havayolu işletmelerinin ortak 

aldığı hijyen kurallarının yanı sıra, daha katı kurallar ile yemek yeme sürelerinde kısıtlamalara gidilmesi 

ve sıcak yemek servisi yerine kutu servisin bir dönem daha devam edilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir.  

Kabin görevlilerinin çoğunluğunun, yaşadıkları zorluklara rağmen işten ayrılma niyetinde 

olmaması bu çalışmanın bulguları arasındadır. Kabin görevlisi mesleğinin sağladığı olanakları 

sürdürmek ve bu koşullarda yeni iş aramanın olası sonuçlarından kaçınmak gibi nedenlerle katılımcıların 

çoğunluğunun işten ayrılma niyetinde olmadıkları anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmanın bulguları görüşülen 10 katılımcının sağladığı veriler ile sınırlıdır. Bu nedenle 

çalışmanın sonuçları genellenemez. Bu çalışmanın, Covid-19 döneminde kabin görevlilerinin işten 
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ayrılma niyeti veya motivasyonuna ilişkin ileride yapılacak görgül araştırmalar için alanyazındaki 

boşluğa önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Akgunduz, Y. and Eryilmaz, G., (2018) ‘‘Does Turnover Intention Mediate the Effects of Job Insecurity 

and Co-worker Support on Social Loafing?’’, Int. J. Hosp. Manag., 68: 41–49. 

Akpınar, A. T. and Altundal, F. (2020) ‘‘Effects of Covid-19 Pandemic on Airline Companies and Crew 

Resource Planning’’, Economics Business and Organization Research, 116-125. 

Akpur, Z. Y. (2021) ‘‘Geleneksel ve Düşük Maliyetli Havayollarının Covid-19’a Karşı Aldığı 

Önlemlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma’’, 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1): 69-

80. 

Albers, S., and Rundshagen, V. (2020) ‘‘European Airlines′ Strategic Responses to the COVID-19 

Pandemic’’ (January-May, 2020), Journal of Air Transport Management, 87: 101863. 

Ashford, S.J., Lee, C. and Bobko, P. (1989) ‘‘Content, Cause, and Consequences of Job Insecurity: a 

Theory-based Measure and Substantive Test’’, Acad. Manag. J., 32 (4): 803–829. 

Bakırcı, M. (2020) ‘‘COVID-19 Pandemisinin Türkiye Havayolu Ulaşımına Etkisi’’, Türk Coğrafya 

Dergisi, (76): 45-58. 

Budd, L., Ison, S., and Adrienne, N. (2020) ‘‘European Airline Response to the COVID-19 Pandemic–

Contraction, Consolidation and Future Considerations for Airline Business and Management’’, 

Research in Transportation Business and Management, 37: 100578. 

Cheng, G.H.L., and Chan, D.K.S. (2008) ‘‘Who Suffers more from Job Insecurity? A Metaanalytic 

Review’’, Appl. Psychol., 57 (2): 272–303. 

Chen, H., and Eyoun, K. (2021) ‘‘Do Mindfulness and Perceived Organizational Support Work? Fear 

of COVID-19 on Restaurant Frontline Employees job Insecurity and Emotional Exhaustion’’, 

International Journal of Hospitality Management, 94: 102850. 

Chen, H., and Eyoun, K. (2021) ‘‘Do Mindfulness and Perceived Organizational Support Work? Fear 

of COVID-19 on Restaurant Frontline Employees’ job Insecurity and Emotional Exhaustion’’, 

International Journal of Hospitality Management, 94: 102850. 

Chen, H., and Eyoun, K. (2021) ‘‘Do Mindfulness and Perceived Organizational Support Work? Fear 

of COVID-19 on Restaurant Frontline Employees’ job Insecurity and Emotional Exhaustion’’, 

International Journal of Hospitality Management, 94: 102850. 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

55 

 

Chen, Y., Chen, Y., Qiu, L., Lin, X., Ke, X., and Chen, G. (2020) ‘‘Infection Prevention and Control in 

Aviation during COVID-19 Pandemic’’, A Qualitative Study. Available at SSRN 3654127. 

Creswell J. W. (2020) ‘‘Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma 

Deseni’’, (5. Baskı). (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). İstanbul: Siyasal Kitabevi (Orijinal 

çalışmanın yayın tarihi 2013). 

Darvishmotevali, M., Arasli, H.,and Kilic, H. (2017) ‘‘Effect of Job Insecurity on Frontline Employee’s 

Performance’’, Int. J. Contemp. Hosp. Manage., 29 (6): 1724–1744. 

De Witte, H. (1999) ‘‘Job Insecurity and Psychological Wellbeing: Review of the Literature and 

Exploration of Some Unresolved Issues’’, Eur. J. Work. Organ. Psychol. 8 (2): 155–177.  

Eurocontrol (2020) ‘‘ANS Performance Dashboard’’, www.ansperformance.eu (erişim tarihi: 

29/05/2020). 

Görlich, Y., and Stadelmann, D. (2020) ‘‘Mental Health of Flying Cabin Crews: Depression, Anxiety, 

and Stress Before and During the Covid-19 Pandemic’’, Frontiers in Psychology, 11: 3548. 

Grout, A., and Leggat, P. A. (2021) ‘‘Cabin Crew Health and Fitness-to-fly: Opportunities for Re-

evaluation Amid Covid-19’’, Travel Medicine and Infectious Disease, 40: 101973. 

Hollinger P (2020) ‘‘Wizz Air Cuts Fifth of Workforce and Reduces Wages’’, 14 April Financial Times 

https://www.ft.com/content/5975cfb8-d692-497b-b1e3-cb5afdd0cfde (erişim tarihi: 25/06/2020) 

Inoue, A., Kawakami, N., Eguchi, H. and Tsutsumi, A., (2018) ‘‘Interaction Effect of Job Insecurity and 

Role Ambiguity on Psychological Distress in Japanese Employees: a Cross-sectional Study’’, Int. 

Arch. Occup. Environ. Health, 91 (4): 391–402. 

International Federation of Airline Pilots (IFALPA) (2020) ‘‘Safety Bulletin Covid-19 Guidance for 

Crews’’, Retrieved 25 June 2020 from: https://www.ifalpa.org/media/3537/20sab04-covid-19-

guidance-for-crews.pdf. 

Jefferson, T., Del Mar, C., Dooley, L., Ferroni, E., Al-Ansary, L. A., Bawazeer, G. A., and Rivetti, A. 

(2010) ‘‘Physical Interventions to Interrupt or Reduce the Spread of Respiratory Viruses: a 

Cochrane Review’’, Health Technology Assessment, 14(34): 347-476. 

Jung, H. S., Jung, Y. S., and Yoon, H. H. (2021) ‘‘COVID-19: The Effects of Job Insecurity on the Job 

Engagement and Turnover Intent of Deluxe Hotel Employees and the Moderating Role of 

Generational Characteristics’’, International Journal of Hospitality Management, 92: 102703. 

Kurt, Y.  (2020) ‘‘Covid-19 Salgın Döneminde Hava Taşımacılığının Yeniden Başlatılması: Yolcuları 

ve Havacılık Personelini Korumak için Temel Önlemler’’, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 19 (COVID-19 Special Issue): 191-211. 

https://www.ifalpa.org/media/3537/20sab04-covid-19-guidance-for-crews.pdf
https://www.ifalpa.org/media/3537/20sab04-covid-19-guidance-for-crews.pdf


Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

56 

 

Labrague, L. J., and de Los Santos, J. A. A. (2021) ‘‘Fear of Covid‐19, Psychological Distress, Work 

Satisfaction and Turnover Intention among Frontline Nurses’’, Journal of Nursing 

Management, 29(3): 395-403. 

Malterud, K., Siersma, V. D., and Guassora, A. D. (2016) ‘‘Sample Size in Qualitative Interview 

Studies: Guided by Information Power’’, Qualitative Health Research, 26(13): 1753-1760. 

Mun, E., Kim, Y. M., Han, B., Jeong, J., Kim, W. and Lee, C. (2021) ‘‘A Case Series of Flight 

Attendants at Risk of COVID-19 in South Korea in 2020’’, Annals of Occupational and 

Environmental Medicine, 33. 

Nella, D., Panagopoulou, E., Galanis, N., Montgomery, A., Benos, A. (2015) 2‘Consequences of Job 

Insecurity on the Psychological and Physical Health of Greek Civil Servants’’, Biomed Res. Int: 

1–9. 

Nemteanu, M. S., Dinu, V., and Dabija, D. C. (2021) ‘‘Job Insecurity, Job Instability, and Job 

Satisfaction in the Context of the COVID-19 Pandemic’’, Journal of Competitiveness, 65-82. 

Özkan, T. (2019) ‘‘Farklılaştırılmış ve Düşük Maliyetli Strateji Uygulayan Havayolu İşletmelerinin 

Müşteri Değeri Yaratma Anlayışlarının İncelenmesi’’, Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2): 

209-223. 

Riley, C. (2020) 'This is A Crisis.' Airlines Face $113 Billion Hit from the Coronavirus’’, Available at: 

https://edition.cnn.com/2020/03/05/business/airlines-coronavirus-iata-travel/index.html (erişim 

tarihi: 24.03.2020) 

Schumacher, D., Schreurs, B., Van Emmerik, H., and De Witte, H. (2016) ‘‘Explaining the Relation 

between Job Insecurity and Employee Outcomes during Organizational Change: a Multiple Group 

Comparison’’, Hum. Resour. Manage., 55 (5): 809–827. 

Singh, R. (2020) ‘‘Blue Skies or Dark Clouds for the Pilots and Flight Attendants?: Loyalty, Self-

Loyalty, Commitment and Motivation in the Flight Industry’’ (Yüksek Lisans Tezi). 

Handelshögskolan Karlstad Business School. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1464610/FULLTEXT01.pdf adresinden alınmıştır. 

Strielkowski, W. (2020) ‘‘Covid-19 Recovery Strategy for Tourism Industry’’, Center for Tourism 

Studies. doi:10.13140/RG.2.2.19039.82086 

Sukri, A. M. B. M., Razali, M. R. A. B., Yazid, N. S. B. M., & Tan, Z. Y. (2020) ‘‘Interest in an Aviation 

Career After COVID-19’’, https://core.ac.uk/download/pdf/346328299.pdf adresinden alınmıştır. 

Sun, X., Wandelt, S., Zheng, C., and Zhang, A. (2021) ‘‘COVID-19 Pandemic and Air Transportation: 

Successfully Navigating the Paper Hurricane’’, Journal of Air Transport Management, 102062. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1464610/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1464610/FULLTEXT01.pdf
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19039.82086
https://core.ac.uk/download/pdf/346328299.pdf


Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

57 

 

Tuchen, S., Arora, M., and Blessing, L. (2020) ‘‘Airport User Experience Unpacked: Conceptualizing 

its Potential in the Face of Covid-19’’, Journal of air transport management, 89: 101919. 

Vinod, B. (2020) ‘‘The Covid-19 Pandemic and Airline Cash Flow’’, Journal of Revenue and Pricing 

Management, 19(4): 228-229. 

Wilson, J. M., Lee, J., Fitzgerald, H. N., Oosterhoff, B., Sevi, B., and Shook, N. J. (2020) ‘‘Job Insecurity 

and Financial Concern during the COVID-19 Pandemic are Associated with Worse Mental 

Health’’, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62(9): 686-691. 

World Health Organization (WHO). (2020a) ‘‘Key Considerations for Repatriation and Quarantine of 

Travellers in Relation to the Outbreak of Novel Coronavirus 2019-nCoV’’, Retrieved 15 April 

2020 from: https://www.who.int/docs/default-source/travel-andhealth/repatriation-quarantine-

ncov-key-consideration -hqfinal11feb.pdf?sfvrsn=b9cd8a_4. 

World Health Organization (WHO). (2020b) ‘‘Operational Considerations for Managing COVID-19 

Cases or Outbreak in Aviation’’, Retrieved 7 April 2020 from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331488/WHO-2019-nCoV-Aviation-2020.1-

eng.pdf?seq ence=1&isAllowed=y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

58 

 

 

TÜKETİCİLERİN ÇAY VE KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
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Elif KOCAGÖZ 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, tüketicilerin çay ve kahve tüketim alışkanlıklarının incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan çay ve kahve tüketicileri oluşturmaktadır. Çalışmada çay ve 

kahve tüketimi ile ilgili, çay/kahve denilince akla ilk gelen marka, çay/kahve satın alırken hangi 

konuların ne kadar önem düzeyine sahip olduğu, çay/kahve içme alışkanlıkları [tercih ettiği demleme 

şekli, günlük içme sıklığı, kullandığı şeker miktarı, içme sıcaklığı, hangi zamanlarda (örn. aileyle 

birlikteyken, çalışırken vb.)  çay içmekten keyif aldığı, hangi nedenle çay/kahve içtiği (örn. rahatlamak, 

zayıflamak vb.)], tercih edilen marka, ilgili markanın belirtilmesinin en önemli nedeni, ileride marka 

değişikliğine gidip gitmeyeceği gibi konularda inceleme yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma 

yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış, araştırma kolayda örneklem yöntemi ile ulaşılan 378 

katılımcı ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular çeşitli çapraz tablolar yoluyla sunulmuştur. Bu 

çalışmada kuramsal bir inceleme yoluna gidilmemiş, birinci basamak analizler yapılarak tanımlayıcı 

istatistikler yoluyla bulgular raporlanmıştır. 
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AN INVESTIGATION ON TEA AND COFFEE CONSUMPTION HABITS OF CONSUMERS 

ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the tea and coffee consumption habits of consumers. The 

universe of the research consists of tea and coffee consumers living in Turkey. In the study, about the 

consumption of tea and coffee, the first brand that comes to mind when tea/coffee is mentioned, which 

subjects are of great importance when buying tea/coffee, tea/coffee drinking habits [preferred brewing 

method, daily drinking frequency, amount of sugar used, drinking temperature, at what times (eg when 

with family, at work, etc.) enjoys drinking tea, for what reason (eg to relax, lose weight, etc.)], preferred 

brand, the most important reason for specifying the relevant brand, future brand An examination was 

made on issues such as whether or not to change. Questionnaire method, one of the quantitative research 

methods, was used in the study, and the research was carried out online with 378 participants who were 

reached by convenience sampling method. Findings are presented through various crosstabs. In this 

study, a theoretical examination was not made, first step analyzes were made and the findings were 

reported through descriptive statistics. 

Keywords: Tea, Coffee, Consumer, Consumer Behavior, Purchasing Behavior and Brand Preference. 

JEL Classfications: M31, L83, Z31. 

1. GİRİŞ 

Çay ve kahve, yeryüzünde birçok farklı coğrafyada, farklı kültürlerde, farklı ritüellerle 

tüketilmekte; iş hayatında, arkadaş ortamlarında, kahvaltılarda ya da yemeklerden sonra yaşamın hemen 

hemen her alanında ve anında yer almaktadır. Çay tüketimi, sürekli değişen zaman, yeni kuşaklar ve 

onların istekleri, beklentileri karşısında bir dizi dönüşüm süreci yaşamakta; her ne kadar çay tüketimi 

yaygın olsa da; özellikle siyah çaya alternatif ürünler olarak var olan hazır kahve çeşitleri, Türk kahvesi 

ve diğer bitki çaylarının tüketiminin giderek arttığı, hem piyasadaki pazar paylarından hem de 

tüketicilerin bu yöndeki eğilimlerinden anlaşılmaktadır (TTB, 2013: 9). 

Türkiye’deki sıcak içecek pazarında çay ve kahvenin oldukça büyük bir önemi olduğu 

söylenebilir. Çay ve kave tüketimi konusunda literatürde de bir çok çalışma ile karşılaşılmaktadır. 

Örneğin; Onurlubaş, Gözener, Aydemir ve Gençoğlu’nun çalışmalarında (2017), Tokat ili merkez 

ilçesinde ikamet eden tüketicilerin çay tüketimini incelenmiş; tüketicilerin yarıya yakın kısmının aylık 

ortalama 0,5-1 kg arasında çay tükettikleri, bunun yanında en fazla siyah çayın tüketildiği, tüketicilerin 

yarıdan fazlasının çayı sıcak, şekerli ve kış mevsiminde tükettiği bulunmuştur. Kılıç, Gündüz, Aydın 

Eryılmaz ve Emir’in (2012), Samsun ili Atakum ilçesinde yaptığı çalışmasında ailelerin siyah çay 

tüketim davranışlarını incelediği çalışmalarında; çay tüketiminde en fazla payı siyah çayın aldığı, ikincil 
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olarak tüketilen içeceğin ise bitki çayı olduğu ve çay satın alırken, marka tercihi konusunda en belirleyici 

unsurun ise kalite olduğu görülmüştür. Arslan (2019), tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıkları ve kahve 

dükkânı tercihleri ile ilgili Antalya ilinde yaptığı çalışmasında, tüketicilerin en fazla akşam saatlerinde 

kahve içmeyi tercih ettiği, kahve tüketiminin en fazla evde ve sonrasında işyerinde olduğu, dışarıda en 

fazla tüketilen kahve çeşidinin Türk kahvesi olduğu, kahve tüketim sebebinin en çok lezzetinden 

kaynaklandığı ve genç kesimin daha fazla kahve dükkânlarını tercih ettiği bulgularına ulaşmıştır. Yıldız 

ve Koçan (2021), çay tüketicileri üzerine marka imajı ve marka sadakati ile ilgili yaptıkları çalışmada, 

tüketicilerin çay satın almasını en fazla etkileyen unsurun ürünün kendisinin olduğu, ürünün yanında 

marka imajının da tüketicilerin marka sadakatinde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Söz konusu 

çalışmada marka farkındalığı, kalite, marka imajı ve marka çağrışımları üzerinde en çok etkili olan 

hususun ürünün kendisi olduğu, marka sadakati üzerinde en fazla etkiye sahip olan değişkenin ise marka 

imajı olduğu görülmüştür. 

Görgün Deveci, Özbey, Eivazzadeh ve Ünal (2016), Türkiye’de yerli ve yabancı çay markalarının 

konumlarıyla ilgili yaptıkları çalışmada, marka imajında kalite, beklenti, sunum, çeşitlilik ve sağlık 

faktörlerinin ön planda olduğu, kalite-beklenti ve sunum konusunda tüketicilerce en iyi konumda Ofçay’ 

ın, ardından ise Lipton markasının, en düşük konumda ise Beta Çay’ın bulunduğu; Çaykur, Doğuş ve 

Doğadan markalarının tüketiciler tarafından birbirine çok yakın kalitede algılandığı ve tüketici 

beklentilerini aynı ölçüde karşıladığı; sağlık açısından ise en yüksek değere Doğadan markasının 

ardından Beta Çay markasının, en düşük değere ise Ofçay markasının sahip olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  

Kaya ve Toker’in (2019) kahve tüketim alışkanlıkları hakkında İstanbul ilinde yaptığı çalışmanın 

bulgularında çayın en fazla tüketilen içecek olduğu sonrasında ise kahve içme alışkanlığının geldiği 

görülmüştür. Söz konusu çalışmada tüketilen kahve çeşitleri en çoktan aza doğru Türk kahvesi, espresso, 

filtre kahve, hazır kahve ve buzlu kahve şeklindedir. Ulusoy ve Şeker (2013), 15 ilde yürüttükleri 

Türkiye’de değişen çay tüketim alışkanlıkları isimli çalışmada, kadınların erkeklere göre daha az çay 

tükettiği, eğitim düzeyi ile çay tüketimi arasında ters bir ilişkinin olduğu, ayrıca kadınların, gençlerin ve 

yüksek eğitimli kişilerin yeni çıkan çay markalarına daha fazla yöneldiği bulunmuştur. E. Yılmaz, 

Oraman, Özdemir, Arap ve İ. Yılmaz’ın (2016), Türk kahvesi tüketim eğilimleri ve tüketici özellikleri 

üzerine yapmış oldukları incelemede, tüketicilerde Türk kahvesi ve çay içme alışkanlığı her ne kadar 

yüksek olsa da, değişik kahve çeşitlerine olan yönelimin hızla arttığı belirtilmiştir.  

Bayındır ve Önçel (2019), üniversite öğrencileriyle yaptıkları araştırmada, öğrencilerinin espresso 

ve espresso bazlı içecekleri diğer kahve çeşitlerine göre daha fazla tercih ettiğini tespit etmiştir. Tan ve 

Hocaoğlu (2017), Türkiye’de hazır kahve ve tüketim alışkanlıkları konulu çalışmalarında, tüketicilerin 

genel anlamda kullanmış oldukları ilgili içecek markalarından memnun olduklarını, hazır kahve içiminin 

en fazla öğle ve akşam vakitlerinde gerçekleştiğini ve kahve, krema ve şeker oranının dengeli olması, 
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fiyat bakımından makul düzeyde olması ve tanınan bir marka olması şeklinde üç ana unsurun 

tüketicilerin hazır kahve satın alma davranışına etki ettiğini ortaya koymuşlardır. Akşit Aşık’ın (2017), 

değişen kahve tüketim alışkanlıklarını ve tüketicilerin kahve tercihlerini etkileyen faktörleri incelediği 

çalışmasında, tüketicilerin kahve tercihlerinde markanın yüksek öneme sahip olduğu, ayrıca kahve 

sunumunun, lezzetinin, tadının, hızlı servis edilmesinin, kalitesinin ve fiyat uygunluğunun da tüketim 

tercihlerinde anahtar rol üstlendiği görülmüştür.  

Literatürden verilen örneklerden görüldüğü üzere, çay ve kahve tüketimi üzerine bir çok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, Türkiye’de yaşayan tüketicilerin çay ve kahve satın alma 

davranışı ve tüketim tercih ve alışkanlıklarının birlikte incelenmesidir. Çalışmanın ayırt edici özelliği, 

katılımcılara çay ve kahve ile ilgili aynı kapsam ve çerçevede –içeceklerin özelliklerine göre yapılmış 

uyarlamalar haricinde- eşdeğer nitelikte soruların yöneltilmiş olmasıdır.  

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada üzerine seçili kriterler itibariyle tüketicilerin çay ve kahve satın alma ve tüketim 

alışkanlıkları tanımlayıcı yöntemle incelenmektedir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan çay ve 

kahve tüketicileri oluşturmaktadır. Örneklem kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş; araştırma Covid-

19 Pandemisi nedeniyle Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararı esnasında çevrimiçi olarak 

yürütülmüştür. Araştırmaya 378 kişi katılmıştır. 

Çalışmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çay tüketimi ile ilgili olup, 

bu bölümde ilk olarak çay denilince akla ilk gelen marka, ardından katılımcıların çay içme alışkanlıkları 

[tercih ettiği demleme şekli, günlük çay içme sıklığı, kullandığı şeker miktarı, içme sıcaklığı, çay içme 

şekli (örn. bardakta, kupada vb.) hangi zamanlarda (örn. aileyle birlikteyken, çalışırken vb.)  çay 

içmekten keyif aldığı, hangi nedenle çay içtiği (örn. rahatlamak, zayıflamak vb.)], içmeyi tercih ettikleri 

marka, ilgili markanın belirtilmesinin en önemli nedeni, ileride marka değişikliğine gidip gitmeyeceği 

gibi konularda çoğu çoktan seçmeli olan sorular yer almaktadır. Bu bölümde çay satın alırken hangi 

konuların ne kadar önem düzeyine sahip olduğunu belirlemek üzere 5’li aralıklı ölçek yoluyla marka, 

fiyat, lezzet, promosyon gibi bir takım kriterler de sunulmuştur. İkinci bölüm kahve tüketimiyle ilgili 

olup, bu bölümdeki sorular çay için sorulan soruların kahve için uyarlanmış versiyonudur. Anketin son 

bölümünde ise tüketicilerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir seviyesi, çalışma durumu gibi demografik 

özelliklerine ilişkin çoktan seçmeli sorular yer almaktadır.  

378 katılımcıya ait veriler SPSS 26.0 paket programı ile tanımlayıcı istatistikler alınarak 

incelenmiş, bulgular çapraz tablolar oluşturularak sunulmuştur.  

3. BULGULAR 

Tablo 1’de katılımcıların demografik bilgileri yer almaktadır. Katılımcıların %38,4’ünün (145 

kişi) kadın, %61,6’sının (233 kişi) erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 18-24 (%32,8) 
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ve 25-34 (%33,3) yaş aralığındadır; %49,7’si bekâr, %48,2’si evli; çoğunluğu (%43,7) lisans 

mezunudur. Çalışma durumlarına göre katılımcıların %28’ini öğrenciler oluşturmakta, bunu %27 ile 

özel sektör çalışanları, %22,5 ile kamu çalışanları takip etmektedir. Gelir durumuna göre katılımcıların 

%18,3’ünün 3000 TL ve altında gelire sahip olduğu, %34,7’sinin 3001 TL-6000 TL aralığında gelirinin 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Grup n % Değişken Grup n % 

 

Cinsiyet 

Kadın 145 38,4 

Yaş 

18-24 124 32,8 

Erkek 233 61,6 25-34 126 33,3 

Medeni 

Durum 

Bekar 188 49,7 35-44 71 18,8 

Evli ve çocuksuz 37 9,8 45-54 35 9,3 

Evli ve çocuklu 145 38,4 55-64 15 4 

Diğer 8 2,1 65 ve üzeri 7 1,9 

Çalışma 

Durumu 

Özel Sektör Çalışanı 102 27 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 25 6,6 

Kamu Çalışanı 85 22,5 Lise 100 26,5 

Emekli 16 4,2 Ön Lisans 39 10,3 

Ev Hanımı 16 4,2 Lisans 165 43,7 

Kendi işi (esnaf, tüccar vb.) 17 4,5 Yüksek Lisans 30 7,9 

Öğrenci 106 28 
Doktora 19 5 

Çalışmıyor 36 9,5 

Kişisel 

Gelir  

3000 TL ve altı 69 18,3 

Hane 

Halkı  

Gelir  

5000 TL ve altı 118 31,2 

3001 TL-6000 TL 131 34,7 5001 TL-10.000 TL 165 43,7 

6001 TL-9000 TL 39 10,3 10.001 TL-15.000 TL 56 14,8 

9001 TL-12000 TL 13 3,4 15.001 TL-20.000 TL 22 5,8 

12001 TL-15000 TL 11 2,9 20.001 TL-25.000 TL 7 1,9 

15001 TL ve üzeri 6 1,6 25.001 TL-30.000 TL 2 0,5 

Gelir yok 109 28,8 30.001 TL ve üzeri 8 2,1 

Toplam 378 100 Toplam 378 100 

 

Tablo 2’de katılımcıların çay ve kahve içme sıklıklıklarının karşılaştırılması yer almaktadır. 

Tabloya göre tüm katılımcılar içerisinde %36,5’inin her zaman çay tükettiği, %33,9’unun sık sık, 

%21,7’sinin bazen, %6,3’ünün nadiren çay tükettiği ve %1,6’sının hiçbir zaman çay tüketmediği; buna 

karşın kahve tüketicilerinin ise %29,6’sının bazen kahve tükettiği,  %27,8’inin sık sık, %24,3’ünün 

nadiren, %15,9’unun her zaman kahve tükettiği ve %2,4’ünün hiç kahve tüketmediği görülmektedir. 

Tablo 2. Çay ve Kahve İçilme Sıklıkları  

Çay içme sıklığı 
Kahve içme sıklığı, n(%) 

Toplam 
Hiç Nadiren Bazen Sık sık Her zaman 

Hiç 2(0,5) - 1(0,3) - 3(0,8) 6(1,6) 

Nadiren 2(0,5) 6(1,6) 7(1,9) 5(1,3) 4(1,1) 24(6,3) 

Bazen 1(0,3) 21(5,6) 22(5,8) 16(4,2) 22(5,8) 82(21,7) 

Sık sık  3(0,8) 29(7,7) 41(10,8) 42(11,1) 13(3,4) 128(33,9) 

Her zaman  1(0,3) 36(9,5) 41(10,8) 42(11,1) 18(4,8) 138(36,5) 

Toplam 9(2,4) 92(24,3) 112(29,6) 105(27,8) 60(15,9) 378(100,0) 
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Tablo 3’te cinsiyete göre bir günde içilen çay ve kahve sayıları yer almaktadır. Tabloya göre 

cinsiyete göre günlük ortalama içilen çay, kadın katılımcılar için %37,2 oranında 1-2 kez, %31,7 

oranında 3-4 kez, %13,8 oranında 5-6 kez; erkek katılımcılar için %30,5 oranında 3-4 kez, %26,2 

oranında 1-2 kez şeklindedir. Erkek katılımcıların  %17,2’si kadın katılımcıların ise %6,9’u günlük 

olarak çay içmediklerini belirtmişlerdir. Yine Tablo 3’e göre kadın katılımcıların  %44,8’i günde 

ortalama 1-2 kez kahve tüketmekte iken, %31’i her gün kahve tüketmemektedir. Erkek katılımcıların 

ise %52,8 i her gün kahve tüketmemekte, %36,9 u 1-2 kez, %6,4 ü ise 3-4 kez kahve tüketmektedir. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Günde Ortalama İçilen Çay/Kahve Sayısı 

 

Tablo 4’te katılımcıların hem toplamda hem yaş gruplarına göre tercih ettiği kahve türleri yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde, tüm katılımcıların %58,2 oranında ve en fazla Türk kahvesi tükettiği 

ve bunu %31 oranında ise hazır kahvenin izlediği görülmektedir. Ancak genç nüfusun, özellikle de 18-

24 yaş grubundaki katılımcıların (%52,4), en sık içtiği kahve türünün hazır kahve olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre En Sık İçilen Kahve Türleri 

*Profesyonel kahve süzme makinesınden elde edilen espresso bazlı kahve çeşitleri (Americano, Cappucino, Mocha,Latte) 

Çalışmada çay satın alırken fiyatın ne derece önemli olduğu da sorulmuştur. Cevaplar Tablo 5’de 

gelir durumu ile çapraz tablolaştırılarak sunulmuştur. Gelir durumu 3000 TL ve altı olan katılımcıların 

%36,2’si, 3001 TL -6000 TL aralığında gelire sahip olan katılımcıların %34,4’ü için, 6001 TL-9000 TL 

aralığında gelire sahip olan katılımcıların %9’u için fiyatların çok önemli olduğu bulunmuştur. 

 

 

 

Günlük çay/kahve içme, n(%) 

Toplam Her gün 

içmiyorum 
1-2 kez 3-4 kez 5-6 kez 7 kez ve üzeri 

Çay 
Kadın 10(6,9) 54(37,2) 46(31,7) 20(13,8) 15(10,3) 145(100) 

Erkek 40(17,2) 61(26,2) 71(30,5) 27(11,6) 34(14,6) 233(100) 

Toplam 50(13,2) 115(30,4) 117(31,0) 47(12,4) 49(13,0) 378(100) 

Kahve 
Kadın 45(31,0) 65(44,8) 23(15,9) 11(7,6) 1(0,7) 145(100) 

Erkek 123(52,8) 86(36,9) 15(6,4) 7(3,0) 2(0,9) 233(100) 

Toplam 168 (44,4) 151 (39,9) 38 (10,1) 18(4,8) 3(0,8) 378(100) 

Yaş 

Grupları 

Kahve Türleri, n(%) 

Toplam 
Hazır kahve (suda çözünen) 

Türk 

kahvesi 
Filtre kahve Espresso* Diğer 

18-24 65(52,4) 42(33,9) 12(9,7) 4(3,2) 1(0,8) 124(32,8) 

25-34 35(27,8) 73(57,9) 13(10,3) 2(1,6) 3(2,4) 126(33,3) 

35-44 10(14,1) 58(81,7) 2(2,8) - 1(1,4) 71(18,8) 

45-54 3(8,6) 30(85,7) 2(5,7) - - 35(9,3) 

55-64 2(13,3) 12(80,0) 1(6,7) - - 15(4,0) 

65 + 2(28,6) 5(71,4) - - - 7(1,9) 

Toplam 117(31,0) 220(58,2) 30(7,9) 6(1,6) 5(1,3) 378(100,0) 
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Tablo 5. Gelir Durumu ve Çay Tercihinde Fiyatın Önemi  

 

Çalışmada kahve satın alırken fiyatın ne derece önemli olduğu da sorulmuştur. Cevaplar Tablo 

6’da gelir durumu ile çapraz tablolaştırılarak sunulmuştur. Tabloya göre aylık geliri 3000 TL ve altı olan 

katılımcılardan %30,4’ünün, 3001 TL -6000 TL geliri olan katılımcıların %25,2’sinin ve 6001 TL -9000 

TL geliri olan %28,2’sinin fiyata çok önem verdiği görülmektedir. Kendine ait geliri olmayan 

katılımcıların %33,9’u kahve fiyatının tercihte çok önemli olduğunu belirtmektedirler. 

Tablo 6. Gelir Durumu ve İçilen Kahve Fiyatının Önemi  

 

Tablo 7’de çay ve kahve denilince akla ilk gelen markalar yer almaktadır. Tabloya göre 

katılımcılardan alınan yanıtlar incelendiğinde çay denince ilk akla gelen markanın %44,2 ile Çaykur 

olduğu, bunu %22,2 ile Lipton, %20,9 ile Beta Tea markasının izlediği görülmektedir. % 7,9 oranındaki 

diğer markalar içerisinde ise Berk, Filiz, Mahmood, Ofçay vb. markalar yer almaktadır. Yine Tablo 7’ye 

göre kahve olarak ilk akla gelen markının ise %26,7 oranda Nescafe olduğu ve bunu %21,4 ile K. K. 

Mehmet Efendi, %7,1 ile Jacob's, %6,9 ile Madenci, %4 ile Beta Alâ / Caffito, %3,7 ile de Kahve 

Dünyası’nın izlediği görülmektedir. %24,9’luk dilim içerisindeki diğer markalar ise Tschibo, Artukbey, 

Filiz, Bulutlar gibi markalardan oluşmaktadır. 

 

 

Gelir  

Durumu 

Çay Satınalmada Fiyatın önem derecesi, n(%) 
Toplam 

Hiç önemli değil Önemli değil Biraz önemli Önemli Çok önemli 

3000 TL ve altı 7(10,1) 2(2,9) 20(29,0) 15(21,7) 25(36,2) 69(100,0) 

3001-6000 TL 14(10,7) 11(8,4) 27(20,6) 34(26,0) 45(34,4) 131(100,0) 

6001-9000 TL 2(5,1) 3(7,7) 9(23,1) 16(41,0) 9(23,1) 39(100,0) 

9001-12000 TL 1(7,7) - 3(23,1) 6(46,2) 3(23,1) 13(100,0) 

12001-15000 TL 1(9,1) - 4(36,4) 4(36,4) 2(18,2) 11(100,0) 

15001 TL ve üstü 1(16,7) - 2(33,3) 1(16,7) 2(33,3) 6(100,0) 

Gelirim yok 7(6,4) 19(17,4) 15(13,8) 30(27,5) 38(34,9) 109(100,0) 

Toplam 33(8,7) 35(9,3) 80(21,2) 106(28,0) 124(32,8) 378(100,0) 

Gelir  

Durumu 

Kahve satınalmada fiyatının önem derecesi, n(%) 
Toplam 

Hiç önemli değil Önemli değil Biraz önemli Önemli Çok önemli 

3000 TL ve altı 10(14,5) 5(7,2) 13(18,8) 20(29,0) 21(30,4) 69(100,0) 

3001-6000 TL 19(14,5) 12(9,2) 32(24,4) 35(26,7) 33(25,2) 131(100,0) 

6001-9000 TL 3(7,7) 3(7,7) 12(30,8) 10(25,6) 11(28,2) 39(100,0) 

9001-12000 TL 3(23,1) 3(23,1) 3(23,1) 3(23,1) 1(7,7) 13(100,0) 

12001-15000 TL 3(27,3) 2(18,2) 3(27,3) 1(9,1) 2(18,2) 11(100,0) 

15001 TL ve üstü 1(16,7) - 1(16,7) 1(16,7) 3(50,0) 6(100,0) 

Gelirim yok 19(17,4) 15(13,8) 19(17,4) 19(17,4) 37(33,9) 109(100,0) 

Toplam 58(15,3) 40(10,6) 83(22,0) 89(23,5) 108(28,6) 378(100,0) 
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Tablo 7. Çay ve Kahve Denince İlk Akla Gelen Marka 

Çay-akla ilk gelen marka n % Kahve-akla ilk gelen marka n % 

Çaykur 167 44,2 Nescafe 101 26,7 

Lipton 84 22,2 K. K. Mehmet Efendi 81 21,4 

Beta Tea 79 20,9 Jacob's 27 7,1 

Doğuş 15 4 Madenci 26 6,9 

Doğadan 3 0,8 Beta Alâ / Caffito 15 4 

Ofçay 3 0,8 Kahve dünyası 14 3,7 

Kaçak Çay 3 0,8 Starbucks 11 2,9 

Diğer 30 7,9 Diğer 94 7,3 

Toplam 378 100 Toplam 378 100 

 

Tablo 8’te en çok tercih edilen çay markası ve bu markanın tercih edilmesindeki en önemli 

nedenler yer almaktadır. Tabloya bakıldığında katılımcıların ilk sırada tercih ettikleri çay markası %40,2 

ile Çaykur olup, bunu %25,7 ile Beta Tea, %18,3 ile Lipton takip etmektedir. Katılımcıların belirttikleri 

çay markalarının tercih nedenlerine bakıldığında ise %54,2 ile  lezzet, %26,2 ile kalite, %10,6 ile aroma 

ilk üç sırada yer almaktadır. Diğer olarak belirtilen kategoride ise neden olarak kolay bulunabilirlik, 

güvenilirlik, sağlık, alışkanlık vb. şeklinde verilen cevaplarla karşılaşılmıştır. Kullanılan markaların 

tercih edilme nedenlerine bakıldığında ise Çaykur tüketenlerin %56,6’sı bu markayı lezzeti, %27,0’si 

kalitesi sebebiyle, Beta Tea tercih edenlerin %56,7’si lezzeti, %36,1’i kalitesi sebebiyle, Lipton tercih 

edenlerin %42,0’si lezzeti, %30,4’ü aroması (kokusu) sebebiyle, Doğadan markasını tercih edenlerin 

%88,9’u lezzeti, %11,1’i aroması (kokusu) sebebiyle, Doğuş markasını tercih edenlerin ise %50,0’si 

lezzeti, %25,0’i kalitesi, diğer %25,0’i ise aroması (kokusu) nedeniyle tercih etmektedir. Diğer 

markaları kullanan tüketicilerin %54,3 oranında lezzetinden dolayı ilgili markayı tercih etmekte 

oldukları görülmektedir. 

Tablo 8. En Çok Tercih Edilen Çay Markası ve En Önemli Tercih Nedeni 

 

Tablo 9’da en çok tercih edilen kahve markası ve bu markanın tercih edilmesindeki en önemli 

nedenler yer almaktadır. Tabloya göre ilk sırada tercih edilen kahve markası %33,1 ile Nescafe olup, 

bunu %30,7 ile ikinci sırada K.K. Mehmet Efendi, üçüncü sırada %6,3 ile Kahve Dünyası izlemektedir. 

Genel anlamda markalarının tercih edilme nedenleri incelendiğinde, ilk sırada öne çıkan neden %54,2 

Marka 
İlgili Markanın Tercih Edilme Nedeni, n(%) 

Fiyat Kalite Lezzet Marka Aroma Renk Diğer Toplam 

Çaykur 8(5,3) 41(27,0) 86(56,6) 6(3,9) 7(4,6) - 4(2,6) 152(100,0) 

Beta Tea 2(2,1) 35(36,1) 55(56,7) - 4(4,1) 1(1,0) - 97(100,0) 

Lipton 1(1,4) 13(18,8) 29(42,0) 4(5,8) 21(30,4) - 1(1,4) 69(100,0) 

Doğuş - 4(25,0) 8(50,0) - 4(25,0) - - 16(100,0) 

Doğadan - - 8(88,9) - 1(11,1) - - 9 (100,0) 

Diğer 3(8,6) 6 (17,1) 19(54,3) - 3(8,6) 1(2,9) 3(8,6) 35(100,0) 

Toplam 14(3,7) 99(26.2) 205(54,2) 10(2,6) 40(10,6) 2(0,5) 8(2,1) 378(100,0) 
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ile lezzet olup, ardından %26,2 ile kalite, %10,6 ile markadır. Nescafe markasını tercih edenlerin 

%51,2’si bu markayı lezzeti, %20,8’i kalitesi nedeniyle;  K.K. Mehmet Efendi  markasını tercih 

edenlerin %58,6’sı lezzet, %25,9’u kalite nedeniyle; Beta (A’la/Caffito) markasını tercih edenlerin 

%50,0’si lezzet, %38,9’u kalite; Jacob's  markasını tercih edenlerin %65,2’si lezzet, %26,1’i kalite; 

Ülker markasını tercih edenlerin tamamı lezzet, Kahve Dünyası markasını tercih edenlerin %79,2’si 

lezzet, %12,5’i kalite, Tschibo  markasını tercih edenlerin %76,9’u lezzet, %15,4 ü kalite nedeniyle 

tercih etmektedir. Diğer markaları kullanan tüketicilerin %61,4’ü lezzet nedeniyle ilgili markayı tercih 

ettiğini belirtmektedir.  

Tablo 9. En Çok Tercih Edilen Kahve Markası ve En Önemli Tercih Nedeni 

 

Tablo 10’da katılımcıların tercih ettikleri çay ve kahve markasına karşı sadakat düzeyleri yer 

almaktadır. Tabloda çay bölümünde görüleceği üzere, Beta Tea kullananların %79,4’ü, Doğadan 

kullananların %55,6’sı, Çaykur kullananların %52’si aynı markayı kullanmaya devam edeceğini 

belirtmişlerdir. Lipton kullananların çoğunluğunun farklı bir markaya geçebileceği, Doğuş marka çayı 

kullananların ise %50 oranında farklı bir markaya geçebileceği görülmektedir. Kahve bölümünde ise 

Nescafe kullananların %55,2’sinin, K. K. Mehmet Efendi kullananların %56 sının, Jacobs kullananların 

%60,9’unun, Kahve Dünyası’nı tercih eden katılımcıların %54,2’sinin, Beta (A’la/Caffito) tercih 

edenlerin hiçbirinin, Tschibo tercih eden katılımcılarıne %61,5’inin, Ülker tercih edenlerin tamamının, 

diğer markaları kullananların ise %57,9’unun farklı markalara yönelebileceği anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

Marka 
İlgili Markanın Tercih Edilme Nedeni, n(%) 

Fiyat Kalite Lezzet Marka Aroma Diğer Toplam 

Nescafe 11(8,8) 26(20,8) 64(51,2) 16(12,8) 2(1,6) 6(4,8) 125(100) 

K.K. Mehmet Efendi 2(1,7) 30(25,9) 68(58,6) 8(6,9) 4(3,4) 4(3,4) 116(100) 

Kahve Dünyası - 3(12,5) 19(79,2) - 2(8,3) - 24(100) 

Jacob's 1(4,3) 6(26,1) 15(65,2) 1(4,3) - - 23(100) 

Beta (A’la/Caffito) - 7(38,9) 9(50,0) 1(5,6) 1(5,6) - 18(100) 

Tschibo - 2(15,4) 10(76,9) 1(7,7) - - 13(100) 

Ülker - - 2(100) - - - 2(100) 

Diğer 1(1,8) 13(22,8) 35(61,4) 3(5,3) 35,3) 2(3,5) 57(100) 

Toplam 14(3,7) 99(26.2) 205(54,2) 10 (2,6) 40(10,6) 8(2,1) 378 (100) 
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Tablo 10.  Tercih Edilen Çay/Kahve Markasına Karşı Sadakat 

 

Tablo 11’de katılımcıların -genel olarak- çay içmelerinin en önemli nedeni ve tercih edilen çay 

markaları yer almaktadır. Öncelikle tabloda çay içme nedeni olarak katılımcıların birinci sırada keyif 

değişkenini belirttiğini, bunu alışkanlık ve rahatlamak nedenlerinin takip ettiği görülmektedir. Çayı 

keyif amacıyla içtiğini belirtenlerin çoğunluğu (43,8%) içmeyi tercih ettiği çay markasının Çaykur 

olduğunu ifade etmektedir. Çaykur markasını Beta Tea ve Lipton markaları takip etmektedir. Çayı 

alışkanlık nedeniyle içtiğini belirten katılımcıların çoğunluğu (11,8%) içmeyi tercih ettiği çay 

markasının Çaykur olduğunu ifade etmektedir. Çaykur markasını Lipton ve Beta Tea markaları takip 

etmektedir. Çayı rahatlamak amacıyla içtiğini belirten katılımcıların çoğunluğu (28,9%) içmeyi tercih 

ettiği çay markasının Çaykur ve Beta Tea olduğunu ifade etmektedir. Çaykur ve Beta Tea markasını 

Lipton markası takip etmektedir.  

Tablo 11. Çay İçme Nedeni ve Tercih Edilen Marka  

Tercih edilen 

çay markası 

Genel olarak çay içme nedeni, n(%) 

Keyif Alışkanlık  Sağlık  Zayıflamak  Rahatlamak  Diğer 

Çaykur 111(43,8) 18(11,8) 1(14,5) 3(60,0) 15(28,9) 4(50,0) 

Beta Tea 69(27,3) 10(10,3) 2(28,5) - 15(28,9) 1(12,5) 

Lipton 39(15,5) 14(20,3) 2(28,5) - 14(26,9) - 

Doğuş 7(2,8) 6(37,5) - - 2(3,9) 1(12,5) 

Doğadan 4(1,6) 3(33,3) - 2(40,0) - - 

Diğer 23(9,1) 2(5,7) 2(28,5) - 6(11,5) 2(25,0) 

Toplam 253(100,0) 53(14,0) 7(100,0) 5(100,0) 52(13,8) 8(2,1) 

 

Tablo 12’de katılımcıların -genel olarak- kahve içmelerinin en önemli nedeni ve tercih edilen çay 

markaları yer almaktadır. Öncelikle tabloda çay içme nedeni olarak katılımcıların birinci sırada keyif 

 

Şuanda içmeyi en çok tercih ettiğim çay/kahve markasını... 

Toplam ...değiştirmeyi düşünmüyorum, 

n(%) 
...değiştirebilirim, n(%) 

Çay 

Beta Tea 77(79,4) 20(20,6) 97(100,0) 

Doğadan 5(55,6) 4(44,4) 9(100,0) 

Çaykur 79(52,0) 73(48,0) 152(100,0) 

Doğuş 8(50,0) 8(50,0) 16(100,0) 

Lipton 28(40,6) 41(59,4) 69(100,0) 

Diğer 21(60,0) 14(40,0) 35(100,0) 

Toplam 218(57,7) 160(42,3) 378(100,0) 

Kahve 

Nescafe 56(44,8) 69(55,2) 125(100,0) 

K.K.M.Efen 51(44,0) 65(56,0) 116(100,0) 

Beta 18(100,0) - 18(100,0) 

Jacobs 9(39,1) 14(60,9) 23(100,0) 

Ülker - 2(100,0) 2(100,0) 

Kah.Dün. 13(54,2) 11(45,8) 24(100,0) 

Tschibo 8(61,5) 5(38,5) 13(100,0) 

Diğer 24(42,1) 33(57,9) 57(100,0) 

Toplam 179(47,4) 199(52,6) 378(100,0) 
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değişkenini belirttiğini, bunu rahatlamak ve alışkanlık nedenlerinin takip ettiği görülmektedir. Kahveyi 

keyif amacıyla içtiğini belirtenlerin çoğunluğu (33,3%) içmeyi tercih ettiği kahve markasının Nescafe 

olduğunu ifade etmektedir. Nesacafe markasını K.K.M. Efendi ve Jacobs markaları takip etmektedir. 

Kahveyi rahatlamak amacıyla içtiğini belirten katılımcıların çoğunluğu (34,4%) içmeyi tercih ettiği 

kahve markasının Nescafe olduğunu ifade etmektedir. Nescafe markasını K.K.M. Efendi ve Beta 

markaları takip etmektedir. Kahveyi alışkanlık nedeniyle içtiğini belirten katılımcıların çoğunluğu 

(28,6%) içmeyi tercih ettiği kahve markasının Nesacafe ve Kahve Dünyası olduğunu ifade etmektedir. 

Nesacafe ve Kahve Dünyası markalarını K.K.M. Efendi markası takip etmektedir.  

Tablo 12. Kahve İçme Nedeni ve Tercih Edilen Marka 

Tercih edilen 

kahve 

markası 

Genel olarak kahve içme nedeni, n(%) 

Keyif Alışkanlık  Sağlık  Zayıflamak  Rahatlamak  Diğer 

Nescafe 101(33,3) 4(28,6) - 2(100,0) 10(34,4) 8(36,4) 

K.K.M.Efen. 98(84,5) 3(21,5) 4(50,0) - 7(24,1) 4(18,2) 

Kah.Dün 16(5,3) 4(28,6) 2(25,0) - 2 (6,9) - 

Jacobs 20(6,6) 1(7,2) - - 1(3,5) 1(4,5) 

Beta 15(4,9) - - - 3(10,3) - 

Tschibo 10(3,3) - - - 1(3,5) 2(9,1) 

Ülker - - - - 2(6,9)  

Diğer 43(14,2) 2(14,3) 2(25,0) 0 3(10,3) 7(31,8) 

Toplam 303(100,0) 14(100,0) 8(100,0) 2(100,0) 29(100,0) 22(100,0) 

 

Tablo 13’te cinsiyete göre çay ve kahvenin katılımcıların hayatlarındaki önemini görmek üzere 

yöneltilmiş soruya verilen cevaplar, cinsiyet değişkeniyle çapraz tablolaştırılarak sunulmuştur. Tabloya 

göre kadın katılımcıların çoğunluğu (%55,2) çayı hayatından çıkardığında (ve bir daha içmeyecek olsa) 

bu durumda zorlanacağını, erkek katılımcıların çoğunluğu (%43,8) ise çayı hayatlarından çıkardığında 

bunun kendilerine pek sorun oluşturmayacağını belirtmişlerdir. Kahve bakımından ise kadın 

katılımcıların çoğunluğunun (%40,7) kahveyi hayatından çıkardığında (ve bir daha içmeyecek olsa) bu 

durumda zorlanacağı, erkek katılımcıların çoğunluğunun (%59,2) ise kahveyi hayatlarından 

çıkardıklarında bunun kendileri için pek sorun oluşturmayacağı bulunmuştur. “Çaysız yaşayamam” 

diyenler tüm katılımcıların %15,9’unu, “Kahvesiz yaşayamam” diyenler tüm katılımcıların %14,8’ini 

oluşturmaktadır. 

Tablo 13. Cinsiyete Göre Çay ve Kahvenin Önemi 

 
Hayatımdan çıkarsam sorun 

oluşturmaz 

Hayatımdan çıkarsam 

zorlanırım 

Onsuz 

yaşayamam 
Toplam 

Çay 
Kadın 39(26,9) 80(55,2) 26(17,9) 145(100,0) 

Erkek 102(43,8) 97(41,6) 34(14,6) 233(100,0) 

Toplam 141(37,3) 177(46,8) 60(15,9) 378(100,0) 

Kahve 
Kadın 47(32,4) 59(40,7) 39(26,9) 145(100,0) 

Erkek 138(59,2) 78(33,5) 17(7,3) 233(100,0) 

Toplam 185(48,9) 137(36,2) 56(14,8) 378(100,0) 
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4. SONUÇ  

Bu çalışmada tüketicilerin çay ve kahve satın alma ve tüketim alışkanlıklarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada araştırmanın ilk bulguları tanımlayıcı bazı istatistiklerle paylaşılmış olup, 

açıklayıcı analizler yapılmamıştır. Araştırma bulgularında kadınların erkeklere oranla hem çayı hem de 

kahveyi daha fazla tükettiği görülmektedir. Ulusoy ve Şeker’in (2013) çalışmalarında ise kadınların 

erkeklere göre daha az çay tükettiğini sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadınların çaysız ve kahvesiz bir 

hayatta erkeklere göre oransal olarak daha fazla zorlanacağını belirtmeleri dikkat çekmektedir. 

Çalışmada kahve tüketiminde genel olarak Türk kahvesinin tercih edildiği, 18-24 yaş aralığında 

ise hazır kahve tercihinin ağır bastığı sonucuna ulaşılmıştır. Kahve markaları içerisinde en çok Nescafe, 

ardından da sırasıyla K.K. Mehmet Efendi, Kahve Dünyası, Jacobs, Beta (A’la/Caffito) ve Tschibo  

markası tercih edilmektedir. Katılımcıların belirttikleri kahve markasını tercih etme nedenlerinde lezzet 

ön planda görülmektedir ve bunu kalite izlemektedir. Bu soruda fiyat değişkenini birincil neden olarak 

işaretleyenler oldukça azınlıktadır. Ancak çay ve kahve satınalmada fiyatın ne derecede önemli 

olduğuna dair yöneltilen soruda katılımcıların çoğunluğunun fiyata önem atfettikleri görülmüştür. 

Tercih edilen kahve markasını kullanmaya devam etmeyle ilgili olarak Beta (A’la/Caffito), Kahve 

Dünyası ve Tschibo markası tüketicilerinin, Nescafe, K. K. Mehmet Efendi, Jacobs  ve Ülker 

markalarına göre daha fazla marka değiştirmeme yönünde yanıt verdikleri görülmüştür. Bunlara ek 

olarak Ülker dışındaki tüm markaların en önemli tercih  edilme nedeni keyif olup, Ülker markasında ise 

bu neden rahatlamaktır. Nescafe, K. K. Mehmet Efendi ve Beta (A’la/ Caffito) markalarının ilk tercih 

nedeni keyif, ikinci tercih nedeni ise rahatlamak olup, Jacobs’un ikinci tercih nedeni hem rahatlamaktır 

hem de alışkanlıktır. 

Çay markaları içerisinde en fazla tercih edilen markaların Çaykur, Beta Tea ve Lipton olduğu 

görülmektedir. Görgün Deveci, Özbey, Eivazzadeh ve Ünal’ın (2016) çalışmalarında ise Ofçay, Lipton 

ve Çaykur bulguları görülmektedir. Beta Tea markasını tercih edenlerin çoğunluğunun marka 

değiştirmeyi düşünmedikleri, bunu sırasıyla Doğadan ve Çaykur markasını tercih edenlerin takip ettiği 

bulgular arasındadır. İlgili soruya Doğuş markasını kullananların yarısı başka markalara yönelme, diğer 

yarısı kullanmış oldukları markayı değiştirmeme yönünde cevap vermiştir. Ayrıca Çaykur’un tercih 

edilme nedeni keyif olup, bunu alışkanlık takip etmektedir. İkinci sırada tercih edilen Beta Tea 

markasının da ilk tercih edilme nedeni de keyif olup, ancak bunu rahatlamak nedeni izlemektedir. 

Üçüncü sırada tercih edilen Lipton markasının da ilk tercih edilme nedeni keyif olup, bunu alışkanlık ve 

rahatlamak nedenleri eşit oranda takip etmektedir. Bu durumda ise Beta Tea markası Keyif ve 

rahatlamak nedeniyle, diğer markalar ise keyif ve alışkanlık nedeniyle tercih edilmektedir.  

Çalışmada tanımlayıcı istatistikler kullanıldığından ve ileri analizler yapılmadığından, 

örneklemin çeşitli grupları arasında bulgular açısından farklılık görülen hususların istatistiksel olarak 
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anlamlı olduğu iddia edilemez. Aryıca kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplandığı için, çalışmanın 

sonuçları genellenebilir değildir. 
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ÇOCUKLARDA DİJİTAL BAĞIMLILIK: EBEVEYNLERLE NİCEL BİR ARAŞTIRMA 

                                                                                   

                                                                                                                                                          Mukaddes ÇAKIR                                                                                                                                                                                    

Elif KOCAGÖZ                                                                                                                            

Fatma Nur KARAKUŞ 

ÖZET 

Bireylerin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması fiziksel ve psikolojik zararlar 

ortaya çıkarmakta, teknoloji kullanım süresi arttıkça özellikle çocuk ve gençlerde bir takım olumsuz 

durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu çalışma ile ilkokul düzeyinde öğrenim görmekte olan 

çocukların dijital bağımlılıkları, akademik başarıları, sosyal becerileri, aile ortamı ve birlikte aktivite 

yapmak değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmekte, ayrıca bazı seçili değişkenler itibariyle 

çocukların dijital bağımlılık seviyelerinin farklılık gösterip göstermediği sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ilkokul 

seviyesinde öğrenim gören çocukları olan ebeveynler oluşturmaktadır. Soruların çocukların anlam 

dünyasında etki bırakabilmesi ihtimali değerlendirilmiş, dolayısıyla ruhsal gelişimleri dikkate alınarak, 

çalışmanın çocuklarla değil ebeveynlerle yapılması kararlaştırılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 443 katılımcıya ulaşılmış, 436 anket geçerli kabul edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analizler 

öncesinde verilerin normalliği test edilmiş, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği incelenmiş 

ve devamında parametrik ve nonparametrik test ve analizler yapılarak, bulgular raporlanıp 

yorumlanmıştır. Bulgularda, ilişki analizi sonuçları incelendiğinde dijital bağımlılık ile birlikte aktivite 

yapmak, aile ortamı, okul başarısı ve sosyal beceri arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca kız ve erkek çocukların dijital bağımlılık seviyelerinin farklılaştığı 

görülmüştür. Annenin yaşı ve eğitim durumuna göre ve tablet/bilgisayar sahipliğine göre de çocukların 

dijital bağımlılık düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaktadır. Ayrıca ev dışında (misafirlikte, 

restoranda vb. yerlerde) ve yaşıtlarının (arkadaşlarının, kuzenlerinin vb.) yanında tablet/telefon 

isteğinin sıklığına ve dijital araçlarda geçirilen süreye göre de çocuklar gruplandırıldığında, gruplar 

arasında dijital bağımlılık açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Dijital bağımlılık, İlkokul Öğrencileri, Akademik Başarı, Sosyal Beceri. 

JEL Kodları: I21-I31-Z10 

DIGITAL ADDICTION IN CHILDREN: A QUANTITATIVE RESEARCH WITH PARENTS 

ABSTRACT 

The loss of control over the use of technology by individuals causes physical and psychological 

harm, and as the time of technology use increases, there may be some negative consequences, especially 

for children and young people. 

In this study, the relationships between “digital addiction, academic achievement, social skills, 

family environment and doing activities together” of children at primary school level are examined, and 

an answer is sought to the question of whether children's digital addiction levels differ in terms of some 

selected variables. Questionnaire technique, one of the quantitative research methods, was used in the 

study. The universe of the research consists of parents who have children studying at primary school 

level. Evaluating the possibility of the questions in the questionnaire having an impact on the semantic 

world of children, and taking their mental development into consideration, it was decided that the study 

should be done with the parents, not with the children. Convenience sampling method was used as the 

sampling method, among 443 participants 436 questionnaires were valid for further analysis. The data 

was analyzed with the SPSS 21.0 statistical package program.The normality of the data was tested, the 

reliability of the scales checked, parametric and nonparametric tests and analyzes were performed, and 

the findings were reported accordingly. As a result, negative and statistically significant correlations 

found between digital addiction and “doing activities together”, “family environment”, “school 

success” and “social skills”. The digital addiction levels of girls and boys differed significantly. Digital 

addiction levels also differ according to the age and educational status of the mother, and 

tablet/computer ownership. Children are grouped according to the frequency of their tablet/phone 

requests when being outside home (e.g. in a restaurant), when being with their peers (e.g. friends, 

cousins) and to the time spent on digital devices; significant differences found between groups in terms 

of digital addiction.  

Keywords: Digital Addiction, Primary School Students, Academic Success, Social Skills 

JEL Code: I21-I31-Z10. 
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1. GİRİŞ 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye akıllı telefon bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ülkeler 

arasında olup, günde ortalama 71,7 kez, yaklaşık 15 dakikada bir kez dijital ekrana bakıldığı ifade 

edilmekte; uzmanlar tarafından çocukların pandemi dönemiyle birlikte teknoloji bağımlılığının, bir 

diğer ifadeyle dijital bağımlılığının büyük ölçüde arttığı belirtilmektedir (www.milliyet.com.tr, 

14.07.2021). Djital bağımlılık bireylerin bilgisayar, telefon, televizyon, tablet, sosyal medya vb. gibi 

teknolojik cihazlara ve ortamlara sürekli biçimde bağlı olmak istemesi olarak ifade edilmektedir. 

Bireylerin dijital ile ilişkisini gösteren ve günümüzde davranışsal bağımlılıklar arasında kabul edilen 

dijital bağımlılık konusu özellikle son dönemde sıklıkla tartışılmaya başlamıştır. Dijital bağımlılık 

bireylerde sürekli bilgi arama, internet olmadığında paniğe kapılma, kaygılanma, strese girme gibi 

bilinçdışı tutum ve davranışların ortaya çıkmasına neden olmakta (Arslan, 2019: 66, Young, 2009; 

Akçay, 2020); Nomofobi, Netlessfobi gibi versiyonları da dahil olmak üzere artık bir hastalık olarak 

kabul edilmektedir (Erdem vd., 2016: 924; Polat, 2017). Amerikan Psikiyatri Birliği de, dijital 

bağımlılığı olan kişilerin diğer insanlarla iletişiminin, akademik ve iş yaşamının olumsuz etkileneceğini 

ifade etmektedir (American Psychiatric Association, 2013). Literatür incelendiğinde dijital bağımlılığın 

bireylerin günlük yaşantısı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna yönelik araştırma 

bulguları ve yorumlarla karşılaşılmaktadır (Arslan, Kırık, Karaman, & Çetinkaya, 2015; Williams and 

Myers, 2004, Shine and Beak, 2013, Vural and Bat, 2010: 321; Kim, Jeong ve Zhong, 2010). 

Dijital yerliler olarak tanımlanan yeni nesil çocuklara ait, ebeveynler dışında kurmuş oldukları 

dijital bir dünyanın varlığını bilmek ve kabul etmek gereklidir. Çocuklar bu dünya ile ilişki içerisinde 

içsel bir süreç yaşamaktadır (Yücel, 2019). Ancak bu süreç dijital bağımlılıkla sonuçlandığında, 

çocukların bilişsel, sosyal, duygusal dünyalarında çeşitli sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Park 

ve Lee de (2017) özellikle çocuklar ve gençlerin teknoloji ile iç içe bir yaşam sürdüğünü belirtmekte; 

dijital yaşamın duyusal, duygusal ve psiko-sosyal olarak hayatları etkileyerek çeşitli sorunlara neden 

olabileceğini belirtmektedir (Park ve Lee, 2017). Dijital bağımlılıklar çeşitli yazarlarca zaman alan, 

eğitim sürecini olumsuz etkileyen ve uzun vadede bireysel gelişimi etkileyen bir olgu olarak ifade 

edilmektedir (Örn. Yee, 2006; Chen vd., 2009: 544). Ayrıca dijital bağımlılığın içerisinde yer alan bir 

konu olan oyun konusu da çocuklar açısından önem arzetmektedir. Literatürde oynanan oyunların büyük 

bir kısmının şiddet ve saldırganlık eğilimini normalleştirerek sosyal becerileri olumsuz etkilediği 

belirtilmektedir (Erkek, 2016: 22; Kaplan ve Aksel, 2013; Burak ve Ahmetoğlu, 2015). Ergenlik 

döneminde bu davranışlar belirginleşmekte ve okul ortamında daha fazla kendini göstermektedir 

(Dahlberg and Potter, 2001).  

Dijital bağımlılıkta ebeveynlerin eğitim düzeyleri, teknoloji ile olan ilişkileri, çocukları ile 

iletişimleri, maddi durumları vb. bir çok faktör önem arzetmektedir. Örneğin, Durmuş ve Kaya (2008) 

çalışmalarında ebeveynler dijital araçları ne kadar sık kullanırsa çocukların da kullanım sıklığının bu 

http://www.milliyet.com.tr/
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oranda arttığını ve çocukların ebeveynlerin davranışlarıyla paralel olarak dijital araç kullandığnı ifade 

etmektedir. Bu çalışma ile bir yandan ilkokul düzeyinde öğrenim görmekte olan çocukların dijital 

bağımlılıklarının, akademik başarıları, sosyal becerileri, aile ortamı ve birlikte aktivite yapmak 

değişkenleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğu incelenmekte,  ayrıca bazı seçili değişkenler açısından (örn. 

ebeveyn yaş, çalışma, eğitim durumu, hane toplam geliri, çocukların cihaz sahipliği, kardeş sahipliği 

vb.) çocukların dijital bağımlılık seviyelerinin farklılık gösterip göstermediği sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  

Elde edilecek bilgilerin hem farklı disiplinlerden araştırmacılara, hem eğitim sistemindeki 

aktörlere kıymetli bilgiler sunabileceği düşünülmektedir.  Çalışmanın odağında her ne kadar ilkokul 

düzeyinde öğrenciler olsa da, bu yaş grubundaki çocukların ruhsal gelişimleri dikkate alınarak, araştırma 

ebeveyn katılımıyla yürütülmüştür, çocuklara herhangi bir soru yöneltilmemiştir. Ulusal literatürden 

görülebildiği kadarıyla ilgili yaş grubunda henüz bu yöntemle yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla izlenilen yöntem olarak çalışma bilimsel olarak orijinallik taşımaktadır. Hem bu çalışma 

hem de literatür sonuçları bakımından değerlendiğinde dijital bağımlılık konusunun multidisipliner bir 

alana hitap ettiği görülmekte ve bu çalışmanın farklı alanlarda çok sayıda araştırmacıya katkı sunacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda dijital bağımlılık konusunda farklı bilim dallarından araştırmacıların 

konuya dikkat çekerek topluma yapacağı önerilerin ilerde dijital mecraların tüketim şeklini ve 

tüketicilerin bilinç düzeyini büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Çocuklar artık dijital bir 

dünyaya doğmakta ve dijital teknolojilerle kuşatılmış bir dünyada “dijital çocuklar” olarak büyümek 

zorundadır. Aynı zamanda onları bilinçli bir şekilde yönlendirmek durumunda olan ve artık “dijital 

ebeveyn” kavramı ile ifade edilen ebeveynler ise bu durumun zorlukları ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Son yıllarda popüler hale gelen bu konunun hem bugünü hem de geleceği aydınlatmaya yardımcı olacak 

araştırmalara ihtiyacı vardır. İrade, dikkat ve aklı tutsak hale getiren dijital platformlar, teknolojinin 

kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmemelidir. “Dijital Yerliler” tanımının sınırları arasında bırakılmak 

istenen genç kuşakların geleceği için yeni iletişim ağları oluşturularak benmerkezci tüketimin 

zararlarından ve yenidünya zihniyetinden kurtulmak mümkün olabilecektir (Terzioğlu, 2020).  

2. METODOLOJİ 

Çalışmada şu sorulara yanıt aranmaktadır: Aile ortamı dijital bağımlılığı ne düzeyde 

etkilemektedir? Dijital bağımlılık, akademik başarıyı ve sosyal becerileri ne düzeyde etkilemektedir? 

Çeşitli demografik değişkenler (örn. anne-babanın eğitim düzeyi, çalışma durumu, evdeki çocuk sayısı, 

çocuğun eğitim gördüğü sınıf düzeyi vb.) açısından çocukların dijital bağımlılık düzeyi farklılaşmakta 

mıdır? Diğer değişkenler (örneğin yetişkinle kaliteli zaman geçirmek, evde erişilebilen cihaz sayısı vb.) 

açısından çocukların dijital bağımlılık düzeyleri farklılaşmakta mıdır? 

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Pandemi döneminde kısmi 

sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeniyle katılımcılara internet aracılığı ile ulaşılması uygun 
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görülmüştür. Sosyal medya mecralarında ulaşılabilecek İlkokul öğrencileri çalışmanın ana kütlesini 

oluşturmaktadır. Ancak çalışmaya çocuklar değil, onları temsilen veliler katılacaktır. Örneklem ise 

çevrimiçi ortamda araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcılar olarak belirlenmiştir. Örnekleme 

yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 443 katılımcıya ulaşılmış, analizler 436 anket 

üzerinden yürütülmüştür.  

