


SOSYAL BİLİMLERE  
MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Editörler
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Editörler
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Doç. Dr. Bekir KOCABAŞ

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 20/2018
1.Baskı: Aralık 2018

Yayıncı Sertifika No: 36934

ISBN: 978-605-81042-6-6

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları
Bu kitabının her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. “GÜVEN YAYINLARI”’na aittir. Ya-
yınevinin yazılı izni olmadan, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla 
basımı, yayını, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Bu kitap elektronik PDF formunda hazırlanmış ve internet 
üzerinden okuyucularına ulaştırılmıştır. Kitap herhangi bir bedel “maddi” değer karşılığında satılamaz. Kitap 
ücretsiz olup parasal bir değer taşımaz. Kitapta kullanılan şekil, grafik, resim, tablo v.b. görsellerin telifleri; 
telif hakları kanunu yükümlülükleri ile maddi ve manevi her türlü sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına ait 
olup, kitap editörleri, düzenleyiciler, Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. ve yayın evimiz hiçbir koşul ve 
şartlarda yükümlülük kabul etmez ve ilgili kişiler sorumluluk altına alınamaz, hukuki bir yaptırım uygula-
namaz. Kitapta bölümü bulunan tüm yazarlar bu koşul ve şartları peşinen kabul etmiştir.  Bu konuda Güven 
Plus Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO: 10002:2014- 14001:2004-9001:2008-
18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü” tarafından 2016/73332 tescil numarası 
ile markalı bir eserdir. Belirtilen koşul ve şartların, uyarı ve taleplerin dışında hareket eden/edenler hakkında 
her türlü hukuki haklarımızı maddi ve manevi açıdan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. ve Güven Yayıncılık 
olarak saklı tutarız. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yetkili mahkemeler şirket ve yayınevi merkezimizin 
bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. 

***BU KİTAP ELEKTRONİK KİTAP OLUP ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜTÜPHANELER TARAFINDAN TARAN-
MAKTADIR. 

Metin ve Dil Editörü
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Dr. Gökşen ARAS

Kapak Tasarımı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Sayfa Düzeni
Burhan Maden

Baskı-Cilt:
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: 
+902128014061-62 Fax:+902128014063 Mobile:+9053331447861

GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: 
02128014061-62-63
info@guvenplus.com.tr



3

İçindekiler

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 14

BÖLÜM I  
EĞİTİM BİLİŞİM VE TEKONOLJİ BİLİMLERİ

1. VE 2.SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ 
UYGULAMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİMİN ETKİLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ......................................... 17

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................... 18
AMAÇ ................................................................................................................... 22
KAPSAM .............................................................................................................. 22
YÖNTEM .............................................................................................................. 24
BULGULAR ......................................................................................................... 27
SONUÇ ................................................................................................................. 43
KAYNAKÇA  ........................................................................................................ 44

TÜRKİYE’DE TELEVİZYONUN TOPLUM YAPISI ÜZERİNDE  
ETKİLERİ ...................................................................................................... 47

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................... 47
TELEVİZYONUN TOPLUMDAKİ ÖNEMİ  .................................................. 50
TÜRKİYE’DE KAMU YAYINCILIĞI: RADYO ve TELEVİZYON 
KURUMU (TRT) ................................................................................................. 52
TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON KANALLARININ ORTAYA  
ÇIKMASI .............................................................................................................. 53
SONUÇ ................................................................................................................. 56
KAYNAKÇA ......................................................................................................... 56



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

4

TELEVİZYON ETKİSİNDE KADINLAR VE YAŞAM  PRATİKLERİ ........ 58
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  ................................................................... 59
BİR KÜLTÜRLENME ARACI OLARAK TELEVİZYON ............................. 62
TELEVİZYON KÜLTÜRÜ KISKACINDA KADINLARIN  
GELİŞTİRDİĞİ YAŞAM PRATİKLERİ ............................................................ 63
SONUÇ ................................................................................................................. 69
KAYNAKÇA ......................................................................................................... 70

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI:  
TÜRKİYE GERÇEĞİ ..................................................................................... 72

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................... 73
BAĞIMLILIK ....................................................................................................... 74
BAĞIMLILILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ .................................................. 74
BAĞIMLILIK TÜRLERİ ..................................................................................... 75
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ................................................................................ 76
İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU TANI KRİTERLERİ.......... 77
İNTERNET BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİ ...................................................... 78
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve YAPILAN ARAŞTIRMALAR ...................... 79
SONUÇ ................................................................................................................. 81
KAYNAKÇA ......................................................................................................... 82

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİLİK VE İNOVASYON .... 88
GİRİŞ   ................................................................................................................... 89
YÖNTEM .............................................................................................................. 91
BULGULAR ......................................................................................................... 92
SONUÇ ................................................................................................................. 96
KAYNAKÇA  ........................................................................................................ 96

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA BENLİK ve KİMLİK 
PERSPEKTİFLERİNE BAKIŞ: İNTERNETTEN GELEN  
TUTSAKLIK .................................................................................................. 99

KAVRAMSAL KURAM ve ÇERÇEVE .......................................................... 100
İNTERNET ve NARSİZM İLİŞKİSİ ................................................................ 103
SONUÇ  .............................................................................................................. 108
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 109

GÜNÜMÜZDE İNTERNET VE SANAL BAĞIMLILIK ............................. 112



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

5

GİRİŞ  .................................................................................................................. 113
İNTERNET ve SANAL BAĞIMLILIK ............................................................ 114
NİÇİN İNTERNET ve SANAL ÂLEM? ......................................................... 124
İNTERNET ve SANAL BAĞIMLILIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK  
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ............................................................. 127
İNTERNET, SANAL BAĞIMLILIĞIN TEŞHİS ve TEDAVİSİ ................... 128
İNTERNET BAĞIMLILARININ PATOLOJİK TEDAVİ  
STRATEJİLERİ .................................................................................................. 135

MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖĞRENMEYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ................................... 143

GİRİŞ  .................................................................................................................. 143
AMAÇ ................................................................................................................. 151
KAPSAM ............................................................................................................ 151
YÖNTEM  ........................................................................................................... 152
BULGULAR ve TARTIŞMA ............................................................................ 154
SONUÇ ............................................................................................................... 161
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 162

MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM ............ 164
GİRİŞ ................................................................................................................... 164
DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM  ................................................................ 165
EĞİTİMDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM NEDEN  
GEREKLİDİR? ................................................................................................... 166
MATEMATİK ve DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM........................................ 168
MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME .............................................. 170
DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM: STEM .................................................... 172
SONUÇ  .............................................................................................................. 173
KAYNAKLAR .................................................................................................... 174

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE RUH SAĞLIĞI SORUNLARI ............ 177
GİRİŞ ................................................................................................................... 177
SONUÇ ............................................................................................................... 186
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 187

EĞİTİMDE YERELLEŞME: OKUL MERKEZLİ YÖNETİM ..................... 190
GİRİŞ ................................................................................................................... 190



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

6

KAYNAKÇA ....................................................................................................... 203

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR ............ 207
GİRİŞ ................................................................................................................... 207
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DİKKAT EKSİKLİĞİ/ 
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU  ................................................................. 212
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DEPRESYON  .............................................. 215
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve KAYGI BOZUKLUKLARI ......................... 218
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DİĞER PSİKİYATRİK  
BOZUKLUKLAR ............................................................................................... 221
SONUÇ ............................................................................................................... 226
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 226

ÖĞRETİM TASARIMI KAVRAMLARI ve ÖNEMLİ BİR ÖĞESİ: 
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ......................................................... 235

GİRİŞ ................................................................................................................... 235
 SONUÇ .............................................................................................................. 253
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 255

JEAN PIAGET İLE ÖĞRENME: BİLİŞSEL GELİŞİM VE  
BİLİŞSEL OLUŞTURMACILIK TEORİLERİ ............................................. 260

GİRİŞ  .................................................................................................................. 261
JEAN PIAGET (1896-1980) ............................................................................. 261
SONUÇ ............................................................................................................... 283
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 285

BÖLÜM II  
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

KLASİK PAZARLAMA VE GERİLLA PAZARLAMA  
YAKLAŞIMLARININ SPOR SEKTÖRÜ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................. 288

GİRİŞ ................................................................................................................... 289
AMAÇ ................................................................................................................. 290
KAPSAM ............................................................................................................ 290
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 307



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

7

ASYADA OYNANAN FARKLI YAŞ GRUPLARINA DAİR  
OYUNLARIN İNCELENMESİ.................................................................... 310

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 311
AMAÇ ................................................................................................................. 313
KAPSAM ............................................................................................................ 314
YÖNTEM  ........................................................................................................... 314
BULGULAR ....................................................................................................... 314
HİNDİSTANDAKİ OYUNLAR ...................................................................... 314
ÖZGÜN OYUNLAR  ........................................................................................ 314
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 316
MALEZYA .......................................................................................................... 318
ÖZGÜN OYUNLAR ......................................................................................... 318
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 319
ENDONEZYA .................................................................................................... 320
FÖZGÜN OYUNLAR ...................................................................................... 320
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 321
FİLİPİNLER ....................................................................................................... 324
ÖZGÜN OYUNLAR ......................................................................................... 324
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 325
HONG KONG .................................................................................................... 328
ÖZGÜN OYUNLAR ......................................................................................... 328
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 329
TAYLAND .......................................................................................................... 329
FÖZGÜN OYUNLAR ...................................................................................... 329
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 329
KAMBOÇYA ...................................................................................................... 331
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR ......................................................................................................... 331
SONUÇ ............................................................................................................... 332



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

8

ÖNERİLER ......................................................................................................... 333
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 334

BİST TİCARET ENDEKSİ VE KOBİ ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURU 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ............................................... 336

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 337
LİTERATÜR TARAMASI ................................................................................ 342
ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ ............................... 345
ÇALIŞMAYA AİT BULGULAR ...................................................................... 345
SONUÇ ............................................................................................................... 359
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 359

FİRMALARIN ÇALIŞMA SEMAYESİ BİLEŞENLERİ İLE AKTİF 
KARLILIĞI VE ÖZSERMAYE KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ:  
BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA ................................................ 362

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 362
ALACAK YÖNETİMİ ...................................................................................... 364
STOK YÖNETİMİ ............................................................................................. 366
BORÇ YÖNETİMİ ............................................................................................ 368
NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ........................................................................... 368
ÇALIŞMA SERMAYESİ ve KARLILIK .......................................................... 369
LİTERATÜR TARAMASI ................................................................................ 370
ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ ............................... 374
ÇALIŞMAYA AİT BULGULAR ...................................................................... 374
SONUÇ ............................................................................................................... 379
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 380

HOW DO CUSTOMERS BECOME A CITIZEN OF A BRAND? THE 
POWER OF EXPERIENCE AND LOVE  ................................................... 384

INTRODUCTION............................................................................................. 385
THEORETICAL FRAMEWORK .................................................................... 385
HYPOTHESIS DEVELOPMENT ................................................................... 388
RESEARCH METHODOLOGY ..................................................................... 392
FINDINGS .......................................................................................................... 392
CONCLUSION .................................................................................................. 398
REFERENCES .................................................................................................... 400



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

9

YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI 
DÖNÜŞÜMÜ ............................................................................................... 405

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 406
AMAÇ, KAPSAM ve BAZI SORUNSALLAR ............................................... 408
GÜNÜMÜZ MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM DURUMU  ............ 409
ELEŞTİREL OKURYAZARLIKTAN DİJİTAL OKURYAZARLIĞA  
DOĞRU .............................................................................................................. 412
SONUÇ ............................................................................................................... 418
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 420

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ BİR SONUCU OLARAK 
NESNELEŞEN İNSANIN ÖZNE OLMA ÇABASI ...................................... 422

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE ................................................................ 422
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 431

PERFORMANS VE FİRMA PERFORMANSI ............................................ 432
GİRİŞ ................................................................................................................... 433
PERFORMANS ve FİRMA PERFORMANSININ KAVRAMSAL 
ÇERÇEVESİ ....................................................................................................... 433
FİRMA PERFORMANSININ BİLEŞENLERİ ............................................... 434
REKABET PERFORMANSI  ........................................................................... 435
PİYASA PERFORMANSI ................................................................................. 436
ÜRETİM PERFORMANSI ............................................................................... 437
PAZARLAMA PERFORMANSI ..................................................................... 437
FİNANSAL PERFORMANS ............................................................................ 438
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ ..... 439
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN FİRMALARA SAĞLAYACAĞI 
FAYDALAR ........................................................................................................ 440
GELENEKSEL PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ ............................. 441
ÇOK BOYUTLU PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ ......................... 444
PERFORMASN ÖLÇÜM MATRİSİ ............................................................... 444
PERFORMANS PİRAMİT SİSTEMİ .............................................................. 445
SONUÇLAR ve BELİRLEYİCİLER MODELİ ............................................... 446
DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ (BALANCED SCORECARD) ............ 447
AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI PERFORMANS ÖLÇÜM 
MODELİ(EFQM) .............................................................................................. 449



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

10

ENTEGRE (BÜTÜNLEŞMİŞ) PERFORMANS ÖLÇÜM MODELİ .......... 450
SORUMLULUK TEMELLİ PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ ..... 452
ORGANİZASYONEL PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ .............. 454
PERFORMANS PRİZMASI MODELİ ........................................................... 455
KOBİLER İÇİN ENTEGRE PERFORMANS MODELİ ............................... 457
SONUÇ ............................................................................................................... 458
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 460

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU, SORUNA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ................................................................................. 469

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 469
ÇALIŞMANIN KONUSU ................................................................................ 470
ÖNEMİ ............................................................................................................... 471
AMACI ................................................................................................................ 471
İÇERİĞİ .............................................................................................................. 471
YÖNTEMİ .......................................................................................................... 472
KAPSAMI ........................................................................................................... 472
DAĞLIK KARABAĞ’IN YAPISINA GENEL BAKIŞ ................................... 472
GÜNEY KAFKASYA’NIN KANAYAN YARASI: DAĞLIK KARABAĞ .... 478
DAĞLIK KARABAĞ SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ ....................................... 495
SONUÇ ............................................................................................................... 497
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 498
İNTERNET KAYNAKLARI ............................................................................. 500

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMININ FARKLI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ ..................................................................... 501

GİRİŞ ................................................................................................................... 501
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU YAYINLARI  
NO: 12, HER ALANDAKİ KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI  
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYON RAPORU, KASIM 2013 .............. 503
AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM ...................................................................... 506
İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ .................................................................................................. 506
İKAMET ALANLARINA GÖRE GENÇ KADIN NÜFUS ARASINDA 
İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ................................................ 507



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

11

İŞYERİ TÜRLERİNE GÖRE İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN  
İNCELENMESİ .................................................................................................. 508
SONUÇ  .............................................................................................................. 510
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 511

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLERİ ............................................................... 513
GİRİŞ ................................................................................................................... 513
SONUÇ  .............................................................................................................. 524

BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU AÇISINDAN 
DERERLENDİRİLMESİ .............................................................................. 527

AMAÇ  ................................................................................................................ 529
KAPSAM ............................................................................................................ 529
YÖNTEM ............................................................................................................ 529
BULGULAR ....................................................................................................... 530
SONUÇ ............................................................................................................... 536
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 536

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ PARTİLERİN 
BEYANNAMELERİNDE KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ ................... 538

 AMAÇ  ............................................................................................................... 540
KAPSAM ............................................................................................................ 540
YÖNTEM ............................................................................................................ 540
BULGULAR ....................................................................................................... 541
SONUÇ ............................................................................................................... 546
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 548

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN KAVRAMSAL VE KURAMSAL 
ÇERÇEVESİ ................................................................................................. 549

GİRİŞ ................................................................................................................... 549
YAŞAM KALİTESİ ............................................................................................ 550
KENTSEL YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI ve TANIMLARI ...................... 554
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞİM  
SÜRECİ ............................................................................................................... 556
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ ............................................. 560
KENTSEL YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN FARKLI 
YAKLAŞIMLAR ................................................................................................. 562



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

12

YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE YÖNELİK KURAMLAR  ......... 564
SONUÇ ............................................................................................................... 570
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 571

SHARPE, TREYNOR VE JENSEN ÖLÇÜTLERİNE GÖRE YATIRIM 
FONLARI PERFORMANSLARININ HESAPLANMASI VE YILDIZ 
DERECELENDİRMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ............................................ 575

GİRİŞ ................................................................................................................... 575
YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ ......................... 583
SONUÇ ............................................................................................................... 600
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 601

TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFLERİ  ........................................... 604
GİRİŞ ................................................................................................................... 604
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 622

KIRSAL ALANDA KADINLARIN TARIMSAL FAALİYETLERE  
KATILIMI (AĞRI İLİ MERKEZ İLÇESİ ÖRNEĞİ) ................................... 625

GİRİŞ ................................................................................................................... 626
AĞRI İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİ ALAN ARAŞTIRMASI  
BULGULARI ...................................................................................................... 628
BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER  ............................................. 628
TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNE KATILIM  ................................ 631
KADINLARIN AİLE KARARLARINA KATILIMI ..................................... 635
SONUÇ ............................................................................................................... 642

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TURKEY: A FRAMEWORK  
FOR DETERMINANTS CHALLENGES AND LEGAL CHANGES ........... 648

INTRODUCTION............................................................................................. 649
PROBLEM STATEMENT ................................................................................ 649
FDI INFLOWS BY COUNTRY and INDUSTRY ......................................... 650
A BRIEF HISTORY of FDI ............................................................................... 651
DETERMINANTS ............................................................................................. 652
MARKET POTENTIAL ................................................................................... 653
FACTOR COSTS ............................................................................................... 653
OPENNESS ......................................................................................................... 653
RISK ..................................................................................................................... 654



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

13

INCENTIVES ..................................................................................................... 654
CHALLENGES ................................................................................................... 654
LEGAL CHANGES  .......................................................................................... 655
MATERIAL and METHOD ............................................................................. 655
FINDINGS .......................................................................................................... 656
CONCLUSION and DISCUSSION ................................................................. 657
REFERENCES .................................................................................................... 658

VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................. 661

GİRİŞ  .................................................................................................................. 662
TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ ................................ 663
JAPONYA’DA VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ ................................ 667
SONUÇ ............................................................................................................... 670
KAYNAKÇA  ...................................................................................................... 671

BÖLÜM III  
İSTATİSTİK EKONOMETRİ BİYOİSTATİSTİK

YÜZDE DEĞİŞİMLER İÇİN DÖRT FARKLI TEST İSTATİSTİĞİNİN 
AMPİRİK DAĞILIM ÖZELLİKLERİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI ......... 674

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 675
GEREÇ ve YÖNTEMLER................................................................................. 676
BULGULAR ....................................................................................................... 677
SONUÇ  .............................................................................................................. 682

MODİFİYE SİMETRİZE YÜZDE DEĞİŞİM İÇİN YENİ BİR TEST 
İSTATİSTİĞİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI ............................................... 684

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 685
GEREÇ ve YÖNTEMLER................................................................................. 685
BULGULAR ....................................................................................................... 686
SONUÇ  .............................................................................................................. 691
KAYNAKÇA ....................................................................................................... 691



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

14

ÖNSÖZ

Bu kitapta birbirinden değerli bilim insanlarının yine bir birinden 
değerli eserlerini siz kıymetli okurlarımızla buluşturmaktan doyalı 
mutluyuz. Bilimin evrenselliği çerçevesinde farklı bilim dallarında ve 
konularda eserlerin farklı bakış açıları ile hazırlanması ve okuyuculara 
taşınmasında bizlere katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 

Bu kitap farklı bölümlerden oluşmakta ve her bölüm kendi içinde 
yine farklı konularda bilimsel çalışmalardan meydana gelmektedir. 

Kitabın içinde başta eğitim, iletişim, işletme, ekonomi, sosyoloji, psi-
koloji, yönetim, pazarlama, finans, istatistik, yönetim, güzel sanatlar ve 
daha farklı birçok bilim dalından oluşan eser bu kitapta yer almaktadır. 
Kitabın genel anlamda multidisipliner bir bakış açısı ile ele alınması ve 
birçok bilim dalının bir arada okuyucusu ile buluşmasına katkı sağlan-
ması amaçlanmıştır. 