Anket formunda yer alan aile ortamı ölçeği Usluer ve Öner’den (1990) alınmıştır. Bu ölçekte 

“Ailemizde faaliyetler oldukça dikkatli planlanır, Aile üyeleri duygularını açıkça ifade eder, Ailemizde 

kurallara uyulmaya çok dikkat edilir” şeklinde 26 ifade yer almaktadır. Dijital Bağımlılık ölçeği ise, 

Nazir S. Hawi, Maya Samaha ve Mark D.Griffiths’in (2019) alınarak Türkçe’ye çevrilmiştir. 25 

ifadeden oluşan orijinal ölçek, iki ilave ifade ile ve velinin cevap verebileceği şekilde yeniden 

uyarlanmıştır. Bu ölçekte “Okulda olmadığı zamanlarda telefonla/tabletle veya bilgisayarla çok zaman 

geçiriyor, Telefonla/tabletle veya bilgisayarla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor, 

Telefonu/tableti veya bilgisayarı kullanamadığında üzülüyor” gibi toplam şeklinde ifadeler yer 

almaktadır. Ankette ayrıca çocuğun evde ailesiyle birlikte geçirdiği kaliteli zamanın varlığını tespit 

etmeye yönelik araştırmacının hazırladığı bir ölçek de bulunmaktadır. Bu ölçekte “Birlikte kitap okuruz, 

Birlikte etkinlik yaparız (resim yapmak, kes –yapıştır-maket yapmak vb.),  Bir konu üzerinde karşılıklı 

konuşuruz” şeklinde toplam altı madde bulunmaktadır. Ankette kullanılan ölçekler Likert ve 5’li aralıklı 

ölçek ile hazırlanmıştır. Ankette ayrıca, çocukla ilgili demografik sorular, çocuğun dijital bağımlılığına 

gösterge olabileceği düşünülen ev dışında cihaz kullanımı isteme ve akranlarıylayken cihaz kullanımı 

isteme durumuyla ilgili ilave iki soru ve anketi dolduran kişiyle ilgili demografik sorular da yer 

almaktadır.  

3. BULGULAR 

3.1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Tablo 1.’e göre araştırma örneklemini temsilen katılım gösteren ebeveynlerin %78,4’ü çocuğun 

annesi olduğunu, %18,1’i babası olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 1. Cevaplayıcının Çocuğa Yakınlık Derecesi 

 Cevaplayıcı Yakınlık Derecesi N Oran (%) 

Anne 342 78,4 

Baba 79 18,1 

Diğer 15 3,4 

Toplam 436 100,0 

 

Tablo 2.’ye göre; anket katılımcılarının %50,7’si ilkokula giden kızı, 49,3’ü ise yine ilkokula 

giden oğlu adına anketi doldurmuştur.  Bu çocukların %29,1’i  6-7 yaşlarında, %49,1’i  8-9 yaşlarında, 

%21,8’i 10 yaş ve üzerinde olup, % 26,4’ü 1.sınıf, %30,7’i 2.sınıf, %16,1 3.sınıf, %26,8’i 4.sınıf 
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düzeyinde öğrenim görmektedir. Katılımcıların %50,2’sinin 5000 TL ve daha az, %21,1’inin 5000-

10000 TL arasında, %16,1’inin 10000-20000 TL arasında, %12,6’sının ise 20000 TL ve daha fazla 

miktarda bir aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. Anket katılımcılarının %57’si çocuğun kendisine 

ait bir odası olduğunu, %85,3’ü çocuğun en az bir kardeşe sahip olduğunu, %35,1’i çocuğun kendisine 

ait bir tableti olduğunu, %13,3’ü ise çocuğun kendisine ait bir bilgisayarı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Çocukların %95,9’u anne babası ile birlikte yaşamaktadır.  

Tablo 2. Anket Cevaplayıcıların Çocuklarına İlişkin Temel Bilgiler ve Hanenin Aylık Geliri 

Değişken Grup n % Değişken Grup n % 

Cinsiyet Kız 221 50,7 Yaş 6-7 yaş 127 29,1 

Erkek 215 49,3 8-9 yaş 214 49,1 

Toplam 436 100,0 10 yaş ve üzeri 95 21,8 

     Toplam 436 100,0 

Sınıf 1.sınıf 115 26,4 Hane Aylık Gelir 5000 TL ve altı 219 50,2 

2.sınıf 134 30,7 5000-10000 92 21,1 

3.sınıf 70 16,1 10001-20000 70 16,1 

4.sınıf 117 26,8 20000 ve üstü 55 12,6 

Toplam 436 100,0 Toplam 436 100,0 

Odası Var 250 57,3  Anne-baba birlikte 418 95,9 

Yok 186 42,7 Anne-baba ayrı 

ya da vefat etmiş, 

çocuk annesiyle  

ya da babasıyla 

ya da akrabalarının 

yanında yaşıyor. 

16 3,7 

Kardeşi Var 372 85,3 

Yok 64 14,7 

Tableti Var 153 35,1 

Yok 283 64,9 

Bilgisayarı Var 58 13,3 

Yok 378 86,7 Toplam 434 99,6 

Akdemik Başarı* tüm grup ortalaması: 7,96 

Sosyal Beceri* tüm grup ortalaması: 8,45 

*Bu değişkenler anket cevaplayıcısının 1-10 skalasında çocukla ilgili kendilerinin belirtikleri skorların 

ortalamasıdır. Çocuklar üzerinde akamik başarı ve sosyal beceri ölçümü yapılmamıştır. 

 

Tablo 3’ye göre çocukların Youtube’da video izlemek, (dijital) oyun oynamak ve televizyon 

izlemek eylemlerini sosyal medya kullanımına göre daha sık gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yaş 

itibariyle bu doğal olsa da 71 çocuğun bazen ve üzeri sıklıkta sosyal medyada zaman geçirdiği dikkat 

çekmektedir.  

Tablo 3. Çocuğun Vakit Geçirdiği Dijital Ortama İlişkin Bilgiler 

Vakit Geçirdiği Dijital Ortam Hiç Nadiren Bazen Sık Sık Her Zaman 

Youtube  36 94 147 119 40 

Oyun 50 95 139 110 42 

Sosyal Medya 312 53 51 17 3 

Televizyon 12 68 164 144 48 

Toplam 436 436 436 436 436 
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3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Tablo 4.’te Likert ölçeğiyle sunulan Dijital Bağımlılık ölçeğinde yer alan ifadelere verilen 

cevapların ortalamaları ve standart sapmalar verilmiştir. İfadeler arasında “Telefonu/tableti veya 

bilgisayarı kullanamadığında üzülüyor” ifadesi en yüksek ortalamaya sahip olup,  “İnternette oyun satın 

almak, oyun içinde ücretli şeyleri satın almak, ya da kulaklık vb. almak gibi istekleri var” ifadesi en 

düşük ortalamaya sahiptir. Ölçeğin güvenilirlik düzeyi yeterli olup, Cronbach’s alfa değeri 0,856 

bulunmuştur. 

Tablo 4. Dijital Bağımlılık Ölçeği İfadelerine Verilen Cevaplar 

Dijital Bağımlılık Ölçeği  ss 

1.Okulda olmadığı zamanlarda telefonla/tabletle veya bilgisayarla çok zaman geçiriyor. 2,97 1,282 

2.Telefonla/tabletle veya bilgisayarla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacı olduğunu 

düşünüyor. 

2,59 1,243 

3.Telefonu/tableti veya bilgisayarı kullanamadığında üzülüyor. 3,02 1,326 

4.Telefonda/tablette veya bilgisayarda geçirdiği süreyi gizlemeye çalışıyor. 2,39 1,212 

5.Telefonda/tablette veya bilgisayarda geçirdiği süre hakkında bize yalan söylüyor. 2,01 1,082 

6.Telefonla/tabletle veya bilgisayarla vakit geçirmek sorunlarını unutmasına yardımcı oluyor. 2,42 1,175 

7.Telefonla/tabletle veya bilgisayarla vakit geçirmeyi tercih ettiği için bizimle vakit 

geçirmiyor. 

2,39 1,224 

8.Telefonda/tablette veya bilgisayarda gün geçtikçe daha fazla vakit geçiriyor. 2,64 1,267 

9.Telefonu/tableti veya bilgisayarı bırakması istendiğinde üzülüyor. 3,00 1,306 

10.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanımını durdurmaya veya sınırlamaya çalıştığımızda 

başarısız oluyoruz. 

2,35 1,225 

11.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanımı daha az uyumasına sebep oluyor. 2,45 1,283 

12.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanımı daha geç uyumasına sebep oluyor. 2,55 1,344 

13.Elinde telefon, tablet vb. olmadığı anlarda bile, onunla oyun oynama, video seyretme gibi 

şeyleri düşünüyor. 

2,48 1,227 

14.Elinde telefon, tablet vb. olmadığı anlarda bile, onunla oynadığı oyunlardan ya da izlediği 

videolardan bahsediyor. 

2,64 1,247 

15.Telefonu/tableti/bilgisayarı kullanamadığı zaman hayal kırıklığına uğruyor. 2,46 1,161 

16.Telefonu/tableti veya bilgisayarı kullanırken geçirdiği süre konusunda bizimle sorun 

yaşıyor, tartışıyor. 

2,55 1,263 

17.Sanki telefon/tablet veya bilgisayar kullanmak hayatındaki en önemli şey. 2,39 1,196 

18.Ona göre, telefonda/tablette veya bilgisayarda vakit geçirmek başka şeyler yapmaktan daha 

zevkli. 

2,59 1,284 

19.Telefonda/tablette veya bilgisayarda ne yaptığıyla ilgili bize yalan söylüyor. 1,87 ,907 

20.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanımını (örn. süre olarak) kontrol edemiyor. 2,76 1,295 

21.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanmayı tercih ettiği için diğer aktiviteler ve hobiler 

ilgisini çekmiyor. 

2,26 1,153 

22.Telefon/tablet veya bilgisayar kullanmayı bırakması ile onu tekrar eline alması arasında çok 

zaman geçmiyor. 

2,56 1,210 

23.Ev ödevi veya başka önemli işler yaparken telefona/tablete veya bilgisayara ders haricinde 

bir nedenle bakıyor. 

2,58 1,178 

24.Telefonu/tableti ya da bilgisayarı bırakması istendiğinde sinirleniyor. 2,63 1,268 

25.Telefonu/tableti veya bilgisayarı elinden bırakmasını, kapatmasını istediğimizde bizimle 

tartışıyor. 

2,54 1,232 

26.İnternette oyun satın almak, oyun içinde ücretli şeyleri satın almak, ya da kulaklık vb. almak 

gibi istekleri var. 

1,97 1,131 

27.Kendini kötü hissettiğinde telefon/tablet veya bilgisayar kullanmak onu rahatlatıyor. 2,54 1,240 

28.Okuldaki başarısını kötü etkilese bile telefon/tablet veya bilgisayar kullanmaya devam 

edecektir. 

2,29 1,178 

X
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Cronbach’s Alfa Değeri:0,856             Min.:1.00           Max.: 5,00           : 2,49          İfade Sayısı: 28 

 

Tablo 5.’te Likert ölçeğiyle sunulan Aile Ortamı ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevapların 

ortalamaları ve standart sapmalar verilmiştir. “Ailece temiz ve düzenli insanlarız” ifadesinin en yüksek, 

“Evimizde aradığımız bir şeyi yerinde bulmak zordur” ifadesinin en düşük ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin 0,963 Cronbach’s alfa değeri ile güvenilir olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Aile Ortamı Ölçeği İfadelerine Verilen Cevaplar 

Aile Ortamı Ölçeği                  ss 

1.Ailemizde faaliyetler oldukça dikkatli planlanır 3,44 ,963 

2.Aile üyelerimiz duygularını açıkça ifade eder. 3,92 ,892 

3.Ailemizde kurallara uyulmaya çok dikkat edilir. 3,71 ,927 

4.Ailemizle ilgili kararlar daha çok büyükler tarafından verilir. 3,60 1,036 

5.Bizim ailede bireyler kendi sorunlarını kendileri hallederler. 2,74 1,127 

6.Bizim evde işler belirli bir düzene göre yapılır. 3,77 ,882 

7.Evde birbirimize kişisel sorunlarımızı anlatırız. 3,90 ,884 

8.Aile üyelerinin 'doğru ve yanlış' hakkında kesin düşünceleri vardır. 3,78 ,881 

9.Aile üyelerimiz gerçekten birbirine destek olurlar. 4,15 ,819 

10.Birbirimizle konuşurken ne dediğimize dikkat ederiz. 4,00 ,840 

11.Bizim ailede herkese verilecek bol zaman ve ilgi vardır 3,72 ,936 

12.Bizim ailede canımız ne isterse yapabiliriz 2,61 1,032 

13.Ailemizde birlik ve beraberlik duygusu vardır. 4,15 ,859 

14.Ailemizde uyulması gereken kurallar vardır. 4,08 ,830 

15.Ailemizde kararlaştırılmış bir şeyin tam zamanında yapılması (dakiklik) çok önemlidir. 3,63 ,889 

16.Bizim ailede kurallar oldukça katıdır. 2,47 ,997 

17.Ailemizde üyelerinden birinin sormadan bir konuda karar değiştirmesi olumsuz karşılanır. 3,22 ,971 

18.Aile üyelerimiz kızgınlıklarını açıkça gösterirler. 3,50 ,943 

19.Ailece temiz ve düzenli insanlarız. 4,20 ,825 

20.Ailemiz bizi kendimize yeterli olmaya teşvik eder. 4,00 ,828 

21.Ailemizde sesimizi yükselterek bir şey elde edemeyeceğimize inanırız. 3,81 1,034 

22.Ailemizde her bireyin görevi açıkça belirtilmiştir. 3,85 ,845 

23.Ailemizde bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözümlemek ve huzuru sağlamak için çaba sarf 

ederiz. 

4,18 ,788 

24.Birbirimizle gerçekten iyi geçiniriz. 4,09 ,780 

25.Evimizde aradığımız bir şeyi yerinde bulmak zordur. 2,40 1,119 

26.Aile üyelerimiz karşılaştıkları sorunları kendi aralarında hallederler. 3,76 ,958 

Cronbach Alfa Değeri:0,963            Min.:1.00           Max.: 5,00           : 3,64          İfade Sayısı: 26               

 

Tablo 6.’da beşli aralıklı ölçek [“Hiç (1) ve Her zaman (5)] ile hazırlanmış olan Birlikte Aktivite 

ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmalar verilmiştir. “Birlikte 

ödev yaparız, ders çalışırız” ifadesinin en yüksek, “Birlikte kitap okuruz” ifadesinin ise en düşük 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Cronbach’s alfa değeri 0,762 olup, ölçek güvenilir olarak kabul 

edilmiştir. 

 

X

X

X
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Tablo 6. Birlikte Aktivite Ölçeği İfadelerine Verilen Cevaplar 

Birlikte Aktivite Ölçeği            ss 

1.Birlikte kitap okuruz. 3,04 1,066 

2.Birlikte etkinlik yaparız (resim yapmak, kes-yapıştır-maket yapmak vb.). 3,09 ,972 

3.Birlikte sohbet ederiz, masal/hikâye anlatırız, bir konu üzerinde karşılıklı 

konuşuruz. 

3,51 ,974 

4.Birlikte oyun oynarız. 3,36 ,987 

5.Birlikte ödev yaparız, ders çalışırız. 3,94 1,021 

6.Ev işlerini birlikte yaparız. (Beraber yemek hazırlamak, sofrayı kaldırmak, 

ortalığı toplamak, temizlik yapmak gibi.) 

3,42 1,042 

Cronbach Alfa Değeri:0,762            Min.:1.00           Max.: 5,00           : 3,39          İfade Sayısı: 6               

 

Tablo 7’de ölçeklere İlişkin KMO ve Bartlett’s Testi sonuçları yer almaktadır. Dijital Bağımlılık 

Ölçeğinin faktör geçerlilik düzeyini belirlemek amacı ile yapılmış olan analiz sonucunda (KMO: ,963; 

Ki-Kare: 8542,677; p:,000); ölçeğin toplam varyansın %59’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Birlikte 

Aktivite Ölçeğinin faktör geçerlilik düzeyini belirlemek amacı ile yapılmış olan analiz sonucunda 

(KMO: ,822; Ki-Kare: 601,261; p:,000); ölçeğin toplam varyansın %46’sını açıkladığı tespit edilmiştir. 

Aile Ortamı Ölçeğinin faktör geçerlilik düzeyini belirlemek amacı ile yapılmış olan analiz sonucunda 

(KMO: ,909; Ki-Kare: 3996,262; p:,000); ölçeğin toplam varyansın %56’sını açıkladığı tespit edilmiştir. 

Tablo 7.  Ölçeklere İlişkin KMO ve Bartlett’s Testi Sonuçları 

Ölçekler N of  Items 
Açıklanan Varyans Bartlett’s 

Testi 

KMO P Değeri 

Dijital Bağımlılık Ölçeği 26 59,211 8542,677 ,963 ,000 

Birlikte Aktivite Ölçeği 6 46,891 601,261 ,822 ,000 

Aile Ortamı Ölçeği 28 56,293 3996,262 ,909 ,000 

 

3.3. Korelasyon Analizi Bulguları 

Dijital bağımlılık, birlikte aktivite, aile ortamı, okul başarısı ve sosyal beceri değişkenleri 

arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 8’de 

verilmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların dijital bağımlılık ve birlikte aktivite (r =-,318, p<0,01), aile 

ortamı (r =-,267, p<0,01), okul başarısı (r =-,208, p<0,01), sosyal beceri (r =-,295, p<0,01) puanları 

arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Bunun yanısıra aktivite ile okul başarısı (r =,113, p<0,05) 

ve sosyal beceri (r =,278, p<0,01) arasında; aile ortamı ile okul başarısı (r =,150, p<0,01) ve sosyal 

beceri (r =,216, p<0,01) arasında; okul başarısı ve sosyal beceri (r =,367, p<0,01) arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

X
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Tablo 8. Dijital Bağımlılık, Birlikte Aktivite, Aile Ortamı, Akademik Başarı ve Sosyal Beceri 

Korelasyon Sonuçları 

 

  

Dijital 

Bağımlılık 

Birlikte 

Aktivite 

Aile Ortamı Okul 

Başarısı 

Sosyal 

Beceri 

Dijital 

Bağımlılık 

R 1 -,318** -,267** -,208** -,295** 

P   0,000 0,000 0,000 0,000 

N 436 436 436 436 436 

Birlikte Aktivite R  1 ,295** ,113* ,278** 

P    0,000 0,018 0,000 

N  436 436 436 436 

Aile Ortamı R   1 ,150** ,216** 

P     0,002 0,000 

N   436 436 436 

Okul Başarısı  R     1 ,367** 

P      0,000 

N    436 436 

Sosyal Beceri  R      1 

P       

N     436 

**0.01     *0.05       

 

 

3.4. t-testi ve Anova Bulguları 

Çocukların cinsiyetlerine göre dijital bağımlılık düzeyleri incelenmiş, sonuç Tablo 9’de 

sunulmuştur. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır (t=2,974, p<0,05). Kız 

çocukların dijital bağımlılık düzeyleri ( =2,61), erkek çocukların dijital bağımlılık düzeylerinden (

=2,37) anlamlı bir şekilde yüksektir. 

Tablo 9. Cinsiyet ve Dijital Bağımlılık t-testi Sonucu 

 

Dijital  

Bağımlılık 

Cinsiyet     n               Ss 
t-test 

 T Sd P 

Kız 221 2,61 ,059 
2,974   ,818      ,003 

Erkek 215 2,37 ,056 

 

Çocuğun yaşına göre dijital bağımlılık düzeyinin incelendiği analizin sonucu Tablo 10’da yer 

almaktadır. Yaş grupları arasında dijital bağımlılık düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (F=0,37, p>0,05).  

Tablo 10. Yaş ve Dijital Bağımlılık Anova Sonucu 

              Dijital 

Bağımlılık 

Gruplar 
n 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Yaş     Ss F P 

6-7 yaş 127 2,50 ,864 

,037 ,964 8-9 yaş 214 2,48 ,889 

10 yaş ve üzeri 95 2,50 ,805 

 

X

X

X

X
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Çocuğun öğrenim gördüğün sınıf göre dijital bağımlılık düzeyinin incelendiği analizin sonucu 

Tablo 11’da yer almaktadır. Farklı sınıfa giden öğrenciler arasında dijital bağımlılık düzeyi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F=1,349, p>0,05). 

Tablo 11. Çocuğun Öğrenim Gördüğü Sınıf ile Dijital Bağımlılık ANOVA Sonucu 

Dijital Bağımlılık 

Gruplar 
 N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Sınıf     Ss F P 

1.sınıf 115 2,45 ,833 

1,349 ,258 
2.sınıf 134 2,51 ,824 

3.sınıf 70 2,66 1,022 

4.sınıf 117 2,41 ,825 

 

Tablo 12’te -çocuğa ait olup olmadığına bakmaksızın- evde bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve 

televizyon olması açısından çocukların dijital bağımlılık düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı 

yönündeki incelemenin sonuçları yer almaktadır. Evde bilgisayar bulunması (t=3,27, p<0,05) ve evde 

tablet bulunması açısından çocukların dijital bağımlılık düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı (t=4,482, p<0,01) görülmüştür. Ancak evde akıllı telefon olması (t=,834, p>0,05) ve 

evde televizyon olması  (t=-,012, p>0,05) dijital bağımlılık açısından çocuklarda anlamlı bir farklılık 

oluşturmamaktadır.   

Tablo 12. Evde Bulunan Dijital Araçlar ile Dijital Bağımlılık t-testi Sonuçları 

Evde Bulunan Dijital 

Eşyalar 
Gruplar 

 

      N 

 

       

 

     Ss 

t-test 

 T Sd P 

Masaüstü/dizüstü 

Bilgisayar 

Var 189 2,64 ,061 
3,27  ,824 ,001 

Yok 247 2,37 ,054 

Tablet 
Var 195 2,68 ,063 

4,482 ,816 ,000 
Yok 241 2,34 ,052 

Akıllı Telefon 
Var 356 2,51 ,046 

,834 ,106 ,405 
Yok 80 2,42 ,089  

Televizyon 
Var 399 2,49  ,043 

-,012 ,148 ,990 
Yok 37 2,49 ,111 

 

Tablo 13’de çocukların kendilerine ait tablet, bilgisayar, oda ve kardeş sahipliği durumlarına göre 

dijital bağımlılık düzeyleri bulguları yer almaktadır. Tablet sahipliğine (t=3,59, p<0,01) ve bilgisayar 

sahipliğine (t=0,121, p<0,05) göre,  çocukların dijital bağımlılıklarında anlamlı bir fark olduğu; ancak 

kendisine ait bir odaya sahip olmak açısından (t=1,78, p>0,05) ve kardeş sahiplik durumuna (t=-,604, 

p>0,05)  göre çocukların anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

X
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Tablo 13. Çocuğun Tablet, Bilgisayar, Kendisine Ait Oda ve Kardeş Sahipliği ve Dijital 

Bağımlılık T-Testi Sonuçları 

 

Çocuğun  

 

Gruplar N  Ss 
t-test 

 T Sd P 

Tablet sahipliği 
Var 153 2,69 ,072 

3,59  ,085   ,000 
Yok 283 2,38 ,049 

Bilgisayar sahipliği 
Var 58 2,71 ,114 

2,074  ,121  ,039 
Yok 378 2,46 ,044 

Kendisine ait oda 
Var 250 2,55 ,055 

1,78  ,082  ,075 
Yok 186 2,41 ,061 

Kardeş sahipliği 
Var 372 2,48 0,45 

-,604  ,107 ,548 
Yok 64 2,55 0,97 

 

Tablo 14’de evde yaşayan çocuk sayısına göre çocuğun dijital bağımlılık düzeyi durumu 

sunulmaktadır. Evde yaşayan çocuk sayısı dijital bağımlılıkta anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır 

(t=,737, p>0,05).  

Tablo 14. Evde Yaşayan Çocuk Sayısı ile Dijital Bağımlılık t-testi Sonucu 

Evde yaşayan çocuk 

sayısı 

 

      N 

 

       

 

     Ss 

t-test 

 T Sd P 

0-1-2 çocuk 277 2,51 0,51 
,737  ,858 ,462 

3-4-5-6-7 çocuk 159 2,45 0,69 

 

Evin dışında (misafirlikte, restoranda vb.) tablet/telefon isteğinin sıklığına göre dijital bağımlılık 

düzeyinin incelendiği analizin sonucu Tablo 15’tedir. Burada istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olduğu (F=28,266 p<0,01) görülmektedir. Tespit edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu görebilmek amacı ile post-hoc (Games Howel) testi yapılmıştır (Tablo 16).  

Tablo 15. Evin Dışında Tablet/Telefon İsteği ile Dijital Bağımlılık Anova Sonucu 

 Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

 Ev dışında tablet/telefon isteği     Ss F P 

Dijital Bağımlılık 

Hiç istemiyor 108 2,02 ,694 

28,266 ,000 

Nadiren istiyor 119 2,31 ,747 

Bazen istiyor 140 2,70 ,677 

Sık sık istiyor 39 2,35 ,817 

Her zaman istiyor 30 2,87 1,309 

 

Tablo 16. Evin Dışında Tablet/Telefon İsteği ile Dijital Bağımlılık Post-Hoc Test Sonucu 

Ev dışında tablet/telefon isteği  (I-J) Ss P 

Hiç istemiyor nadiren istiyor -,29165* 0,09571 0,022 

bazen istiyor -,68034* 0,08797 0,000 

sık sık istiyor -1,33056* 0,14697 0,000 

her zaman istiyor -,85959* 0,24818 0,012 

Nadiren istiyor hiç istemiyor ,29165* 0,09571 0,022 

bazen istiyor -,38869* 0,08929 0,000 

X

X

X



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

84 

 

sık sık istiyor -1,03891* 0,14777 0,000 

her zaman istiyor -0,56794 0,24865 0,175 

Bazen istiyor hiç istemiyor ,68034* 0,08797 0,000 

nadiren istiyor ,38869* 0,08929 0,000 

sık sık istiyor -,65022* 0,14287 0,000 

her zaman istiyor -0,17925 0,24577 0,948 

Sık sık istiyor hiç istemiyor 1,33056* 0,14697 0,000 

nadiren istiyor 1,03891* 0,14777 0,000 

bazen istiyor ,65022* 0,14287 0,000 

her zaman istiyor 0,47097 0,27252 0,427 

Her zaman istiyor hiç istemiyor ,85959* 0,24818 0,012 

nadiren istiyor 0,56794 0,24865 0,175 

bazen istiyor 0,17925 0,24577 0,948 

sık sık istiyor -0,47097 0,27252 0,427 

 

Tablo 17’da yaşıtlarının (arkadaşlarının, kuzenlerinin vb.) yanında tablet/telefon isteğinin 

sıklığına göre çocukların dijital bağımlılık düzeyi bulguları yer almaktadır. Sonuç olarak yaşıtlarının 

yanında tablet/telefon isteği sıklığı açısından çocuklar gruplandırıldığında, grupların dijital bağımlılık 

düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı  olarak farklılaştığı bulunmuştur (F=22,096, p<0,01). Anlamlı 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek amacı ile post-hoc (Games Howel) testi 

yapılmıştır (Tablo 18). 

Tablo 17. Yaşıtlarının Yanında Tablet/Telefon İsteği ile Dijital Bağımlılık Anova Sonucu 

Dijital Bağımlılık 

Gruplar 

N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Yaşıtlarının yanında tablet/ 

telefon isteği     Ss F P 

Hiç istemiyor 114 2,04 ,757 

22,096 ,000 

Nadiren istiyor 110 2,39 ,765 

Bazen istiyor 143 2,62 ,732 

Sık sık istiyor 38 3,08 ,869 

Her zaman istiyor 31 3,18 1,091 

 

Tablo 18. Yaşıtlarının Yanında Tablet/Telefon İsteği ile Dijital Bağımlılık Post-Hoc Test Sonucu 

Yaşıtların yanında tablet/telefon isteği (I-J) Ss P 

Hiç istemiyor nadiren istiyor -,35768* 0,10177 0,005 

bazen istiyor -,58521* 0,09372 0,000 

sık sık istiyor -1,04762* 0,15791 0,000 

her zaman istiyor -1,14267* 0,20849 0,000 

Nadiren istiyor hiç istemiyor ,35768* 0,10177 0,005 

bazen istiyor -0,22752 0,09526 0,122 

sık sık istiyor -,68994* 0,15883 0,001 

her zaman istiyor -,78498* 0,20918 0,005 

Bazen istiyor hiç istemiyor ,58521* 0,09372 0,000 

nadiren istiyor 0,22752 0,09526 0,122 
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sık sık istiyor -,46241* 0,15380 0,032 

her zaman istiyor -0,55746 0,20539 0,071 

Sık sık istiyor hiç istemiyor 1,04762* 0,15791 0,000 

nadiren istiyor ,68994* 0,15883 0,001 

bazen istiyor ,46241* 0,15380 0,032 

her zaman istiyor -0,09505 0,24153 0,995 

Her zaman istiyor hiç istemiyor 1,14267* 0,20849 0,000 

nadiren istiyor ,78498* 0,20918 0,005 

bazen istiyor 0,55746 0,20539 0,071 

sık sık istiyor 0,09505 0,24153 0,995 

 

Tablo 19’deki bulgularda dijital araçlarla geçirilen süreye göre çocukların dijital bağımlılık 

düzeyine bakıldığında,  gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 

(F=33,73, p<0,01). Tespit edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek amacı 

ile post-hoc (Games Howel) testi yapılmıştır (Tablo 20). 

Tablo 19. Dijital Araçlarla Geçirilen Süre ile Dijital Bağımlılık ANOVA Sonucu 

Dijital Bağımlılık 

Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Dijital araçlarla geçirilen süre 
 

Ss F P 

60 dk ve altı 201 2,14 ,691 

32,73 ,000 
61-90 dk 85 2,48 ,777 

91-120 dk 56 2,83 ,771 

121dk ve üstü 94 2,04 ,953 

 

Tablo 20. Dijital Araçlarla Geçirilen Süre ile Dijital Bağımlılık Post-Hoc Sonucu 

Dijital Araçlarla Geçirilen Süre (I-J) Ss P 

60 dk ve altı 

61-90 dk -,34422* 0,09743 0,003 

91-120 dk -,69167* 0,11404 0,000 

121 dk ve üstü -,90331* 0,10977 0,000 

61-90 dk 

60 dk ve altı ,34422* 0,09743 0,003 

91-120 dk -,34746* 0,13319 0,050 

121 dk ve üstü -,55910* 0,12955 0,000 

91-120 dk 

60 dk ve altı ,69167* 0,11404 0,000 

61-90 dk ,34746* 0,13319 0,050 

121 dk ve üstü -0,21164 0,14247 0,449 

121 dk ve üstü 

60 dk ve altı ,90331* 0,10977 0,000 

61-90 dk ,55910* 0,12955 0,000 

91-120 dk 0,21164 0,14247 0,449 

 

Tablo 21’de ki bulgulara göre, annesinin yaşı itibariyle çocuğun dijital bağımlılık düzeyi 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (t=-2,177, p<0,05). Annesinin yaşı daha büyük olan 

çocukların dijital bağımlılığının annesinin yaşı daha genç olan çocuklara göre yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 21. Annenin Yaşı ile Dijital Bağımlılık t-testi Sonucu 

 

Dijital 

Bağımlılık 

Annenin Yaşı 
 

      N 

 

       

 

     Ss 

t-test 

 T Sd P 

18-34 yaş 204 2,40 0,059 
-2,177 ,082 0,03 

35-64 yaş 232 2,58 0,56 

 

Annenin eğitim durumuna göre çocuğun dijital bağımlılık düzeyinin incelendiği analizin 

bulguları Tablo 22’te sunulmuştur. Annenin eğitim durumu açısından çocukların dijital bağımlılık 

düzeyleri anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (F=3,567, p<0,05). Tespit edilen anlamlı farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu görebilmek amacı ile post-hoc (LSD) testi yapılmıştır (Tablo 23).  

Tablo 22. Anne Eğitim Durumu ile Dijital Bağımlılık ANOVA Sonucu 

Dijital Bağımlılık 

Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Anne Eğitim Durumu 
 

Ss F P 

Sadece Okuma Yazma  43 2,37 ,861 

3,567 ,014 

İlköğretim 189 2,37 ,846 

Lise ve Ön lisans 90 2,66 ,938 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 
114 2,61 ,795 

Tablo 23. Anne Eğitim Durumu ile Dijital Bağımlılık Post-Hoc Sonucu 

                                  Anne Eğitim Durumu                                        (I-J)                                  Ss. P 

Sadece Okuma Yazma Var İlköğretim (İlkokul/Ortaokul) 0,00123 0,14446 0,993 

Lise ve Ön lisans -0,29454 0,15850 0,064 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 

-0,24174 0,15301 0,115 

İlköğretim 

(İlkokul/Ortaokul) 

Sadece Okuma Yazma Var -0,00123 0,14446 0,993 

Lise ve Ön lisans -,29577* 0,10950 0,007 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 

-,24297* 0,10139 0,017 

Lise Ve Ön lisans Sadece Okuma Yazma Var 0,29454 0,15850 0,064 

İlköğretim (İlkokul/Ortaokul) ,29577* 0,10950 0,007 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 

0,05280 0,12056 0,662 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 

Sadece Okuma Yazma Var 0,24174 0,15301 0,115 

İlköğretim (İlkokul/Ortaokul) ,24297* 0,10139 0,017 

Lise ve Ön lisans -0,05280 0,12056 0,662 

 

Tablo 24’da babanın yaş durumuna göre çocukların dijital bağımlılık düzeyleri bilgisi yer 

almaktadır. Babanın eğitim durumu açısından çocukların dijital bağımlılık düzeyleri istatistiksel açıdan 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır (F=2,54, p>0,05). 

 

X
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Tablo 24. Babanın Yaşı ile Dijital Bağımlılık ANOVA Sonucu 

 

Dijital Bağımlılık 

Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Baba Yaş 
 

Ss F P 

18-34 yaş 83 2,33 ,777 2,54 0,076 

35-44 yaş 269 2,50 ,898 

45-65 yaş 84 2,64 ,804 

 

Tablo 25’deki bulgulara göre, babanın eğitim durumu açısından da çocukların dijital bağımlılık 

düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır  (F=1,182, p>0,05).  

Tablo 25. Babanın Eğitim Durumu ile Dijital Bağımlılık Arasındaki Farklılığa İlişkin Bilgiler 

            Dijital 

Bağımlılık 

Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Baba Eğitim Durumu 
 

Ss F P 

Sadece okuma yazma  20 2,59 ,891 

1,182 ,316 

İlköğretim 155 2,47 ,844 

Lise ve Ön lisans 128 2,40 ,900 

Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora 
133 2,59 ,838 

 

Tablo 26’de görüldüğü üzere, annenin çalışma durumuna göre (t=,091 p>0,05) ve babanın çalışma 

durumuna göre (t=126 p>0,05) çocukların dijital bağımlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmektedir. 

Tablo 26. Anne ve Babanın Çalışma Durumu ile Dijital Bağımlılık t-testi Sonuçları 

 

Dijital 

Bağımlılık 

Annenin Çalışma Durumu  N  Ss 
t-test 

 T Sd P 

Çalışan 122 2,61 0,072 
1,696 ,091 ,091 

Çalışmayan 313 2,45 0,49 

 

Dijital 

Bağımlılık 

Babanın Çalışma Durumu  N  Ss 
t-test 

 T Sd P 

Çalışan 383 2,48 0,043 
-,760  ,126 ,447 

Çalışmayan 53 2,58 0,121 

 

Tablo 27’de ise, ailenin gelir düzeyi açısından çocukların dijital bağımlılık düzeyinde istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=1,383, p>0,05). 

Tablo 27. Aile Gelir Düzeyi ile Dijital Bağımlılık ANOVA Sonucu 

            Dijital 

Bağımlılık 

Gruplar 
N 

Dijital Bağımlılık ANOVA 

Aile Gelir Düzeyi 
 

Ss F P 

5000 TL ve daha düşük 219 2,41 ,878 

1,383 ,247 5001-10000 92 2,60 ,842 

10001-20000 70 2,58 ,882 

20001 ve daha fazla 55 2,50 ,794   
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Son olarak Tablo 28’te çocuğun yaşadığı ortama göre dijital bağımlılık düzeyi bulguları yer 

almaktadır. Burada grup başına düşen gözlem sayısı bir grupta  n<30 olduğu için non-parametrik 

testlerden biri olan “Mann-Whitney-U Testi” kullanılmıştır. Çocukların yaşam ortamı itibariyle dijital 

bağımlılık düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür (Z=-,175 

p>0,05).  

Tablo 28. Çocuğun Yaşadığı Ortam ile Dijital Bağımlılık Mann-Whitney U testi Sonucu 

Yaşadığı Ortam N 
Dijital Bağımlılık     

 
Sıra t. Sıra o. U Z P 

Annesi ya da babası ile 

birlikte yaşıyor 

418 2,49    90829,00 217,29 

3258,0 -,175 ,861 Annesi ya da akrabaları ile 

yaşıyor 

16 2,46    3566,00 222,88 

Toplam     434    

4.SONUÇ 

İlkokul düzeyinde öğrenim gören çocuğu bulunan 436 ebeveynin katıldığı bu çalışmada 

çocukların dijital bağımlılıkları ile aile ortamı, aileyle birlikte aktivite yapma durumları, akademik 

başarıları ve sosyal becerileri arasındaki ilişkiler incelenmiş, korelasyon analizi bulgularında dijital 

bağımlılığın, birlikte aktivite, aile ortamı, okul başarısı ve sosyal beceri değişkenleriyle çok güçlü 

olmayan ancak negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu negatif ilişkilerden birlikte aktivite 

yapmak kısmında, örneğin Akçay’ın (2020) araştırması bulguyu destekler niteliktedir. İlgili araştırma 

sonucunda ebeveynlerinin eğitim düzeyi arttıkça çocuklarda dijital bağımlılık yönünde bilinç oluştuğu 

belirtilmiş, söz konusu ebeveynlerin belirli günlerde dijital araçları bırakarak çocuklarıyla ailecek vakit 

geçirdikleri tespit edilmiştir. Kayri, Tanhan ve Tanrıverdi’nin (2014) yaptığı çalışma sonucunda aileleri 

ile ilişkisi iyi olmayan çocukların daha fazla dijital bağımlılık davranışı gösterdiği, bu sebeple 

ailelerinden sosyal ve duygusal destek alamayan çocukların bu boşluğu gidermek için internete 

yöneldiği ifade edilmiştir. Dijital bağımlılık düzeyi yüksek bireylerin başarı düzeylerinin düşük olduğu 

sonucuna ulaşan araştırmalar da literatürde mevcuttur (Batıgün ve Hasta, 2010: 214; Kardefelt-Winther, 

2014).  

Araştırmada çeşitli değişkenler açısından gruplar arasında dijital bağımlık düzeyinin farklılaşıp 

farklılaşmadığı da incelenmiştir. Bulgulara göre, kız çocukların dijital bağımlılığının erkek çocuklara 

göre anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Balcı ve Gülnar’ ın (2009) çalışmasına göre dijital 

bağımlılık boyutlarından oyun bağımlılığı boyutunda erkek öğrenciler daha fazla bağımlılık gösterirken, 

sosyal medya bağımlılığı boyutunda kız öğrencilerin daha fazla bağımlılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Çocuğun yaşı itibariyle dijital bağımlılık düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Eryılmaz ve Çukurluöz’ün (2018) çalışma bulgularına 

göre de dijital bağımlılık ölçeği yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

X
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Çocuğun öğrenim gördüğü sınıf itibariyle dijital bağımlılık düzeyi açısından gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür.  

Dijital araçlarla geçirilen süre itibariyle dijital bağımlılık düzeyinin gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Çocukların tablete ve bilgisayara sahip olmak açısından 

dijital bağımlılık düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı, ancak kendine ait bir odaya 

veya kardeşe sahip olmak açısından gruplar arasında anlamlı farklılığın bulunmadığı görülmüştür. 

Tableti ve bilgisayarı olan çocukların dijital bağımlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Evin 

dışında (misafirlikte, restoranda vb. yerlerde) tablet/telefon isteğinin sıklığına göre çocukların dijital 

bağımlılık düzeyi incelenmiş ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Yaşıtlarının (arkadaşlarının/kuzenlerinin) yanında tablet/telefon isteğinin sıklığına göre 

dijital bağımlılık düzeyi incelenmiş ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 

bulunmuştur. Çocuğun yaşadığı hanenin toplam geliri ve evde yaşayan çocuk sayısı açısından gruplar 

arasında dijital bağımlılık anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Balcı ve Gülnar’ın (2009) çalışmalarında da 

dijital bağımlılığın sosyo-ekonomik düzey ve aylık gelir miktarlarına göre anlamlı farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşmıştır. Horzum’un (2011) çalışmasında da ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu ve 

dijital bağımlılıklarının sosyo-ekonomik değişkenlerlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Benzer şekilde Arslan’ın (2020) çalışmasında da dijital bağımlılık düzeyinin ekonomik 

duruma göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada annesinin yaşı, daha genç olan gruba kıyasla, yüksek olan çocukların dijital 

bağımlılığının da anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Annenin çalışma durumuna göre çocuğun 

dijital bağımlılık düzeyi incelenmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Annenin eğitim durumuna göre çocuğun dijital bağımlılık düzeyi incelenmiş, eğitim düzeyi arttıkça 

çocuğun dijital bağımlılık düzeyinin arttığı görülmüştür. Babanın yaş, çalışma ve eğitim durumuna göre 

çocuğun dijital bağımlılık düzeyinin anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Gökçearslan ve 

Durakoğlu’nun (2014) çalışma sonucuna bakıldığında da anne eğitim durumuna göre öğrencilerin dijital 

bağımlılık düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılığın eğitimli annelere sahip 

öğrenciler aleyhine olması araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir. Günüç ve Doğan’ın (2013) 

çalışmasında annelerin çocukları ile ilgili sorumluluğu yüklenmesi ve onlarla yeterli düzeyde 

ilgilenmesi sonucu bağımlılığın azaldığı ifade edilmektedir. Yine Gökçearslan ve Durakoğlu’nun (2014) 

çalışmasında anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça çocuklarda dijital bağımlılık ve oyun bağımlılığı 

düzeyinin de arttığı bulgusuna rastlanmaktadır. Akçay’ın (2020) araştırma sonuçlarına bakıldığında ise, 

ebeveynlerin eğitim düzeyi artıkça çocukların dijital bağımlılık konusunda bilinç düzeyinin arttığı 

görülmektedir. Günüç (2009) tarafından yapılan araştırmaya göre ise babanın eğitim durumu 

öğrencilerin dijital bağımlılık puan ortalamaları üzerinde anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. 
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1990-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ’NİN 

DEĞİŞİM SEYRİ ANALİZİ 

Didem KOCA 

ÖZET 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporu, 

1990 yılı Mayıs ayı itibarıyla bir dizi yıllık 'küresel raporların' ilki olmayı vaat etmiştir. İnsani gelişme, 

ekonomik ve hatta sosyal kalkınmaya zorlu bir alternatif olarak önerilmiştir. 1990 yılından günümüze 

kadar söz konusu rapor İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) içermektedir. Kişi başına gayri safi yurtiçi 

hasıla (GSYİH), bir ulusun halkın ihtiyaçlarını karşılamada kaydettiği ilerlemenin temel göstergesi 

olarak on yıllardır kullanılmaktadır. Ancak ülkelerin gelişmelerini gösteren tek göstergenin GSYH 

olması, eğitim, sağlık ve refah gibi kalkınmanın diğer yönlerinin dikkate alınmayarak dar bir biçimde 

ekonomik büyümeye odaklanma eğilimi göstermektedir.  Bu doğrultuda gelir dışı göstergelerin esas 

alındığı endekslerin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Özellikle Amartya Sen’in insan kapasitesi 

üzerinde yaptığı çalışmalar UNDP İnsani Gelişme Raporları’nda bileşik endekste kullanılmaya 

başlanmıştır. Endeskte kullanılan bileşenler sürekli değişmekle birlikte; bireylerin istihdam edilme 

durumu, eğitim düzeyleri, sağlık hizmetlerine erişimleri, sosyal güvenlik hizmetleri, toplumsal faaliyet, 

karar alma mekanizmalarına ve temiz suya erişim sağlama söz konusu bileşenlerin temelini 

oluşturmaktadır. 2010 yılı itibarıyla insani gelişme endeksi bileşenlerinde yeni hesaplama yöntemleri 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı öncesinde kullanılan bileşenler; doğumda beklenen 

yaşam beklentisi, brüt okuryazarlık oranı ve kişi başına Gayri safi Milli Gelir (GSMG) iken 2010 yılı 

sonrasında okuryazarlık oranı göstergelerinin okula devam etme noktasında yetersiz kaldığı belirtilerek 

eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu çalışmada 1990-2020 yılları arasında Türkiye’nin insani gelişme seyri analiz edilmiştir. 1990 

yılında Türkiye 0,717 İGE değeri ile 73. Sırada yer alırken ‘orta insani gelişme’ seyreden ülkeler 

kategorisinde yer almıştır. 2013 yılına gelindiğinde ise Türkiye 0,759 İGE değeri ile 187 ülke 

sıralamasında 69. sıraya yükselmiş ve ‘yüksek insani gelişme’ kategorisinde yer almıştır. Diğer yandan 

2018 yılındaki veriler baz alınarak hazırlanan 2019 İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye’nin İGE 

değeri 0,806’a yükselerek 189 ülke ve bölge arasında 59.cu olmuştur. Türkiye ulaşmış olduğu bu değerle 

bir önceki seneye göre insani gelişme kategorisini değiştirmeyi başarmış ve ilk kez ‘çok yüksek insani 

gelişme’ gösteren ülkeler kategorisine yükselmiştir. Bu çalışmada UNDP tarafından yayınlanan İnsani 

Gelişme Raporları 1990-2020 yılları kapsamında doküman analizi yöntemi ile incelenerek Türkiye’nin 
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söz konusu yıllar içerisinde göstermiş olduğu insani gelişme aşamaları analiz edilmiş ve İGE değerinin 

artırılmasına yönelik atılması gereken adımlara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişme, İnsani Gelişme Endeksi, Sosyal Kalkınma, Refah Düzeyi, Eğitim. 

JEL Kodları: P16, D6, I310. 

 

ANALYSIS OF THE CHANGE OF TURKEY'S HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

BETWEEN 1990-2020 

ABSTRACT 

The Human Development Report, published by the United Nations Development Program 

(UNDP), promised to be the first of a series of annual 'global reports' as of May 1990. Human 

development has been proposed as a challenging alternative to economic and even social development. 

From 1990 to the present, this report includes the Human Development Index (HDI). Gross domestic 

product (GDP) per capita has been used for decades as a key indicator of a nation's progress in meeting 

the needs of its people. However, the fact that GDP is the only indicator showing the development of 

countries tends to focus narrowly on economic growth, ignoring other aspects of development such as 

education, health and welfare. In this direction, studies have been initiated to create indices based on 

non-income indicators. Especially Amartya Sen's studies on human capacity have been used in the 

composite index in UNDP Human Development Reports. Although the components used in the index are 

constantly changing; the employment status of individuals, their education level, their access to health 

services, social security services, social activity, access to decision-making mechanisms and clean water 

constitute the basis of these components. As of 2010, new calculation methods have been started to be 

applied in the components of the human development index. In this context, the components used before 

2010; While life expectancy at birth was gross literacy rate and Gross National Income (GNI) per 

capita, it was changed to the time spent or expected to pass in education after 2010, stating that the 

literacy rate indicators were insufficient in terms of attending school. 

In this study, the human development course of Turkey between the years 1990-2020 has been 

analyzed. In 1990, Turkey was ranked 73rd with a HDI value of 0.71 and was included in the category 

of countries with a "medium human development" course. In 2013, Turkey rose to 69th place in the list 

of 187 countries with a HDI value of 0.759 and was included in the 'high human development' category. 

On the other hand, according to the 2019 Human Development Report, which was prepared based on 

data from 2018, Turkey's HDI value rose to 0.806, making it 59th among 189 countries and regions. 

With this value it has achieved, Turkey has succeeded in changing the human development category 

compared to the previous year and has been promoted to the category of countries with "very high 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

97 

 

human development" for the first time. In this study, the Human Development Reports published by 

UNDP for the years 1990-2020 were examined with the document analysis method, and the human 

development stages that Turkey showed during the said years were analyzed and the steps to be taken 

to increase the HDI value were included. 

Keywords: Human Development, Human Development Index, Social Development, Welfare Level, 

Education. 

JEL Codes: P16, D6, I310. 

 
1. GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporu, 

1990 yılı Mayıs ayı itibarıyla bir dizi yıllık 'küresel raporların' ilki olmayı vaat etmiştir. İnsani gelişme, 

ekonomik ve hatta sosyal kalkınmaya zorlu bir alternatif olarak önerilmiştir. 1990 yılından günümüze 

kadar söz konusu rapor İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) içermektedir (Desai, 1991). 

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ulusun halkın ihtiyaçlarını karşılamada 

kaydettiği ilerlemenin temel göstergesi olarak on yıllardır kullanılmaktadır. Ancak ülkelerin 

gelişmelerini gösteren tek göstergenin GSYH olması, eğitim, sağlık ve refah gibi kalkınmanın diğer 

yönlerinin dikkate alınmayarak dar bir biçimde ekonomik büyümeye odaklanma eğilimi göstermektedir.  

Bu bağlamda bireylerin ihtiyaçlarının nasıl karşıladıklarını ve refah düzeylerini yansıtan bir indeks 

oluşturma ihtiyacının gündeme gelmesi birkaç araştırmacı tarafından bileşik indekslerin kullanımı 

önerilmiştir (Lind, 1992). 

Amartya Sen ve diğerlerinin insan kapasitesi üzerine yaptığı çalışmalar [Sen 1985, 2000], yirmi 

yılı aşkın süredir bir insani gelişme paradigmasının kademeli olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 

Aslında, 'İnsani Gelişme' 1990'dan sonra aşırı popüler bir terim haline gelmiştir. Bir ülkenin ekonomik 

performansının ve sosyal ilerlemesinin bir ölçüsü olarak GSYİH'nın sınırlandırılması, son yirmi yılda 

önemli bir tartışma konusu olmuştur. Refah, yalnızca piyasa üretimi veya GSYİH ile ölçülemeyen çok 

boyutlu bir kavramdır. 

GSYİH'yı tamamlamak için veri ve göstergeleri iyileştirme ihtiyacı, bir dizi uluslararası girişimin 

odak noktasıdır. Stiglitz-Sen-Fitoussi Komisyonu, refahın en az sekiz boyutunu tanımaktadır: maddi 

yaşam standartları (gelir, tüketim ve servet), sağlık, eğitim, kişisel faaliyetler, siyasi katılım ve 

yönetişim, sosyal bağlantılar ve ilişkiler, çevre (sürdürülebilirlik) ve güvenlik (ekonomik ve fiziksel). 

Bu faktörler, insanların değer verdikleri yaşamları seçmeleri gereken fırsatlara ve özgürlüklere 

odaklanan insani gelişme kavramıyla tutarlıdır (Gaye, 2011). Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikler, 

işsizlik ve sağlık ve eğitim gibi kamu mal ve hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler; bunların tümü, iyilik 
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hali değerlendirmesinin önemli yönleridir. Kısacası İnsani Gelişme Yaklaşımı, insanları ekonomik ve 

sosyal politikalarla ilgili tartışmaların ve eylemlerin merkezine geri koyma girişimi olarak ortaya çıktı. 

2. İNSANİ GELİŞME KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 

Endeksin oluşturulması sürecinde UNPD, İnsani Gelişme Endeksi'nin (İGE) ilerlemesini 

şekillendirmek için önceki BM çalışmalarını kullanmıştır. Bu kapsamda üç temel değişken etrafında 

fikir birliği sağlanmıştır: yaşam beklentisi, okuryazarlık ve kişi başına düşen GSYİH. Bu üç temel 

değişken, en temel yeteneklerin temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle insani gelişme 

esasları söz konusu üç değişken ile temellendirilmiştir.  

 

Şekil 1. İnsani Gelişme Endeksi Göstergeleri 

 
Kaynak: Şeker, 2011 

 

İnsani gelişme endeksinin sağlık, eğitim ve gelir göstergeleri alanında minimum ve maximum 

değerleri bulunmaktadır. Sağlık alanında kullanılan gösterge doğumda beklenen yaşam süresi olup 20-

83,4 değerleri arasında değişim göstermektedir. Eğitim alanında kullanılan gösterge beklenen okullaşma 

yılı ve ortalama okullaşma yılını kapsamaktadır. Buna göre eğitim alanındaki gösterge değerleri sırasıyla 

0-18 ila 0-13.3 arasında değişmektedir. Son olarak gelir alanında kullanılan göstergede ise GSMG baz 

alınmakta ve değerleri 100-84,478 arasında değişmektedir. Ülkelerin İGE sıralamaları ve yer aldıkları 

kategorilerin belirlenmesinde İGE göstergelerin değerleri kullanılmaktadır. 
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Tablo 1. İGE Minimum – Maksimum Gösterge Değerleri 

 
          Boyutlar Göstergeler Minimum-Maximum Değerler 

Sağlık Doğumda Beklenen Yaşam Süresi  20- 83.4  

Eğitim Beklenen Okullaşma Yılı  0-18  
Ortalama Okullaşma Yılı  0-13.3  

Gelir GSMG ( Kişi Başı -Satın alma gücü 

paritesi $)  

                 100- 84.478  

Kaynak: Gürses, 2019 

 

UNDP tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi sıralamalarının hesaplanması 

yukarıda ifade edilen göstergeler aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu hesaplamalarda ülkelere 0 ila 

1 arasında değerler verilmektedir. Ülkelerin puanları 0 değerine yaklaşıyorsa düşük insani gelişmeyi 

gösterirken, 1 değerine yaklaşılması ise yüksek insani gelişmeyi fade etmektedir. Göstergelerden elde 

edilen skorlar ülkeleri dört kategoriye bölmektedir. 

 
Tablo 2. İGE Skorlarına Göre Ülke Kategorileri 

 
Kategori Değerler 

Çok Yüksek İnsani Gelişme 0,800 ve üzeri 

Yüksek İnsani Gelişme 0,700- 0,799 

Orta İnsani Gelişme 0,550- 0,699 

Düşük İnsani Gelişme                 0,550 ve altı 

Kaynak: Gürses, 2019 

 

İnsani gelişme endeksi göstergelerinden biri sağlık standardını ifade etmektedir. Buna göre sağlık 

alanındaki hesaplamalar insanların uzun, sağlıklı yaşam ve doğumda beklenilen yaşam sürelerini temel 

almaktadır. Bu kapsamda ülke vatandaşlarının doğumda beklenilen yaşam sürelerinin uzunluğu o 

ülkelerin insani gelişmişliğinin temel göstergelerinden biridir. Diğer bir gösterge eğitim standardıdır. 

Eğitim standardı hesaplanırken ortalama okullaşma oranı ve beklenilen okullaşma yılı verileri 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda beklenen okullaşma yılı, bireyin toplam eğitim yılını ifade etmektedir. 

Diğer yandan ortalama okullaşma oranı ise 25 yaş üstü bireylerin yaşamları boyunca almış oldukları 

eğitim yıllarını ifade etmektedir. Refah standardı göstergelerinden sonuncusu ise gelirdir. Bireylerin 

sahip oldukları gelir düzeyleri, yaşam standartlarını iyileştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları 

kaynaklara erişim fırsatlarını göstermektedir. Bu kapsamda satın alma gücü paritesine göre kişi başı 

GSMH ile hesaplanmaktadır. 
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3. 1990-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN İNSANİ GELİŞME SEYRİ 

İnsani gelişme endeksinde kullanılan veriler aybı olmakla beraver hesaplama yönteminde 

zamanla değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda 1991,1994,1995,1999 ve 2010 yıllarında değişiklikler 

yapılmıştır. Hesaplama yöntemlerinde yaşanan bu değişimler ülkelerin İGE sıralamalarında değişimler 

yaşanmasına neden olmuştur (Tıraş, 2019). Grafik 1’de 1990-2020 yılları arasında Türkiye’nin İnsani 

Gelişme seyrine yer verilmiştir. 1990 yılında Türkiye 0,717 İGE değeri ile 73. Sırada yer alırken ‘orta 

insani gelişme’ seyreden ülkeler kategorisinde yer almıştır. 2013 yılına gelindiğinde ise Türkiye 0,759 

İGE değeri ile 187 ülke sıralamasında 69. sıraya yükselmiş ve ‘yüksek insani gelişme’ kategorisinde yer 

almıştır. Diğer yandan 2018 yılındaki veriler baz alınarak hazırlanan 2019 İnsani Gelişme Raporu’na 

göre Türkiye’nin İGE değeri 0,806’a yükselerek 189 ülke ve bölge arasında 59.cu olmuştur. Türkiye 

ulaşmış olduğu bu değerle bir önceki seneye göre insani gelişme kategorisini değiştirmeyi başarmış ve 

ilk kez ‘çok yüksek insani gelişme’ gösteren ülkeler kategorisine yükselmiştir. 

Grafik 1. 1990-2020 Yılları Arasında Türkiye’nin İnsani Gelişme Seyri 
 

Kaynak: UNDP İnsani Kalkınma Raporları’ndan derlenerek hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4’de 2019 yılı İGE için seçilmiş ülke ve bölgelerde İGE göstergelerine yer verilmiştir. Bu 

kapsamda 2019 yılı İGE değeri en düşük bölge Sahra-Altı Afrika ülkeleri olmuştur. Bu sırayı Güney 

Asya, Arap Ülkeleri, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler takip etmiştir. Diğer yandan 

İGE değerinin göstergelerinden biri olan doğumda beklenen ortalama ömür incelendiğinde, OECD 

ülkelerinin ortalaması 80,4 olurken Sahra-Altı Afrika ülkeleri ise 61,5 yıl ile son sırada yer almıştır. 

Türkiye’nin doğumda beklenen ortalama ömür yılı ise 77,7 olmuştur. ortalama okullama yılı ve 

beklenen okullaşma yılı istatistiklerine bakıldığında ise Türkiye sırasıyla 16,6 ve 8,1 yıl değerlerine 

sahiptir. OECD ortalaması ise sırasıyla 16,3 ve 12,0 olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin 

ortalama okullaşma yılı olarak OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedi. Gelir istatistikleri 

incelendiğinde  kişi başına GSMG OECD ortalaması 44,967 iken Türkiye’de kişi başına GSMG 27,701 

olarak gerçekleşmiştir. En düşün kişi başına GSMG ise Sahra-Altı Afrika bölgesinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3. 2019 Yılı İGE İçin Seçilmiş Ülke ve Bölgelerde İGE Göstergeleri 

  
İGE Doğumda 

beklenen 

ortalama 

ömür (yıl)  

Ortalama 

okullaşma yılı  

Beklenen 

okullaşma yılı  

Kişi başına 

GSMG (SGP, 

ABD doları)  

Arap Ülkeleri 0.705  72.1 12.1 7.3 14,869 

Doğu Asya ve Pasifik 0.747  75.4 13.6 8.1 14,710 

Avrupa ve Orta Asya 0.791  74.4 14.7 10.4 17,939 

Latin Amerika ve 

Karayipler 

0.766 75.6 14.6 8.7 14,812 

Güney Asya 0.641  69.9 11.7 6.5 6,532 

Sahra-Altı Afrika 0.547  61.5 10.1 5.8 3,686 

OECD  0.900  80.4 16.3 12.0 44,967 

Dünya 0.737 72.8 12.7 8.5 16,734  

Türkiye 0.820  77.7 16.6 8.1 27,701 

   Kaynak: UNDP, 2020 

 
3.1. Sağlık Alanındaki Göstergeler 

Otuz yıl önce dünya, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan çocuk haklarını koruma ve yerine 

getirme taahhüdünde bulunmuştur. Bu hakların en temellerinden biri, her çocuğun hayatta kalma 

hakkıdır. O zamandan günümüze kadar çocuk yaşatma konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa 

da, bu taahhüdün tam olarak yerine getirilmemesi bugün milyonlarca çocuk için geçerli değildir. 

Yalnızca 2018'de 5,3 milyon çocuk beşinci yaş gününe ulaşmadan ve 5-14 yaş arası yaklaşık 1 milyon 

çocuk ölmüştür. Küresel çocuk ölümlerinin sayısı yüksek olmaya devam etse de, dünya son birkaç on 

yılda çocuk ve genç ergen ölümlerini azaltmada muazzam adımlar atılmıştır. Küresel beş yaş altı ölüm 

oranı 1990'da 1.000 canlı doğumda 93 ölümden yüzde 59'a düşerek 2018'de 39'a düşerken, 5-14 yaş 

arası çocuklar arasındaki ölüm oranı 5 yaşındaki 1.000 çocuk başına 15'ten 7'ye yüzde 53 düşmüştür 

(Lopez, 2014).  



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

102 

 

Grafik 2. 2009-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Bebek Ölüm Sayısı 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 

 

Grafik 2’de 2009-2019 yılları arasında Türkiye’de bebek ölüm sayısına yer verilmiştir. 2012 ve 

2014 yılları dışında Türkiye’de bebek ölüm sayıları azalma seyri göstermektedir. Grafik 3’de ise 2009-

2019 yılları arasında Türkiye’de 5 yaş altı ölüm sayısına yer verilmiştir. Bebek ölüm sayıları ile ilişkili 

olarak Türkiye’de beş yaş altı ölüm sayısı da son 10 yılda azalma seyri göstermiştir. 

 

Grafik 3. 2009-2019 Yılları Arasında Türkiye’de 5 Yaş Altı Ölüm Sayısı 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 

Sağlık göstergelerinden birisi de anneölüm oranlarıdır. Grafik 4’de anne ölüm oranlarının 

uluslararası karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Bu doğrultuda dünya, orta üst gelir grubu ülkeler, OECD, 

Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesi, üst gelir grubu ülkeler ve AB ülkeleri karşılaştırımıştır. Anne ölüm 

oranlarının her 100.000 canlı doğumda dünya ortalamasının 211 olduğu görülmektedir. Diğer yandan 

orta üst gelir grubu ülkelerde bu sayı 43, OECD ülkelerinde ise 14’dür. Türkiye’de her 100.000 canlı 

doğumda anne ölüm sayısı 13,6 iken AB ülkelerinde bu sayı oldukça düşük düzeyde olup anne ölüm 

oranı 6’dir. 
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Grafik 4. Anne Ölüm Oranının Uluslararası Karşılaştırması (100.000 Canlı Doğumda), 2017 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2018 

 
3.2. Eğitim Alanındaki Göstergeler 

İnsani gelişme endeksinin bir diğer göstergesi olan bilgi,  beklenen okullaşma yılı ve ortalama 

okullaşma yılını ifade etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de 2020 verilerine göre beklenen eğitim yılı 

16,6 düzeyindedir. Diğer yandan beklenen okullaşma yılı cinsiyet bazında değerlendirildiğinde 

kadınlarda 16 iken erkeklerde 17,1’dir. Ayrıca okul öncesi çağındaki çocukların oranı yüzde 33’dür. 

Ortalama eğitim süresi  8,1 yıl iken, bu sayı kadınlarda 7,3 ve erkeklerde 9’dur. İnsani gelişme 

endeksinde bireylerin bilgi düzeyi 25 yaş üstü bireylerin yaşamları boyunca öğrenim gördükleri süreyi 

ifade etmektedir. Diğer yandan bilgiye erişim ve öğrenme ise okul çağındaki çocukların beklenen 

öğrenim süresini (yaşa bağlı olarak okullaşma oranı) belirtmektedir (UNDP, 2019). 

 
Grafik 5. Cinsiyete göre 25 yaş ve Üstü Nüfusta Eğitime Katılım Oranı (İlkokul), 2008-2020 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 

 

Grafik 5’de2008-2020 yılları arasında cinsiyete göre 25 yaş üstü nüfusta ilkokul eğitimine katılım 

oranlarına yer verilmiştir. Grafik 5 incelendiğinde 25 yaş üstü nüfusun ilkokul eğitimine katılma 

oranının 2008 yılında yüzde 89,8 iken 2020 yılında yüzde 98,1’a yükseldiği görülmektedir. Diğer 

yandan 25 yaş üstü nüfusun ilkokul eğitimine katılma oranları cinsiyet bazında incelendiğinde ise 25 

yaş üstü kadınların eğitime katılma oranlarının 2008 yılında yüzde 72,6 iken bu oran 2020 yılında yüzde 
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87,7 olarak gerçekleşmiştir. 25 yaş üstü erkeklerin ilkokul eğitimine katılma oranları ise 2008 yılında 

yüzde 81,1 iken 12 yıl sonra bu oran yüzde 87,7’e yükselmiştir. Grafik 5’de görüldüğü üzere Türkiye’de 

25 yaş üstü nüfusun ilkokul eğitimine katılma oranları 12 yıl içinde giderek yükselme eğilimi göstermiş 

olmasına rağmen ilkokul eğitimine katılma noktasında kadınlar erkeklerin gerisinde kalmıştır. 

 

Grafik 6. Cinsiyete Göre 25 Yaş ve Üstü Nüfusta Eğitime Katılım Oranı (Üniversite), 2008-2020 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 

 

Grafik 6’da 2008-2020 yılları arasında cinsiyete göre 25 yaş üstü nüfusta üniversite eğitimine 

katılım oranlarına yer verilmiştir. Grafik 6 incelendiğinde 25 yaş üstü nüfusun üniverite eğitimine 

katılma oranlarının 2008 yılında yüzde 12,1 iken 2020 yılında bu oran iki katına yükselerek yüzde 24,2 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 25 yaş üstü nüfusun üniversite eğitimine katılma oranları cinsiyet 

bazında incelendiğinde ise 25 yaş üstü erkeklerin üniversite eğitimine katılma oranları ise 2008 yılında 

yüzde 98,8 iken bu oranın 2020 yılında yüzde 22,1’a çıktığı görülmektedir. 25 yaş üstü kadınların 

üniversite eğitimine katılma oranları ise 2008 yılında yüzde 7,6 iken 2020 yılında bu oran yüzde 19,9!a 

yükselmiştir. 

3.3. Gelir Alanındaki Göstergeler 

İnsani gelişme endeksinin en önemli bileşenlerinden biri de gelirdir. Satın alma gücü paritesine 

göre kişi başı milli gelir insani gelişme endeksi sıralamalasında kullanılmaktadır. Grafik 6’da 

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin değişimi 2000-2020 yılları arasında incelenmiştir. Garafik 6’a 

göre 2000 yılında kişi başına gelir 4 bin 130 dolar iken 2001 yılına gelindiğinde yaşanan küresel 

ekonomik kriz nedeniyle kişi başına gelir 3 bin 20 dolara düştüğü görülmektedr. Diğer yandan kişi 

başına gelir 2010 yılında artış göstererek 10 bin 43 dolar olrak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise 

Türkiye’de kişi başına gelir en yüksek seviyesine yükselmiş ve 12 bin 480 olmuştur. 2020 yılında ise 

Türkiye’de kişi başına gelir 8 bin 599 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 7. Türkiye’de Kişi Başına Düşen Milli Gelir 2000-2020 ($) 

 
Kaynak: OECD, 2020 

 
4. SONUÇ 

Bu çalışmada 1990-2020 yılları arasında Türkiye’nin insani gelişme seyri analiz edilmiştir. 1990 

yılından günümüze kadar her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Raporlarından yararlanılarak Türkiye’nin 

İGE değerlerinin gelişimi incelenmiştir. Bu kapsamda ülkelerin insani gelişmişlik düzeylerinin 

ölçümünde kullanılan uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi ve kaliteli yaşam standartlarının Türkiye özelinde 

gelişim trendleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. 1990 yılında Türkiye 0,717 İGE değeri ile 73. Sırada 

yer alırken ‘orta insani gelişme’ seyreden ülkeler kategorisinde yer almıştır. 2013 yılına gelindiğinde ise 

Türkiye 0,759 İGE değeri ile 187 ülke sıralamasında 69. sıraya yükselmiş ve ‘yüksek insani gelişme’ 

kategorisinde yer almıştır. Diğer yandan 2018 yılındaki veriler baz alınarak hazırlanan 2019 İnsani 

Gelişme Raporu’na göre Türkiye’nin İGE değeri 0,806’a yükselerek 189 ülke ve bölge arasında 59.cu 

olmuştur. Türkiye ulaşmış olduğu bu değerle bir önceki seneye göre insani gelişme kategorisini 

değiştirmeyi başarmış ve ilk kez ‘çok yüksek insani gelişme’ gösteren ülkeler kategorisine yükselmiştir. 

Bu çalışmada UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporları 1990-2020 yılları kapsamında 

doküman analizi yöntemi ile incelenerek Türkiye’nin söz konusu yıllar içerisinde göstermiş olduğu 

insani gelişme aşamaları analiz edilmiş ve İGE değerinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlara 

yer verilmiştir. 
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DOĞU AKDENİZ KRİZİ'NDE BÖLGESEL AKTÖRLER VE BEKLENTİLER 

 

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan doğalgaz ve deniz yetki alanı tartışmalarını 

bölgesel aktörler bağlamında değerlendirmektir. Bu doğrultuda her iki anlaşmazlığa müdahil olan 

devletlerin genel tutumları irdelenmiştir. Özellikle Doğu Akdeniz krizinin ana aktör ülkesi Türkiye’nin 

politik tercihleri ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle sorunların tarihine kısaca değinilmiştir. Ardından 

bölge bazında ortaya çıkan ve devletler arası ilişkileri etkileyen projelere, koalisyonlara ve anlaşmalara 

yer verilmiştir. Bu kapsamda olası senaryolar, iş birliği ve çatışma olasılıkları değerlendirilmiştir. 
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REGIONAL ACTORS AND EXPECTATIONS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 

CRISIS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the natural gas and maritime jurisdiction debates in the 

Eastern Mediterranean in the context of regional actors. In this context, the general attitudes of the 

states which involved in both conflicts were examined. In particular, the political preferences of Turkey, 

the main actor in the Eastern Mediterranean crisis, were highlighted. First of all, the history of the 

problems is briefly mentioned. Then, the projects, coalitions and agreements that emerged in the region 

were included. Finally, possible scenarios, cooperation models and conflict risks that may arise in the 

region were evaluated. 
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1. GİRİŞ 

Doğu Akdeniz havzasında yoğun miktarda doğalgaz ve petrol kaynağı olduğuna dair bulguların, 

2000’li yılların başında ortaya çıkması, deniz yetki alanlarını sınırlandırma, enerji paylaşımı, sismik ve 

sondaj faaliyetleri ve kaynakların nakliyesine ilişkin bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. İlk aşamada 

enerji kaynaklarının keşfinin bölge ülkeleri arasında iş birliğini tetikleyeceği ve böylece bölgesel barışa 

katkı sunacağı tahmin ediliyordu. Zaman içerisinde barış öngörüleri yerini çatışma tahminlerine 

bırakmaya başladı (Şahin ve Günar, 2020). Bunun nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi, devletlerin 

enerji kaynaklarıyla ilgili projeleri, kendi ulusal çıkarlarına uygun bir araca dönüştürme arzusuydu. Bu 

çerçevede, ulusal çıkarları benzeşen veyahut çatışmayan ülkelerin enerji iş birliği projelerini, diplomatik 

ve askeri ilişkilerle desteklediği görülmektedir. Doğal olarak bu vaziyetin neticesinde, Doğu Akdeniz’de 

Türkiye’nin dışlandığı ya da ötekileştirildiği ittifaka yakın yeni koalisyonların oluşumuna müsait bir 

alan açıldı (Özekin, 2020). Türkiye’nin bölgede yalnızlaşmasını sadece Erdoğan hükümetinin izlediği 

dış politika bağlamında izah etmek, oldukça dar görüşlü bir yaklaşım olacaktır.  

Bu görüşü savunanlar, Türkiye’nin 2010 yılına kadar “makul”, sonrasında ise “agresif” bir dış 

politikaya yöneldiğini öne sürerler. Halbuki Doğu Akdeniz’deki uyuşmazlıkların temeli, 2003-2010 

yılları arasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) attığı diplomatik ve ekonomik adımlarla 

atılmıştır. Bu tarihler arasında Türk hükümeti yapılan anlaşmalara, açılan ihalelere ve verilen ruhsatlara 

diplomatik düzeyde tepki vermekle yetinirken, 19 Eylül 2011 tarihinde Rum tarafının sondaj 

faaliyetlerini fiilen başlatması üzerine, bu defa Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’de fiili adımlarla tepkisini 

göstermeye yöneldiği görülmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Doğu Akdeniz krizi Türkiye açısından 

bir egemenlik meselesidir. Enerji paylaşımı ikinci planda gelmektedir. Kaldı ki Türkiye’deki tüm 

taraflar “Sevilla Haritası” bağlamında Türkiye’ye dayatılmak istenen çözüm önerilerine karşıdır (Yaycı, 

2011). Zira “Sevilla Haritası” Türkiye’nin, Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi’ndeki deniz yetki 

alanlarının büyük bir kısmını gasp etmektedir. 

2. TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ SERÜVENİ VE KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER         

Osmanlı İmparatorluğu politik güç bağlamında, yirminci yüzyılın başlarına kadar Doğu Akdeniz 

üzerinde büyük bir kontrole sahipti. Fakat bu kontrol, Birinci Cihan Harbi sonrasında büyük bir yıkıma 

uğradı. Öyle ki Kıbrıs, Girit, Rodos, Oniki Ada başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de Türklere ekonomik, 

askeri ve politik güç sağlayan stratejik adalar bir bir kaybedilirken bölgenin kilit öneme sahip İskenderun 

ve çevresi (İskenderun Sancağı) de imparatorluğun elinden kayıp gitmişti. İki savaş arası dönemde 

Türkiye’nin Akdeniz’e yönelik iki ciddi hamlesi oldu: Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay’ın 

Türkiye’ye ilhakı. Türkiye’nin Boğazlar ve İskenderun Körfezi üzerinde yeniden hakimiyet tesis etmesi, 

ülkenin Akdeniz’deki varlığını jeopolitik açıdan güçlendirdi.  

Türkiye’nin Akdeniz’e bölgesel bir oyuncu olarak yeniden dönmesine ilişkin attığı adımlar, 

Soğuk Savaş Dönemi’nde de devam etti. Bu kapsamda Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden Kıbrıs 
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adasına ayak basma fırsatını, hukuken Kıbrıs Antlaşmaları ile yakaladı. Soğuk Savaş Dönemi’nin 

sonrasında iki kutuplu dünyanın dağılmasıyla birlikte Türkiye bu defa Akdeniz’i çevreleyen Asya ve 

Afrika ülkelerinde askeri varlığı kuvvetlendirici girişimlerde bulundu. 2000’li yılların başında patlak 

veren Doğu Akdeniz krizi, Türkiye’nin denizlerdeki haklarını korumak için caydırıcı gücü yüksek bir 

donanmaya sahip olma ihtiyacını ortaya çıkardı.  

Donanmanın deniz gücünü ivedi bir şekilde artırmak amacıyla, yerli ve milli imkanlar seferber 

edildi ve kısa zamanda yaklaşık 3 milyar dolar bir fon inşa, tasarım ve modernizasyona harcanarak 

donanmanın silah, radar, muhabere ve elektronik sistem kapasitesi arttırıldı. Teknik alanda bu gelişmeler 

meydana gelirken siyasal bağlamda Mavi Vatan Doktrini oluşturularak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e 

yönelik dış politika ve güvenlik stratejisi yeni bir çerçeveye oturtuldu. Tüm bunlara ilave olarak Türkiye 

hızlı bir şekilde, enerji filosu kurma girişimi başlattı. Ülkenin enerji rekabetindeki performansını 

artırmak ve denizlerde sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yürütebilmek amacıyla Barbaros Hayreddin 

Paşa, Oruç Reis, Fatih, Yavuz ve Kanuni adlı gemiler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 

veya Maden Tetkik Arama Müdürlüğü (MTA) envanterine katıldı.  

Şüphesiz Türkiye Doğu Akdeniz’de, tehditler ve fırsatlarla karşı karşıyadır. Türk 

Donanması’ndaki modernizasyon çalışmaları ile Mavi Vatan Doktrini, Türkiye’nin denizlerdeki 

egemenliğine yönelik tehditlere karşı verdiği bir cevaptır. Açık denizde petrol ve gaz aramaya ilişkin 

yapılan yatırımlar kapsamında envantere katılan sismik ve sondaj gemileri ise son yıllarda Doğu 

Akdeniz ve Karadeniz’de bilimsel bulgularla varlığına rastlanılan hidrokarbon kaynaklarıdır. 

Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler Türkiye’de denizciliğin stratejik bir 

sektör hüviyeti kazanmasına ve de offshore gemi inşa sektörünü ayağa kaldıracak bir hareketlenmeye 

yol açtı. Türkiye’nin ekonomik ve diplomatik gelişme eksenini Akdeniz-Afrika çizgisine taşıması 

karşısına yeni bir blok siyasetini çıkardı. 

3. ULUSAL ÇIKARLARIN ENERJİ KAYNAKLARINI ARAÇSALLAŞTIRMASI   

Başlangıçta, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının devletler arası iş birliğini teşvik edeceği 

bekleniyordu. Ancak umulanın aksi bir tablo ortaya çıktı. Kıbrıs meselesi başta olmak üzere bölgesel 

uyuşmazlıkların gerginlik derecesi şiddetlendi, bölge yeni bir belirsizliğe sürüklendi. Haliyle güç temelli 

politikaların tetiklediği artan çatışma riski, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye 

uğrattı ve gerek duyulan güven ortamını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz gaz keşifleri, 

ekonomik iş birliklerinden ziyade yeni politik ve askeri iş birliklerini meydana getirdi. Bu bağlamda 

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında sıkı bir ilişki tesis edilirken diğer taraftan Fransa, Güney 

Kıbrıs ve Yunanistan arasında artan bir teşrikimesai göze çarpmaktadır. Özellikle Doğu Akdeniz Gaz 

Forumu (DAGF) ile Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (EastMed) üzerinden tesis edilmeye 

çalışılan iş birliklerini tespit etmek mümkündür. 
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Her iki projenin olası sonuçlarının neler olacağı ve öngörüldüğü şekliyle hayata girip 

giremeyeceği üzerine birçok tartışma söz konusudur (Mehmet, Yorucu, 2020: 113-17) Nitekim maliyet, 

finansman, verimlilik, yeterlilik ve jeopolitik riskler açısından, EastMed vasıtasıyla Akdeniz gazının 

Avrupa’ya taşınması zor bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir (Şahin, 2019). Ayrıca Avrupa’nın fosil 

yakıtların kullanımından hızlı bir şekilde vazgeçmesi ve AB’nin fosil yakıt projelerine sağladığı mali 

destekleri ortadan kaldırmayı planlaması gibi önemli gelişmeler de projenin akıbetini etkilemektedir. 

ABD, Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile EastMed projesine destek 

vermektedir (Güçyetmez, 2021: 73). Ancak EastMed projesinin Avrupa’nın Rusya’ya olan bağımlılığını 

ne ölçüde azaltabileceği gerçekten şüphelidir (Ülger, 2021: 169). Nitekim EastMed boru hattı ile yılda 

12 milyar metre küp gazın Avrupa’ya taşınması planlanmaktadır. Avrupa’nın yıllık ortalama 550 milyar 

metreküp civarında doğalgaz tüketimi gerçekleştirdiği dikkate alındığında EastMed projesinin, 

Avrupa’nın ana doğalgaz tedarikçisi Rusya’ya alternatif olma ihtimalinin eldeki veriler ışığında düşük 

olduğu söylenebilir. 

Türkiye’nin DAGF ve EastMed projelerine dahil ve davet edilmemesi, Ankara tarafından 

“hasmane tavır” olarak görülmüştür. Gerçi GKRY, Yunanistan ve İsrail tarafından yapılan resmi 

açıklamalarda üç ülke arasında inşa edilen enerji ittifakının hiçbir ülkeyi [Türkiye] tehdit etme amacı 

taşımadığı ifade edilse de, Ankara atılan imzaların Türkiye ve KKTC’yi dışlayıcı bir nitelik taşıdığını 

öne sürmektedir. Aşağıdaki şemalar dikkate alındığında ilk bakışta İsrail, GKRY ve Yunanistan 

tarafından bilinçli bir şekilde Türkiye’nin bölgede dışlandığı göze çarpmaktadır. Öncelikle, bölgesel iş 

birliğinin en önemli ülkelerinden olan Türkiye, DAGF ve EastMed projelerinin dışında tutularak 

bölgesel barış ve istikrar, kaygan bir zemine oturtulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şemalarda DAGF ve EastMed projelerinde yer alan ülkeler görülmektedir. Ayrıca her 

iki projenin ortak ülkeleri ortak küme şemasında belirtilmiştir. Buradan da kolayca görülebileceği üzere 

İsrail, Yunanistan ve GKRY ana aktör olarak ön plana çıkmaktadır. İtalya da ortak kümede yer almasına 

karşılık onun diğer üç devlet kadar siyasi hesaplarla Doğu Akdeniz meselesine yaklaşmadığı 

anlaşılmaktadır. İtalya’yı Doğu Akdeniz krizinin içine çeken esas konu, enerji ticaretidir. Nitekim İtalya 
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merkezli uluslararası petrol ve doğalgaz şirketi olan Eni, bölgede en çok imtiyaz elde eden şirketlerin 

başında gelmektedir. Yine ifade etmek gerekir ki Suriye kıyılarından Libya içlerine kadar olan bölgede 

İtalyan Eni ile Fransız Total şirketi iki önemli rakiptir. İki şirket arasındaki rekabet, beraberinde siyasi 

arenada İtalya-Fransa rekabetini getirmektedir. Bu rekabet AB’nin Doğu Akdeniz’de nasıl bir politika 

izlemesi gerektiği konusuna da yansımaktadır.  

Ortak kümede yer alan İtalya dışındaki diğer üç ülkenin, adı geçen projelerden, ekonomik olduğu 

kadar siyasi menfaatleri de bulunmaktadır (Erenel, Soydemir, 2021:107-114). Yunanistan ve GKRY, 

Kıbrıs ve Adalar (Ege) Denizi’nde kendi lehlerine bir sonuç alabilmek amacıyla her iki projeyi 

araçsallaştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Doğu Akdeniz gazının şu yönlerini ön plana 

çıkartmaktadırlar: 

Doğu Akdeniz gazı ve bununla bağlantılı projeler, AB için hayata bir öneme sahiptir. 

AB’nin Rus gazına bağımlılığını ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla ABD ve NATO’nun, Rusya 

politikasına uygundur. 

AB’nin Akdeniz’deki siyasi, hukuki ve ekonomik gücü ile Avrupalılık kimliğinin Akdeniz-

Ortadoğu ülkelerine yayılması açısından kaçırılmaması gereken tarihi bir fırsattır. 

Doğu Akdeniz, AB’nin egemenlik sahası içerisinde yer almaktadır. 

Ortadoğu ve bölge barışına katkı sunma özelliği kadar bölgenin demokratikleşme sürecine de 

yüksek katkısı bulunmaktadır. 

AB’nin “en önemli sorunlarından birisi” olan Kıbrıs meselesinin çözümünü kolaylaştırıcı bir 

etkiye sahiptir. 

Yunanistan ve GKRY bu bağlamda Türkiye ile yaşadıkları sorunları, Türkiye-AB meselesine 

dönüştürmek için azami bir diplomatik gayret ortaya koydular. Bilhassa, “Doğu Akdeniz’in AB toprağı” 

olduğu tezini AB ülkelerine kabul ettirme yönünde ciddi bir propaganda süreci takip ettiler. Buradaki 

asıl gaye, Türkiye’nin Yunanistan veya Rum hükümetini değil doğrudan AB’yi “tehdit” ettiği fikrinin, 

AB ülkelerinde olgunlaşmasını ve yerleşmesini sağlamaktır. Atina’nın şimdiye kadar bu konuda önemli 

bir mesafe kat ettiği ileri sürülebilir. Nihayetinde bu vaziyet AB’nin deniz yetki alanları konusundaki 

görüşlerinden kolaylıkla anlaşılabiliyor (Ülger, 2021: 160-63).   

İsrail açısından konunun çok yönlü bir siyasi getirisi vardır. İsrail kurulduğu günden bu yana 

bölgenin dışlanmış bir devletiydi. Araplarla yaşadığı sıkıntılar kadar Rum ve Yunanlılarla da kayda 

değer uyuşmazlıkları bulunuyordu. Yunanistan, İsrail Devleti’nin 14 Mayıs 1948’de kuruluşunu sert 

tepkiyle karşılamıştı. Yunanlılar nazarında Yahudiler Filistin’de işgalciydi. Bu nedenle Atina tüm 

gücüyle İsrail’in karşısında Filistinlilerin yanında yer aldı. 16 Aralık 1981 tarihinde Filistin Kurtuluş 

Örgütü’ne (FKÖ) diplomatik statü tanıyan ilk Avrupa Birliği ülkesi olarak tarihe geçti. Diğer yandan 
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Yunanistan 21 Mayıs 1990 tarihine kadar İsrail’i tanımadı. Resmi tanımanın ardından ilişkiler Doğu 

Akdeniz krizine kadar normal seyrinde ilerledi. Kriz, İsrail, Rum-Yunan ilişkilerini tarihte görülmemiş 

bir seviyeye çıkardı. Öte taraftan İsrail, Arap Baharı ile Doğu Akdeniz krizini bütünleştirerek Arap 

ülkeleriyle bir normalleşme sürecine girdi. Zira Arap Baharı, Suriye İç Savaşı ve Doğu Akdeniz krizinin, 

Filistin meselesinin gözden düşmesine neden olduğu söylenebilir. Nitekim Filistin meselesini yakından 

takip eden devletler, kendi ülkelerinin sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kaldılar. 

Türkiye’nin Akdeniz’de kurduğu ilişkiler ağı ve attığı adımlar, Yunanistan kadar Fransa’yı da 

rahatsız etti. Öyle ki 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları 

Mutabakat Muhtırası ile Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz’de tırmanan 

gerginliğin daha üst aşamalara geçmesine neden oldu. Yunanistan, mutabakatları tanımadığını resmen 

açıklasa da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu noktada destek sağlamak amacıyla başta Halife Hafter 

olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve İsrail ile görüşmelerde bulundu. 

Dendias’ın, Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümetin başkanı Fayiz es-Serrac ile değil de 

hükümeti devirmeye çalışan darbeci Hafter ile görüşmesi dikkat çekiciydi (Şahin, 2020). Türkiye-Libya 

Anlaşması, AB ve ABD’nin desteğiyle bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmaya çalışan Atina’nın 

gayretlerini boşa çıkarıcı bir özelliğe sahipti. Bu anlaşmayla Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığı 

iddialarına ciddi bir darbe vurmanın yanı sıra bölgede hukuki, siyasi ve askeri açılardan yeni bir denge 

meydana getirdi. 

Fransa ise başından beri Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki her türlü varlığına karşı çıkmıştır. 

Fransa için Akdeniz tarih boyunca ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan her zaman değerli görülmüştür 

(Örmeci, 2021). O yüzden Paris, Avrupa-Akdeniz eksenindeki tüm siyasi iş birliğini yönetmeye ve 

kontrol etmeye hevesli olmuştur. Bunun önemli bir nedeni de Fransa’nın Afrika’yla kurduğu ilişkilerde 

stratejik bir Akdeniz politikasına duyduğu ihtiyaçtır. Fransızlar her daim Afrika ile Akdeniz’i birlikte 

düşünmüşler ve politikalarına ona göre şekillendirmişlerdir. Bu bakımdan Türkiye-Libya Anlaşması, 

Fransa’nın hem Akdeniz’deki hem de Afrika’daki çıkarlarına aykırı görülmüştür.  

Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı “Afrika Açılımı” kapsamında, Kuzey Afrika ülkelerinin yanı 

sıra Sahra-altı Afrika ülkeleriyle de yakından ilgilenmesi (Oğurlu, 2018) ve bu kapsamda şimdiye kadar 

17 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik alanında anlaşmalar imzalaması, Fransa’yı tedirgin etmiştir. 

Reelpolitik açıdan Fransa, Türkiye’nin Libya ile güçlü siyasi, askeri ve ekonomik bağlar kurmasını, 

Sahra-altı Afrika’daki çıkarlarına yöneltilmiş bir tehdit şeklinde algılamaktadır. Dolayısıyla Fransa’ya 

göre, Türkiye’nin Afrika’da [Libya] bir köprübaşı tutmasının önüne geçmek için Türkiye’yi Afrika’da 

değil Doğu Akdeniz’de durdurmak daha doğru bir stratejidir. Paris bu doğrultuda Sevilla Haritası’nın 

Türkiye’nin Libya’yla dolayısıyla Afrika’yla kurduğu bağı keseceğini hesap ederek, Türkiye’yi bu 

haritayı kabule zorlamaktadır.  
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4. SONUÇ 

Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan gelişmelerin, her ne kadar bir enerji paylaşım meselesi olarak 

takdim edilse de arka planında önemli siyasi amaçlar taşıdığı görülmektedir. Şayet tartışmanın 

merkezinde mutlak anlamda enerji paylaşımı olsa, o zaman Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya 

taşınmasında en verimli, en kolay ve en ucuz güzergâh olan Türkiye, kolayca iş birliği projelerinin dışına 

itilemezdi. Ayrıca Türkiye’nin iş birliği, müzakere ve diyalog çağrılarının şimdiye kadar yanıtsız 

kalması da konunun odağında enerji iş birliği projelerinin olmadığını işaret etmektedir. Benzer şekilde 

Atina ve Paris’in her fırsatta Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de saldırgan bir siyaset izlemekle suçlamaları 

ve Ankara’yı uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmeleri, ilk etapta kulağa hoş gelse de her iki 

ülkenin uluslararası hukukun dışına çıkarak BM kararlarına aykırı bir şekilde, Libya’da darbeci Hafter’e 

destek sağlamaları büyük bir çelişkidir.  

İşin hukuki yönüne bakıldığında ise, uluslararası deniz hukuku, karşılıklı veya yan yana kıyılara 

sahip ülkelerin hakkaniyete uygun şekilde yapılacak bir anlaşmayla deniz yetki alanlarını belirlemesini 

şart koşmuştur. O halde Doğu Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi gibi yarı-kapalı denizlerde, deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılması için kıyıdaş ülkelerin anlaşması şarttır. O halde resmi ve hukuki hiçbir 

değeri olmayan Sevilla Haritası’nı Türkiye’ye dayatmak, uluslararası hukuka aykırı bir eylemdir. Kaldı 

ki Türkiye’nin AB’nin nüvesi olan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’na (AKÇT) benzer bir iş birliği 

modelinin Doğu Akdeniz’de uygulamak için AB’ye çağrıda bulunması ve bu çağrının da karşılıksız 

kalması, meselesinin derinliğini görebilmek adına önemli bir ipucudur. Sonuç itibariyle, Doğu 

Akdeniz’de var olan krizin büyük bir bölümünün siyasi hesaplardan ileri geldiği anlaşılmaktadır.        
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İTHALAT/İHRACAT YAPAN ÜLKELER BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN 

DÜNYA ÇAPINDA TİCARETE ETKİLERİ 

Doç. Dr. Sevgi SEZER 

ÖZET 

Dış ticaret, çağdaş küreselleşme kavramının temel taşlarından birini oluşturması sebebiyle, sevk 

edilen mallar ve buna bağlı insan teması araçlarıyla yaygın ve bulaşıcı hastalıkların da sebeplerinde 

biri durumundadır. COVID-19 hastalığı ilk başlarda yerel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu metin 

çalışması, COVID-19 pandemisinin dünya ticareti üzerindeki etkilerinin zaman içinde ne ölçüde 

değiştiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2019-2020 yılları arasında çeşitli dünya 

ülkelerinden elde edilen aylık veriler incelenmiştir. İncelemenin bulguları, COVID-19 salgınının ithalat 

/ ihracat yapan dünya ülkelerinden oluşan dünya çapındaki ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini 

belirlemektedir. Pek çok faktörün gerçek etkilerini değerlendirmek açısındanhenüz çok erken olmasına 

rağmen, bu çalışma, çeşitli hipotezlerin olasılıklarını analiz etmek yerine, ilgili alanda meydana geliyor 

gibi görünen tek bir olası eylem tarzını vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, makalenin takip eden 

bölümlerinde, COVID-19 pandemisinin dünya çapında ticarete yönelik hem kısa hem de uzun vadeli 

sonuçları tartışılmıştır. COVID-19’un patlak vermesi, dünya ekonomisinin talep/arz taraflarını 

etkileyerek dünya ticaretinde derin bir kesintiye yol açmıştır. Ayrıca; COVID-19’un özellikle ithalatçı 

ekonomilerin eğilimli olduğu bu etkileri, 2020 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana oldukça önemsiz hale 

gelme eğilimindedir. Bu sonuç, hastalığın ilk dalgasını takiben COVID-19 pandemisinin dünya ticareti 

üzerindeki zararlı etkilerine bir dereceye kadar uyum sağlandığı anlamına gelmektedir. Dahası; 

endüstriler arası saptanan özdeş-olmayan etkiler bağlamında, temel nitelikte olmayan, dayanıklı 

ürünler üzerindeki olumsuz etkilerin uzun dönemler boyunca devam etmesine rağmen, tıbbi ürün 

sağlayan sektörlerde olumlu etkiler gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dünya ticareti, İhracat, İthalat. 
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EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON WORLDWIDE TRADE WITHIN THE 

CONTEXT OF IMPORTING/EXPORTING COUNTRIES 

ABSTRACT 

Since foreign trade constitutes one of the main cornerstones of contemporary globalization 

concept, it also accounts for the widespread and contagious diseases by the instruments of shipped 

commodities and affiliated human contact. The COVID-19 disease has been encountered as a local issue 

at first. This manuscript explicates the extent to which the impacts of the COVID-19 pandemic on world 

trade varied in the course of time. To this end, the monthly data obtained from various world countries 

over the period between the years 2019–2020 are investigated. The findings of the examination 

determine adverse impacts of the COVID-19 pandemic on the worldwide trade consisting of 

importing/exporting world countries. Although it is quite sooner to evaluate the actual effects of many 

factors, this manuscript intends to emphasize a single probable course of action which appears to be 

occurring in the related domain instead of analyzing the probabilities of various hypotheses. For this 

purpose, the next parts of the manuscript argue both the short- and long-term outcomes of the COVID-

19 pandemic toward worldwide trade. The outbreak of COVID-19 has led to profound interruption 

toward worldwide trade, influencing the demand/supply sides of the world economy. Moreover; those 

impacts of COVID-19, to which particularly importing economies have been prone, tend to become 

quite inconspicuous since the third quarter of the year 2020. This outcome implies that the detrimental 

effects of the COVID-19 pandemic on worldwide trade have been reconciled up to a certain extent 

following the preliminary wave of the disease. Furthermore; within the context of cross-industry non-

identical impacts, affirmative impacts have been observed in sectors providing medicinal products, 

although adverse impacts on non-essential durable products persist over long periods. 

Keywords: COVID-19, World trade, Export, Import. 

JEL Classification: F1, F10, F14. 
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1. GİRİŞ 

Çin’in yedinci büyük şehri olan Wuhan’da Aralık 2019’da bildirilen ilk vakadan bu yana, 

COVID-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) hastalığı salgını dünya genelinde sağlık 

sistemlerini ve ekonomileri harap etmektedir. Salgın, görünüşe göre ülkeleri sınırları kilitlemeye, 

işletmeleri ve üretimi kapatmaya ve en azından geçici olarak mal, sermaye ve insan faktörlerinin normal 

akışını engellemeye zorlayarak bir “küresellikten uzaklaşma” sürecini teşvik etmektedir. 

Ekonomilerdeki şu ana kadar devam eden yıkım, başta dünya tedarik zinciri ve ticaretindeki aksaklıklar 

yoluyla küresel çapta büyük ve geniş kapsamlı ekonomik maliyetler yaratmaya hazırlanmaktadır 

(Capelle-Blancard ve Desroziers, 2020: 3). Pandemi, dünya çapında fabrikaların ve işletmelerin 

kapanmasını zorunlu kılmakta ve küresel mal ve hizmet ticaretini tehdit eden insan ve malların 

hareketini kısıtlamaktadır (Padhan ve Prabheesh, 2021: 223). Ticaret, günümüz küreselleşmesinin 

belkemiği olmakla birlikte; nakliye işlevleri, sevk edilen mallar ve bunlarla ilişkili insan müdahalesi 

pandemininyayılmasından da sorumlu kabul edilir (Luepke vd., 2017: 74). 

Geniş çaplı küreselleşme ve ticaret kolaylığı, salgını bulaştırıcı insan temas potansiyelini 

çoğaltmış, küresel ticaret için baskı ve teşvikin, H1N1 virüsünün kanıtladığı gibi, yerel ve küresel 

nüfusun biyo-güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Stein, 2015: 44). 

Küresel ticaret, HIV/AIDS, tüberküloz, kolera ve sıtmanın yeni bölgelere yayılmasından da sorumlu 

tutulmaktadır. Uluslararası seyahat ve ticareti yetersiz halk sağlığı imkanlarıyla birlikte, ülke sınırları 

ötesine hastalık bulaşma riskinin daha büyük olduğu düşünmektedir. Bu anlayış göz önüne alındığında, 

COVID-19 salgını nedeniyle dünya çapında ticaret faaliyetleri durma noktasına geliyor.Şimdiye kadar 

yapılan araştırmalar, COVID-19 salgınının olası ekonomik etkilerine ilişkin erken göstergeleri ve 

tahminleri ortaya koymakta ve çoğunlukla izole boyutları,örneğin üretim, tedarik zinciri ve politika 

müdahalesini içeren genel makroekonomiyi(Mandel ve Veetil, 2020: 433; Baker vd., 2020: 745),sınırlar 

ve petrol piyasasını(Kılıç, 2020: 68; Da'ar vd., 2020: 1241; Rajput vd., 2021: 6566), küresel GSYİH 

büyümesini (Hepburn vd., 2020: 361; Gu vd., 2020: 2183) ve finansal istikrarı(Barua ve Barua, 2021: 

4; Mohajan, 2020: 12) ele almaktadır. Ticari etkileri çok büyük olsa da, bu konudaki bilimsel 

araştırmalar henüz yeni ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, Çin dünyanın üretim merkezi olduğundan, 

dünya ticaretindeki bozulmaların birincil kaynağının COVID-19’un Çin endüstrilerinde neden olduğu 

rahatsızlıklar olduğu konusunda açık bir küresel fikir birliği mevcuttur. 

Bu nedenle, dünya düzeyinde olası ticaret etkilerini değerlendirirken Çin bağlamını incelemek 

çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Çin ve dünyanın geri kalanının önümüzdeki günlerde benimsemek 

zorunda kalacağı COVID-19 pandemisinin olası ticari etkilerini araştırmaktır. Çalışma, herhangi bir 

nicel tahmin üretmeyi amaçlamamakta, bunun yerine gözlemlenen ve gelecekteki olası çıkarımlar 

hakkında gösterge niteliğinde bir genel bakış sunmaktadır. Bunu yaparken, ilk olarak Çin ile diğer 

ülkeler arasındaki ticaret üzerindeki olası kısa vadeli ve uzun vadeli etkileri değerlendirilecektir. Daha 
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sonra ise, pandeminin dünya piyasalarını ve ihracatçı/ithalatçı ülkeleri nasıl etkileyeceğine dair temel 

ve temel olmayan mallar açısından uluslararası piyasalara ilişkin ayrıştırılmış bir bakış açısı da 

sunulacaktır. Son olarak, çalışma, olası kısa vadeli ve uzun vadeli ticari etkilerin ortaya çıkma ve 

ilerleme olasılığını gösteren teorik bir açıklama sunar.  

2. COVİD-19 PANDEMİSİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞI 

COVID-19 salgını maalesef gerçek anlamda küresel bir boyut kazanmıştır. Küresel olarak enfekte 

vakaların ve ölümlerin sayısı o kadar hızlı artıyor ki, pandeminin merkez üssü hızla hareket ediyor. 30 

Haziran 2021tarihi itibariyle, dünya genelinde toplamda 182 milyon enfekte vakası yaklaşık 4 milyon 

ölüm vakası ile sonuçlanmıştır. Virüs an itibariyle 200’den fazla ülke ve bölgeye ulaşmış olsa da, 

başlangıçta Çin merkez üssüydü, ancak bu Avrupa’ya çok hızlı bir şekilde taşınmış ve İtalya’yı bir 

sonraki sıcak nokta haline getirmiştir. En geç olarak ABD, 34 milyonenfekte ve 605 bin ölüm vakasıyla 

listenin başında gelmiş ve bu da ülkeyi merkez üssü haline getirmiştir. 

DTÖ (2020) tahminlerine göre, 2021 yılında dünya mal ticareti, 2007/2008 Küresel Mali 

Krizi’nden çok daha büyük olan COVID-19 pandemisi nedeniyle %13-%32 oranında düşüş 

yaşayacaktır. Salgının ilk merkez üssü ve dünyanın üretim merkezi olan Çin, yaşanan şokların çoğundan 

sorumlu olmaya devam etmektedir. 

Son yirmi yılda Çin, dünya arz ve talebinin (GSYİH) %60’ını, dünya imalatının %65’ini ve dünya 

imalat ihracatının %41’ini içerdiğinden, küresel ekonomi için çok önemli hale gelmiştir (Valensisi, 

2020: 1537). Günümüzde, ara ürünlerin imalatında küresel ticaretin yaklaşık %20’si Çin’den 

kaynaklanmaktadır(UNCTAD, 2020a).Ülkelerin COVID-19’u kontrol altına almak için uygulamaya 

koyduğu önlemler, ekonomik faaliyetlere ve insanların faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar; Çinli 

üreticilerden kritik öneme sahip üretim unsurlarının tedariğini engellediğinden, Çin’in arzındaki 

kesintinin dünyanın diğer ülkelerindeki üreticileri önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Rakamsal olarak izah etmek gerekirse, Çin ihracatındaki sadece %2’lik bir düşüşün, 34 ülke 

ekonomisinde toplam 4 milyar ABD doları tutarında büyük bir ihracat etkisine sahip olacağı 

söylenebilecektir. 

Ortaya çıkan raporlar, dünya mal ve hizmet ticaretinin, başta Çin’e bağlı küresel tedarik 

zincirindeki bozulma nedeniyle pandeminin etkisiyle yavaşladığını göstermektedir. Ocak ve Şubat 

2020’de Çin’in ihracatı yıllık %17.2, ithalatı ise %4 düşmüştür. Çin, elektrikli ekipman, makine, 

mobilya, aydınlatma, plastik ürünler, araçlar, örgü, giyim, aksesuar, optik, teknik, tıbbi cihazlar ve 

organik kimyasallar dahil olmak üzere hemen hemen tüm mal kategorilerinin sevkiyatlarında önemli bir 

düşüş deneyimlemiştir.Yalnızca Çin’den diğer dünya ülkelerine yönelik olan değil, ters ticaret akışları 

da önemli ölçüde bozulmaya uğramıştır. Örneğin, ABD ve Yeni Zelanda, Çin’e yönelik ihracatlarına 

daha düşük bir taleple karşılaşmışlardır. Mallara benzer şekilde, Çin ile diğer dünya ülkeleri arasında 
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seyahat, turizm ve nakliye ve lojistik gibi hizmet ticareti, ekonomiler kısıtlamalar ve sınır kapatmaları 

dadâhil olmak üzere büyük bir şokla karşı karşıya kalmıştır. Pandemini başlangıcından itibare, küresel 

turist gelişi önemli ölçüde düşmüştür. Yalnızca Çin’de yaşana düşüş %10.9’a dayanmıştır (Moore, 

2020). Etkisi muazzam olan 2019 rakamlarına kıyasla uluslararası turist gelişinin %20-30 oranında 

düşebileceği yönünde tahminler yapılmıştır. Büyük ölçüde Çinli turistlere bağımlı olan ülkeler, hem 

Çin’deki hem de turist ağırlayan ülkelerdeki seyahat kısıtlamaları ve sınır kapatmaları nedeniyle büyük 

darbe almıştır (DTÖ, 2020a). Örneğin, Avustralya’daki turistlerin yaklaşık %15-16’sı Çin’den geldiği 

ve ABD, İngiltere, Japonya ve Yeni Zelanda’dan gelen turistlerin toplamından çok daha fazlası tutarında 

harcama yaptıklarından dolayı,Avustralya turizmi büyük bir şokla yüzleşmiştir. Tayland, İtalya, Fransa 

ve Vietnam gibi diğer ülkeler de benzer bir durumla karşı karşıya kalabilecektir. Çinli turist sayılarındaki 

düşüş, Japonya’nın 2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 1,29 milyar ABD doları, Tayland’ın ise 1,15 milyar 

ABD doları turizm geliri kaybetmesine mal olmuştur (ICAO, 2020). Küresel konteyner gemisi 

operatörlerinin Çin’e daha önce sipariş edilen gönderilerin yarısından fazlasının iptal edilmesi 

nedeniyle, kargo taşımacılığı hizmetlerinde de benzer bir etki görülmüştür. Çin’in diğer dünya 

ülkeleriyle olan ticaretinde, birçok faktörden kaynaklanan çeşitli kısa ve uzun vadeli etkilerin görülmesi 

muhtemeldir. Bu etkilerden bazıları hâlihazırda belirgin olmakla birlikte, bazılarının gelecekte ortaya 

çıkması muhtemeldir. Pandemi bittikten kısa bir süre sonra kısa vadeli etkilerin ortadan kalkması 

beklenirken, bazılarının pandemi sonrası dönemde daha uzun vadede devam etmesi beklenmektedir. 

Örneğin, ülkeleri dışındaki Çinli gezginler veya turistler üzerindeki kısıtlamalar, sınır ticareti 

anlaşmalarının azalması ve artan ulaşım maliyetleri, pandemi yürürlükte kaldığı sürece yalnızca geçici 

olarak devam edebilecektir. Öte yandan, bazı ticari etkilerin uzun vadede devam etmesi muhtemeldir; 

Çin menşeli mallar için daha katı hijyen ve biyo-güvenlik gereksinimleri, hastalıkların yayılma 

olasılığını en aza indirmek ve tedarik zincirlerinin Çin’e aşırı bağımlılığını azaltmak amacıyla bazı 

çokuluslu şirketler tarafından üretim ve tedarik konumlarının diğer uygun yerlere kaydırılması buna 

örnek olarak verilebilecektir. 

3.COVİD-19’UN DÜNYA TİCARETİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 

COVID-19 pandemisi dünya ticaretinde kopukluklar meydana gelmektedir. Dünya piyasalarında 

oluşan genel sonuç, temel mallar için daha yüksek bir fiyat düzeyinde artan ticaret seviyesi, temel 

olmayan mallar için daha düşük fiyatdüzeylerinde azalan ticaret seviyesinin varlığıdır. Temel mallar 

için küresel ticaret, temel olmayan mallara kıyasla önemli ölçüde daha küçük çaplı olduğundan, temel 

mallara olan talepteki artışların dünya düzeyinde toplam ticaret hacmini iyileştirmesi 

mümküngörünmemektedir. Örneğin, tıbbi mal ticaretinin dünya toplam ticaretinin sadece %5’ini 

oluşturduğunu öne sürülmektedir. Diğer bir deyişle, dünya çapında etkili ve iyi koordine edilmiş bir 

dünya çapında iyileşme planı uygulanmadıkça, dünyanın toplam ticaret hacminin düşmeye devam 

etmesi muhtemeldir (DTÖ, 2020b). 
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Bu sonuç, dünya düzeyinde (DTÖ, 2020a) ve Çin ile diğer dünya ülkeleri arasındaki 

ticaretteyapılan değerlendirmelerde de yansıtılmaktadır. Tıbbi ürünler gibi temel mallar için, çoğu 

büyük ölçüde ithal tıbbi malzemelere dayanan gelişmekte olan ülkelerin, önde gelen üretici ülkeler 

tarafından uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle daha yüksek fiyatlar ile karşı karşıya olduğunu 

belirtmekte fayda vardır (Sam vd.,2020: 554). Ticaret akışları artmaya devam ettikçe, temel mallar için 

fiyatlarartmaya;ve ticaret akışları azaldıkça, temel olmayan malların fiyatları düşmeye devam edecektir. 

Uzun vadede, pandemi bittikten sonra dünya arzı ve fiyatları normale dönebilir; ancak, zamanlama 

belirsizliğini korumaktadır. 

4. COVİD-19’UN DÜNYA TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Ayrıca, geniş kapsamlı ticaret etkilerinin çoğu, biri veya daha fazlası diğerini üreten sıralı bir 

süreci izleyebilir. Bu zorluklara karşı, COVID-19 pandemisinin, dünya ticareti bağlamındaki ticari 

etkilerin kapsamını ve ilerleme çizgisinin ne olabileceğinianlamaya yardımcı olabilecek muhtemel kısa 

ve uzun vadeli ticari etkileri hakkında bilgiler sunulabilir. Söz konusu etkiler, en kısadan en uzun vadeye 

doğru uzanan bir zaman diliminde, yani pandeminin başlangıcından bittiği noktaya değin, ortaya 

çıkabilecek beş farklı dalgada değerlendirilebilecektir. Gerçek hayat senaryoları, birçok faktörün 

karmaşık etkileşimleri tarafından yönlendirildiğinden, bazı dalgasal etkiler eşanlı olabileceği gibi, 

çoğunlukla sıralı olarak da gerçekleşebilir. Birinci dalgadan üçüncü dalgaya kadar ortaya çıkan etkilerin 

çoğunun zaten görünür olduğunu belirtmekte fayda vardır. Dördüncü ve beşinci dalgalar çoğunlukla 

uzun vadeli etkiler gösterdiğinden, bunlar henüz görünür durumda değildir. 

4.1. Birinci Dalga 

Başlangıçta, yani birinci dalgada, pandeminin ani ve doğrudan etkisi, Çin dâhil olmak üzere tüm 

ekonomilerde fabrikaların ve işletmelerin kapatılmasıyla birlikte üretim faaliyetlerinde keskin düşüşlere 

yol açan karantina ve sosyal mesafe uygulamasıdır. Bir tahmin, şimdiye kadar dünya nüfusunun yaklaşık 

üçte birinin tecrit durumunda olduğunu ve insanları çalışmayı askıya almaya zorladığını ve etkilenen 

ekonomilerde daha az işgücü arzına neden olmadığını göstermiştir (AFP, 2020).Üretim şoku, pandemi 

nedeniyle büyük bir talep şokuyla daha da güç kazanmıştır.Bir pandemiesnasında, talep şokları (i) yaşam 

için gerekli olan temel mallar (örneğin gıda ve ilaç) ve (ii) zorunlu olmayan mallar (arabalar, turizm 

gibi) için farklıdır; insanlar acil durumlar için para biriktirme eğiliminde olduklarından ve alışveriş, 

seyahat ve açık hava eğlenceleri kısıtlandığından, temel mallara olan talep keskin bir şekilde artarken, 

temel olmayan mallara yönelik talep keskin bir şekilde azalır (Ramelli ve Wagner, 2020: 624-626). 

Üretim şokunun küresel ve yerel tedarik zincirleriyle doğrudan etkileşimi vardır; ancak, bir 

ekonominin dünya pazarındaki etki derecesine bağlı olarak uluslararası tedarik zincirleri ile olan bu 

etkileşim farklılık gösterir. Üretimin muazzam düzeyde küreselleşmesi nedeniyle, bir ekonominin 
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üretimi ve küresel tedarik zinciri birbirini etkileyebilecektir. Örneğin, küresel tedarik zincirinin önemli 

ölçüde bağlı olduğu Çin gibi ülkeler için, büyük bir üretim şoku, hammadde, üretim girdileri ve 

dünyanın geri kalanınanihai ürün tedariği kesintiye uğrayacağından dolayı, küresel tedarik zincirini 

çökmeye zorlayacaktır. Bununla birlikte, dünya çapındaki tedarik zinciri rahatsızlığının, özellikle ithal 

hammadde ve girdilere bağımlı sektörlerde, ülkelerde üretimi içsel olarak etkileyebileceği de doğrudur.  

Örneğin, dünya pazarında daha az paya sahip ülkeler için, bir yerli üretim şoku dünya düzeyinde 

büyük bir etki yaratmayabilir, ancak küresel arzdaki bir aksama ekonomide büyük üretim ve arz 

şoklarına neden olabilir. Tüm dünya düzeyinde dikkate alınan toplamlar, üretim şokunun yanı sıra, 

küresel tedarik zinciri rahatsızlıkları, farklı ülkeler tarafından uygulanan liman kapanışları ve seyahat 

kısıtlamaları nedeniyle ulaşım ve lojistik aksamalarla ağırlaşabilir.Dünyanın imalat merkezi olan Çin ile 

ilgili mevcut bilgiler incelendiğinde, Çin üretim tesislerinin insan faktörüne getirilen karantina ve 

kapanma önlemleri neticesinde etkilenmesi sebebiyle, esas olarak Çin’den gelen hammadde, makine ve 

ekipman gibi girdi sıkıntısının diğer ülkelerdeki üretim tesislerinde de yavaşlamaya yol açmış olduğu 

görülmektedir (Pantano vd., 2020: 211-213). 

Çin dünya arz ve talebinin (GSYİH) %60’ından, dünya imalatının %65’inden ve dünya imalat 

ihracatının %41’inden sorumlu olduğundan dolayı, Çin’deki üretim şokunun ölçeği dünya çapında 

oldukça büyüktür (Zhang vd., 2021: 3). Raporlar, Çin’deki üretim şokunun, mal ve hizmetlere yönelik 

küresel talepteki büyük düşüşün de katkıda bulunduğunu gösteriyor. Örneğin, Çin ve ABD’de temel 

olmayan mallara olan talep önemli ölçüde düşerken (Abubakar, 2020; OECD, 2020), Çin’de temel sarf 

malzemelerine yönelik yurtiçi ve ithalat talebi arzı aşmıştır. Ayrıca, dünya ülkelerinden salgın ile ilgili 

ürünlere yönelik Çin ve küresel ithalat talebi Ocak 2020’de Ocak 2019’a kıyasla artmış, özellikle 

sterilizatör ithalatı neredeyse üç katına çıktımıştır. Ocak ve Şubat 2020’de Çin’in ithalat talebindeki 

yıllık %4’lük düşüşün Çin ihracatındaki düşüşün dörtte birinden daha az olmasının nedeni, temel 

olmayan mallar için ithalat talebindeki daha büyük bir düşüşün, temel mal ithalatındaki önemli bir artışla 

dengelenmesidir (Wood vd., 2020). 

Öte yandan, giderek artan sayıda raporda, insanlar sosyal mesafeyi ve evlere kapanmayı 

sürdürdükçe, Çin de dâhil olmak üzere etkilenen ekonomilerde ulaşım, restoran, seyahat, turizm ve 

sinemaya olan talebin keskin bir şekilde düştüğünden; evde kalırken internet, televizyon programları ve 

video oyunlarına olan talebin artmasından bahsedilmektedir. Çin’deki üretim şoku, firmaları 

operasyonlarını azaltmaya veya durdurmaya zorlayarak küresel tedarik zincirinde bir ‘kamçı etkisi’ 

yaratmıştır. Büyük çokuluslu şirketler Çin’deki üretim tesislerini ve mağazalarını kapatmıştır.Alman 

lojistik grubu DHL, UPS ve FedEx, hava kargo gönderileri, kamyon taşımacılığı ve demiryolu kargo 

hizmetlerinde Çin’e gelen ve giden lojistikte ciddi aksamalarla karşı karşıya olduğunu 

bildirmiştir.Beklenmedik tedarik zinciri aksaklığının yalnızca Çin’de değil, diğer birçok ekonomide, 

özellikle de üreticilerin otomotiv, ilaç, tıbbi malzeme ve yüksek teknoloji de dâhil olmak üzere 
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endüstrilerde Çin piyasalarıyla ileri veya geri bağlantıya sahip olduğu ülkelerde endüstriyel üretimleri 

ciddi şekilde etkilediği bildirilmiştir.Küresel tedarik zincirinin çöküşü, yolcu ve kargo taşımacılığıyla 

mal ve insan lojistiğinin büyük ölçüde kısıtlanması ve ülkelerin limanlarını ve sınırlarını kapatmasıyla 

daha da güçlenmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle 91 ülke tam ve 59 ülke ise kısmi sokağa çıkma yasağı 

uygulamıştır (DTÖc, 2020). 

4.2. İkinci Dalga 

Ülkeler kısmi ve tam karantina uyguladıkça ve insanların sınırlar arasında ve ülkeler dâhilinde 

hareketini kısıtladıkça veya yasakladıkça, uluslararası yolcu ve mal hareketi önemli ölçüde düşmektedir. 

Hava sahasının kapanması, seyahat yasakları ve seyahat talebindeki düşüş, neredeyse tüm küresel 

havayollarını uluslararası ve iç hat uçuşlarını durdurmaya zorlamıştır.Limanların kapanması, yabancı 

gemilerin varış limanına yanaşmasına izin verilmemesi ve talepteki keskin düşüş nedeniyle kargo ve 

kargo gemilerinin hizmetlerini askıya alması nedeniyle birçok uluslararası ticaret rotası sınırlı veya 

kısıtlı hale gelmiştir.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne göre, küresel hava taşımacılığı talebi 

Ocak 2020’de 2019’un aynı dönemine göre %3,3 azalmıştır. Sevkiyat hacmi, Ocak 2020’de neredeyse 

tüm bölgelerde düşerken, en büyük düşüş Asya Pasifik (%5,9) ve Avrupa’da (%3,7) gerçekleşmiştir 

(IATA, 2020). 

Özellikle Çin dâhilinde veya Çin istikametindeki dünya çapındaki liman kısıtlamaları ve 

kapatılmaları nedeniyle, ihracatçılar ve ithalatçılar alternatif rotalar arayışına girmiştir.Örneğin, Çin’e 

yönelik Yeni Zelanda canlı hayvan ihracatı Orta Doğu’ya;ABD’nin Çin’e yaptığı tavuk sevkiyatı, 

limanlarda soğutulmuş konteynerler için yer kalmadığı için Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve 

Vietnam’daki limanlara yönlendirilmiştir.Bununla birlikte, alternatif rotalar üzerinden yapılan alım-

satımlar, konteyner depoları fazladan nakliye ve lojistik masraflara neden olacak şekilde tıkandığından, 

varış veya teslimat için ek günler gerekmiştir (Dugiel ve Mikołajek-Gocejna, 2020: 77; Ahani ve 

Nilashi, 2020: 20-21). Söz konusu yaşanan gecikmeler ve rota kapanmaları, nihayetinde doğrudan ve 

dolaylı maliyetleri artırmıştır. Birçok limanda, liman işlevselliği sıfıra ya da minimum seviyeye 

düştüğünden veya sıkı hijyen ve biyo-güvenlik kontrolünden veyahut her ikisinden geçmek zorunda 

oldukları için, gelen yabancı kargo gemileri günler veya aylarca ek maliyete maruz kalmıştır. Malların 

sınır ötesi taşınmasında da artan risk mevcuttur; örneğin, kargo gemileri tarafından taşınan mallar ve 

personel, farklı ülkelere seyahat etmeye devam ettikleri ve oldukça bulaşıcı olarak kabul edildiklerinde 

dolayı, yüksek COVID-19 enfeksiyonu riski altındadır. Geçmişteki bulaşıcı hastalık salgınlarının çoğu 

için ticaret, agresif bulaşma için önemli bir yol olarak kabul edilir; örneğin, Sıtma ve Sarı Humma 

(Fidler, 2001) ve Veba (Antràs vd.,2020). Bu potansiyel COVID-19 bulaşma riski, birçok ülkeyi ek 

önlemler almaya zorlamaktadır. Örneğin, başlangıçta, Wuhan şehrineyönelik liman sevkiyatları askıya 

alınmış, yönlendirilmiş veya ek güvenlik önlemleri alınması için bilgilendirilmiş ve Mücbir Sebep 
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Sertifikaları almaya zorlanmıştır. Yavaş yavaş, önlem adımları ve sevkiyat kısıtlamalarının seviyesi 

Çin’den diğer sevkiyat noktalarına doğru genişlemiştir. Dünya çapında bir dizi liman sıhhi denetimlere 

tabi tutulmaya başlanmış ve ekipler karantinaya alınmıştır (Budd Group Bulletin, 2020). 

4.3. Üçüncü Dalga 

Birinci ve ikinci dalgaların birleşik etkisi, uluslararası ticaret akışlarında yaşanan kesintilerdir. 

Uluslararası piyasada üç olası etki ortaya çıkabilecektir:  

(i) ticaret akışlarının hacminde bozulmalar,  

(ii) uluslararası ticarette fiyat şoklarıve, 

(iii) ticaret akışlarının bir rotadan veya ülkeden diğerine doğru sapması. Bazı tahminler küresel 

ticaret akışlarının daha büyük bir oranda düşeceğine işaret etmiştir. Bununla birlikte, ticaret akışları 

temel ve temel olmayan mallar arasında ayrıştırıldığında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Gıda ve tıbbi 

ürünler gibi temel mallar için ticaret artarken, otomobil ve turizm gibi temel olmayan mallar için ticaret 

düşmüştür. DTÖ’ye göre, dünya tıbbi ürün ithalatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %5 artışla 1,01 

trilyon ABD Doları’na ulaşmıştır; ihracatla birlikte toplam ticaret yaklaşık 2 trilyon ABD Doları’nı 

bulmaktadır. Bu rakamlar, toplamın %56’sını ilaçların oluşturduğunu, ardından tıbbi malzemelerin 

(%17), tıbbi ekipmanların (%14) ve kişisel koruyucu ekipmanların (%13) geldiğini gösteriyor. 

Uluslararası yükseköğrenimin ekonomilerine önemli bir katkı sağladığı ülkeler, yakın gelecekte eski 

durumuna dönmeleri pek olası olmayan uluslararası gelişlere daha sert kısıtlamalar veya yasaklar 

getirdiklerinden dolayı, büyük şoklar görmeye hazırlanıyorlar. ABD, İngiltere ve Avustralya, pandemi 

sırasında sıfır, pandemi iyileşmesinden sonraki aylarda ise önemli ölçüde daha az sayıda uluslararası 

öğrenci bulabilecektir. Etkilenmesi muhtemel olan diğer hizmet ticareti kategorileri arasında, farklı 

ülkelerdeki Çin destekli projelerde ve Çin’deki yabancı ülke veya kurum destekli projelerde yüz yüze 

yönetim danışmanlığı ve uluslararası istihdam hizmetlerindeki düşüş yer alabilecektir. 

Uluslararası ticaret akışları, pandeminin ortasında azalan sermaye akışlarından da etkilenebilir, 

yatırımcıların yatırım planlarını erteleme, izleme ve daha sonra karar verme stratejisi izlemeleri olasıdır. 

Birçok ülkede kapanmalar, işletmelerin yatırım planlarında ilerleme de dâhil olmak üzere normal iş 

faaliyetlerini sürdürmelerini engelleyecektir. Ancak yatırım planları uzun vadeli yönelimi içerdiğinden, 

bunların etkilerinin ortaya çıkması zaman alabilecektir. Pandeminin sona ermesi ve ekonomik sonuçları 

hakkında artan belirsizlik, risk ve maliyeti artıracak ve bilhassa doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere 

özel sektör yatırımlarını azaltacaktır (OECD, 2020). Ayrıca, 2020 yılı ve sonrasında kazançlardaki olası 

düşüşün bir sonucu olarak, çokuluslu şirketlerin yeniden yatırımlarındaki gecikmeler veya azalmalar 

nedeniyle yatırımlar düşebilecektir. Artan belirsizlik ve kazançlardaki yavaşlama nedeniyle, doğrudan 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

124 

 

yabancı yatırımlar üzerindeki aşağı yönlü yatırım baskısı, 2020-2021 yılları için önceki marjinal büyüme 

tahminlerinden özellikle -%5 ile -%15 arasında değişiklik gösterebilecektir (UNCTAD, 2020b). 

Ticaret akışındaki aksaklıklar, hem temel hem de temel olmayan mallar için uluslararası fiyatlarda 

değişikliklere neden olur. Uluslararası Ticaret Merkezi’ne (ITC) göre, geçici ticaret önlemleri, nakliye 

ve üretim kısıtlamaları yoluyla uluslararası ticaret üzerindeki mevcut baskı fiyatlara yansımaya 

başlayacaktır. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin arzına göre artan küresel talep, bu malların 

dünya pazarındaki fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Bunun aksine, temel olmayan mallara 

yönelik küresel talep ve arzdaki büyük bir düşüşün, bu malların uluslararası fiyatlarını aşağı doğru itmesi 

olasıdır. Örneğin, ITC Piyasa Fiyat Bilgi portalı (mpi.intracen.org), ABD, Tayland ve Vietnam gibi 

birçok pirinç ihracatçısında temel gıda fiyatlarının Ocak 2020’de pandeminin başlangıcından bu yana 

güçlü bir artış kaydettiğini ve tıbbi malzeme fiyatlarının ortalama %23’e kadar yükselebileceğini 

(%6,6’dan %51,9’a kadar) ortaya koymuştur. Öte yandan, küresel hisse senedi fiyatlarında ve gıda dışı 

emtia fiyatlarında 2020’nin ilk üç ayında %10 düşüş gerçekleşmiştir (OECD, 2020).  

Dünya çapında ekonomik faaliyetlerin durdurulması, küresel petrol talebini düşürerek fiyatların 

düşmesine neden olmuş; Brent ham petrol fiyatı, 2001’den bu yana en düşük seviye olan 65,6 

ABDDolar’lık Ocak ayı fiyatından Mart ayının son haftasında %66,7 oranında keskin bir düşüş 

yaşamıştır. Fiyatlar da ülke düzeyinde benzer şekilde tepki vermiştir. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’na 

göre, Çin’de üretici fiyatları, temel olmayan imalat ürünlerine yönelik yavaş talep ve uzun süreli 

duruşların bir sonucu olarak yıllık bazda %0,4 oranında deflasyon bölgesine düşmüştür. Öte yandan, 

gıda dışı fiyatların artan gıda enflasyonunun etkisine ağır basması nedeniyle tüketici fiyat endeksi Şubat 

2020’de %0,2 oranında yavaşlamıştır. Çin’de gıda fiyatları bir önceki yıla göre Şubat ayında %21,9 

artarak Ocak ayındaki %20,6’lık kazancı geride bırakmış ve Nisan 2008’den bu yana en yüksek 

seviyesine ulaşmıştır. Bu sebeple, Çin’in enflasyonu, gıda dışı ürünlere olan talebin gıdaya kıyasla daha 

büyük bir düşüş göstermesi nedeniyle yavaşlama göstermiştir. Benzer tepkiler diğer ekonomilerde de 

görülmüştür. ABD’de, Mart 2020’nin ilk haftasında, seyahat talebi neredeyse sıfıra indiği için benzin 

fiyatları önceki haftaya göre %2,01 oranında keskin bir düşüşle 2,38 ABD Doları/galon seviyesine 

gerilemiştir. 

4.4. Dördüncü Dalga 

Dördüncü dalgada, dünya küresel kaynak bulma ve üretim kalıpları, standart ticaret engelleri ve 

küresel ticaret rekabeti gibi en az üç boyutta uzun vadeli değişikliklere şahit olmuştur: Birçok kişi, 

COVID-19 salgınının küresel üretimin Çin’e aşırı bağımlılığına işaret ettiğini ve Çin fabrikaları ve 

işletmeleri kapattığında küresel tedarik zincirinin büyük bir darbe aldığını savunmuştur. Bu, çokuluslu 

şirketlerin, çoğu kalıcı olacak olan kaynak bulma, tedarik ve üretim yerlerini Çin’e alternatif olarak 

değiştirmeyi aktif olarak düşünmesine neden olmuştur (Nakafuji ve Moriyasu, 2020). Birçok ABD’li 
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alıcı, kaynaklarını Çin’den Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Tayvan’a taşımaya başlamıştır. Salgından 

alınan dersler göz önünde tutulduğunda, alternatif yer seçimi öncelikle: (i) potansiyel yeni konumunçıktı 

piyasasına yakınlığı ve/veya (ii) şirketin Çin dışındaki tesislerinin önceden kullanılabilirliği tarafından 

yönlendirilir. Ancak, böyle bir hamleyi düşünen firmaların çoğu, değişim nedeniyle ek nakliye ve 

lojistik ücretleri gibi artan maliyetlerden endişe duyacaktır. 

Üretim ve satınalmanın küreselleşmesini değiştirmenin yanı sıra, pandeminin başlangıcında yeni 

ticaret engelleri kalıpları görme olasılığı yüksektir. Ülkeler tarafından tarife engellerinin azaltılması 

dünya sahnesinde uzun süredir tartışılan bir konu olsa da, pandemi sırasında bile COVID-19 ile 

savaşmak için kullanılan birçok tıbbi ürün için gümrük tarifeleri yüksek kalmıştır. DTÖ (2020), tıbbi 

ürünlere uygulanan ortalama gümrük tarife oranının 2019’da %4,8 olduğunu, bazı tıbbi ürünler için kimi 

ülkelerin çok yüksek tarifeler uyguladığını; örneğin, el sabunu (%17 -%65) ve koruyucu malzemeler 

(%11,5 - %27). COVID-19 pandemisi karşısında, gelecekte ticaret engelleriyle ilgili olarak en az iki 

olası değişiklik ortaya çıkabilecektir:  

(i) Birçok ülke, pandemi sırasında iç piyasada artan talebi karşılamak amacıyla COVID-19’un 

önlenmesi ve tedavisi için kritik olan tıbbi malzeme ihracatına daha yüksek kısıtlamalar veya yasaklar 

getirebilir. Birçok ülke tarafından hâlihazırda uygulanan ihracat yasakları ve kısıtlamaları, küresel tıbbi 

ürün arzını azaltarak kısa vadede daha yüksek fiyatlara yol açmıştır (Espitia vd., 2020). 

(ii) Birçok ülke, tıbbi malzeme ithalatı üzerindeki geçerli gümrük tarifesi ve tarife dışı engelleri 

kaldırabilir. Pandemide öğrenilen dersler göz önünde tutulduğunda, birçok ülke, bir ülkeyi gelecekteki 

acil durumlarla savaşmaya hazır tutmak için pandemi sonrası dünyada bile bu tür tıbbi malzemelerin 

ithalatına yüksek ihracat kısıtlamaları veya sıfır gümrük tarifesi veya tarife dışı engeller koyabilir. 

(iii) COVID-19 oldukça bulaşıcıdır; sadece hapşırma veya öksürme ile değil, bir temasla da 

yayılabilmektedir ve virüs farklı yüzeylerde (örneğin metaller ve plastikler) günler ve haftalarca canlı 

kalabilmektedir (ECDC, 2020). Sonuç olarak, virüs ambalaj yüzeylerinde canlı kalabileceğinden, geniş 

çapta etkilenen ülkelerden ithal edilen mallar, virüsü hedef limanlara veya ülkelere yayma olasılığına 

sahiptir (WHO, 2020). Bu olasılık, özellikle sevkiyat öncesi hijyen ve biyo-güvenlik taramasının 

gerektiği gibi yapılmadığı veya sağlanmadığı ihracatçı ülkeler veya aracı limanlar için daha yüksektir. 

Söz konusu endişe, özellikle ülke çapında daha sıkı hijyen ve biyogüvenlik sağlayanlar birçok ülkeyi 

ciddi şekilde COVID-19 bulaşmış bir ülkeden ithalata yeni gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller 

uygulamaya zorlayabilir. Bu tür önlemler, kötü bir biyo-güvenlik ortamına veya yaygın bir enfeksiyona 

sahip bir ülkeden ithal edilen mallara uygulanan daha yüksek bir vergiyi veya malların varış ülkesinin 

biyogüvenlik gerekliliklerine uygun olarak dezenfekte edildiğini kanıtlayan zorunlu bir sevkiyat öncesi 

muayene raporu veya sertifikasını içerebilir. 
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Bununla birlikte, pandeminin yayılmasını önlemek için herhangi bir gümrük tarifesi veya tarife 

dışı önlem, böyle bir salgın sırasında Dünya ticaret sistemini savunmasız hale getirebilir(Kimball, 2019; 

Labonté vd., 2011: 3).Örneğin, Kolera krizi sırasında, Avrupa Birliği (AB), Tanzanya’da toplam 

ihracatın %20,7’sine kadar ticaret kaybına neden olan ve balıkçıların gelirlerini %80’e kadar azaltan 

Doğu Afrika’dan taze balık ithalatına aşamalı bir ambargo uygulamıştır (Henson ve Loader, 2001: 87). 

1980’lerde İngiltere’de ortaya çıkan Deli Dana hastalığını önlemek için ABD, küresel çapta yankı 

uyandıran ve AB ve ABD ilişkilerini tehdit eden bir ticaret salgınına dönüşen Avrupa sığır ithalatını 

yasaklamıştır (O’Neill, 2016: 250-251).  

Domuz gribinin yayılma riskini ortadan kaldırmak için domuz ve domuz ürünlerini Afrika’dan 

yasaklayan Rusya örneğinde olduğu gibi, salgına yanıt olarak biyogüvenlik önlemlerinin her zaman işe 

yaramadığını belirtmekte fayda vardır (Sánchez-Vizcaíno vd., 2013: 46). Çokuluslu şirketler tarafından 

küresel olarak üretim ve satınalmalokasyonlarındaki değişiklikler, ticaretle ilgili önlemlerdeki 

değişikliklerle birleştiğinde, dünya ticaretindeki rekabet dinamiklerini değiştirebilecektir. Değişiklikler 

en azından aşağıdaki şekillerde olabilir: 

(i) Çokuluslu şirketler tarafından üretim ve satınalma lokasyon değişikliği nedeniyle Çin, 

Güneydoğu ve Avrupa ülkeleri gibi diğer ulusların dünya ticaretinde kazanç sağlamasını sağlayarak 

dünyanın üretim ve tedarik zinciri merkezi olma konumunu kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır. 

(ii) Çin limanlarından sevk edilen mallara ilişkin artan hijyen ve biyo-güvenlik gereksinimleri, 

diğer kaynaklardan yapılan ithalatlara kıyasla Çin’in ithalatını diğer dünya ülkeleri için daha maliyetli 

hale getirebilir. Bu da, Çin’in diğer ülkelerin ihracatına zarar verebilir. 

(iii) Başta gelişmekte olan ve yoksul ülkeler olmak üzere hijyen ve biyogüvenlik gereksinimlerini 

sağlayamayan veya sağlayamayan ülkeler, bilhassa daha katı ve yüksek düzeyde biyogüvenlik 

gerektiren gelişmiş ülkelere ihracatları olmak üzere dünya ihracatındaki piyasalarını önemli ölçüde 

kaybedebilir. 

(iv) Ayrıca, virüs insandan insana oldukça bulaşıcı olduğu için, yüksek emek-yoğun ihracata 

dayanan ülkeler üretim aşamasında daha katı biyo-güvenlik gereksinimlerine tabi olabilecektir. Bunun 

nedeni, emek-yoğun ihracatın, üretim sürecinde insan temasını ve binlerce işçinin katılımını içermesidir. 

Pek çok ürün için ihracattan önce sıkı bir temizlik gerekliliği karşılanabilse de, diğer birçok ürün için 

ihracattan önce iyice temizlemek mümkün olmayabilir. Sonuç olarak, daha katı biyogüvenlik ve hijyen 

gereksinimlerini karşılayamayacak olan ülkeler, uluslararası pazarı, bunu yapabilen rakiplerine 

kaptıracaktır. 
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4.5. Beşinci Dalga 

Uzun vadede, özellikle pandemi sonrası dünyada, dördüncü dalgada gösterilen değişiklikler 

nedeniyle dünya ticaretinin değişen dinamikleri, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin değişmesini 

beraberinde getirebilecektir. Uluslararası ticaret ilişkilerinin nasıl değişebileceğine dair bazı temel yollar 

mevcuttur:  

(i) Daha önce açıklandığı gibi, küresel çokuluslu şirketlerin Çin’den uygun yerlere üretim ve 

tedariğindeki kaymalar ve gümrük tarifesi ve tarife dışı ticaret engellerindeki değişiklikler; bu 

değişiklikler yalnızca Çin’e aşırı bağımlılığı azaltmak için değil, aynı zamanda acil bir durumda daha 

sorunsuz tedarik zinciri sağlamak amacıyla da olabilecektir. Pandemi, özellikle ABD-Çin ticaret savaşı 

nedeniyle başlayan ABD şirketlerinin Çin’den uzaklaşma sürecini hızlandırabilecektir. 

(ii) Hükümetten hükümet çerçevesine, özellikle Çin’i içeren mevcut ve gelecek ekonomik 

programlar büyük ölçüde etkilenecektir. Kuşak ve Yol Girişimi de dâhil olmak üzere 69 ülkede Çin 

destekli 7000 proje zaten aksamalarla karşı karşıyadır. 

(iii) Hükümetler arasındaki yardım alışverişlerinden etkilenen yenilenmiş dostluklar. Örneğin 

Çin, İtalya’ya Avrupa’daki herkesten önce büyük tıbbi yardım sağlamıştır. Çin’in diğer birçok 

ekonomiye yönelik bu tür dostane jestleri insani ve dayanışma yönüne sahip olsa da, pandemi sonrası 

dünyada Çin’in ticari ilişkilerini geliştirmede veya yenilemede rol oynayabilecektir.  