Her çalışma kendine özgü içerik ve değerde üretilmiş bilgiler çerçe-
vesinde; uzun süreç ve zaman diliminde hazırlanmış literatür kaynağı 
oluşturacak eserlerdir. 

Öncelikle bizleri kitabın hazırlanmasında ve ortaya çıkarılmasında 
ciddi bir emek ve çalışma ürünü olan eserlerle yalnız bırakmayan bö-
lüm yazarlarımıza, kitabın okuyucularla buluşmasında teknik anlamda 
desteğini esirgemeyen ekip arkadaşlarımıza, dil editörlerimize, kapak 
tasarımı ve mizampaj aşamasında her türlü katkı ve desteği sağlayan 
diğer ekip üyelerine sonsuz teşekkür ediyoruz. 
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Ayrıca kitabın oluşması ve meydana getirilmesinin tüm aşamaların-
da yer alan ve yayıncılık ilkeleri çerçevesinde tüm yazarlar başta olmak 
üzere ekibin tüm üyelerine her türlü katkıyı sağlayan Güven Yayıncılık 
A.Ş. ye ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Bu bütüncül eserin görünmeyen kahramanları ve kitabın asıl değe-
rini oluşturacak olan okuyucu izlenimi ve beğenisinin yüksek olması, 
okuyarak kitaba kıymet ve içerisinde bulunan eserlerin değerinin artma-
sına katkı sağlayan tüm emekçilerimize sağlık esenlik mutluk ve bilim 
dolu bir gelecek diliyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Metin ve Kitap Editörü 

25.12.2018
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1. VE 2.SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ 
UYGULAMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİNDE OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİMİN ETKİLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Kübra KUZU JAFARI1, Bahar ÇEBİ2, Çiğdem BENZER3

1Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul / Türkiye
2Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara / Türkiye

3Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul / Türkiye

Öz: Okul öncesi eğitim, çocuğu okula ve hayata hazırlamada en önemli 
süreçtir. Çocuğun gelişim hızı ve öğrenme kapasitesinin yüksek olduğu okul 
öncesinde aldığı değerler eğitiminin sonraki okul hayatını ve davranışlarını etki-
leyeceği bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Değerler eğitimi ile ilgili ulusal 
ve uluslararası alanyazın incelendiğinde değerler eğitimi ile ilgili öğretmenlerin 
görüşleri konularında birçok araştırma olduğu görülmektedir. Ancak 1. ve 2. 
Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönemde alınan değerler eğitiminin öğrenci-
nin ilkokuldaki yaşantısına etkileri ve okul öncesi dönemde öğrenci tarafından 
kazanılamayan değerler ile ilgili sınıf öğretmenlerinin uygulamaları, değerler 
eğitiminde yaşadıkları sorunlar ve öneriler ile ilgili görüşlerinin alındığı fazla 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı, 1. ve 2. Sınıf öğretmenleri-
nin değerler eğitimi uygulamaları ve değerler eğitiminde okul öncesi eğitimin 
etkileri ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın 
örneklemini 2017-2018 yılında 1. veya 2. Sınıfları okutan sınıf öğretmenlerin-
den hazırlanan online ankete gönüllü olarak katılanlar oluşturmaktadır. Nitel 
araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan açık uçlu anket ile veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere içerik anali-
zi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin; okul öncesi eğitim 
almış öğrencilerde değerlerin oluştuğu veya oluşmaya başladığını, okul öncesi 
dönemde sorumluluk, dürüstlük, işbirliği değerlerinin kazandırılmasının önemli 
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olduğunu, değer eğitiminde hikâye, drama, model olma yöntemlerinden fayda-
landıklarını, öğrencideki davranış problemleri ve aileden kaynaklanan sorun-
ların değerler eğitimi vermeyi zorlaştırdığını, değerler eğitiminin kalıcı olması 
için okul-aile işbirliğinin önemli olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Gelişen teknoloji, bilgi oluşturma ve aktarımı sürecinde eğitime büyük iv-
meler kazandırmıştır. İnsanlar arasındaki bilgi alışverişi hızlanırken, insan-in-
san ilişkisi zayıflamış; ikincil hale gelmiştir. Bilgi iletişim araçları, bilgi akta-
rırken ne yazık ki değer aktaramamıştır (Çağlar, 2005). Değer, arzu edilen, arzu 
edilebilen şey, olaylarla ilgili insan tutumu demektir. Değerler, ideal davranış 
biçimleri veya hayat amaçları hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön 
gösteren ölçülerdir.

İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Değerler, yaşam amacı doğ-
rultusunda tercih edilen, belirli bir davranış biçimi veya yaşam amacı şeklindeki 
süregiden bir inanç (Rokeach 1973, 5), düşünce ve eylemlere rehberlik eden 
standartlar kümesi (Feather, 1975: 8; aktaran Sağnak, 2003: 20), insanın yaşa-
mında ona kılavuzluk etmeye hizmet eden, arzulanan, durumlar ötesi hedefler 
(Schwartz, 1996: 2), ya da bir bakıma bizim hayatımızın gayeleridir (Güngör, 
1998: 84-85).  Şu hâlde değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Eğitim 
içeriğini değerlerimizden ayrı düşünmek toplumun parçası olmaktan ayrı dü-
şünmek gibidir.

Oysa değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumsal haya-
tın düzeni için yasalara uymak yetmez, ortak değerlerin varlığına ihtiyaç vardır 
(Yörükoğlu, 1993).  Bu yüzden bilim ve teknoloji alanında hızlı gelişmelerin 
yaşandığı günümüzde ahlak ve etik eğitimi ayrı bir önem kazanmaktadır (Pay-
koç, 2007). 

Okulların bilişsel hedeflerinin yanında vatansever olmak, saygılı olmak, 
dürüst olmak ve adil olmak gibi birçok duyuşsal hedefi vardır. Beane (1990) 
duyuşsal eğitimin sosyal ilişkiler ve kişisel çıkarların bütünleşmesiyle ilgili bil-
gi, beceri ve değerleri içerdiğini belirtir. Ona göre benlik algısı, değerler, ahlak, 
etik, inançlar, sosyal eğilimler, takdir duyguları, beklentiler ve tutumlar duyuş-
sal eğitim içindedir (Akt. Bacanlı, 2005). Okul, bireysellikle toplumsal anlayı-
şın birleştiği bir kurum olarak ortaya çıkar (Dewey, 2008).Okuldaki ilişkilerin 
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niteliği ve ortamın özelliği değerler eğitiminin desteklenmesinde dikkate alın-
malıdır (Berkowitz, 2002; Dilmaç ve diğ., 2009). Okul ortamında tüm öğren-
meler planlı olarak gerçekleşmez. Çocuklar okulda öğrenmeyi amaçladıkları ve 
amaçlamadıkları birçok şeyi gözler. Gözledikleri herşey onların iyi, kötü, doğru 
ve yanlış konusunda anlayış geliştirmelerine katkıda bulunur. Çocuklar okul or-
tamını ve öğretmenleri gözleyerek değerleri öğrenirler (Halstead ve Pike, 2006). 
Bu nedenle okul ortamındaki tüm öğelerin değerler eğitimini destekleyecek bi-
çimde düzenlenmesi öğrencilerin amaçlanan değerleri kazanması bakımından 
önemlidir. 

  Davranışlar doğrudan ya da dolaylı biçimde değerler tarafından yönlen-
dirilmektedir. Çocuklar bir yandan ailede ve okulda değerleri kazanırken diğer 
yandan sahip oldukları değerleri öğrenme sürecine yansıtırlar. Bir başka deyişle 
değerler öğrenme üzerinde önemli etkiye sahiptir. Etkili bir değerler eğitimi için 
okulda ve sınıfta oluşturulan ortamın niteliği önem taşır. Okuldaki ilişkilerin 
niteliği ve ortamın özelliği değerler eğitiminin desteklenmesinde dikkate alın-
malıdır (Berkowitz, 2002; Dilmaç ve diğ., 2009).

   Eğitim kurumlarının genel hedefleri incelendiğinde birçoğunun vatanse-
ver olma, temiz olma, sağlığına dikkat etme, düzenli olma, adil olma, yaratıcı 
olma, girişimci olma gibi birçok değer içerdiği görülmektedir. Eğitim kurum-
ları bunlar ve benzeri değerler ile öğrencilere nelerin önemli olduğunu ve nasıl 
yaşanması gerektiği konusunda rehberlik eder. Leming (2000)’e göre okullar 
varolduğu müddetçe duyuşsal eğitim olacaktır. Çünkü okullar bilginin bilgisiz-
likten, sosyal düzenin düzensizlikten daha değerli olduğunu öğretirler. Kersc-
hensteiner (1954) ise insanların oluşturduğu bütün ekiplerin değerler geliştirme-
si gerektiğini ifade eder. Okul yaşamını, okulda herkes tarafından kabul edilip 
paylaşılan değerler şekillendirir. Yine aynı değerler, okul dışındaki ilişkilerin de 
belirleyicisi ve düzenleyicisidir. Okulun verdiği hizmetin, niteliği ve sonucunu 
oluşturur (Turan ve Aktan, 2008).

  Bazı çocuk psikologlarına göre temel kişiliğimiz 3-4 yaşlarında şekil-
lendiğinden (Titus,1994:4) aile ortamı önem arz etmektedir. Ailenin çocuğun 
eğitiminde ilk basamak olduğunu, çocuklar için önemli ahlakî duyarlılıkların 
temelinin bu dönemde atıldığını vurgulamışlardır. Bu nedenle okullarda başarılı 
bir değer eğitimi yapılabilmesi için çocukların ailelerinde olumlu değerleri ka-
zanmaları gerekmektedir (Hökelekli ve Gündüz, 2007: 388). Çocukta yanlış ge-
lişmiş bir değeri başka bir değerle değiştirmenin yeni bir değer kazandırmaktan 
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daha zor olduğu dikkate alındığında (Baloğlu & Balgalmış, 2007: 23) ailelerin 
değer eğitimindeki önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

     Erken çocukluk, değerlere ilişkin bilgilerin temelinin atıldığı ilk dönem-
dir. Değerler, pek çok kaynaktan beslenerek gelişmektedir ve özellikle küçük 
çocuklarda iyi davranışlara ilişkin deneyimlerin oldukça çeşitli olması önem-
lidir. Çocuklar, değerlere ilişkin bilgileri yaşamları boyunca öğrenmektedirler 
ama ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanmaktadır. Bu süreç yaşam 
boyu devam etmekte fakat temel değerler bu dönemde oluşmaktadır (Balat ve 
Dağal, 2006). Okul öncesi dönem, çocuğun, içinde yaşadığı toplumun değer 
yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları ka-
zanmaya başladığı bir dönemdir (Bilir ve Bal, 1989). Olumlu erken deneyimler 
sonraki davranış ve düşünce süreçlerinin sağlıklı gelişimi için, gerekli temeli 
sağlar (Gunnar ve Barr, 1998). Bu nedenle erken çocukluk döneminde eğitimin 
aileden sonraki basamağı olan okul öncesi eğitim kurumlarının çocuğun biliş-
sel gelişimlerinin yanında sosyal duygusal gelişimlerini 3 desteklenme yönünde 
çok büyük sorumlulukları vardır. 

Değerler eğitimi evde başlar. Ancak günümüz toplumunda annenin çalış-
ması ve dağılan ailelerin sayısının artması, çocuk ile ailenin iletişiminin azalma-
sı gibi nedenler ailenin çocuğa kendi değerlerini aktarmasını zorlaştırmaktadır 
(Alpöge, 2011). Aileler, çocuklarına yapmaları ve yapmamaları gereken sosyal 
davranışları öğretmektedirler. Bazı aileler onur, çok çalışma, disiplinli olma, gü-
venilir olma gibi değerleri öğretirken bazıları bu değerleri göz ardı edebilmek-
tedir (Akbaş, 2008:342)Bu nedenle ev içinde değerlerin aile bireyleri tarafından 
oyunların içinde aktarılması, çocukların değerleri dolaylı yoldan edinmesinde 
oldukça önemlidir.  

Okul öncesi dönem, çocuğun, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını 
ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya 
başladığı bir dönemdir (Bilir ve Bal, 1989). Bu dönem eğitim açısından son 
derece önemlidir ve bilim adamları tarafından “hayati dönem” olarak nitelendi-
rilmektedir (Önder, 2011). Bu yüzden günümüzde okul öncesinde değerler eği-
timi daha da önem kazanmıştır. Kaliteli bir okul öncesi programında akademik 
becerilerin yanında değerlere de yer verilmelidir (Balat ve Dağal, 2011). 

Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve kazanılan deneyimlerinin, de-
ğerlerin daha sonraki yıllarda bireyin öğrenme ve akademik başarısı üzerinde 
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önemli etkilerinin olduğunun anlaşılması üzerine 0-6 yaşlarını kapsayan okul 
öncesi dönemin önemi daha da arttırmıştır ( Kaya, 2002; Kandır, 2001). Okul 
öncesi dönemde gelişimsel ve duygusal olarak başarılı bir süreç geçiren öğren-
cilerin, ilkokulda daha uyumlu olduğu gözlemlenmiştir (Pekdoğan,2018).

Okullar, ailede kazanılan değerlerin daha da pekiştirileceği ve yeni bazı 
değerlerin kazanılacağı ortamlardır. Ailede olduğu gibi okulda da değerler eğiti-
minin yaşantıların bir parçası haline getirilerek verilmesi en uygun olan yoldur 
(Hökelekli ve Gündüz, 2007: 389). Bu yol; öğretmeyi, model olmayı, karakter 
özelliklerini geliştirmeyi, ahlaki erdemleri, toplum değerlerini ve öz-denetimi 
kapsamaktadır (Kirschenbaum, 2000). Okçabol (1998) 

 Okuldaki ilişkilerin niteliği ve ortamın özelliği değerler eğitiminin destek-
lenmesinde dikkate alınmalıdır (Berkowitz, 2002; Dilmaç ve diğerleri, 2009). 
Okul ortamında tüm öğrenmeler planlı olarak gerçekleşmez. Çocuklar okulda 
öğrenmeyi amaçladıkları ve amaçlamadıkları birçok şeyi gözler. Gözledikle-
ri herşey onların iyi, kötü, doğru ve yanlış konusunda anlayış geliştirmelerine 
katkıda bulunur. Çocuklar okul ortamını ve öğretmenleri gözleyerek değerleri 
öğrenirler (Halstead ve Pike, 2006). 

İlkokula geçiş süreci, çocuk için farklı ve yeni deneyimler içermektedir. 
Çocuk bu süreçte okul öncesi eğitimden farklı olarak planlı ve programlı eğitim 
etkinliklerine katılmakta, yeni ortamın kendine özgü kuralları, yaşamsal dene-
yimleri ve sosyal çevresi içerisine girmektedir. Çocuğun bu ortama uyum sağ-
layabilmesi için belli bir hazırbulunuşluğa sahip olması gerekmektedir (Erkan, 
2011).

Değerler eğitiminde de öğretmenin rolü önem taşımaktadır. Öğretmenlerin 
inançları ve tutumları, davranışlarını, öğretmen davranışları da öğrencinin dav-
ranışlarını ve öğrenme şeklini etkileyebilmektedir (Weist, 1998). Halstead ve 
Taylor’a (2000: 177) göre; öğretmenler değerler eğitiminin özünü oluşturdukla-
rı için, değerleri kendi rollerinin bir bölümü olarak göstermek istemeseler bile; 
öğrenciler, öğretmenlerinin değer yargılarından mutlaka etkilenirler.

Son yıllarda hızla yok olmaya doğru giden değerlerimizi korumak, ço-
cuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Millî Eğitim Bakanlığı 
yeni geliştirdiği öğretim programlarına doğrudan değerlerimizle ilgili konuları 
yerleştirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programlarında değerleri, bir 
sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak 
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ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları 
kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar olarak tanım-
landığı görülmektedir (MEB, 2018). 

 Yadsınamaz bir gerçek olarak değer aktarımı konusunda günümüz anne 
baba ve eğitimcilerinin geçmiştekilere göre işlerinin daha zor olduğu görülmek-
tedir. Eğitimin tarih boyunca, öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek ve 
iyi karakter özellikleri göstermelerini sağlamak üzere iki ana hedefi olmuştur 
(Lickona 1993: 12-15). Ebeveynler de eğitim kurumlarından çocukların gelişim 
süreçlerini takip etmelerini, gerektiğinde buna müdahale etmelerini ve eğitsel ya 
da davranışsal bir problemle karşılaştıklarında bir çözüm yolu bulmalarını talep 
etmektedirler. Bundan dolayı okulların temel işlevi çocuğu yalnızca akademik 
anlamda başarılı kılmak değil aynı zamanda iyi bir insan olarak da yetiştirme 
olarak görülmektedir (Dagget 2003).  Bu değerlerin çocuklarımızda gelişimini 
tesadüflere ya da sosyal çevreye bırakmayıp, bizzat etkin olmak gerekmektedir. 

AMAÇ

Değerler eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde 
değerler eğitimi ile ilgili öğretmenlerin görüşleri konularında birçok araştırma 
olduğu görülmektedir. Ancak 1. ve 2. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönem-
de alınan değerler eğitiminin öğrencinin ilkokuldaki yaşantısına etkileri, okul 
öncesi dönemde öğrenci tarafından kazanılamayan değerler ile ilgili sınıf öğret-
menlerinin uygulamaları, değerler eğitiminde yaşadıkları sorunlar ve öneriler 
ile ilgili görüşlerinin alındığı fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma; 1. 
ve 2. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamaları ve değerler eğitimin-
de okul öncesi eğitimin etkileri ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla ha-
zırlanmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın çalışma grubunu 11 farklı şehirde 2017-2018 eğitim öğretim 
yıllarında 1. veya 2. Sınıfta öğretmenlik yapan 72 öğretmen oluşturmaktadır. 
Okul öncesi eğitim alan veya almayan öğrencilerin gelişim ve değişimlerini an-
lık olarak görme fırsatları olduğu için araştırma kapsamına sadece 1. Ve 2. Sınıf 
öğretmenleri dahil edilmiş, 3. ve 4. Sınıf öğretmenleri araştırmanın kapsamı 
dışında tutulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri

Kategori Kod Frekans Yüzde

Cinsiyet
Kadın 54 75

Erkek 18 25

Öğrenim Durumu
Lisans 61 80,6

Yüksek Lisans 13 18,1

Doktora 1 1,3

Şehir

Bursa 17 22,6

İstanbul 9 12

Ankara 17 22,6

Rize 10 13,3

Malatya 5 6,6

Uşak 4 5

Ağrı 1 1,3

Şanlıurfa 1 1,3

Sakarya 1 1,3

Çorum 1 1,3

Çanakkale 1 1,3

Mesleki Kıdem

0-5 yıl arası 5 6,9

6-10 yıl arası 15 20,8

11-15 yıl arası 13 18,1

16-20 yıl arası 22 30,6

21-25 yıl arası 11 15,3

26 yıl ve üstü 6 8,3

Okuttukları Sınıf 1. sınıf 35 46,6

2. sınıf 37 49,3

Sınıflarındaki Öğrenci 
Sayısı

10-20  arası 15 20,8

21-30 arası 34 45,3

31-40 arası 25 33,3
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Tablo 1’de  çalışma grubunun cinsiyet, öğrenim durumu, katıldığı   şehir, 
mesleki kıdemleri, okuttukları sınıf ve sınıflarındaki öğrenci sayıları bilgilerine 
yer verilmiştir.Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet bilgileri incelendi-
ğinde katılımcıların %75 (f=54) kadın, %25 (f=18) erkek olduğu görülmekte-
dir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim durumu incelendiğinde, %80,6 
(f=61) lisans, %18,1  (f=13) Yüksek lisans ,%1,3 (f=1) Doktora mezunu olduğu 
belirtilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin araştırmaya katıldıkları şehir 
%22,6 (f=17) Bursa, %12(f=9) İstanbul,%22,6 (f=17) Ankara ,%13,3(f=10)
Rize,%6,6(f=5) Malatya ,%5(f=4) Uşak, %1,3 (f=1) Ağrı,%1,3 (f=1) Şanlıur-
fa,%1,3 (f=1) Sakarya ,%1,3 (f=1) Çorum olduğu görülmektedir. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin mesleki kıdemleri;%6,9 (f=5) 0-5 yıl arası, %20,8 (f=15) 
6-10 yıl arası, %18,1(f=13) 11-15 yıl arası ,%30,6(f=22)16-20 yıl arası,%15,3 
(f=11)21-25 yıl arası,%8,3 (f=6)26 yıl ve üstü olduğu görülmektedir. Araştır-
maya katılan öğretmenlerin okuttukları sınıf %46,6 (f=35) 1.sınıf ,%49,3(f=37) 
2.sınıf şeklinde olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıf-
larındaki öğrenci sayıları %20,8 (f=15) 10-20 arası,%45,3 (f=34) 21-30 arası 
,%33,3 (f=25) 31-40 arası şeklindedir.