(iv) Ülkeler küreselleşmeye aşırı bağımlılıklarının farkına vardıkça, birçok ülkeyi yatırım 

yapmaya ve hâlihazırda büyük ölçekte ithal ettikleri tıbbi ürünler gibi daha temel ürünleri yurt içinde 

üretmeye teşvik edebilecek olan milliyetçilik bir dereceye kadar yükselebilecektir. Bu süreç, mevcut 

ticaret ortakları portföyünüfarklılaştırarak bir ülke için ticari ilişkileri değiştirebilecektir.  

Genel olarak, raporlar COVID-19 nedeniyle bir küreselleşme sürecinin başlamış olabileceğini 

öne sürmektedir. Ülkeler tedarik zincirlerini yakınlaştırdıkça, ekonomi içindeki ileri ve geri bağlantılı 

endüstrilere yatırım yaptıkça ve daha fazla yurtiçinde üretim yapma eğiliminde olduklarında, mevcut 

küreselleşme biçimi gözle görülür şekilde küçülmeye başlayabilecektir (Yang ve Chen, 2021: 91-92). 
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Şekil 1. COVID-19 Pandemisinin Olası Ticari Etkileri 

 

5. PEKİ BUNDAN SONRA NELER OLACAK? 

COVID-19 pandemisine karşılık vermedeki en büyük zorluk, söz konusu krizin hızla 

küreselleşmesi, tamamen eşi benzeri olmaması ve bankacılık veya finansal kriz gibi bilinen nedenlerden 

kaynaklanan bir ekonomik krize benzememesidir. Ticaret politikaları etkilerin hafifletilmesi açısından 

yaşamsal kabul edilirken, aynı zamanda sorunun bir parçası olarak kabul edilebilirler; birçok ülke, 

özellikle gelişmekte olan ve yoksul olanlar olmak üzere, “komşusunu zarara sokma politikaları” 

benimsemiştir (Laoghaire, 2020: 102-104; Sykes,2020: 648-649). Pandeminin etkilerini yönetmek 

amaçlı yaklaşımlar belirlenirken bir dizi husus hatırlanmalıdır:  

Pandemi sırasında DTÖ’nün hızlı hareket etmesi ve tüm ülkelere adil davranılmasını ve acil 

durum malzemelerinin mümkün olan en az engelle karşılaşarak daha fazla aktarılmaya devam etmesini 

sağlamak için öncülük etmesi gerekir.DTÖ, ithalatçı ülkelere gereksiz ve haksız muamelelerden 

kaçınılabilmesi açısından uygulamaya konulan herhangi bir ihracat kısıtlamasını yeniden gözden 

geçirmek için tıbbi ve gıda ürünleri gibi temel malları üreten önde gelen ülkelere danışmalıdır.COVID-

19 gibi küreselleşmiş bir salgınla başa çıkmak için, ülkelerin ortak yararı için uluslararası düzeyde 

karşılık verilmesi gerekir ve ülkeler yalnızca kendilerine değil genel olarak tüm taraflara fayda sağlayan 

ticaretle ilgili politika değişikliklerini dikkate almalıdır. 
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DTÖ, bu uygulamanın dünya düzeyinde sağlanması için öncü rolü üstlenmelidir. Ayrıca, tahsilat 

eylemleri için ek tartışmalar, müzakereler ve anlaşmalar farklı düzeylerde gerçekleşebilir; örneğin, 

bölgesel (Asya, Latin Amerika), ekonomik birlik (AB, Afrika Ekonomik Birliği) veya diğerleri (G20, 

SAARC).Yoksul ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğu zayıf sağlık altyapısı nedeniyle ekonomik 

olarak kırılgandır; hayatta kalmalarına yardımcı olmak için, DTÖ’nün pandemi sırasında ve pandemi 

sonrası dönemde onlar için uluslararası ticarette olası lehte tedavileri dikkate alması gerekebilir.Pandemi 

sonrası dönemde dünyanın yeni bir dünya ticaret düzenine şahitlik edebilmesinin yanı sıra, DTÖ’nün 

buna liderlik etmeye hazır kalması ve dünyadaki bu tür küresel ölçekli gelecekteki krizlerle mücadele 

etmek için küresel ticaret sisteminin daha fazla dirençli olmasını sağlaması gerekmektedir.  

6. SONUÇ 

COVID-19, büyük ya da küçük, gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomileri tehlikeye atmakla 

tehdit etmektedir, çünkü bu gelişmelerin sonu halen belirsizliğini korumaktadır. Ekonomiler sıkıntı 

çektiği sürece, dünya ticaret akışları, esas olarak talep ve arz şokları yoluyla düşecektir. Dünya 

piyasalarında, temel mallara yönelik talebin arza göre artmaya devam etmesi, yani fiyatları daha da 

yükseltmesi, olası iken, temel olmayan mallara yönelik talebin yakın gelecekte daha da düşmesi 

mümkün olacaktır. 

Bununla birlikte, dünya üretiminin ve ticaretinin çoğunluğunu temel olmayan mallar 

oluşturduğundan dolayı, dünya toplam ticaret akışı azalacaktır. Ticaret akışlarındaki değişikliklere ek 

olarak yakın başka önemli değişiklikler de mevcuttur. Dünya piyasalarında rekabet ve ticari ilişkilerin 

doğasında önemli bir değişiklik olması örneğin, Çin egemenliğinin azaltılması, yeni ticaret engelleri 

biçimleri ve yenilenen ticaret anlaşmaları ve uluslararasındaki ilişkiler, olasıdır. Ayrıca, acil bir durumda 

diğer dünya ülkelerine bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkelerin temel malları daha fazla yurtiçinde 

üretmeye odaklanabileceği bir küreselleşmeden uzaklaşma modeli ortaya çıkabilecektir. Bunların 

tümünü, COVID-19 pandemisi sonrası dünya ekonomisi dâhilinde yeni bir uluslararası ticaret düzeni 

olarak kabul edilebilecektir. 
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE HIZLI KALKINMANIN SEBEP OLDUĞU BÖLGESEL 

GELİR ADALETSİZLİĞİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI 

Dr. Esat İPEK  

ÖZET 

Kurulduğu 1949 yılından itibaren uzunca bir süre komün sistem ile yönetilmiş olan Çin Halk 

Cumhuriyeti, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını görüp, 1978 yılında sosyalist piyasa ekonomisine 

geçiş yapmıştır. Günümüze kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen Çin ekonomisi, özellikle son 30 yılda, dış 

ticaret odaklı bir şekilde hızla büyümüştür.  Ekonomik açıdan başarılı kabul edilen bahse konu dönemin 

ardından ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ciddi manada büyürken, bu büyümenin halka yansıyıp refaha 

dönüşmesi noktasında bazı problemler yaşanmıştır. Bu durumu düzeltmek için çeşitli tedbirler almaya 

çalışan Çin, ekonomik büyümenin yanı sıra halkın yaşam kalitesini yükseltecek politikalara da ağırlık 

vermeye başlamıştır. 

Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan bireyler arasında ortaya çıkan gelir adaletsizliği ekonomik 

büyüme bağlamında elde edilen başarının önüne geçmiştir. Gelir adaletsizliğinin de beslediği yoksulluk 

problemi, kırsal bölgelerdeki nüfus açısından hayati bir soruna dönüşmüştür. Bu doğrultuda 2013 

yılında hayata geçirilen “Hedeflenen Yoksulluğun Azaltılması” (TPA) stratejisi Çin’in yoksullukla 

mücadele bağlamında geliştirdiği ve başarılı bir şekilde uyguladığı en önemli politikadır. TPA 

kapsamında, yoksulluk çeken bireylerin sadece elde ettikleri gelir üzerinden değil, eğitim ve sağlık gibi 

beşerî sermayeyi güçlendirecek, temel kamu hizmetlerine erişimleri açısından da desteklenmeleri ön 

plana çıkmaktadır.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin uzun yıllara yayılan yoksullukla mücadele stratejisi TPA ile birlikte 

zirve noktasına ulaşmış, ülkede yoksulluk sorununun çözümüne dair önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

Çin’in elde ettiği bu başarı, özellikle gelişmekte olan birçok ülkenin ana gündem maddesi olan yoksulluk 

sorununun çözümü için incelenebilecek önemli bir başarı hikayesidir. Bu çalışmada, Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar olan ekonomik gelişim süreci ve bu süreçte 

gerçekleştirilen hızlı kalkınma ele alınmıştır. Söz konusu hızlı kalkınma dolayısıyla ortaya çıkan 

bölgesel gelir adaletsizliği ve kalkınma farklılıkları da bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu 

sorunların ortaya çıkmasını desteklediği yoksulluk probleminin çözümü için planlanan stratejiler ve 

hayata geçirilen uygulamalar da çalışmanın üzerinde durduğu başlıklardan bir diğeridir. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Gelir Adaletsizliği, Yoksullukla Mücadele.  

 
 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Cinnah Caddesi No:16 Çankaya/Ankara, Türkiye, esatipek@hotmail.com, Orcid ID: 
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JEL Kodları: D60, F63, I30. 

REGIONAL INCOME INJUSTICE AND FIGHT AGAINST POVERTY CAUSED BY RAPID 

DEVELOPMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

ABSTRACT 

The People's Republic of China, which has been governed by a communal system for a long time 

since its establishment in 1949, saw that this system was not sustainable and in 1978 switched to a 

socialist market economy. Until now, the Chinese economy following the ups and downs, especially in 

the last 30 years, foreign trade has grown rapidly in a way oriented. While the gross domestic product 

of the country grew significantly after this period, which was considered to be economically successful, 

some problems were experienced at the point of reflecting this growth to the public and turning into 

prosperity. Trying to take various measures to correct this situation, China has started to focus on 

policies that will increase the quality of life of the people as well as economic growth. 

Income injustice emerging among individuals living in rural and urban areas has prevented the 

success achieved in the context of economic growth. Poverty problem, which is also fed by income 

inequality, has turned into a vital problem for the population in rural areas. In this direction, the 

"Targeted Poverty Alleviation" (TPA) strategy, which was implemented in 2013, is the most important 

policy that China has developed and successfully implemented in the context of combating poverty. 

Within the scope of TPA, it is prominent that individuals in poverty are supported not only on the income 

they earn, but also in terms of their access to basic public services that will strengthen human capital 

such as education and health. 

The strategy of combating poverty of the People's Republic of China, which has spread over many 

years, reached its peak with TPA, and important gains were achieved in solving the poverty problem in 

the country. This success achieved by China is an important success story that can be examined for the 

solution of the poverty problem, which is the main agenda item of many developing countries. In this 

study, the economic development process from the establishment of the People's Republic of China until 

today and the rapid development process realized in this process are discussed. Regional income 

inequality and development disparities arising due to this rapid development are also discussed within 

the scope of this study. Strategies planned for the solution of the poverty problem and the practices 

implemented, which support the emergence of these problems, are another important headings of the 

study. 

Keywords: Development, Income Injustice, Combating Poverty. 

JEL Codes: D60, F63, I30. 
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1. GİRİŞ 

Çin Halk Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadar halkın refahını artırmak ve yoksullukla 

mücadele edebilmek için birçok reform gerçekleştirmiştir. Nüfusunun önemli bir bölümü kırsal 

bölgelerde yaşayan Çin, kalkınma amacıyla gerçekleştirdiği reformların pek çoğunu kırsaldaki halkı 

merkeze alarak planlamıştır. 1949 yılında yönetime gelen Mao’nun hayata geçirdiği uygulamalar halkın 

refahını artırmak yerine, kendinden önceki feodal uygulamaların bir çeşit türevi olarak devam etmiştir.  

1978 yılında Komünist Parti’nin ve doğal olarak ülkenin başına geçen Xiaoping ise Çin’in bugün 

dahi takip ettiği kalkınma stratejisinin temellerini atmıştır. Komün sisteminin, yerini sosyalist piyasa 

ekonomisine bırakmasıyla birlikte, yeni kalkınma planları şekillenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

İhracata dayalı bir ekonomik büyümeyi hedefleyen Deng Xiaoping, ayrıca tarım sektörünü de 

destekleyerek kırsal bölgelerin kalkınmasını sağlamıştır. Bu şekilde, kırsaldaki hane halklarının 

gelirlerini artırarak, ülke genelinde yoksulluk oranlarını düşürmeye çalışmıştır.  

1980’lerin başında kalkınmanın sürdürülebilir olması için iç kaynakların yeterli olmadığı 

anlaşılmış ve yabancı sermeyenin ülkeye çekilebilmesi için çeşitli teşvik politikaları hayata geçirilmiştir. 

Uygulanan politikalar ile küresel ekonomiye entegre olan Çin, kişi başına düşen ortalama gelir 

bağlamında zenginleşmiş fakat bu gelirin dağılımında adaleti sağlayamamıştır. Kırsal bölgelerde 

yaşayan nüfusun gelir kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin katma değer açısından yetersiz olması, söz 

konusu gelir adaletsizliğinin en temel sebeplerinden birisidir. Gelir dağılımı açısından dezavantajlı olan 

kırsal bölgelerin eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerine de yeteri kadar ulaşamamaları, kentsel 

ve kırsal bölgeler arasında kalkınma ve refah açısından önemli bir fark oluşturmuştur.   

Çin’in yoksullukla mücadele çabaları geçmişte sadece tarımsal faaliyetlerin arttırılmasına 

dayanırken, 2013 yılında hayata geçen Hedeflenen Yoksulluğun Azaltılması (TPA) stratejisi ile birlikte, 

sadece gelirin yükseltilmesi değil, eğitim ve sağlık gibi beşeri sermayeyi destekleyecek ve halkın 

refahını artıracak unsurlar da yoksullukla mücadele kapsamına dahil edilmiştir. TPA çerçevesinde 

yoksullukla mücadele için hazırlanan planlar, programlar ve projeler için ihtiyaç duyulan istatistiki veri 

birey bazlı araştırmalarla toplanmıştır. Bu sayede, muhtaç bireyler en doğru şekilde tespit edilebilmiş 

ve yoksullukla mücadele kapsamında ayrılan kaynaklar en verimli şekilde kullanılabilmiştir. Bu 

doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan projeler; endüstriyel alanda yapılan reformların yanı sıra, 

bölgelerin finansal gelişimini, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını ve çeşitli toprak 

reformu uygulamalarını kapsamaktadır. 
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2. ÇİN EKONOMİSİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında Komünist Parti ile Milliyetçi Parti arasında yaşanan iç 

savaşın, Komünist Parti lehine sonuçlanmasıyla, Mao Zedong tarafından ilan edilmiştir. Yeni yönetimle 

birlikte komünist anlayış hem ekonomik hem de sosyal açıdan ülke genelinde yoğun bir şekilde gündelik 

hayatı etkilemeye başlamıştır. Bu doğrultuda hayata geçirilen kısıtlayıcı politikalar, özellikle çalışma 

hayatında bazı olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Bu dönemde vatandaşlar çeşitli sosyal haklara 

kavuşmak yerine, Komünist Parti için ağır şartlar altında çalışmak zorunda bırakılmışlardır (Saray ve 

Gökdemir, 2007: 662). Mesai kotaları gibi çeşitli uygulamalarla çalışmaya zorlanan işçiler, emeklerinin 

karşılığını alamadan uzun süreler boyunca mesai yapmaya mecbur kalmışlardır. 

Komünist devrimin gerçekleştiği dönemde, halkın yüzde 90’ının kırsal bölgelerde yaşaması, 

tarım sektörünü ülkenin en önemli geçim kaynağı haline getirmiştir. Ancak, feodal sistemin hakim 

olduğu ülkede toprak sahipleri, tarımsal faaliyetlerin önemli bir bölümünü kendi kontrolleri altında 

tutmaktaydılar. Bu durumdan rahatsızlık duyan yeni yönetim, ülkedeki tarımsal alanların tamamına el 

koyup, 1980’li yıllara kadar varlığını devam ettirecek olan komün sistemini kurmuştur. Bu sisteme göre 

aileler ortak tarım alanlarında, devlet tarafından verilen kotalar doğrultusunda üretim yapmaya 

zorlanmışlardır. Bahse konu kotaları dolduramayan ve belirtilen miktarda üretim gerçekleştiremeyen 

insanlar ise gıda, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden mahrum bırakılarak, cezalandırılmışlardır 

(Dibo ve Aytaç, 2017: 166). 

Komün sistemi bir üretim biçimi olmanın dışında, yönetim sistemi olarak da uygulanmaktaydı. 

Bu sisteme katılım, gönüllülük esasına dayandırılsa da başka geçim kaynağı kalmayan ve bireysel üretim 

arazileri yetersiz olan köylüler, sisteme katılmak zorunda kalmaktaydılar. Bahse konu sistem 

kapsamında verimli tarım arazilerinde yaşayan köylüler güçlenirken, verimsiz arazilerde yaşayan 

köylüler, açlık ve çeşitli zorluklarla yüz yüze kalmışlardır. Mao’nun “great leep forward” ismini verdiği 

ve Çin Komünist Partisi tarafından 1958-1962 yılları arasında uygulanan “büyük ileri atlama” projesi 

ile gerçekleştirilmeye çalışılan tarımsal kalkınma ve refah sistemi, feodalitenin yıkılmasında başarılı 

olmakla birlikte, yeni bir zengin sınıfı ortaya çıkararak komün sistemin yöneticilerine fayda sağlamıştır 

(Dibo ve Aytaç, 2017: 166). 

1976’da hayatını kaybeden Mao’nun uygulamaya koyduğu politikaların etkisi, Mao’nun karsının 

başını çektiği “dörtlü çete” tarafından 1978 yılına kadar devam ettirilmiştir. 1978 yılında Komünist 

Parti’nin başına geçen Deng Xiaoping, dörtlü çeteyi yönetim sisteminin dışına çıkartarak, Mao gibi 

ideolojiye değil, ekonomiye öncelik vermiştir. Ekonomiyi güçlendirmek için ülkeyi dışa açan Xiaoping, 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde küreselleşme sürecini başlatan kişi olarak anılmaktadır (Saray ve Gökdemir, 

2007: 662). Bahse konu dönemde siyasi tutuklamalar gibi pek çok engelle karşı karşıya kalan yeni 

yönetim, iktidarda kalmayı başararak, ekonomiyi dışa açan reformları gerçekleştirebilmiştir. Çin halkı 
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1980’lerden itibaren ekonomik açıdan yaşadığı serbestleşmesinin yanı sıra, sosyal açıdan da 

özgürleşmeye başlamıştır. 

Deng Xiaoping’in hedefi, öncelikle sermaye sahiplerinin güçlenmesi, sonra da halkın geneline 

yayılan bir refah artışıdır. Bu hedef doğrultusunda, açık piyasa ekonomisi çerçevesinde ekonominin 

büyük oranda kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşmasına dayanan, sosyalist piyasa ekonomisine geçiş 

yapılmıştır. Komün sisteminin yerine gelen sosyalist piyasa ekonomisine göre tarımsal üretim 

bağlamında “aile sorumluluk sistemi” uygulamaya geçirilmiştir. Aile sorumluluk sistemine göre 

toprağın işlenmesi ve üretim yapılması için devlet ile aile arasında bir sözleşme yapılmakta ve mülkiyeti 

devlette kalan toprağın işletme hakkı belirli bir süreliğine aileye verilmektedir (Saray ve Gökdemir, 

2007: 665).  

Xiaoping’in ortaya koyduğu kalkınma planı, emek yoğun şekilde üretim yapan sanayi sektörünün, 

tarım sektörü tarafından -işgücü bağlamında- desteklenerek, ihracata dayalı bir ekonomik büyümeyi 

hedeflemektedir. Söz konusu kalkınma planı 1991 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra ise 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyümenin asıl kaynağı haline gelmiştir. Devlet eliyle oluşturulan 

fırsatlar ve teşvikler yabancı sermayenin ilgisini çekmiş ve bu kapsamda yatırımlar, 1997 yılına kadar 

artarak devam etmiştir. 1997-2002 yılları arasında ise teknolojik yetersizlikler dolayısıyla büyüme belirli 

bir seviyenin üzerine çıkamamış ve ekonomik büyüme sekteye uğramıştır (Naughton, 1993: 505-507). 

Ekonomide yaşanan durgunluk döneminin aşılabilmesi için düşük faizli kredi imkanları 

sağlanmış, küçük ölçekli kamu teşebbüsleri özelleştirilmiş ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

daha fazla teşvik edilmeye başlanmıştır. 2004 yılına kadar, söz konusu tedbirlerle sağlanan hızlı 

büyüme, ekonomi üzerinde enflasyonist bir baskı doğurmuştur. Enflasyonla mücadele kapsamında 

ekonomiyi soğutmak için kredi imkanları sınırlandırılmış ve yabancı yatırımlara verilen destekler 

sonlandırılmıştır (Li, 2008: 87-89). Bu müdahaleler sonucunda ekonomide yeniden istikrar sağlanmış 

ve büyüme devam etmiştir.  

Çin Halk Cumhuriyeti 2010 yılında Japonya’yı geride bırakarak, dünyanın en büyük ikinci 

ekonomisi olmayı başarmıştır. Ekonominin ulaştığı nokta ile birlikte Çin, düşük kaliteli ve yarı mamul 

üretiminden vazgeçmiştir. 2012 yılından sonra tam ve orta mamul ile yüksek teknolojili ürünler ağırlıklı 

olarak üretilmeye başlanmıştır. Üretimin kalitesinin artması ile birlikte Çin’in ticaret yaptığı ülke sayısı 

da artmaya başlamıştır. Bu durum -doğal olarak- ticaret hacmini de arttırmıştır. Xiaoping’in iktidara 

geldiği 1978 yılında 36 milyar dolar olan toplam dış ticaret, 2018 yılında 4,6 trilyon dolara yükselmiştir 

(Ticaret Bakanlığı, 2020). 

Çin, uyguladığı ekonomik teşvikler ve politikalar sayesinde, komünizmin kapalı ekonomik 

anlayışından uzaklaşarak, küresel ekonomiye uyum sağlamıştır. Böylece hem toplam gelirini arttırmış 

hem de kişi başına düşen ortalama gelir bağlamında zenginleşmiştir. Ekonomik büyümenin hızlandığı 
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1980’lerden itibaren Xiaoping’in hedeflediği gibi sermaye sahipleri güçlenmiş, ancak ortaya çıkan 

zenginliğin halka yayılması noktasında beklentiler karşılanamamıştır.   

3. HIZLI KALKINMA VE GELİR ADALETSİZLİĞİ 

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş felsefesi kapsamında komünizmi vaat ettiği için gelir dağılımında 

adaletin sağlanması, sosyal sınıflar arasında eşitliğin tesis edilmesi, halkın iktidara doğrudan etki 

edebilmesi ve feodal sistemin ortadan kaldırılması halkın temel beklentilerini oluşturmaktaydı. Ancak 

sistem bu şekilde işlememiş, vaatlerin gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Toplam gelirin halka 

yayılarak, refah seviyesinin yükseleceği ifade edilmiş olsa da bu hedef gerçekleştirilememiştir. Tarıma 

dayalı bir ekonomiye sahip olan Çin’de, bölgesel olarak farklılaşan tarımsal verimlilik yüzünden, toplam 

gelir bölgeler arasında eşit bir şekilde dağılmamıştır.  

Diğer taraftan, gelir dağılımı açısından kırsal bölgeler ve kentler arasında da belirgin bir farklılık 

bulunmaktadır. Kentleşmenin ön planda tutulduğu Çin’de kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan halk; 

eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerine aynı oranda erişim sağlayamamaktaydılar. Kır ve kent 

arasındaki kişi başına düşen ortalama gelir farkı 1978 yılında 2,6 kat iken, aynı yıl başlatılan kırsal 

kalkınma reformları sayesinde 1985 yılında 1,9 kata düşürülmüştür. Kalkınma bağlamında yapılan 

reformlarda kentlerin yeniden ön plana çıkmasıyla gelir farkı da 1994 yılında yeniden 2,9 kata çıkmıştır. 

2009 yılında ise bölgeler arasındaki farklılık en yüksek seviyesine ulaşmış ve 3,3 kata kadar yükselmiştir 

(Ertekin, 2017: 26).  

Kırsal bölgelerde yaşayan halk için gelir adaletinin sağlanamamasında, tarımsal üretimin 

ekonomik katkısının düşük olması ve ülkedeki tarımsal faaliyetlerin emek yoğun şekilde 

gerçekleştirilmesi en önemli faktörlerden birisidir. Çin, makro ekonomik göstergeler açısından büyük 

bir ilerleme sağlamış olsa da gelir dağılımında adaletin temel göstergesi olan Gini katsayısı bağlamında 

yeterli gelişmeyi sağlayamamıştır. Çin’in Gini katsayısı 2005 yılında 40,9, 2008 yılında 43,0 olarak 

gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise zirve noktasına ulaşıp 43,7 olarak gerçekleşmiştir (Dünya Bankası, 

2020). Gelir adaletsizliği probleminin çözülememesinin en önemli gerekçelerinden birisi, sanayi ve 

hizmet sektörünün şehirlerde yoğunlaşması ve kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun kentlere göç etmesidir. 

Sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilen bireylerin gelirleri artarken, tarım sektöründe faaliyet 

gösteren kırsal nüfusun geliri ise görece düşük kalmıştır. Ayrıca, kırsalda kalan bireylerin ileri yaşlarda 

olması ve kentlerde yaşayan çocuklarının gönderdikleri paraya muhtaç olmaları, gelir dağılımı açısından 

gelinen noktanın bir diğer önemli göstergesidir (Özekicioğlu ve Kılıç, 2017: 25-27). 

Shanghai, Beijing ve Tianjin gibi ülkenin gelişmişlik açısından en önde gelen şehirlerinde kayda 

değer oranda sermaye sahibi olan girişimcilerin çalışanlarına ödedikleri ortalama ücret ülke 

ortalamasının oldukça üzerindedir. Diğer taraftan; Gansu, Xizang ve Yunnan gibi geleneksel tarımla 

uğraşan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ise ortalama gelir ülke ortalamasının da altındadır. Örneğin, 
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Yunnan’daki kişi başına düşen ortalama gelir yıllık 3 bin 500 dolar iken Çin genelindeki kişi başına 

gelir bunun yaklaşık üç katıdır (National Bureau of Statistics of China, 2020). 

Gelir adaletsizliği sorununu tam olarak çözmek mümkün olmasa da tarım sektöründe 

mekanizasyonun artırılması ve gelişen teknolojiye uyum sağlanması üretimin katma değerini arttırıp, 

buradan gelir elde eden bireylerin görece daha yüksek bir refaha ulaşmalarını mümkün kılacaktır. Aksi 

taktirde kentsel bölgelerdeki gelir artışından kırsal bölgelerin pay alması mümkün olmayacak ve gelir 

adaletsizliği giderek büyümeye devam edecektir. Çin Halk Cumhuriyeti gelir dağılımında adaleti 

sağlama noktasında beklentileri tam olarak karşılayamamış olsa da ülke genelindeki mutlak yoksulluk 

problemiyle ilgili kayda değer bir ilerleme sağlamıştır.  

4. YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI 

Çin’de, 1990 yılında günlük 2 doların altında gelire sahip olan nüfus oranı yüzde 66,3 iken bu 

oran 2012 yılında yüzde 6,5’e düşürülmüştür (Dünya Bankası, 2020). 2013 yılında göreve gelen Xi 

Jinping liderliğindeki yoksulluğu azaltma çabalarının temel dayanaklarından bir tanesi, Hedeflenen 

Yoksulluğu Azaltılması (Targeted Poverty Alleviation - TPA) stratejisi olmuştur. İki aşamadan oluşan 

TPA’nın ilk aşaması, ülkedeki yoksulların doğru bir şekilde tespit edilmesi, tespit edilen bireylere ve 

gruplara yönelik doğru projelerin hazırlanması, bu projelerin doğru bir şekilde fonlanması ve bu alanla 

ilgili teknik uzmanlığı olan kişilerin görevlendirilmesi gibi ön hazırlık çalışmalarından oluşmaktadır. 

İkinci aşama ise yoksullukla mücadele bağlamında endüstriyel kalkınma, yerleşim politikalarının 

gözden geçirilmesi, finansal gelişme, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve toprak 

reformu kapsamında yürütülecek projelerden oluşmaktadır (Zhou vd., 2018: 54-55). 

TPA, köyler veya bölgeler yerine yoksulluk istatistiklerinin birey bazında oluşturulmasını 

hedefleyerek, birey bazlı önlemlerin ve politikaların geliştirilmesini öngörmektedir. Bu doğrultuda, Çin 

yerel yetkililerinin her bir bireyden veri toplamasına olanak tanıyan, ulusal çapta bir veri kayıt sistemi 

oluşturulmuştur. 128 bin köy ve 290 bin hanenin kayıtlı olduğu sistem, demografik ve coğrafi açıdan 

ülke genelindeki yoksulluk oranlarının en doğru şekilde tespit edilebilmesi için kayda değer bir katkı 

sağlamıştır (Focus Asia, 2019: 3). Birinci aşamasında yoksulluk verilerinin doğru bir şekilde 

saptanmasını hedefleyen TPA’nın ikinci aşaması kapsamında yer uygulamalar aşağıda incelenmektedir.  

4.1. Endüstriyel Kalkınma Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması  

Bu kapsamda; katma değeri düşük olan, küçük aile çiftliklerinde geleneksel yöntemlerle 

gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin, ticarileştirilerek daha yüksek katma değerli hale getirilmelerini 

teşvik etmek için üreticileri ulusal pazara entegre edecek bir e-ticaret sistemi geliştirilmiştir. Tarımın 

endüstriyelleşmesi kapsamında ülke genelinde satışa sunulabilmesi için yenilebilir mantar yetiştiriciliği 

teşvik edilmiş ve endüstriyel boyutta ürün işleme ve satış sistemleri oluşturulmuştur. Diğer taraftan; 
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hünnap ve ceviz gibi bölgesel ölçekte yetiştirilen yerel ürünlere de odaklanılmıştır. Ayrıca, ülkenin her 

bölgesine lojistiğinin sağlanabilmesi için dayanıklı elma türleri ve geç olgunlaşan şeftali gibi özel 

nitelikli ürünler de geliştirilmiştir (Guo vd., 2019: 5-6). 

Kırsal bölgelerdeki üretimin ulusal pazara yönlendirilebilmesi için geliştirilen e-ticaret sistemine 

Alibaba ve JD.com gibi küresel e-ticaret siteleri, çeşitli rehberlik ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek, 

aktif katkıda bulunmuşlardır. Yerel üreticilere rehberlik eden işletmelerin yanı sıra, devlet de atıl 

durumdaki arazisini tarıma kazandıran hane halklarına 22 bin Yuan’dan 150 bin Yuan’a kadar kredi 

teşviki sağlamıştır. Bu kapsamda 2016 yılına kadar 3 bin 300’den fazla hane devletin sunduğu 

teşviklerden yararlanmıştır. Söz konusu teşvikler için devletin bütçesinden 113 milyon Yuan kaynak 

ayrılmıştır (Guo vd., 2019: 5-6). 

4.2. Yerleşim Politikaları Aracılığıyla Yoksullukla Mücadele  

Çin’in yoksullukla mücadele kapsamında ön plana çıkardığı programlardan birisi olan yeniden 

yerleşim politikası, coğrafi şartlar gereği desteklenmesi mümkün olmayan kırsal kesimdeki yoksulların, 

altyapının erişilebilir olduğu ve coğrafi açıdan daha verimli bir konuma sahip olan, merkezi yerleşim 

yerlerine taşınmalarını öngörmektedir. Yoksullukla mücadele kapsamında ele alınan yeniden yerleşim 

politikası, Çin tarafından bir çeşit kırsal kalkınma aracı olarak kullanılmıştır. Yoksulluğun fazla olduğu 

kırsal bölgelerdeki halkın yaşam standartlarını artırmak için sanitasyon ve benzeri altyapı hizmetlerine 

erişimin iyileştirilmesi, bahse konu politika kapsamında temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu sayede, 

özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi ve daha insani şartlarda yaşanabilmesi 

mümkün kılınmaya çalışılmıştır (Yang vd., 2020: 4-5). 

  Bu bağlamda, 2011 yılından bugüne kadar olan dönemde bin 400 ilçeden toplam 9,81 milyon 

insan, yeniden yerleştirme politikası kapsamında ülke genelindeki farklı bölgelerde iskan edilmişlerdir. 

TPA stratejisi kapsamında uygulanan yeniden yerleşim politikası, sadece barınılacak konutların inşasını 

değil, aynı zamanda iskan sonrası destekleyici altyapı hizmetlerinin arttırılmasını ve yeni yerleşim 

bölgelerinin çevresinde kurulacak kamu hizmet binalarının planlanmasını da kapsamaktadır (Liu vd., 

2017: 71). 

4.3. Finansal Gelişmenin Yoksullukla Mücadeleye Katkısı 

Çin’de, 1970’lerin sonunda başlayan ekonomik reformla birlikte, finansal sistemin tek bir kamu 

bankası aracılığıyla yürütülmesinden vazgeçilmiş, bunun yerine hem aktör hem de araç bakımından, 

çeşitlendirilmiş bir finansal sisteme geçilmiştir. Hali hazırda finans sektörünün önde gelen aktörleri; Çin 

Merkez Bankası, belirli sektörlerin (dış ticaret ve tarım) kalkındırılması için faaliyet gösteren politika 

bankaları, ticari bankalar, banka dışı finans kuruluşları ve sigorta şirketleridirler. Ayrıca, menkul kıymet 

piyasasında faaliyet gösteren aktörler de finansal sistem kapsamında önemli bir role sahiptirler. Çin’in 
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bankacılık sektörü, büyük ölçüde devlete ait dört büyük banka etrafında yoğunlaşmıştır. Sektörü 

yönlendiren bu bankalar; Çin Bankası (BOC), Çin İnşaat Bankası (CCB), Çin Sanayi ve Ticaret Bankası 

(ICBC) ve Çin Ziraat Bankası (ABC)’dır (Ho, ve Odhiambo, 2011: 104). 

Finansal kalkınma aracılığıyla yoksulluğun azaltılması kapsamında, 2013 yılında TPA 

çerçevesinde hayata geçirilen uygulamalarla, özellikle kırsal bölgelerdeki halkın desteklenmesi için 

sigorta şirketlerini, bankaları, çiftçileri ve işletmeleri içeren bir teşvik modeli oluşturulmuştur. Bu 

doğrultuda, finansal kuruluşlar ile kırsal haneler arasındaki bilgi asimetrisi problemini ortadan 

kaldırmak ve sermayenin kırsal bölgelere girmesini sağlayacak mekanizmalar tesis edilmiştir. 200’den 

fazla köyü kapsayan bir mali hizmet ağı kurulmuş ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve söz konusu 

bölgelerdeki nüfusu yoksulluk riskine karşı güçlendirmek için devletin de katkı verdiği bir tarım 

sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede, yoksullukla mücadelede kullanılan finansal kaynakların 

riski, kamu tarafından paylaşılmıştır (Liu vd., 2017: 69). 

 4.4. Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi  

Eğitim, yoksulluk kısır döngüsü olarak bilinen, yoksulluğun nesiller arası aktarımını 

engelleyebilecek yegane araçlardan birisidir. Çin devleti de yoksul hanelerdeki çocukların eğitim 

hakkını korumak ve ülke genelinde yoksullukla mücadele etmek amacıyla, eğitim altyapısının 

güçlendirilmesi ve eğitime ulaşım imkanlarının artırılmasını hedeflemiştir. Bu bağlamda; özellikle kırsal 

bölgelerdeki çocukların okula devamlılıklarını sağlamak için yatılı okullar inşa edilmiş ve ülke 

genelinde rüştünü ispatlamış olan okullarla, yeni açılan okullar arasında eğitim-öğretim kalitesinin 

artırılması amacıyla iş birlikleri tesis edilmiştir (Guo vd., 2019: 7-8). 

 Ayrıca, mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için önemli sanayi kuruluşlarıyla 

birlikte hareket edilerek, doğrudan istihdama yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Örneğin, büyük 

otomobil üreticileri ile bir eğitim merkezi kurulmuş ve 2013-2017 yılları arasında yoksul hanelerden 

gelen 740 öğrenci bu eğitim merkezinden mezun olup, istihdam edilmiştir.  Bunun yanı sıra; ana 

okulundan üniversiteye kadar her kademeden öğrenci için devlet tarafından çeşitli yardım programları 

hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 2015 yılından bugüne kadar devlet bütçesinden 13 milyon Yuan’lık 

özel bir bütçe ayrılmıştır (Guo vd., 2019: 7-8). 

4.5. Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi  

Uzun dönemler boyunca takip edilen dengesiz kalkınma stratejileri dolayısıyla, ülkenin doğusu 

önemli sosyal ve ekonomik kazanımlar elde ederken, orta ve batı bölgelerde yaşayan nüfus, gerçekleşen 

kalkınmadan yeteri kadar pay alamamıştır. Ortaya çıkan bölgesel bazlı sosyo-ekonomik farklılıklar, 

özellikle orta ve batı Çin’de yer alan kırsal bölgelerdeki nüfusun kalitesiz ve yetersiz beslenmesine sebep 

olmuştur. Bu duruma, bahse konu bölgelerdeki sağlık altyapısının yetersizliği de eklenince, nüfusun 
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önemli bir bölümü ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmıştır. (Fang vd., 2010: 15). Kötü sağlık 

koşulları, birçok yoksul hanenin çeşitli hastalıklar sebebiyle uzun yıllar boyunca yoksulluk kısır 

döngüsü içerisinde kalmasına sebep olmuştur. 

2013 yılında ortaya çıkan TPA kapsamında Çin devleti, yoksul bölgelerdeki sağlık hizmetlerine 

aktarılan kaynağın arttırılmasına karar vermiş ve altyapının güçlendirilmesi için bahse konu bölgelerde 

yeni sağlık tesisleri kurmuştur. Bu kapsamda; yeni hastaneler, anne-çocuk bakım hizmet merkezleri ve 

hastalık kontrol ve önleme merkezleri inşa edilmiştir. Ayrıca, söz konusu tesislerin tıbbi ekipman 

açısından donatılması için de önemli kaynaklar ayrılmıştır. Tıpkı yeni açılan okullar ile rüştünü 

ispatlamış okullar arasındaki işbirliği gibi sağlık alanında da yeni açılan hastaneler için ülke genelindeki 

büyük hastanelerde çalışan tecrübeli doktorlardan eğitim desteği alınmıştır.  Diğer taraftan, sağlık 

sisteminin finansmanı için temel sağlık sigortası sistemi geliştirilmiştir. Bu doğrultuda yıllık 18 milyon 

Yuan’lık özel bir bütçe oluşturulmuştur. Ayrıca, çeşitli kritik hastalıklardan muzdarip olan, ancak tedavi 

için gereken mali güce sahip olmayan yoksullar için de 10 milyar Yuan’lık bir fon kurulmuştur (Dai vd., 

2020: 2-3). 

4.6. Yoksullukla Mücadele Kapsamında Toprak Reformu 

Dünyanın en kalabalık gelişmekte olan ülkesi olan Çin, yaşadığı hızlı kalkınma süreci sonucunda, 

buna bağlı olarak gerçekleşen hızlı kentleşme yüzünden, pek çok tarım arazisini kaybetmiştir (Zhou vd, 

2018, s. 58). Bu durum; arazilerin verimsiz kullanımı, dağınık ve parçalanmış tarım arazileri ve ciddi 

boyutlara ulaşan toprak kirliliği problemi dolayısıyla, hali hazırda zaten yetersiz olan tarımsal üretim 

miktarının daha da düşmesine sebep olmuştur (Zhou vd., 2019: 340). 

Yoksullukla mücadele konusunda büyük çaba gösteren Çin’in, bu hususta gerçekleştirmiş olduğu 

stratejilerden biri de TPA stratejisi kapsamındaki toprak reformudur. Yoksulluk sorununu yoğun olarak 

yaşayan bölgelerin, bu problemden kurtulmaları için yeni bir fırsat olarak değerlendirilen reform 

kapsamında, 2013 yılından bugüne kadar 5200 parselden fazla arazi toplulaştırılmıştır (Zhou vd., 2019: 

342). 

Yoksulluğun azaltılmasını ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi hedefleyen Çin; işletmeleri, 

köy kooperatiflerini ve çiftçileri kapsayan bir çalışma başlatmıştır. Bu doğrultuda, ekilebilir alanların ve 

tarımsal faaliyetlerin planlanmasına yönelik çeşitli projeler geliştirilmiş ve yatırımlar yapılmıştır (Guo 

vd., 2019: 8). Söz konusu politika ve uygulamalar sonucunda; tarım arazilerinin verimliliği arttırılmış, 

tarımsal üretimde ölçek ekonomisi öncelenmiş ve rekabete dayalı bir piyasa yapısı oluşturulmuştur. Bu 

sayede; modern tarım uygulamaları yaygınlaştırılmış, ekolojik risklerin azaltılması ve ulusal gıda 

güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar ön plana çıkartılarak, kırsal kalkınma desteklenmiştir (Liu 

ve Li, 2017: 277). 
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5. SONUÇ 

1949 yılında, Mao Zedong’un liderliğinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 30 yıl 

boyunca, sahip olduğu kalkınma hedefini gerçekleştirebilmek için merkezi planlamaya dayalı bir strateji 

izlemiştir.  Bu bağlamda hayata geçirilen “büyük ileri atlama” projesi ile kayda değer bazı gelişmeler 

sağlansa da sürdürülebilir bir kalkınma hedefine ulaşıldığını söylemek mümkün değildir. Ekonomik 

istikrarın sağlanamaması, 1970’lerin sonuna doğru yeni reform ihtiyacını gündeme getirmiştir. Söz 

konusu reform talepleri, 1978 yılında Deng Xiaoping’in ülke yönetiminin başına geçmesini sağlamıştır. 

İktidar değişikliğinden itibaren, merkezi planlamaya dayalı ekonomi yönetimi yerini, piyasa 

ekonomisine bırakmıştır. 

Yeni dönem ile birlikte ekonomik kalkınmanın itici gücü dış ticaret olmuştur. İhracata dayalı bir 

dış politikayı benimseyen Xiaoping, öncelikle ülkedeki tarıma dayalı üretimi geliştirerek, kırsal kesimin 

gelir düzeyini arttırmayı ve yoksul nüfus oranını azaltmayı hedeflemiştir. Böylece, ülke geneline yayılan 

bir refah artışı planlanmıştır. 1990’ların başına kadar takip edilen bu hedef doğrultusunda önemli 

kazanımlar elde edilmiş, ancak bu tarihten sonra ekonomiyi daha da büyütebilmek için yabancı 

sermayenin ülkeye gelmesini sağlayacak, çeşitli teşvikler uygulamaya geçirilmiştir. 

Zaman içerisinde sermaye sahipleri güçlenmiş ve ülke ekonomisi makro ekonomik göstergeler 

açısından kayda değer oranda büyümüştür. Büyüme sonucunda ortaya çıkan zenginliğin halkın geniş bir 

kesimine yayılması noktasında ise beklentiler karşılanamamıştır. Kırsal bölgelerde yaşayan halkın 

geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin ortaya çıkardığı düşük katma değere nazaran, kentlerdeki 

gelişen sanayi sektörünün ortaya çıkardığı yüksek katma değer, gelir dağılımı açısından -bölgesel bazda- 

büyük bir dengesizliği beraberinde getirmiştir. Bu dengesizlik, yalnızca kazanılan gelir bağlamında 

değil, bireylerin yaşam standartları bağlamında da kendini hissettirmiştir. Eğitim ve sağlık gibi en temel 

kamu hizmetlerine dahi yeteri kadar ulaşamayan kırsal bölge nüfusu, can alıcı bir yoksulluk problemiyle 

yüzleşmek zorunda kalmıştır. 

Gelinen noktada yoksullukla mücadele kapsamında, hedeflenen yoksulluğun azaltılması (TPA) 

stratejisi hayata geçirilmiştir. TPA’nın yoksullukla mücadele bağlamında getirdiği farklılık, 

yoksulluğun birey bazında tespit edilmesi ve bu doğrultuda; kişisel gelirin artırılması, beşeri sermayenin 

desteklenmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma ile uzun yıllardır, özellikle kırsal bölgelerde devam eden, 

yoksulluk kısır döngüsünün kırılmasıdır. 

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar yoksulluk ve gelir adaletsizliği sorunlarıyla 

mücadele edegelmiştir. Farklı dönemlerde hayata geçirilen pek çok uygulamaya rağmen, Xiaoping 

döneminde benimsenen kalkınma anlayışı, bu döneme kadarki başarısız uygulamaları sonlandırmış ve 

bugün dahi devam eden kalkınma stratejisinin temellerini atmıştır. 2013 yılında ülke yönetiminin başına 

geçen Jinping’in hayata geçirdiği TPA stratejisi, gelir adaletsizliğinin giderilmesi hususunda 
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hedeflenenin gerisinde kalsa da yoksulluk oranlarının azaltılması açısından, ülke için önemli 

kazanımların elde edilmesini sağlamıştır. 

Yoksullukla mücadele bağlamında Çin’in elde ettiği başarı, bütün dünyaya örnek olacak kadar 

önemlidir. Dünya Bankası verilerine göre 2000 yılında yüzde 48,8’lik bir yoksul nüfus oranına sahip 

olan Çin, 2019 yılında bu oranı yüzde 0,6’ya indirmiştir (Dünya Bankası, 2020). Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerin, çözüm bulmakta zorlandıkları, yoksulluk sorununun altından kalkabilmek için Çin’in son 

dönemdeki uygulamalarını inceleyerek, kendi ülkelerine adapte etmeleri, yoksullukla mücadele 

bağlamında, doğru bir başlangıç noktası olacaktır diye düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Today, data is regarded as one of the most valuable organizational resources. Furthermore, firms 

have noticed that data can play a major role in their business functions. Analyzing different sorts of data 

and making decisions based on the analysis called data-driven decision making enabled firms to have 

a competitive advantage. Therefore, investing in digitalization, analytics of data and decision-making 

strategies are new agenda for companies. In this study, we aim to investigate the business analytics 

usage in one of the biggest e-commerce retailers in Turkey. We adopted a qualitative research method 

for this aim. After interviewing the head of business analytics of the firm, the thematic analysis showed 

that the firm has been utilizing business analytics tools such as optimization techniques especially for 

logistics problems.  
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1. INTRODUCTION 

In the global environment, business dynamics are rapidly transforming. Companies can sustain 

their competitiveness in the globe by not only digitalization of their business activities but also investing 

in their data management and analytics capabilities. We observe that digitally transformed companies 

can adapt to unpredictable situations such as the Covid-19 crisis relatively easier. Thus, despite the 

economic recession that Covid-19 caused around the world, the expenses of digitalization have increased 

sharply (IDC, 2020). 

Although the number of e-commerce firms has been gradually increasing, a dramatic increase 

witnessed after the Covid-19 pandemic. Turkey is expected to be top of the list for retail e-commerce 

development with a compound annual growth rate of 20.2 between 2020 and 2024 while the global mean 

is expected as 8.1 per cent for the same period. Furthermore, the B2C e-commerce market was accounted 

for US$ 8 billion in 2019 in Turkey (statista.com, 2020). The volume of e-commerce is increased 18% 

in the world yearly in 2020 and the number of e-commerce firms in Turkey increased 275% in 2020 in 

accordance with 2019 (E-commerce Information Platform, 2021).  

In parallel with the increase in the number of e-commerce firms, people’s buying behavior has 

also changed over the years, and the number of people who purchase online in Turkey has gained rapid 

momentum. When considering individuals aged 16 to 74 in Turkey, the percentage of individuals who 

purchased online reached 33 percent in 2020, while only 5 per cent of individuals made online purchases 

in 2010 (Eurostat, 2021a, 2021b). Nowadays, there are over 2 billion people purchasing goods or 

services online worldwide and economic experts predict that retail e-commerce sales will reach 

approximately $4.2 trillion in 2020 (Ecommerce Guide, 2021).  

Figure 1. Number of Business in E-Commerce in Turkey 
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Resource: eticaret.gov.tr, Access 06.04.2021 

Data analytics is being used effectively in e-commerce companies and has achieved great success. 

Data analytics, used for solving business processes can be called Business Analytics. E-commerce 

companies have a huge amount of data, bigger than any companies since these data are being generated 

by hundreds of thousands of customers in each second. The data may be the clicks of the customers, 

transactions, customer profiles, purchasing behaviors etc. Most of the e-commerce firms benefit from 

business analytics in business processes such as stock maintenance, supply chain management, 

prediction and forecasting, marketing activities, financial activities etc. With Business Analytics which 

provides such a wide range of application areas, e-commerce firms can use their data efficiently and 

obtain valuable information (value) from the data (Wamba, Akter, Edwards, Chopin ve Gnanzou, 2015). 

Especially in recent years, as the competition among firms has gained importance, the use of business 

analytics has become a requirement. 

In this study, an e-commerce apparel retailer is analyzed as a case study. The company is placed 

in the top 10 companies in terms of the items sold. In addition to being a guide on real-life applications 

of business analytics, our study presents managerial insights for firms using business analytics. This 

study is unique since it keeps light on the current use of business analytics techniques in real life.    In 

this paper following questions will be addressed 1) Which BA techniques are used by e-commerce 

companies 2) How e-commerce companies utilize BA techniques? 

2. BUSINESS ANALYTICS AND ITS APPLICATION IN E-COMMERCE 

There are various definitions of Business Analytics in the relevant literature by different scientists 

with different approaches. The common feature of these definitions is that they approach BA  as a data-

driven decision making process. In their study, gathering all different definitions in a large table, Bilgic 

et al., (2019) proposed a comprehensive definition as: “Business Analytics is a collection of scientific 

processes that transform the raw data of companies into useful information with mathematical and 

computational methods, enabling this information to be used in better and more accurate decision-

making, and also providing a strategic competitive advantage against other businesses.” When the 

studies about BA are examined, it has seen that the most appropriate approach is to divide BA into four 

parts or to examine it in four dimensions (Schniederjans, Schniederjans, and Starkey, 2014: 4; Banerjee, 

Bandyopadhyay and Acharya, 2013). Two of these sections (descriptive and diagnostic) have descriptive 

features, while the other two (predictive and directional) are feature modeling and mathematical 

computation. These chapters can be summarized as follows (Delen and Zolbanin, 2018). 

1) Descriptive Analytics: It is the application of simple statistical techniques that define what the 

data set or database contains. For example, displaying customers' revenue distributions on a histogram 

and organizing marketing activities according to classes and frequencies in the histogram. 
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2) Predictive Analytics: It is the section that includes advanced statistical techniques, software 

and operations research techniques, applied to reveal predictive variables and determine the trends and 

relationships by establishing predictive models. 

3) Prescriptive Analytics: It is the section that applies decision science, management science and 

operations research methodologies in order to use the available resources in an optimum way. 

4) Diagnostic Analytics: This section evaluates why an event occurred. What are the main causes 

of a problem that identifies this analytical type. In doing so, it makes use of descriptive analytics, and if 

necessary, more data is collected. In this respect, diagnostic analytics are closely related to traditional 

Business Intelligence. 

We know that companies using BA are more successful in strategic decision making (Cao, Duan 

and Li, 2015; Davenport, Harris and Morison, 2010), and perform better (Bronzo et al., 2013; 

Krishnamoorthi and Mathew, 2018). According to the research of Cao et al. (2015), it was revealed that 

the managers of 740 medium and large-sized companies in the UK defended the idea that BA positively 

supported the decision-making processes in their company. As a result, the use of BA techniques will 

provide companies with great returns in terms of both customer satisfaction and profitability (Troilo, 

Bouchet, Urban and Sutton, 2016). Recent studies are also empirically proved that big data and business 

analytics have organizational-level outcomes such as agility (Ashrafi, Ravasan, Trkman, and Afshari, 

2019), innovation (Lehrer, Wieneke, vom Brocke, Jung and Seidel, 2018), and competitive performance 

(Côrte-Real, Ruivo and Oliveira, 2019; Mikalef, Krogstie, Pappas and Pavlou, 2019). 

There are many e-commerce researches using BA techniques for solving different kind of 

problems (Bilgic and Duan, 2019). Some of the recent studies in e-commerce and BA are shortly as 

follows: Predicting customers’ demand from reviews of customers (Chong et al., 2017), 

recommendation systems for apparel e-commerce (Rothenberg et al., 2017), shopping behaviour of 

customers of clothing e-commerce web sites (Dhawan et al., 2017), trust of clothing e-commerce web 

sites (Guo et al., 2018). There are also many analytics studies used BA techniques such as text mining 

and machine learning in e-commerce: Spam detection (Tian et al., 2020), better website design (Santo 

and Trigo, 2020), trustworthiness and reputation identification (Banarjee et al., 2017), assessing service 

quality by analyzing reviews and ratings (Sari et al., 2018) pricing studies (Bauer et al., 2018). However 

there are not many Business Analytics studies on logistics problems for e-commerce companies (Zheng, 

Zhang and Song (2020). 

3. METHODOLOGY 

Qualitative methods are chosen by the researchers who are concerned with the analysis of 

attributes of new phenomena (Patton, 2005). The qualitative methodology offers vivid insights and all 
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perspectives of phenomena as a result of intense research. Qualitative tools are used to generate a richer 

knowledge of a phenomenon (Silverman, 2010). In this study, we adopted a qualitative approach to 

explore the usage of business analytics applications in an apparel retailer which has many retail stores 

(brick and mortar) and also e-commerce web sites for online sales (e-tailer) in Turkey (We call the 

company XYZ because of privacy issues). The company has around 500 branches in Turkey with over 

40000 employees. There are approximately 400 employees in the Information Technology (IT) 

department of the company. The firm has a well-established education program which is regarded as an 

academic school. Employees and managers are often trained and developed to keep up with the fast-

evolving technological developments. The firm has been investing in analytics over the last 15 years. 

Hence, examining business analytics with this firm was serving our purpose, i.e. unveiling business 

analytic applications within an emerging economy. 

To address the research questions, we used semi-structured interviews. Semi-structured 

interviews are suitable for developing an understanding of business analytics applications. In this 

context, we interviewed the business analytics director of the company. The interview lasted around 60 

minutes which took place in February 2021 during Covid 19 pandemic. The semi-structured interview 

consisted of closed-ended and open-ended questions respectively. In closed-ended questions, we posed 

introductory questions before getting a deeper understanding of the application of business analytics. 

The interview was conducted in Turkish which then fully transcribed for thematic analysis. The 

transcription is read several times to discover similar patterns. We realized that there is more emphasis 

on the logistics area among business analytics applications. Hence, logistics emerged as the main theme 

of our findings. 

4. FINDINGS 

Thematic analysis suggests that this firm benefits immensely from analytics. The firm utilized 

analytics especially for their logistics operations, particularly they use BA to seek solutions for their 

operations costs. The director puts it as follows: 

I work in a department that uses analytics for optimization problems, such as how I can collect 

the diversified products in an optimized way from our warehouses, how I can reduce my costs and 

deliver the products in the right package to the store or to the online customer with minimum costs. 

The quote demonstrates that the firm is trying to bring optimal solutions to its operations. The 

main driver is not only cost reductions but also improving efficiency at work. The director states it as 

follows: 
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There are optimization problems need to be solved both to improve the operational process for 

reducing costs and to ensure that the right product is delivered to the right store or online customer on 

time. 

Adopting analytic tools have provided assistance to the firm not only in reducing costs but also 

in managing the distribution of goods in an efficient way.  

Once we predict that some products will be sold a lot, supplies to the stores will be realized from 

intermediate and other warehouses in addition to central warehouse. Analytics is used to manage 

capacity of stores by looking for solutions about how to distribute and ship the groups of goods (such 

as woman, man and children clothing) to stores in a cost-effective way. This is quite challenging, 

especially during the festive periods. Shortly, the shipment of goods is determined based on the 

predictability of sales which also helps to calculate the store capacity.  

The excerpt indicates that usage of analytics in logistics can be related to the prediction of sales. 

Business analytics is used to solve complex problems of logistics. For instance, the director talks about 

logistics issues as follows:  

There are problems when collecting products such as how much time an employee should spend 

in collecting the ordered products from the huge warehouses, how much of each package should be 

filled to meet the needs of the store or online customer. Furthermore, on top of these issues, we have got 

also processes of transferring goods from one store to another when needed. We are trying to solve 

these sorts of problems with the help of analytics. 

5. DISCUSSION 

As Behl et al. (2019) discusses; e-commerce companies should have a four level architecture to 

transform raw data into meaningful knowledge. The first level is data, generated from various sources. 

The second level is data warehouse server it stores and integrates the data. The third level is OLAP 

server generates reports and analysis information’s. The fourth level is business intelligence and 

analytics from the reports generated effective decisions are made. All these steps accomplished the 

company will easily identify the customer behaviors and purchase patterns which will lead customer 

satisfaction and, enhance financial performance and to get better stock management. Our case company 

XYZ has fulfilled these steps and benefits from BA successfully.  

The Big Data age, which emerged with the digitalization of business processes, has enabled e-

commerce companies to strengthen especially their logistics activities. Opportunities such as seeing 

most of the information about the operation of the business by more employees, sharing among 

distribution channels, and integration of data sources have occurred with the Big Data age. In this way, 

distribution activities can be done in a much better planned way in advance, the best among different 
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distribution methods can be chosen, and new models may emerge. Thus, companies can reduce logistics-

related costs, increase the efficiency of logistics, and meet the different logistics needs of customers by 

Business Analytics (Zheng, Zhang and Song, 2020). We think that our case firm is fulfilling the 

digitalization process and benefiting from BA exactly to carry out their logistics activities efficiently. 

6. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

In this study, we aimed to uncover business analytics applications in one of the largest clothing 

firms in Turkey. The findings illustrated that the firm benefited from optimization techniques as an 

application of analytics. Optimization practices emerged as solutions to the issues that the firms faced 

in their logistics. Developments in both scholarly literature and practice suggest that going for digital 

has been increasing and will soar in the future. Especially, given the restrictions of Covid-19 pandemic, 

customers make their shopping online. It is expected that e-commerce activities will grow more than 

ever. Hence, those firms that adopt digitalization and business analytics can gain competitive advantages 

against their rivals. We recommend that e-commerce firms must invest much into digitalization 

processes and analytics capabilities. 

Although this research provides new insights into business analytics and management literature, 

the present study has a few limitations to highlight. First, we interviewed one director of the firm, future 

studies may interview employees and middle managers to grasp their experience and knowledge on the 

applications of business analytics. Second, our analysis was based on one firm, other research may 

discover and compare business analytics tools with several firms. Finally, we examined business 

analytics tools in an apparel firm in an emerging market such as Turkey, future research can investigate 

business analytics applications in technology firms and developed countries. 

Acknowledgement: This study was supported by Yalova University Scientific Research Projects 

Coordination Unit (Project Number:2019/AP/0023). 
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ABSTRACT 

In the present moment, many companies are innovating their supply chain in pro of the 

environment. In fact, they use more sustainable materials and developing processes, recycling their 

waste, and selecting their suppliers to preserve the environment. In this regard, the environmental 

pollution is one of the biggest problems faced by countries globally, and its impact is due to the amount 

of waste generated daily. Thereby, this brief preliminary study – based on the literature review – intends 

to provide us a short comparison of recycling processes and methods in developed and developing 

countries. One of the preliminary research outcomes shows that, in Mexico, although federal policies 

do not support recycling, it is carried out although informally (mostly) but a minimal amount. Also, 

European and Asian countries (such as Japan) show the best performance by establishing policies and 

methods to recover or recycle different types of waste. 

Keywords: Emerging Countries; Environmental Issues; Comparison Studies; Recycling; Sustainable 

Development. 

JEL Classfications: R1; Q5; Y8. 

1. INTRODUCTION  

Recently, many efforts have been made throughout the world to preserve natural resources and 

conserve the environment (Çağrı Yıldırım et al., 2021; Loures et al., 2019; Yilmaz Genç et al., 2021). 

Historically, according to SEMARNAT (2000), the activities carried out by human communities, the 

demographic growth, the indiscriminate use of natural resources, have been a determining factor in 

altering and modifying the balance of the environment. Consequently, it was increased in desert areas 

expansion, water contamination, soil, and flora and fauna loss, among other problems (Castanho and 

Martín Gallardo, 2021; Naranjo Gómez, Castanho and Loures, 2021). Letcher (2020) claims that to 

reach sustainable development: "(...) we must adapt the consumption process firstly at the personal and 

then at the local level, considering that sustainability does not have the same meaning in all regions". 
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Accordingly, particular characteristics of each region and their consumption habits must be taken into 

consideration (Castanho et al., 2021). 

Thereby, this preliminary literature review, research-based, intends to briefly overview state of 

the art regarding this unavoidable issue. 

2. A BRIEF THEMATIC FRAMEWORK 

Nowadays, many companies are innovating their supply chain in pro of the environment. They 

use more sustainable materials and developing processes, recycling their waste, and selecting their 

suppliers to preserve the environment. We can call this “Sustainable development,” which, according to 

Shah (2008), is the: “(…) development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” 

Environmental pollution is one of the biggest problems faced by countries globally, and its impact 

is due to the amount of waste generated daily (Sunday Adebayo et al., 2021). Issues such as the proper 

final disposal, the complex and challenging reality of informal garbage workers, waste minimization 

and recycling, climate change have become the main subjects of discussion on government agendas 

nowadays. 

2.1. Recycling Concept and Its Importance 

In fact, we live in a society where humans satisfy their needs by getting products (food or clothes, 

for instance) and services, and as a consequence, we produce waste. All those products are packed with 

everyday materials such as cartons, paper, or plastic that are not used for purposes other than covering 

the main products.  Byers (2018) declares that: “Waste is a normal and unavoidable by-product of life.”  

All those products generate a considerable quantity of waste and constitute crucial factors responsible 

for environmental pollution. Thus, this is one of the main reasons why some processes are implemented 

as a solution to revert this problem. For example, recycling is one of the best alternatives to reduce the 

waste volume in landfills. 

So, below we address some definitions for recycling: 

▪ “Recycling is the processing of used items to obtain materials that can be used to make 

new products” (Morgan, 2009, p. 5); 

▪ “Recycling is the reprocessing of recovered materials at the end of product life, returning 

them into the supply chain” (Worrell and Reuter, 2014). 
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Administering suitable measures to enhance recycling seems to be the only proper solution to 

waste-related obstacles. According to Morgan (2009): “In general, people living in the cities produce 

twice as much waste as people living in the country, (…) many of the raw materials come from 

unsustainable sources while the wastes may take many years to break down and may even produce toxic 

by-products”. Large amounts of non-renewable natural resources can be saved when recycled materials 

are used in production processes. Renewable resources can also be saved as the use of recycled products 

reduces energy consumption. 

Benefits:  

Some of examples of the main benefits of recycling processes are mentioned below: 

• Zero waste: there is a sustainable technique called “cradle-to-cradle”. The waste that a 

manufacturer produces becomes the raw material for the second manufacturer eliminating the waste as 

much as possible. 

• Costs: economic recycling enables waste to become a resource. Hill (2003) says that: “When 

products are made from recycled materials it saves energy, air emissions and resources.”  

• Growing demand for recycled materials: in order to find the advantage, od recycled material 

apart from the environmental benefits and for it to succeed, there must exist demand for the recycled 

waste. 

• Increase in number of in waste handling: all activities aiming to reduce pollution and pro-

environment generate new job offers giving the opportunity to develop a new economic sector. 

2.2. Classification of Waste 

The general classification of waste is broad and complex. There might be some criteria to classify 

them into different groups. However, all of them include domestic, commercial, ashes, animal, 

biomedical, construction, industrial solid, sewer, biodegradable, non-biodegradable, and hazardous 

waste. We will focus on the classification made by Nuestra Esfera (2014), who divides waste according 

to its origin, biodegradability, and composition. 

2.2.1. According to its Origin  

Domestic Waste: 

All that is left from the daily activities at home, offices, schools, shops, and restaurants, commonly 

called  “garbage.” Those also include paper, carton, plastic, glass, fabric, food waste, and others like 

paints, pesticides, and insecticides. The three facilities that handle domestic garbage are: a) Sanitary 

Landfill Disposal where “lighter materials are placed at the bottom of the sanitary landfill, which 
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contains the majority of toxic compounds, thereby protecting the local environment”; b) Incineration 

Disposal where hazardous substances are eliminated and in turn originate solid and gaseous waste; and, 

c) Material-Recovery Sorting Disposal which, is could be related to the recycling process.  

Municipal Waste: 

Municipal waste includes the materials resulting from street cleaning and maintenance of public 

places or parks. It can be divided into two categories, according to Worrell and Reuter (2014). 

The Large Municipal Solid Waste is the one originated from households and is not collected 

door to door because are too large or are separated for recycling and they are composed of different 

materials and sizes, (for example furniture, mattresses, carpets, appliances, tires, boxes) - which are 

normally apt to recycling due the raw material they contain. The products that are not considered waste 

are reused in the same conditions or with some modifications, like in second-hand stores, where things 

that are still in optimal conditions can be useful and at a lower price. When those materials are not useful 

anymore, disassembling them is the best choice to sort and recycle them. 

The second category is Municipal Solid Waste, which is defined by The Organization for 

Economic Co-operation and Development (2011) as the: “(…) waste collected and treated by or for 

municipalities. It covers waste from households, including bulky waste, similar waste from commerce 

and trade, office buildings, institutions and small businesses, yard and garden waste, street sweepings, 

the contents of litter containers, and market cleansing waste. The definition excludes waste from 

municipal sewage networks and treatment, as well as waste from construction and demolition 

activities”. 

Industrial Solid Waste: 

Are those that result from the manufacturing, transformation, use, consumption, cleaning, or 

maintenance processes generated by the industrial activity? According to the Central Public Health & 

Environmental Engineering Organisation (CPHEEO): “ (...) the major generators of industrial solid 

wastes are the thermal power plants producing coal ash, the integrated Iron and Steel mills producing 

blast furnace slag and steel melting slag, non-ferrous industries like aluminum, zinc, and copper 

producing red mud and tailings, sugar industries generating press mud, pulp, and paper industries 

producing lime and fertilizer and allied industries producing gypsum.” 

Besides, waste minimization involves planning, investment, commitment, and creative problem 

resolution.  
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Hospital Waste: 

It is the type of waste generated from the activities at the hospitals. It includes: medical-surgical 

material, remains of human tissues, drugs, infectious waste; as this constitutes biohazard, it must be 

handled with extra care.  

One crucial factor for effective medical waste management is the correct segregation and 

identification of it. The producer should deposit the separation near the places where it is produced 

(hospitals and others) and maintained in storage areas and transportation. In order to identify the 

categories or types of waste and according to the World Health Organization, they should be put into 

different color-coded plastic bags/containers.  

The bag holders or containers should be removed from their location when they are three-quarters 

full. People that collect this kind of waste should try to reassign wrongly sorted waste into the correct 

one; when they were already mixed, they are considered and should be treated as hazardous waste.  

Construction Waste: 

This typology of waste does not represent a sanitary problem but generated in large volumes 

makes their handling and final complicated. Nowadays, many promising recycling technologies are 

established in developed countries. Table 1 summarizes the most common recycling processes regarding 

construction and demolition waste and the recycled products. 

Table 1. Summary of the Most Common Recycling Processes Regarding Construction and 

Demolition Waste and the Recycled Products 

Summary on the Experience on Recycling Technology  and Practice 

Construction 

and  Demolition  

Waste 

Recycling Technology Recycled  Product  

Asphalt Cold Recycling; Heat Generation; 

Minnesota process; Parallel drum 

process; Elongated  drum; Microwave 

asphalt  recycling  system; Finfalt; 

Surface regeneration 

Recycled  asphalt; Asphalt  

aggregate 

Brick Burn  to ash; Crush  into aggregate 

  

Slime burnt ash; Filing material; 

Hardcore 

Concrete Crush  into aggregate 

 

Recycled   aggregated; Cement 

replacement; Protection of leeve 

Backfiling; Filler 

Plastic Convert to powder by cryogenic miling; 

Clipping; Crush  into aggregate; Burn  to 

ash  

  

Panel; Recycled Plastic; Plastic 

lumber; Recycled aggregate; 

Landfill drainage; Asphalt; Man-

made soil 

Timber Reuse directly; Cut into aggregate; Blast  

furnace  deoxidization; Gasifcation or  

pyrolysis; Chipping; Molding by  

pressurizing  timber chip under steam 

and water  

Whole timber; Furniture and 

kitchen utensils; Lightweight  

recycled  aggregate; Source of 

energy; Chemical production; 

Wood- based panel; Plastic 
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lumber; Geofibre; Insulation 

board 

Ferrous metal Melt 

Reuse directly 

Recycled steel scrap 

  

 

2.2.2. According to Its Biodegradability 

Organic Waste: 

According to Piet Hamelers, Hoitik and Bidlingmaier (2004): “(…) the solid food waste generated 

in households and food industry, is normally incinerated together with another waste”. In big plants 

this waste is composted for some weeks and then, if the chemicals are enough good the compost is used 

in agriculture or horticulture. Also, the above-mentioned authors tell us that : “Another way to treat these 

waste flows is anaerobic digestion. Digestion results in the production of methane containing gas and 

sludge, comparable with the sludge produced in anaerobic wastewater treatment”.  