YÖNTEM

Bu araştırma; 1. ve 2. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamaları 
ve değerler eğitiminde okul öncesi eğitimin etkileri ile ilgili düşüncelerini belir-
lemek amacını taşıyan betimlemeli araştırma niteliğindedir. Araştırmada tarama 
(survey) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, ku-
rumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya 
çalışan araştırmalarda kullanılmaktadır (Kaptan, 1998). 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan açık uçlu anket so-
ruları ile yapılmıştır. Hazırlanan anket 10 kişiye yapılan ön uygulamadan sonra 
tekrar düzenlenmiş ve ankete son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı iki bölüm-
den oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların kişisel bilgileri ikinci kısımda ise 
1. Ve 2. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamaları, okul öncesi eği-
timde alınan değerler eğitiminin öğrencilere etkileri, değerler eğitimine ilişkin 
yaşadıkları sorunlar ve önerileri ile ilgili görüşlerini belirlemek için hazırlanmış 
açık uçlu sorular bulunmaktadır. 
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 Bu araştırmada açık uçlu sorulara dayalı anket kullanılmasının tercih edil-
mesinin nedenlerinden birisi görüşmeye eşdeğer özellikler taşımasıdır. Diğeri 
de kısa sürede, farklı şehirlerdeki, farklı mesleki deneyime sahip daha fazla ka-
tılımcıya ulaşmaktır.  Online olarak açık uçlu sorularla veri toplamanın, görüş-
meye kıyasla üstün yanı katılımcıyla yüz yüze olmadığınız için katılımcının 
görüşünü rahatlıkla kendi cümleleriyle ifade etmesidir. Ancak, bu çalışmada 
açık uçlu sorulara dayanan anket uygulamasının dezavantajı olarak katılımcıya 
yazdıklarıyla ilgili açıklama yaptırma şansı olmadığı için teyit incelemesi yapı-
lamamıştır.

Araştırmada verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizleri tekniklerin-
den içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde görüşme-
ler yoluyla elde edilen nitel araştırma verileri dört aşamada analiz edilmektedir. 
Bunlar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların dü-
zenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır (Çepni, 2012).Veri-
lerin çözümlenmesi için ilk olarak görüşme ve gözlemlerle yola çıkılarak bir 
çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmada kodlar belirlenmiş daha sonra bunlara uy-
gun olarak temalar sunulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
tablodaki gibidir:
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Tablo 2. Araştırma Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Strateji Kriter Uygulama

İç Geçerlik 
(İnandırıcılık)

Çeşitleme Mesleki deneyim, eğitim durumu, şe-
hir ve mezun olunan bölüm açısından 
farklı özelliklere sahip katılımcıların 
çalışma grubunu oluşturması

Uzman İncelemesi Nitel araştırma ve araştırma konusu 
hakkında alanında uzman görüşüne 
başvurulması, birlikte değerlendirme 
yapılması ve öneri alınması

Dış geçerlik (Ak-
tarılabilirlik)

Amaçlı Örneklem Çalışmanın amacına uygun olarak 
farklı mesleki deneyimlere, eğitim 
durumlarına ve yaşlara sahip katılım-
cıların çalışma grubunu oluşturması 
amaçlanmıştır.

İç Güvenirlik 
(Tutarlılık)

Tutarlık incelemesi İki araştırmacı tarafından veriler 
ayrı ayrı kodlanmış, daha sonra ise 
kodlayıcılar arasındaki uyum kat sayısı 
belirlenmiştir.

Dış güvenirlik 
(Teyit edilebilir-
lik)

Teyit incelemesi Çalışmada ulaşılan sonuçların teyit 
edilebilmesi için, veri toplama araçları, 
ham veriler, verilerin analiz aşama-
sında yapılan çalışmalar araştırmacı 
tarafından saklanmıştır.
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BULGULAR

Tablo 3. 1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin;’’Okul Öncesi Eğitim Alan 
Öğrencilerinizle, Almayan Öğrencileriniz Arasında Değer Kazanımları 

Açısından Bir Fark Olduğunu Düşünüyor Musunuz?’’ Sorusuna 
Verdikleri Cevapların Analizi

TEMA KATEGORİ KODLAR Kod 
( f)

Kategori  
(f)

Tema 
(f)

FARK 
VAR

 
 
 Kapana-
bilir
 

Zaman
 

Zamanla fark kapa-
nabilir. 37

 
42

 
 
 
50

Fark kapanır ancak 
bu uzun zaman alır. 5

İlgi

Öğretmen ilgilenirse 
kapanır 4

 
7Aile ilgilenirse 

kapanır 3

Öğrencinin 
kişiliği

Öğrenci azimli ise 
kapanır. 4 4

Kapanmaz

Hiçbir 
zaman

Fark hiçbir zaman 
kapanmaz. 8

12

16

Aradaki fark büyük 
olduğu için azalabilir 
ama kapanmaz.

4

Öğretmen 
ilgilenirse

Öğretmen ilgilenirse 
iyileşme olur ancak 
fark kapanmaz.

4 4

FARK YOK

Anaokulu eğitimi 
alan öğrenci ile 
almayan öğrenci 
arasında hiçbir fark 
yok.

1 1

3

Ailede değerleri ka-
zanmışsa çocuk fark 
olmaz.

3 3
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Tablo 3,” Okul öncesi eğitim alan öğrencilerinizle, almayan öğrencileriniz 
arasında değer kazanımları açısından bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? 
Cevabınız evet ise bu fark zamanla kapanıyor mu? “sorularının yanıtı olarak 
hazırlanmıştır.  Bu soruya yanıt veren 73 katılımcıdan 53’ü fark olduğunu ve bu 
farkın kapanabileceğini söylemiştir. 53 katılımcıdan 42’si bu farkın ancak za-
manla kapanabileceğini vurgulamıştır. Katılımcılardan 5’i farkın kapanmasının 
uzun zaman alacağını, 7’si öğretmen ve aile ilgisi sonucu farkın kapanacağını, 
4 katılımcı ise öğrencinin kişilik özelliğine bağlı olarak farkın kapanabileceğini 
belirtmiştir. Bu farkın kapanmayacağını söyleyen 16 kişiden 8’i hiçbir zaman 
kapanmayacağı kanısına sahipken, 4 katılımcı aradaki farkın azalsa da kapan-
mayacağını, 4 katılımcı ise öğretmen ilgisi sonucu aradaki farkın azalabileceği-
ni ancak kapanmayacağını belirtmiştir. Anasınıfında eğitim almış bir öğrenci ile 
almamış öğrenci arasında fark olmadığını belirten 3 katılımcıdan 2 tanesi ailede 
değerler eğitimi almış bir çocuğun okul öncesi eğitim alıp almamasının bir etki 
yaratmayacağını ve bu şarta bağlı olarak okul öncesi eğitim alıp almamasının 
bir önemi olmadığını belirtmiştir. Bu soruya cevap veren bir katılımcının ifadesi 
şöyledir: “Aradaki farkın kapanması için ekstra zaman ayırmak ve bu zamanı 
planlamak ve doğru kullanmak önemlidir.”
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Tablo 4. 1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin  ‘’Sizce Okul Öncesi Öğrencilerine 
Öncelikli Olarak Hangi Değerler Kazandırılmalıdır?’’Sorusuna Verdikle-

ri Cevapların Analizi

Temalar Kodlar f %

Öz yönelim Özgüven 6 3,3

Evrenselcilik  Saygı 36 27

Canlıların yaşam hakkını koruma 2

Adaletli Olmak 3

İyilikseverlik  Sevgi 26 50

Yardımseverlik 11

Dürüstlük 21

Sorumluluk 12

Paylaşma 9

Empati 5

Merhamet 6

Çalışkanlık 1

Geleneksellik  Ahlaki  değerler 5 6,6

Aile Bağları  1

Alçakgönüllülük 1

Görgü kuralları 1

Uyma  Sabır 4 5,5

Adabı Muhaşeret Bilmek 1

Özdenetim 1

Güvenlik Vatan Sevgisi 4 6,6

Güven 2

Sağlıklı Sosyal İlişki Kurma 2

Temizlik 4
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Tablo 4‘te “Sizce okul öncesi öğrencilerine öncelikli olarak hangi değerler 
kazandırılmalıdır?” sorusuna verilen cevaplar tablolaştırılmıştır. Katılımcıla-
rın vermiş olduğu değer isimleri 6 ana tema altında toplanmıştır. Bu tema baş-
lıkları; özyönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma, güvenlik 
şeklindedir. Katılımcıların % 50’si iyilikseverlik teması başlığı altında kodlar 
belirlemişlerdir. Bu kodlar sevgi( f=26), dürüstlük (f=21), sorumluluk ( f=12 ), 
paylaşma ( f=9 ), merhamet( f=6 ),empati( f= 5), çalışkanlık ( f=1 ) ‘dır.

Anketi cevaplayan öğretmenlerin %27’si evrensellik temasının içerdiği 
kodları belirtmişlerdir. Katılımcılar evrensellik başlığı altında saygı( f=36 ), 
paylaşım( f=9 ),adaletli olmak ( f= 3),canlıların yaşam hakkını korumak( f= 2), 
takdir edici olmak( f= 1) gibi değerlerin önemini belirtmişlerdir.  Katılımcıların 
%6.6’sı Geleneksellik teması başlığı altında ahlaki değerler ( f= 5), aile bağları( 
f=1 ), görgü kuralları( f= 1), alçakgönüllülük( f=1  ) gibi kodlarla verilmesi ge-
reken değerleri ifade etmişlerdir.

Katılımcıların %6.6’sı Güvenlik temasının içerdiği değerleri kodlamıştır. 
Bu kodlar sırasıyla vatan sevgisi ( f=4 ), güven( f=2 ), sağlık ve sosyal ilişki 
kurma ( f=2 ), temizlik( f=2 )tir.

Uyma teması çerçevesinde değerlerin olması gerektiğini belirten %5.5 ora-
nındaki katılımcı bu başlık altında sabır( f=4 ), adabı muaşeret bilmek( f= 1), öz 
denetim sahibi( f=1 ) olmak gibi değerleri kodlamışlardır.

Özyönelim Teması ile ilgili ise sadece özgüven değeri ( f=1 ) bir katılımcı 
tarafından kodlanmıştır. Tablo 3 ‘ten çıkarılan sonuca göre, iyiliksever olmak 
değer teması ve bu tema ile ilgili değeler ankete katılan öğretmenlerin okulön-
cesi eğitimde öncelikli olarak kazandırılması gereken değerler olarak belirtl-
mişlerdir. 1. sırayı evrenselcilik temasının kapsadığı değerler alırken, güvenlik 
ve gelenekselcilik değer temaları( %6.6)oranında tercih edilmiş, özyönelim ve 
uyma temalarının kapasadığı değerler daha az önemli bulunmuştur.
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Tablo 5.  1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’İlkokullarda Öncelikli Ola-
rak Hangi Değerler Kazandırılmalıdır?’’Sorusuna Verdikleri Cevapların 

Analizi

Temalar Kodlar f % 

Evrenselcilik  

Demokratik olma 1

%37,0
(79)
 

Hoşgörü 23

Saygı 36

Takdir edici 1 

Paylaşımcı 3

Canlıların yaşam hakkını koruma 5 

Adaletli Olmak 11

İyilikseverlik  

Sevgi 22

%39,9
(85)

Yardımseverlik 5

Dürüstlük 28

Sorumluluk 9

Paylaşma 3

Empati 7 

Merhamet-Vicdan 4

İyilik 2

Çalışkanlık 4

İşbirliği yapabilme 1

Geleneksellik  

Ahlaki  değerler 11

%8,4
(18)

Manevi Değerler 1

Vefa 3

Görgü kuralları 3 

Uyma  

Sabır 3
%4,2
(9)Adabı Muhaşeret Bilmek 3

Özdenetim 3

 
Güvenlik 

Vatan Sevgisi 11

%10,3
(22)

Güven 5

Sağlıklı Sosyal İlişki Kurma 3

 Temizlik  3
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Tablo 5 ‘te “ İlkokullarda öncelikli olarak hangi değerler öğretilmelidir?” 
sorusuna cevap aranmıştır. Bu sorunun cevabında da yine iyilikseverlik tema-
sının içerdiği değerlere öncelik verildiği görülmektedir. Katılımcıların %39’u 
( f=85 ) bu temayı seçerken dürüstlük ( f=28 ), sevgi( f=22 ), empati ( f=7 ), 
yardımseverlik ( f=5 ), merhamet-vicdan ( f=4 ), çalışkanlık ( f=4 ), paylaşma 
( f=3 ),iyilik ( f=2 ), işbirliği yapabilme ( f=1 )  gibi değerleri kodlamışlardır.

Evrenselcilik teması ilkokulda verilmesi gereken ikinci önemli tema olarak 
bu sorunun cevabında da öne çıkarılmıştır. Katılımcıların %37’si ( f=79 ) saygı( 
f=36 ), hoşgörü( f=23 ), adaletli olmak( f= 11), canlıların yaşam hakkını koru-
mak( f= 5), paylaşımcı( f=3 ), takdir edici ( f=1 ) ve demokratik olmak kodları( 
f= 1) ile alt değerler ortaya konulmuştur.

Katılımcılar güvenlik ana temasına ait değerleri %10,3 oranında tercih et-
mişlerdir. Bu ana tema başlığı ile ilgili olarak ortaya vatan sevgisi ( f=11 ), güven 
( f=5 ), sağlıklı sosyal ilişki ( f= 3), temizlik ( f=3 ) değer kodları belirtmişlerdir. 

Katılımcıların verdikleri cevaplar sonucu ortaya çıkan geleneksellik ana 
teması ile ilgili ahlaki değerler (f=11 ), manevi değerler( f=1 ), vefa( f=3 ), gör-
gü kuralları( f=3 ) şeklinde kodlanmıştır. En az  uyma teması(%4,2) ile ilişkili 
değerler kodlanırken bunlar sabır( f= 3), adabı muhaşeret bilmek ( f=3 ), özde-
netim ( f=3 ) şeklinde kodlanmıştır.

Okul öncesinde verilmesi gereken değerler ile ilkokulda verilmesi gereken 
değer başlıklarının birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Öz yönelim teması 
altında özgüven kodu ise ilkokulda yer verilmediği görülmüştür. Her iki eğitim 
kademesinde de değer başlıklarının iyilikseverlik,evrensellik, güvenlik,gele-
neksellik,uyma sırasıyla önemsenerek yer alması gerektiğ belirtilmiştir.
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Tablo 6. 1.ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Öğrencilerinize Değerleri Kazan-
dırırken Hangi Yöntemlerden Yararlanıyorsunuz?’’ Sorusuna Verdikleri 

Cevapların Analizi

Tema Kod (f)

Öğretmen Aktif

Anlatım 7

Ödül 2

Örnek Olay 26

Model olma 11

Öğrenci Aktif

Gösterip Yaptırma 12

Drama 27

Araştırma 7

Yaratıcı düşünme-yazma -okuma 5

Soru cevap 4

Hikaye 7

Oyun 4

Sanatsal Faaliyetler

Film izletme 1

Resim Yapma 2

Şarkı ve şiirleri kullanma 2

Değerler Eğitimi
Empati 4

Sorumluluk verme 3

Aile katılımı 4

Tablo 6ya göre katılımcı öğretmenlerimizin çoğunluğu öğrenci aktif yön-
temleri kullanmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Bu yöntemler sırasıyla  drama 
(f= ),gösterip yaptırma (f= ), hikaye (f= ), soru cevap (f= ), oyun  (f= ) şeklin-
de ortaya koyulmuştur. Öğretmenin aktif olduğu yöntemler ise ikinci sıradadır. 
Bu yöntemler katılımcılar tarafından  örnek olay  (f= 26), model olma (f=11 ), 
anlatım (f=7 ), hikaye (f=2 ) şeklinde belirtilmiştir. Sanatsal faaliyetleri içeren 
yöntemler üçüncü sırada kullanılmakta olup bu yöntemler sırasıyla film izletme 
(f=1 ),resim yaptırma (f= 2), şarkı ve şiirleri kullanma (f=2 ) olarak belirlenmiş-
tir. Değerler eğitimi yöntemini kullanan 7 katılımcıdan 4’ü empati, 3’ü sorum-
luluk vererek değerleri kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcılardan 4’ü aile 
katılımlı etkinliklerle değerleri kazandırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 7. 1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Sizce Değerler Eğitimine İlişkin 
Gerçekleştirdiğiniz Uygulamalarla Öğrencilerde Oluşan Değişiklikler 

Kalıcı Mı, Neden?’’ Sorusuna Verdikleri Cevapların Analizi

Kategori Kodlar  f (f)

KALICI DE-
ĞİL

 İlkokul bunun için yeterli değildir. 2

 
 
KALICI

Aile okulda öğrenilenleri evde pekiştirirse kalıcı 
olabilir.

31

İlkokul öğretmeni rol model olur uygulamalı etkinlik-
ler yaptırırsa kalıcı olur.

13

Fıtratı bu değerlere uygun olan çocuklar için kalıcıdır. 12

Evet kalıcıdır. 9

İlkokulda verilen değerler eğitimi; toplum,medya ve 
aile tarafından desteklenirse kalıcı olur.

5

İlkokuldan sonra da pekiştirilirse kalıcıdır. 4

Tablo 7, ”Sizce değerler eğitimine ilişkin gerçekleştirdiğiniz uygulamalarla 
öğrencilerde oluşan değişiklikler kalıcı mı, neden?” sorusuna verilen cevaplar 
ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu (f=74) okulda verilen 
değerler eğitiminin kalıcı olduğunu belirtmiştir. Ancak bu durumu belli şart-
lara bağlamışlardır. Katılımcılar sırasıyla aile okulda öğrenilenleri evde pekiş-
tirirse (f=31 ), İlkokul öğretmeni rol model olur uygulamalı etkinlikler yaptı-
rırsa(f=13), Fıtratı bu İlkokuldan sonra da pekiştirirse(f=4), İlkokulda verilen 
değerler eğitimi; toplum, medya ve aile tarafından desteklenirse(f=5) kalıcı 
olur şeklinde ortaya konulmuştur.  Bu cevaplar dışında verilen değerler eğitimi-
nin kalıcı olmasını öğrencinin fıtratıyla ilişkilendiren (f=12), sadece” kalıcıdır 
“(f=9) şeklinde cevap veren öğretmenler de olmuştur. Katılımcılardan çok azı 
verilen eğitimin kalıcı olmadığını belirtmiştir.(f=2) Bu soruya cevap veren bazı 
katılımcıların ifadeleri şöyledir: “Tam kalıcı değildir. Çünkü ailede verilmiyor.” 
“Kalıcı olabilmesi için evde de bu değerlerin önemsenmesi lazım. Evdeki hayat-
larında da değerlerin önemi belirtilmeli.” “Hepsinde kalıcı olur diyemem, çünkü 
okuldan çıkınca aile destekleyici davranışlar göstermeyebiliyor.”
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Tablo 8.  1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Değerler Eğitiminde Yaşadığınız 
Sorunları Açıklar Mısınız?’’ Sorusuna Verdikleri Cevapların Analizi

Kategori  Kod  f

Öğrenci özellikleri
Öğrencilerin öğrenilenleri hayata geçirmemeleri 8

İlkokul çocuğu için bu kavramların çok soyut 
kalması 6

Çevre Etkisi

Sosyal çevrenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi 7

Toplumsal değerleri benimsememiş ailelerin çocuk-
lar üzerindeki etkisi 42

Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi 2

Değerler eğitimine okulda ders olarak yer verilme-
sinin değerlerin içini boşaltması 1

Sorun yaşamadım. 6

Tablo 8 ‘de öğretmenlerimizin değerler eğitiminde yaşadıkları sorunla-
ra verdikleri cevaplar tablolaştırılmıştır. Karşılaşılan sorunlar verilen cevaplar 
doğrultusunda iki kategoride toplanmıştır. Bunlardan ilki ve en yoğun olanı 
çevre etkisi (f=52) başlığıdıır. Bu başlık altında zorluğa sebep olan unsurlar sı-
rasıyla Toplumsal değerleri benimsememiş ailelerin çocuklar üzerindeki etkisi 
(f=42), Sosyal çevrenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi (f=7), medyanın ço-
cuklar üzerindeki olumsuz etkisi(f=2), Değerler eğitimine okulda ders olarak 
yer verilmesinin değerlerin içini boşaltması (f=1) şeklinde ortaya konmuştur. 
Değerler eğitimi sırasında karşılaşılan zorluklarla ilgili anket katılımcılarının 
belirttiği ikinci kategori “öğrenci özellikleri”dir. Bu kategori altında sorunlar 
şu şekilde kodlanmıştır: Öğrencilerin öğrenilenleri hayata geçirmemeleri(f=8) , 
İlkokul çocuğu için bu kavramların çok soyut kalması(f=6)

Bu soruya cevap veren bazı katılımcıların ifadeleri şöyledir:” Toplumsal 
değerleri önemsemeyen aileleri olan öğrencilerimle sorun yaşıyorum.” “Saygı, 
doğruluk, adalet değerleri evde yeterince önemsenmiyor.Söz verilip tutulmama-
sı çocuğa yanlış örnek oluyor.” “Değerler soyuttur bu nedenle kazandırılması 
zordur.” Bu anket sorusuna verilen cevaplara genel olarak baktığımızda ankete 
katılan öğretmenlerin değerler eğitimi verirken yaşadıkları sorunları çevrenin 
olumsuz etkilerine, öğrencilerin yaşlarının küçük oluşuna ve öğrencilerin okul 
sonrasında öğrenilenleri uygulamayışlarına bağladıkları görülmüştür. Katılım-
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cılardan sadece 6 kişi değerler eğitimi verirken bir sorunla karşılaşmadığını 
belirtmiştir. Bu sonuç gösteriyor ki ankete katılan öğretmenlerimiz çoğunlukla 
değerler eğitimi verirken sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Tablo 9. 1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Öğrencilere Hangi Değerleri 
Kazandırmakta Zorlandınız?’’ Sorusuna Verdikleri Cevapların Analizi

Kategori Kodlar f % 

Evrenselcilik

Hoşgörü 13

%45.8
33

Saygı 10

Eşitlik 3

Adalet 7

İyilikseverlik  

Sevgi 4

%45.8
33

Yardımseverlik 2

Dürüstlük 12

Sorumluluk 7

Paylaşma 2

Empati 3

Merhamet-Vicdan 1

Çalışkanlık 2

Özyönelim Özgüven 1 %1.3

Uyma  Sabır 4 %5.5

Tablo 9 ‘da öğretmenlere hangi değerleri kazandırırken daha çok zorlandık-
ları sorulmuş ve cevağlar tablolaştırılmıştır. Verilen cevaplar 4 kategoride top-
lanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla evrensellik, iyilikseverlik, özyönelim ve uyma 
temaları altındaki değerlerdir. En fazla evrensellik ve iyilikseverlik temaları ile 
ilgili değerlerde zorlanıldığı tespit edilmiştir. Evrenensellik teması(%45.8) altın-
da kodlanan  değerler  hoşgörü(f=13) , saygı(f=10) , eşitlik(f=3) , adalettir(f=7). 
İyilikseverlik teması(%45.8) altında kodlanan değerler ise şöyle sıralanmıştır; 
dürüstlük(f= 12), sorumluluk(f=7 ), sevgi(f=4 ), empati(f= 3), çalışkanlık(f=2 ) 
, paylaşma (f= 2), yardımseverlik(f=2 ) , merhamet ve vicdan(f=1 ). Uyma te-
ması ile bağlantılı sabır değerinin %5.5 katılımcı tarafından kazandırılması zor 
değer olarak belirtildiği görülmüştür. Özyönelim teması (%1.3) özgüven değeri 
ile kodlanırken sadece 1 katılımcı bu değeri verirken zorlanmaktadır. 
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Tablo 10. 1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Öğrencilere  Değerleri 
Kazandırmakta Zorlanmanızın Nedeni Nedir?’’ Sorusuna Verdikleri 

Cevapların Analizi 

Kategori Kod Kod 
(f)

Kategori 
(f)

Çevrenin 
olumsuz 
etkisi

Ailenin okulda verilen değerler eğitimini destekleme-
mesi 17

52

Sosyal çevrenin olumsuz etkileri 8

Toplumda değerlerin önemsenmemesi 8

Medyanın olumsuz etkisi 9

Çocuklara dayatılan rekabetçi bakış açısı 5

Etrafta gördüğü çıkarcı davranışlar 2

Problemli aileler 9

Toplumda yoğun olan ötekileştirme davranışları 1

Çevredeki bencil insanlar 1

Her istediklerinin yapılıyor olması 3

14Öğrenci özel-
likleri

Değerler konusundaki kavramların öğrencilerin yaşla-
rından dolayı soyut gelmesi 2

Bazı çocukların karakterinin uygun olmaması 1

Tek başlarına büyüdükleri ve paylaşmayı bilmemeleri 3

İlkokul çocuklarının yaşları gereği ben merkezli 
olması 8

Okulda öğrendiklerini uygulamamaları 6

Sorumluluklarının bilincinde olmamaları 1

Tablo 10‘da ankete katılan öğretmenlerimizin değerleri kazandırmakta zor-
lanma nedenlerini tablolaştırdık.  Verilen cevapları, iki ana kategori başlığı altın-
da topladık. Katılımcıların  çoğunluğu değerleri kazandırmakta zorlanma neden-
leri olarak çevresel faktörleri göstermiştir.(f=52) b,Bu kategori altında kodlanan 
nedenler ise şu şekilde sıralanabilir; Ailenin okulda verilen değerler eğitimini 
desteklememesi (f=17 ), Sosyal çevrenin olumsuz etkileri (f=8 )  , Toplumda 
değerlerin önemsenmemesi (f=8 ) , Medyanın olumsuz etkisi (f= 9) , Çocuklara 
dayatılan rekabetçi bakış açısı  (f= 5), Etrafta gördüğü çıkarcı davranışlar (f=2 
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) , Problemli aileler (f=9 ), Toplumda yoğun olan ötekileştirme davranışları (f= 
1), Çevredeki bencil insanlar  (f=1 ), Her istediklerinin yapılıyor olması (f=3).  
Ankete katılan öğretmenlerin bir kısmı ise  (f= 14), değerleri kazandırmakta 
zorlanma nedenleri olarak öğrencilerini kişisel  özelliklerini göstermişlerdir. Bu 
kategori başlığı altında kodlanan değerler şu şekildedir. Değerler konusundaki 
kavramların öğrencilerin yaşlarından dolayı soyut gelmesi  (f=2 ), Bazı çocuk-
ların karakterinin uygun olmaması (f= 1) , Tek başlarına büyümüş olmaları ve 
paylaşmayı bilmemeleri (f=3 ) , İlkokul çocuklarının yaşları gereği ben merkezli 
olması (f=8 ) , Okulda öğrendiklerini uygulamamaları (f=6 ) ,Sorumluluklarının 
bilincinde olmamaları (f=1 ) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 11.   1. ve 2. Sınıf Öğretmenlerinin ‘’Hedeflediğiniz Değerleri 
Yeterince Kazanamayan Öğrencileriniz İçin Ayrıca ne Gibi Çalışmalar 

Yaparsınız?’’ Sorusuna Verdikleri Cevapların Analizi 

Kategori Kod Kod (f) Kategori(f)

Öğrenci aktif

Birebir konuşmak 18

38

Drama çalışmaları 5

Sosyal sorumluluk çalışmalarına katmak 4

Akran eğitiminden faydalanmak 5

Empati kurdurmak 4

Fırsat eğitimi 2

Grup etkinlikleri yapmak 6

Dİsiplinler arası çalışmalar yapmak 2

Sınıfla sohbet etmek 2

Tekrar çalışmaları 11

Öğrenci pasif

Ödüllendirmek 2

9
Nasihat etmek 1

Çizgi film izletmek 2

Hikaye okumak 4

İşbirliği

Aile ile işbirliği 20

24Rehber öğretmenden yardım almak 3

Ev için görev vermek 1
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Tablo 11‘de değerleri yeterince kazanamadığını düşündüğümüz öğrenciler 
için neler yapılması gerektiği sorusunun cevapları kodlanmıştır. Bu cevaplar 
doğrultusunda ortaya 3 ana kategori çıkmıştır. Bunlar Öğrencinin aktif olduğu 
çalışmalar, öğrencinin pasif olduğu çalışmalar ve İşbirliği içeren çalışmalar şek-
linde sıralanabilir. Öğrencilerin aktif olduğu çalışmalar kategorisinde katılımcı 
öğretmenler birebir konuşmak (f=18 ), tekrar çalışmaları (f= 11), grup etkin-
likleri yapmak (f= 6) , akran eğitimi  (f=5 ), Drama çalışmaları (f=5 ), sosyal 
sorumluluk çalışmaları (f= 4), empati kurdurmak (f=4 ) , fırsat eğitimi  (f=2 ), 
disiplinler arası çalışmalar yapmak (f=2 ), sınıfla sohbet etme  (f=2 ) şeklinde 
çözüm önerilerini kodlamışlardır.

Öğrencinin pasif olduğu çalışmalar kategorisinde (f=9 )  katılımcı öğret-
menler; ödüllendirmek (f=2 ) , nasihat etmek (f=1 ), çizgi film izletmek (f=2 ), 
hikaye okumak  (f=4 ) şeklinde çözüm önerilerini kodlamışlardır.

İşbirliği kategorisinde (f=24 ) ise katılımcı öğretmenler; aile ile işbirliği 
yapmak (f=20), rehber öğretmenden yardım almak (f3= ), ev içinde görev ver-
mek  (f=1 )şeklinde çözüm önerilerini sıralamışlardır.

Bu cevapların yanında ankete katılan öğretmenlerimizden bir tanesi karak-
ter yapısı uygun olmayan öğrenciler için fazladan bir çalışmanın faydasının ol-
madığını belirtmiştir. 

Bir diğer öğretmenimiz ise müfredatın çok yoğun olması sebebi ile fazla-
dan çalışma yapmaya fırsat bulamadığını dile getirmiştir.
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Tablo 12.  1. ve  2. Sınıf öğretmenlerinin ‘’Değerler Eğitiminin Etkili Bir 
Biçimde Gerçekleştirilmesine Yönelik Önerileriniz Nelerdir?’’ Sorusuna 

Verdikleri Cevapların Analizi

Kategori Kod Kod (f) Katego-
ri(f)

Sosyal çevre ile ilgili 
öneriler

Okullarda, halk eğitim mer-
kezlerinde toplumun genelini 
değerler konusunda eğitmeye 
yönelik çalışmalar yapılmalı.

4

5
Öğretmenlere toplum ola-
rak değer verilmeli ki sözü 
dinlensin.

1

Aileler ile ilgili öneriler

Ailelere eğitim verilmelidir. 15

26

Aile, öğretmen, çocuk eşgü-
dümlü hareket etmelidir. 10

Psikolojik sorunlu insanlar, 
evlenmeden tespit edilip 
evlenmelerine izin verilme-
melidir.

1

Ailede toplumsal değerleri 
yerleştirebilmek için ilgili 
kanun ve yönetmelikler arttı-
rılmalıdır.

1

Her aileye bir sosyolog bir 
psikolog tahsis edilmelidir. 1

Öğretmenler ile ilgili 
öneriler

Öğretmenler bu değerleri 
örnek yaşantıları ile yansıt-
malılar.

5

17Rehberlik servisleri daha etkin 
çalışmalıdır. 9

Öğretmenler öğrenciler birey-
sel olarak takip etmelidir. 3
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Eğitim ile ilgili öneriler

Okulöncesinde ve ilkokulda 
ana hedef değerler eğitimi 
vermek olmalıdır.

5

21

Değerler eğitimi ile ilgili 
uygulamalı etkinliklere yer 
verilmeli.

3

Değerler eğitimine bir ders 
ayrılmalı. 6

Müfredatta drama dersine yer 
verilmeli. 1

İlkokuldan çok ortaöğretim-
de değerler eğitimine ağırlık 
verilmeli.

1

Türkçe ve Hayat Bilgisi ders-
lerinin içinde değerler eğitimi 
yoğun olarak yer almalı.

1

Müfredat hafifletilmeli ki 
öğretmen değerler eğitimine 
zaman ayırabilsin.

1

Konu ile ilgili materyaller 
oluşturulup okullara yollan-
malı.

1

Olumlu davranışlar ödüllen-
dirilmeli. 2

Ahlak dışı davranışlara sosyal 
sert cezalar verilmeli 1

Medya ile ilgili önerileri

Değerler eğitimi konulu kü-
çük yaştaki çocuklara uygun 
filmler çekilmeli.

4

5Medya tüm unsurlarıyla 
değerler eğitimini destekleyici 
yayınlar yapmalı.

2

Değerler eğitimi konulu tv 
programları arttırılmalı. 1
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Tablo 12’de değerler eğitimin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesine yöne-
lik öneriler kodlanmıştır. Bu cevaplar doğrultusunda 5 ana kategori ortaya çık-
mıştır. Bunlar; sosyal çevre ile ilgili öneriler, aile ile ilgili öneriler, öğretmenler 
ile ilgili öneriler, eğitim ile ilgili öneriler ve medya ile ilgili öneriler şeklinde 
sıralanabilir.

Sosyal çevre ile ilgili öneriler kategorisinde katılımcı öğretmenler okullar-
da, halk eğitim merkezlerinde toplumun genelini değerler konusunda eğitmeye 
yönelik çalışmalar yapılmalı (f=4), öğretmenlere toplum olarak değer verilmeli 
ki sözü dinlensin (f=1) şeklinde çözüm önerileri kodlanmıştır.

Aileler ile ilgili öneriler kategorisinde katılımcı öğretmenler; Ailelere 
eğitim verilmelidir(f=15), aile, öğretmen, çocuk eşgüdümlü hareket etmelidir 
(f=10), psikolojik sorunlu insanlar, evlenmeden tespit edilip evlenmelerine izin 
verilmemelidir (f=1), her aileye bir sosyolog bir psikolog tahsis edilmelidir 
(f=1), şeklinde çözüm önerilerini kodlamışlardır.

Öğretmenler ile ilgili öneriler kategorisinde katılımcı öğretmenler; öğret-
menler bu değerleri örnek yaşantıları ile yansıtmalılar (f=5), rehberlik servisleri 
daha etkin çalışmalıdır ( f=9), öğretmenler öğrenciler bireysel olarak takip et-
melidir ( f=3) şeklinde çözüm önerilerini kodlamışlardır.

Eğitim ile ilgili öneriler kategorisinde katılımcı öğretmenler; Okulöncesin-
de ve ilkokulda ana hedef değerler eğitimi vermek olmalıdır (f=5),Değerler eği-
timi ile ilgili uygulamalı etkinliklere yer verilmeli (f=3), değerler eğitimine bir 
ders ayrılmalı (f=6), müfredatta drama dersine yer verilmeli (f=1),  ilkokuldan 
çok ortaöğretimde değerler eğitimine ağırlık verilmeli (f=1), Türkçe ve Hayat 
Bilgisi derslerinin içinde değerler eğitimi yoğun olarak yer almalı (f=1), müfre-
dat hafifletilmeli ki öğretmen değerler eğitimine zaman ayırabilsin (f=1), konu 
ile ilgili materyaller oluşturulup okullara yollanmalı (f=1), Olumlu davranışlar 
ödüllendirilmeli(f=2), ahlak dışı davranışlara sosyal sert cezalar verilmeli (f=1) 
şeklinde çözüm önerilerini kodlamışlardır.

Medya ile ilgili öneriler kategorisinde katılımcı öğretmenler; Değerler eği-
timi konulu küçük yaştaki çocuklara uygun filmler çekilmeli (f=4), değerler eği-
timi konulu küçük yaştaki çocuklara destekleyici yayınlar yapmalı (f=2), değer-
ler eğitimi konulu tv programları arttırılmalı (f=1) şeklinde çözüm önerilerini 
kodlamışlardır.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

43

SONUÇ

1. ve 2. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamaları ve değerler 
eğitiminde okul öncesi eğitimin etkileri ile ilgili düşüncelerini belirlemek ama-
cıyla hazırlanan bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Açık uçlu sorula-
ra verilen cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin 
verdikleri cevaplar incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: Sınıf öğretmen-
leri okul öncesinde değerler eğitimine tabi olmuş öğrencilerin ilkokulda değer-
ler eğitiminde daha kolay kazanım elde edeceğine inanmaktadırlar. Değerler 
eğitiminin kalıcı olabilmesi için okul, aile ve toplumun elbirliği içerisinde ça-
lışması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca çoğunluk müfredatın içinde değerler 
eğitimine daha çok yer verilmesi gerektiğini vurgulamış, ilkokulda değerler eği-
timinin akademik eğitimden daha öncelikli olması gerektiğine işaret etmişlerdir. 
Çocuğun okulda aldığı değerler eğitiminin davranışa dönüşebilmesi için ailenin 
ve toplumun da eğitilmesi gerektiğine inanmaktadır. Öğretmenlerimizin kazan-
dırılması en gerekli olan değerler olarak sevgi, yardımseverlik, paylaşımcılık, 
empati, merhamet, çalışkanlık, iyilik, adalet, hoşgörü, sorumluluk sahibi olma-
yı belirlemişlerdir.  Ancak kazandırmakta en zorlandıkları değerlerin de adalet, 
dürüstlük, saygı, empati kavramları olduğunu vurgulamışlardır. Bu noktada an-
ket cevaplarını genel olarak değerlendirdiğimizde görüyoruz ki anketi cevapla-
yan öğretmenler kazandırılmasının önemli olduğunu belirttikleri evrensellik ve 
iyilikseverlik değer temalarını kazandırmakta zorluk çekmektedirler. En zaruri 
gördükleri değer temaları aynı zamanda kazandırmakta en zorlandıkları tema-
lardır. Kazandıramamalarına sebep olarak toplumdaki çıkarcı ve yarışmaya iten 
yaygın anlayışı, bozuk aile yapısını göstermişlerdir.Elde edilen bulgular Erkuş 
(2012), Üner (2011), Yiğittir ve Keleş (2011), Çengelci (2010), Yazar (2010), 
Baydar (2009), Türk (2009), Deveci ve Dal (2008),  Tepecik (2008), Tokdemir 
(2007), Akbaş (2004)’ın araştırma sonuçlarında elde ettikleri bulguları destekler 
niteliktedir.