Human excrements are typically sent to sewage water treatment plants. There, the process consists 

of the disinfection of polluted water. For most plants, the water will contain human waste from cities, 

so biological treatment with the anaerobic system is essential. 

Inorganic waste: 

They are derived from products that have been manufactured in industrial and artificial processes, 

that is, compounds that do not come from living organisms - i.e., plants or animals, which makes their 

decomposition difficult, long or null, and therefore it is necessary to collect them. The main problem is 

an excessive increase in their use and disposal, which makes their collection, transport, and final disposal 

arduous. It is important to emphasize that the vast majority of inorganic waste is recyclable and can be 

reused in the production and consumption chain. Some examples of this type of waste are plastic, metals, 

and glass. 

2.2.3. According to its Composition 

Papers and cardboard: 

In general, “highly developed countries with limited forest resources like Germany or France as 

well as other countries with emerging economies, such as China and India, are highly dependent on 

recovered paper (Worrell, Ernst and Reuter Markus, 2014). According to the Confederation of European 

Paper Industries (2012), the graphic below (Figure 1) shows recovered paper utilization, where 

newsprint and corrugated case material reach the highest rates. 
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Figure 1. Recovered Paper Utilization, Where Newsprint And Corrugated Case Material Reach 

The Highest Rates. 

 
Recovered paper utilization rates in % 

Recovered paper utilization rates for different paper and board products in Confederation of European Paper Industries 

(CEPI) countries in 2011 (CEPI 2012) 

 

Glass 

One of the techniques to recycle this material is the container deposit. In some countries like The 

Netherlands, Norway, Denmark, Sweden, Germany, and parts of the United States, Canada, and 

Australia, there is legislation imposed for consumers to pay a small deposit on the container at the sale 

points. So, after the containers/recipients are returned to this place, they get a refund. Apart from the 

sale point, there are reverse vending machines, where people can deposit an end-of-life container with 

a receipt that is exchanged for money (cash). These machines are also used for another kind of waste, 

but glass is one of the most common. 

A second efficient measure implemented is the Bottle banks. The first one was established in the 

United Kingdom (UK) in 1977, and it became so popular that currently are more than 50,000. 

Nevertheless, sorting glass containers considering their color represents many problems, especially in 

the catering and drinks industry. This problem has been addressed in the UK by permitting the collection 

of comingled glass containers (Worrell, Ernst, and Reuter Markus, 2014). Nowadays, curbside glass 

collection is carried out by local authorities in the UK. This disposition includes both color-sorted and 

mixed collections. Glass recycling has notably grown thanks to container glass legislation. However, 

other European Union (EU) countries have promoted glass recycling from electrical and electronic 

equipment, but it is relatively limited. The glass coming from these sources/products is often 

contaminated with other substances. However, technologies are being developed to efficiently remove 

the contaminated layer, expecting better opportunities to recover this material.  
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Metal 

This section can include food recycled - i.e., pipes, copper gotten from the cords, and window 

frames. Most of the metals that subsist can be blended down and re-processed, creating new metals. 

Metals such as aluminum, lead, iron, steel, copper, silver, and gold are easily recycled when blended 

with other materials because they can be merged and change or adopt the same previous shape. Of these 

materials, iron is the one with the most significant commercial demand. The recycling of aluminum is 

increasing considerably because a can, a recycled product, requires only part of the energy necessary to 

make a similar can with raw pots. 

Plastic 

Worrel, Ernst and Reuter Markus (2014), tell us that: “Plastics are synthetic organic polymers, 

mainly made from petrochemical feedstocks”. There are many types of plastic, products among others 

bags, toys, cleaning products containers, are just a few examples. In Europe, the handling and recycling 

of this kind of waste is a prevalent practice. Moreover, according to Worrell, Ernst, and Reuter Markus 

(2014), in 2012, some countries such as Switzerland, Germany, Austria, Luxembourg, Belgium, 

Sweden, Denmark, the Netherlands, and Norway prohibited the use of landfills which caused them to 

show high recovery rates statistically. Norway reached a rate of 37%, while the lowest was registered in 

Malta with 12%. Germany, Sweden, Belgium, the Netherlands, and Norway show recycling rates of 

between 30 and 37% but very high recovery rates of between 92 and 98%, which shows that a significant 

amount recovered is incinerated. 

PET Plastic Bottles 

This kind of material and container can be recycled and used to produce textiles and packaging. 

According to Letcher, Trevor M. (2020), “ (...) in Europe, in 2016, over 8.4 million tonnes of plastic 

waste were collected for recycling, which has increased by almost 80% over the last ten previous years”. 

Also, by the same year, landfills reduced around 50% as in many countries they were banned. 

Worrell, Ernst & Reuter Markus (2014) describe the PET recycling process as follows: When the 

bottles have been discarded, they are classified by color and type of material. Clear bottles are worth 

more economically than blue and green ones. The additional materials accompanying these containers, 

such as paper and metal, are sold separately or disposed of in the same facilities where the recycling 

process takes place. In Europe, the automated classification technique identifies the colors of the plastic, 

but for example, in Asian countries, the classification is done manually. 

One more way to recycle PET bottles is bottle-to-bottle recycling. PET can be reused several 

times before it is converted into the fiber, and, based on the studies Worrell, Ernst, and Reuter Markus 
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(2014), this reduces the environmental impact by maximally six percentage points due to the lower share 

of bottle demand (35%) compared to that of the fiber demand (65%). 

Batteries 

Battery recycling is an energy-intensive process. According to a study put forward by Battery 

University (2019) " (…) it takes 6 to 10 times more energy to recover metals from some recycled 

batteries than from mining" - except lead-acid batteries, as lead can be easily extracted.  

Over time, new recycling methods are being developed that recover metals through electrolysis 

or chemical recycling. This method is more profitable and produces higher yields with fewer 

contaminants. 

E-waste 

This is one of the newest categories from the 21st century, and it includes electronic components, 

computer equipment, cell phones, fax, printers, and other automated equipment. Electronic waste, e-

waste, e-scrap or Waste Electrical and Electronic Equipment are defined by NPCS Boards (2008) as 

“(...) a description of surplus, obsolete, broken or discarded electrical or electronic devices; comprises 

of waste generated from used electronic devices and household appliances which are not fit for their 

original intended use and are destined for recovery, recycling or disposal”. 

In Japan, there was implemented “Home Appliance Recycling Law (HARL)” in April 2001 which 

basically consists of: 

• Consumers have to pay a fee for recycling for home appliances disposal; 

• Retailers take back the appliances and pass send them to manufacturers; 

• Manufactures are responsible for recycling process. 

Apart from paying a fee imposed by the retailer who is taking the waste, the consumers have to 

buy a recycling ticket consisting of a book that includes five copies with a number. This ticket contains 

details of the appliances, names of the retailer, manufacturer, and they are used for consumers to track 

the status of their appliance on the AEHA website or to know if it was sent to the manufacturer or a third 

party. Compared with Europe, Japan has considered just four categories of E-waste. However, it is 

essential to highlight that they have successfully reached good results in WEEE treatment.  

2.3. Waste Management in the World 

A vital global trade in recycled resources has arisen due to the local costs of separating materials 

from products and the increasing resource desire from fast-emerging countries - i.e., China or India. 

Thus, it was a game-changer in recycling a strategic and geopolitical problem. Thereby, the modern 
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business and global improvements have put recycling on the hot topic once more, requiring an essential 

evaluation of the role of recycling in the context of a resource-efficient society (Worrell and Reuter, 

2014). Contextually, several countries have increased their recycling rates. 

Sweden 

By law, in Sweden, there must be recycling stations in every residential area. Most of the citizens 

separate all the recyclable waste in their homes, deposit it in the special containers of their residential 

and then take it to the recycling stations. Everything is recycled, reused, or fertilized; the water is purified 

until it becomes drinkable. They also pay close attention to collecting and recycling electronic waste 

and hazardous waste. 

In this regard, in the following there are some facts about Swedish recycling: 

▪ 96% of garbage is recycled or diverted to incineration plants; 

▪ 250 thousand homes are supplied with electricity generated by garbage and 20% of the homes 

have heating from garbage treatment; 

▪ Public landfills in Sweden only receive 4% of their waste; 

▪ In the houses they separate: organics, metals, batteries, coloured glass, transparent glass, hard 

plastic, soft plastic, cardboard and Tetra Pak, papers, newspapers and magazines. 

Japan 

Japan is the world's second-largest generator of plastic waste per capita behind the United States. 

The country recycles and recovered 84% of the generated plastic bottles in 2018 (Inagaki, 2020). Those 

numbers have been achieved thanks to the implemented procedures and culture spread among Japanese 

citizens. In the last few years, recycling has become a "virtuous art" there, a cultural practice that is 

already deeply rooted and has been given the name "Mottainai" which "compasses the habit of valuing 

and managing all things as plentiful as possible" and it is essential to highlight that this word is becoming 

international (Ministry of Environment, 2012). This recycling campaign is based on a philosophical 

concept: The 4R campaign: Reduce, Reuse, Recycle, and Respect.  

Along with it, the Ministry of the Environment (2018), Japan has implemented the following 

procedures in order to reach their target: 

• Businesses cut-off plastic bags so citizens have to bring their own bags to do shopping; 

• Collection and separation of plastic into 4 (Packaging, PET bottle, PS tray, Goods); 

• 4 containers for different kind of plastic (Bottle, cap, PS tray, Egg pack);  
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• Electronic Money System machines where people take their bottles to recycle and receive 

money back in cards according to the weight; 

• Use of reusable cups in cafeterias. 

Environmental rules and policies are implemented to convince people to collaborate with the 

preservation of the environment. For example, the separation of waste is different in each locality. Still, 

there are three basic rules: take the garbage to the deposit before 8 in the morning, obey the collection 

days and deposit the waste in semi-transparent bags. 

In addition, an Exchange Center has been established where families can exchange objects that 

they will not use for others that could be of great use to them. 

Switzerland  

According to the Swiss Confederation, Switzerland generates between 80 and 90 million tonnes 

of waste annually, while construction waste is significant with over 70% yearly. As far as municipal 

waste is concerned, 715 kg per capita is classified right after Denmark.  

In order to make its population aware of the issue of recycling, Switzerland has created policies 

to reduce the use of non-recyclable products. The Environmental Protection Act (EPA) and the 

Ordinance on Waste Avoidance and Disposal (VVEA) aim to reduce waste and improve recycling as 

much as possible. In fact, the polluter pays principle enshrined in the EPA is central to financing waste 

management. Switzerland has also imposed taxes per plastic bag used for waste disposal. These bags 

are mandatory and official, which are costly compared to recycling. Nowadays, according to García-

Rubio (2020), “(...), organic waste is used to make compost in this country, and around 92% of glass 

bottles and aluminum cans are recycled”. 

South Korea 

South Korea has imposed similar measures to Switzerland. The funds obtained from the 

biodegradable bags destined for recycling organic waste are used to cover part of the expenses generated 

by recycling. There are automated containers where residents arrive, identify themselves with a card, 

place the waste bag, and the same container indicates its weight. The amount to be paid is equal to the 

weight of food waste (García-Rubio, 2020). 

These measures have managed to significantly reduce food waste. Based on the studies of García-

Rubio (2020) “ (…) from 130 kilos per person per year to less than 11”. This waste is used to produce 

biogas for the treatment of plants and livestock feed. 

According to Desmond Ng, from 2020, beverage producers are not allowed to use colored plastic 

bottles as they represent a higher cost to recycling. It is also forbidden to use products containing harmful 
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substances; measures against excessive packaging have been implemented to reduce plastic products' 

manufacturing gradually. 

Customers in South Korea are encouraged to use paper bags or boxes, and business owners that 

do not respect that rule are obliged to pay a fine of up to 300,000 won (Desmond, 2018). 

United Kingdom 

In 2018 in the United Kingdom, around 180 kg per capita of plastic waste were generated, and 

110 were recycled (Eurostat, 2018). According to The future of UK plastics recycling: One Bin to Rule 

Them All (2021), the UK established  some regulations with regards in: 

• DRS (Deposit Return Scheme) for beverage bottles in England, Wales and NI. Scotland will 

introduce it in 2022; 

• Plastic Packaging Tax in UK. (£200/ton will be imposed in April 2022 on any packaging  which 

contains less than 30% of recycled materials); 

• Extended Producer Responsibility (EPR) Consists in making the producers responsible through 

paying taxes to the government for the full cost of managing the packaging produced and all the 

funds will be raised to the Local Authorities who will be in charge to provide higher quality of 

recycling; 

• Collections only in England. 

The measures with regards to recycling processes in the UK are the responsibility of each local 

government. They have multi-bin kerbside collections, which are then sent to MRFs (Materials 

Recovery Facilities) to be separated. From there, plastic bottles are sent to recyclers, and other plastics 

are sent to PRFs (Plastics Recovery Facilities) or are exported to be incinerated.  

Mexico 

According to Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (2020), 102,895 tons of 

waste are generated every day in Mexico. They are sent to landfills, some of which are legal and others 

not.  This has a substantial impact on the environment and the quality of life of habitats.  Worrell and 

Reuter (2014) tell us that: “We are running out of land for landfills. Here it could be identified a dilemma 

for developing economies, where material use is proliferating while limited the existing waste 

management infrastructure.  

The collection of waste that can be reused is carried out in facilities established and operated by 

state or municipal governments. So, to receive recyclable by-products that have been separated at the 

source of origin by generators or by scavengers (pepenadores), both for free and by giving some 

materials, belongings, or money in exchange. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(2020) indicates that there are 1,060 Collection Centers for recyclable materials in 21 states in the 

country. In 128 of these centers, some compensation is given to citizens who deliver recyclable waste. 

The type of remuneration that is delivered in these collection centers can be food, vouchers, materials, 

and even some money deposited on bank cards. 

Currently, there are collection centers established by the majority of citizens and perform the same 

functions as the government ones. This fact may justify establishing government collection centers in 

small towns with no “private” commercial establishments to encourage recycling and prevent non-

biodegradable waste from remaining in the environment. 

As mentioned above, another of the sources of waste recovery (in fact the main one) is pepena, 

which is an informal collection activity that thousands of people carry out informally during all stages 

of waste management: mainly in the containers or accumulations of waste on public roads before their 

collection, in the collection activities during the vehicle's journey, as well as in facilities authorized by 

the authorities before sending the waste to final disposal, where entire families work in this activity. 

3. CONCLUSION 

According to this brief preliminary research, it is possible to conclude, once more, the relevance 

to address the issue of recycling in all countries in order to contribute to the reduction of garbage that 

pollutes the environment to conserve natural resources (save water, energy, oil) and also material ones 

(for instance, money) - once new products can be obtained from others already used. In turn, it reduces 

the use of raw materials, generates employment, and promotes sustainable development, well-being, and 

quality of life. 

As mentioned above, the leadership in waste management in the world is marked by the capacity 

to recover and, consequently, to obtain low percentages of waste disposal in landfills. European and 

Asian countries (such as Japan) show the best performance by establishing policies and methods to 

achieve the recovery or recycling of different types of waste. The productive sectors support legislation 

on the subject in these countries, given the clarity of the purposes and the role of the actors. 

For example, although federal policies do not support recycling in countries like Mexico, it is 

carried out although in an informal way (mostly) but a minimal amount. In fact, the literature shows that 

there is a need to provide further disclosure to this issue to achieve a degree of awareness that allows us 

to finally obtain a greater organization in waste to reduce the adverse effects that this problem brings to 

the environment and achieve a genuine and significant environmental impact 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN BESİN TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Doç. Dr. Sevgi SEZER 

ÖZET 

COVID-19 bulaşıcı hastalığı ilk başlarda yerel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte, çeşitli faktörler nedeniyle hızla dünyanın tüm bölgelerine yayılmış ve sonuç olarak Dünya 

Sağlık Örgütü’nce (DSÖ) bir pandemi olarak tanımlanmıştır. Tedarik zincirlerinde meydana gelen 

kesintiler, doğal afetlerin yanı sıra insan yapımı felaketler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. COVID-

19 pandemisinin dünya çapında yayılım göstermesi, besin tedarik zincirleri üzerinde zararlı bir etkiye 

sahip olmuştur. Pandemi patlak verdiğinden bu yana, birçok bilim insanı pandemi tarafından gündeme 

getirilen çok sayıda tedarik zinciri temelli konu üzerinde araştırma çalışmaları yürütmektedir. Bununla 

birlikte, söz konusu kesintilerin hangi açılarının incelendiği ve hangi açıların daha fazla irdelenmesi 

gerektiği belirsiz kalırken, bu konuda gerçekleştirilen araştırma çalışmalarının sayısı, sistematik 

literatür incelemelerinin noksan kalması sebebiyle büyük ölçüde artırılmıştır. Çok sıkı karantinalar ve 

kapanmalar nedeniyle, lojistik faaliyetlerin çoğu ertelenmiş ve perakende satıcılara getirilen 

kısıtlamalar nedeniyle birçok mal ve hizmetin arz ve talebibundan fazlaca etkilenmiştir. COVID-19 

salgınının yarattığı etkiler, çeşitli sektörlerde her tür birimde yaygın bir şekilde açıklanmaktadır. Bu 

metin çalışması, bir pandemi süreci boyunca güçlü bir besin tedarik zincirinin önemini 

vurgulamaktadır. Ayrıca, bu çalışma önceki dönemlerde yaşanan pandemi patlamaları ve tedarik zinciri 

kesintileriyle ilgili literatürü de gözden geçirir niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tedarik Zincirleri, Besinler. 
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EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE NUTRIENT SUPPLY CHAIN 

INTERRUPTIONS 

ABSTRACT 

The COVID-19 disease has been encountered as a local issue at first. Nonetheless, because of 

various factors, it has been swiftly disseminated to the entire regions of the globe and consequently 

declared by the WHO as a pandemic. Supply chain interruptions may emerge by courtesy of man-made 

atrocities as well as natural disasters. The worldwidedissemination of the COVID-19 pandemic had a 

detrimentaleffect on the nutrient supply chains. Ever since the pandemic broke out, many scientists have 

been conducting research studies on numerous supply chain-based topics raised by the pandemic. 

Nonetheless, it stays ambiguous whichangles of this interruption have been examined and whichangles 

still need to be furtherexplicated, while the number of research studies conducted on this topic has been 

drasticallyaccentuated, owing to the lack of systematic literature reviews. Because ofstringent 

lockdowns, the majority of logistics activities have been delayed, and it has influenced the supply of and 

demand for manygoods and servicesdue tothe curtailmentsobtruded on retail sellers. Effects of the 

COVID-19 pandemic are descriedpervasivelyin eachkind of units from various sectors. This 

manuscriptemphasizes the significance of a strong nutrient supply chain throughout a pandemic 

process. It also reviews the literature regarding previous pandemic outbursts and supply chain 

interruptions. 

Keywords: COVID-19, Supply Chains, Nutrients. 

JEL Classification: F1, F10, F14. 
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1. GİRİŞ 

Tedarik zincirindeki aksaklıklar, doğal afetler ve krizler nedeniyle meydana gelmektedir. 

COVID-19 yalnızca insan ölümleri için küresel bir trajedi ile sonuçlanmadı, aynı zamanda üretim, 

tedarik zinciri lojistiği vb. dâhil olmak üzere ekonomik sektörlere ve faaliyetlere de dokunmuştur. 

Afetler sırasında gıda tedarik ağının gücüne önemli ölçüde önem verilmiştir. Gıda arzı, gıda 

kriterlerindeki değişikliklere, ulaşım ve tedarik ağından kaynaklanan herhangi bir tedarik zinciri 

müdahalesine, işgücü sıkıntısına uyum sağlamayı gerektirir. 1918’dekiinfluenza virüsü (H1N1), 

1957’deki (H2N2), 1968’deki (H3N2) ve 2009’daki pandemik gribi (H1N1) takiben ortaya çıkan 

COVID-19; ticari ve ekonomik faaliyetin durdurulması, kişisel rutinin, işin, evin bozulması, örneğin, 

okulun kapatılması, evden çalışma, sosyal mesafe, perakende sektörlerinin tepkisi için ortaya çıkan 

ekonomik durum nedeniyle farklıdır. 

Gıda çalışanları arasındaki COVID-19 etkisini azaltmak için, salgın sırasında gıda tedarik 

zincirinin operasyonlarında yön sağlamak amacıyla uygun müdahale planları oluşturulmuştur. Bu 

müdahale planları arasında sanitasyon, işçilerin izlenmesi ve taranması, tesislerin temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi vb. bulunmaktadır (CentresforDisease Control andPrevention, 2020). Dünyadaki 

her sektör, COVID-19 ortamının çalışmayı nasıl etkileyeceğini görmeyi ister ve gıda işi de çeşitli 

girişimlere eşdeğer bir sektördür. Gıda örgütleri, günlük yaşam için gerekli ürünleri ürettikleri için diğer 

örgütlerden farklıdır. Bir endüstri kapanırsa, bu ticari alanlarda çalışan belirli sayıda kişi can atabilir; 

ancak distribütörler ve işleyiciler rahatsız olursa tüm ülke risk altındadır. Gıda kuruluşları, artan pazar 

talebini karşılamak için ve gelirdeki düşüşler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bazı 

kuruluşların işlerini geçici olarak kapatmaları, çeşitli endüstrilerin dünyada birbirleriyle sıkı bir şekilde 

ilişkili olduğunu göstermektedir (Aday ve Aday, 2020: 169-170; Erokhin ve Gao, 2020: 4-6). Tüm gıda 

kuruluşlarının paylaştığı önemli bir endişe, işçinin kondüsyonunu korumak ve işçilerin hastalık 

nedeniyle erişilebilirliğini sürdürmektir. Bu kriz anında gıda kuruluşlarının çalışanlarının sağlığını 

korumak gerekmektedir. Tedarik yönetimi şemaları ile gıda zinciri stratejilerini yaşamsal tutmak, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için de aynı şekilde kritik öneme sahiptir (Karmaker vd., 2021: 412). 

Gıda güvenliğiyle ilişkili risk, gıdaya erişilebilirlikle ilgili değildir; alışveriş yapanların gıdaya yaklaşımı 

ile tanımlanır. 

Dünyanın karşılaştığı geçmiş pandemilerden, karantina ve paniğin insan uygulamalarını ve 

ekonomik kalkınmayı etkilediği, ancak etkinin ek olarak bahçe ürünleri yetiştiriciliğiuygulamalarında 

gerçekleştiği belirtilmektedir (UkaroOfuoku vd.,2021: 50-51). Karşı konulmaz bir hastalık 

alevlendiğinde, iştahta bir artış meydana gelir. Durum, enfeksiyon ilerledikçe daha da kötüleşerek, 

geliştirme sınırlamalarını giderek daha katı hale getirerek, toplayıcılar için iş eksikliklerine veya 

çiftçilerin ürünlerini halka satışa sunmalarında sıkıntılara neden olur. Ürün yetiştirme, insanların gıda 

güvenliği ile ilgili gelişiminde önemli bir faktördür (Doğan ve Doğan, 2020: 57).  
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Pandeminin muazzam boyutuna rağmen, bugüne değin gıda kullanımı yoluyla COVID-19 

hastalığına dair bir rapor bulunamamıştır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, gıdaların COVID-19 ile 

teması halinde insanların sağlığı için bir risk oluşturduğuna dair bir teyit bulunmadığını belirtmektedir. 

SARS-CoV-2’nin çelik, plastik vb. gibi çeşitli koşullarda dayanma süresi göz önüne alındığında, hayvan 

dokusu yasaklanmış bulaşma kaynağı olabilir. Bu nedenle hijyen gıda işletmecileri tarafından 

sağlanmalıdır (Anelich vd., 2020: 4). Bazı yeme ve pişirme alışkanlıkları, COVID-19’unara konaklar 

vasıtasıyla insanlara tekrar geçmesine neden olabilmektedir (Sharma vd., 2020: 6-7). Bu çalışma, 

COVID-19 salgınının gıda tedarik ağındaki etkisi, mevcut kriz ve salgın etkilerini en aza indirgemek ve 

gıda tedarik zinciri esnekliğini artırmak amaçlı strateji ve politikalar hakkındaki düşünceleri 

araştırmaktadır. Çalışma, bir literatür taraması listesi, teorik ve deneysel model, deneysel ve veri analizi 

içermemektedir, yalnızca araştırmayı teşvik etmek için bazı düşünceler önermektedir. 

2. COVID-19 PANDEMİSİ’NİN TARIMSAL VE BESİN TEDARİK ZİNCİRİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ  

COVID-19, tarımsal ve besin tedarik zincirini iki büyük perspektifte etkilemektedir: Gıda ve 

Tarım Örgütü tarafından belirtilen besin arzı ve besin talebi. Besin güvenliği de bu iki perspektifle 

doğrudan ilişkilidir, dolayısıyla besinin güvenliği risk altındadır. Pandemilerin arkasındaki geleneksel 

motivasyon, genel ekonomi üzerindeki reel olumsuz etkileridir. Potansiyel olarak ekonominin birincil 

bölgeleri olan besinenvanter ağı göz önüne alındığında, COVID-19’un tarladan müşteriye tüm döngüyü 

etkilediği görülmektedir. Besin stoku organizasyonunda son zamanlarda yaşanan sıkıntılar ışığında, şu 

anda besin üretimi, hazırlanma, hareket ve talep üzerine kayda değer bir baskı mevcuttur. COVID-19, 

çalışanların ilerleme kısıtlamalarını, sınırlı besin ticareti tekniklerini ve besin yaratma organizasyonunda 

parasal gelişmeyi başarmıştır. Açıkça et ürünleri için olan işlemedeki rahatsızlıklar, üreticiler için 

eşzamanlı fazlalıklar ve müşteriler için eksikler üreterek taze besin pazarının “bağlantısını kesebilir”. 

Bazı özel şeyler için talep azalması, geçici bir arz fazlasını hatıra getirmiştir (örneğin, çedarperniriiçin 

süt, patates kızartması için patates). Aynı zamanda, ani talep taşması neticesindebesin arzının hızlanması 

nedeniyle, pandemi başlangıcında alıcılar bazen dükkânlarda boş raflarla yüzleşmişlerdir (FAO, 2020). 

2.1. Besin Tedariği 

Besin tedarik ağı, üretim süreçlerini, paketlemeyi, taşımayı ve kapasiteyi gerçekleştiren 

müşterilerle bir tarım sistemini birleştirir. COVID-19 pandemisi, kuş gribi, E-coli, şarbon hastalığı ve 

listeria gibi diğer hastalıklar gibi besin üretimini doğrudan etkilememektedir. Çiftçiler, kısıtlamalar 

nedeniyle tarladaki temel gıda maddelerini imha etmeye zorlanmıştır. Örneğin, her gün, mandıra 

çiftçileri tarafından tıkanmış tedarik zinciri için litrelerce süt dökülmek durumunda kalınmaktadır. 

Lojistik zorluklar nedeniyle çay bitkileri zarar görmüştür. Lojistik tutarlılığın sürdürülmesi, küresel 

felaket sırasında besin endüstrisinde temel bir unsurdur. Besin tedarik zincirindeki en büyük sorun, 
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tedarikçilerden kaynaklarısağlamak ve besin hareketinin üreticilerden alıcılara doğru ilerlemesini 

garanti altına almaktır. Pandemi konularının bahçe yetiştiriciliği çerçeveleri üzerindeki etkisi, genellikle 

tarım girdilerinin bileşimine ve yoğunluğuna ve teslim edilen ürüne bağlı olarak dalgalanmalara bağlıdır 

(Xu vd., 2019: 859; Tougeron ve Hance, 2021: 2-3).  

2.2. Besin Talebi 

Dünya çapındaki pandeminin durumu, dünya çapında besin talebini artırmaktadır. Bir 

araştırmada, COVID-19 nedeniyle Avrupa ülkelerindeki talep bilgileri değerlendirilmiştir. Keza, 

pandeminin ilan edildiği bir haftada yeni ekmeğe talep %76, sebze talebi %52 artarken, alkollü ürünlere 

ilgi artmamıştır. Ancak, pandemiilanından bir ay sonra alkollü ürünlere olan talep artış göstermiştir(Al-

Saidi ve Hussein, 2021). Besin mağazalarının kapatılması, besin tedarik zincirinde genişleyen etkiyi 

yaratmıştır. Üreticiler, çiftlik hayvanlarını satacak tesis bulamadıkları için çiftlik hayvanlarını ayırmak 

zorunda kaldılar. Daha yüksek müşteri talebi, boş raflara neden olmuş ve et ürünlerinin maliyetinde bir 

artış ise arzdaki düşüşe yol açmıştır. COVID-19 salgını, krize yönelik sistemlerin kullanımını garanti 

etmiş ve besin tedarik zincirindeki yasal olarak bağlayıcı alışverişleri etkilemiştir. Ekonomik kayıplar 

ve varlıklarını ekonomik motivasyon ve kamu yardım programlarına odaklamaları nedeniyle, çeşitli 

ülkelerin hükümetleri mali baskıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yetersiz finansmanın tarım ürünlerine 

olan talebi ve verimliliği azaltabileceği düşünülebilir (FAO, 2020). 

2.3. Besin Güvenliği 

Besin güvenliği, herkesin temel gereksinimlerini karşılamalarına izin veren sınırsız bir 

besinerişimine sahip olduğu anlamına gelir. Besin işleme hizmetleri pandemi için potansiyel zemin 

hazırlamasının birkaç nedeni vardır. İşçilerin büyük bir kısmı oldukça düşük maaşlara sahiptir ve 

genellikle koruma kapsamına veya ücretli izinlere sahip değildir. Besin işleme işçileri, kendilerini hasta 

hissetseler bile işe gitmek için bir mecburiyet ile karşı karşıya kalırlar ve bu da kontaminasyon 

tehlikesini artırır. COVID-19’un yaygınlaşması, yemek hazırlama tesislerinin içindeki serin ve puslu 

iklim sayesindedaha da kolay hale gelebilmektedir (Lacombe vd., 2021: 5-6).  

3. TEDARİK ZİNCİRLERİ ÜZERİNDEKİ COVID-19 ETKİLERİ 

3.1. Ulusal Boyutta Kapanmalar 

Geçici veya yarı zamanlı çalışanlar, özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerdeki iş sektörlerine 

hasatların düzenlenmesi, ekimi, hasat edilmesi, hazırlanması veya nakliyesi için büyük ölçüde istihdam 

dilmektedir. Tecrit nedeniyle, yerel ve göçmen çalışanların hastalık veya seyahat kısıtlamaları nedeniyle 

çalışanlar işe gelmediğinde tedarik zinciri temel olarak bundan etkilenir. Şirketin üretim kabiliyeti azalır 

ve işçinin kendi besin güvenliğini olumsuz etkiler. Hareketin kısıtlanmasından kaynaklanan zorluklar 
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kadar, müşteri talebinin değişimi de hayati önem taşımaktadır. Müşterinin deneyimi, kısıtlamalar 

sırasında belirli türdeki yiyeceklerin erişilebilirliğini azaltır. Kısıtlamalar nedeniyle alıcılar restoranlara 

gidemezler ve besin maddelerinin çoğunu evde hazırlamayı tercih edebilirler. Ayrıca müşteriler, 

mağazalara COVID-19 bulaştığı için süpermarketlere ve marketlere gitmemeyi, bunun yerine sosyal 

mesafe ve restoranların kapanması nedeniyle paket servisi ve eve teslimatı olunuseçebilirler. Tüketiciler, 

örneğin kurutulmuş veya konserve yiyecekler, makarna, süt veya süt ürünleri, konaklama nedeniyle 

katılaştırılmış besinler ve evde günlük yemek pişirme gibi uzun raf ömrüne sahip ürünlere odaklanabilir 

(Sheikh vd., 2020: 2).  

3.2. İşgücü Kıtlığı 

COVID-19 acil durumu nedeniyle çalışan sayısındaki azalma, genellikle emek-yoğun olan 

hayvan yetiştirme, tarım, ekim, dikim, hasat ve hasat hazırlığı gibi belirli alanlarda aşırı kesintilere neden 

olmuştur. Ayrıca, COVID-19 pandemisinden önce de tarım işçilerinin eksikliği önemli bir sorun 

durumundaydı. Üretim sırasında uyulması gereken işgücü, hastalık ve fiziki mesafe eksikliği nedeniyle 

kriz, firmaların ve tarım işletmelerinin çalışma kapasitesini azaltmaktadır. Bu koşullar, besin ve bahçe 

yetiştiriciliği ile ilgili bilgi kaynaklarının taşınmasını yavaşlatmakta ve iş sektörlerine kesintisiz 

besintedariği sağlanmasında sorunlar yaratmaktadır. Çiftçilik faaliyetlerinin zamana bağlı doğası ve 

zaman içinde daha yüksek verimlilik gereksinimleri, tarımsal değişimin mekanik ilerleme ve iş gücünün 

becerilerinin artırılması olarak nitelendirilmesine neden olabilmektedir (Orden, 2021: 245).  

3.3. Faaliyetlerde Yaşanan Gecikmeler 

Çoğu çiftçilik faaliyeti mevsime ve iklime bağlıdır ve bu şekilde uygulamaların bir zaman 

çizelgesine uyması ve gerektiğinde hızlandırılması gerekir. Tedarik zincirindeki tüm döngüler, 

tarımsalürünlerinin tedariği, depolama, paketleme, stok yönetimi ve dağıtım gibi faaliyetleri 

içerdiğinden, gecikme eylemsizliği tüm üretim süreci boyunca verimi ve çıktı düzeyini etkileyebilir. 

Nakliye gecikmesi, besin tedarik zincirinin COVID-19’dan kaynaklanan önemli bir sorunudur. Bir 

nakliyat kamyonunu sürmek için birden fazla kamyon sürücüsü gerekir, ancak pandemi sürücü sayısını 

kısıtlamaktadır. Ayrıca bazı güzergâhlar kamyonlar için ideal bir şekilde hizmet vermekte zorluk 

çekmektedir. Bazı ülkelerin hükümetleri, ürün taşınırken kamyon sürücülerini COVID-19’dan 

kurtarmak için kamyon sürücülerinin azami hizmet saatlerini artırmıştır (Guan vd., 2020: 580-581).  

3.4. Müşteri Davranışları 

COVID-19enfeksiyonlarıyla ilgili endişeler çok kapsamlıdır ve hem finansal hem de sağlık 

sorunlarını içerir. Bütçelerini aşmadan sağlıklı besin satın almak isteyen müşterilerin gıda tüketim 

davranışlarının değiştiği gözlenebilmektedir. Müşteriler, sebze ve meyveler, zeytinyağı, baklagiller vb. 

gibi takviyeler sağlayan bileşenlerden oluşan normal yiyecek ve içecek ürünlerine dönmek için temel 
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bir prosedür edinmiştir. Birçok müşteri, COVID-19’un zihinsel zindelikleri üzerindeki etkisinden endişe 

duyarak, kendi ruh sağlıklarını iyileştiren ürünü satın almayı tercih ederler. İtalya’nın Tarımsal 

Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) raporuna göre, COVID-19pandemisinin karantina döneminde 

besin ürünü tüketiminde meyvede %29, sebzede %33, bakliyatta %26,5 ve zeytinyağında %21,5 artış 

yaşanmıştır. ABD’de, müşterilerin %70’i COVID-19pandemisindebesin ürünleri için alışveriş sıklığını 

azaltmış ve çevrimiçi pazarlama yöntemini tercih etmiştir (Prasetyo vd., 2021: 6-7).  

3.5. COVID-19 Pandemisinde Sosyal Medyanın Rolü 

Pandemi, tıbbi hizmetler, sosyal tasarımlar ve ekonomi üzerinde yoğun bir baskı oluşturmaktadır. 

Bu acil durum sırasında, dikkat, bilgi ve hazırlık eksikliği insanları ve tıbbi bakım personelini tehlikeye 

atacaktır. Zorluk, mevcut enfeksiyon ölçümleri ve önlenmesi hakkındaki bilgilerin, yayılan hastalığa 

eşdeğer veya ondan daha yüksek bir oranda herkese nasıl iletileceğidir. Sonuç olarak, temel enfeksiyon 

kontrol sorunlarına yönelik hızlı, kesin ve sağlam verilerin iletilmesi kilit öneme sahiptir. Akıllıca ve 

makul şekilde kullanılırsa; ağ- tabanlı medya, bireylerin davranışlarını değiştirmek ve bireylerin sağlık 

ve refahını ilerletmek için inanılmaz bir varlık olarak hizmet edecektir. An itibariyle, izole ve sosyal 

mesafe dışında COVID-19 pandemisini düzeltmenin veya denetlemenin alternatif bir yolu olmadığında, 

çevrimiçi medya halk sağlığı sorunlarına ilişkin genel refah bilincini ve desteğini yayma bakımından 

sağlam bir aşama haline gelmektedir. Sosyal ağ siteleri (Facebook, Twitter, YouTube) ve ayrıca DSÖ 

gibi dernekler tarafından toplanan temel verileri kolayca ele almak ve bunlara ulaşmak amaçlı salgın 

önleme, kriz müdahale personeli ve afet yönetimi için bir yol bulmada önemli bir boşluğu 

doldurmaktadır. Kurumsal sosyal görev, firmaların uygulanabilir sergilenmesi üzerinde olumlu bir etki 

yaratır (Wibowo vd., 2021: 4).  

3.6. COVID-19 Pandemisinin Turizm Sektörü ve Turistlere Yönelik Besin Tedariği 

Üzerine Etkileri 

COVID-19 pandemisi, ortaya çıkan seyahat kısıtlamaları ve seyahat edenlerin taleplerindeki 

düşüş nedeniyle seyahat işlerini etkilemiştir. Turizm sektörü, çeşitli ülkeler hastalığın yayılmasını 

kontrol altına almayı amaçlayan sınırlar getirdiğinden, COVID-19 pandemisinin yayılmasından 

inanılmaz derecede zarar görmüştür. Eğitimli profesyoneller, hastalığın yayılmasını azaltmak için 

restoranları ve barları kapatırken, salgın besin endüstrisini genel olarak etki altına almıştır. Dünya 

genelinde kafe trafiği, 2019’daki benzer bir döneme kıyasla aniden düşmüştür. Kafelerin kapatılması, 

yiyecek üretimi, likör, şarap, yiyecek ve içecek taşımacılığı ve balıkçılık gibi ilgili kuruluşlar arasındaki 

geniş kapsamlı etkiden kaynaklanmaktadır (Abbas vd., 2021: 3).  
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4. BESİN TEDARİK ZİNCİRİNİN İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ VE PAZAR 

BÜYÜMESİ 

COVID-19 virüsünün çelik, plastik vb. yüzeylerde hayatta kalma süresi çok uzun olduğu için, 

hijyen virüs tarafından kontaminasyonu önleyecek şekilde besin işletmecileri tarafından tasarlanmalı ve 

sağlanmalıdır. Her aşamada besin tedarik zincirinin sürekli akışını garanti altına alacak güvenlik 

önlemleri; kişisel hijyen, çalışanların sağlık sorunları, eldiven, maske, kask gibi kişisel ekipmanların 

kullanımı, sosyal mesafenin korunması, yüzey ve çalışma alanı sterilizasyonu vebesinin güvenli bir 

şekilde teslimi olarak belirlenebilecektir. Besin tedarik zincirinin son aşamasında önleyici tedbirleri 

uygulamak zordur; çünkü son aşamaya doğru ilerlemeye devam edildiğinde birçok sorun yaşanır (Nakat 

ve Bou-Mitri, 2020: 7).  

Pektin, fenoller, uçucu yağ, izotiyosiyanatlar, karotenoidler, flavonoidler gibi bazı biyo-organik 

bileşenler, yeniden kullanmak için atık gıdalardan ekstrakte edilebilir. Bu biyo-organik bileşenler, besin 

veya takviyeler, jelleştirici ürünler, koruyucular olarak kullanılır. Mikroorganizmaların insanlar 

tarafından taşınmasını önleyen besin tesislerini garanti altına almak için farklı robot çerçeveleri 

kullanılabilir. Dördüncü Sanayi Devrimi an itibariyle üretimde bilgi-odaklı bağımsız seçimlere 

yerleşerek önemli bir rol oynamaktadır. Robot teknolojisinin yaygınlaşması, kârlılığı %25 oranında 

artırmak ve istifleme/boşaltma, yerleştirme ve paketleme gibi görevleri insanlardan çok daha yetkin bir 

şekilde bitirmek için yeni bir fırsat sunmaktadır (Javaid vd., 2020: 421).  

Çeşitli kuruluşlar COVID-19 ile mücadele etmek için bazı kural ve düzenlemelere uymalıdır. 

Öncelikle kuruluşların girişlerinde personel, ziyaretçiler, tedarikçilerin COVID-19 semptomları 

izlenmelidir. Çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi korumak için depolar ve tesisler yeniden 

tasarlanmalıdır. COVID-19 enfeksiyon riskini azaltmak için üretimde robotlar kullanılabilir. COVID-

19 pandemisisırasında, besin üretiminde merkezileşmenin risk ve dezavantajlarından kaçınmak için 

ademimerkeziyetçilik paradigması kullanılabilir. Ademimerkeziyetçilik, tedarik zincirinde 

uyarlanabilirlik sağlar ve tüketicilerin doğal ve taze ürünler elde etmesine izin verir. Alıcılara yakın 

konumlandırılan düşük kapsamlı tesisler, nakliye ve depolama maliyetlerini azaltır ve ekolojik etkiyi en 

aza indirir. Lojistik imkânların ideal bir şekilde kullanılması da önemlidir. “Kentsel dağıtım merkezi” 

kavramı, taşıma ve toplama sürecinin etkinliğini artırır. Satıcı ve alıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek 

için internet-tabanlı bir tedarik zinciri sistemi kurulmalıdır. Bu sistem, kuruluşlar ve tüketiciler arasında 

daha hızlı ve uyarlanabilir ortak çabaya imkân verir (Naudé, 2020: 8).  

“Tedarik Zinciri Yönetimi Veri Bilimi” özel alanlar ve hükümetler tarafından ilgili yöntem 

konularıyla ilgilenmek, bilgi kalitesi ve bilgi erişilebilirliğini hatırlayarak nitel ve nicel teknikler 

uygulayarak sonuçları tahmin etmek için kullanılabilir. Tedarik zincirinin etkin çalışması için doğru 
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zamanda doğru verilerin incelenmesi gerekmektedir. Besin tedarik zinciri üzerinden bilgi ve veri 

paylaşımı, olumsuz etkileri azaltabilir ve uzun vadede uyumluluğu sağlayabilir (Hazen vd., 2014: 74). 

Şekil 1. Ürün İyileştirme Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi yönetimi, bir organizasyonun bilgilerini yaratma, paylaşma, kullanma ve yönetme sürecidir 

ve bilgiyi en iyi şekilde kullanarak örgütsel hedeflere ulaşmak için çok disiplinli bir yaklaşımı ifade 

eder. Tarımsal besin envanter ağına uygulanan yeni modellerin geliştirilmesinde bilgi yönetiminin 

araştırılması gereklidir. 21. yüzyılda insanlığın ihtiyaç duyduğu temel besin sürdürülebilirlik 

derecelerine ulaşması beklenen başlıca faaliyetlerden biridir. Bilgi yönetimi, besin güvenliğinin çok 

işlevli karakterini tatmin etmek için tedarik zinciri ağındaki çeşitli bağlantılarla başa çıkmak amacıyla 

entelektüel sermayenin kendinden emin tutumunu tesis eder. Kuruluşlar, kurumsal sosyal sorumluluk 

ile uyumlu şekilde, pandemiye farklı yönden uyum sağlamaya yardımcı olma görevini yüklenmiştir. 

Müşterilere yönelik kurumsal sosyal yükümlülük, örneğin ürün kalitesi, güvenlik ve çevre dostu, makul 

değer, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca hizmet kalitesi, doğru ve dürüst tanıtım gibi farklı bakış 

açılarını içerebilir (Zirnig, 2009: 6). Bu bakış açılarının bir kısmı, COVID-19 pandemi döneminin 

getirdiği duruma karşılık gelecek biçimde daha kritiktir. Örneğin, besin maddeleri bu özel durumda son 

derece önemlidir. Nestle, tıbbi beslenme ürünleri, gıda, şişelenmiş su ve daha fazlasını bağışlar. Alice 

ve Olivia insanlara maske bağışlar, PepsiCo parasal bağışta bulunur ve tıbbi ihtiyaçları ve yiyecekleri 

finanse eder (https://adage.com/article/cmo-strategy/how-marketers-responded-coronavirus-first-three-

months/2244251, Erişim Tarihi: 06.06.2021). 

Tedarik zincirlerinin iş ağları, firmaların kâr kaldıracını genişleterek besin tedariği sağlamalarına 

yardımcı olur. Firmalar, tedarik zinciri maliyetlerini kontrol etmeye ve azaltmaya yardımcı oldukları 
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için tedarik zinciri ağı yöneticilerine değer verirler. Günümüzde, çok sayıda kuruluş aslında envanter 

zincirlerine sıkı bir bakış açısı getirmektedir; tedarik zincirlerini temelde tasarruf edebilecekleri 

maliyetler kadar görüyorlar. Bir firma bir ürünü o kadar ucuza üretebilir ki, o mal çöp olduğu için kimse 

alamaz. Akıllı kuruluşların tedarik zincirlerini pazarlama planlarının ayrılmaz bir parçası olarak 

görmelerinin temel nedeni budur.  

5. SONUÇ 

COVID-19 pandemisi, besin tedarik zinciri ağında ve besin üretimi işinde yeni bir dönem 

yaratmıştır. Besin üretimi alanındaki uzmanların önünde besinin işlenmesini garanti etmek, besinin 

oluşturulduğu, hazırlandığı ve taşındığı ortamları COVID-19’dan arındırmak, yüzeyleri ve çalışma 

yerlerini yeterince dezenfekte etmek gibi birçok zorluk mevcuttur. Üretim ağının son aşamalarına ne 

kadar ilerlesek de, döngüye daha fazla birey dâhil olduğu için daha fazla önlem alınması gerekmektedir. 

Şu anda, besin alanından hastalık bulaşma olasılığı önemsiz olarak görülürken, besin alanında ve genel 

koşullarda COVID-19’un izlenmesi eğitimli profesyoneller için bir gereklilik olarak görülmemektedir. 

Bununla birlikte, karantina sonrası bir standarda geçildiğinde, genel refah gözlemi, daha ziyademühim 

biyolojik aparatların geliştirilmesine bağlı olacaktır. Sağlıkla ilgili temel alanlardan biri olan bahçe 

yetiştiriciliği ve besin alanında tedariğin devam ettirilmesi, besin krizinin durdurulması ve dünya 

ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. (Jámbor vd., 

2020).  

COVID-19 pandemisinin besin tedarik zincirleri açısından bir takım etkileri mevcuttur: İlk etki, 

tedarik zinciri esnekliğini korumaya ve geliştirmeye odaklanma ihtiyacıdır. Tam Zamanında (just-in-

time) tedarik zinciri modeli, normal şartlar altında verimli ve etkilidir. Pandeminin ilk aşamalarındaki 

deneyimler, söz konusu modelin dışsal talep ve arz şoklarının neden olduğu kısa vadeli aksamalara karşı 

savunmasız olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, ilk talep şoku bir kez azaldığında, bu tedarik 

zincirleri gecikmeli de olsa duyarlı olduklarını göstermişlerdir. Tedarik zinciri duyarlılığı, dayanıklılığın 

önemli bir boyutudur ve stratejik envanter yönetimi planları ve esnek satın alma stratejileri yoluyla 

dayanıklılığı artırmaya yönelik gelecekteki çabalar önemli olacaktır (Jairath vd., 2021: 217).  

Sağlam ve güvenilir tedarik zinciri ilişkileri, tedarik zinciri esnekliğini artırmanın merkezinde yer 

alır. İşbirliğine dayalı alıcı-satıcı ilişkileri, tedarik zinciri ortakları arasında güven ve talepteki 

beklenmedik değişimlere veya beklenmeyen arz kesintilerine yanıt vermede esneklik sağlar. Bir 

kurumsal yapıdaki risk yönetimi planları, ulaşım ve tedarik ağlarındaki işgücü eksiklikleri veya 

kesintileriyle başa çıkmak için acil durum planlamasını içermelidir. COVID-19 pandemisinde ortalık 

sakinleştiğinde, besin tedarik zinciri paydaşları kriz sırasında tedarik zincirlerinde neyin iyi çalıştığını, 

arızaların nerede meydana geldiğini ve gelecekteki olası krizler sırasında hava koşullarına karşı nasıl 

daha sağlam tedarik zinciri ortaklıkları kurabileceklerini yansıtma fırsatına sahip olacaklardır. 
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COVID-19 pandemisininerken aşamalarında, besin tedarik zincirleriyle ilgili birkaç gözlem 

yerinde görünmektedir. Güvenli, besleyici ve uygun fiyatlı besinlere erişim, besin güvenliğinin temel 

bir unsurudur. Tarımsal ürün ve besin tedarik zincirlerinin ve bu tedarik zincirlerini destekleyen ulaşım, 

dağıtım, bakım vb. hizmetlerin temel işler olarak belirlenmesinin ve sektör tarafından istihdam edilen 

işgücünün kilit çalışan olarak belirlenmesinin sağlanması kritik önem taşımaktadır. Sınırlar ötesi tedarik 

zincirlerini yeni düzenlemeler yardımıyla açık ve engelsiz tutmaya devam etmek de hayati önem 

taşımaktadır. 

Gelecekteki krizler durumunda tüketicilerin paniksatın alımı ve stoklama davranışlarını 

azaltmaya yönelik adımlar da dikkate alınmayı hak etmektedir. Bu davranışların motivasyonlarını, besin 

tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ve bu davranışların etkisini azaltmak için endüstri veya politika 

yanıtlarını daha iyi kavramak gereklidir: Perakendeciler, temel kalemlerin satın alımlarında limitler 

uygulamak için daha hızlı hareket etseydi, bu panik satın alma dalgasını engeller miydi? Panik satın 

alımı davranışları, tüketicinin krizi yönetmek için hükümetlere duyduğu güvenin veya bir bütün olarak 

besin tedarik sistemine olan güvenin altında yatan daha temel bir şeye işaret ediyor mu? Tarım-besin 

sektörü, kilit tedarik zinciri paydaşları veya hükümet tarafından ne tür iletişim stratejileri tüketici panik 

satın alımı davranışlarını yatıştırabilir? 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES: 

HIGHLIGHTING THE ISSUE IN TURKEY 

Bilal Bilalli 

Rui Alexandre Castanho 

ABSTRACT 

The concept of sustainability has been proposed to solve the problems arising from the interaction 

of people with the natural environment. The concept of sustainable development permits many different 

perspectives to be developed regarding renewable energy sources. Accordingly, with the economic and 

social developments, the expansion of production volumes, and increased social demand and 

expectations have led to an increase in energy demand. One of the primary factors in achieving 

sustainable economic growth is the effective use of energy resources. In this study, the effect of 

renewable energy sources on sustainable development has been assessed. Contextually, it is expected 

that Turkey's full membership process to the EU must initiate compliance activities organized by the 

renewable energy sector, and projects should be implemented. Also, bureaucratic obstacles to foreign 

energy investors should be removed. 

Keywords: Renewable Energies; Sustainability; Sustainable Development. 

1. INTRODUCTION 

Sustainable development is explained as meeting the needs of today, meeting future generations' 

needs, and not restricting their opportunities (Castanho, 2017; 2019; Naranjo Gómez et al., 2018; Couto 

et al., 2021). However, to achieve sustainable development, development should come to the fore, not 

growth. Decisive and confident government policies that put people in the leading role are needed to 

bring development to the forefront. Another fact that is necessary for sustainable development is the 

continuity of the environment, increasing the efficiency in the use of the environment and natural 

resources, and distributing the resources fairly among individuals. In this study, while sustainable 

development takes the place of artistic development, it is also touched on how renewable energy 

resources emerged and the sustainability of these resources (Figueiredo et al., 2020; Lousada and 

Castanho, 2020; Çağrı Yıldırım et al., 2021). 

The concept of sustainable development is included in the basic strategy, policy, and plan 

documents together with the concepts of "sustainable growth" and "sustainable economy." As a result 

of these developments in sustainable development policies, a National Sustainable Development 
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Commission was established in 2006, and essential projects were carried out in this field under the 

commission's guidance (Rıza Fikret, 2011).  

Energy is an important concept for development (Çağrı Yıldırım et al., 2021; Sunday Adebayo et 

al., 2021). Energy is an indispensable input of production. One of the main areas of the international 

sustainable development agenda is energy. Large production volumes made with technological 

machines and robots that come with population growth are only possible using energy resources. Energy 

can become a vehicle that contributes to achieving a sustainable world rather than a destabilizing force 

as it is today. It can be said that development is not possible without energy. 

It is essential to increase the effectiveness of renewable energy sources both to prevent 

environmental pollution and for sustainable energy. In this study, the literature on the subject has been 

evaluated. By determining the share of renewable energy resources in all energy resources, inferences 

are made for the more efficient use of renewable energy resources to meet the electricity need. 

Renewable energy: The energy obtained from natural sources such as solar and wind can renew itself 

quickly after consumption and does not run out as it is used. Renewable energy is also called green 

energy. In addition to disrupting the balance of nature, the use of fossil fuels also harms human health. 

The use of renewable energy resources is increasing every year, especially in developed countries. 

(Volkan and Şebnem, 2017). 

2. AN OVERVIEW ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES AND METHODS 

Sustainable development thinking is essential for the protection of natural resources. This appears 

as an increasing level of welfare per person in the next period. Since the welfare of future generations 

does not decrease is related to the level of production that will provide this welfare and the level of 

production depends on the size of the total capital stock, the guarantee that the welfare of the future 

generations will not decrease is that the total capital stock will not decrease. Sustainable development 

requires implementing environmentally compatible economic policies, considering future generations, 

and meeting the needs of today's generations without stealing from the prosperity of future generations 

(Turan and Nesrin, 2012). 

The company's sustainability in Turkey is not a goal they can achieve in their efforts. However, 

globally governments, businesses, civil society organizations, and other associations of individuals 

formed starting from achieving the sustainability goals with cooperation, Environment Platform for 

Sustainable Development (Derya, 2003; 2004). 

The primary purpose of sustainable development is to minimize the damage of human beings 

because of the increase in the world population after industrialization and technological innovations. 
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This more protective approach will approach future generations and increase the harmony of people 

with nature. 

According to the sustainable development approach, it should be based on meeting individual and 

social needs effectively. Economic conditions: It should encourage individual circumstances and at the 

same time take care of the future of present and future generations. For economic structuring, the 

implementation of the free-market economy is required. However, the inclusion of externalities in the 

prices and some principles opposite the free-market economy should be implemented. Harm to the 

environment should be avoided as much as possible in the production and consumption of goods and 

services. Following the international dimension of the economic component, international trade 

becomes essential in the understanding of development. 

Increasing the roles of businesses and non-governmental organizations in society has enabled 

Sustainable Development to be addressed more in the business world. In addition to the purchasing, 

production, and investment decisions of multinational companies and developing new technologies, 

their effects on society and the environment have increased their responsibilities. In today's world, others 

will inevitably be directly or indirectly affected by the activities of a country or firm due to globalization 

movements. In other words, from an environmental perspective; It is seen that the wastes generated by 

industrialized countries or businesses that are not sensitive to the environment spread to nature and 

threaten all humanity and natural life regardless of the country and nation. Such a situation emerges as 

an indication of how industrialization efforts in developed and developing countries threaten future 

generations. It is recognized that society cannot achieve Sustainable Development without corporate 

support, as companies represent the economy's productive resources. Therefore, private companies 

should create economic value and produce goods and services that increase living standards and work 

to reduce the different environmental and social problems they cause due to their activities (Hayrettin, 

2017). 

Another critical factor in sustainable development is social solidarity; economic development has 

spread to the social sphere. Social component: It also requires the provision of some objective and 

subjective data on life. In political conditions, the primary conditions such as the society's living a life 

worthy of human dignity and the opportunity to develop its personality can be counted. In objective 

living conditions, basic parameters such as accommodation, minimum, subsistence conditions, social 

security, access to education and health, creation of solidarity conditions for the needy, fair sharing, and 

equality of opportunity. If the indicator of subjective living conditions; The satisfaction of present 

generations with their lives is to provide an environment where future generations can be satisfied. 

The basic rule of sustainable development is the protection and assurance of natural life bases and 

eliminating environmental damages. Resource consumption should be controlled, and excessive 
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resource consumption should be prevented. The consumption of renewable resources should be 

increased and developed, the use of non-renewable resources should be reduced less than renewable 

resources, and the development potential should be reduced (Nurettin, 2018). 

Sustainable energy development is currently one of the critical areas of the United Nations 

Development Plan (UNDP) recent initiatives towards sustainable development. For sustainable 

development, there must be a sustainable energy policy. Instead of the economy-energy relationship, 

policies that consider the energy-economy-ecology balance should be established within sustainable 

development. Since energy is the source of production, and accessible energy policy is essential. Instead 

of sticking to a specific energy source, it is necessary to diversify energy sources. Therefore, investing 

in renewable energy resources will also contribute to providing energy diversity. Countries with 

renewable energy resource potential should evaluate this potential (Mehmet, Fikret, and Selahattin, 

2019).  

Resources resulting from Earth's rotation around its axis and gravity are renewable resources. 

Renewable energy sources are more advantageous than fossil fuels because they are not unlimited and 

cause minor damage to the environment. Solar energy and wind energy, which are among the renewable 

energy resources, are the energies that will ensure sustainable development in countries. 

The World Environment Conference, also known as the Stockholm Conference, was held for the 

first time in 1972 in Stockholm, Switzerland, and the conference drew attention to sustainable 

development. This conference is crucial because it is the first major conference to address environmental 

problems, although sustainable development is not explicitly used. At the end of the conference, a paper 

was published under the name of Stockholm Declarations. This statement has been a statement that 

countries have promised politically and morally for a better environment while meeting today's needs. 

In the 1970s and early 1980s, the focus was on environmental policies. The UN established the World 

Environment and Development Commission in 1983, and the concept of sustainable development was 

mentioned with the Brundtland Report published by this commission in 1987. KYOTO was established 

in 2000 to reduce greenhouse gas emissions in developed countries. The KYOTO protocol has been an 

important initiative aimed at protecting the environment (Kyoto Protocol, 2000). 

It is not only the nation-states for the realization of the concept of "sustainable development," 

which has come to the world agenda for the first time since the 1980s with the guiding effect of the 

United Nations Environment Program; regional and local governments, international non-governmental 

organizations, national and international non-governmental organizations have also been given 

responsibilities. One of the most important meetings held in this process was the "United Nations 

Environment and Development Conference," also known as the "Rio 1992 Summit". However, the fact 
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that no definition of "sustainable development" was included in any of the documents that emerged from 

the summit raised questions (Nazlı Beril, 2017).  

The main task of the OECD Environmental Policy Committee is; To ensure that environmental 

and economic policies can be reconciled to ensure sustainable economic development and to be able to 

exchange views and cooperation between member countries to be handled with holistic approaches. 

Working groups on many environmental subheadings have been established by the Environmental 

Policy Committee within the OECD. Under the Environmental Policy Committee, an organization has 

been established on all topics of the environment, and the OECD continues its mission of determining 

regional policies within each group (Hakan, 2021). 

Renewable energy: The energy obtained from natural resources such as the sun and wind can 

renew itself quickly after consumption and does not run out as it is used. Renewable energy is also called 

green energy. In addition to disrupting the balance of nature, the use of fossil fuels also harms human 

health. The use of renewable energy resources is increasing every year, especially in developed 

countries. 

3. HIGHLIGHTING THE SITUATION IN TURKEY 

According to several scientific studies, Turkey is one of the luckiest countries globally concerning 

renewable energy sources. Turkey, on behalf of the chance to have better assess the electric energy of 

renewable energy sources in 2005 to pass laws for the use in the production. With this law, the way was 

opened for the private sector to produce and sell electricity from renewable energy sources, and 

investments started after this law. 

Also, studies on renewable energy are very important for the coming years. Renewable energy 

sources, which are necessary for sustainable energy, are a critical factor for technological growth, the 

development and growth of the economy, and new jobs. 

In countries where investments increase employment, the production of products to meet outward-

looking renewable energy needs has increased employment. Product development, industrial 

engineering are areas where employment is created. One of the common critical reasons for triumphant 

growth in the industrial field is not the size of a country's domestic market but its size in the world 

market. Denmark is a country that attracts attention to its market in the world rather than its market. 

Turkey is a country that needs foreign currency for import energy production. We see that Turkey 

shows sufficient interest we examine the data of past years to renewable energy sources. However, 

increasing investments in the private and public sectors have also increased the demand for renewable 

energy resources. Developments regarding the use of renewable energy in buildings have begun, and 

heat regulation in buildings was issued in 2000. With this new regulation, thermal insulation has become 
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mandatory in buildings. The "Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market" 

was issued on December 21st, 2011. With this regulation, electricity can be produced in buildings 

without obtaining a license. The buildings have been allowed to generate electricity up to 500 kW. Solar 

panels are the most efficient method to benefit electricity generation in buildings (Leman, 2012). 

Although renewable energy incentive policies started in 2005, they gained momentum with the 

new regulations after 2010. Compared with developed countries, Turkey seems to be lagging in 

incentives for renewable energy. However, Turkey has come out with this policy. In the economy, nature 

and the country's development will be significantly affected in case of widespread use. Below, incentives 

have found that more investments in Turkey are discussed in detail. The main ones are fixed-price 

guarantees, unlicensed production, and financial incentives. 

Studies such as reviewing renewable energy resources, priority access to the electricity grid, 

reviewing support mechanisms, removing the obstacles created by the administration, promoting 

renewable energy, reducing the burden on consumers are carried out. With the development of 

technology, the cost of renewable energy sources is gradually decreasing. The fact that consumers know 

the source of electrical energy and choose in this regard will play an essential role in evaluating options 

other than fossil fuel and creating awareness on this issue (Birol, 2019). 

Incentives, policies, and investments made for renewable energy resources have further increased 

the use of resources. For the realization of the investments, a loan agreement should be made with the 

banks. Buying and price guarantees based on this way will be encouraged to generate electricity from 

renewable energy. Apart from this, a fixed price guarantee has been introduced according to a variety 

of sources. Equal prices are determined for all renewable energy sources. However, since the equal price 

application for solar energy is insufficient, this application was not preferred very often. Such problems 

are hampering the development of renewable energy in Turkey. 

Electricity generation has many effects on nature. While determining energy policies, while fossil 

fuels cause many damages to the environment, attention should also be paid to the impact of 

hydroelectric power plants on biological diversity. According to the WWF believes that sustainability 

must be decarburized in Turkey in terms of energy. Because this situation will reduce dependence on 

external resources as well as create a social and sustainable environment. 

Turkey intends to raise the percentage of renewable energy to 30%. Thus, it will reduce the 

dependency on fossil fuels. Turkey, especially given the wind and solar energy incentives from 

renewable sources, is insufficient compared with European countries. At the same time, studies should 

be developed by taking greenhouse gas emissions into account. Given the incentives for solar energy, it 

is not enough for investors to act with courage. The law sets limits on the power potential for solar 
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energy. New projects should be developed for solar and wind energy, and targets should be raised. 

Scientific studies suggest that it is possible to switch to 100% renewable energy by 2050. 

Moreover, Turkey has also taken the necessary steps toward renewable energy policies in recent 

years. Solar energy potential in Turkey is higher than in other countries. There are hopes that it will 

increase in the coming years with the regulations issued in 2012. Wind energy is also considered far 

below its potential. The related targets are also stated in the studies and targets that the usage rate will 

increase, and the support of the state will continue (Türkiye’nin Geleceği İçin Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Önemi, 2017). 

4. DISCUSSION AND FINAL THOUGHTS 

Sustainable development is defined as the vital balance provided between the present generation 

and the next generation. In order to achieve this balance, the current environment should be protected 

and healthily transferred to future generations (Castanho, 2017; Loures et al., 2018). 

The most crucial factor that requires ensuring sustainability in development is the sustainability 

of the environment. Then, developing countries should give importance to innovation by developing 

their technologies. The high marginal consumption tendency seen in societies that have not reached the 

social welfare level is replaced by a high marginal trend of saving through education and awareness-

raising may play a significant role in ensuring sustainable development. 

An essential concept for development is the concept of energy. Energy has a significant role in 

both production and consumption. Thereby, it is nearly impracticable to produce without energy. Energy 

is the most critical input of production. For this reason, countries should turn to renewable energy 

sources. Furthermore, they should focus on research and development activities in this field and speed 

up legal regulations. 

In some of the analyzed studies, we verify that the size of the energy needs of all countries until 

2050 has been determined. As a result of this research on the energy figures required for transportation, 

heating, agriculture, and industry, among these needs, a plan has been prepared for how countries' energy 

needs will be met with renewable energy resources. 

The concept of sustainable energy for present and future generations aims to create a fair energy 

consumption model between the poor and the rich. Besides, it aims to create a service-based energy 

system that attaches importance to quality rather than quantity. 

So, considering the energy resources in the world, it is seen that using renewable energy sources 

is essential both in terms of economy and ecology. The world energy reserve depletion year is 

approximately 200 years for coal, 65 years for gas, 40 years for oil, and endless wind. 
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In order to increase our current installed wind power to the level of European countries we aim to 

be a member of, it is necessary to increase the incentives by the state, to create the necessary 

technological infrastructure for connecting to the interconnected grid, to create business opportunities 

and to benefit from our existing wind potential more cheaply in the long term, it is necessary to invest 

in wind turbine technology. The use of the existing wind potential is of great importance in economic 

and environmental aspects. In this context, it is inevitable for us to take our place in the 12% share 

targeted for 2020. 

Turkey's increasing energy issues to overcome the shortage of fossil-based fuels are inadequate, 

and although alternative energy sources, nuclear power comes to the fore. From 1960 to the present day, 

Turkey, for some reason (financial, environmental, ecological, and political), objectives that could not 

be spent on nuclear energy for life. Although it is above the world average in terms of efficiency in 

alternative energy sources, it could not make use of this opportunity positively. 

Due to its geographical location in geothermal energy, Turkey has more potential than in many 

other countries. In order to reduce foreign dependency on energy, geothermal energy capacity should be 

evaluated as soon as possible, and the direct use of geothermal resources should be increased, and the 

way to heat tens of thousands of houses with geothermal energy should be paved (Vizyon 2050 Turkey 

Raporu). 

Turkey's energy sources and diversity of energy supply to ensure the security of fossil fuels and 

alternative energy sources should be considered in geography. Because it is a politically active country, 

the continuous change of goals and the inability to realize the projects prevent the development of the 

sector. For this reason, long-term energy programs should be prepared, and these programs should be 

continuous. 

Interest rates should be reduced in credit and financial support for renewable energy investors. In 

our country, there is no public awareness of renewable energy. Joint studies should be carried out in 

cooperation with the public and private sectors. Incentives made are insufficient. Attractive incentives 

such as tax refunds and tax exemptions should be introduced to expand these incentives. 

First and foremost, Turkey is the non-although wind energy has also become the most significant 

cause of the lack of sufficient investment in renewable energy equipment and hardware. While there is 

a loss of foreign currency due to the import of the resource produced with domestic technology from 

foreign countries, there is also no progress in technological development. 