Bu araştırmaya katılan öğretmenler değer eğitiminde çevresel faktörlerin 
ve ailenin önemini hemen her cevapta vurgulamaktadırlar. Anketi cevaplayan 
öğretmenlerin  çevre ve aile  destek olursa okulda verilen değerler eğitimi kalıcı 
olabilir ve amacına sorunsuz ulaşabilir, çevre ve aile destek olmazsa okulda ve-
rilen eğitim askıda kalır ve sorunlar yaşanır şeklinde genel bir kanısının olduğu 
gözlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE TELEVİZYONUN TOPLUM YAPISI 
ÜZERİNDE ETKİLERİ

E. Çağla KAYA İLHAN

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kitle iletişim araçları, iletişim teknolojilerindeki yenilikler sayesinde 
zamanla etkisini ve önemini arttırarak daha geniş kitlelere çok daha kısa zaman-
da hitap edebilmektedir. Kitle iletişim araçlarının bilgiyi geniş kitlelere yayma 
gücü, toplumdaki bireylerin haber alma ihtiyacını gelişen iletişim teknolojile-
rinin de etkisiyle hızla giderebilmektedir. Bu noktada hem görsel hem de işit-
sel anlamda izleyiciyi etkisi altına alabilen televizyon icad edildiği yıllardan 
günümüze kadar en önemli kitle iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Bunun 
yanısıra kitle iletişim araçlarının önemli işlevleri arasında yer alan “toplum-
sallaştırma” ve “eğlence” işlevini en etkili şekilde yerine getiren televizyon, 
toplum yapısında önemli bir rol oynamaktadır. Pek çok ülkeye göre Türkiye’de 
toplumun televizyon ile tanışmasının daha geç yıllara dayanmasına rağmen 
toplum açısından hızla kabul görmüş ve en önemli kitle iletişim aracı olarak 
benimsenmiştir. Diğer taraftan, ileriki yıllarda hayatımza internerin ve yeni me-
dya araçlarının girmesi bile televizyonun evlerimizin başköşesindeki yerinden 
etmeye yetmemiştir. Bu noktada televizyonun toplum açısından belirleyici un-
surlara sahip olduğu gözardı edilmemelidir. Bu makalede, televizyonun Türki-
ye’de toplum yapısı üzerindeki etkileri TRT’nin televizyon yayıncılığında tekel 
olduğu yıllar, özel televizyon kanallarının toplum hayatına girmesi ve toplum 
üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bireyler, toplumlar hatta devletler 
arasındaki iletişimi hızlı ve az maliyetli hale getirip ilişkileri arttırmasının 
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yanısıra toplum yapısındaki dönüşümlere de neden olmuştur. Şüphesiz ki 
iletişim teknolojilerindeki en etkili icatlardan birisi de televizyon olmuştur. Tele-
vizyonun hayatımıza girmesiyle birllikte iletişimin şekli değişmiş, toplum haber 
alma ihtiyacını gazete ve radyolardan farklı olarak aynı anda görerek ve duyarak 
giderebilmeye başlamıştır. Öte yandan televizyonun güçlü bir iletişim aracı ol-
ması her dönemde devlet politikarından başrol oynamasına neden olmuştur.

Kitle iletişim araçları “toplumsallaştırma” işlevi ile toplum içindeki bi-
reyleri aynı tolumsal gerçeklikler paydasında toplaması ve kitlelerin bir araya 
gelmesine olanak tanıması yönüyle bireylerin toplumun bir parçası olması-
na katkı sağlamaktadır (Bulunmaz,2017:104).  Bu noktada, Jean Baudrillard 
“iletişim araçları toplumsallaşmayı sağlamaya yönelik değil, toplumsalın 
kitleler içinde “için için kaynamasına” yönelik araçlardır” ifadesini kulla-
narak iletişim araçlarının gücünü ortaya koymaktadır (Baudrillard, 2014: 114). 
Iletişim araçlarının etkilerinin kısır döngüsel bir görünüme sahip olduğunu öne 
süren Baudrillard, “kitleleri büyüleyen şey iletişim araçları mıdır, yoksa kitlel-
er mi iletişim araçlarını bir gösteri aracı olmaya zorlamaktadırlar?” sorusu ile 
bahsettiği kısır döngüyü başka bir boyutla ele almaktadır (Baudrillard, 2014: 
118).  Matbaa çağı, söze bağımlılıktan kopuşun çağı olarak değerlendirilerek 
doğrusalcılığa, içe bakışa ve bireyciliğe götürdüğü ifade edilmektedir. Diğer 
taraftan elektronik çağ ise görsel-işitsel iletişim araçları tarafından belli bir sö-
zel kolaycılığa ve kabileciliğe dönüş olarak nitelendirilmektedir (Maigret, 2014: 
131). Bu sayede, McLuhan Televizyonun kitlelerin birbiriyle bağlantı halinde 
olduğu “global köy”e katılım isteğini destekleyerek sözlü ve görsel özelliği ile 
bilinç için daha uyarıcı ve daha kapsayıcı sınırların ötesinde ortak bir kültüre 
yönlendirdiğini belirtmektedir (Maigret, 2014: 131). Televizyonu bu noktadan 
ele aldığımızda, toplum yapısı üzerinde belirleyici bir role sahip olduğunu 
düşünebilmekteyiz. Televizyonun bireyler açısından hem göze hem de kulağa 
hitap eden bir iletişim aracı olarak karşılarına çıkması onu diğer iletişim araçları 
arasında faklı bir noktada konumlandırmıştır. Toplumun televizyon ile göster-
ileni alması bireyleri hiçbir farklılığı gözetmeksizin ortak bir payda altında to-
playabilme özelliği ön plandadır. Bu yönüyle toplum yapısı açısından belirleyici 
bir unsur olarak kabul görmektedir. 

  Kitle iletişim araçlarının “toplumsallaştırma” işlevinin yanısıra, bireyler-
in hayatın koşuşturmcası içinde rahatlayıp neşelenmelerini sağlaması açısından 
önemli bir yere sahip olan “eğlence” işlevi de önemli bir yere sahiptir. Bu nok-
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tada, Türkiye’de televizyon yayınlarının bir çok ülkeye göre geç başlamasının 
yanısıra, 1964 ve 1968 yılları arasında evlerine televizyon alabilen bireyler,  
Televizyon Alıcı Cihazı satın alarak Bulgar, Romen, Yugoslav gibi komşu ülkel-
erin televizyon yayınlarını izlemeye başlamışlardır (Cankaya, 2015: 53).  Türki-
ye’de 1970’li yıllarla birlikte artık evlerde yavaş yavaş yerini almaya başlayan 
televizyon özellikle “eğlence” işlevi açısından başlıca kitle iletişim aracı olarak 
önemini korumaktadır (Bulunmaz, 2017: 107).

Türkiye’de televizyon yayınları anayasal bir güvence kapmasında başlamış 
ve 1983 yılına kadar da o dönemde yayın tekelini elinde bulunduran Türki-
ye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından kanunlar çerçevesinde 
yürütülmüştür. (Tanrıöver: 2011). 1983 yılında ise yurt içine yönelik yapılacak 
olan radyo ve televizyon yayınları açısından milli politikaya uygun ilkelerin be-
lirlenmesi, görev ve esasların uygulanmasının denetimini, gözetimini ve değer-
lendirmesini yapmak amacıyla 2954 sayılı kanunla 12 üyeden oluşan Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu kurulmuştur (Tanrıöver: 2011). 

Ancak 1990’larda TRT’inin sahip olduğu, radyo ve televizyon yayıncılığın-
daki tekelin ortadan kalkması ve özel televizyon yayınlarının Türkiye’de başla-
masıyla birlikte yeni bir olşuma ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada, 1994 yılın-
da özel radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen Mülga 3984 Sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu yürürlüğe girerek 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.  Anayasanın 133. Maddesi 
kapsamında üyeleri TBMM genel kurulu tarafından seçilen Radyo ve Televi-
zyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetleme-
kle görevlidir. Öte yandan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özerk ve tarafsız 
bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurul, 9 üyeden oluşmaktadır ve üyeler Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir.  Her üyenin görevi ise altı yıl 
sürmekle birlikte, üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenmektedir.  Üst Kurul 
üyelerince  bir başkan ve bir başkan vekili seçilmektedir ve başkanlık süresi iki 
yıl sürmektedir. 

Radyo ve televizyon yayınları için gerekli frekansı sağlamak, yayınların 
biçim ve içerik bakımından kanunlara uygunluğunun denetlernmesini yapmak 
ve uygun olmayan yayınlar ve kuruluşlar hakkında yasaca öngörülen yaptırım-
lann uygulanmasını sağlamak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun başlıca 
görevlerindendir. Aynı zamanda, reklam kuşaklanın düzenlenip, yayın kurulu 
tarafından yoğunlaşmanın önlenmesi, yayıncılık alanında gerekli verilerin to-
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planabilmesi ve bu yönde kamuoyu araştırmalarının yaptırılması gibi yetkive 
görevler de yine RTÜK kapmasına girmektedir (Tanrıöver: 2011).

Türkiye’deki televizyon yayıncılığı tarihine baktığımızda ise, TRT döne-
minde başlayan televizyon yayıncılığının ilk ve en önemli misyonlarından biri 
kurulduğu dönemde devlet politikası olan modernleşme ve batılılaşma sürecine 
hizmet etmek olmuştur. Bu bağlamda TRT yayınladığı programlarla toplumsal 
dönüşüme katkı sağlayarak, modern, seküler ve eşit bir toplum yaratılmasına 
katkı sağlamıştır. Bu yönüyle TRT televizyonun “toplumsallaştırma” işlevini 
Türkiye’de yerine getirebilmesi açısında önemli bir yere sahiptir. 

Diğer taraftan, 1 Mart 1990 tarihinden itibaren Eutesat F5 uydusundan 
test yayınına başlayan Magic Box, ülkemizde Star 1 kanalı olarak izleyici ile 
tanışmıştır. 7 Mayıs 1990 tarihinde ise yayınını günde 5 saate çıkartan kanal Ey-
lül ayında ise haftada 92 saatle düzenli olarak haber hizmeti vermiştir (Cankaya, 
2015: 307). Bu sayede, 1990’lı yıllar ile birlikte özel televizyon yayıncılığı ha-
yatımıza girmiş ve TRT televizyon yayıncılığı üzerindeki tekelini bırakmıştır. 

TELEVİZYONUN TOPLUMDAKİ ÖNEMİ 

Televizyon, hayatımızın en önemli aktörlerinden biridir. İletişim teknolojil-
erindeki her yeni icad bir öncekinin etkinliğini ve önemini azaltsa da bu televi-
zyon için geçerli olmamıştır. Nasıl ki radyo hayatımıza girdiğinde gazete eskisi 
kadar rağbet görmediyse, aynı şekilde televizyonla tanıştığımızda da radyoyu 
ikinci plana attık. Ancak internet hayatımıza girdiğinde ve sosyal medya ile 
tanıştığımızda, haberleri internetten takip eden kesim hatırı sayılır olsa bile, 
televizyon her zaman evimizin baş köşesindeki yerini korumuştur. 

Küreselleşmenin hızlanmasında televizyonun halen güçlü bir etkisi old-
uğunu öne süren McQuail, bunun nedenini tıpkı sinema gibi, televizyonun 
görsel karakterinden dolayı dilin önündeki engelleri aşabildiğini ve bu şekilde 
iletişimi güçlendirdiğini belirtmiştir (2005: 247).

McLuhan ise, televizyonun bir insanın bütün duygularını tarif edebildiği-
ni söyleyerek, televizyon sayesinde yalnızca olayları görsel olarak izleme fır-
satı bulmayıp, aynı zamanda aktif olarak katılım şansını da yakalanabildiğini 
dile getimiştir. Bu durumun bize “siz oradasınız” duygusunu hissettirmesini ve 
olayın içine kendimzi katabilme fırsatı vermesini öne sürmüştür. Bu şekilde yal-
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nızca arka plandaki rahatsız edici bir ses olarak kalmamış, bizi programa izleyi-
ci olarak davet etmiştir (2005: 125).

O kadar ki, günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile internet ve 
yeni medya teknolojileri toplumların hayatında önemli bir rol oynamaktadır. 
Ne var ki bu yeni teknolojiler, televizyonun icadının radyoyu etkilediği kadar 
televizyonun toplum içindeki konumunu etkilememiştir. Bunun nedeni olarak 
televizyonun en güvenilir kitle iletişim araçalarından biri olmasının yanısıra, 
televizyonun “eğlence” işlevini halen yerine getirebiliyor oluşunun da etkisi 
büyüktür. Öte yandan, televizyon programlarının, haber kanallarının ve dizil-
erin yeni medya teknolojileri ve sosyal medya ile bağlantı halinde olması bi-
reylere iki yönlü iletişim olnağı sağlamıştır. Bu sayede, izleyiciler tek yönlü 
iletişimin getirdiği “pasif” konumdan çıkıp “aktif” bir konum kazanarak haber 
bültenlerine ve televizyon programlarına sosyal medya platformları üzerinden 
katılım gösterek görüşlerini, isteklerini ve önerilerini dile getirme şansı elde 
edebilmişlerdir. Bu durum televizyonun toplumdaki önemini kaybetmemesinin 
nedenleri arasında yer almaktadır. 

Televizyonun Türkiye’de evlere girmeye başladığı yıllardan bu yana toplum 
üzerinde belirleyici bir rol oynadığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, çoğu 
kez devlet politiklarının işlenmesinde baş rol oynamış, bir propaganda aracı 
olarak kullanılmış, çoğu zaman da bir eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Öte 
yandan, Televizyon toplumun kendisini yöneten hükümet ile iletişim kurmasını 
kolaylaştıran en önemli kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir. 

Çağlar Keyder’e göre Türkiye’deki modern kesin modernleşmeyi batılılaş-
mak ile özdeşleştirmiş, Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak konumlandırmışlardır. 
Bu nedenle, modernleşme süreci, Türkiye’nin bütün kültürel boyutlarını Avru-
pa’yı kapsayıcı ve özümseyici bir politika içerisinde şekillendirmek amaçlı bir 
proje olarak ele alınmıştır. Böylece Türkiyenin bu “modernleşme” sürecinde, 
rasyonelleşmenin, bürokrasinin ve örgütleşmenin etkisinin arttırılması yeterli 
olmamış, laikleşme, kadın-erkek eşitliği, bireysel hakları destekleyici sosyal bir 
dönüşüm içerisine girilmiştir. (Keyder, 1997: 37)

Televizyonun Türkiye’de toplumla tanışması da bu şekilde gerçekleşmiştir. 
TRT’nin yayın hayatına başladığı 1960lı yıllardan 1990 lı yılların ortasına ka-
dar TRT’nin toplum üzerinde eğitim amaçlı bir misyonu olmuştur. Bu nedenle 
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1970’li yıllarda yabancı diziler, filmler ve belgeseller yayınlanarak batı kültürü 
empoze edilmiş, toplumsal eğitim amaçlı programlar yayınlanmıştır. 

TÜRKİYE’DE KAMU YAYINCILIĞI: RADYO ve TELEVİZYON 
KURUMU (TRT)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televi-
zyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’de yayın hayatına 
başlamıştır.  1972 yılında ise TRT “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak 
tanımlanmıştır. 1990 yılını kadar televizyon yayınları üzerinde tekeli olan TRT, 
1993 yılında özel radio ve televizyonlarun yayınlarının serbest bırakılmasıyla, 
televizyon yayınlarındakş tekeli ortadan kalkmış oldu.1

Televizyon yayınları ise, 31 Ocak 1968 yılında Ankara’da haftada 3 gün 
üçer saat olarak başlayan Türkiye’nin ilk deneme yayınları, bir yıl sonar haftada 
4 güne çıkarılmıştır. Daha sonra, sırasıyla 1970 yılında İzmir Televizyonu, 1971 
yılında ise İstanbul Televizyonu faaliyete geçmiştir.2

“Özal döneminin önemli gelişmelerinden biri de telekomünikasyon ve tele-
vizyon yayıncılığı alanında gerçekleşmiştir. Türkiye’de televizyon yayınlarının 
ilk kez Ankara’da TRT tarafından 31 Ocak 1968’de başlatılmasından sonra, 
TRT yine ilk kez renkli televizyon yayıncılığını 1 Temmuz 1984’de devreye 
sokmuştur. Bu gelişmeyi TRT’nin 2. kanal yayınını 6 Ekim 1986’da başlatması 
takip etmiş ve böylece TRT’nin televizyon yayınları Ekim 1986 yılı itibariyle, 
tek kanal ve siyah beyaz olma gibi bir tekdüzelikten kurtularak izleyiciye kısıtlı 
da olsa seçme şansı veren bir nitelik kazanmıştır” (Özgen, 2004: 470)

İlk yıllarda Türkiye’deki televizyon yayıncığında Türkiye’ de, tıpkı BBC 
modelinde olduğu gibi, kamu yayıncılığı şeklindedir. Bu nedenle, televizyon 
yayıncılığının en önemli amacı, topluma sesli, görüntülü haberler sunmak ve 
aynı zamanda eğitici ve öğretici içerikli programlar yayınlamaktır. Bu yaklaşım 
sayesinde kamu hizmeti ön planda tutularak yayınlar yapılmıştır. Ancak kamu 
hizmetinin ön planda tutulmasına ragmen televizyon yayınlarının özerk bir ku-
rum tarafından yönetilmesi ve siyasal tarafsızlığın esas olması gerekmektedir 
(Tanrıöver, 2011: 12).

1  http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx, Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2016
2   (http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx, Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2016)
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TRT televizyonunun yayın hayatına başlamasıyla Türk toplumu bir çok 
olaya tanıklık edebilmiştir. Örneğin, 1969 yılında astronotların aya ayak bas-
malarını, Zeki Müren’in Ankara’da verdiği konserini hatta İsmet İnönü’nün 
cenaze törenini naklen izleyebilmişlerdir.31986 yılında televizyonun 2. kanalı 
TRT-2 yayın hayatına başlamasının ardından, 1989 yılında TRT 3 ve GAP TV 
ekranlara merhaba dedi. 1990 yılında ise ağırlıklı olarak eğitim programların-
dan oluşan TRT 4 yayın hayatına başlamıştı.4

Zamanla TRT’nin yayın saatleri artış göstermiş, halk haberleri artık sa-
dece radyodan duymayıp görme imkanı da yakalamıştı. Diğer taraftan TRT’nin 
toplumu eğitmek, 1990 yılına kadar Türkiye’nin tek televizyon kanalı olarak 
batı kültürünün topluma adaptasyonunu sağlamak gibi de bir misyonu vardı. 
Bu durum, televizyonun yalnızca bir iletişim aracı olarak kalmayıp önemli 
bir eğitim aracı da olabileceğini gözler önüne sermektedir. Böylece basın ve 
yayın araçlarının kültürel üretim sistemi açısından çok önemli bir yere sahip ol-
masının yanısıra, geniş halk kitlelerine ulaşabilme imkanı ile topluma öğretmek 
ve öğrenilenlerin de benimsenmesine katkı sağlamak gibi işlevlere sahip olduğu 
da görülmektedir (Arslan, 2004). Insanların yaşam alanlarına, evlerinin oturma 
odasına kadar taşınan iletişim araçlarının üretilen kültür ürünlerini iletebilme 
gücü çok faklı insanlara sirayet etmektedir (Arslan, 2004). 

Bu noktada, TRT’nin özellikle Türkiye’nin tek televizyon kanalı olduğu yıl-
lar dahilinde bir kamu yayıncılığı prensibiyle yayınlar yapması toplum üzerindeki 
eğitimsel ve kültürel açıdan etikleri ve önemi gözardı edilmemelidir. Özellikle 
toplum içindeki bireylerin günün yorgunluğunu atmak için bir eğlence aracı 
olarak gördüğü televizyon, TRT’nin Türkiye’de televizyon yayıncılığının tekeli 
olduğu yıllarda izlediği yayın politikası ile “toplumsallaştırma” işlevini “eğlence” 
işlevi ile bir arada tutarak toplum yapısının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. 

TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON KANALLARININ ORTAYA 
ÇIKMASI

Özellikle 1990’lı yıllarlın başından itibaren, dünya çapunda hız kazanan 
neoliberal politikalar Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamış, özel tele-
vizyon kanallarının yayın hayatına başlamasıyla birlikte toplum içinde ulusal 

3   (http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx, Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2016)
4   (http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx, Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2016)
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bir kimlik yaratma çabası içerisinde olan TRT’nin televizyon yayıncılığındaki 
‘tekel’ konumunu yitirmesine ve Türkiye’de televizyon yayıncılığının yeniden 
düzenlenmesi sürecinin başlamasına neden olmuştur. İletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler de göz önüne alınarak özel televizyon yayıncılığı süreci Türkiye’de 
fiili olarak başlamasının yanısıra, toplum içinde bir çeşit “demokratikleşme” ve 
“çokseslilik” algısını da ön plana çıkarmıştır. 

1990 yılına kadar süren TRT tekelindeki televizyon yayıncılığı, Magic Box 
/Star’ın yayın hayatına başlamasıyla son bulmuştur. Magic Box uydu aracılığı 
ile yurt dışından Türkiye’ye yayın yapan bir kanaldır.  Ancak o dönemde kamu 
ve özel televizyon yayıncılığı ile ilgili bir yasal boşluk bulunmaktadır.  Özel 
televizyon yayıncılığı, o dönemde yürürlükte bulunan 2954 sayılı radyo tele-
vizyon yasasının açıkça ihlali ile başlamış, 1993 yılında yasanın dayanağını 
oluşturan Anayasanın 133 ‘üncü maddesinin özel televizyon yayıncılığına da 
izin verecek biçimde değiştirilmesi ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşme-
si’nin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile ortaya çıkan bu yasal 
boşluk ortamında özel televizyon yayıncılığı gelişimini sürdürmüştür. 13 Nisan 
1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile giderilen özel televizyon yayıncılığı 
ve kamu yayıncılığı şeklindeki ikili sistem ile ilgili olan bu yasal boşluk gider-
ilmiş vebu şekildeTürkiye’de yeni başlayan  ikili sistem yasal bir kimliğe ka-
vuşabilmiştir (Ünlüler, 1999: 58).

1990’larda Türkiye’de değişen sosyal ve siyasal faktörlerden dolayı 
TRT’nin üstlendiği misyon ve işlevi tartışılır bir hal almaya başlamıştı. Türki-
ye’de artık özel televizyonlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekmekteydi.

“1990’lara gelindiğinde artık Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığın-
da tekel olan TRT Kurumu’nun işlevi ve konumu tartışılır durumdaydı. Özel-
likle Turgut Özal, radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda böylesi bir teke-
lin artık günün koşullarına ve gerçeklerine uygun olmadığını, kamu hizmeti 
yayıncılığının yanı sıra özel ya da ticari yayıncılık faaliyetine de geçilmesi ge-
reğini, fırsat buldukça vurgulamakta ve tekrarlamaktaydı. Özal’ın niyeti yasal 
boşluklardan da faydalanmak suretiyle özel radyo ve televizyon yayıncılığına 
zaman kaybetmeksizin geçilebilmesiydi” (Özgen, 2004: 473)

Öte yandan 7 Mayıs 1990 tarihinde Star 1 kanalı aracılığı ile günde 6 
saatlik deneme yayınıyla yayın hayatına başlayan Magic Box, izleyici kitlesi-
ni doğrudan bir müşteri/tüketiciolarak konumlandırmamış, “sizin için”, “sizin 
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televizyonunuz” mottosuyla toplumun ihtiyacı olan ve ona hitap eden bir kanal 
olduğunu öne süren bir ticari mantığa bürünmeyi tercih etmiştir (Çelenk, 2005).

Bu şekilde, ticari yayıncılığın tanıtım stratejileri de başlangıcından itibaren 
kamu yayıncılığı televizyonundan oldukça farklı bir noktadan gelerek, toplu-
mun ihtiyaç duyduğu, “sizin televizyonunuz” vurgusu üzerinden oturtulmuştu 
(Çelenk, 2005: 189).

Diğer taraftan, kuruluşundan kısa bir süre sonra yayın kadrosunu 
oluşturabilmek amacıyla girişmlere başlayan Magic Box, bunun en kolay 
yolunun TRT Kurumu tarafınından yetiştirilen yayıncılara TRT’den aldıkları 
maaşın fazlasını teklif ederek kendi bünyelerine almak olduğunu düşünerek 
TRT kurumu içerisinden Reyman Somer, Aydın Köker, Murat Yılmaz, Gülgün 
Feyman, Aydoğan Ergezer gibi bir çok müdürü, yönetmeni, yönetici kadrosun-
dan isimleri ve spikeri kendi bünyelerine katmıştır ve bu davranışı ile Türki-
ye’de televizyon yayını yapan başka kuruluş olmadığını öne sürerek TRT ele-
manlarına aldıkları maaşın iki üç katını teklif ettiklerini açıklamasında bulun-
muştur. Böylece ileriki yıllarda diğer televizyon kanallarının da kurulmasıyla 
birlikte TRT’den özel televizyon kanallarına eleman akışı geleneksel bir boyut 
kazanmıştır (Cankaya, 2015:  208). 

TRT ile Magic Box arasındaki bir başka anlaşmazlık da reklman pastası 
üzerinden gün yüzüne çıkmıştır. Magic Box şirketinin merkezinin yurt dışın-
da bulunması dolayısıyla Türkiye’de vergilendirilememesinin yanısıra, TRT’de 
içki ve sigara reklamlarının yasak olması ve Magic Box’da viski ve sigara 
reklamının yer alması TRT ve Magic Box arasında bu alanda haksız bir rekabet 
oluşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Uzan’lara ait olan İmar Bankası 
ve Ada Bank’ın görüntülerinin reklamlarda yer alması bir diğer eleştiri konusu 
olarak göze çarpmaktadır (Cankaya, 2015). 

Magic Box, izleyici kitlesini TRT’nin aksine ticari bir boyutla ele alarak 
bir “tükeci” ya da “müşteri” olarak konumlandırmış ve yayın politikasını bu 
konumlandırmaya göre şekillendirmiştir. Böylece Türkiye’nin ilk özel televi-
zyon kanalı olarak kendisinden sonra yayın hayatına başlayacak olan Show TV, 
Kanal D, Atv gibi televizyon kanallarının da yapacağı gibi rayting odaklı yayın-
lar yaparak “eğlence” işlevini ön planda tutacaktır. 

Türkiye’de  televizyon yayıncılığındaki devlet tekelini yıkılmasıyla, toplu-
mun her kesimine hitap edebilecek bir yayın anlayışı gelecek ki bu durum, tele-
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vizyon yayıncılığındaki çok sesliliği Türk toplumuna getircekti. Öte yandan 
halkın haber alma ihtiyacın yalnızca TRT tekeline kalmadığı için gerçekleşile-
bilir kılınacağı, bu yolla da demokratik bir toplumun hak ve çıkarları göz önünde 
bulundurulabilecektir. 

SONUÇ

İletişim teknolojilerindeki her yenilik kendisinden bir önceki iletişim 
aracının önemini yitirmesine neden olsa da , televizyon hayatımızdaki en önem-
li kitle iletişim araçlarınıdan biri olarak varlığını sürdürmektedir. Kitle iletişim 
araçlarının tarhisel sürecini incelediğimizde, radyonun icadıyla birlikte gazeten-
in, televizyonun icadıyla birlikte de radyonun önemini yitirdiğini söyleyebilme-
kteyiz. Teknolojik gelişmeler bize iletişim kurabilmek için ya da haber alma 
ihtiyacımızı giderebilmemiz için yeni olanaklar sunda da televizyon toplum 
içindeki gücünü ve etkisini korumaya devam etmektedir. İnternetin ve yeni me-
dya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte iletişim farklı bir boyut kazanmıştır. 
Özellikle akıllı telefonlar, tabletler, taşınabilen bilgisayar ile internet erişiminin 
bir çok yerde sağlanılabilmesi kitleler açısından bilgiye ulaşmayı daha hızlı ve 
kolay bir noktaya taşımaktadır. Buna rağmen, yeni medya karşısında “gelenek-
sel” kitle iletişim aracı olarak kalan televizyon toplum içindeki önemini kaybet-
meyerek günümüzde bile bireyleri ortak bir paydada toplayabilme becerisi ile 
toplum yapısında etkili bir rol oynamakdır. 

Türkiye’deki duruma baktığımız zaman ise, televizyon gerek toplumsal 
dönüşüme katkı sağlamak için bir iletişim aracı olarak kullanılmış, gerek toplu-
mun ihtiyaçlarına cevap vermek için bir eğlence aracı olarak varlığını sürdürme-
ktedir. Hal böyle olunca televizyon yayınlarındaki içerik düzenlemeleri de yine 
toplum yapısına göre değişiklik göstermektedir. TRT’nin Türkiye’de televizyon 
yayıncılığında tekel olduğu yıllardan, özel televizyon kanallarının yayın hayatı-
na başladığı dönemler ele alındığında televizyonun Türkiye’de toplum yapısı 
üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülebilmektedir. 
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TELEVİZYON ETKİSİNDE KADINLAR VE YAŞAM  
PRATİKLERİ

Gülsün BOZKURT

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Toplum ve kültür sürekli değişen iki olgudur. Günümüz koşulların-
da sahip olduğu  güç itibarıyla bu değişimi insanların ihtiyaç ve isteklerine 
göre hızlandıran en büyük etkenlerden birisi de medyadır. Medyanın toplu-
mu etkileme düzeyi ve biçimi ise her kesim üzerinde farklılık göstermektedir. 
Aynı zamanda medya, bir ailenin her bir üyesini de farklı biçimlerde etkileye-
bilmektedir. Bu doğrultuda medyanın belirleyiciliğine etki eden faktörler bir 
yana medya etkisinde yaşamlar üzerine de eğilmek gerekir. Toplumun hangi 
kesiminin medyadan daha çok etkilendiği sorunu medya araçları dönüştükçe 
değişkenlik gösterse de medyanın özellikle televizyonun, kadınların günlük 
yaşam pratiklerini belirlemede hala daha oldukça etkili bir araç olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. Böyle olmasında hiç şüphesiz erkeklere oranla kadınların 
vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçirmeleri etkili olmaktadır. Bu durum 
kadının iş hayatına dahil olmasıyla birlikte değişim sinyalleri gösterse de ka-
dına atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri her alanda kendini hissettirdiği için 
tamamen ortadan kalkmış sayılmaz. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi medya araç-
larından etkilenme düzeyini de değiştirebilir. Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde medya araçları vasıtasıyla kitlelere istenilen toplumsal yaşam pratikleri 
daha hızlı bir biçimde kazandırılabilmektedir. Çünkü medya araçları özellikle 
televizyon kadının dünyasında daha çok bir eğlence aracı olarak konumlan-
dırıldığı için kadınlar çoğu zaman farkında olmaksızın televizyon etkisinde 
yaşam pratikleri geliştirmeye başlamaktadır. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İzledikleri, okudukları ya da duydukları şeylerden etkilenip etkilenmediği 
sorulduğunda insanlar genelde etkilendiklerini söylemeye çekinse de medyanın 
insanların duygu ve düşünceleri üzerinde etkili olduğu inancı mevcuttur. Med-
yanın olumsuz etkilerine karşılık bütün dünyada medya sağlayıcılarının sığındı-
ğı temel gerekçeler insanlara istediklerini verdikleri, kamu yararını gözettikleri, 
yaygın beğeni algısı üzerinden içerik ürettikleri veya toplumun aynası oldukları 
yönündedir (Laughey, 2010: 39). Medyanın gerekçelendirdiği bu argümanlar 
doğru olsa bile bunların dışında en basit anlamda toplumsal yaşamı elinde bu-
lundurduğu güçle şekillendirme etkisine sahip olduğu da göz ardı edilemez. 
Medya bu etkisini çoğu zaman örtük bir biçimde ürettiği içerikler yoluyla sü-
rekli kılmayı başarmaktadır.  

Gazete, dergi, televizyon ve internet çağımızın en yaygın ve  en etkili med-
ya araçları olarak sıralanabilir. Kadınların vakitlerinin önemli bir kısmını evde 
geçirdiği varsayıldığında da televizyondan daha çok etkilendikleri söylenebilir. 
Kadının etkilenmesi bir anlamda çocuğun ve eşin de etkilenmesi anlamına geldi-
ği için ayrıca önemlidir. Televizyon etkisinde edinilen yaşam pratikleri zamanla 
aile yapısını da değiştirerek tüm toplumun şekillenmesinde rol oynamaktadır. 
Anne ve eş olarak kadın, kitle iletişim araçlarından öğrendiklerini çocuğuna ve 
eşine anlatmakta ve çoğu zaman da davranışlarını belirlemede televizyon etki-
sinde kararlar verebilmektedir. 

Medya araçlarına kolaylıkla ulaşabilme durumu özellikle okuma-yazma 
bilmeyen, ekonomik açıdan belirli bir yoksunluk düzeyinde olan grupları se-
çim yapabilme ayrıcalığının dışında tutarak doğrudan etkileme durumuyla karşı 
karşıya bırakmaktadır. İzledikleri film, reklam ya da haber programlarını örnek 
almaları, kurgulanmış kişiler ve hayatlar üzerinden kendi yaşamlarını yargıla-
maları, televizyonda gördükleri herhangi bir olaydan etkilenerek bunu kendi ya-
şamları içerisinde uygulamaları hayatlarının farklı alanlarında birçok problem 
yaratabilmektedir. Çünkü televizyon izlemek, dergi karıştırmak, gazete okumak 
ve sosyal medyada zaman harcamak çoğu zaman bilinçsizce yapılan yalnızca 
sosyal olma durumuyla ilişkili aktiviteler olarak kabul edilmektedir. Oysa za-
manın büyük bir çoğunluğunu işgal eden medya araçlarının kurgulanması yal-
nızca eğlence ve sosyal alan yaratma dışında toplumsala yön verme noktasında 
bilinçli bir misyonun da taşıyıcısıdır.
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Günümüz toplumlarında yaşanan sosyal, siyasal ve hukuksal gelişmeler 
kadınları erkek egemen bir iktisat anlayışının hakim olduğu dünyada söz sa-
hibi kılacak boyutlara taşımaktadır. Buna rağmen medya araçları vasıtasıyla 
üretilen içerikler kadına herhangi bir güç ve statü atfetmeyecek biçimde üre-
tilmektedir (İnceoğlu, 2004: 11). Aynı zamanda kadının toplumda kazandığı 
cinsiyet rolü hala daha birçok alanda açık bir şekilde hissedilmektedir. Bu 
noktada medyada oluşturulan içerikler de çoğu zaman  kadını öncelikle eş 
ve anne olma durumu üzerinden konumlandırarak kadına atfedilen toplumsal 
cinsiyet rollerini pekiştirmektedir. İnceoğlu’na göre medyada kadınların kişi-
liklerinin sürekli bu özneler üzerinden kazandırılmaya çalıştırılması ve özel-
likle üretim sürecinin dışında ve genellikle eğitimsiz olan kadının cinsellik, 
aşk, iktidar, aldatma ve intikam gibi konularla ilişkili bir biçimde aktarılması 
medyanın kadın bilincini bulanık tutması noktasında sistemli bir davranış ola-
rak değerlendirilmektedir (İnceoğlu, 11). 

Bazı durumlarda medyada kadının temsili sorunu medyada kadın istihdamı 
sorunuyla da ilişkilendirilebilir. Medya sektöründe kadın çalışanların sayıca az-
lığı bilhassa yönetici kadrolarında çoğunlukla erkeklerin bulunması bir anlamda 
medyada kadın bakış açısını dışarda bırakan bir durum yaratmaktadır. Medya 
ürünleri ve popüler kültür alanı genellikle eril iktidar düşüncesinden çıkan ve 
yine daha çok bu düşüncenin hakimiyetini önceleyen bir konuma ev sahipliği 
yapmaktadır. Toplumsalda erkeğe göre güçsüzlüklerin atfedildiği bir alana sıkış-
tırılan kadın, medyada bu güçsüzlükler üzerinden sürekli özne olarak yeniden 
üretilmektedir.  Kadının özellikle toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden atfedilen 
özelliklerine göre hem özne olarak üretilmesi hem de bedeninin  sürekli güzel-
lik, estetik, cinsellik gibi kodlar üzerinden nesneleştirilmesi medya aracılığıyla 
bir sömürü alanına dönüştürülmektedir (Çelenk, 2010: 232). 

Medya sektöründe kadının istihdam edilmesi sorunu aslında  kadının doğ-
ru yerlerde istihdam edilmesi sorunu olarak yorumlanabilir. Sektörde kadınlar 
daha çok  tıpkı medya içeriklerinde olduğu gibi estetik yargılara dayanarak ko-
numlandırılmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek kadının medya alanında 
karar verme sürecinin bir parçası olabilmesiyle yakından ilişkilidir. Aksi tak-
tirde medya kadınlığa atfedilen tüm negatif değerlerin tekrar üretildiği bir alan 
olma özelliğini taşımaya devam edecektir. Böyle olması kısa vadede bir sorun 
teşkil etmese de uzun vadede toplumsal yaşamın sağlıklı gelişebilmesi açısın-
dan ciddi problemler oluşturabilir.
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Toplumsala yön verme noktasında en etkili araçların başında medya gel-
mektedir. Bu yüzden medya araçları yalnızca hedeflediği kitleyi değil hedefle-
diği kitleyle ilişiği olan herkes üzerinde yönlendirici bir etkiye sahiptir. Med-
ya yalnızca kadının kendi dünyasını anlamlandırmasını belirlememekte çoğu 
zaman çocukların ve erkeklerin kadın dünyasını nasıl anlamlandıracağını da 
belirlemektedir. Yazılı medya araçları arasında olan gazete ve dergilerde ge-
nellikle güzellik, sağlık ya da beslenme haberleri kadınların daha çok ilgisini 
çekmektedir. Ayrıca kadınlar magazinsel içeriklere de erkek izleyicilerden daha 
fazla ilgi göstermektedir. Televizyonda özellikle kadınların evde olduğu saatler 
göz önünde bulundurularak kadınlara yönelik hazırlanan gündüz kuşağı prog-
ramlarında kadına ait sorunlar bu sorunları yaşayan kadın mağdurlar üzerinden 
gündeme getirilmektedir (Özerkan, 2004: 21). Sürekli bu içeriklerin üretilmesi 
ve kadının bu şekilde temsili kadınların toplumsal yaşamdaki yerini bu içerikler 
üzerinden belirleme tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle kadınlar hep daha 
güçsüz, hep daha duygusal ve başkaları tarafından korunmaya muhtaç varlıklar 
olarak algılanmaktadır. 

Kadınlar açısından sorunlu bir istihdam ve temsil alanına sahip olan med-
yada kadının tüketici olarak konumu da problemlidir. İstihdam ve temsil nok-
tasında kadını değersizleştiren bakış açısı tüketici olarak da önemsizleştirme ve 
aşağılama  eğilimi göstermektedir. Kapitalist ekonomi sisteminin yarattığı pa-
zarda kadınlar giderek daha çok tüketici kimlikleriyle ön plana çıkmaktadır. He-
men herkes kadınların sistemin devamlılığını sağlayan sürekli tüketme gerek-
sinimini karşılayan birincil faktör olduğu konusunda hemfikirdir. Bu durumun 
böyle olmasında hiç şüphesiz medya araçları yoluyla kadınlar dünyasına sürekli 
mesaj gönderilmesi etkili olmaktadır. Modadan kozmetiğe, dekorasyondan se-
yahate, çocuk bakımından sağlıklı görünmeye kadar, her şey kadının tüketimi 
için sürekli yenilenen versiyonlarıyla bütün medya araçları tarafından illa da 
tüketilmesi gerekilen ürünler olarak sunulmaktadır. 

Feminist medya çalışmaları kadınların medya araçları karşısında pasif ve 
eleştirmekten uzak bir tavır takınmalarını yaşam alanlarında ekonomik ve kültü-
rel açıdan sıkıştırılma durumlarıyla açıklamaktadır. Kadınların görece değersiz 
kabul edildiği veya yalnızca belli kalıp yargılar üzerinden değer atfedildiği top-
lumlarda gündelik yaşam kadınlar için sıkıcı bir tekrardan ibarettir. Medya ka-
dınlar için bu noktada bir haz alanı yaratabilecek potansiyele sahiptir. Kadınlar 
bir anlamada medya aracılığıyla kıstırılmış hissettikleri bir ortamdan istedikleri, 
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hayal ettikleri yaşam deneyimlerini izleyerek, okuyarak sıyrılmaya çalışırlar 
(Çelenk, 2010: 232). Bu nedenle birçok kadın izleyici yoksunluklarını telafi 
etme aracı olarak gördüğü medya araçlarını hayatlarının vazgeçilmez bir parçası 
olarak kabul eder.

BİR KÜLTÜRLENME ARACI OLARAK TELEVİZYON

Kadınların toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmede medyanın kullandığı 
en etkili araçlarından biri gündelik yaşamın sıradan ama sıradan olduğu kadar 
da vazgeçilmez bir unsuru halini alan televizyondur. Baudrillard televizyonun 
hayatımızdaki yerini şöyle ifade etmektedir: 

…sınır tanımayan, kronikleşmiş bir hastalık, bir virüs gibi gerçeğin içine  
yerleşen ve onu değiştirmeye çalışan bir medium’dan– medium’un süzgeçten  
geçirerek sunduğu haber ya da bir lazer ışığının boşlukta oluşturduğu üç  boyut-
lu reklam görüntüsü gibi bir hayalete dönüşmüş bir gerçekten söz  etmekteyiz 
– tıpkı yaşamın içinde çözülerek eriyen televizyon ya da  televizyonun içinde 
çözülerek eriyen yaşam gibi. Yaşamla televizyon  birbirinden ayrılması imkân-
sız bir solüsyona benzemektedirler (Baudrillard,  1998: 46-46).