In fact, it is expected that Turkey's full membership process to the EU must initiate compliance 

activities organized by the renewable energy sector, and projects should be implemented. Also, 

bureaucratic obstacles to foreign energy investors should be removed. 
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SECURITY AND IMMIGRATION: CONTESTED PERSPECTIVES ON THE MIGRATION 

CRISIS IN HUNGARY 

İsmail YAZICI 

ABSTRACT 

 

European Union countries have encountered a massive inflow of refugees since 2013 from 

countries such as Syria, Afghanistan, Iraq, and Kosovo. It is deemed as the worst refugee "crisis" in 

Europe since the Second World War in which almost a million migrants arrived in the European Union 

territory in 2015 due to the prolonged conflicts in the regions of the Middle East, North Africa, and 

Central Asia, especially the Syrian Civil War. Hungary was one of the countries located on the main 

routes of the refugees; thus, a vast number of refugees attempt to cross the Hungarian borders in 2015 

summer. Since then, the notion of migration crisis has occupied a central place within the political 

discourse of the country. This paper scrutinizes Hungary's ruling political party, FIDESZ, and three 

significant public actor's (Hungarian Two-Tailed Dog Party, Migration Aid, and Migrant Solidarity 

Group of Hungary) approach to this issue in accordance with their security perspectives. It will 

investigate whether these actors consider the issue as a security problem or not, their solution proposals 

for the issue, and whose security they prioritize in offering these solutions. In this way, this paper sheds 

light on the settings of securitizing and de-securitizing moves with regard to the immigration policy of 

the government and the attempts of the private actors to keep these issues off the security agenda. 

Drawing upon securitization theory, this article points out that the Hungarian government took 

advantage of its strict domination over mass media in order to appeal to the public audience, which 

facilitates the process of securitizing the flow of immigrants to the country and suspension of normal 

politics. Ultimately, Hungary's migration crisis appeared as an avenue for the promotion of alternative 

perspectives, which frame the issue from the human security perspective, prioritizing not national 

security but human dignity and welfare.  
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1. INTRODUCTION 

 European Union countries have encountered a massive inflow of refugees since 2013 from 

countries such as Syria, Afghanistan, Iraq, and Kosovo. It is deemed as the worst refugee "crisis" in 

Europe since the Second World War in which almost a million migrants arrived in the European Union 

territory in 2015 due to the prolonged conflicts in the regions of the Middle East, North Africa, and 

Central Asia, especially the Syrian Civil War. Hungary was one of the countries located on the main 

routes of the refugees; thus, a vast number of refugees attempt to cross the Hungarian borders in 2015 

summer. Since then, the notion of migration crisis has occupied a central place within the political 

discourse of the country. This paper scrutinizes Hungary's ruling political party, FIDESZ, and three 

significant public actor's (Hungarian Two-Tailed Dog Party, Migration Aid, and Migrant Solidarity 

Group of Hungary) approach to this issue in accordance with their security perspectives. It will 

investigate whether these actors consider the issue as a security problem or not, their solution proposals 

for the issue, and whose security they prioritize in offering these solutions. In this way, this paper sheds 

light on the settings of securitizing and de-securitizing moves with regard to the immigration policy of 

the government and the attempts of the private actors to keep these issues off the security agenda. 

Drawing upon securitization theory, this article points out that the Hungarian government took 

advantage of its strict domination over mass media in order to appeal to the public audience, which 

facilitates the process of securitizing the flow of immigrants to the country and suspension of normal 

politics. Ultimately, Hungary's migration crisis appeared as an avenue for the promotion of alternative 

perspectives, which frame the issue from the human security perspective, prioritizing not national 

security but human dignity and welfare.            

While present-day Hungary is seen as a largely ethnically homogenous country with a low level 

of immigration, internal and international immigration constitutes a significant part of the history of the 

country, especially after the dissolution of the multi-national Austria-Hungarian Monarchy (Bocskor, 

2018). Immigration was restricted during the communist regime. Following the collapse of the regime, 

the fleeing of ethnic Hungarians from Romania and people escaping the war from Yugoslavia increased. 

From the onwards of the 2000s, the number of refugees fell and remained at a low level until 2015 

(Bocksor, 2018). Tellingly, Hungary appeared as the European Union's most hostile opponent of 

accepting refugees from other countries. Ever since the 2000s, Hungarian people have demonstrated 

remarkably high xenophobic tendencies, which reached the historically record level in 2015 and 2016 

due to the heightened government propaganda (Sık, 2016). In that sense, it is worth examining how 

Hungary confronted the migration issue and produced a fierce security-oriented narrative. 
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2. FIDESZ – HUNGARIAN CIVIC ALLIANCE PARTY ON MIGRATION: SECURITIZING 

MIGRATION 

FIDESZ (an acronym for Alliance of Young Democrats) was founded in 1988 as a liberal party 

by the young dissidents of the communist regime, and then it had shifted to the leadership position of 

the center-right block in 1998. The following two elections in 2002 and 2006 brought socialist-liberal 

governments in power in Hungarian politics while the rhetoric of Fidesz began to radicalize due to 

alleged electoral frauds in elections (Bocskor, 2018). The alliance of Fidesz and Christian Democrats 

won a landslide victory in the 2010 elections, giving them a unique chance to transform the economic 

and political landscape without strong opposition.    

In 2015, Hungary encountered the highest number of migrants per capita in all European 

countries, although it is primarily a transit country for the migrants who followed the so-called Balkan 

route to reach Western European countries. As a country enjoyed a low level of immigration for a long 

time, only 146.000 foreign citizens were registered as residents in Hungary, Fidesz considered the 

situation a migration crisis and a security issue that formed an existential threat to the Hungarian nation. 

Buzan, Waever, and de Wilde (1998) highlighted that the success of securitization is largely bound to 

the ability of the securitizing actors to frame an issue as a security matter by speech acts and the potential 

to appeal to the audience. Bigo (2002) points out that the securitization of migration is ensured by the 

correlation between speech acts of political leaders, the mobilization they constitute for and against some 

groups, and the specific field of security professionals. In the Hungarian context, the Fidesz attempt to 

securitize the migration issue by party elites' speech acts, which justify taking extraordinary measures 

to eliminate the insecurities. The referent objects for securitization, which refers to the entities 

considered to be existentially threatened and in need of protection (Buzan, Waever and de Wilde, 1998), 

are manifold in FIDESZ leader Viktor Orban's discourse. 

In June 2015, the FIDESZ initiated a billboard campaign to draw the public's attention to the 

migration issue, which gives messages to the citizens that the migrants could pose a threat to the public 

order, Hungarian culture, and economy. The party also changed the Asylum act, which introduces the 

designation of the barbed wire dual fence at the Serbian-Hungarian border, new strict border procedures, 

and other administrative procedures, allowing the military to back up the police guarding the border and 

entitling police to enter private homes (Nagy, 2016). These extraordinary measures and new legislation, 

which are described as incompatible with EU law and international law, are justified by the securitization 

discourse of the FIDESZ.  

The FIDESZ also ran another campaign, so-called "national consultation on immigration and 

terrorism", which includes the questionnaire distributed to most Hungarian households including the 

questions, which implicitly link the increasing number of migrants to the terrorism, economic crisis, and 
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high crime rates, ask the opinion of the citizens about the issue of immigration (Cantat and Rajaram, 

2018). These frames of the FIDESZ about the immigrants were keenly embraced by pro-government 

media and publicized at the nationwide level. The FIDESZ is exclusively labeling individuals as "illegal 

immigrants", "economic immigrants," and "welfare immigrants" while avoiding the use the term of 

"refugee" with the claim that the individuals who move beyond "the first safe country" cannot be 

classified as a refugee, rather they are economic migrants (Bocksor, 2018). At the domestic level, 

Orban's framing of migrants as economic threats to the Hungarian economy worked well since the 

country has already suffered from economic instability. The fear of being outcompeted in the precarious 

labor market due to the cheap labor power of the migrants turned them into a scapegoat for social ills 

(Thorleiffson, 2017). It is seen that Fidesz's discourses are successfully tapping into the economic fears 

and societal insecurities of Hungarian citizens in order to frame the migrant flux as an existential threat 

to the Hungarian nation.   

The discourse of the FIDESZ presents the European identity as under the threat of immigration. 

By emphasizing the keeping Europe Christian, Viktor Orban portrays the Muslims as a threat to the 

integrity of Christian values (Iov and Bogdan, 2017). It is also advocated that Hungary is securing the 

European's common external borders against the potential of "unmanageable terror" (Canveren and 

Durakçay, 2017) while presenting itself as the sole protector of Europe. This frame is rooted in the 

history of Hungary as well. The historical concepts of the country as the "Fortress of Christianity" and 

the "Bastion of Europe", which refers to the resistance of fortress soldiers against the Ottoman armies, 

remain vivid in Hungarian political thinking (Glied, 2016, p. 137). The victory of the Hungarian army, 

led by Janos Hunyadi, against the Ottoman army in 1456, which delayed the Ottoman advance in Europe 

for more than half of a century, has been officially commemorated in the country. Viktor Orban (2018) 

makes explicit references to that incident: "History is our teacher, and we only need to heed it: Hunyadi 

always moved the border southwards. He said that we must come to agreements with the countries south 

of us, and together we must defend territories north of that border the threat from the South.". The 

preamble of the Hungarian Constitution also describes the country's role in defending Europe over the 

centuries as a source of glory. As Balzacq (2005) aptly put forwards, the ability of the securitizing actor 

to set his language according to the audience's experience, feelings and interests are crucial to persuade 

the audience. Such collective memory creates a suitable ground for the ruling party to consume a 

historical reservoir of references when talking about the migration issue.  

It must be noted that shifting an audience's attention toward an event construed as threatening 

requires that the utterances of the securitizing actor have to resonate with the related context where 

his/her actions are collocated (Balzacq, 2005). Charlie Hebdo attack in January 2015 gives an invaluable 

chance to the FIDESZ elites to invest in that rhetoric which directly targeted Muslims as a potential 

invader to the European civilization and Christian values. By tapping the fears of the Hungarian citizens, 
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the ruling party has succeeded in scapegoating the foreigners including, minorities and migrants. It was 

influential on the refusal of the EU quota proposal, which forces EU members to accept an obligatory 

number of forced migrants.  

The Hungarian solution proposal to the migration crisis includes reformulating the EU's decision-

making and operationalization process by giving much more discretion to the nation-states (Canveren 

and Durakçay, 2017). The criticism of the EU is a repetitive theme in Fidesz's discourses since 2010. 

Although the FIDESZ does not explicitly state any intention to leave the EU, the support of Euro-skeptic 

declarations has become apparent, even by comparing the directive from Brussel and the pre-1989 

dictates of Moscow (Kornai, 2015). It becomes salient during the 2016 referendum campaign on the 

EU's proposal for the obligatory quota in which the government blames Brussels by depicting it as 

unable to protect itself and find the real solution (Glied, 2016). Fidesz also advocates that the external 

borders have to be secured, and the Schengen agreement needed to be protected in order to stabilize the 

migration issue. Budapest suggests the establishment of new refugee camps outside of Europe's 

territorial borders to inhibit migration, too (Canveren and Durakçay, 2017).  

In the 2010 Hungarian elections, Jobbik, the extreme right party, gained seats in the parliament 

for the first time with 16 percent of the total votes. In 2014, it reached 20.3 percent (Agh, 2016), which 

makes it Hungary's second-largest political party. It has shared a common agenda with Fidesz on the 

securitization of non-European forced migrants, which are depicted as an existential threat to the 

Hungarian nation (Thorleifsson, 2017). The party has supported the government's anti-immigration 

measures and policies of the establishment of a razor-wire fence along the Hungarian-Serbia border. 

While Jobbik traditionally takes a radical position against the country's minority groups, namely the 

Roma minority and Jews (Thorleiffson, 2017), it also becomes a political home to Turanist groups and 

Hungarian Muslims (Glied and Pap, 2016). The defeat of the party in the 2014 general elections directed 

them to follow "de-radicalization" on the agenda of anti-Semitism and anti-EU sentiment while it also 

appealed to an anti-immigrant and anti-Muslim tone by eliminating their pro-Muslim approach in the 

past (Glied and Pap, 2016). It is worth noting that unlike most radical right-wing parties of Europe, 

Jobbik had carried a clear pro-Muslim stance due to the strong presence of organized Turanist groups, 

which promote family and cultural ties to Turkish people and being sympathetic towards Muslims, in 

the party. Yet, the disappointing failure in the elections and the Fidesz's popular anti-immigration 

campaign, which is seen as the hijacking of their rhetoric by the ruling party, direct Jobbik to reverse its 

pro-Muslim stance and present the migration crisis as a clash of Muslim and Christian civilizations (Pap 

and Glied, 2018). Since then, the anti-immigrant stance of Jobbik, which frequently emphasizes 

civilizational and cultural threat and economic burden of the migrants, came very close to the Fidesz 

and facilitated the ambitious efforts of the ruling party for securitizing the migration issue.     
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3. HUNGARIAN TWO-TAILED DOG PARTY ON MIGRATION: HUMOR AS A 

STRATEGY OF DESECURITIZATION 

    The impotence of opposition political parties has become the fundamental characteristic of 

Hungary's notorious "illiberal" political order. Major opposition parties are torn between either taking 

part in elections or refusing the legitimacy of the Fidesz-created political system (Susánszky, Unger & 

Kopper, 2020). The failure of the opposition to challenge Fidesz's political game paves the way for the 

emergence of new spheres of resistance, including the use of humor as a political strategy. Hungarian 

Two-Tailed Dog Party is a mock political party specialized in urban performances and street art that 

pursuits social satire in his critics founded by street artist Gergely Kovacs (Nagy, 2017). On 8 June, it 

has started an "anti-anti-immigrant" campaign against the FIDESZ's notorious billboard campaign, 

which targeted migrants as the source of the problem in Hungary which includes anti-immigrant 

messages such as "If you come to Hungary, you cannot take jobs from the Hungarians.", "If you come 

to Hungary, you have to respect our culture." and "If you come to Hungary, you have to respect our 

laws.". The country-wide donation campaign of the party become successful and allowed to collect 

enough money to set up almost 900 billboards. The content and visuals of the billboards were decided 

on Facebook according to the votes the participants give to each proposed message. Yet, the party 

initially determined to emphasize three core messages on the billboards, which are the solidarity with 

refugees; the increasing awareness about the course of the campaign and the need to draw attention to 

issues of corruption and poverty; and an apology for the government's billboard campaign includes 

xenophobic messages which target the immigrants (Nagy, 2017). The party's highly effective opposition 

strategy was unique in the Hungarian context, where major opposition parties were unable to react to 

the government's harsh measures and comprehensive state-led propaganda through public media. Since 

1989, no other political party has achieved to collect such amounts of donations in such a short time 

(Susánszky, Unger and Kopper, 2020). Hungarian Two-Tailed Dog Party, in that sense, has managed to 

subvert the rules of the political system dictated by the ruling party.  

The anti-billboard campaign manifestly attempts to counter-frame the FIDESZ's securitization 

discourse on the immigrants by using political humor. Their stress on solidarity with the immigrants 

shows that the party seeks to ensure the security of all the immigrants against the government's anti-

immigrant policies. The messages given in the campaign, such as "Come to Hungary, we've got jobs in 

London." indicates that the party seeks to integrate the immigrants into society rather than labeling them 

as a threat to the Hungarian economy while it also brings criticism to Hungarian economy as well. They 

consider the migrant issue as the manipulation of the FIDESZ government to direct the public's attention 

to the foreigners so as to hinder the problem of poverty and corruption. The billboard phrase of "Sorry 

about Prime Minister. He is trying to distract us from seeing money stolen." (The Guardian, 2016) is 

precisely giving that message to the Hungarian public and the international community. The corruption 
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claims in the country date back to October 2014 when the president of the National Tax and Customs 

Administration and a number of people close to the government were banned from entering the United 

States due to the accusations of intentionally covering up tax fraud and corruption at the authority (Glied, 

2016). It is stated that the dramatic fall of the popularity of Fidesz mostly due to the corruption scandals 

and a number of policy proposals that bring about the emergence of widespread criticism of government 

may be regarded as one of the motivating factors for the FIDESZ to draw public attention to the 

migration issue (Milan and Pirro, 2018). Furthermore, the campaign of the party directly criticizes 

Fidesz's migration policy in the messages such as "If you are the Prime Minister of Hungary, you have 

to obey our laws.". The party, in that regard, challenge the hegemonic discourse of the ruling party on 

the migration issue and demonstrate a rival position on the streets (Nagy, 2017) while prioritizing the 

security of migrants against the government's harsh measures by referring to the possibility of multi-

ethnic and multi-cultural society with the integration of the immigrants. Yet, it must be noted that the 

primary target of the campaign is not asylum-seekers arriving in Hungary since those billboards were 

primarily prepared in Hungarian and very few of them were placed on the locations near to asylum 

stations; indeed, the majority were set up in downtown Budapest.      

4. MIGRATION AID AND MIGRANT SOLIDARITY GROUP OF HUNGARY (MIGSZOL) 

ON MIGRATION: THE HUMAN AS REFERENT OBJECT? 

   Migszol is a voluntary-based grassroots movement founded in 2012 that seeks social and 

political change regarding migration. The group endeavors to provide proper housing for immigrants, 

jobs, and schooling. It also monitors the rights of refugees and asylum seekers, organizes pro-immigrant 

demonstrations, and raises awareness among the public (Migszol, 2013). The fundamental long-term 

aim of the network is the freedom of movement for all and a diverse and tolerant Hungary and Europe 

in which "the label of 'refugee' or 'immigrant' is no longer needed, against the notion that people's 

identities are determined by bureaucratic categories" (Migszol, 2013). Their highlight on "not speaking 

for refugees and asylum seekers, but together with them" (Migszol, 2013) implying a peculiar 

understanding of human security of the movement in which "focuses on the security of people as human 

beings" (Doty, 1998: 81) that evidently challenges the self-other distinction produced by security-based 

narratives. Also, the organization took part in publishing an open letter, signed by five other NGOs, 

addressing parliament. The letter openly criticizes the FIDESZ's rhetoric labeling asylum seekers 

"subsistence immigrants" and the scapegoating of people in need of aid (Juhasz, Hunyadi and Zgut, 

2015: 27). Whilst it is apparent that Migszol does not render the immigration issue an existential threat 

to national security, it considers the roots of the problem from a broader perspective focusing on the 

societal and political issues in the country. It is indicated that school curricula, media reporting, and 

informal ways of public interaction strengthened the stereotypes in the society which brought about the 

exclusion and racism; thus, it is needed to broke the stereotypes for the sake of a more inclusive and 
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diverse society (Gunesch et al., 2016). Their emphasis on the social constructedness of the migration 

issue at the level of the society challenges the view of securitizing actors who project immigration as an 

essential threat to Hungarian society. What is also significant in that context is that Migszol refuses the 

label of "refugee crisis" used for the events in the summer of 2015. Accordingly, they see the roots of 

the crisis in the government's "short-sightedness and fear-mongering" and its failure in meeting the basic 

needs of the people stuck in the capital city although they are responsible for providing protection in 

line with the international law; thus, the discourse on refugee crisis serves to set boundaries between 

"us" and "them" (Gunesch et al., 2016: 38-39). It poses a direct challenge to Fidesz's suspension of 

normal politics on the pretext of ensuring national security.  

Migszol proposed several suggestions for the solution to the migration problem in the country 

through a report. It is advocated that awareness needed to be raised on the national and EU level about 

the situation that Hungary's legislation practically prevents all the ways for seeking asylum in the 

country while the need for constituting a counter-narrative to challenge the government's propaganda 

regarding migrants as a threat to Christianity and European civilization is stressed. Migszol also touches 

upon the disadvantaged positions of Hungary's Roma population in order to demonstrate the need for 

battling racism and segregation in Hungary.  

Migration Aid is another humanitarian volunteer group in Hungary aiming to provide 

humanitarian help to refugees passing between camps (Kallius, Monterescu, and Rajaram, 2016), which 

was formed on social media based on the voluntary association of its members and rely on the donations 

it receives (Dessewffy and Zsofia, 2016). It achieved building a complex relief infrastructure in a short 

time while traditional NGOs were not capable of establishing a similar one. It was registered as an NGO 

and undertake international projects involving sustainable refugee camps (Kallius, Monterescu, and 

Rajaram, 2016). This network was sufficiently efficient in providing humanitarian aid to migrants with 

certain methods differentiated by other groups, such as cooperation with the police and controlling 

refuge's documents before giving them food, while the ultimate aim of the Migration Aid is to help the 

authorities who move migrants to their reception centers (Kallius, Monterescu, and Rajaram, 2016) by 

refraining from direct engagement with politics (Milan and Pirro, 2018).  This group's work is dedicated 

to the migrants, while other marginalized groups are intentionally excluded from their agenda of 

providing aid.   

Migration Aid explicitly opposes the securitization efforts of the migration issue by the Hungarian 

political elites. It is stressed out that the political elite's propaganda linking migrants to terrorism "serves 

only political reasons and just makes the citizens more confused and frightened, and is not taken 

seriously even by the government" (Migration Aid, 2016).  They also criticize the criminalization of the 

immigrants and indicate there is no evidence of the rise of criminality linked to refugees if the authorities 

do their job well.   
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The movement exclusively states that "the Migration Aid civil movement aims to help alleviate 

social tension caused by the migration flows and support the care of refugees corresponding to the 

European values from a humanitarian and legal point of view" (Migration Aid, 2015). It could be 

understood from this excerpt that this organization prioritized the security of refugees who has to pass 

Hungary to reach other European countries which are more tolerant of them.    

5. ANALYSIS OF CONTESTED PERSPECTIVES 

In the Hungarian context, it is salient that there is a fundamental form of asymmetry between the 

FIDESZ and the pro-migrant camps. Significantly, the inactivity of opposition parties and the absence 

of strong support for social movements that could have reached only a limited set of resources against 

the FIDESZ's strict domination over mass communication tools to reach its audiences is influential on 

that issue (Nagy, 2017). According to the public surveys, the majority of Hungarian populations is 

described as highly xenophobic with low trust in general, while there is a strong tendency to show 

exclusionary behavior toward marginalized groups (Bernat, Kertesz and Toth, 2016) in a traditionally 

weak civil society sector similar to many post-Communist regimes. It is also worth noting that public 

media in Hungary is predominantly biased, which gradually lost its independence during the Fidesz 

governments (Kantor and Cepoi, 2018). During the migration influx, the public media become the 

mouthpiece of the FIDESZ's hostile anti-immigrant rhetoric that criminalizes migrants and refugees. In 

that sense, it is not surprising that the opponents of the government's immigration policy, in most cases, 

make their voices heard through social media channels as in the case of Migszol and Migration Aid.  

Fidesz's securitization of migration could be regarded as the combination of invoking both 

national security and societal security. The discursive process of party elites and examining the issue as 

a national security threat justify the "claims a need for and right to treat it by extraordinary means" 

(Buzan, Waever and de Wilde, 1998: 26). Along with that, the government explicitly renders its 

"imagined" homogenous society, thus its identity, as under an existential threat. The FIDESZ's invoking 

the lack of societal security due to the alleged threat to the identity take the form of identity politics, 

which depended on the exclusion and inclusion mechanisms. Hungarian Two-Tailed Dog Party attempts 

to de-securitize the migration issue by framing the issue as the government's manipulation of public 

opinion to avoid widespread criticism on other economic and political issues. Migration Aid and 

Migszol also endeavor to shift this issue's discussions into the realm of the normal way of politics by 

bringing criticism to the government's policies. In that sense, Hungarian Two-Tailed Dog Party is more 

ambitious on placing an emphasis on prioritizing the economic security of the Hungarian citizens while 

they do not see the flow of refugees as a threat to the national economy. They do not see the immigrants 

or refugees as a threat to Hungary; instead, they endeavor to draw the public's attention to the "real" 

problems of Hungarian citizens. Migszol approaches the immigration issue from the human security 
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perspective, which implies a "de-territorialization of identity, security, and human rights" while its 

fundamental concern is not the states but human dignity and welfare (Doty, 1998: 81-82). Migration 

Aid, on the other side, prioritizes the humanitarian security of refugees who are in dire need of emergent 

aid like food, shelter, etc. These organizations are critical of the FIDESZ's migration policy, thus, its 

securitization efforts, while they approach the issue from a humanitarian perspective. While Migszol is 

confident in proposing the universal right of movement as a solution to the issue, Migration Aid pursued 

ad hoc relief work for facilitating the travels of the refugees on their roadside. Indeed, Migszol is 

challenging the perspectives which see the inflow of people as an issue by invoking the universal right 

of freedom of movement. They refer to the stereotypes constructed by the people in society as the leading 

cause of the problem. In Migration Aid, we do not see such universal concerns, and they consider the 

flow of people as an issue needed to be resolved by humanitarian aid in line with the requirements of 

international law. 

On the other hand, the FIDESZ emphasized the homogeneity of the Hungarian nation (Bocskor, 

2015), which leads to the exclusion of refugees and the minority groups such as the Roman population 

and the Jewish community. Hungarian Two-Tailed Dog Party also avoids the demand of the free 

movement for all. Yet, they tried to increase public awareness about the FIDESZ's wrongdoings in the 

migration policy in order to weaken its credibility.   

 Overall, it should be questioned which factors make Fidesz's securitization project highly 

dominant despite all the endeavors of the local pro-migrant groups, opposition parties, and intense 

criticisms coming from the EU and global institutions, including the United Nations.  Balzacq (2005) 

concurs that security should be regarded as a pragmatic practice, a nexus of congruent forces, 

highlighting that an effective securitization is audience-centered, context-dependent, and power-laden. 

The audience in the Hungarian context has been amply ready to support the security perception of the 

government as the ruling party frame the issue by tapping the historically-rooted fears and identity-

related problems of the public. The socio-political context, the Zeitgeist, helped Fidesz corroborate its 

hostile anti-migrant claims when we take into account that the entanglement of racism and Islamophobia 

peaked in Europe during the last decade. Lastly, the ruling party has effectively used mass media and 

communication tools to disseminate state-led propaganda in order to garner support from the target 

audience. Viktor Orban confidently framed the migration issue as an outcome of the "failed politics of 

Western Europe" (Pap and Remenyi, 2017) by shifting the blame to the external actors. 

6. CONCLUSION 

In this paper, different public actor's contested perspectives on the mass influx of refugees to 

Hungary in the summer of 2015 are analyzed according to their security perspectives. To put it in a 

nutshell, the FIDEZ's ambitious endeavor to frame the immigration issue as a security threat with its 
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nearly unchallenged domination of media find its audience among the majority of the public. The 

opponent of this includes NGOs, international organizations and political parties. They attempt to shift 

the issue into the realm of daily politics in order to avoid the extraordinary measures and realpolitik 

justified by the alleged existence of existential threats to national and societal security. While the 

FIDESZ endeavors to project the immigrants and refugees, without making an explicit differentiation, 

as a threat to the Hungarian economy, national identity, European civilization and criminalize them as 

a potential threat to public order, the Hungarian Two-Tailed Dog Party prioritize the economic security 

of the Hungarian citizens and opposes the government's discourse which gives utmost priority to the 

immigration problem. The Hungarian Two-Tailed Dog Party used dark humor as an alternative way of 

desecuritizing the threat-based security narrative. Apart from these, humanitarian organizations 

prioritize the humanitarian protection of immigrants and refugees against the harsh measures of the 

Hungarian government. In that regard, the immigration issue remained a contested site in which 

numerous public actors try to deal with it from different perspectives in tandem with their priorities for 

the referent object of the security and the suggested proposals for resolving the problem.      
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UNDERSTANDING THE COLOMBIAN CIVIL WAR AND THE PROBLEM-SOLVING 

CONFERENCE MODEL OF CONFLICT RESOLUTION 

 

Mohammed Kamal ALHASSAN 

ABSTRACT 

The Colombian civil conflict has been described as the longest-lasting conflict in the world. The 

conflict which began in 1964 pitched the government of Colombia and The Revolutionary Armed Forces 

of Colombia (or FARC in Spanish). First of all, this study will analyse the causes of the war and provide 

some relevant answers. The study will be based on Carl Phillipp Gottfried von Clausewitz’s theory of 

war. It was postulated in his book titled “Vom Kriege” (On war) published in 1832 by his wife Marie 

Sophie Gräfin von Brühl. The theory gives insight into violent conflicts and wars and therefore enables 

us to critically examine why such conflicts occur. The ineffectiveness of using the traditional methods of 

diplomacy via the UN necessitated a paradigm shift in the act of conflict resolution. In the 1960s a new 

approach to conflict resolution christened the Problem-Solving Conference Model was born. This 

approach was championed by John Wear Burton and his lieutenants. Also, the study will critically 

examine the Problem-Solving Conference model to ascertain its effectiveness in conflict resolution. 

Moreover, the conflict had devastating effects on the lives of ordinary Colombians, and even though 

there were several attempts to resolve the conflict in the past they all proved futile. This study will 

therefore try to evaluate some of the effects of the conflict on Colombians. Finally, the study uses both 

qualitative and quantitative methods to analyse that violent conflict. In the end, data analysis will show 

that indeed the Problem-Solving Conference Model was effective in resolving the Colombian Civil War. 

Keywords: Violent Conflicts, Conflict Resolution, The Problem- Solving Conference Model. 

JEL Codes: F50, F51, F53.  

1. INTRODUCTION 

The Colombian civil conflict has been described as the longest-lasting conflict in the world. The 

conflict which began in 1964 pitched the government of Colombia and The Revolutionary Armed Forces 

of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC” in Spanish). The conflict had 

devastating effects on the lives of ordinary Colombians. Even though there were several attempts to 

resolve the conflict in the past, they all proved futile. Fortunately, the conflict was resolved in 2012 

through the Problem-Solving conference model of conflict resolution in Havana, Cuba. This peace was 
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successfully brokered through workshops by credible groups and the United Nations. The final peace 

agreement was signed in November 2016.  

Traditionally, conflicts have been resolved through acts of diplomacy executed through the UN 

as the world's peacemaker. This approach is based on conflict settlements and so proved ineffective 

because those conflicts were managed and not resolved and for that matter recurred. There was therefore 

the need to use conflict resolution models that were more effective in ensuring permanent peace and 

security. In the 1960's, a new way of resolving conflicts christened "problem-solving conference 

method" was introduced. This method has been proven to be effective in ending protracted conflicts in 

the world and was effectively used to resolve the Colombian civil war. 

The Colombian civil conflict commenced in 1964 when two armed groups, the FARC and the 

National Liberation Army (or ELN is Spanish) were formed. There were reports of extreme violence 

perpetrated against ordinary Colombians. According to a BBC special report on 6th August 2018, the 

government of President Jorge Gaitan launched military operations from 1948 to crush the guerrilla 

groups. These military operations ushered in an era known as "La Violencia". During that period more 

than 200,000 Colombians, mostly small-scale farmers were killed. There were several popular uprising 

when “la Violencia” was introduced by the Liberal and Conservative landowners. In 1958, the two 

parties initiated an agreement which ended the fighting while sidelining all other groups from taking 

part in political activities (Justice for Colombia, 2020).  

2. THEORETICAL FRAMEWORK AND DEBATE: THE CLAUSEWITZ THEORY OF WAR 

 This study is based on Carl Phillipp Gottfried von Clausewitz’s theory of war. It was postulated 

in his book titled “Vom Kriege” (On war) published in 1832 by his wife Marie Sophie Gräfin von Brühl. 

The theory gives insight into violent conflicts and wars and therefore enables us to critically examine 

why such conflicts occur. According to Shaw (2009), the Clausewitz theory sees violent conflicts as 

emanating from two or more actors because of an action by each of the actors. It goes on to say that 

one’s ability to use force has no limit. Von Clausewitz, who is sometimes referred to as the strategic 

theorist compares the occurrence of violent conflicts or wars to trade and commerce. However, this 

comparison has been criticised by some analysts on the grounds that violent conflicts are bloody, wild, 

and unpredictable, while commerce is quite the opposite. 

According to Lindell (2009), Clausewitz’s framework of war has three (3) aims: 1. the opposing 

army must be annihilated 2. The vanquished state must be occupied and 3. The morale of the defeated 

army must be lowered. The theory goes on to expose that hatred, enmity, and the determination to use 

violence culminate into real wars.  Clausewitz’s theory believes that wars depend on chance and luck 

and he also sees violent conflicts as a disregard for rationality. For wars to succeed the theory maintains 
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that the people must give their support, Commanders and their troops must demonstrate valour and the 

government must show leadership, provide coordination and war supplies (Bassford, 2008). 

 Clausewitz’s theory of war sees states and mass armies as the only actors but according to 

Duffield (2001) and Kaldor (2005), the end of the cold war has seen wars and violent conflicts shifting 

from inter-state to state and civilians or mixed conflicts. Some critics of Clausewitz's theory of war have 

argued that contemporary violent conflicts are “post-Clausewitzian”: that is they are not the ideal type 

of war anticipated by Clausewitz. However, he authored his book at a time when the technology in 

warfare was not as sophisticated as we have today, so he could not, for instance have anticipated the 

degree of destruction that the atomic bomb could inflict. However, it is a fact that in our contemporary 

world, violent conflicts are not intended to limit the power of the enemy but informed by the parochial 

interests of commanders and their combatants (Shaw, 2009). 

Also, some analysts and theorists have argued that the violent conflicts going on in some African 

countries and that of the former Yugoslavia are not the ideal type of war professed by Clausewitz. 

According to Booth (2014), these wars were not fought by regular armies and were driven by 

ethnocentrism. The Clausewitz theory maintains that the aim of a violent conflict is to wrestle power 

but the experience with the Bosnia war showed that during the war, ethnic cleansing replaced power. 

The situation where a group or a state attacks and kill unarmed civilians leading to genocide is 

traditionally tagged as a “one sided-war” (Nagan and Rodin, 2002). The theory goes on to say that 

violent conflicts do not always lead to battles. We can therefore safely say that the Colombian violent 

conflict mirrors the wars anticipated by the Clausewitz theory.  

Figure 1. The Clausewitz Theory of War 

 

  

 

 

 

Source: Mark Mattox (2008) p. 205 

According to some analysts, the Clausewitz theory of war has its limitations. Doyle (1997), for 

instance, criticises the theory that it assumes that wars are continuous events. Doyle maintains that wars 

must end in one way or the other. He also goes on to criticise Clausewitz for not providing solutions that 
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can end wars. However, one can argue that as a military strategist, Clausewitz propagated how to win a 

war and not how to prevent it. 

Also, Lindell (2009) criticises the Clausewitz theory for accentuating the fact that wars are only 

about violence. He believes that most of the wars that occurred after the publication of “Vom Kriege” 

were instigated by the theory. However, one cannot blame these wars on the Clausewitz theory because 

we have our own conscience and therefore ultimately accountable for our actions and inactions.  

Finally, the Clausewitz theory insists that being successful in war depends on one’s luck. 

However, in our contemporary world one needs to apply science and technology in warfare to be 

victorious. It is obvious that a small army that uses sophisticated weapons in a war will easily defeat and 

a large army that uses crude and obsolete ammunition and has nothing to do with luck (Cimbala, 2010). 

3. LITERATURE REVIEW 

Violent conflict as a variable has been used in several types of research as either the independent 

or dependent variable. Previous researches have concentrated on the causes of conflicts. For example 

(Ohlson, 2008), Hoeffler, (2012), (Chandhoke, 2005) and Lindemann, 2008) have all attempted to 

explain the reasons why violent conflicts and wars take place. Lindeman for instance, answers the 

questions pertaining to the reason some African countries are entangled in protracted conflicts while 

others remain peaceful. This research among other things highlights the fact that African countries that 

have mostly adopted democracy and the rule of law remain comparatively peaceful while those which 

have dictatorial tendencies have been engulfed in violent conflicts. 

 Also, Lake and Rothchild (2005), has looked at the relationship between future uncertainties and 

violent conflicts or wars. The research came out with the findings that the fear for the future is a recipe 

for violent wars. In other words, people who have no hope for the future have a higher probability of 

engaging in violent conflicts than those who have hope for the future. The research of Le Billon, (2003), 

tries to look at the link between violent conflicts or wars and corruption. According to this research, 

countries that have high corruption rates are more likely to experience violent conflicts than those which 

have low rates of corruption. 

Moreover, a study by Kanbur, (2007), analyses the relationship between inequality and violent 

conflicts. It has been established that countries that have a high inequality gap are more likely to see 

violent conflicts than countries that have ensured equality in all spheres of life. On the other hand, 

Goodhand, (2001) examines the link between violent conflicts and poverty. It became known that 

poverty is the sine qua non to violent conflicts. In other words, poverty-stricken nations are more likely 

to experience violent conflicts than rich and prosperous nations. 
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Finally, Homer- Dixon (1994) investigates the environmental scarcities and their impact on 

violent conflicts whiles Forsyth and Schomerus  (2013), link environmental changes to violent crimes. 

These studies bring to the fore the fact that environmental changes and their consequent problems are 

akin to violent conflicts. On the other hand research by Lacina (2006), looks at the factors which 

determine the severity of wars or violent conflicts. From what has been discussed so far, it is evident 

that there is a gap in the literature on violent conflicts. This study seeks to enrich the existing literature 

by critically examining how the Problem- Solving Conference Model of conflict resolution can be used 

to resolve violent conflicts.  

4. THE CAUSES OF THE COLOMBIAN CIVIL WAR  

4.1. The Two Party System 

After independence, the Colombian political landscape was dominated by two parties, namely 

The Conservative and Liberal parties. As a result of this, all other parties felt marginalized and found 

other ways and means of enjoying the national cake. According to Joel Gillin (2015), these two parties 

did not represent the interests of the ordinary Colombian. The parties effectively served the interests of 

the ruling elite and few rich landowners. This apparent political exclusion, therefore, culminated in the 

armed conflict. 

4.2. Inefficient and Corrupt State Institutions 

Also, inefficient, and corrupt state institutions also informed the outbreak of the Colombian civil 

war. It is a fact that countries which went through colonialism mostly see state institutions as alien to 

their culture. Moreover, the red-tape and the bureaucracy associated with such institutions often lead to 

corruption. The system, therefore, becomes incapable of ensuring peace and security in society. The 

Colombian institutions were therefore not well organized to prevent the armed conflict (Feldmann, 

2017). 

4.3. Land Ownership and Rights 

After independence, arable lands were controlled by a few rich landowners to the detriment of 

many ordinary Colombians. These people often worked for these landowners who paid them insufficient 

wages and mostly without job security. According to Sanchez and Illingworth (2017), this brought 

hardship and poverty in rural areas and cities alike. In Colombia, about 30% live below the poverty line 

in cities, and 65% in the hinterland. As a result of this, these labourers quickly joined the guerrilla groups 

to fight for land ownership rights.  
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4.4. The Concentration of Power in Bogota 

Finally, the concentration of power in Bogota also contributed to the Colombia civil war. 

President Rafael Nunez supervised the inauguration of the 1886 constitution and concentrated power in 

the centre. According to Fillippidou and O'brien (2020), this phenomenon was known as 

“Regeneration”. It was instituted by the Conservative Party to impose its values but in the end, brought 

about political strife in Colombia. Power was centralised because of granting the president excessive 

powers to silence political opponents and discourage public strife and disorder. 

5. HOW FARC FINANCED OPERATIONS 

Just as an engine needs fuel to operate, any war must also have a source of finance. The FARC 

armed group financed the war through the drug trade. According to Macginty and Ozerdam (2019), 

FARC was continually active in the drug trade. It is estimated that the guerrilla group raised as much as 

US$ 1 billion per annum to finance their operations. In addition to this, FARC also engaged in the 

following to raise funds to finance their operations: 

a. The kidnapping of foreign nationals especially journalists and tourists. 

b. The collection of taxes from farmers especially coca plant farmers in exchange for protection. 

c. They also resold abandoned lands to greedy landowners. 

6. THE PROBLEM-SOLVING CONFERENCE MODEL OF CONFLICT RESOLUTION 

The ineffectiveness of using the traditional methods of diplomacy via the UN necessitated a 

paradigm shift in the act of conflict resolution. In the 1960s an innovative approach to conflict resolution 

christened the Problem-Solving Conference Model was born. This approach was championed by John 

Wear Burton and his lieutenants. A conflict is defined as the act of disagreement between parties (Fisher, 

1964). According to Hill (1982), Burton likens a conflict to sex and which must to be enjoyed. He goes 

on to say that when conflicts are suppressed, societies become static. Therefore, conflicts are necessary 

to bring about change and transformation. 

6.1. The Assumptions under the Problem-Problem Solving Conference Model of Conflict 

Resolution  

The Problem-Solving Conference Model of Conflict Resolution is based on the assumptions 

enumerated below: 

1. There is rationality among opposing parties. 

2.  Individuals are considered as the most crucial factor. 
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3. Human beings can easily adapt to situations. 

4. There is a need for political order in international relations. 

5. There exist equity, accountability, and liberty. 

 (Hill, 1982). 

6.2 Problem-Solving Workshop Groups  

The activities of the Problem Solving Workshop groups are especially important. These groups 

have successfully organised workshops aimed at bringing the parties in conflicts together to collectively 

find level grounds to resolve disagreements. These workshops adopt scientifically proven methods to 

resolve conflicts. In an era where terrorism and conflicts are rife, it is important that conflicts are 

resolved using scientifically proven methods (Burton, 1996). These Problem-solving Workshop Groups 

are listed below: 

a. The London Group which was head by John W, Burton and worked with his associates, 

b. The Yale Group had Leonard W. Doob and William T. Folts. This group organized a 10 day 

Problem-solving Workshop for 12 Greek and 12 Turkish Cypriots in 1974. Unfortunately, the scheduled 

workshop was cancelled due to the coup that toppled Archbishop Makarios. 

c. The Harvard Group which had Herbert C. Kelman, Stephen P. Cohen, and associates. This 

group successfully organized a Problem-Solving Workshop for Greek and Turkish Cypriots in 1979. 

d. Other groups have also organized Workshops for Israelis and Palestinians (Hill, 1982) 

6.3 How the Problem- Solving Workshops Work 

a. The parties to a conflict agree on a trusted mediator. 

b. The creation of conditions necessary for negotiations such as ceasefire. 

c. Problem Solving Workshop Groups organize peace conference to bring opposing parties 

together for negotiations. 

d. The signing of peace agreements. 

e. The enactments of legislation to concretize the peace agreement. 

f. Reparations to victims. 

g. The demobilisation and reintegration of former combatants 

7. HOW THE COLOMBIAN CIVIL WAR WAS RESOLVED 

a. The UN adapted resolution 2261 and sent troops to monitor the peace process (UN, 2016). 
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b. Trust was established between the Colombian government and FARC.  

c. The Colombian government acknowledged the main causes of the conflict and initiated 

reforms. 

d. Problem Solving Workshops were organized for the opposing parties in Havana, Cuba. 

e. There was Political commitment on the part of the opposing parties to resolve the conflict. 

f. To protect the peace agreements, laws were enacted (Fillipidou, 2018). 

g. A document numbering 297 pages containing a six-point agreement was reached as a road map. 

It included agrarian reforms, political inclusion, drug policy, victim’s rights, disarmament, 

demobilization, and the reintegration of former combatants. 

h. Finally, the Colombian people were required to rectify the peace agreement through a 

referendum (Aljazeera, 2015). 

8. THE EFFECTS OF THE COLOMBIAN CIVIL WAR 

a. The Colombian Conflict was used as a proxy war between Russia and China on one hand and 

the US on another hand. According to Ince (2013), FARC was the military wing of the communist party 

and followed a strict Marxist-Leninist philosophy and for that matter were favoured by Russia and 

China. On the other hand, the US was on the side of the Colombian government. This, therefore, 

contributed to regional tension and arms race in Colombia and neighbouring countries such as Brazil, 

Ecuador, Panama, Peru, and Venezuela. 

b. Also according to an Aljazeera report on 12th December 2015, FARC intentionally displaced 

peasant farmers and grabbed their land. These lands were later used in the cultivation of the coca plant 

to produce cocaine. As the cocaine was later shipped to the US, Washington had to spend more resources 

in monitoring its ports and borders to nip that problem in the bud. This had a negative effect on public 

health in the US. 

c. Moreover, there is a tall list of local and foreign journalists who were either kidnapped or killed 

by FARC in Colombia. This culminated in tension and disagreements between Bogota and other foreign 

governments (Pérez-Garzón, 2018). As a result of this, the Colombian government and these countries 

had to pay huge ransoms for the release of those kidnapped. 

d. Finally, the use of child soldiers and frequent attacks on oil and gas installations crippled the 

ability of the Colombian government to fight the guerrilla group. As a result of this, the Colombian 

government relied heavily on military aid and financial assistance from the US. This, therefore, 

weakened the sovereignty and respect of the Colombian government in the eyes of the people (Norman, 

2018). 
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9. CONCLUSION 

The Colombian civil war ravaged the country for five decades and ended on 23rd June 2016. This 

was a long and enduring pain for ordinary Colombians who suffered the most during the conflict. The 

conflict proved that the traditional methods of diplomacy do not often bring finality to conflicts. This is 

because such processes settle the disputes and often recur. What is needed is to use scientifically proven 

methods in conflict resolution. Human beings by nature disagree and often exhibit independent 

tendencies. Disagreements and conflicts will continue to shape our opinions and future but when they 

do common grounds should be explored to resolve them. It is only when we can do this that peace and 

security will prevail in our contemporary world. 
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YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ İLE ELEKTRONİK TİCARETTE MARKA DEĞERİ 
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Fatma ULU 

 

ÖZET 

Çalışma, Endüstri 4.0 ile birlikte önemli bir araç haline gelen yapay zekâ teknolojisinin e- ticaret 

sektöründeki kullanımını; işletmeleri marka değeri bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Yapay 

zekâ, hızlandırılmış bir evrim geçiren iş dünyasındaki karmaşık sorunlara yeni çözümler sunan yıkıcı 

bir teknolojidir. Sinir ağları, nesnelerin interneti, siber- fiziksel sistemler, makine öğrenimi veya derin 

öğrenme, dijital pazarlama, karar verme, Endüstri 4.0 ve iş dijital dönüşümü gibi terimlerle ilişkili 

kavramlardır. Elektronik ticaret hacmi, COVID-19 salgının yol açtığı kısıtlayıcı toplumsal ilişkiler 

ortamında küresel ölçekte giderek artmaktadır. Türkiye’de de e-ticaretin pazar ve kullanıcı sayısındaki 

büyüme ile birlikte farklı sektörlerden satıcı ve alıcı uzaklık ve zaman kısıtı olmaksızın bir araya 

gelmektedir. Elektronik ticaret yapan işletmeler yapay zekâ teknolojilerini kullanarak marka değerlerini 

artırmakla beraber tüketicilerin satın alma süreçlerini kolaylaştıracak uygulamalara ve satış 

sonrasındaki memnuniyetlerini tespit edecek araç ve analizlere ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada 

benimsenen yöntem yazın taraması olup öncelikle e-ticaret işletmelerinin yaygın olarak kullandıkları 

yapay zekâ uygulamaları araştırılacak ve bu uygulamalarının işletmelerin marka değeri üzerindeki 

etkisi tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Teknolojileri, Marka Değeri, Online Alışveriş. 

Jel Kodları: L8, L00, L81. 

CREATING BRAND VALUE IN ELECTRONIC COMMERCE WITH ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

ABSTRACT 

The study aims to the use of artificial intelligence technology in the e-commerce sector, which 

has become an important tool with Industry 4.0, in the context of the brand value of enterprises. Artificial 

Intelligence is a disruptive technology that forms the basis of solutions to complex problems in the 

business world, which has undergone an accelerated evolution. Artificial intelligence is concepts 
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associated with terms such as Neural Networks, internet of things, cyber-physical systems, machine 

learning or deep learning, digital marketing, decision making, Industry 4.0, and business digital 

transformation. The volume of electronic commerce is increasing globally in the environment of 

restrictive social relations caused by the COVID-19 pandemic. Owing to growth in the market and 

number of users of e-commerce in Turkey, sellers and buyers from different sectors come together 

without distance and time constraints. While electronic commerce firms increase their brand values by 

using artificial intelligence technologies, they need applications to facilitate the purchasing process of 

consumers and tools and analyses to determine their satisfaction after sales. The method adopted in the 

study is a literature review and the AI applications widely used by e-commerce enterprises will be 

investigated and the effect of these applications on the brand value will be analyzed. 

Keywords: E-Commerce, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Technologies, Brand Value, 

Online Shopping. 

JEL Code: L8, L00, L81. 

1. GİRİŞ 

Nesnelerin interneti, büyük veri analizi, blok zinciri ve yapay zekâ gibi yıkıcı teknolojiler 

işletmelerin çalışma şekillerini değiştirmiştir. Yapay zekâ, tüm yıkıcı teknolojiler arasında en son 

teknolojik güçlülerinden birisi olup muazzam bir pazarlama dönüşümü potansiyeline sahiptir (Maitra, 

2021). Dijital teknolojinin hızlı gelişimi çevrimiçi alışverişi değiştirmiştir. Diğer yandan Koronavirüs 

salgını da küresel e-ticaret hacim ve kapasitesini etkilemiştir. Fiziksel alışverişe ve kalabalık alanlara 

gitmekten kaçınan tüketicilerin büyük bir bölümü online alışverişe yönelmiş durumdadır (Anam Bhatti, 

2020). 

Yapay zekâ kavramı ilk olarak 1956'da ABD'de düzenlenen Dartmouth Konferansı'nda 

önerilmiştir (Crevier, 2003). 2000 yılından bu yana, özellikle 2015'ten itibaren akıllı donanımın 

(sensörler ve çipler) hızlı gelişimi, algoritmaların evrimi ve büyük verilerin desteği, yapay zekânın 

gelişimini sürekli olarak yönlendirmiştir. Doğal dil işleme, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi 

yapay zekâ teknolojileri, çok çeşitli sektörlerdeki mevcut uygulamalara gelişmiş veri analizi yetenekleri 

getirmiş ve firmaların yönetim, planlama ve operasyonlarını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır 

(Kasemsap, 2017). 

Günümüz dünyasında internet, hayal gücümüzün ötesinde erişilebilir hale gelmiştir. Temel olarak 

dijital bir pazar, çevrimiçi var olan pazardır. Dijital pazarın birkaç örneği arasında, sosyal medya 

pazarlaması, arama motoru, optimizasyon vb. olup ve e-ticaret platformu şeklinde çeşitli ürünleri satmak 

ve almak için bir çevrimiçi alan görevi görmektedir (Ritu Punhani, 2021). 
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2. ELEKTRONİK TİCARET 

Elektronik ticaret diğer adı ile e-ticaret ürün veya hizmetlerin internet üzerinden satışı şeklinde 

tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle elektronik ticaretin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcıların ortak bir 

platformda buluşmasıdır. Türkiye’de tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yarattığı etki 

ile tüketicilerin kalabalık ortamlar yerine daha çok online alışverişe yönelmiştir. Ticaret Bakanlığı 

tarafından 2020 yılında yayımlanan e-ticaret verileri dikkate alındığında, 25-34 yaş grubu ve %57’lik 

kısmını erkek kullanıcıların oluşturduğu 1 milyonu geçen bir elektronik ticaret kullanıcısı mevcuttur.  

Ülkemizde 2019 yılında 68 bin işletme iken, bu sayı %275 büyüme ile 2020 yılında 256 bin işletmeye 

ulaşmış durumdadır. İşletmelerin yoğun bir bölümü pazaryeri kanallarında faaliyet göstermektedir. 

Pazaryerinde faaliyet gösteren 247 bin işletme mevcuttur. 2020 yılı e-Ticaret hacmi 2019 yılına göre 

%66’lık bir artış göstermesi ile beraber 136 Milyar TL olarak işlem hacmi, 2020 yılında 226 Milyar 

TL’ye ulaşmış durumdadır. Bu harcamaların 9.9 Milyar TL’lik kısmını Türkiye’nin diğer ülkelerden 

alımlarını, 9.3 Milyar TL’lik kısmını ise diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını gösterirken, kalan kısım 

yurtiçi harcamalardır.  Ödeme bazlı dağılımlar incelendiğinde, 138.4 Milyar TL işlem kredi kartı, 80.4 

Milyar TL havale ve 7.4 Milyar TL işlem ise kapıda ödeme şeklinde olmuştur. Ekim-Kasım ve Aralık 

dönemi ise “Efsane Cuma” kampanyalarının yarattığı etki ile en çok işlemin gerçekleştiği aylar 

olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde işlem hacimleri daha yüksektir (Bakanlığı, 

2021). 

3. YAPAY ZEKÂ  

Yapay zekâ; bilgisayar sistemi ile oluşturulan robotların bir insan gibi düşünmesini ve onun gibi 

hareket etmesini sağlamak üzere oluşturulan bir teknolojidir. Yapay zekâ, temelinde insanlar gibi 

düşünebilme, onların düşünce biçimlerini taklit edebilme, zor ve karmaşık problemleri insanlar gibi ama 

onlardan çok daha hızlı bir şekilde çözebilme hedefleri bulunan yazılım temelli makineler olarak 

tanımlanabilmektedir (Torun, 2021). Başka bir tanıma göre ise yapay zekâ, doğal sistemlerin yapabildiği 

her bilişsel etkinliğin yapay sistemlere daha yüksek başarı seviyelerinde nasıl yaptırılabileceğini 

araştıran bilim dalıdır (Say, 2018). 

Teknoloji perspektifinden bakıldığında, Yapay Zekânın gelişimi üç aşamada Hesaplamalı zekâ, 

Algısal zekâ ve Bilişsel zekâ olarak incelenebilmektedir (Ji, 2020). 
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Şekil 1. Yapay Zekânın Gelişim Aşaması 

 

 
 

Hesaplamalı zekâ aşaması, yapay zekânın makinelerin kullanmasına olanak tanıyan ilk şeklidir. 

Tıpkı insanlar gibi bilgileri hesaplamakta, depolamakta ve aktarmaktadır. Bilgisayarların daha güçlü 

kaynak depolaması var ve bilgi işlem yetenekleri insanlardan daha fazladır. Büyük miktarda veriyi hızla 

depolayabilmekte ve işleyebilmektedir.  

Algılanan zekâ aşaması, yapay zekânın gelişiminin temel aşamasıdır. Makinelerin insanları 

anlamasını ve tanımasını sağlar ve insanları algılama, onlarla etkileşim kurma yeteneğine sahiptir. Şu 

anda, algısal zekânın gelişimi nispeten olgunlaşmıştır. 

Bilişsel zekâ aşaması, insanı simüle eden gelişmiş bir yapay zekâ biçimidir. Akıl yürütme, 

ilişkilendirme ve bilgi düzenleme yetenekleri, böylece makinelerin anlayabilmesi, düşünmek ve makul 

eylemlerde bulunmak için inisiyatifin yanı sıra belirli kavramlar, bilinç ve fikirlerdir. Bilişsel zekâ şu 

anda yapay zekâ alanında gündemde olan bir konudur. İlk sonuçlar özerk şirketler de dahil olmak üzere 

çeşitli teknoloji şirketlerinin aktif keşfinde de görülmüştür (Ji, 2020). 

4. MARKA DEĞERİ KAVRAMI 

Marka değeri, bir markanın satış veya ikame değeridir. Marka değeri kavramı 1980'de ortaya 

çıkmıştır (Buzdar, 2016). Bu terimin farklı tanımları ve bu kavrama dahil olan boyutların farklı 

anlayışları vardır (Aaker, 1991). Marka değerini dört boyutla tanımlar: marka bilinirliği, çağrışımlar, 

algılanan kalite ve marka sadakati. Benzer şekilde (Byoo,2001) marka değeri kavramının üç boyutu 

içerdiğini iddia etmektedir: marka bilinirliği, marka sadakati ve algılanan kalite. 

5. YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ İLE MARKA DEĞERİ OLUŞTURMAK 

İşletmelerinin çevrimiçi alışveriş dünyasında yapay zekâyı kullandığı güçlü ve pratik yolları 

mevcuttur. Birçok e-ticaret işletmesi, müşterilerini daha iyi anlamak, yeni potansiyel müşteriler 

oluşturmak ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlamak için halihazırda yapay zekâ biçimlerini 

kullanmaktadır. Bunu yaparken marka değeri yaratmak için  (Asling, 2021): 
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Müşteri odaklı arama oluşturulması: Yapay zekâ yazılımı, makine öğreniminden yararlanarak, 

görüntü veya videonun özelliklerini etiketleyerek içeriği otomatik olarak etiketlemekte, düzenlemekte 

ve görsel olarak aramaktadır. 

Potansiyel müşterilerin yeniden hedeflenmesi: Bazı işletmeler artık müşterilerin fiziksel 

mağazada kalma sürelerini yakalamak için yüz tanıma kullanmaktadır. Bu bir müşteri belirli bir ürünün, 

örneğin bir iPod'un yanında kayda değer bir süre geçirdiğinde bu bilgilerin bir sonraki ziyaretinde 

kullanılmak üzere saklanacağı anlamına gelmektedir.  

İstisnai hedef olasılıkların belirlenmesi: Tahmine dayalı pazarlama işletmeleri, pazarlama, satış 

ve CRM sistemleri için yapay zekâ çözümleri sağlamaktadır.  

Daha verimli bir satış süreci oluşturma: Müşterinin hayatları artık TV reklamlarından sosyal 

medyaya kadar çeşitli medya araçlarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Siri veya Alexa gibi doğal dil 

öğrenmeyi ve ses girişini etkinleştirmektedir. Bu bir CRM sisteminin müşteri sorularını yanıtlamasına, 

sorunlarını çözmesine ve hatta satış ekibi için yeni fırsatlar belirlemesine olanak tanımaktadır. Yapay 

zekâ güdümlü bazı CRM sistemleri, tüm bu işlevleri ve daha fazlasını yerine getirmek için çoklu görev 

bile yapabilmektedir. 

Birden çok cihazda yeni bir kişiselleştirme düzeyi oluşturma: İster bir mobil uygulama ister 

web sitesi veya bir e-posta kampanyası olsun yapay zekâ motoru, evrensel bir müşteri görünümü 

oluşturmak için tüm cihazları ve kanalları sürekli olarak izlemektedir. Bu birleşik müşteri görünümü, e-

ticaret perakendecilerinin tüm platformlarda sorunsuz bir müşteri deneyimi sunmasını sağlamaktadır. 

Müşteri bir e-ticaret sitesindeki iPhone kılıflarına tekrar göz attığında, cep telefonundan iPhone kılıfları 

için indirimli satışlar hakkında bilgi veren bir anlık bildirim alabilmektedir. Satın alma işlemini 

doğrudan telefonlarından yapılmakta ve her iki taraf için de birçok adımdan tasarruf imkânı 

sunmaktadır. 

Sohbet robotlarıyla kişisel bir dokunuş sağlama: Tanım olarak, bir chatbot, İnternet üzerinden 

insan kullanıcılarla konuşmayı simüle etmek için tasarlanmış özel bir bilgisayar programıdır. 

Chatbot'lar, özellikle operasyonlar ve pazarlama için görevlerin yürütülmesi söz konusu olduğunda, 

çevrimiçi bir işi yürütmenin getirdiği bazı önemli sorumlulukları aktif olarak üstlenebilmektedir. 

Chatbotlar, sipariş süreçlerini otomatikleştirebilmekte ve müşteri hizmeti sağlamanın etkili ve düşük 

maliyetli bir yolunu sunmaktadır. Bir chatbot sistemini bir alışveriş sepetine entegre etmek de 

mümkündür. Chatbot sistemi, alışveriş sepetlerinden biriyle entegre edildikten sonra, platform bazlı tüm 

mağazalar ile çalışabilmektedir. Chatbot uygulaması ne kadar çok alışveriş sepetini desteklerse, o kadar 

fazla potansiyel müşteriye sahip olmaktadır. 

Sanal asistanlar uygulama: Son zamanlarda ticaretin en önde gelen seslerinden biri olarak 

ortaya çıkan sanal asistanlardır. Amazon kendi ürünlerine ve diğer üreticilerin ürünlerine başarıyla 
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entegre etmektedir. Örneğin, Amazon'un Echo cihazındaki Alexa'yı kullanarak, müşteriler StubHub 

aracılığıyla önümüzdeki hafta sonu için yerel konserler keşfedebilmekte, Uber aracılığıyla etkinliğe ve 

etkinlikten ulaşım ayarlayabilmekte, hatta Domino's'dan etkinlik öncesi akşam yemeği sipariş 

edebilmektedir (ve sipariş durumunu gerçek olarak takip edebilmekte). ABD'de giderek daha popüler 

hale gelen 1-800-Flowers, tüketicilerin sevdiklerine sesle çiçek göndermesine bile olanak sağlamaktadır. 

Müşteriler için önerileri iyileştirin: Markalar, yapay zekâyı kullanarak, müşteri davranışını 

tahmin etmek için milyonlarca veriyi daha akıllıca ve verimli bir şekilde tarayabilir ve bireysel 

tüketicilere alakalı yararlı öneriler sunabilmektedir. Bu düzeyde bir zekâ, tüketiciye kişiselleştirilmiş bir 

alışveriş deneyimi sunmada hayati önem taşımaktadır. Starbucks, tüketicileri hakkında topladığı tüm 

verileri analiz etmek ve daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için yapay zekâyı kullanarak bu sürece 

yoğun bir şekilde dahil olmuştur. Örneğin, Starbucks kısa süre önce müşterilerin sesli komut veya 

mesajla sipariş vermesini sağlamak için yapay zekâ kullanan ' My Starbucks Barista'yı başlatmıştır. 

Tavsiye süreci, müşterilerin en iyi çözümü bulmalarına yardımcı olmak için e-ticaret perakendecileri 

tarafından yaygın olarak uygulanmaktadır. Örneğin Amazon, sitedeki faaliyetlerine ve geçmiş satın 

alma işlemlerine bağlı olarak kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır. Netflix, kullanıcının drama, 

komedi ve aksiyon gibi kategorilerle etkileşimine dayalı olarak TV ve film önerileri yapmaktadır. 

Sanal kişisel müşterileri tanıtın: Hem markaların hem de müşterilerin sevdiği mağaza içi 

alışverişin birçok avantajı vardır. Örneğin, müşteri bir mağaza asistanıyla doğrudan iletişim kurma 

fırsatına sahiptir. Müşteriye belirli bir renk veya boyuttaki belirli bir ürünü sorabilirler. Müşteriler, 

kutuları işaretleme veya anahtar kelime girme gibi zaman alıcı süreçlerden geçmek zorunda kaldığından, 

bu avantajlar çevrimiçi olarak sınırlıdır. Bunu akılda tutarak, e-ticaret perakendecileri, çevrimdışı 

deneyimin avantajlarını çevrimiçi deneyime getirmek için yenilikçi yeni yollar bulmalıdır. Amazon'un 

ev asistanı Alexa, tüketicilere modern alışveriş deneyimi sağlamak için mükemmel bir şekilde uygundur.  

Giyilebilir teknoloji ile satış yaratın: Bazı giyilebilir teknolojiler, hangi ürünleri 

görüntülediğinizi görebilmekte, zevkinizi belirleyebilmekte ve kişiselleştirilmiş ürünleri anında 

önerebilmektedir. Amazon Go, bir müşterinin alışveriş deneyimini nakitsiz hale getirerek devrim 

yaratmayı vaat etmektedir. Müşterilerinin artık cüzdanlarını giyilebilir cihazlarla çıkarmalarına gerek 

yok; ödeme gerektirmeyen bir alışveriş deneyiminin anahtarıdır. 

Diyalog sistemlerini iyileştirin: Amazon, konuşma tanıma, doğal dil anlama ve soru yanıtlama 

gibi diyalog sistemlerinde yaygın olarak bilinen sorunlara yapay zekâyı uygulamaya başlamıştır. 

Örneğin; Amazon, “derin öğrenme” olarak bilinen bir makine öğrenimi algoritması sınıfını uygulayarak, 

konuşmayı (müşteriler tarafından konuşulan) doğru sonuçlarla etkili bir şekilde metne 

dönüştürebilmektedir. Amazon ayrıca, ürün açıklamaları ve müşteri incelemeleri gibi web sitesi 

sayfalarındaki içerikten yararlanarak yapay zekâ kullanarak soruları otomatik olarak yanıtlama sorununu 
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da çözmektedir. Örneğin, bir müşteri "bu belirli dizüstü bilgisayarda kaç tane USB bağlantı noktası var?" 

şeklinde sorabilmektedir. Daha karmaşık sorular şunları içerir: "Bu kamera iç mekânda çalışıyor mu?" 

veya "Bu ikisinden hangisi daha iyi görüntü kalitesine sahip?" 

6. LİTERATÜR ANALİZİ 

Tüketim alışkanları sürekli değişmesi, bu değişimin yönünü online alışverişe çekilmesi 

kaçınılmaz olmaktadır. Teknolojinin her gün değişkenlik göstermesi, bu değişimin işletme ve tüketici 

tarafındaki alışkanlarında farklı boyutlara getirmektedir.  Yapay zekâ teknolojileri ile işin sadece ticari 

boyutu değil, birçok yönü ile literatürde çalışmalar yapılmaktadır.  E-ticarette yapay zekânın gelişimi 

ve katılımını göz önünde bulundurmak, 2021 yılı sonunda müşterinin yaklaşık %90'ının e-ticaret 

portalları aracılığıyla etkileşimleri insan olmadan ele alınacak, yönetilecek ve sohbet robotlarının rolü 

kritik hale gelecektir (Soni, 2020). 

Yapay zekâ, bireyin rutin yaşamının neredeyse tüm alanlarında yardımcı olan teknolojilerden 

biridir (Anli Suresh, 2020). E-Ticarette Yapay Zekâya Yönelik Tüketici Algısı Chennai Şehri, 

Hindistan’da yaptıkları çalışmanın temel amacı, farklı alanlarda yapay zekâ uygulamalarına yönelik 

tüketici tercihlerini belirlemektir. Araştırma 100 katılımcı ile yürütülmüştür. E-ticarette yapay zekânın 

en etkili alanları gerçek zamanlı ürün hedefleme, sesle çalışan arama ve sanal kişisel alışverişçilerdir 

(Anli Suresh, 2020). 

Ballestar, Grau-Carles ve Sainz (2019) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları şirketler, bir 

tahmine dayalı model (makine öğrenimi algoritmalarına dayalı) getirdiği olası satışların kalitesine göre, 

her tavsiye için ekonomik teşvikler e-ticaret operasyonlarında yer alan şirketler pazarlama yatırımlarını 

optimize etmektedir (Ballestar, 2019). Araştırmacıların e-ticaret alanına artan ilgisi, dijital dönüşümün 

önemi konusunda farkındalık (L.Rogers, 2016) ve sürdürülebilir kalkınma, yeni yöntemler belirlemeye 

yönelik sürekli arayış açık bir şekilde yapay zekâ algoritmalarını kullanarak süreçleri optimize 

edilmektedir. Ortaya çıkan bu iki paradigma, e-ticaret ve yapay zekâ, sosyal etkileşim standartları 

üzerinde etkili olabilir tüketiciler ve perakendeciler arasında değil, aynı zamanda bu aktörlerin faaliyet 

gösterdiği yasal çerçevedir (Leonardo Vanneschia, 2018). 

Bir işletme organizasyonu ile müşteriler arasındaki iletişim, web sitelerinde ve sosyal medyada 

kullanıcı tarafından oluşturulan içerik aracılığıyla gerçekleşmektedir. Twitter, Instagram ve Facebook'ta 

ifade edilen müşterilerin görüşleri, hizmet sağlayıcıların imajını ve itibarını etkileyebilmektedir. 

Duygusal analiz, şirketlerin çevrimiçi içeriğin anlamını değerlendirmesine ve müşteri sadakatini 

artırabilecek stratejiler geliştirmesine yardımcı olan metodolojileri içermektedir (Ayat Zaki Ahmed, 

2020). Bu nedenle, duygusal analiz, müşterilerin yapılandırılmamış verileri işleyerek ve onlardan bilgi 

çıkarmak için modeller oluşturarak müşterilerin çevrimiçi içeriğinden duyguları çıkarmasına yardımcı 

olan bir otomasyon sürecini ifade etmektedir. Yöneticilerin veya karar vericilerin müşterilerin belirli 
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konulara yönelik tepkilerini anlamalarına yardımcı olur ve olayın tarafsız, olumlu veya olumsuz olup 

olmadığını belirlemeye yardımcı olmaktadır. E-ticaret şirketlerinin kullanılacak en iyi reklamları 

belirlemelerine, müşterilerin niyetlerini anlamalarına ve ürünlerin teslimatını optimize etmelerine 

yardımcı olmaktadır. Derin öğrenme, bir lojistik hizmet kapasitesinde karar vermeyi de 

desteklemektedir. Makine öğrenimi teknikleri, e-ticaret işletmelerinin ürünler ve fiyatlardaki 

anormallikleri tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, şirketlerin depolardaki varlıkları 

izlemelerine ve sayfalarını veya web sitelerinin sıralamalarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktadırlar. 

Makine öğrenimi algoritmaları, e-ticaret şirketlerinin türetilen verilerden öğrenmelerine ve 

karşılaşabilecekleri zorluklara çözümler oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, çeşitli 

ekonomik sorunları çözmek için makine öğrenimi modelleri kullanılmaktadır (Khrais, 2020). 

Yapay zekâ yaklaşımları, B2C ve B2B e-ticaret sistemlerinin geliştirilmesinde faydalıdır. B2B e-

ticaret, Toplam e-ticaret pazarının yaklaşık %80'lik payı ve B2C geri kalanını elinde tutmaktadır. Ancak, 

yapay zekâda en çok ilgi gören e-ticaret geliştirme B2C işlemlerine odaklanmaktadır. B2C e-ticarette, 

yapay zekâ öncelikle ürün seçimi ve önerisi, müzakere, açık artırmalar, gerçek dünyadaki zamanlama 

sorunlarını çözmek ve sunucuların ölçeklenebilirliğini geliştirmek, otomatik yanıtlar oluşturmak ve 

malların paketlenmesi ve fiyatlandırılmasına ilişkin kararlar vb. B2B e-ticarette, yapay zekâ temel olarak 

tedarik zinciri yönetimi için kullanılmaktadır. Yapay zekânın temel amaçlarından biri, insan davranışını 

taklit edebilen sistemler oluşturmaktır. Bir e-ticaret sistemi olan yapay zekâ bileşenleri, kullanıcılarına 

daha “doğal” davranmalıdır. Tavsiye eden sistemleri örnek verilebilmektedir. Diğer teknolojiler gibi, 

yapay zekâ da bir e-ticaretin verimliliğini / performansını artırmalıdır. Verimlilik, hızlı ve şık çözümler 

üretmek ve daha az sistem kaynağı tüketmek anlamındadır (Prasad, 2003). 

Girdher (2019) e-ticaret sektörünün dönüşümünde yapay zekânın rolü çalışmasında, 2020 yılına 

kadar müşteri etkileşimlerinin yaklaşık %80 ve 85'inin Yapay Zekâ tarafından yönetildiğini ortaya 

koymaktadır. Aynı araştırma, ankete katılanların %67’sinin, yapay zekânın kuruluşlarının etkinliğini 

artırmaya yardımcı olacağını düşündüğünü de paylaşmaktadır (Girdher,2019). 

Mukherje (2019) müşteri ilişkileri yönetiminde yapay zekânın etkisi üzerine yaptıkları çalışmada, 

Bangalore'de 63 erkek, 100 örneklem büyüklüğünde yapılan çalışma katılımcılar ve 18 ila 40 yaş 

grubundaki 37 kadın katılımcı dahil olmuş, Amazon’un yapay zekâ tabanlı kullanıcı ara yüzünün, 

kullanıcı dostu, organize, verimli, çekici ve müşterileri bilgilendirici olması ve ayrıca çevrimiçi yapılan 

ödemelerin güvenilir olduğunu gözlemlemişlerdir. Amazon ayrıca e-postalar, açılır bildirimler, kısa 

mesajlar gibi ortamlar aracılığıyla müşterilerini en son teklifler veya indirimlerden haberdar etmektedir. 

Amazon'un uygun maliyetli fiyatlandırmasının, müşterilerin hizmetlerini arkadaşlarına /meslektaşlarına 

önermelerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır (Mukherjee, 2019). 
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Çokyaşar (2020) Elektronik ticarette oyunlaştırma kullanımının müşteri sadakatine etkisi üzerine 

yaptığı çalışmanın amacı, oyuna ait unsurların oyun dışı uygulamalarda kullanılması olarak tanımlanan 

oyunlaştırmanın müşteri sadakati üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisini tespit etmektir. Bu amaçla 

üç yabancı ve üç yerli olmak üzere toplam altı e-ticaret sitesi örneklem olarak seçilmiştir. Örneklemi 

oluşturan siteler Aliexpress, Banggood, Gearbest, Yemek Sepeti, Kahve Dünyası ve N11'dir. Araştırma 

yöntemi olarak içerik analizi ve anket kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi ve 383 kişinin katıldığı anket 

sonucu, e-ticarette oyunlaştırma kullanımının müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. (Çokyaşar, 2020) 

Çokyıldız (2019) Yapay zeka destekli e-ticaret yöntemleri ve tüketici davranışları çalışmanın 

amacı, teknoloji merakı, teknoloji kaygısı, online alışveriş yapma sıklığı, güven ve demografik özellikler 

gibi faktörlerin yapay zeka destekli alışveriş yapma eğilimini nasıl etkilediğini incelemektedir. Kartopu 

yöntemi ile 393 adet katılımcıya ulaşılmış ve anket tamamlanmıştır. Katılımcılar, yapay zekanın 

gelecekte hayatı kolaylaştıracağını düşünüyor, Türk tüketicilerinin meraklı, heyecanlı ve bilgi sahibi 

olduğu tespit edilmiştir. (Yıldız, 2019) 

2016 yılında kullanılmaya başlanılan ve kısa sürede e-ticaret işletmelerinin satışlarını ve müşteri 

sadakatin artırmak için temel stratejiler haline gelen, konuşarak ticaret (Conversatonal Commerce) 

WhatsApp, Viber, WeChat, Telegram ve Wire gibi mesajlaşma uygulamalarına e-posta uygulamalarına 

nazaran bugün artık geleceğin trend olarak bakılmaktadır. İşletmelerin bu uygulamalardan azami 

derecede yararlanmaları gerekmektedir (Demirdöğmez, 2021). 

Hong (2021) Malezya e-ticaretinde müşteri alışveriş deneyimi yoluyla yapay zekânın etkinliği 

üzerine yaptıkları betimsel araştırmadır ve verilerin elde edilmesi için nicel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. 384 katılımcının anketleri kullanılarak toplanmıştır ve esas olarak Negeri Sembilan'da 

hedeflenmiştir. Analiz sonuçları, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan zevk ve kullanım niyetinin, e-

ticaret Malezya'daki müşteri alışveriş deneyimi aracılığıyla yapay zekânın etkinliği üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, müşteri alışveriş deneyiminin etkilerinin 

Malezya'daki e-ticarette yapay zekânın etkinliği üzerinde önemli bir ilişkisi vardır. Malezya'da e-

ticarette müşteri alışveriş deneyimi aracılığıyla yapay zekâ'nın etkinliğinin etkisinde anlamlı olmadığı 

algılanan bir motivasyon faktörü vardır. Bu çalışmanın sonuçları, Malezya'daki e-perakendecilere ve e-

ticaret platformlarına istisnai bir yargıya varılmasına katkıda bulunmaktadır (Hong, 2021). 

E-ticaret siteleri, son kullanıcının bakış açısından birçok boyuta sahiptir. Web sitelerini daha 

kullanılabilir hale getirmek ve kullanıcıların deneyimini iyileştirmek, onları uzaklaşmaktan alıkoymak 

isterken önemli bir adımı temsil etmektedir. Octavian Dospinescu (2017) yaptıkları çalışmada, etkileşim 

boyutlarının kullanıcıların içerik anlayışları ve e-ticaret web sitelerine yönelik tutumları üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Göz izleme teknolojisini kullanarak, etkileşim indeksinde tanımlanan web 
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sitelerinin etkileşim boyutlarını araştırıyor, görsel süreci keşfediyor ve sitede veya sitenin çeşitli 

bölgelerinde harcanan zamanı, ısı haritalarını, tarama yollarını, sabitlenen yüzdeyi çizmişlerdir 

(Octavian Dospinescu, 2017). 

Sameh Al-Natour (2005) e-ticaret etkileşimlerinde benzerliğin rolü: çevrimiçi alışveriş asistanları 

örneği araştırmasında, otomatik bir alışveriş asistanı kullanan uygulamada, iki tür algılanan benzerliğin 

bir dizi bağımlı değişken üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Sonuçlar, hem kullanıcı ile karar yardımı 

arasındaki algılanan kişilik benzerliğinin hem de algılanan davranışsal benzerliğin, kullanıcıların 

teknolojik eserle ilgili değerlendirmelerini olumlu etkilediğini göstermektedir. Ayrıca araştırma, 

alışveriş asistanıyla ilgili sosyal algıların oluşmasında tasarım özelliklerinin rolünü araştırmaktadır. 

Sonuçlar, tasarım özelliklerinin, yani içeriğin, algılanan benzerliği öngördüğü bulunan "gerçek" 

benzerlik ölçümlerini hesaplamamıza izin vererek istenen kişilikleri ve davranışları tezahür ettirmek için 

kullanılabileceğini göstermektedir (Sameh Al-Natour, 2005). 

7. SONUÇ 

İşletmeler ve büyük e-ticaret firmaları rekabet gücünü artırmak için yapay zekâ teknolojisini aktif 

olarak uygulamakta ve kendi e-ticaret platformlarını optimize etmektedirler. Yapay zekâ teknolojisinin 

desteğiyle, e-ticaret daha geniş bir gelişme beklentisine sahip olacak ve bu da daha iyi müşteri ilişkileri 

ile beraber alternatif uygulamalar ile müşteri beklentileri geliştirilecektir. Özellikle, e-ticaretteki büyük 

teknik değişiklikler, müşteri davranışını olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.  Müşterilerin 

ihtiyaçlarını iyi anlamak gerekmektedir. Bu nedenle müşteri yorum ve sorularını daha hızlı yanıt verecek 

sistemler geliştirilmeli, müşterilerin size daha hızlı geri dönüş sağlamaları için otomatik e-posta 

bilgilendirmeleri gönderilmelidir. Müşterileri daha iyi analiz ederek, müşterilere özel çözümler 

sunulmalıdır.  

Sohbet botları kurup, 7 gün 24 saat aktif bu botlar vasıtasıyla anlık sorulara hızlı yanıt 

verilmelidir. Aynı şekilde WhatsApp, sosyal medya uygulamaları ile anlık etkileşimler ve soruları hızlı 

yanıtlanmalıdır. Müşterinin iletişim noktası çağrı merkezi numaraları değil, web ve mobil uygulamaları 

olmaktadır.  

Müşteriler iyi tanınmalıdır. Kişiselleştirilmiş sayfalar, müşteri alışkanlıkları, ilgi alanlarını web 

sitenizde bıraktığı izleri, nasıl arama yaptığı, hangi ürünler seçtiği, hangi sıklıkla sitenizi ziyaret ettiğini 

incelenmelidir. Müşterilere öneri sistemleri uygulanmalıdır. Çevrimiçi alışveriş yapanlar için 

kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi uygulanmalı, geliştirilmiş müşteri tutma ve satış, daha fazla 

sayıda geri dönen müşteri avantajı sağlayacaktır. Uygulama sadece web sayfası değil, kullanım sayısı 

dikkate alındığında mobil uygulamalarında anlık bildirimler, kullanıcı dostu ara yüzler ile çekici 

olmalıdır. 
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Geleneksel envanter yönetimi biçimi mevcut stok seviyeleriyle sınırlıyken, yapay zekâ destekli 

envanter yönetimi, önceki yıllardaki satış eğilimi, ürün taleplerinde öngörülen veya beklenen 

değişimlerle beraber, envanter seviyelerini etkileyecek potansiyel tedarikle ilgili sorunlarla beraber 

stokların nasıl korunacağını sağlamalıdır. Envanter yönetiminin yanı sıra, E-ticarette yapay zekânın 

geleceği olarak öngörülen otomatik robotların ortaya çıkmasıyla depo yönetimi sağlanmaktadır. 

E- ticarette yapay zekâ, yenilikçi çözümler ve müşteri deneyimlerini yönlendirmede öncü bir rol 

oynamaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ile web sitesinde artan tıklanma sayıları, en etkili 

pazarlama kampanyaları, doğru hedefleme, şirket için operasyonel gibi süreçlerin hafiflemesi, 

dolandırıcılık süreçlerini engelleme, iyileştirilmiş müşteri hizmetleri gibi işletmenin marka değerini 

arttıracak faaliyetler ile işletmelerin gelişmesine katkı sağlayabilmektedir. 
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BREZİLYA VE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ’NDE TARİHSEL GELİŞİM 

 

Sıtkı Selim DOLANAY 

ÖZET 

Brezilya ve Türkiye otomotiv sanayilerinin her birinin montaj sanayi olarak gelişmiş olduğunu ve 

bu çerçevede birbirine büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkündür. 1980’lerle birlikte dünya 

otomotiv sanayinin gelişim yönü doğrultusunda Türkiye, yabancı uluslararası firmaları ülkelerinde 

üretim yapmaları için, ülke yatırım ortamını cazip hale getirmeye çalışır olmuş. Brezilya ise 1950’lerden 

itibaren yabancı yatırımları ülkesine çekebilmek için devlet teşvik sistemini oluşturmuşken, 1990’larla 

birlikte bunun dozunu artırmaya çalışmıştır diyebiliriz. Her ne kadar Türkiye gibi Brezilya’da yerel 

otomobil üretmeyi düşünmüşse de Türkiye’den Brezilya’nın farkı ihracatı düşünmüş olması ve sadece 

Güney Amerika ile sınırlı kalmayıp Afrika ülkelerine de ihracat yapabilmiş olmasıdır. Brezilya’nın bir 

diğer farkı ise otomotiv sektörüne yönelik teşvik politikalarını uygulamış olması ve değişen koşullara 

göre teşvik unsurlarını yeniden düzenleyebilmiş olmasıdır. 

 Türkiye ise yabancı yatırımları ülkesine çekme politikasından 2006 yılından itibaren dönme 

kararı almış, 2011 yılında ise yerli otomobil üretme kararı alınmıştır. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli otomobilin prototipi üretilmiş ve seri üretim için 

çalışmalara başlanmıştır. Böylece elektrikli araç üretimine adaptasyon sorunu teknoloji geliştirme 

yolunda yeni bir safhaya geçilerek atlatılmak istenmiştir. Bu yaklaşımı Güney Kore otomotiv sanayi 

1980’lerde kullanmış ve başarılı olmuş ve kısa zamanda teknoloji geliştirme yeteneği kazanılmıştır. Bu 

yöntemin Türkiye’deki uygulamasının başarısını görebilmek için ise yerli otomobil projesinin sonucunu 

beklemek gerektiği düşünülmektedir. 

Brezilya ise tutarlı, değişen koşullara uyum sağlayabilen teşvik politikalarıyla ve geçmişten gelen 

ihracatı düşünen yapısıyla dünya otomotiv sanayi üretiminde üst sıralarda yer alabilmişken, Türkiye ise 

daha gerilerde kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sanayi, Geriden Gelen Sanayiler, Teknoloji Geliştirme Yeteneğinin 

Kazanılması, Patika Bağlılığı, Yerli Otomobil.  
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HISTORICAL DEVELOPMENT IN BRAZIL AND TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY 

ABSTRACT 

It is possible to say that the automotive industries of Brazil and Turkey have developed as 

assembly industries and show great similarities in this context. In the 1980s, in line with the development 

direction of the world's automotive industry, Turkey tried to make the country's investment environment 

attractive for foreign international companies to produce in their country. We can say that while Brazil 

created the state incentive system in order to attract foreign investments to its country since the 1950s, 

it tried to increase its dose with the 1990s. Although, like Turkey, Brazil has thought of producing local 

cars, the difference between Turkey and Brazil is that it has considered exporting and was able to export 

not only to South America, but also to African countries. Another difference of Brazil is that it has 

implemented incentive policies for the automotive sector and has been able to rearrange its incentive 

elements according to changing conditions. 

Turkey, on the other hand, has decided to return from the policy of attracting foreign investments 

to its country since 2006, and in 2011, it was decided to produce domestic automobiles. As of December 

2019, a prototype of the domestic car was produced by Turkey's Automobile Initiative Group and work 

for mass production began. Thus, the problem of adaptation to electric vehicle production was tried to 

be overcome by moving to a new phase in the way of technology development. This approach was used 

by the South Korean automotive industry in the 1980s and it was successful and technology development 

capability was gained in a short time. In order to see the success of the application of this method in 

Turkey, it is thought that it is necessary to wait for the result of the domestic automobile project. 

Brazil, on the other hand, was able to rank high in world automotive industry production with its 

sectoral incentive policies that can adapt to changing conditions and its structure that considers exports 

from the past, while Turkey lagged behind. 

Keywords: Automotive Industry, Lagging Industries, Gaining Technology Development Capability, 

Path Dependency, Domestic Automobile. 

Gel Codes: E63, LB91, L98. 
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1. GİRİŞ 

 Yapmış oldukları keşifleri göklere çıkaran bir Portekiz deyişi, eğer yeryüzü daha büyük olsaydı 

yine de onun çevresini dolaşırdık der. Portekizliler; Vasco de Gama’dan Serpo Pinto’ya denizde ve 

karada gittikleri yerlere uygarlığı götürdüklerine inanmışlardır. Portekizliler Tanrısal bir görev 

yapmakta olduklarına inanmışlardı. Christophe Colomb 1484 yılına doğru Cipangu (Japonya)’ya 

batıdan gidebilmesi için gerekli donanımın kendisine verilmesi için Portekiz Kralı Joao’ya 

başvurmuştur. Zira o devirde tüm yolculukların başlangıç noktası Portekiz olmuştur.  (Ferro, 2002: 55-

56) 

 Portekiz ile Kastilya arasındaki rekabet ise daha ilk keşiflerden itibaren anlaşmazlığa dönüşme 

riski taşımıştır. Portekiz İspanya ile 1479 yılında imzalamış olduğu Alçovas anlaşması ile Afrika 

ticaretinin tekelini eline geçirmiştir. Ancak 1492 yılından sonra Kastilya’lıların Atlantik’te elde etmeye 

başladıkları büyük başarı, Papa III. Calixtus’u Portekiz’e Atlantik’te de bir tekel verilmesini sağlamaya 

yöneltmiştir. O tarihlerde Papalık Kurumu dünya çapında otoriteye sahip tek devlet olduğu için III. 

Calixtus’un manevi yeğeni olmuş olan Papa VI. Aleksandre Borgia Inter Caetera başlıklı Papalık 

fermanıyla iki ülkenin etki alanlarını belirlemiştir. Böylece; Azor adalarının sonuncusundan batı 

yönünde 100 fersah ötede bulunan, Hindistan yönünde ve diğer bütün yönlere doğru olan adalar ve kara 

parçaları İspanya’ya bırakılmıştır. Sonradan Portekiz bu paylaşıma itiraz etmiş ve 7 Haziran 1494 tarihli 

Tordesillas anlaşması ile mesafe 170 fersaha çıkarılmıştır. Anlaşma metnini 1506 yılında Papa II Julius 

onaylamıştır. Bu duruma göre, Portekizliler zafer kazanmış gibi görünmüşlerdir. Zira hem Ümit 

Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaştıkları ve Hindistan’da Arap tüccarlara karşı hakimiyet kazanmış 

oldukları için deniz ticaretinde ön planda almayı sürdürmüşlerdir. Ancak Portekiz, Brezilya’ya 

geldiğinde, Güney Amerika hazinelerini İspanya’ya sunmaya başlamış, İspanya’nın da bu topraklardaki 

üstün konumu belirginleşmeye başlamıştı diyebiliriz. (Ferro, 2002: 101-102) 

2. KISACA BREZİLYA TARİHİ 

Brezilya 1500 ile 1822 yılları arası süreçte Portekiz’in kolonisi durumunda olmuştur. Portekiz 

tarafından belirlenmiş olan kurallara göre ekonomi şekillenmiş ve temelde Brezilya’da üretilmiş 

tarımsal ürünlerin Avrupa (özellikle de Portekiz’e)’ya ihracı ya da getirilmesi söz konusu olmuştur. 

Kolonizasyonun ilk yıllarında özellikle Brezilya odunu Avrupa’ya getirilmiştir. Ardından 1530’larda 

Brezilya’daki ürünlerin (şeker kamışı, altın, tütün, kakao, pamuk, kahve ve kauçuk) Avrupa’ya hızlı 

aktarımı başlamıştır (Naritomi vd., 2009: 5). Genel olarak iklim ve coğrafi özelikler yanında, bölgelerde 

üretilen ürünlere Portekiz’in talebinin düzeyi ile Brezilya bölgesinin gelişimi ve hangi aktivitenin nerede 

yapılacağının belirlenmesi söz konusu olmuştur. Kolonizasyonun ilk yıllarında Brezilya’nın 

kuzeydoğusu, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle şeker kamışı üretimi için seçilmiştir. Bir yandan 

Avrupa’ya şeker kamışı ihracatı patlaması yaşanmışken, diğer yandan 17. yüzyıla gelindiğinde Brezilya 
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dünyanın temel şeker üreticisi haline gelmiştir. Kabaca 1600 yılı itibariyle Brezilya’da 120 şeker üretim 

tesisi tespit edilmiştir. Brezilya’da şeker üretimi plantasyon sistemine dayanmış, 1530-1760 yılları 

arasında şeker karlı bir iş olmuş ve devrevi olarak artış, en yüksek noktaya ulaşış ve düşüş dönemleri 

söz konusu olmuştur. Şeker üretimi; büyük toprak sahipliği, tek kültürlü sosyal yapı ve köle emeğine 

dayanmıştır. Şeker kamışı döneminde; üretimi, teknolojik, politik ve ekonomik gücü elinde 

bulundurmuş olan yerel aristokrasinin gerektirdiği sınıflı bir toplum yapısı oluşmuştur (Naritomi ve diğ., 

2009: 5-10 ve 13).  

Altın madenciliği Brezilya’nın merkezdeki bölgelerinde 1695 yılında başlamıştır. İlk altın madeni 

Minas Gerais bölgesinde bulunmuştur. 1728 yılında ise Matto Grosso ve Goias bölgelerinde elmas 

madeni bulunmuştur. Ancak 1760 yılı ile birlikte üretim düşmeye başlamış ve 18. yüzyıl sonunda 

sonlanmıştır. Madencilik ekonomisinin çöküşüyle birlikte madencilik dışındaki diğer ekonomik 

aktivitelerin bireysel girişimciler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmamış ve metropollerin 

nüfusu 1740’ta 20 bin yerleşimciden, 1804 yılında 7 bin yerleşimciye kadar düşmüştür. (Naritomi vd., 

2009: 10)  

Altın madenciliği teknolojik yetersizlikler nedeniyle büyük oranda köle emeğine dayalı 

yapılmıştır. Bu ise şeker kamışı tarlalarında çalışmış olan köleleri madenlere sevk etmekle olmuş, 

madencilerle köle sahipleri arasındaki anlaşmalar zorlukla kurulmuştur. Kölelerin toprağın yapısını 

bilmeleri, madenin nereden ve nasıl çıkarılacağı konusunda bilgili olmaları ise onlara pazarlık gücü 

kazandırabilmiştir (Naritomi vd., 2009: 10-12). 

Brezilya’da 19. yüzyılda sınai kapitalizm kooperatif, dernek ve birleşik girişimciler eliyle kuzey 

ve güney bölgelerinde gerçekleşmiş ve 1970’li yıllarda bu yapı Avrupa tarzı sosyal refahın oluşmasına 

öncülük etmiştir. Keynesyen düzenlemeler ise sürekli ekonomik krizlerin yaşanmış olduğu yeni bir 

sosyal yapı ortaya çıkarmıştır (Ferrarini vd., ts: 3). 

3. 1915-2000 YILLARI ARASI SÜREÇTE BREZİLYA OTOMOTİV SANAYİ 

Brezilya’nın ilk otomotiv montaj fabrikası 1919 yılında, Ford T model otomobillerin ve Ford TT 

model kamyonların  montajını yapmak üzere Ford tarafından Sao Paulo’da açılmıştır. Ford 1921 yılında 

ise kendi üretim tesisini kurmuştur. 1926 yılında General Motor Chevrolet otomobillerinin üretimi için 

Sao Paulo’da montaj tesisi açmıştır. (en.wikipedia.org) 

Brezilya otomotiv sanayi temel olarak kitlesel üretime 1950’li yıllarda başlamıştır. Otomotiv 

Sanayi Yönetimi Kurulu (GEIA)’nın kuruluşuyla birlikte hükümet otomotiv sanayinden özellikle parça 

sanayinde %90-95 yerel katkı oranını sağlamalarını istemeye başlamıştır. (Marx ve De Mello, 2014: 6) 

1956 yılında Brezilya’nın ilk yerel otomobili olan Romi-Isetta, Sao Paulo’da imal edilmiştir. 1958 

yılında Japon Toyota’nın Land Cruiser model araçları üretilmeye başlanmış, 1959 yılında Alman 
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Volkswagen Kombi model araçlarını Sao Bernardo do Campo’da üretmeye başlamıştır. Chevrolet ve 

Ford 1957 yılında kamyon üretimine başlamış, diğer iş araçları ve otomobil üretimine ise 1960’larda 

başlamışlardır (en.wikipedia.org). 1960 ile 1980 yılları arası süreçte otomotiv sanayi tamamlanmış araç 

ve parça ithalatının yasaklanmış ve ihracatın teşvik edilmiş olmasından faydalanarak gelişmiştir (Marx 

ve De Mello, 2014: 6). 

Brezilyalı bir girişimci olmuş olan Sebastiao William Cardoso ise küçük elektrikli araçlar olan 

Tupi’yi üretmeye 1967 yılında başlamış, Puma spor otomobiller satmaya başlamıştır. Alman Mercedes 

Benz 1950’li yıllarda otobüs ve kamyon üretmeye başlamış ve 1998 yılında da otomobil fabrikası 

kurmuştur (en.wikipedia.org). 

1970’li yıllarda petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişler nedeniyle hükümet, Pro Alcool programı ile 

araçlarda şeker kamışı ethanolünün kullanımını düşünmüştür. Ardından bu uygulama otomotiv 

sanayinden saçılım etkisi ile diğer tüm sanayilere yaygınlaşmıştır. Bu ise yerelde mühendisliğin 

gelişimine katkıda bulunmuştur. Araçlarda ethanol kullanımı 1990’lı yıllara kadar sürmüş, ardından 

benzinli araçların da kullanımına doğru bir esneme olmuş, araçlarda ethonol kullanımı son bulmuş, 

ancak 2003 yılında araçlarda esnek yakıt kullanımı tekrar oluşmuşsa da 2012 yılına gelindiğinde 

Brezilya’da üretilmiş olan araçların %95’i esnek yakıt kullanımlı olarak üretilir olmuştur (Marx ve De 

Mello, 2014: 6-7). 

1980’li yıllarda ve 1990’lı yılların başlarında yaşanmış olan ekonomik krizler nedeniyle, 

teknolojiye ve yeni modellere yatırımlar düşmüş, piyasa büyümesi ise çok düşük düzeylerde kalmıştır. 

Hükümet bu koşulları göz önüne alarak ithalat serbestisi getirmiş, ancak bu yeni iktisat politikası daha 

büyük Pazar krizine ülkeyi sürüklemiştir diyebiliriz (Marx ve De Mello, 2014: 7). Böylece, 

Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler ve Audi’den oluşan firmalar 

Brezilya’da üretime başlamışlardır (en.wikipedia.org). 1992 ve 1993 yıllarından itibaren getirilmiş olan 

politika önlemleri bölgesel ve genel vergilerde düşmeyi ve kredi teşviklerini içermiş ve düşük motor 

hacimli araçlarda extra vergi indirimini içermiştir. Böylece bu ufak araçlar 2002 yılında piyasanın 

%70’ini oluşturur hale gelmiştir (Marx ve De Mello, 2014: 7). 

1995 yılında sektörel politikaları oluşturmak üzere Otomobil Rejimi kabul edilmiştir. Bu 

düzenleme ise ithal vergilerinde artışı ve Brezilya’da otomobil üretimini artırabilmeye yönelik 

düzenlemeleri içermiştir. 1997 yılına gelindiğinde ise yerel üretim ve satış rekorları kırılmış ve üretim 

kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarda ise genişleme yaşanmıştır. Ancak 1997 yılında yaşanmış 

olan dünya finans krizi ile birlikte otomotiv sektöründe yaşanmaya başlanmış olan kötüye gidiş 2003 

yılına kadar sürmüştür (Marx ve De Mello, 2014: 7). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault
https://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://en.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://en.wikipedia.org/wiki/Audi
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4. 2000 YILI SONRASINDA BREZİLYA OTOMOTİV SANAYİ 

2000’li yıllarda ülkenin nüfusu, geliri ve satın alma gücündeki artışla birlikte, yolcu ve ticari 

otomotiv araçlarının üretimi ve satışı hızla artmıştır. Bu hızlı artış Brezilya otomotiv sanayini 2012 yılı 

itibariyle dünya genelinde 7. en büyük üretici ve dünyanın dördüncü en büyük pazarı haline getirmiştir. 

Ancak Brezilya Teknolojik Yenilik Araştırması (PINTEC) üretim artışının olmuş olduğu dönemde 

otomotiv üreticilerinin Ar-Ge harcamalarında benzer bir artışın olmadığını göstermiştir. Otomotiv 

üreticileri tarafından geliştirilmiş olan yeniliklerin pazar için yeni olmadığı ve aynı araştırmaya göre 

otomobillerin Brezilya’da üretilen motorlarının Avrupa’dakilerden daha geri teknolojiye sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Böylece otomotiv sanayi ithal parçaların sadece montajını yapar hale gelmiştir (Marx ve 

De Mello, 2014: 4-5). 

Federal hükümet bu sorunun üstesinden gelebilmek ve Brezilya sanayinin rekabet gücünü 

artırabilmek için Ağustos 2011’de Brezilya Ana Planı’nı (PBM) açıklamıştır. Planın bir parçası olarak 

otomotiv sanayine yönelik olarak ise 2012 yılında Inovar Auto açıklanmıştır. Inovar Auto yatırım ve 

yenilik yapma cesaretini artırmak için dış ticaretin artırılması konusunda, sanayinin ve yerel pazarın 

korunması alanlarında yeni önlemler getirmiştir. (Marx ve De Mello, 2014: 5-6 ve 8) Inovar Auto 

programı rekabet gücünü artırmayı hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda endüstriyel ürünlerden 

alınmakta olan federal vergi oranında %30 indirim getirmiştir. Ancak, program bu teşviklerin 

sağlanabilmesi için, firmaların başlangıçta gayri safi gelirlerinin % 0.5’ini Ar-Ge harcamalarına 

ayırmaları şartını getirmiş, bu oranın 2013 ile 2017 yılları arası süreçte %0.5’ten %1’e çıkarılmasını 

hedeflemiştir. Ayrıca firmaların %65 oranında bölgesel katkı oranını tutturmaları istenmiştir. Programın 

temel hedefi rekabet gücünü artırmak olmuşsa da, bir diğer hedef ise enerji tasarrufunu artırabilmek 

olmuştur. Ekim 2013 ile birlikte Pek çok çok uluslu şirket programa dahil olabilmek için yerelde yatırım 

yapma isteğinde olmuştur. Ancak, program elektrikli araç üretimi konusunda herhangi bir düzenleme 

ya da teşvik içermemiştir (Marx ve De Mello, 2014: 8-9). 

Brezilya otomotiv sanayi toplam üretimi 2012 yılında 3,402.508 adet olmuş iken, 2015 yılında 

2,429.463 adede düşmüş, 2020 yılında ise 2,014.055 adede gerilemiştir (www.oica.net). 

Brezilya’nın bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin yetersizliği tarihsel geçmişi tarafından 

belirlenmiştir diyebiliriz. 1930’lu yıllardan 1980’lere gelinceye kadar olan süreç girişimciler için 

bürokrasiyi azaltmakla geçmiş, 1990’lı yıllarda Yeni Kamu Yönetimi reformları uygulanmaya 

başlanmış, 2000’li yıllarda modernizasyon çalışmalarıyla geçmiş ve ancak 2010’lu yıllardan itibaren 

yenilikçiliğe artan ölçüde önem verilmeye başlanmıştır (www.oecd.org,2019: 3). 

http://www.oica.net/
http://www.oecd.org,2019/
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5. KISACA TÜRKİYE TARİHİ 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ilime çok büyük önem verilmiş, bilgi ve teknoloji 

transferi konusunda da hassas davranmıştır (İnalcık, 2017; Dolanay ve Oğuztürk, 2019). Nitekim ilk 

Osmanlı Medresesi Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik’te kurulmuştur (Özilgen, 2009: 21). Ancak 

akli ilimler konusunda önemli alimlerden Molla Lütfi’nin idam edilmiş olduğu 1495 yılı sonrasında akli 

ilimlere verilen önemin azalması ile birlikte, bilgi ve teknoloji transferi süreci kesintiye uğramaya 

başlamıştır (Dolanay ve Oğuztürk, 2019; Zelyut, 2019; Pala, 2019). Savaşlarda alınan yenilgiler 

yüzünden askeri alanda yurt dışından getirilmiş olan eğitmenler eliyle transfer süreci canlandırılmaya 

çalışılmış, 1734 yılında Comte de Bonneval tarafından hendesehane (geometri okulu) açılmış (Özilgen, 

2009: 40) ve bu okula ilmiye sınıfı tarafından destek verilmiştir (Cihan, 2014: 140-145). 1862 yılında 

Osmanlı Bilimler Akademisi kurulmuş ve 1863 yılında ise sonradan Üniversite olarak kabul edilecek 

olan Darülfunun kurulmuştur (Özilgen, 2009: 63).   

1924 yılında Osmanlı eğitim sisteminin temel direği denebilecek Medreseler kapatılmıştır 

(Zengin, 2002; Cihan, 2014). 1933 yılında yapılmış olan Üniversite Reformu ile bu kez bir daha geçmiş 

bilgi birikimiyle bağlantı kurabilmiş olan ve Medrese’den gelmiş olan bilgi birikimiyle oluşmuş 

Darülfunun kurumu tamamen ortadan kaldırılarak Batı normlarında eğitim vermesi istenen üniversiteler 

kurulmuş ve eski Darülfunun eğitmenlerinin yerine çoğu yabancı kökenli yeni eğitmenler getirilmiştir. 

Ek olarak Osmanlı eğitim sisteminin bilgi birikimini tamamen silebilmek amaçlı olduğu anlaşılan ve 

yeni tarih tezini oluşturmayı hedefleyen Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 1935 yılında kurulmuştur 

(Erdem, 2012: 380-386). Öğretim üyelerinin belli dönemlerde üniversiteden uzaklaştırılmaları 

Cumhuriyet sonraki yıllarında da gerçekleşmiştir. Böylece üniversiteler yurt dışından transfer edilmiş 

bilgileri öğrencilerine aktaran, yani bilgi transferi yapan kurumlar olarak kalmışlardır. 

1838 öncesinde uygulanmış olan ve Yed-i Vahit olarak adlandırılmış olan düzende devlet 

herhangi bir yöredeki bir malın ticaretini ve özellikle de ihracatını özel bir kişinin tekeline 

bırakabilmiştir. Ayrıca devlet bazı malların ya da gıda maddelerinin darlığının yaşanmış olduğu 

dönemlerde bu metanın ihracatını yasaklayabilmiştir. 1838 öncesinde Osmanlı Devleti hem ihracat ve 

hem de ithalat üzerinden %3 oranında gümrük vergisi almış, iç gümrük vergisi oranı ise %8 olmuştur. 

1838 yılının 16 Ağustos günü Sadrazam Reşit Paşa’nın Balta Limanı’ndaki konağında Reşit Paşa ile 

İngiliz Elçisi Possenby arasında Balta Limanı Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma ile birlikte, 

ihracattan alınan gümrük vergisi %12’ye, ihracattan alınan gümrük vergisi ise %5’e düşürülmüştür. 

Yabancılar için iç gümrük vergileri kaldırılmışken, yerli tüccarlar için uygulanmaya devam etmiştir. 

İthalattan alınmakta olan gümrük vergisi ise 1861’de %8’e, 1905’te %11’e ve 1908’de %15’e 

yükseltilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti kendi gümrük vergilerini Avrupa Devletleri ile birlikte 

belirlemeyi kabul etmiştir diyebiliriz (Pamuk, 1994: 17-19). 
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Böylece Osmanlı Devleti kendi sanayicisi ve girişimcisinin önünü kesmeye başlamış, bu ise 

girişimcilerin sadece ticarete odaklanmasına neden olmuştur. Sanayi girişimciliğindeki gerileyiş ise ilim 

alanında akli ilimlerin gerileyişiyle birleşince ülke, sadece sanayi ürünlerini ithal eden ve hammaddeyi 

ise kazanç elde etmeden ihraç eden bir devlet yapısına sahip olmaya başlamıştır. Bu nedenle yerli 

otomotiv sanayi oluşamamış, Cumhuriyet sonrasında da ülkede yabancıların otomotiv sanayini kurması 

istenmiştir (Dolanay, 2020: 543; Dolanay, 2021: 57). 

6. 1923-1960 YILLARI ARASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ 

Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılında toplanmış olan İzmir İktisat Kongresi’nde hızlı 

sanayileşmenin özel sektör eliyle sağlanması, özel sektörün sermayesinin yeterli olmadığı durumlarda 

devletin devreye girmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 1929 yılında Ford Motor firması tarafından 

İstanbul Tophane’de kamyon ve otomobil üretmek üzere bir montaj tesisi kurulmuştur. Ancak, dünya 

ekonomik bunalımı ve yabancı sermaye düşmanlığı nedeniyle bu tesis kısa sürede kapanmıştır (Pamuk, 

1994: 17-22; Keyder, 1993: 80-84; Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 1950’li yıllarda lisans altında askeri 

jeep montaj tesisi ile otomotiv sanayi tekrar üretebilmeye başlamıştır diyebiliriz. 

Her ne kadar 1923 sonrasında milli sanayinin kurulması süreci önem kazanmış olsa da Tanzimat 

Fermanı’nın ilanıyla birlikte yabancı ortaklı şirketlerin miktarı hızla artmış ve 1913 tarihli Teşvik-i 

Sanayi kanunu da yabancı ortaklı şirketlerin işine yaramıştır diyebiliriz (Erdaş, 2015). Nitekim yabancı 

ortaklı bir şirket olmuş olan Franko ve Şürekası A.Ş.’ ninde bunlardan biri olmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye’de otomotiv sanayinin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş olan Bernar Nahum 1928 

yılında Franko ve Şürekası A.Ş. Bünyesinde çalışmaya başlamış ve amiri ise Joseph Kohen olmuştur 

(Nahum, 1988: 11-12). 

7. 1960-1980 YILLARI ARASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ 

1961 yılında dünyada ilk kez olmak üzere Eskişehir’deki lokomotif imalathanesinde dört ay gibi 

kısa bir sürede Türkiye’nin ilk yerli otomobil prototipi olan Devrim otomobili imal edilmiştir. Ancak 

Devrim’in seri üretimine geçilememiştir (Şimşek, 2006; Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 1960 yılında 

Otosan Koç Grubu firmasında Bernar Nahum’un öncülüğünde Ford otomotiv ürünleri üretilmeye 

başlanmıştır (Nahum, 1988: 118). 1967 yılında ise Koç Grubu tarafından çoklu lisans yöntemi ile 

Anadol otomobillerinin üretimine başlanabilmiştir. Koç Grubunun bu girişimi ise ihracatın 

düşünülmemiş olması ve yanlış malzemeden kaporta imal edilmiş olması nedenlerinden dolayı 

devamlılığı olan ve kalıcı bir başarı hikayesine dönüşmemiştir. 1971 yılında ise İtalyan Fiat lisansı ile 

TOFAŞ ve Fransız Renault lisansı ile de OYAK Renault tesisleri kurulmuştur (Dolanay ve Oğuztürk, 

2018). 
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1970‘li yıllarda üretimi başlamış olan TOFAŞ Kuş serisi ile bir anlamda yaratıcı taklit aşamasına 

geçilebilmiş, ancak sonradan inovasyona dönüşebilecek bir gelişme yaşanmamıştır (Küçükerman, 2000; 

Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 

Bunun ise teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılmasına yol açabilecek yeterli bilgi birikiminin 

oluşmamış olmasından kaynaklanmış olduğu düşünülmüştür. 

8. 1980-2000 YILLARI ARASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ 

1980’li yıllarda tüm otomobil üreticileri ürün çeşitlendirmesine gitmiş ve 1980 yılında yaşanmış 

olan ekonomik krizden etkilenmemeye çalışmışlardır (Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 

1980’li ve özellikle de 1990’lı yıllarda bilim ve teknoloji konusunda pek çok doküman ortaya 

konmuş. Ancak, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sağlayıcı pek bir şey yapılmamıştır. Dokümanlarda 

ortaya konmuş olan hedeflerde genelde gerçekleştirilememiştir (Göker, 2013). 

1990’lı yıllarda Honda, Toyota ve Hyundai firmaları tarafından Türkiye’de üretim tesisleri 

kurulmuş ve 1994 yılında AB ülkeleri ile Gümrük Birliği’ne gidilmesi ile birlikte Türkiye’den AB 

ülkelerine otomobil ihracatı artmıştır (Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 

9. 2000 YILLI SONRASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ 

2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizin ardından, 2002 yılından itibaren 2008 yılına 

gelinceye kadar Türkiye’de ciddi yıllık ekonomik büyüme hızlarına ulaşılmıştır. Bu dönem otomotiv 

sanayinde de Gümrük Birliğinin ve yabancı firmaların OEM yatırımlarının sonuçlarının görülmeye 

başlandığı bir dönem olmuştur (Dolanay ve Oğuztürk, 2018). 

Ancak, Hyundai 2006 yılında kurmak istediği ikinci fabrika için istediği teşvikleri alamayınca 

Türkiye ile anlaşamamış ve bu yatırımı Çek Cumhuriyeti’nde yapmıştır. (www.hurriyet.com.tr) Böylece 

Türkiye otomotiv sanayinde bir politika değişikliği yaşanmış ve Türkiye kendi yerli otomobilini üretme 

kararı almıştır. Bu politika değişikliği 2011 yılında fikir olarak ortaya çıkmış olsa da neticesini ancak 

2018 yılının Aralık ayında verebilmiş ve TOGG tarafından yerli otomobil prototiplerinin tanıtımı 

yapılmıştır. 2020 yılının temmuz ayında ise fabrikanın temeli atılmıştır (www.linkedin.com; 

www.odd.org.tr; Şimşek, 2020: 202-205). Ford Otosan ise 2021 yılı içinde yeni yatırım kararı ile üretim 

kapasitesini 440 bin adet araçtan, 650 bin adet araca çıkarmayı hedeflemiştir. Yeni yatırım ile üretilecek 

araçların tümü elektrikli ve hybrid olarak tasarlanmıştır ve firma üretiminin %90’nını ihraç etmeyi 

sürdürmeyi planlamıştır. Bu yatırımla ayrıca 130.000 adetlik batarya kapasitesine ulaşılabilmiştir. Bu 

yatırım kararının ise elektrikli yerli otomobil üretimi kararı sonucunda ve girişimciyi destekleyen 

politikalar sayesinde sağlanmış olduğu düşünülmüştür (www.okuhaber.com). 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.linkedin.com/
http://www.odd.org.tr/
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1867 yılından başlayarak Rusçuk’ta, 1870’li yıllarda Bursa’da seri üretim tekniği ile at arabası 

üretimi yapmış olan Uzel firması, sonraki yıllarda parça üreticisi ve traktör montajı yapan bir firma 

olarak üretimine devam etmişken, 2009 yılında ilk yerli traktörü üretmeyi başarmıştır. Ancak bu 

yenilikçi ve girişimci firma sonraki yıllarda iflastan kurtulamamıştır (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 216; 

www.hurriyet.com.tr; www.haberler.com>Ekonomi). Yine 2009 yılında Türkiye’de üretim tesisi 

kurmayı planlamış olan Tata Motor bunu gerçekleştirememiştir (https://tr.wikipedia.org). Şubat 2011’de 

yerli otomobil üretilmesi isteği hükümetçe firmalara bildirilmiştir. Yine Hacettepe Üniversitesi 

teknoparkında 2015 yılında prototipi imal edilmiş olan ilk yerli elektrikli otomobil ise yeterli destek 

bulamamış olduğu için seri üretime geçilememiş ve proje Devrim otomobilleri projesinin akıbetine 

uğrayarak iptal edilmiştir. (youtube) 

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesindeki yetersizlik de tarihsel geçmişinin 

etkisinden kaynaklanmıştır (Dolanay ve Oğuztürk, 2019). Ancak akli ilimler konusunda önemli 

alimlerden Molla Lütfi’nin idam edilmiş olduğu 1495 yılı sonrasında akli ilimlere verilen önemin 

azalması ile birlikte, bilgi ve teknoloji transferi süreci kesintiye uğramaya başlamıştır (Dolanay ve 

Oğuztürk, 2019; Zelyut, 2019; Pala, 2019).  

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Brezilya otomotiv sanayi toplam üretimi 2012 yılında 3,402.508 adet ve 2013 yılında 3,712.380 

adet olmuş iken, 2015 yılında 2,429.463 adede düşmüş, 2020 yılında ise 2,014.055 adede gerilemiştir 

(www.oica.net).  

Türkiye otomotiv sanayi toplam üretimi 2012 yılında 1,072.978 adet, 2015 yılında 1,358.796 adet 

ve 2020 yılında ise 1,297.878 adet olmuştur (www.oica.net). 

Brezilya’nın üretim değerleri 2014 yılından itibaren sürekli düşüş göstermişken, Türkiye’nin 

üretim değerleri dalgalı bir seyir izlemiştir.  

Brezilya 2000’li yıllarda hükümetin iktisat politikalarının etkisi ve dış pazarlara doğru açılınması 

neticesinde üretimini artırmış, 2013 yılında üretim değerleri en yüksek noktasına ulaşmış, ancak 2014 

yılından itibaren bir başka bölge ülkesi Meksika’nın rekabetinin de etkisiyle üretim değerleri düşmeye 

başlamıştır (www.oica.net). 

Brezilya otomotiv sanayi her ne kadar üretim değerleri açısından dünya otomotiv sanayi 

sıralamasında, 2014 yılından itibaren dünya 7. liğinden dünya 8. liğine düşmüş olsa da, Türkiye’den 

daha üst bir sıradadır. Bunun ise hem yerel otomobil üretimi konusunda ve hem de dış pazarlara açılma 

konusunda daha başarılı olmalarından kaynaklanmış olduğu düşünülmüştür. Teknoloji geliştirme 

yeteneğini kazanma konusunda daha yüksek performans göstermiş olmalarının ve teknolojik 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.oica.net/
http://www.oica.net/
http://www.oica.net/
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iyileştirmeler konusunda özellikle 1970’li yıllarda yakıt olarak ethanol kullanımı ile göstermiş oldukları 

çabanın da bu sonuç üzerinde etkili olmuş olduğu düşünülmektedir.  

11. SONUÇ 

Brezilya geçmişte sömürge ülkesi iken, bağımsızlığını kazanmış, ancak otomotiv sanayinde 

batının gelişim yolunun aynısını izlemiş ve teknoloji geliştirme yeteneğini kazanamadan sadece ihracatı 

düşünerek otomotiv sanayi üretim ve satışlarını artırmaya çalışmıştır. Bu iktisat politikası tercihi ile 

2013 yılına gelindiğinde tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaşabilmiş, ancak sonraki yıllarda bu 

üretim seviyesini koruyup artıramamıştır.  

Türkiye ise geçmişte sömürge ülkesi haline gelmekten Kurtuluş Savaşı ile kurtulmuş olmasına 

karşın, otomotiv sanayinde batının gelişim yolunu izlemiş ve 1980’li yıllara gelinceye kadar ihracatı 

düşünmemiştir. Ancak 1979 ekonomik krizinden sonra 1980’li yıllarda ihracata dayalı büyüme modelini 

seçerek, ihracat teşvikleri vermeye başlamış ve 1994 yılında ise Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine 

girerek tıpkı Brezilya gibi dış pazarlara daha çok açılma politikası izlemeye başlamıştır. Bu politikayla 

2018 yılında oldukça yüksek bir üretim ve satış rakamına ulaşılmışken, sonraki yıllarda rakamların daha 

düşük gerçekleşmiş olduğu gözlenmiştir. Ancak, 2011 yılından itibaren ihracata yönelik üretim 

politikasına ek olarak yerli otomobil üretme çabası 2018 yılının Aralık ayında yerli otomobil 

prototipinin imaliyle yeni bir aşamaya gelmiş ve otomotiv sanayinde teknoloji geliştirme yeteneğinin 

kazanılması yolunda yeni bir hamle yapılmıştır diyebiliriz. 
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TESTING OF LINEAR AND LOG-LINEAR REGRESSION AS A METHOD FOR 

PROJECTION OF MORTALITY RATES FOR POPULATION OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

Nikolina Mlinarević 

Vesna Lešević 

ABSTRACT 

Mortality rates projections are the milestone for projection of life tables for any population, and 

these enable the economic policy makers to plan all important aspects of economic life of one country. 

The advanced methodologies for actuarial projection of mortality rates require for a long history of 

mortality data, while the case of Republic of Srpska is that data is available only from 1998. Thus, in 

this paper we test for a possibility of using simple methods, as linear and log-linear regression as 

methods for mortality rates projection. The results of a projections are compared with some developed 

countries mortalities and on the basis of this the conclusion on the suitability of usage of linear and log-

linear regression as methods for mortality rates projection is derived. 

Keywords: Mortality Projection Methodologies, Mortality Projection Application, Linear Regression. 

JEL Classfications: C53, G22, I15. 

1. INTRODUCTION 

Thanks to a human civilization progress and improvement of living conditions and helath 

protection of modern men, we witness the increase of population life duration. This life duration 

increment or mortality rate decrease is especially characteristic for developed countries and due to 

constant improvement on the field of medical technologies there is already a scientific debate on whether 

there is a natural limit for a human life duration (bilological limit of a human body endurance). 

This trend of population life duration increase is evident in Republic of Srpska, too. Moreover, 

since the longterm of middleterm planning of one country’s of region’s development, population or 

pension or social policy demands of a populations’s mortality rates projection, we decided to test 

differnet methodologies for a projection of population of Republic of Srpska and to obtain prodent and 

robust mortalitz rates projection which could be used in economic or any other policy planning.  
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The special chalange in the mortality rate projection is the non existence of all relevant data 

needed for such projections to be prudent. It is the case with the population of Republic of Srpska data, 

too. The data series we had on our disposal is rather short for a long term projections estimation, thus 

the choice of right model was a chalange in this research, too. 

Nevertheless, we decided to try out different methodologies and check obtained results hoping 

that we will manage to find a suitable model for a Republic of Srpska data series and estimate a first 

moratality rates (later and full life tables) projections for a Republic of Srpska population. 

2. LITERATURE OVERVIEW 

According to Booth & Tickle (2008) the methodologies for a mortality rates projectins can be 

classified into three main groups with the respect to main approach to mortality rates projection. These 

groups are: 

- The future mortality expectation method, is based on the expert's opinion on the future 

developement and growth of expected life duration. It allows for the inclusion of structural changes and 

trends and current knowledge about the medical technology developement into the future life duration 

projections. Its fault is that it is limited with current technological knowledge and individual perspective 

of the expert, which showed to give the more pessimistic projectin results thatn those which actually 

happened (Waldron, 2005). 

- The mortality cause explanation method on the other side is based on an assumption that future 

mortality trends can be explained by modelling of economical, social, helath, climate, health and other 

relevant surrounding factors which influence mortality. Thus, this method demands for a vaste historical 

databases on mortality rates, death causes, underlying risks and its interactions. The lack of this approach 

is that because of model complexity, the model misspecification risk is increased due to existence of 

variables dependance, while the relationships between mortality and differnet risks are still not fully 

known to the science, thus the development of new models and its reliability increase is expected.  

- The trends extrapolation method is the most commonly used set of methodologies which has 

given the best results in practice. It is based on statistical methodology and assumption that mortality 

trends will continue in future. For its successful application they ask for a long historical dataset of 

mortality rates and adequate model choice. These set of models have shown to perform very well in 

practice and have application in insurance industry, demography, pension and social policy planning, 

economic development, etc.  

In its research on the mortality projections methodologies used by governments Waldorn (2005) 

has suggested that expert opinion is still often used alone or in combination/as a correction of the trend 

extrapolation method.  
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Linear regression is the simpliest method in the trends extrapolation methodology group and as 

White’s research (2002) suggests it can very well capture the mortality variation in industrialized 

countires. Still, for some age groups the mortality rather follows and exponential trend and this is as 

Gompertz (1825) discovered can be well described with log-linear regression. The leading model for a 

mortality forecasting in demographic literature, according to Deaton & Paxson (2004) research is a Lee-

Carter model which was developed for the needs of mortality forecast in USA (Lee & Carter, 1992). 

Since all of these models have its own strenghts and weaknesses we will try to apply them all on our 

data and discover which of them describes our data the best. 

3. DATA AND METHODOLOGY 

The data used in this research is official data on the abbreviated mortality rates in Republic of 

Srpska from 1998 till 2017, collected from Republic of Srpska Institute of Statistics. Moreover we also 

used the data on mortality rates in sevral developed countries, originating from Human Mortality 

Database Project and projections of life expectation for Bosnia and Herzegovina from United Nations. 

Given that the time series of mortality rates for population of Republic and Srpska which was 

available to us is rather very short for more sofisticated projection models, we decided to try to project 

future mortality with simple linaer and log-linear regression. Our methodology consists of simple testing 

whether linear or log-linear regresion fits better the mortality rates time series for each sex and age group 

separately. When proper model is chosen, we simply estimated the future mortality rates by projection 

the trend line for next 50 years. 

The next phase of our methodology consists of projections results check. Here, the results of 

projection for each age and sex group were compared with current and where available projected 

mortality rates of same age and sex group in world’s most developed countries or with countries with 

traditionally long life expectancy.  

Finaly, in laste phase of our research, if our projection would give us satisfactory results we would 

use the projected mortality rates to calculate the future life expectancy and build the full life tables. 

4. RESULTS 

Given that model fitting, projections estimation and its results rateing was done for each age-sex 

group separately we will here, for the reasons of convenience, illustrate the detailed results of the 

analysis only for male infants, while for other age-sex groups we will present just the overall conclusion 

on analysis result. 

Infant mortality is itself very important as indicator of country’s level of development and its 

health system effectiveness. Through the history it had fell down signifacantely due to helath protection 
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development and different medical achievements, but it has its natural limit and it is still present even 

in the most developed countries of the world. 

On the Graph 1, we can see the male infant mortality rates in Republic of Srpska in 1998-2017 

period. As we can see, there are a big oscilations so it is not easy to observe the trend from raw data 

graph. Nevertheless, it is evident that male infant mortality has decreased in observed period.  

Graph 1. Male Infant Mortality Rates in Republic of Srpska (1998-2017) 

 

In order to better observe the trend line we decided to use moveing average of order 3, which 

should flatten the oscilations and allowas to make some guesses about the trend line. On the Graph 2 

we can observe the raw data flattened out with MA of order 3 and confirm that there is a trend of 

mortality rate decrease throughout the whole observed period. Moreover, we can see that the mortality 

rate decrement slows down after first 10 years. Thus the linear regression model which assumes that 

the decrease/increment is constant over time probably would not be the best choice in this case. 
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Graph 2. Male Infant Mortality Rates in Republic of Srpska (1998-2017) with Oscilations 

Flattened out by MA of Order 3 

 

Given that human mortality has its natural limits and that the slope of the trend line itself is lower 

after first 10 years, we consider exponential trend could better present our data and thus we will estimate 

a log-linear regression in this case. 

For a log-linear regression estimation we used R statistical package, and the results are given 

bellow. 

 Residuals: 

      Min       1Q   Median       3Q      Max  

 -0.47648 -0.19035  0.08405  0.23572  0.30341  

 Coefficients: 

       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

 (Intercept)          -4.55089    0.12567 -36.213  < 2e-16 *** 

 c(1:length((Limor))) -0.07424    0.01049  -7.077 1.34e-06 *** 

 --- 

 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 Residual standard error: 0.2705 on 18 degrees of freedom 

 Multiple R-squared:  0.7356, Adjusted R-squared:  0.7209  

 F-statistic: 50.08 on 1 and 18 DF,  p-value: 1.342e-06 
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Since both estimated pharameters are statisticaly signficant the estimated function could be noted 

as: 

ln(𝑦𝑖) =  −4,55089 + (−0,07424) ∗ 𝑥𝑖 + 𝜖𝑖   

Still, in order to bring final conclusion on whether the estimated model fits our data well, we have 

to check for residual autocorrelation, heteroskedasticity and whether it follows a normal distribution. 

Graph 3 shows us the estimated model residual. Observing this graph, we can assume that the 

autocorrelation in residual is not present and that it is very likely that residual has normal distribution 

given that it seems evenly distributed around zero and that ve cannot observe any trend. 

Graph 3. Residual from Estimated Log-Linear Function 

 
 

Still, we tested the presence of autocorrelation with Ljung Box test: 

 Box-Ljung test 

 data:  resid 

 X-squared = 1.1851, df = 5, p-value = 0.9463 

While the residual distribution we have checked with QQ graph – Graph 4. 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

252 

 

Graph 4. QQ Plot of Estimated Model's Residuals 

 
 

As we can observe our residual is aproximately normally distributed and it probably has a bit 

longer right tail. The approximate normal distribution is acceptable given that we deal with very short 

time series of data. Overall we can conclude that our estimated log-linear regression fits our data well 

an that it can be used for future projections. 

The mortality rate projections for next 50 years are shown on Graph 5 together with observed 

mortalities from period 1998-2017. Here we can see that in next 50 years there will be a drastical fall in 

the male infant’s mortality.  
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Graph 5. Observed (1998-2017) and Projected (2018-2068) Male Infant Mortalities in Republic 

of Srpska 

 
 

Still, in order to check the validity of our projections it is very usefull to compare our projections 

with current or projected infant mortalities in most developed countries, like Austrai, Germany, Norway, 

Italy, etc. The reson for this is the fact that infant mortality has its natural limits and that it is dependant 

from developement level of the country and availability and developement of health protection and 

medical services in the country. 

After comparison of observed infant male mortality in Republic of Srpska with the infant male 

mortality in developed countries we conclude that possibilities that current infant mortality could be 

lowered down in future is very uncertain snce Republic of Srpska's male infant mortality is already on 

level of most developed countries. 

After this, we decided to repeat estimation of our model, but this time using the data from last 15 

years. Our reasoning was that by omitting the data from first 5 years, when the male infant mortality 

was the highest, from analysis we will reduce the slope of our regression and by this avoid the 

underestimation of future mortality. 

The new regression estimate statistics are given below: 

 Residuals: 

      Min       1Q   Median       3Q      Max  

 -0.45363 -0.26703  0.01857  0.24490  0.33287  

 Coefficients: 
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       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

 (Intercept)       -5.09816    0.15454 -32.989 6.41e-14 *** 

 c(1:length((mx))) -0.05646    0.01700  -3.322  0.00551 **  

 --- 

 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 Residual standard error: 0.2844 on 13 degrees of freedom 

 Multiple R-squared:  0.4591, Adjusted R-squared:  0.4175  

 F-statistic: 11.03 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.005511 

As we can see, the regression slope is reduced, while estimated parematers are statisticaly 

significant and the residual fulfills the conditions about nonexistance of autocorrelation and normal 

distribution. 

The Graph 6 shows the observed and estimated projections of mortality rate obtained with new 

regression. 

Graph 6. Observed (1998-2017) and Projected (2018-2068) Male Infant Mortalities in Republic 

of Srpska (Obtained after New Regression Estimation) 

 

According to our opinion, the projected mortality rates have agen went below its natural limits. 

That low infant mortality rate is still not reached not even by the most developed countries and it is open 

for disscussion wheteher the Republic of Srpska, or any other country will manage to reach that level of 

developement within next 50 years. 
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Similar results were obtained when it comes to other sex-age groups analysis. The population of 

Republic of Srpska has the same or lower mortality rates as the population in most developed countries, 

when we consider the younger population (up to 35-40 years old). After that age, the Republic of Srpska 

population's mortality rates are much higher than the mortality rates of the same aged population in 

moste developed countries. Most probably this could be explained by low living standard, worse medical 

protectiona and living conditions in Republic of Srpska than in developed countries, yet the reasons 

should be still researched. 

5. CONCLUSION 

The results of our research have shown that the population of Republic of Srpska mortality rates 

are lower or equal to mortality rates in moste developed countries when it comes to younger population. 

As we observe the mortality rates of population older than 40 years we see the sharp growth of mortality 

and situation is much worse than in developed countries. This and the short time series of available data 

for Republic of Srpska, together with the fact that there was a sharp decline in mortality of all age groups 

after the civila war in Bosnia and Herzegovina ended are the reason why the linear and log-linear 

regression, according to our opinion are not the good solutions for mortality projection. What we could 

suggest as a solution to this problem is to use in advance determinated mortality rates or expected life 

duration as a final goal at the end of our projection period. This way, instead of extrapolation we would 

be doing an intrapolation. Of course this methodology would require collaboration of more experts who 

would come to a common decision based on expected development of a country, living standards trends, 

medical advancements, etc. Moreover, the results we have made open a question for furthere research 

which would explain the resons for this sharp growth in mortality after the age of 40. This could be an 

important research which could help the governemnet to improve its health protection and the wellbeing 

of its citizens. 
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WTO REFORM - NECESSITY, PRIORITIES, DEVELOPMENTS AND LIMITS 

Corneliu-George Iacob 
Emilia Iordache 

Alina Vasilica Voicule 
ABSTRACΤ 

The purpose of this paper is to make an analysis of the World Trade Organisation reform process, 

highlighting the need for World Trade Organisation reform, the priorities of this reform and the 

developments over time. The reform of the World Trade Organisation is a multidimensional and lasting 

process. As research methods used we can mention the general scientific methods, as well as specific 

methods. Regarding the research methodology, we specify that the main steps of the scientific research 

approach are to create a database using official sources, the formation and analysis of time series. 

Following this scientific approach, we will be able to highlight the possibilities of World Trade 

Organisation reform and the limits of this process. 

Keywords: World Trade Organisation, Reform, International Trading System. 

JEL Classfications: F13, F51, K40. 

1. INTRODUCTION 

The creation of the WTO on 1 January 1995 marked the largest reform of international trade since 

the end of World War II. While the GATT deals mainly with trade in goods, the WTO and its agreements 

cover new areas, the most important being agriculture, trade in services and intellectual property. With 

the creation of the WTO, new dispute settlement procedures have been implemented. Over the past 25 

years, WTO members have agreed on major updates to WTO agreements to improve the flow of global 

trade. The number of WTO members has expanded to 164 members, representing over 98% of 

international trade. In 2021, the WTO reached a significant threshold with the receipt of the 601st trade 

dispute for settlement. The 1994 Marrakesh Ministerial Conference mandated WTO member 

governments to conduct a review of the WTO Dispute Settlement Understanding within four years of 

the entry into force of the WTO agreement (until 1 January 1999). The Dispute Settlement Body (DSB) 

began the review at the end of 1997 and held a series of informal discussions based on proposals and 

issues identified by members. Many, if not all, members clearly considered that improvements should 

be made to the agreement; however, DSB could not reach a consensus on the results of the review. 

Just five years after the creation of the WTO in 2001, the Doha Round was launched with the aim 
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of achieving a major reform of the international trading system by introducing lower trade barriers and 

revised trade rules. A key objective of the Doha Development Agenda is to improve trade prospects for 

developing countries. 

2. LITERATURE REVIEW 

The literature on WTO and DSB reform is quite rich, especially in terms of pro-WTO views. The 

views expressed that the WTO reform is not a necessity and by no means a priority are very few, but 

very clear and well-argued. For reasons related to an equidistant approach, we will present the points of 

view that belong to the two opinions. 

2.1 Some Views that WTO Reform is Necessary and a Priority for the Proper Functioning 

of the International Trading System 

A first opinion comes from within the WTO (see www.wto.org - official documents: Annual 

Report 2020, World Trade Organization). Regarding the WTO reform, since 2019, a number of members 

declared WTO reform a priority for the organization. Many expressed a desire to improve its 

functioning. The G20 summit in 2018 had sent a strong message on the need for necessary reforms in 

the WTO. Several members put forward ideas, papers and initiatives. Discussions fell into three broad 

areas: how to strengthen the work of WTO regular bodies and committees and improve areas such as 

notifications and transparency; how to improve the dispute settlement system and address the impasse 

in appointments to the Appellate Body; and how to improve negotiating work so as to keep delivering 

new agreements with real economic impact. The Director-General said that a reformed WTO would 

depend on what members set out to achieve and that reform should advance wherever and whenever 

possible. In December (2018), DG Azevêdo pointed out that the effective paralysis of the appeals 

function did not mean the end of the multilateral trading system. Existing WTO rules still applied and 

would underpin world trade. Members would continue to use these rules to resolve trade conflicts in 

regular WTO bodies, through consultations, via disputes panels and through other means envisaged in 

WTO agreements. On rule-making, the Director-General said, members’ choices could contribute to 

restoring certainty in the global economy and help governments manage interdependence in a fast-

changing world. On implementation of existing commitments, members had the scope to make regular 

committee work an even more effective vehicle for fostering compliance and addressing concerns about 

each other’s trade policies. On dispute settlement, said DG Azevêdo, members could restore the 

impartial, efficient, two-step review that most of them said they wanted. Alternatively, members could 

open the door to more uncertainty, unconstrained unilateral retaliation and less investment, growth and 

job creation, the DG warned. The Director-General pointed out that one positive aspect of the trade 

tensions was that they had encouraged members to speak up in support of the multilateral trading system 

and multilateralism. He urged members to seize the opportunity to update and strengthen the system. 
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DG Azevêdo urged members to reflect on the compromises they were willing to make to achieve their 

goals. (World Trade Organization, Annual Report 2020) 

In November 2001, at the Doha Ministerial Conference, WTO members agreed to negotiate to 

improve and clarify the Dispute Settlement Understanding – the rules and procedures governing the 

settlement of WTO disputes. In 2019, the Dispute Settlement Body in special session concluded focused 

work, initiated in 2016, on the 12 issues under consideration in the negotiations. The discussions sought 

to identify the potential for agreement among WTO members, either on incremental outcomes or on a 

comprehensive result covering several issues. In the first half of 2019, the special session held seven 

meetings and addressed four topics: flexibility and member control (involving issues such as whether to 

introduce interim review in appellate proceedings or to allow the parties to jointly seek deletion of parts 

of a panel or Appellate Body report), effective compliance with rulings and recommendations (including 

whether remedies in case of non-compliance can be improved), panel composition and developing 

country interests. The other eight issues under consideration had already been discussed in previous 

years. These are: mutually agreed solutions, post-retaliation (i.e. the procedure to be followed when 

parties disagree on whether there has been compliance, after retaliation has been authorized), remand 

(i.e. referral of cases back to panels when the Appellate Body is unable to complete the analysis), 

sequencing, strictly confidential information, third-party rights, timeframes, transparency and amicus 

curiae briefs (when someone other than a party or third party to the case provides an unsolicited brief). 

In some areas under discussion, it became clear that owing to the passage of time and developments in 

dispute settlement, there was less convergence than before. (World Trade Organization, Annual Report 

2020) 

Akman, M.S., Berger, A., Botti, F., Draper, P., Freytag, A., Padoan, P.C., Schmucker, C.,  in The 

need for to reform: where to start in governing world trade? (2020), argue that ʺthe stakeholders and 

policy community argue that reforming the WTO system is inevitableʺ  and summarizes the WTO 

reform proposals for the period 2017-2020 (Akman, M.S., Berger, A., Botti, F., Draper, P., Freytag, A., 

Padoan, P.C., Schmucker, C., 2020): 

Table 1. Proposals for WTO Reform 

Initiated by  Proposal Date Main message and top issues addressed 

US US proposals in 

WTO General 

Council 

July 2017 • WTO is becoming a litigation-centered 

organization 

• Clarify understanding on development 

issues within WTO 

• More focus on SOEs and overcapacity 
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US-EU-Japan 11th Ministerial 

Conference (MC) 

in Buenos Aires 

December 

12 

2017 

• Unfair market-distorting conditions (subsidies; SOEs; forced 

technology transfer…) 

• Overcapacity in key sectors 

US-EU-Japan  Trilateral 

Statement 

May 31 

2018 

Need to clarify China’s economic system and nonmarket-

oriented policies 

US-EU  

 

Leaders’ 

communique 

July 2018 Push forward reforms immediately (mainly vis-a-vis China in 

unfair trading practices) 

EU Concept 

paper on WTO 

modernization 

September 

20 

2018 

• Rulemaking: subsidies, SOEs to level the playing field 

• New rules: address barriers in services, investment, forced 

technology transfers 

• New approach for flexibilities and development objectives 

(including Special and Differential Treatment (SDT)) 

• WTO transparency and monitoring 

• Dispute settlement 

Canada Communication 

from Canada 

September 

21  

2018 

• Improve WTO monitoring efficiency and effectiveness 

• Safeguard and strengthen dispute 

settlement system 

• Modernize trade rules: priorities (agricultural subsidies; digital 

trade; SOEs, technology transfer, etc.); means (i.e. 

plurilaterals); development dimension 

2+3 

(Argentina, 

Costa Rica+ 

US- EU-

Japan) 

Proposal September 

2018 

• Improve notification and transparency by using concrete 

measures against members 

that fail to keep commitments. 