Baudrillard iç içe geçen televizyon ve yaşam ilişkisinin gerçekliğin ken-
disini değil yalnızca belli formatlarla sunulan görüntüsünü ortaya koyduğunu 
düşünmektedir.  Örneğin kadınların çok ilgisini çeken gündüz kuşağı program-
larından birini düşünün: Canlı renklerle dekore edilmiş bir stüdyoda, başından 
geçen üzücü olayı anlatan bir mağdur ve anlattıklarının çarpıcılığını detaylan-
dıran bir sunucu ve olaylara tepkisini jest ve mimikleriyle ortaya koyan stüdyo 
seyircileri ve rejiden gelen direktifle ortamın havasını değiştiren bir orkestra 
var.  Çoğunluğu kadın seyircilerden oluşan bu programlarda mağdurun yaşadık-
ları karşısında gözyaşlarını tutamayan seyircilerin fazla değil beş saniye sonra 
hareketli bir müzikle el çırpmaya başladığını görebilirsiniz. Her gün bir başka 
konuyla sürdürülen bu programlar bir süre sonra bütün gerçekliğini yitirmeye 
başlamaktadır. İzleyici için sıradan olaylar halini almaya başlayan mağdur hi-
kayeleri karşısında, her gün aynı jest ve mimiklerin sergilenmesi formatın bir 
gerekliliği olmaya başlar ve hiç kimse programın gerçek bir amacı olup olma-
dığını düşünmez. Artık mesele tanınan süreye ne kadar çok acı, tatlı hikaye sığ-
dırılabileceğidir. Programı süresi kadar gerçeğin yalnızca belli bir görüntüsünü 
izleyen izleyici stüdyodan çıktıktan sonra hızlıca evine gidip akşam yemeğini 
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hazırlamaya ve gerçeğin başka formatlarını sunan televizyon dizisini bekleme-
ye başlamaktadır. 

Yukarıda betimlemeye çalışıldığı biçimde belli bir format dahilinde içeri-
sindeki kodlar aracılığıyla izleyiciye ulaşan televizyonda seyircinin anlam üret-
me süreci bu kodlar üzerinden gerçekleşmektedir. Teknik örgütlenme yoluyla 
kolayca görselleştirilebilen, kesilebilen ve imgeler üzerinden okunabilen bir 
dünyanın aracısı olan televizyon (Baudrillard, 1997: 147), arada herhangi bir 
mesafe yokmuş izlenimi yaratarak seyirciyi içine alıp aktardığı drama katılmak 
zorunda bırakmaktadır. Her şeyin haber düzeyinde yaşanıp bittiği televizyonun 
sunduğu dünyayla insanlar yaşamın gerçekliğinden uzaklaşmaya başlar. Tele-
vizyon gerçeğin yeniden üretilmiş haliyle gerçeklikten uzaklaştırma aracıdır. 
İlkesi büyülemek olan televizyonun amacı, enformasyon olarak ürettiği dünya-
ya bir anlam katmaktır (Baudrillard, 2004: 139-140).  Bu durum televizyonun 
görevi ve gerçek dünyayı nasıl göstermesi gerektiği üzerine düşünmeksizin bir 
kabullenişin de getirmektedir. Ayrıca televizyon izleyiciye kendini tek bir tuşla 
dünyanın kontrolüne sahip olabilme gücünü hissettirmektedir. Öyle ki çağımı-
zın insanı çoğu zaman televizyonu birebir iletişime denk gelebilecek birçok ak-
tiviteye tercih etmektedir. Televizyon oturduğumuz koltuklardan dünyadaki her 
şeyi anlamamızın aracı olarak görülmektedir.

TELEVİZYON KÜLTÜRÜ KISKACINDA KADINLARIN 
GELİŞTİRDİĞİ YAŞAM PRATİKLERİ

Televizyon hem yeni medya teknolojilerinin henüz yeterince yaygınlık ka-
zanmadığı hem de yeni medya teknolojilerine entegre olmuş toplumlarda etkili 
bir kültür aracı olarak görev yapmaktadır. Televizyon başlangıcından itibaren 
taşıdığı temel anlamların yanında birçok farklı misyonlar üstlenerek günümüze 
kadar etkinliğini sürdürmüştür. Televizyon her şeyden önce günümüz ev ya-
şantısının olmazsa olmaz araçlarından biridir. Öyle ki bu durum televizyonun 
yalnızca bir odada bulunduğu  dönemlerden evin farklı odalarında bulundurul-
ması durumunun bir gereklilik olduğu düşüncesine  kadar gelişme göstermiştir. 
Farkında olmadan televizyon evdeki yaşamı da farklı programları seyredebilme 
anlayışı açısından bölmeye başlamıştır. Kadınların vakitlerinin büyük bir bölü-
münü geçirdiği mutfakta, çocukların dışında bir dünya olarak tasarlanan yatak 
odalarında ikinci bir televizyon bulundurma anlayışı sessiz sedasız hayatımıza 
yerleşmiştir. 
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Bir yanda yaşamı devam ettirmek için yapılması gereken gündelik işler di-
ğer yanda bu işlerden arta kalan zamanda televizyona bağımlı sürdürülen bir ya-
şam ikilemi ortaya çıkmıştır. Bütün medya araçlarının etkisiyle kıyaslandığında 
televizyonun bu belirleyiciliği medya teknolojisine bağlı yenilikleri de içine 
alan bir dünya sunabilmesiyle yakından ilişkilidir. Bugün bir televizyonu çağın 
getirdiği teknolojik donanımla birlikte bir bilgisayar gibi kullanmak da müm-
kündür. Televizyonla bir sürü şey yapılabileceği düşüncesi televizyon karşısında 
izleyicinin pasif alıcı durumunu kamufle etmektedir. Özel televizyonların yayın 
hayatına başlaması da televizyonun çok seçenekli bir dünya olduğu algısının 
oluşmasına vesile olmuştur. Televizyon esasında başlangıçta var olma gerekçesi 
olan haber, propaganda ve eğlence anlayışıyla da etkin bir araç statüsündeyken 
bugün toplumsalın inşasında medyanın üstlendiği rolün en önemli basamakla-
rından birini tamamlamaktadır. Çünkü izleyicinin rastgele seyretmeye başladığı 
her şey kurgulanmış bir medya yapılanmasının sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Matelski televizyonun görsel ve işitsel bir medyum olduğu için diğer enfor-
masyon araçlarından ayrı bir yerde durduğuna dikkat çekmektedir. İlk bakışta 
fark edilmeyen bu durum derinlemesine incelendiğinde görsel estetiğin özel-
likle TV haber eleştirisinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. Diğer 
medya araçlarından farklı olarak televizyon, göz ile kulak arasında yaşanan bir 
yarışa ev sahipliği yapar ve bu yarışta resmin ön plana çıkmasıyla göz galip 
gelir. Bu yaklaşım uç noktalarda görseli önceleyen bir durumun varlığına dikkat 
çekmektedir (Matelski, 1999: 22).

Toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan kadının televizyonda konumlandırı-
lışı çeşitli programlar aracılığıyla yansıtılmaktadır. Kadınlar hem bir televizyon 
tüketicisi hem de televizyon aracılığıyla tüketim nesnesi haline dönüştürülen öz-
neler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sermaye sahipleri ve reklamların etkisiyle 
medyada genellikle sömürü malzemesine dönüştürülen kadın iş gücü (Alemdar, 
1994: 125), kadınların geleneksel algıda ikincil konumda oldukları yönündeki 
yaygın düşünceyi pekiştirmeye çalışmaktadır.

 Kadınların toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmede en etkili programlar-
dan birisi de hiç şüphesiz küresel ölçekte edindiği yerle televizyon dizileridir. 
Bugün televizyon dizileri tüm dünyada ekonomik açıdan önemli bir malzeme 
haline gelmiştir. Bu durum içerikten ziyade belli bir popülerlik seviyesine ulaş-
mış oyucuların dizlerde yüksek ücretler karşılığında oynatılarak dizinin pazar-
lanmasını garanti etme anlayışıyla sürdürülen bir pazar haline dönüşmüştür. Ül-
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kemizde özellikle Arap dünyasına ithal edilen yapımlarla bu noktada söz sahibi 
duruma gelmiştir. Dolayısıyla bir dizinin var olma gerekçesi genellikle bir meta 
olarak değer kazanmış olmasıyla ilişkilendirilmektedir. 

Televizyon dizilerinde karakterlerin yaşadığı hayatlar, giydiği kıyafetler, 
kullandığı replikler izleyicinin merak etmesini sağlayan unsurlarla birlikte ve-
rilmektedir. Kadın ve erkek karakterlerin üstlendiği rol ve davranış kalıpları, 
ilişkilerini yaşama biçimleri, sorunlarını çözme yöntemleri ve benzeri davra-
nışları her zaman seyircinin dikkatini çeken hikayelerden olmuştur. Diğer yan-
dan televizyon dizilerinde zenginliğin abartılı versiyonları ve insanların değer 
görme biçimi olarak zengin olmaları yönündeki sürekli vurgu izleyicinin kendi 
hayatını ve sahip olduklarını kurgulanmış bir malzeme üzerinden sorgulamasına 
neden olmaktadır. Televizyon dizilerinde güzel kadın temsilinde özellikle başrol 
oyuncusu üzerinden kadın bedeni belirli ölçülere sığdırılmaktadır. Güzelliğin, 
ölçüsü belirlenmiş bir kalıba sahip olmakla mümkün olabileceği algısı öncelik-
le kadının kendine olan özsaygısı noktasında problemler ortaya koymaktadır.  
Diğer yandan diziler sürekli olarak nasıl aile , nasıl anne ve baba olunacağı 
noktasında mesajlar verirken kadına ve erkeğe ait var olan toplumsal cinsiyet 
rollerini pekiştirmekte veya toplumsala yön verme noktasında alternatif roller 
sunmaktadır (Eral, 2012: 562).

Kadınların en çok ilgi gösterdiği televizyon programlarından bir diğeri 
genelde sabah veya öğlen kuşağında içeriği özellikle kadınlara göre belirlen-
miş programlardır. Kadınlara hoşça vakit geçirtmeyi amaçlayan bu tür prog-
ramlarda eğlence ve müzikle birlikte kadınların gündelik yaşamını oluşturan 
pratikleri kapsamaktadır. Seyircinin kendisini programın bir parçası hissede-
bildiği bu tür formatlarda asıl amaç sponsorluk ve reklamlar üzerinden kadın-
ları tüketime yönlendirmektir. Reyting kaygısıyla birlikte bu tür programlar 
bilgilendirici ve eğitici olmaktan daha da çok uzaklaşarak magazinleşmekte-
dir (Mengü, 2004: 117).

Gerek televizyon dizilerinde olsun gerek kadınlara yönelik hazırlanan gün-
düz kuşağı programlarında kadın öncelikle eş ve anne olarak toplumda bir statü 
elde edebilmektedir. Çalışan kadınlar için de durum çok farklı değildir. Onlar 
da iş hayatındaki başarılarından ziyade eşlerinin arkasında durabilmeleri, önce-
liklerinin her zaman çocukları olduğu yönündeki bakış açısıyla aktarılır. Temsili 
bu şekilde yapılan kadının cinselliği de ancak sağlıkla ilişkili bir konuya değer-
lendirilerek gündeme getirilebilir (Akbulut, 2004: 161). Temsili bunun dışında 
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olan kadınlar ise zaten toplumda kabul görmemiş konuların  öznesi olacak şe-
kilde konumlandırılmaktadır. 

Televizyon izleme etkinliği erkek ve kadın için farklılık göstermektedir. 
Erkek için daha çok bireysel bir aktivite olan televizyon izleme durumu kadın-
lar için bazen ailenin bir arada olmasını sağlayan toplumsal bir etkinlik olarak 
yorumlanabilir. Çünkü bizim toplumuzda kadın çalışan olsa dahi toplumsal cin-
siyet rollerinin atfettiği bir takım görevleri anne, eş gibi kimlikler üzerinden 
yerine getirmekle yükümlüdür. Başka bir deyişle kamusal bir alan olarak ele 
alındığında ev, kadının yönetimindedir. Kadının evdeki sorumluluklarının uzan-
tısı olarak görülen alanlarda daha çok yer aldığı bu nedenle de çocuk ve eğiti-
me yönelik programlar, yazılı basının “insani ilgi alanları” ve sosyal dramlara 
ilişkin bölümleri, eğlence programlarının kadına yönelik olduğu yönünde genel 
bir görüş mevcuttur. Toplumsal cinsiyet rolleri kadınları bu programları takip 
etmeye sürüklerken etki ve ilgi alanlarının da daha çok bu programlar üzerinde 
yoğunlaşmasına neden olmaktadır (Van Zoonen, 1994).  

Kadınlar televizyon dizisi ve gündüz kuşağı programları dışında daha ciddi 
içeriklere sahip formatlarda da temsil edilmektedir. Fakat kadınlar bu tür prog-
ramlarda belki de toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirdiği toplumsal yargılar-
dan ötürü yeterince değer görmemektedir. Siyaset, ekonomi ve spor gibi alanlar  
daha en başta erkeklerin etkin olduğu konular olarak kabul edildiği için bu alan-
lar erkek temsilinin egemenliğine bırakılmıştır. Böyle olmasında belki de bu tür 
programların ağırlıklı olarak erkek izleyiciler tarafından tercih edilmesi etkili 
olmaktadır. Kadınlarla kıyaslandığında erkekler daha çok haber, siyaset ve spor 
odaklı programlar için belirli saatlerde televizyon karşısına geçmektedir. Oysa 
kadınlar herhangi bir işi yaparken de televizyon seyredebilirler. Hatta ev işle-
ri televizyonda daha çok izlenmek istenen programın saatine uygun bir sırada 
yapılabilir. Bir başka ifadeyle erkekler için televizyon gerçek hayatta karşılığı 
olan bir şeylerle ilişkiliyken kadınlar için daha kurmaca bir düzlemin ifadesidir. 

Kadınların tüketici konumundan en çok yararlanılan formatların başında 
televizyon reklamları yer almaktadır. Televizyon reklamları bir yandan istenilen 
yaşam ideolojisini yerleştirirken bir yandan da daha çok kadını tüketici konu-
muna getirmeyi hedeflemektedir. Televizyon reklamları hem dikkat çekicili-
ğinin fazla olması hem de geniş kitlelere ulaşım açısından oldukça önemlidir. 
Kadının toplumdaki konumunu belirlemede televizyon programlarındaki kadın 
temsili ne kadar önemliyse reklamlarda kullanılan  dil ve görseller de o denli 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

67

önemlidir. Buna rağmen böyle bir etkinliğe sahip televizyon reklamlarında ka-
dınlar daha çok toplumdaki cinsiyet rolleri üzerinden aktarılmaktadır.  Daha çok 
kadına atfedilen geleneksel cinsel rollerinin ön plana çıkarıldığı reklamlar gü-
nümüz medyasında sıkça kullanılmaktadır. Kadınlar tıpkı televizyon dizilerinde 
olduğu gibi öncelikle ideal bir eş ve anne olmaları durumuyla ilişkilendirilmek-
tedir. Ev dışındaki temsilleri ise daha çok kendini karşı cinse beğendirme ve ilgi 
odağı olabilme üzerinden şekillendirilmektedir (Özerkan, 2004: 28). 

Tüketim açısından bakıldığında televizyon reklamlarının amacını, ürünün 
tüketimini sağlamaya yönelik kamuoyu oluşturmak olarak açıklayabiliriz. Fakat 
özellikle belli ürün reklamlarında kadının cinsel bir nesneye dönüştürülerek kul-
lanılması ürünün kendisinden çok daha fazla dikkat çekmektedir. Öyle ki bazı 
durumlarda izleyici reklamı yapılan üründen ziyade reklamda kullanılan kadın 
temsilini daha net hatırlamaktadır (Çetinkaya, 1992: 127). Kadın bedeninin aşırı 
sömürüldüğü bu tür reklamlar toplumsal yaşamda kadının bireysel varoluş mü-
cadelesini sekteye uğratmaktadır.

Yaşam pratiklerini dönüştürme veya istenilen doğrultuda tüketim alışkan-
lıkları kazandırma noktasında reklamların gücü yadsınamaz. Böyle bir gücün 
sürekli olarak kadın kimliğinin yalnızca belirli yönlerine vurgu yapacak şekilde 
kullanılması topluma bellekte belirli bir kadın tipolojisinin oluşmasına yol aç-
maktadır. 

Yukarıda anlatılanlar göstermektedir ki medyada kadının tüketici olarak 
konumlandırılması kadının medyada nasıl temsil edildiğiyle yakından bağlan-
tılıdır. Bu temsil durumları izleyici durumundaki kadının yaşantısında da ciddi 
etkiler yaratabilmektedir. Televizyon özellikle vaktinin büyük bir çoğunluğunu 
evde geçiren kadınlar için deneyimleyemedikleri yaşamlara açılan sihirli bir ek-
ran görevi görmektedir. O kadar ki birçok şeyi televizyon programlarından öğ-
rendiklerine göre içselleştirme eğilimi gösteren kadın izleyicilerle karşılaşmak 
mümkündür. Televizyon hemen her konuda izleyiciye bir reçete sunabilmekte-
dir. Yemekten spora, eğitimden seyahate kadar izleyici her konuda yönlendiril-
mektedir.  Bu etkiler televizyon izleyen kadının gündelik yaşam pratiklerinden 
de dönüşümlere neden olmaktadır. Üstelik bu etki yalnızca kadına değil kadının 
tüm sosyal ilişkilerini de dokunmaktadır. 

Örneğin; anne ve eş konumundaki bir kadın kimi zaman çocuğuna ve eşine 
nasıl davranması gerektiğini izlediği bir programdan öğrenmiş, kimi zamansa 
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kendisine nasıl davranılması gerektiği konusunda televizyondan öğrendikleri 
doğrultusunda bir beklenti geliştirebilmiştir. Beklentilerin karşılanmadığı du-
rumlar ise aile içinde bir takım uyuşmazlıklara yol açabilmektedir. Örneğin; 
sevgililer gününde belki de izlediği reklamın şekillendirdiği  hediyenin alınma-
mış olması ya da anneler günü gibi özel günlerde beklenen ilginin gösterilme-
mesi durumu, medyanın aile içindeki davranışlara yön verebilme gücünü ortaya 
koymaktadır.

Televizyonun aile içi iletişim açısından faydalı tarafları da mevcuttur. belli 
noktalarda televizyon aile içi iletişimi kolaylaştırabilir. Aile içinde sohbet ko-
nusu olan televizyon programları, aile bireylerinin ilişkilerini pekiştirmede rol 
oynayabilir. Bazı programların birlikte seyredilmesi alışkanlığının geliştirilmesi 
aile bireylerini bir araya getiren etkinlik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca aile-
lerin bir televizyon programındaki komik unsurlara birlikte gülebilmeleri, dra-
matik unsurlarla üzülmeleri, duygusal birliktelik için de bir fırsat yaratmaktadır. 
Bunun yanında ailenin bir ferdi olarak kabul edilen televizyonun, aileyi bir arada 
tutmasının yanında yatış kalkış saatlerini değiştirmesi, ailenin yasayışının yayın 
saatlerine göre uyarlanması, okula giden çocukların derslerinin bozulması, kitap 
okuma alışkanlığının azalması gibi etkileri aile yaşantısında yapabileceği somut 
değişimlerin örnekleri olarak sırlanabilir.

Medya, eşlerin birbirine olan tutum ve davranışlarını da değiştirmektedir. 
Gazete veya dergideki bir yazı, internetten elde edilen bir bilgi veya televiz-
yonda izlenilen bir film veya dizi eşlerin birbirine olan ilişkilerinde farklılıklar 
yaratmaktadır. Geleneksel toplumda kadının görevi; ev işlerini yapmak ve ço-
cuk bakmaktır. Önemli konularda kararı erkek vermekte, kadın da buna karşı 
çıkmamaktadır. Kent yaşamı ise birlikte karar alma sürecinin daha işlevsel hale 
geldiği bir ortam yaratmaktadır. Özellikle kadınların çalışma hayatına girerek 
ekonomik açıdan özgür kararlar alabilme süreci toplumsal yaşamı dönüştüren 
adımlara neden olmuştur. Bu noktada televizyon programları kadınların üretici 
olarak toplumsal yaşamda etkin bir rol oynamalarına destek vermiştir. Her kadı-
nın kendi parasını kazanabileceği vurgusunun televizyon programlarında üreti-
len çeşitli içeriklerle dikte edilmesinin altında,  kadının daha çok tüketebilmesi 
için erkekten bağımsız bir ekonomik güce sahip olabilme düşüncesi  vardır.