12+1 

(EU+Australi

a, 

Brazil, 

Canada, 

Chile, Japan, 

Kenya, S. 

Korea, 

Mexico, New 

Zealand, 

Norway, 

Singapore, 

Switzerland) 

Ottawa Ministerial 

conference 

October 25 

2018 

• Reinvigorate negotiating function (unfinished issues; subsidies; 

and fisheries subsidies) 

• Address dispute settlement 

•Strengthen monitoring and transparency 

China WTO reform 

document 

Communication 

November 

23 

2018 

• Three principles: 

• Core values of the system need to be preserved 

• Developing country status to be 

safeguarded 
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May 13 

2019 

• Consensus decision-making to be followed 

• Five opinions 

• Primacy of multilateral trading system 

• Address existing problems 

• Safeguard SDT 

• Address imbalance between rules and developments 

• Respect development models (i.e. China’s) 

China-EU-

India 

et. al. 

Two reform 

proposals 

November 

26 

2018 

• Proposals on the functioning of the Dispute Settlement 

Understanding, especially the AB 

G20 Leaders’ 

Declaration 

December 1 

2018 

• Support necessary reform of the WTO to improve its 

functioning 

• Review progress at Osaka Summit 

G20 Leaders’ 

Declaration 

June 28 

2019 

Reaffirm support for the necessary reform of the WTO to 

improve its functions 

• Agree action is necessary regarding the functioning of the 

dispute settlement system 

• Recognize the complementary roles of bilateral and regional 

free trade agreements that are WTO-consistent. 

US 2020 Trade Policy 

Agenda and 2019 

Annual Report 

February 28 

2020 

• Reform of AB (Overreach and Rule-Breaking) 

• Transparency and Compliance with Notification obligations 

• Reform of SDT 

Source: Akman, M.S., Berger, A., Botti, F., Draper, P., Freytag, A., Padoan, P.C., Schmucker, C.,  (2020), The need for to 

reform: where to start in governing world trade?, https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-

to-start-in- governing-world-trade/, 4-5. 

Overall, reform proposals focus on three aspects of the WTO’s functioning: rulemaking; 

transparency and monitoring; and dispute settlement. Two major issues stand out: (1)the status of 

developing countries, that is, Special and Differential Treatment (SDT) and (2) market-distorting free-

floating policies regarding state involvement, mainly targeting China. (Akman, M.S., Berger, A., Botti, 

F., Draper, P., Freytag, A., Padoan, P.C., Schmucker, C., 2020) 

Hoekman, B. (2011) in Proposals for WTO Reform: A Synthesis and Assessment, says: “It is 

useful to classify arguments for institutional reform of the WTO along three dimensions: (i) the 

rulemaking and decision making process (the “legislative function”); (ii) the management of day to day 

activities (the “executive function”); and (iii) the enforcement of negotiated commitments and rules of 

the game (the “judicial function”). Proposals for reform focus on all three functions, but since 2005 

increasingly center on the first. ” (Hoekman, B. 2011) 

A more fundamental reform for public body issues is obviously the clarification of legal standards 

by the DSB or the Committee for determining public body. But the legal conflicts between WTO 

https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-to-start-in-governing-world-trade/
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-to-start-in-governing-world-trade/
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-need-for-wto-reform-where-to-start-in-governing-world-trade/


Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

263 

 

members indicate that any compromise among WTO members may not be feasible at least within the 

foreseeable future. (Ahn, D., 2021) 

Schneider-Petsinger, M., (2020) in Reforming the World Trade Organization.Prospects for 

transatlantic cooperation and the global trade system argues that: ”The need to reform the World Trade 

Organization (WTO), which is at the centre of the multilateral rules-based trading system, is long-

standing. The current rules and architecture of that system were in large part shaped by the transatlantic 

partners in the period after the Second World War. The US and key European countries were among the 

23 original signatories to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which entered into force 

in 1948. Transatlantic leadership and a grand bargain between the US and European countries were also 

central factors in the establishment of the WTO, which was created in 1995 as the formal organization 

that succeeded and encompassed the GATT. The US spearheaded the establishment of a compulsory 

and binding dispute settlement system. Part of this arrangement also met a key objective of the EU: 

getting the US to abandon trade unilateralism. Twenty-five years later, the US has become a vocal critic 

of the WTO’s dispute settlement system, while the EU (as a champion of free trade, even though it is 

not entirely devoid of protectionist tendencies itself) is once again hoping the US will renounce trade 

unilateralism and protectionism. ” (Schneider-Petsinger, M., 2020). 

Regarding the reform of the trade dispute settlement system, Wolfgang Weib (in Reforming the 

Dispute Settlement Understanding, 2008) rhetorically asks: The reform of the DSU as a never-ending 

story? 

Hoekman, B., Mavroidis, P.C., (2021) identified five areas of WTO reform: 

(1) revisiting the working practices of the organization; 

(2) improving transparency: collection and reporting of information on relevant (contested) 

policies and complementing this with analysis of the spillover effects of policies; 

(3) preparing the ground for negotiation of new agreements through evidence-based 

deliberation and support for plurilateral initiatives where no consensus exists to proceed on a multilateral 

basis; 

(4) reforming the WTO dispute settlement system; and, last but not least 

(5) addressing what Wu (2016) has termed the ‗China Inc.‘ problem. (Hoekman, B., Mavroidis, 

P.C., 2021). 



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

264 

 

2.2 Opinions that WTO Reform is not Necessary 

As for the views that WTO reform is not necessary, the most radical work belongs to Walden 

Bello, Why Reform of the WTO is the Wrong Agenda (see Focus on Trade, No. 43, December 1999, 

https://www.tni.org/my/node/6851).  

Bello, W. (1999) says: ”Does World Trade Need the World Trade Organization? This is the 

fundamental question on which the question of reform hinges. Is the WTO necessary? Yes, to the United 

States. But not to the rest of the world. The necessity of the WTO is one of the biggest lies of our time, 

and its acceptance is due to the same propaganda principle practised by Joseph Goebbels: if you repeat 

a lie often enough, it will be taken as truth. It has been Washington's changing perception of the needs 

of its economic interest-groups that have shaped and reshaped the international trading regime. It was 

not global necessity that gave birth to the WTO in 1995. It was the US's assessment that the interests of 

its corporations were no longer served by a loose and flexible GATT but needed an all-powerful and 

wide-ranging WTO. From the free-market paradigm that underpins it, to the rules and regulations set 

forth in the different agreements that make up the Uruguay Round, to its system of decision-making and 

accountability, the WTO is a blueprint for the global hegemony of Corporate America. It seeks to 

institutionalize the accumulated advantages of US corporations. ” (Bello, W. 1999) 

The author rhetorically asks: Can the WTO Serve the Interests of the Developing Countries? He 

tries to show, with arguments, that the WTO, unlike the old GATT, does not serve the interests of all its 

members, but only certain members (especially the USA, the EU, developed countries in general). Bello, 

W. (1999) discusses a number of important and delicate issues, at the same time, for developing 

countries: Loss of Trade Policy as Development Tool; The Restriction of Technological Diffusion; 

Watering Down the 'Special and Differential Treatment' Principle, Fate of the Special Measures for 

Developing Countries, concluding that WTO reform is not necessary, that this institution is only keeping 

developing countries in the vicious circle of poverty. The solution to current problems is, in Walden 

Bello's view, the Building a More Pluralistic System of International Trade Governance: today's need is 

not another centralized, reformed or unreformed global institution, but the deconcentration and 

decentralization of institutional power and the creation of a pluralistic system of institutions and 

organizations that interact with each other through broadly defined and flexible agreements and 

understandings. 

3. METHODOLOGY 

To understand the complexity of the World Trade Organization reform process, we will first 

present in a systemic approach the structure and functions of this organization. We will then highlight 

the importance of the trade dispute settlement system for WTO members, using official statistics 

provided by the World Trade Organization. We chose to analyze this component of the WTO reform 

https://www.tni.org/my/node/6851
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because there is a broad consensus in academia and economics that the current crisis in the WTO is 

mainly due to the dysfunctions of the WTO trade dispute settlement system. 

WTO – Functions and Structure 

The functions of the WTO are: 

• administering trade agreements 

• acting as a forum for trade negotiations 

• settling trade disputes 

• reviewing national trade policies 

• building the trade capacity of developing economies 

• cooperating with other international organizations. 

Figure 1. The Structure of WTO 

Source: www.wto.org, accessed 10 august 2021 

 

At the heart of the multilateral trading system are the WTO agreements, which are the legal basis 

for global trade. In essence, these are contracts, which guarantee important trade rights to WTO 

http://www.wto.org/
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members; they oblige governments to keep their trade policies transparent and predictable, which is to 

the benefit of all. The agreements provide a stable and transparent framework for producers, exporters 

and importers. 

WTO decisions are usually taken by consensus among all members and are ratified by member 

parliaments. Trade disputes are channeled into the WTO dispute settlement mechanism, where the 

emphasis is on interpreting agreements and commitments and how to ensure that members' trade policies 

are in line with them. In this way, the risk of disputes escalating into a political or military conflict is 

reduced. 

Regarding the dispute settlement work, the figures provided by the WTO show that at the end of 

2020, WTO members submitted 598 requests for consultations, the first stage of the dispute settlement 

process. 
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Figure 2. Requests for Consultations (1995 - 2020) 

 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021 

 

Figure 3. Participation of WTO Members in Dispute Settlement (1995 – 2020) 

 

 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm,accessed 10 august 

2021 

 

Figure 4. Agreements Raised in WTO Disputes (1995-

2020) 

 
Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021 

The WTO dispute settlement system is ―integrated‖, such that several agreements can be at issue 

in the same dispute. The total numbers in the chart above therefore exceed the total number of distinct 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
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disputes initiated. In cases involving trade in goods, the GATT 1994 is frequently invoked alongside 

more specific agreements, which explains why it appears in 488 of the 598 disputes initiated between 

1995 and 2020. Where the parties are unable to reach a mutually agreed solution through consultations, 

the complaining member can request the establishment of a panel to examine the matter, and either party 

can later appeal the rulings of the panel. As of 31 December 2020, a panel had been established in respect 

of 356 disputes (that is, in almost 60% of all disputes initiated). This led to panel reports in 265 of these 

disputes (not all cases in which a panel is established result in a panel report, as the parties might settle 

their dispute even after a panel has been established). This was followed by an appeal in 174 disputes 

(that is, an appeal was notified in 66 per cent of all cases in which a panel report was circulated in the 

original proceedings). (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 

august 2021) 

Figure 5. Number of Disputes Initiated, Original Panels Established and Notifications of 

Appeal in Original Proceedings, 1 January 1995 – 31 December 2020 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021 

 

Where procedures lead to a determination that the challenged measures are not in conformity with 

the WTO agreements, the Dispute Settlement Body (DSB) recommends that the member concerned 

brings the measures into conformity with its obligations. At that stage, the member concerned may ask 

for a reasonable period of time to implement the recommendations. Parties may agree on how much 

time the member should be given to remove the inconsistency, or, if the parties do not reach an 

agreement, arbitration can take place to determine what would be a reasonable period for 

implementation. Figure 6 shows the number of disputes in which arbitration took place to determine the 

period for implementation (under Article 21.3(c) of the Dispute Settlement Understanding), on a yearly 

basis, from 1995 to 2020. (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 

august 2021). 
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Figure 6. Number of Arbitrations on the Period for Implementation (Article 21.3(c) of 

the DSU) 1 January 1995 – 31 December 2020 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021 

 

Where the initial proceedings lead to a recommendation for the member concerned to bring its 

measure(s) into conformity with the WTO agreements, it is sometimes necessary to resort to further 

proceedings (so-called ―compliance proceedings‖) if the parties do not agree on whether compliance has 

been achieved by the end of the period for implementation. This involves further panel proceedings 

(conducted by the original panel whenever possible) and either party can appeal the findings of the 

panel. As of 31 December 2020, a compliance  panel had been established in 51 disputes (that is, in 19 

per cent of the disputes that led to the circulation of a panel report). In 33 of these disputes (that is, in 

almost 65 per cent of cases in which a compliance panel has been established), the compliance panel's 

report was appealed. Figure 7 shows the number of disputes in which recourse to compliance 

proceedings was initiated (under Article 21.5 of the DSU), on a yearly basis, from 1995 to 2020. 

(https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021) 

Figure 7. Number of Compliance Proceedings (Panel and Appellate Body 

Proceedings) (Article 21.5 of the DSU), 1 January 1995 — 31 December 

2020 

 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021 

 

Between 1995 and the end of 2020, more than 445 panel reports, Appellate Body reports and 

arbitral awards or decisions were circulated to advance the settlement of the 598 disputes referred to the 

DSB by WTO members. Over the same period, the Dispute Settlement Body, which oversees the WTO's 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
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dispute settlement activity, met more than 424 times 

(https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021). 

Table 2. Total Number of Dispute Settlement Reports 1 January 1995 — 31 December 2020 

Type of report Number of reports (by 

distinct matter) 

Number of disputes 

covered 

(by ―DS‖ number) 

Original panel reports adopted 197 244 

Original Appellate Body reports 

adopted 

123 166 

Compliance panel reports adopted 36 38 

Compliance Appellate Body 

reports adopted 

26 28 

Reasonable period of time (RPT) 

arbitral awards (Article 21.3(c) DSU) 

38 53 

Arbitral decisions on retaliation level 

(Article 22.6 DSU) 

25 19 

Total 445 548 

Source: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm, accessed 10 august 2021. 

 

In practice, each dispute progresses at a different pace, so that disputes will be at different stages 

of the settlement process at any given time. The overall level of dispute settlement activity therefore 

varies depending on how many disputes are in an ―active‖ phase in a given period. 

The graphs presented illustrate the importance of the trade dispute settlement system for all WTO 

members, regardless of the level of economic development and the degree of participation in the world 

trade cycle. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

The WTO dispute settlement system, while imperfect, enjoys the appreciation of most member 

nations. "By setting a set of minimum standards and providing governments with a forum where they 

can file complaints about the practices of trading partners, the WTO is doing what no government could 

do on its own." (Miron, D., Cojanu, V., Burnete, S., 2013) 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
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Strengthening dispute settlement procedures can be considered one of the most important results 

of the Uruguay Round, especially for developing countries. It is possible to highlight the possibility for 

developing countries to bring before the DSB cases in which they consider that some of their rights have 

been violated. The increasing use of DSBs reflects a broadening of the scope of multilateral disciplines 

and an increase in the number of WTO members. Most of the allegations brought to the attention of the 

WTO in its first years of activity could not have been brought before the GATT courts as they target 

sectors in which rules of conduct were negotiated only during the Uruguay Round (agriculture, textiles 

and clothing). , services, intellectual property rights). Many of the cases in which developing countries 

participated concerned anti-dumping practices and safeguard measures. Almost half of all cases 

highlighted violations of the most-favored-nation clause and the national regime clause, followed by 

violations of the principle prohibiting the use of quantitative restrictions. 

How successful one considers the dispute settlement system to have been depends on the 

benchmark one applies. If one compares the WTO dispute settlement system with the previous dispute 

settlement system of GATT 1947, the current system has been far more effective. Moreover, its quasi-

judicial and quasi-automatic character enables it to handle more difficult cases. These features also 

provide greater guarantees for Members that wish to defend their rights. Compared with other 

multilateral systems of dispute resolution in international law, the compulsory nature and the 

enforcement mechanism of the WTO dispute settlement system certainly stand out 

(https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c12s3p1_e.htm, accessed 10 

August 2021). 

A solution that improves the efficiency of the Appellate Body involves adopting a specific set 

of operating principles, establishing a new oversight committee to ensure adherence to those 

principles, and placing term limits on the legal staff to bring in fresh thinking and a better distribution 

of power between adjudicators and staff. 

The United States wants a collective recognition from all members that the Appellate Body has 

strayed from the rules and a process to restore the system to what was envisioned when the WTO was 

created in 1995. 

As a result of empirical research, we can list some limitations of the WTO reform process: 

- the existence of strong disagreements between WTO members on certain sensitive issues (the case of 

agricultural subsidies, intellectual property rights, etc.); 

- the possibility of a WTO member blocking the activity of the Appellate Body (US case - refusal to 

appoint a judge); 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c12s3p1_e.htm
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- exceeding the initial powers - set in 1995 - by the Appellate Body by setting legally binding precedents 

in its decisions; 

- the view that WTO rules nullify national sovereignty (especially in matters of environmental protection 

and the labor market); 

- use, on a bilateral basis, of retaliatory measures (anti-dumping and countervailing duties) 

- deep skepticism about multilateralism (generally from developed countries, especially the US during 

the Trump administration). 

Regarding the time horizon in which we estimate that the WTO reform process can take place, it 

varies mainly due to the reform components envisaged, but the most optimistic scenario would be to 

complete the reform in a period of five years. ; a realistic approach to the process shifts this time limit 

to 10-20 years, and the most pessimistic scenario is that the reform will never take place due to a lack 

of political will and consensus among WTO members. 

5. CONCLUSIONS 

WTO reform is a multidimensional and lengthy process, with profound implications for the 

balances of the world economy, influencing the existing balance of power between countries / groups 

of countries. Depending on the promoters of the reform initiatives, the results of this process may deepen 

existing asymmetries in the current international trading system or lead to an improvement in the 

functioning of the WTO. 

Structural reforms are needed to cover a wide range of activities. However, there is the idea that 

governments want to maintain strict control over the functioning of the organization.  

The European Commission's report of 18 February 2021 states, however, that restoring dispute 

settlement is "the most urgent of the WTO reforms", stressing that "it should not be linked to other 

aspects of the WTO reform". Responding to current challenges, the EU strategy prioritises a major 

reform of the World Trade Organization, including global commitments on trade and climate, new rules 

for digital trade, reinforced rules to tackle competitive distortions, and restoring its system for binding 

dispute settlement. 
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TÜRKİYE’DE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İSTATİSTİKLERİ SUNUMUNUN 

YETERLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Bülent ARPAT 

ÖZET 

İstatistik, verilerin derlenip toparlanması, betimlenmesi ve bu verilerin kullanılarak çıkarım 

yapılması amaçlanan bir bilim alanıdır. Kavramın doğru kullanımı halinde büyük bir güce sahip olduğu 

ve son derece tutarlı tahminlemeler ile alan yazına önemli katkılar sağladığı, günümüzde kabullenilmiş 

bir gerçektir. Bugün dünya GSH’sının %4’üne mal olan ve her yıl binlerce kişinin ölümüne, 

yaralanmasına ya da sakatlanmasına neden olan iş kazası ve meslek hastalıkları, tüm ekonomilerin 

önemli mücadele alanlarından biridir. Bu sorun ile mücadelede de istatistik biliminden 

faydalanılmaktadır. Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) tarafından istatistik yıllıkları ile (yıllık periyotlarla) yayınlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 

SGK tarafından yayınlanan yıllık istatistiklerin iş kazası ve meslek hastalıklarının mevcut durumunu 

tüm yönleriyle ortaya koyma ve tahminlemeye yönelik performansını değerlendirmektir. Araştırma nitel 

analiz yönteminde, vaka analizi deseninde yürütülmüştür. Veri toplama için doküman analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre istatistiklerin yorumlanmasına olanak tanıyan iki alt birim 

ekonomik faaliyet sınıfı (NACE) ve il değişkenleridir. Bu değişkenler çerçevesinde verilen istatistiklerin, 

detaylı analizler yapılmasına olanak sağlayacak yeterlilikte sunulmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası ve Meslek Hastalığı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri, İş Sağlığı 

ve Güvenliği.   

JEL Kodları: J28, K32, H55. 

EVALUATION OF WORK ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASE STATISTICS 

PUBLISHED IN TURKEY IN TERMS OF EFFICIENCY 

ABSTRACT 

Statistics is a field of science that aims to compile data, describe it, and make inferences using 

these data. It is an accepted fact today that the concept has great power when used correctly and makes 

significant contributions to the literature with highly consistent estimations. Occupational accidents and 

diseases, which today cost 4% of the world's GDP and cause thousands of deaths, injuries or injuries 
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every year, are one of the important struggle areas of all economies. Statistics is also used to combat 

this problem. Work accident and occupational disease statistics in Turkey are published by the Social 

Security Institution (SGK) with statistical annuals (annual periods). The purpose of this research is to 

evaluate the performance of the annual statistics published by the SGK in revealing and predicting the 

current situation of occupational accidents and diseases in all aspects. The research was carried out in 

the qualitative analysis method, in the case analysis design. Document analysis method was used for 

data collection. The two sub-units that allow the interpretation of statistics according to research 

findings are economic activity class (NACE) and province variables. It has been determined that the 

statistics given within the framework of these variables are not presented sufficiently to allow detailed 

analysis. 

Keywords: Work Accident and Occupational Disease, Work Accident and Occupational Disease 

Statistics, Occupational Health and Safety.    

JEL Codes: J28, D23, I19. 

1. GİRİŞ 

Bilimsel araştırmalar, bireyleri içinde bulundukları durumdan istenen, özlenen bir duruma 

geçirerek hayat kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Genellikle bütün araştırma türleri, problem 

çözmeye odaklı olarak nitelenmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 11). Araştırma ve istatistik, 

birbirini tamamlayan bir bütündür. Araştırmaların her aşamasında istatistiklerden faydalanılmaktadır. 

Nitelikli bir araştırmanın yürütülebilmesi için temel şart doğru verilere ulaşılabilmesi ve bu verilerin 

geçerliliği ve güvenilirliği güvence altına alınmış olmalıdır. İzleyen aşamada doğru yöntemlerle yapılan 

istatistiksel analizlerin bulgulanması ve sonuçlandırılması ile bilimsel araştırma tamamlanır.   

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve insan hayatında tarih ve saati önceden bilinmeyen değişik sosyal 

risklerle karşı karşıyadır (Canbay ve Demir, 2013: 303-604). Riskin söz konusu olabileceği alanlardan 

biri de iş hayatıdır. Bireyin iş hayatında karşılaşabileceği en önemli tehditler iş kazası ve meslek 

hastalıklarıdır. Gerçekleşen iş kazası ve meslek haslıklarına karşı (sosyal) koruma, sosyal güvenlik 

sistemlerince sağlanmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında yapılan, ulusal ya da uluslararası ölçekte pek çok tanım 

bulunmaktadır. Kaza ya da hastalığa uğrayanlara, sosyal güvenlik sisteminden sağlık yardımları ile 

parasal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların yapılabilmesi için kaza ya da hastalığın, yapılacak 

soruşturma sonrasında “hukuki olarak geçerli bir kaza ya da hastalık” olarak belirlenmesi gereklidir. 

Bu belirleme için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunundaki iş 

kazası ve meslek hastalığı tanımlamaları kullanılmaktadır. Bu tanımlamalar, iş kazası ve meslek 
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hastalığı istatistiklerindeki verilere kaynaklık etmesi bakımından da önem arz etmektedir. Bir başka 

ifadeyle 5510 sayılı yasadaki tanımlamalar ile iş kazası ya da meslek hastalığı olduğu kabul edilen 

vakalar, “kaza ya da hastalığa maruz kalan kişiye yapılacak yardımları teminen” iş kazası ve meslek 

hastalığı istatistiklerini oluşturmaktadır.  

5510 sayılı kanunun 13. maddesine göre iş kazası; 

a. Sigortalının1 işyerinde bulunduğu sırada, 

b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışıyorsa yürütmekte olan iş nedeniyle, 

c. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d. Kanunun 4a2 kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt 

vermek için ayrılan zamanlarda, 

e. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren 

olaydır. Meslek hastalığı ise, kanunu 14. maddesinde tanımlanmaktadır. Buna göre meslek hastalığı 

“sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 

şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir”. Bu 

tanıma göre ortaya çıkan ve iş kazası olduğu denetim elemanlarınca ya da mahkeme kararıyla belirlenen 

tüm vakalar istatistiklere yansımaktadır.  

2. SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMASI VE İŞ KAZASI- MESLEK HASTALIĞI 

İSTATİSTİKLERİ 

Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri, sosyal güvenlik sisteminin bir parçasıdır. 

Sosyal güvenlik ise bir takım kamu önlemleri ile iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık (doğum), 

işsizlik, iş göremezlik, yaşlılık ve ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik 

problemlere karşı toplumun korunmasıdır (Akkaya, 2000). Anılan problemler bireyin giderlerinin 

artmasına ve/ya da giderlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu risklerle karşılaşan kişiler, sürekli ya da 

 
1 Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi 

gereken kişidir. İş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri açısından değerlendirildiğinde, iş kazası veya meslek hastalığına 

uğrayan çalışanların, bu istatistiklerin kapsamına girebilmesi için sigortalı olması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle SGK’na 

kayıtlı olarak çalışması gerekmektedir. SGK’ya kayıtlı olmayan çalışanlar, kayıt dışı çalışan ya da kayıt dışı sigortalı olarak 

tanımlanmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı çalışanların oranı %35 dolayındadır. Bu grupların iş kazası ya da meslek hastalığına 

uğraması halinde istatistiklere yansımayacak ve çeşitli yardımlarından faydalanamayacaktır.   
2 4a sigortalısı: 5510 sayılı kanun kapsamına gire üç sigortalı türünden biridir (4a, 4b ve 4c). Kapsamı oldukça geniş olmakla 

birlikte, büyük bir çoğunluğu temsil etmesi nedeniyle, “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan 

kişiler” olarak tanımlamak mümkündür (Detaylı bilgi için Bkz. 5510 sayılı SSGSS Kanunu, md.4). 
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geçici olarak gelirden yoksun kalmakta, ekonomik güvensizliğe itilmektedir. Sosyal güvenlik 

uygulamaları ile bir taraftan bu kişilerin gelir kayıpları- gider artışları tazmin edilirken, diğer yandan 

“prim toplama” yoluyla, bu sosyal ödemelerin fonlaması yapılmaktadır. Bu manada iş kazası ve meslek 

hastalıkları hem gelir kaybına uğrayanlara gelir güvencesi sağlamak hem de bu kaza- hastalıkların 

tekrarını önleyecek önlemlerin/politikaların belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.  

Toplumun sosyal risklerden korunması için devletin gerekli önlemleri alması ve gereken 

harcamaları yapması, sosyal devletin temel ödevlerinden biridir. Bu görevin efektif biçimde yerine 

getirilebilmesi için, sosyal güvenlik sistemlerinin toplumdaki tüm fertleri kapsamına alması ve herkese 

sosyal adalet çerçevesinde nitelikli sosyal koruma sağlaması gereklidir. Bu da sosyal güvenlik fonlarının 

yeterli büyüklüğe sahip olması ve bunun sürekliliği (sürdürülebilirlik) ile sağlanabilir. Zira sosyal 

güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği sayesinde toplumun daha geniş kapsamının, daha nitelikli 

sosyal desteklerden yararlanması mümkün hale gelmektedir. Sürdürülebilirlik, genellikle (bireylere 

ödemelerin yapıldığı fonu kastederek) mali anlamda kullanılsa da bireylere verilen yardımların sayısı 

ve niteliği ile de ilgilidir. Yardımların sayısı ve niteliği ise sosyal manada sürdürülebilirlik ile ilişkilidir. 

Sosyal açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması, sosyal güvenlik sisteminden sağlanan edimlerin sayısının 

ve niteliğinin muhafaza edilmesi ya da geliştirilmesi ile mümkün olabilir (Kalkınma Bakanlığı; 2014: 

20). Bu çerçevede iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin etkili biçimde sunumu, istatistiğe dayalı 

olarak gerçekleştirilen analizlerin ve belirlenecek politikaların, sosyal güvenlik sisteminin 

sürdürülebilirliğine de katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.  

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının resmi olarak kayıtlarını tutan kurum Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK)’dır. 5510 sayılı SSGSS Kanunu’na göre işçiler ve bağımsız çalışanların 

geçirdiği iş kazası veya meslek hastalıkları işveren tarafından öğrenilmesinden veya teşhis 

konulmasından sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmek zorundadır. Söz konusu veriler SGK (2007 

yılı öncesinde SSK) tarafından yıllık istatistikler olarak yayınlanmaktadır. Verilerin iş kazaları ve 

meslek hastalıkları açısından yaş, cinsiyet, işyeri büyüklüğü, meslek, faaliyet alanı gibi birçok açıdan 

resmî kurumlar ile konunun diğer taraflarına yol gösterici olması beklenmektedir. SGK her yılın sonuna 

doğru bir önceki yıl için istatistikler yayınlamaktadır. Yayınlanan veriler işyeri ve sigortalılar, aylık ve 

gelir alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık istatistikleri bölümlerinden oluşmaktadır (Sosyal 

Haklar Derneği, 2018). 

3. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İSTATİSTİKLERİ KAPSAMI VE SORUNLARI 

İş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri, dünyada yoğun olarak kullanılan ve kabul görmüş, ofis 

ortamlarında kullanılan bir tablolama programı aracılığıyla sunulmaktadır. Verilerin sunulduğu 

tablolama platformu, pek çok kullanıcı tarafından bilinmesi, kullanılması ve ileri düzey istatistik 
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yazılımlarına verilerin taşınmasını destekleyen kullanıcı dostu ara yüzüyle, analistlere önemli 

kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çerçevede, iş kazası ve meslek hastalığı verilerinin sunulduğu ara yüz, 

isabetli bir seçim olarak değerlendirilmektedir.  

İş kazası ve meslek hastalığı verilerinin sunumu, genel itibarıyla aşağıdaki özelliklere göre 

yapılmaktadır: 

• Demografik bileşenler: Yaş, cinsiyet, yaşanılan il ve meslek grubuna göre dağılım, 

• Ölümlerin demografik bileşenlere ve yara türü, vücuttaki yeri, sebep olan olay, o esnada 

yürütülmekte olan faaliyet, ekonomik faaliyet türü, kullanılan materyal, çalıştıkları çevre, 

işyerinin çalışan sayısı ve kıdeme göre dağılımı, 

• Geçici iş göremezlik3 süreleri, illeri, gün sayıları, aylara göre dağılım ve cinsiyete göre 

kırılımları, 

• Sürekli iş göremez4 hale gelenlere bağlanan gelirin iş göremezlik derecesine, cinsiyete, 

ekonomik faaliyet grubuna, yaşa, çalışma durumuna göre dağılımları, 

• İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm 

gelirlerinin illere, cinsiyete, yaşa göre dağılımları. 

Yukarıda sayılan özellikteki verilerin sunumu genel itibarıyla mevcut durumu ortaya koymak ve 

geleceğe dönük kestirimlerde bulunmak amacıyla yapılacak istatistiksel analizlere kısıtlı derecede 

olanak sağlamaktadır. Verilerin daha detaylı istatistiksel analizlere dönüşümünü engelleyen sorunlar, 

aşağıda maddeler halinde ele alınmaktadır: 

• Bir önceki yılın verilerine ulaşmak için beklenen sürenin fazla olması 

Yılın ilk yarısını tamamladığınızda dahi bir önceki yılın iş kazası skorlarını görmeniz halen 

mümkün değildir. Örneğin; 2020 yılı iş kazası istatistikleri SGK’nın yıllık istatistik bülteninde Ağustos-

2021 tarihi itibariyle halen yayınlanmış değildir. İstatistiklerin toplanması, derlenmesi ve aktarım süreci 

yılın son aylarında tamamlanmaktadır. Bu durum sürekli değişen ve gelişen İSG riskleri ile çalışma 

ortamında günden güne değişen tehditler konusunda hızlı takip ve değerlendirme yapabilmenin önüne 

geçmektedir.  

 
3 İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle geçici bir süre için çalışamayacağı hekim raporuyla saptanan sigortalıyı ifade 

etmektedir (Tuncay ve Ekmekçi, 2011). Bu belirlemenin amacı, sigortalıya çalışamadığı günler için ortaya çıkacak gelir 

kaybının ödenek verilerek tazmin edilmesi uygulamasına dayanmaktadır.  
4 Sigortalının iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli olarak çalışma hayatından çekilmesi durumunu ifade etmektedir 

(Gerek ve Oral, 2019). Bu tespit, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından 

yapılmaktadır. Bu belirlemenin amacı da çalışma hayatından (genellikle) kalıcı olarak ayrılan kişinin uğradığı sürekli gelir 

kaybının, kendisine her ay yapılacak sürekli ve düzenli ödemelerle tazmin edilmesine dayanmaktadır.  
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• İstatistiklerin tüm çalışanları kapsamaması 

SGK istatistiklerinin sınırlılıklarından ikincisi, bu iş kazası istatistiklerinin tüm çalışanları 

kapsamamasıdır. İstatistikler 2017 yılına kadar yalnızca kayıtlı çalışan işçilere ilişkindir. Memurlar, 

kendi hesabına çalışanlar, ev işlerinde çalışanlar kapsam dışındadır. İlaveten iş sözleşmesine dayalı 

olarak çalışsa da tarım işlerinde süreksiz işlerde çalışanlar da istatistiklere dahil değildir. Dolayısıyla 

SGK istatistiklerinin kapsamı son derece dardır (Dertli, 2018).  

• İstatistiklerin büyük oranda işveren bildirimine dayalı olması 

İstatistikler çok büyük ölçüde işverenlerin bildirimlerine dayanmaktadır. İşverenler iş kazası 

meydana geldiğinde yasa gereği SGK’ya bildirim yapmakla yükümlüdürler. SGK istatistiklerinin 

yaslandığı temel veri kaynağı önemli ölçüde işverenler tarafından yapılan bu bildirimlerdir. Bunlara ek 

olarak iş müfettişlerinin denetimlerde ortaya çıkartıp/tespit ettikleri iş kazaları ile sigortalının 

bildirilmeyen iş kazası nedeniyle dava açarak tespit ettirdiği iş kazaları da SGK istatistiklerine 

girmektedir. Ancak bu tür kayıtlar istisnaidir ve belirleyici olmaktan uzaktır.  İşçi örgütlerine ya da işçi 

temsilcilerine iş kazalarını rapor etme ve bilgilendirme yetkisinin tanınmamış olması sağlıklı veri 

toplamayı engelleyen ciddi bir eksikliktir (Dertli, 2018). Oysa İSG çok bileşenli bir yapıya sahip, 

süreçlerin devlet, işçi ve işveren tarafından işletilip yürütüldüğü bir sisteme sahip olmalıdır.  

• İstatistiklerin yalnızca kayıtlı istihdama ilişkin veri sağlaması 

SGK istatistikleri sadece kayıtlı istihdama ilişkin veriler sunmaktadır. Oysa Türkiye’de kayıt dışı 

istihdam son derece yaygındır. TUİK tarafından 2020 yılı Ağustos ayı için yayınlanan verilere göre 

Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 27 milyon 554 bin şeklinde aktarılmıştır. Ağustos 2020 

döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar 

içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı ise %32,9 olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2020).  Bu 

durumda 8.817.280 çalışan için herhangi bir iş kazası bilgisine ulaşmak mümkün değildir.  

• Sektöre özgü iş kazası verilerinin detaylı olarak derlenip paylaşılmaması 

Ölümlü iş kazaları ya da iş göremezlik sürelerine göre yaralanmalı iş kazalarının skorları faaliyet 

gruplarına göre paylaşılmaktadır. Fakat bu kazaların sayısından ziyade bize fayda sağlayacak bileşen, 

kazaların tekrar yaşanmasının önüne geçebilmek için altında yatan nedenlerdir. Ne yazık ki kaza 

istatistiklerine bakıldığında bu nedenlerin de genel olarak paylaşıldığı, sektöre özgü bir veri iletilmediği 

görülmektedir. Bu durumda çıkarım yapmak bir hayli zor olmaktadır. Örneğin Türkiye’de meydana 

gelen iş kazaları sonucunda ölenlerin yaralanmaya sebep olan hareketine (olaya) göre dağılımını 

gösteren bilgilere göre altta yer alan tablo ortaya çıkmaktadır. Görülmektedir ki burada sektöre yönelik 

bir bilgi bulunmamaktadır. 
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• İş kazası ile ilgili detaylı bilginin SGK istatistik tablolarından elde edilememesi 

2013 yılının öncesine ait iş kazası istatistiklerinde SGK tarafından paylaşılan tablolarda iş 

kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımı, iş kazaları sonucu vücutta oluşan yaranın türü ve vücuttaki 

yeri gibi bilgiler paylaşılmaktadır. Fakat iş kazası geçirenlerin çalıştıkları ortam, çalıştıkları çevre, kaza 

anında yürütmekte olduğu genel faaliyet, kazadan az önceki zamanda yürüttüğü özel faaliyet, kazaya 

sebebiyet veren olay (kaza sebeplerine göre dağılım tablosu yerine gelmiş), yaralanmaya sebep olan 

hareket (olay) ile kaza nedeniyle ölenlerin kullandığı materyal gibi bilgiler 2013 yılı öncesindeki yıllara 

ait SGK iş kazası istatistik tablolarında yer almamaktadır. Bu durum 2013 yılı öncesindeki istatistikler 

için inceleme yapıldığında iş kazalarının oluşmasına neden olan olay, ortam ve faaliyet ile ilgili yeterli 

ve açık bilgi sunamamaktadır. 

4. SONUÇ  

İş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması sonrası, çalışanlara parasal yardımlar ve sağlık 

yardımları yapılmaktadır. Bu yardımlar ile ilgili işlemler SGK tarafından yürütülmektedir. Bu 

yardımların yapılması için SGK tarafından kaza ya da hastalığın denetim sonucunda, hukuki bir tasdike 

kavuşturulması gereklidir. Hukuki olarak onaylanan kaza ve hastalık olayları ile buna maruz kalan 

kişiler, iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin veri kaynağını oluşturmaktadır.  

Kaza ve hastalıklara ait istatistikler, bu tip istenmeyen vakıaların önlenebilmesini teminen önemli 

bir veri kaynağını oluşturmaktadır. Bu istatistiklerin yeterliliği, özellikle politika belirleme ve uygulama 

açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, iş kazası ve meslek hastalıkları ile mücadelede, 

istatistiklerin yeterliliği önemli bir yer işgal etmektedir.  

SGK tarafından yayınlanan istatistiklerde temel sorunların ya da iyileştirme ihtiyacı olan 

konuların aşağıdaki gibi sınıflandırılması mümkündür: 

• İstatistiklerin geç yayınlanması, 

• İstatistiklerin tüm çalışan gruplarını kapsamaması, 

• Büyük oranda işveren bildirimine dayanması, 

• Sadece kayıtlı çalışanlar ile ilgili veri içermesi, 

• Sunulan verilerin bazı özellikli detayları içermiyor oluşu olarak saymak mümkündür.  

Bundan sonra yapılacak çalışmaların, istatistiklerin yeterlilikleri ile ilgili çözüm önerilerini 

içermesi tavsiye edilmektedir. Ülkemizin, iş kazası ve meslek hastalığı açısından sorun alanlarının 

oldukça fazla sayıda ve nitelikte olduğu, gelişmekte olan ülkeler arasında bile oldukça olumsuz bir 
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karneye sahip olduğu düşünüldüğünde, çeşitli iyileştirmelere vesile olacak analizlerin ve yayınların, bu 

vesile ile literatüre kazandırılması mümkün olacaktır.    
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ANLIK AKAN VERİLERİN YÖNETİMİ 

      Öğr.Gör.Dr. Cemal ÇELİK 

ÖZET 

Büyük veri türlerinin en yeni ve güncel kümelerinden biri olan akan veriler, teknoloji gelişimi ve 

ağ ekonomisine yön veren kaynaklardır. Gerçek zamanlı verilerin kısa ve daha kısa zaman dilimlerinde 

işlenmesi ve bilgiye dönüşmesi, şimdinin konusudur. Anlık akan verilerin, doğru ortamlara 

yönlendirilmesi, depolanması ve analizi katma değer yaratan faaliyetlerdir. Bu değerlerin 

yaratılmasında işletmelere destek sağlayan en önemli araçlar, veri odaklı teknolojilerdir. Akan verilerin 

analizine ve önemine yönelik yapılan bu çalışmada, PowerBI iş zekası, FLOW ve API gibi işletmelerin 

geleceğinde önemli yer tutacak olan teknolojiler kullanılarak iş zekası platformunda akan verilerin 

yönetimine ilişkin örnek bir portal çalışması yapılmıştır. İşletmelerin; akan veri türünün avantajlarını 

ve yeni nesil teknolojileri yakından tanıması ve iş süreçlerine dâhil etmesi amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Akan Veri, İş Zekası, Analitik. 

Jel Kodu : M15, M310, C88. 

 

THE MANAGEMENT OF IMMEDIATE STREAMING DATA 

ABSTRACT 

Streaming data, one of the newest and most up-to-date clusters of big data types, is the source 

steering  the development of technology  and network economy. Processing real-time data in short and 

shorter timeframes and transforming it into information is the subject of “the present”. Directing, 

storing and analyzing instantantly streaming data to the appropriate environments are activities 

providing  added value. The most important tools that support businesses in the creation of these values 

are data-driven technologies. In this study on the analysis and importance of flowing data, an exemplary 

portal study was made on the business intelligence platform by using data-oriented technologies that 

will have an important place in the future of businesses such as PowerBI business intelligence, FLOW 

and API.The study also aims to familiarize the businesses  with  the advantages of streaming data type, 

new generation technologies and their inclusion  in business processes. 

Key Words: Streaming Data, Business Intelligence, Analytical. 
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Jel Kodu : M15, M310, C88. 

1. GİRİŞ 

Veri dünyasına giriş yapan günümüz işletmeleri; büyük veri, veri madenciliği ve web analitiği 

gibi yeni kavramlarla tanışmış ve iş süreçlerine entegre etmenin farklı çözüm ve yöntemlerini bulmaya 

çalışmışlardır. Ürün ve hizmet tasarımında veri çözümlü süreçler planlanarak, anlık verilerin analizi 

önemli bir rekabet aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Anlık akan veriler; firmaların daha çevik ve 

hızlı hareket etmesini sağlayan yeni nesil büyük veri kaynaklarıdır (Boehm ve Turner, 2003:16).  

Özellikle farklı kaynak ve platformlardan gelen akan verilerin tek bir akışta kayıt edilmesi; hız ve 

maliyet açısından firmalara büyük bir avantaj sağlayan araçların başında gelir.  

Veri türlerinin büyüklüğü, çeşitliliği ve hızı, teknolojinin gelişmesi ve yönlendirilmesinde önemli 

bir rol oynamaktadır. İşletmeler milyonlarca verinin işlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin, daha gelişmiş 

teknoloji ve yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. Tüm veri türlerinin analiz işlemlerinde; istatistik uygulama 

programları, makine öğrenme portalları, iş zekası (BI) yazılımları ve ERP gibi sistemlerin yaygın olarak 

kullanılan teknolojilerdir. Bulut ve masaüstü uygulamalarında, veri ve süreç akışlarının yaşandığı temel 

uygulama ERP yazılımlarıdır. Kurumsal kaynak planlama ismini verdiğimiz ERP (Enterprise Resource 

Planning) sistemleri Koch (2006:1), (Scheer v.d, 2000:57), (Tevatiroğlu,2007:2), (Yen vd.,2002:338), 

(Özkefeli, 2011: 40), (Gunesakaran ve McGaughey, 2002: 6), Minner (2002: 2), (Uçar, 2004: 28), dijital 

(Bulut) platform desteğine sahip çekirdek bir yapının üzerine kurulu ve tüm iş süreçlerinin tek bir veri 

kaynağından yürütülmesi ve planlanmasını hedefleyen tümleşik yazılımlardır.  ERP sistemlerinde akan 

verilerin toplanması ve anlamlandırılması ve analizi neredeyse tüm sektörler için kaçınılmaz süreçlerdir 

(Staub vd.,2015: 1477).  

Bugünkü işletmeler; stratejik faaliyet ve yatırımlarına destek olarak, karar destek bilgi sistemleri 

yerine, iş zekası (BI) teknolojilerine yönelmişlerdir. İş zekası yazılımları; işletme yönetimine destek 

alanı yaratarak, stratejik ve operasyonel kararların oluşmasında büyük önem taşır. İş operasyonlarının 

tarihsel, güncel ve tahmine dayalı görünümlerini kolaylaştırır. Veri türleri ve yapılarını dönüştürme gibi 

olanaklara sahip olan (Suchánek, 2010: 94), iş zekası yazılımları; farklı veri kaynaklarından depolanmış 

ya da anlık akan verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda dinamik bir özellik taşır. İş 

zekası yazılımları; akan verilerin yeniden yapılandırılması ve değerlendirilmesinde yeni nesil 

uygulamaların başında gelen yeni nesil teknolojilerdir.   

2. AKAN VERİ  

Pandemi iklimi, yaşamın tüm alanlarında dijitalleşmeyi hızlandırarak veri akış hızı ve hacminde 

önemli artışlar meydana getirmiştir. Artan veri miktarı büyük veri biçiminin yanı sıra, anlık akan veri 
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kavramını ve analizini gündeme getirmiştir. Akan veriler; statik verilerden hacim, hız, doğruluk ve 

çeşitlilik bakımından farklılık gösterir.  Veri akışları; anlık, yoğun ve hızlı olduğu için birçok verinin 

depolanması pratik bir özellik göstermez (Wrench vd.2016:28). Web servis teknolojilerinin gelişimi 

(Wu vd.2012:145) farklı yelpazelerden veri akışına hız ve kolaylık sağlamıştır. Çevrimiçi alışveriş 

işlemleri, internet aramalarının yanı sıra nesnelerin interneti, bulut bilişim ve mobil cihaz 

teknolojilerinin yaygınlaşması, üretilen veri miktarına katkıda bulunmaktadır. E-ticaret alanlarındaki 

çevrimiçi işlemlerin yanı sıra; gerçek zamanlı gözetim sistemleri, iletişim ağları, finansal piyasalar 

(Krawczyk vd.2017:132), elektrik dağıtım şebekeleri, endüstri üretim süreçleri, bilimsel deneyler ve 

uzaktan algılama sensörleri (Zliobaite vd.,2012:48), gibi olay akışlı ortam ve cihazlardan potansiyel 

olarak sonsuz miktarda akan veri üretilmektedir (Gama,2010:1). Farklı platform ve kaynaklardan gelen 

verilerin bir kısmı güncelliğini yitirmeden işlenerek gerçek zamanlı olarak karar alınmasını gerekli kılar 

(Kamburugamuve,2020:3). Akan veriler, üretim otomasyon süreçlerinin yanı sıra karmaşık iş akışlarını 

yönlendirmek ve optimize etmek içinde kullanılır (Klein vd.2007:1). Artan veri miktarı, veriler üzerinde 

daha çeşitli ve detaylı analizlerin yapılmasını sağlarken, özellikle hızlı bir şekilde analiz sonuçlarının 

elde edilmesinin gerektiği durumlarda; gerçek zamanlı işleme, yığın işleme ve akan veri işleme 

konularında problemler yaşanabilmektedir (Utku ve Akçayol,2019:379). Yüksek performanslı işleme 

teknolojilerinin ortaya çıkışı, bu muazzam veri potansiyelinin gerçek zamanlı olarak sistematik bir 

analizini mümkün kılabilir (Monino ve Sedkaour,2016:73). Yapılandırılmamış akan verilerin 

çözümlenmesi ve yapılandırılmış bilgiye dönüştürülmesi işletmeler için beklenenden daha çok iş ve 

işlem ortaya çıkarır (Paşaoğlu,2016:164), bu nedenle veriler gelecek faaliyetlere dönük gerektiğinde 

atılır veya bazen depolanır veya toplu istatistikler ile özetlenmeye çalışılır (Krawczyk vd.,2017:133). 

Akan veri değişkenlerinin farklı karakteristik özelliklerinden dolayı veri analizlerinde standart veri 

madenciliği algoritmaları tercih edilmemektedir (Rutkowski,2020:16). Akan verilerin işleyiş süreçleri, 

büyük verinin ilk ilkesi olan fırsat varken, her şeyi kaydet uygulamasından farklı bir süreç içerir. 

Verilerin anında kullanılabilirliği ve zenginliği, bu verileri tüketme yeteneği ile birlikte, yeni dijital 

çağın zorunlu kıldığı alaka düzeyini sunar. (Digital Analytics Association)(Erişim Tarihi :13.04.2021). 

Akan veri; senkronize bir talebin ve yanıt modelinin tepki süresini kısaltmada iş yöneticileri ve 

analistlere ivme kazandıran yeni nesil büyük veri tiplerinden biridir.  

3. AKAN VERİ VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI  

Veri akışı madenciliği, karar verme süreçlerine destek sağlayan yeni bir araştırma alanıdır 

(Rehman vd.,2014:3). Veri öğelerinin değerlendirilmesinde, özellikle durağan olmayan ortamlarda yeni 

çözümler gerekebilmektedir (Golab ve Özsu,2003:5). Anlık akan verilerin doğası pek çok açıdan 

kısıtlayıcıdır, bu yüzden analiz dünyasına yeni  algoritmik çözüm ve ihtiyaçlar getirmiştir (Şenol ve 

https://www.digitalanalyticsassociation.org/awards2013
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Karacan,2018:18). Akan verilerin analizi için geliştirilmiş olan algoritma ve modeller (Babcock 

vd.2002:9),    (Şenol ve Karacan,2018:18), en kısa sürede doğru analiz ve sunum yapılmasını hedefler 

(Krawczyk,2017:133). Öngörü yeteneğini değerlendirirken, hem artımlı işlemeyi hem de gelişen veri 

özelliklerine göre sınıflandırıcı tepkileri dikkate almak gerekir. Veri akışı madenciliği (Agrawal 

veAdane,2016:7);  kümeleme teknikleri (Makul ve Ekinci,2017:) , yapay sinir ağları, derin ve denetimli 

öğrenme, karar ağaçları, Bayes ağları veya destek vektör makineleri gibi yöntemleri kullanarak, 

istatistik, örüntü tanıma  ve makine öğrenimi ile sıkı sıkıya ilişkilidir (Rutkowski vd.,2020:20). Akan 

verinin yaygın etkileşim kalıpları; istek - yanıt, yayın - abone, tek yön, istek-onay, akış örnekleri içinde 

temsil edilir. İstek yanıt mimarisine baktığımızda iş akışı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi temsil edilir. 

Şekil 1. Veri Akış Yönetim Mimarisi 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak : Data Stream Management (Golab ve Özsu,2003:5), Streaming  Data     (Psaltis,2017:16)  

Şekil 1’de istemcinin anında yanıt alması ve hizmetin bir görevi gecikmeden tamamlaması 

anlatılmıştır. Her gün web'de gezinirken, çevrimiçi bilgi ararken ve mobil cihazınızı kullanırken bu 

kalıbı yaşarsınız. Mesaj gönderme, iş başvurusu yapma, uçak bileti satın alma veya Google'da arama 

yapmak ve cevap alma gibi örnekler sıralanabilir (Psaltis,2017:17).  

4. E-TİCARET  SÜREÇLERİNDE AKAN VERİ  

İnternet ve ağ ekonomileri üzerinde gelişmiş bir girişim olan E-ticaret sektörü (Özmen,2013), 

teknolojiyle özdeşleşmiş entegre bir sistemdir. Sistemi oluşturan tüm birim ve süreçlerin kontrolü gerçek 

zamanlı görünüm ve anlık akan verilerin analiz edilmesine bağlıdır. E-ticaret sistemlerinde akan veri 

öğelerinin geldiği sıra üzerinde herhangi bir kontrol yoktur. Sistemi oluşturan;  tedarik, lojistik, sipariş 
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ve ödeme gibi birimlerden akan verilere tepki verme süresinin eş zamanlı olması tüm paydaşlar 

tarafından beklenen süreçlerdir. Bu veriler, üretim otomasyon süreçlerinin yanı sıra karmaşık iş 

kararlarını yönlendirmek ve optimize etmek için kullanılır (Klein vd., 2007: 3). Firma yöneticileri, akan 

verilere dayalı sahip olduğu öngörüyü lojistik operasyonlar ve satış planlarının yönetilmesinde 

kullanabilirler (Saatçioğlu, 2016: 5).  E-ticaret örgütlerinin geleceği, lojistik ve cari faaliyetlere ilişkin 

akan veri öğelerinin işlenmesi, faydaya dönüşmesi ve analitik bilincinin gelişmesine bağlıdır. Şirketlerin 

sonsuz ve sınırsız verileri, analiz edemediklerinde müşteri bilgisini, üretimini, ürünlerini, muhasebe ve 

bütçelemesini, satış ve pazarlama faaliyetlerini, lojistiğini, tedarikçilerini vb. yönetemez duruma 

gelebilirler (Bilişim Zirvesi, 2021).  

Müşteri taleplerinin anlık olarak izlenmesi ve yönetilmesi akan verilerin doğru ve dinamik bir 

şekilde yönetilmesine bağlıdır. Web portalından müşteri davranışlarının anlık olarak izlenmesi ve 

taranması akan verilere dönük firmaların akıllı algoritmalar üzerinden ürettiği çözümlerdir. Bu izler ya 

da elde edilen veriler üzerinden seri bir şekilde analiz çalışmaları yapılarak tüketicilere yönelik ürün 

önerme veya benzer ürünleri sunma girişimleri kanalıyla tüketicinin sitede kalması ve alış veriş yapması 

sağlanmaktadır. Örneğin, bir müşteriye bulunduğu yer ya da ilgi duyduğu ürüne ilişkin mağazanın 

içindeyken anlık indirim teklifleri sunulması akan veriler için doğru bir uygulama çalışmasıdır. Gelen 

verilere dönük tepki mesafesi geçmişse yapılan tekliflerin başarılı olma olasılığı oldukça düşük olacaktır 

(Oracle,2014:5). Müşteri ihtiyaçlarına yönelik tepki süresinin çok kısa sürelerde karşılanabilmesi E-

ticaret sektöründe önemli bir rekabet avantajıdır (Mirze ve Ülgen,2015)  

Akan verilerin en büyük kaynaklarından biri olan sosyal medya ağları (Seker vd.,1013:497), 

müşteri-ürün, müşteri-marka ve müşteri-diğer gibi ilişkiler üzerinde olumlu etki yaratır. Sosyal ağlar, 

satın alma kararları için tavsiye aramada önemli bir role sahiptir. Google Analitik gibi modern analiz 

yazılımları, büyük miktarda akan ham veri ve olayları hızlı bir şekilde tarayıp sonuçlandırabilecek 

becerilere sahipliğiyle adından söz ettirmektedir. Bu gibi teknolojiler LinkedIn gibi firmaların talepleri 

üzerine geliştirilmiştir (Kleppmann,2016: 5). Bu talepler; üretimden pazarlamaya, iç yönetiminden 

satışa kadar tüm alanların yönetilmesine etki sağlayan en değerli varlıklardan biri olmuştur (Marangoz, 

2021). 

5. VERİLERİN ELDE EDİLMESİ  

Akan verilere yönelik yapılan bu çalışmada, gerçek zamanlı veriler kullanılmıştır. Bulut tabanlı 

Power BI iş zekası üzerinde geliştirilen bir API  uygulaması FLOW akış uygulaması ile entegre  

edilerek gerçek zamanlı veriler  elde edilerek, Power BI iş zekası portalına anlık olarak aktarılmıştır.  
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6. YÖNTEM  

Elde edilen gerçek zamanlı verilerin değerlendirilmesinde yöntem olarak iş zekası yazılımı içinde 

kullanılan model ve yöntemler kullanılmıştır. İş zekası teknolojilerinde; akan veriler, panolarda 

görüntülenecek şekilde tasarlanması gerekir. Ekran pano ara yüzlerinde görüntülenecek 3 türlü gerçek 

zamanlı veri türü bulunmaktadır (Iseminger,2020:1). 

• Gönderim veri kümesi 

• Akış veri kümesi 

• PubNub akış veri kümesi  

Gerçek zamanlı akan veriler, gönderim veri kümesi ile aktif  iş zekası yazılımına gönderilir. İş 

zekası yazılımı, gelen verilere yönelik yeni bir veri kümesi oluşturur. Veri kümeleri temel depolama 

(veri tabanı, bulut vb. gibi) alanlarında depolanarak iş zekâsı araçlarında raporlanmaya hazır hale 

getirilir. Raporlama sonrası oluşan görseller panolara sabitlenerek, veri değişimine göre anlık sonuçların 

takip edilmesi sağlanmış olur.  Bu uygulamada gönderim veri kümesi kategorisine giren veriler 

kullanılacaktır. Bu işlem için ilk işlem olarak Şekil 3’te yer alan örnek bir API uygulamasının 

başlatılması gerekir.  

Şekil 2. İş Zekasında Gerçek Zamanlı Veri Aktarım 

 

            Kaynak : https://app.powerbi.com/groups/me/list/dashboards 

Şekil 2’de yer alan Streaming  dataset seçeneği  veri aktarılmasını sağlayan kaynakların 

belirlenmesini sağlayan seçenektir. Yani anlık olarak üretilen veri kaynağına farklı kanal seçenekleri 

sunar. Bu işlemden sonra Şekil 3 te yer alan Gönderim , Akış ve PubNub (Iseminger,2021:2) veri 

kümeleri  Şekil 3 de gösterildiği  gibi çeşitli kanallar üzerinden iş zekası portallarına aktarılmış olur.   

https://app.powerbi.com/groups/me/list/dashboards
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Şekil 3. Veri Kaynağı  Seçim  Ara Yüzü 

 

            Kaynak : https://app.powerbi.com/groups/me/list/dashboards 

Şekil 3 de yer alan API  seçeneği karmaşık bir veri seçeneği gibi gözükse de Power BI ile kendi 

içinde  gerçek zamanlı veri kaynağının  oluşmasını sağlamış olur (Larson,2020:101).  Azure stream ise 

daha karmaşık senaryolarda gerçek zamanlı analitik uygulamalar için çok hızlı veri çıkışlarında problem 

oluşmaması için istekleri depolayarak iş zekası süreçlerine birikimli veri aktarımı sağlamış olur. 

PUBNUB ’ta akan verilere kaynak olarak veri sağlayan diğer platformlardan biridir. PUBNUB ’ta akan 

verinin boyutu çok büyük olduğu için verilerin depolanması ve sonraki dönemlerde analizinin yapılması 

çok zor olarak gözükmektedir. Fakat PUBNUB kaynağından anlık olarak istenilen boyutta Power BI 

‘ye veri gönderilmesi ve görselleştirilmesi sağlanabilir.    

6.1. Gerçek Zamanlı Akan Veri Küme Tasarımı  

 Çalışmada , akan verilerin iş zekası platformlarına daha kolay yönlendirilmesini sağlayan  

Power BI Rest API {API } metodu kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak {API } metodu belirlendikten 

sonra iş zekası platformunun uç noktalara bağlantısını sağlamak için veri küme tasarım yöntemi 

kullanılmıştır. Verilerin daha hızlı ve kolay elde edilmesini sağlayacak olan bu tasarım penceresi şekil 

4’ te gösterilmiştir.  

https://app.powerbi.com/groups/me/list/dashboards


Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

289 

 

Şekil 4. Rest API Kaynağı ve Veri Küme Tasarım Penceresi 

 

Şekil 4 te yer alan veri kümesi tasarım penceresinde Dataset name kısmına; yapacağınız 

çalışmayla ilgili başlık verilir (Larson, 2020: 117). Value from stream başlığı altında kutucuklara anlık 

olarak  gönderilecek  olan verilerin türü (tarih, sayısal veya sözel) ve alan isimleri verilerek veri setinin 

yapısı pencerede tasarlanmış olur. Tasarlanan yapıya göre verilerin tutulması hedeflenir. Tasarım 

alanları ile birlikte pencerenin alt kısmında otomatik alanlara ilişkin otomatik kodların oluştuğunu 

görürsünüz. Kod içeriğinde; kaynak ismi, tarih, ziyaretçi sayısı bilgisi gösterilir. Historic kısmı ise akan 

verilerin depolanmasına ilişkin kullanıcılara sunulan bir tercih butonudur. Akan veriler, buffer ismi 

verilen geçici bir alanda saklandığı için herhangi bir veri tabanına kayıtlı değildir. Veriler geldikçe, 

alttaki veriler sistemden otomatik olarak çıkartılır. Akan veriler birkaç satırlık veriler olmayıp, 

milyonlarca yer tutan büyük verilerdir (Bifet vd. 2017, 3). Tasarım penceresinde ilgili veri alanları ve 

tipleri tanımlandıktan sonra create tuşu ile Şekil 5’de verilerin gönderileceği yol ve URL linklerinin de 

yer aldığı API oluşturulmuş olur (Dong ve Kumar, 2021: 1). Şekil 5’te cURL sekmesinde ise 

oluşturulmuş olan API ayrıntılarına ulaşılmış olunur.   
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Şekil 5.  Yol ve URL Linkleri 

 

Kaynak veriler Şekil 5 de yer alan  kod formatına göre gönderildiğinde  Power BI bu verileri canlı 

olarak karşılayarak istenilen işlemleri gerçekleştirmeye çalışır. API oluşumunda yer alan link, request 

edilerek veriler  data  push edilip gerçek zamanda ekranlara yansıtılmaya başlar. Oluşturulan URL 

linkleri sayesinde Power BI her defasında kaynağı sormayacağı gibi veri kaynağından iş zekâsı 

yazılımına istenilen formatta kesintisiz olarak veriler gönderilmiş olur.  

6.2. İş Zekası  Ortamına Verilen Aktarılması  

İş zekası platformuna verilerin gönderilmesi için üçüncü parti bir yazılım , sensör ağı ve Flow 

gibi bazı uygulamalar tercih edilir. Bu çalışmada, anlık akan verilerin elde edilmesi için kod örneği 

yerine Flow üzerinden belli aralıklarda Power BI’ ye data gönderme seçeneği tercih edilmiştir. Flow ara 

yüzünde Create seçeneği ile Şekil 6 da yer alan anlık bulut akış seçeneği seçilerek uygulama örmeği 

başlatılmış olunur.  

Şekil 6. Flow  Yazılımında Anlık Akışın Başlatılması 
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Şekil 6 da anlık bulut akışının seçilmesinin nedeni veri akışının manuel olarak kontrol edilmesi 

ve manuel bilgi girişine uygun bir yapı oluşturulması kaynaklıdır. Flow bir yönelim oluşturmakta ve o 

yönelime yönelik her tıklamaya  bir request cevap alınarak anlık bir veri üretimi sağlanmış olmaktadır. 

Girilecek olan veri türü Şekil 7 de seçilerek başlangıç değeri  oluşturulmuş olunur.  

Şekil 7. Elle Tetikleme  Menüsü 

 

Şekil 7 de sözel, sayısal ve diğer veri  türleri şekil 4 te tasarlanmış olan olan yapıya göre girilerek 

Power BI’ye verilerin gönderilmesi başlatılmış olur. Şekil 7 de seçilen veri türünden sonra veri giriş ara 

yüzü şekil 4 teki yapıya uygun olarak girildiği gözükmektedir.    

Şekil 8. Örnek Veri Yapısına Bilgi Girme Ara Yüzü 

 

Bu işlemden sonra girilen anlık değerler,  Flow yazılım araçları vasıtasıyla PowerBI platformu 

ile ilişkilendirilerek Şekil 9 da yer alan Add rows to dataset seçeneği sayesinde satır satır aktarılması 

sağlanmış olur.  



Online International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’21)- July 3-4, 2021 / Bandirma - Turkey 

 

292 

 

Şekil 9. Dataset  Ekranı 

 

Kaynak : Power Automate (microsoft.com) 

Şekil 9 da yer alan Rows to data set seçeneği işaretledikten sonra Şekil 4 de hazırlanmış olan veri 

yapısına uygun verileri göndermek için Şekil 10 da yer alan veri akış yapısının oluşturulması gerekir.  

Şekil 10. Veri Akış Yapısı 

 

 

Şekil 10 da gönderilecek olan veri alan isimleri tanıtıldıktan sonra set yapısı kayıt edilerek veri 

gönderimi için aşağıda yer alan test aşaması kanalıyla oluşturulan yapıda veri akışlarının kontrolü 

gerçekleştirilmiş olur.  

Şekil 11. Test Kontrol Butonu 
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Test butonuna tıklandığında Şekil 12 de yer alan bir ara yüz gelecektir. Ziyaretçi sayısı ve şehir 

bilgisi textbox alanlarından girilip çalıştırıldığında, PowerBI iş zekası platformlarına veri akışı canlı 

olarak sağlanmış olur.  

Şekil 12. Test Akış Arayüzü 

 

Flow uygulaması tarafından gönderilen ilk test verisi  PowerBI üzerinde oluşturulmuş olan API 

uygulaması çalıştırılarak verilerin  gelip gelmediği Şekil 13 de yer alan görselde olduğu gibi kontrol 

edilir.  

Şekil 13. PowerBI Analiz Sayfası 
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Şekil 13 de, Data sette yer alan veri  alanlarına, ilk test değerleri aktarılmış ve anlık olarak 

grafikleştirilmiştir. Flow tarafında dönüp ikinci test denemsi yapıldığında grafik görselinin Şekil 14’deki 

gibi güncellenmiş olduğu gözükür.  

Şekil 14. Akan Veri Görseli 

 

Şekil 13 te her bir sütun alanı üzerine Mouse ile yaklaşıldığında, akan bilgilerin zamansal ve 

sayısal değerlerine ulaşılmış olunur.  

7. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Veri kaynaklarının; doğru bir zamanda, doğru teknolojilerle, doğru bir analiz ortamına 

yönlendirilmesi günümüz işletmelerinin hedefi olmuştur. İşletmeler; problem yönelimli karar ve 

operasyon faaliyetleri yerine, anlık gönderilen verilerin analizi ve sonuçlarına göre faydacı etkinliklere 

yönelmişlerdir. Yönetim, satış, tedarik ve pazarlama sistemlerinin etkinliği, bilgi transferi ve analiz 

yönetiminin doğruluğu ile eş zamanlı ölçülmeye başlanmıştır. Veriye yönelim ve yönlendirme; içinde 

bulunan pazarı, müşterileri ve rakipleri daha iyi tanıma ve karşılaştırma olanağı sunmuştur. Veriler, 

teknoloji üreticileri ve firmaları etkilemeye başlamıştır. Çevrimiçi faaliyetlerde birikmiş olan verileri  

hızlı ve doğru bir şekilde yönetebilen teknolojiler, işletmeler için belirsizlik risklerini azaltmıştır 

(Saatçioğlu,2019:13). İş zekası, flow ve API gibi yeni nesil uygulamalar veri kaynaklarını işletmeler 

için değerli kılan uygulamalar olup iş dünyasının yatırım yapması gereken teknolojilerdir. API 

uygulamalarla, tüketici davranışı, ürün akışı, coğrafi ziyaretçi sayısı, sistemde kalış zamanı, siteden 

ayrılma nedenleri ve stok takibi gibi anlık verilerin Flow uygulaması üzerinden iş zekası araçlarına 

aktarılarak, analiz edilmesi, öncü işletmeler için edinilmesi gereken mecbur stratejilerdir. İş zekası 
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yazılımları; web portallarından anlık olarak elde edilen verileri işleme becerisi ile web alanları için en 

etkili mantıksal yapıyı bulma gibi konularda firmalara yön vericidir (Heer ve Chi, 2001: 51). Google 

analitik ve benzer ücretli yazılımlar tüm firmalara aynı türden analiz ve sonuç bilgilerini sunarken 

rekabet için çok farklılık yaratamamaktadır. Yeni nesil iş zekası ve entegre yazılımlar, Google analitikte 

dahil geniş bir ağ kaynağından veri alma kapasitesine sahip olmalarının yanı sıra maliyet ve karlılık 

açısından da firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlarlar. İş zekası yazılımları, gelişmiş veri kaynağı 

kütüphanesi ve görselleştirme araçları kanalıyla firmalara özgü özelleştirilebilir sonuçlar üretebilir.   

Müşteri ve ürün akışlarının kontrolü, tedarik sürelerinin kısalığı, anlık iskonto ve kampanyaların 

sıklığı ağ ekonomilerinde katma değer yaratan faaliyetlerdir. Dinamik koşullar içeren sanal sektörde 

kalıcı ve öncü olmak isteyen işletmeler, son dönemlerde öne çıkan akış veri madenciliği ve veri 

teknolojileri gibi güncel konulara eğilmek ve yatırım yapmak zorundadır. Farlı pazar ve platformlarda 

faaliyet gösteren firmalar, çevrim içi oluşan anlık verilere yönelik tepki verme sürelerini kısaltma ve 

yönetme çabası içerisinde olmaları gerekir. 
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