Televizyon bazen eşler arasında iletişimsizliğe ve tartışmalara da yol açabil-
mektedir. Erkeklerin izlemeyi tercih ettiği maç, haber, tartışma gibi programlar 
kadınların izlemeyi tercih ettiği diziler veya eğlence programlarıyla çakışınca 
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seçim yapma konusunda yaşanan anlaşmazlık genelde eve ikinci bir televizyo-
nun alınması kararıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum eşlerin birlikte geçirebile-
ceği zamanı ve iletişim düzeyini doğrudan etkilemektedir. 

Televizyonun etkisinde yaşam pratikleri geliştiren kadınların televizyon dün-
yasında sunulan kadın temsilleriyle kendini kıyaslaması çoğu zaman mutsuz olma-
sına neden olmaktadır. Çünkü, televizyonda gördüğün kadınlar gibi (zayıf, bakımlı, 
güzel v.b.) olabilme düşüncesi pratikte ekonomik imkanlarla ilişkili bir durumdur.

Televizyon kendisinden önce bir toplumsal dayanışma biçimi olan misafir-
lik anlayışında da değişikliklere yol açmıştır. İlk ortaya çıktığı dönemde kimin 
evinde televizyon varsa onun evine gitme anlayışıyla ortaya çıkan “telemisafir” 
kavramı bugün yerini yayın akışına göre yapılan planlara terk etmiştir. Bu ne-
denle günümüzde birçok insan sosyal planlarını izlediği programların yayın akı-
şına göre belirlemektedir. Belki de bu yüzden “ Yarın birlikte bir şeyler yapalım 
mı?” sorusuna verilen “Yarın olmasın, dizim çok önemli bir yerde bitti” cevabı 
bize çok normal gelmektedir.

Televizyon üzerinden sürdürülen bir başka politikada reklamlar aracılığıyla 
evdeki her eşyanın daha iyisiyle değiştirilmesi gerektiği düşüncesinin yerleşti-
rilmesidir. Bu tür reklamlar erkeklerden daha çok ev işlerinden sorumlu tutulan 
kadın izleyicinin dikkatini çekmektedir. Bu doğrultuda ürünü sattırmaya yö-
nelik abartılmış reklamlar  üzerinden makinelerin ev işlerine harcanan zamanı 
azaltacağı, emek kazanımı sağlayacağı  yönünde söylemler türetilmiştir. Yani 
bir yıl önce aldığınız çamaşır makinesinin yerine yenisini almanız gerektiği 
konusunda geliştirilen ikna yöntemleri  bir öncekini satın almanızı gerektiren 
gerekçelerden çok da farklı olmamakla birlikte reklamın içeriği yüzünden inan-
dırıcı gelebilmektedir. Zamanla gelişen kitle iletişim araçları sayesinde modern 
kapitalist sistem, kadınları bir tüketici haline getirmekle kalmamış sürekli tü-
ketmesi yönünde bu ürünlere gereksinim duymalarını sağlayan ikna yöntemleri  
de geliştirmiştir.

SONUÇ

Teknolojik gelişmeler medya alanında da birçok yeniliği beraberinde getir-
miştir. Bu yenilikler geleneksel medya ile olan ilişkimizi farklı boyutlara taşı-
sa da bir kültür ürünü olarak tanımlanan televizyonun hayatımızdaki etkinliği 
azalmamıştır. Eğlendirme, bilgilendirme, haberdar etme gibi işlevlerinin yanı 
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sıra yaygınlığı, işitsel ve görsel bir araç olması televizyonu toplumsal yaşamı 
düzenleme noktasında etkili bir araç konumuna getirmiştir. 

Erkeklerle kıyaslandığında kadınların televizyon karşısında daha çok vakit 
geçirdiklerini söylemek yanlış olmaz. Böyle olmasında toplumsal cinsiyet rol-
leri gereğince ev işi denilen etkinliklerin kadının sorumluluğuna terk edilmiş bir 
alan olarak kabul edilmiş olması etkilidir. Kamusal bir alan olan ev çalışsa bile 
kadının sorumluluğundadır. Bu yüzden vakitlerinin büyük bir bölümünü evde 
geçiren kadınlar televizyon etkisinde yaşam pratikleri geliştirebildiği gibi var 
olan yaşam pratiklerini de dönüştürebilir. Çağdaş toplumlarda medya araçlarını 
kullanma başka bir deyişle medya araçlarından gelen mesajlara karşı bilinçli bir 
duruş sergileyebilme eğitim ve kültür düzeyiyle ilişkilendirilebilse de televiz-
yonun hayatımızda edindiği yeri yalnızca buna dayandırarak açıklamak doğ-
ru değildir. Çünkü feminist perspektiften bakıldığında televizyon bir anlamda 
sosyal ve toplumsal hayatta belli bir alana sıkıştırılmış kadının başka yaşamları 
deneyimleyebildiği bir alandır da. 

Kapitalist toplumlarda tüketimi sürekli kılacak pratikleri yaygınlaştıran her 
aracın vazgeçilmez kılınması noktasında bir aygıt olan televizyonda kadının 
temsil biçimi  de sorunludur. Kadınların daha çok toplumsal cinsiyet rollerine 
göre öncelikli olarak ideal eş, anne gibi kavramlar üzerinden tanımlanması top-
lumsal yaşamda kadını ikincil bir konuma taşımaktadır. Bu noktada televizyon-
da kullanılan en yaygın formatlar; televizyon dizileri, gündüz kuşağı program-
ları ve reklamlardır. İzleyenin bir süre sonra gerçeklikle ilişkisini kaybetmeye 
başladığı bu tür programlarda kadın kimliği hep kadınlığa atfedilen geleneksel 
çerçeve içinde vurgulanmaktadır. 

Medyada sorunlu kadın temsili ve kadının hep tüketici olarak konumlan-
dırılmasının önüne geçebilmek için kadınların medya yapılanmasında özellikle 
karar alma süreçlerinde etkin rol oynamaları gerekmektedir. Aksi taktirde med-
yada kadının istihdamı, kadının temsili ve kadının izleyici olarak konumlan-
dırılması hep bir sorunsal olarak kalacak ve bu durum da kadının toplumsal 
yaşamdaki yerini etkileyecektir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET 
BAĞIMLILIĞI: TÜRKİYE GERÇEĞİ

Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN2, Melek Yasemin SEVİMOĞLU3

1-2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  

Aydın / Türkiye

Öz: Bilgisayar, akıllı telefon ve daha pek çok cihaz sayesinde zaman ve 
mekan ayrımını kaldırarak dünyayı küresel bir şehre dönüştüren ağ sistemi olan 
internet son yüzyılda hayatımızın her alanına yayılmıştır. Bilişimin yayılma-
sı ve küreselleşme ile internet her yaştaki bireyin; özellikle de gençlerin ya-
şamlarındaki en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. İnternet pek çok açı-
dan yararlı olmasına karşın bağımlılık yaratması nedeni ile insan sağlığı için 
risk taşımaktadır. Bu bağımlılık türü internetin gelişmesi ile paralel şekilde fark 
edilmiş internet bağımlılığının sebepleri, belirtileri, türleri, tedavi yöntemleri ve 
sonuçları gibi pek çok konuda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. İnternet Ba-
ğımlılığı terimini ilk kez gündeme getiren  Dr.Ivan Goldberg’dir. Young (1998) 
ise bağımlı internet kullanımını, “sarhoş edici bir madde alımını içermeyen bir 
dürtü kontrol bozukluğu” şeklinde tanımlamış ve “patolojik kumar oynamaya” 
benzetmiştir.  Bu bölümde internet bağımlılığı kavramı ve ülkemizde üniver-
site öğrencileriyle yapılan araştırmalar sonucunda internet bağımlılığı ile ilgili 
değişkenler bildirilmiştir. Üniversite öğrencilerinde yapılan pek çok çalışmada 
erkek öğrencilerin bağımlılık oranının yüksek olduğu; çalışmalarda yaş arttıkça 
internet bağımlılığı düzeyinin azaldığı; gelir düzeyi artıkça bağımlılık düzeyi-
nin arttığı; kaygı, anksiyete, depresyon, sosyal destek zayıflığı, başka bir bağım-
lılığının olmasının internet bağımlılığını artırdığı belirtilmiştir. Bu açıdan risk 
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gruplarındaki gençlerin internet bağımlılığı düzeylerinin izlenmesi ve gerekli 
girişimlerin yapılması gereklidir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnternet kelimesi, Türkçede uluslararası ağ anlamına gelen International 
Network sözcüklerinin birleşiminden oluşturulmuştur. İnternet hayatımıza gir-
diği andan itibaren birçok alanda kolaylıklar sağlamıştır (Ertekin ve ark, 2016; 
Aslan, 2017).

İnternet dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan, zaman ve mekan ay-
rımını kaldırarak dünyayı küresel bir şehre dönüştürmüş karmaşık bir ağ sis-
temidir (Turan,2015). Hızla gelişen ve zenginleşen içeriği ile teknoloji ve in-
ternet; dünyanın diğer ucundaki insanlarla görüşmemizi, ticaret ve alış veriş 
yapmamızı sağlar, bilgi ve eğitime katkı sunar ayrıca oyun ve eğlenceye de 
imkan verir. İnternetin her geçen gün yaygınlaşan kullanımı, birey ve yaşamı 
üzerinde kaçınılmaz biçimde etkili olmaktadır (Arcan ve Yüce, 2016). Bütün 
dünyayı kapsayan internet ağının temeli Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet 
Rusya arasında rekabet ile başlayan soğuk savaşa dayanmaktadır. İlk olarak bu 
dönemde savunma amaçlı kurulan sitem bir süre sonra tüm dünyayı sarmıştır 
(Kurtaran, 2008).

Türkiye12 Nisan 1993’te TÜBİTAK-ODTÜ (TR-NET) işbirliği ile DPT 
projesi ile küresel internete bağlanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
(ODTÜ) uzun bir süre ülkenin tek çıkışı 64 kbit/san hızında ki bu hat olmuştur. 
Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent Üniversitesi (1995), Boğaziçi Üni-
versitesi (1995), İstanbul Teknik Üniversitesi (1996) bağlantıları gerçekleştiril-
miştir (Kurtaran, 2008).

Haziran 1996’da TURNET’in yanı sıra, TÜBİTAK bünyesinde Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla yeni bir merkez kurulmuş-
tur. ULAKBİM’in temel görevi en yeni teknolojileri kullanarak Türkiye çapında 
tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal Akademik 
Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi 
hizmetleri vermektir  (Işık,2007).

Yirmi birinci yüzyılda hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internet 
mobil cihazlar, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar, elde taşınabilen ve bilgi-
sayar işlevi gören tüm akıllı telefonlar, e-kitap okutucu cihazlar ve tablet bilgi-
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sayarlar mobil cihazlar ile kullanılabilmektedir. Günümüzde kablosuz erişim 
ağı imkanları ile otellerde, tren istasyonlarında, havaalanlarında sınırsız erişim 
alanları bulunmaktadır (Turan,2015; Chang ve ark. 2018). Bilgi paylaşımının 
yanı sıra günümüzde internet bireysel anlamda, iletişim, alış veriş, sohbet, 
oyun ve eğlenceli vakit geçirmek için kullanılmaya başlanmış ve aynı zamanda 
kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşmıştır (Tsai ve Lin, 2003; Kurtaran, 2008; 
Olowodunoye ve ark. 2017).

BAĞIMLILIK

Bağımlılık, hem kişisel hem toplumsal yaşamı tehdit eden önemli bir halk 
sağlığı problemidir. Bireylerin yaşamlarında yalnız kalmaları, hayatın akışına 
ayak uyduramama, sosyal olarak sevgi ihtiyacının karşılanmaması, hayatını 
mutlu bir şekilde devam ettiremiyor olmaları kişilerin bağımlılık yapıcı madde 
kullanma eğilimini artırabilir. Bu maddeler kullanıldığında yaşamın zorlukla-
rı ile başa çıkılabilir hissi yaşanmaktadır. Bağımlılıkların başlangıç noktasında 
arkadaşlar ve sosyal çevre çok önemlidir (Usta, 2017).  Aile ilişkileri, anne ve 
babanın rol model olma şekli, çocuk ebeveyn ilişki düzeyleri bağımlılık yapıcı 
maddeler kullanımı ile bağlantılıdır (Günüç, 2013). Madde bağımlılığını, birey-
sel, sosyolojik ve psikolojik bir takım nedenler tetiklemektedir (Dinç, 2017).

Bağımlılık kavramı akla ilk olarak sigara, alkol, ilaç ve madde kullanımla-
rını getirse de eylemsel bağımlılıkların olduğu ihmal edilmemelidir. Eylemsel 
bağımlılıklar genellikle toplumda kötü alışkanlık olarak nitelendirilmekte ve 
bu nedenle de daha kolay gözden kaçırılmaktadır. Eylemsel bağımlılıklardan 
kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığının yanı sıra teknoloji ile ilgili medya, tele-
vizyon, cep telefonu, bilgisayar ve internet bağımlılığı şeklinde ele alınmaktadır 
(Kurtaran, 2008; Demirtaş, 2017).

BAĞIMLILILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bağımlı bireylerin kişilik özellikleri aşağıda verilmiştir:
•	 Bağımlılar dürtü ve güdülerin kontrolü yapmada zorlanırlar.
•	 Sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar.
•	 Gerçek hayatla yüz yüze gelmekten kaçınırlar, sorunlarla karşılaşmak-

tan ve mücadele etmekten kaçmak için kendilerine sanalda bir hayat 
kurarlar.
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•	 Gerçek yaşamdaki aile, okul, işe adapta olmakta başarısız oldukları için 
iletişim ve sosyal, aile ilişkileri bozulur.

•	 Sosyal çevredeki olumsuzluklar, gelen uyarıların düzenlenememesi 
kaygının yaşanmasına neden olur, birey kendi ve çevresiyle çatışma içi-
ne girer.

•	 Gerçek yaşamla uyum sağlamakta zorluk yaşadığı için risk yaşanmayan 
internet ortamına yönelir. Çünkü birey bu ortamda sorun yaşamamakta, 
kendine yeni bir dünya kurmuştur. Burada kendini mutlu hisseder. Başa-
rı, sevgi, ilgi ihtiyacını karşılamak için daha fazla zaman geçirmek amaç 
haline gelir ve daha fazla sorun yaşanmaya başlar.

•	 Bağımlı kişiler bağımlılıkların problem oluşturduğunu fark edemezler 
ve istedikleri zaman bırakabileceklerini düşünürler.

•	 Gelecekle ilgili bir düşünce, umut yoktur (Tsai ve Lin 2003; Young, 
2004; Kurtaran, 2008; Dinç, 2017).

BAĞIMLILIK TÜRLERİ

Alkol Bağımlılığı: Alkol alımının sürekli ve düzenli sürdürülmesi, tekrarlı 
bırakma girişimlerine rağmen bırakılamaması, bırakılma dönemlerinde yoksun-
luk belirtilerinin oluştuğu bir bağımlılık türüdür (Ateş ve ark., 2016).

Sigara Bağımlılığı: En yaygın bağımlılık türü olan sigara bağımlılığı pek 
çok kronik hastalığa zemin oluşturan bir durumdur. Sigaranın uyarıcı etkisi ne-
deniyle yaygın kullanıldığı bilinmektedir (Çetin ve ark., 2013).

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Merkezi sinir sistemini etkileyen birkaç 
ya da tek bir maddeye bağımlılık gösterme durumudur. Uyuşturucu maddeler 
haz verici niteliktedir. Ekstazi, esrar, LSD,  kokain, eroin bunlardan birkaçıdır 
(Arslan, 2017).

Yeme Bağımlılığı: Bireylerin yemek yemeyi durduramadıkları bir bağım-
lılık türüdür. Bağımlı bireyler kalori açısından yüksek, keyif verici, bağımlılık 
potansiyeli yüksek gıdaları çok miktarda tüketirler. Eylem temelli olan bir ba-
ğımlılıktır (Kandeğer ve Bozkurt, 2016).

Egzersiz Bağımlılığı: Aşırı ve engellenemez düzeyde fiziksel egzersiz 
yapma durumudur.  Eylemsel bir bağımlılık türüdür (Vardar ve ark., 2012).
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Eylemsel bağımlılıklarda bireyler diğer bağımlılıklara benzer şekilde fizik-
sel ve psikolojik belirtiler gösterirler.  Eylemsel bağımlılıklar özgüven eksikliği, 
yalnızlık, anksiyete depresyon, sosyal izolasyon gibi sorunlar nedeni ile ortaya 
çıkabildiği gibi bağımlılık düzeyinin artmasıyla bu sorunlar da kişinin hayatını 
çok daha fazla etkiler. İnternet bağımlılığı da eylemsel bağımlılıklardan biridir 
(Kurtaran, 2008; Demirtaş, 2017).

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Son yüzyılda bilişimin yayılması ve küreselleşme ile internet her yaştaki 
bireyin; özellikle de gençlerin yaşamlarındaki en önemli araçlardan biri haline 
gelmiştir. İnternet pek çok yönüyle faydalı bir araç olmakla beraber bağımlılık 
yaratması nedeni ile insan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu bağımlılık türü 
psikiyatri profesyonelleri tarafından da fark edilmekte ve bu bağlamda tanım-
lanma çabalarına girilmektedir. İnternet bağımlılığı herkes için sorun olabile-
cek bir bağımlılık türü olmakla birlikte en fazla gençleri etkilemektedir. (Young 
2007; Batıgün ve Kılıç, 2011; Adalıer ve Balkan, 2012;  Ceyhan, 2016;  Özgen 
ve Bavlı, 2017; Usta, 2017).

İnternet bağımlılığı kavramını ilk kez Psikiyatrist Dr.Ivan Goldberg günde-
me getirmiştir. Goldberg’ e göre (1996) “İnternet Bağımlılığı Bozukluğu “ağda 
geçirilen zamanı artırma isteği, ağla ilgili hayal kurma, planlanandan daha uzun 
süre internette kalma, sürekli fiziksel, sosyal ya da psikolojik sorunlara sahip 
olma” şeklinde ifade edilmiştir  (Aktaran: Balcı ve Gülnar, 2009). 

Young İnternet bağımlılığını (1998) “sarhoşluk yapıcı madde alımını içer-
meyen bir dürtü kontrol bozukluğu” biçiminde tanımlamış ve “patolojik ku-
mar oynamaya” benzetmiştir. Young’a göre internet bağımlısı bireyler; inter-
netin kullanımı hakkında endişelenmekte; doyum sağlayabilmek için internetin 
kullanımını gitgide arttırmakta; internet kullanımını kontrol altına almak ya da 
tamamen ortadan kaldırmak amacıyla tekrarlı bir şekilde başarısız girişimler-
de bulunmakta; internet kullanımını kısıtlamak istediğinde bu durum karşısın-
da rahatsız olma, ruh halinde değişiklik, huzursuzluk hissetme ve buna karşın 
bu durumun daha fazla interneti kullanma ile sonuçlanması; kendisi için hayati 
önem ya da fırsat teşkil eden imkanları internet kullanımı nedeni ile kaybetme 
ya da riske atma; aile bireylerine, terapistlere veya etrafındaki diğer bireylere 
yalan söyleyerek internetle olan bağını gizlemeye çalışma; interneti sorunlardan 
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ya da olumsuz duygulardan kaçmak için kullanma şeklinde davranışlar sergile-
mektedir (Young, 2007).

Sosyal bağlantıların gerçek hayata göre  internet üzerinden daha kolay 
kurulabilmesi, daha önceden tanınmayan kişiler ile kolay bir şekilde iletişime 
geçilebilmesi, insanların kendi duygu ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade 
edebilmesi, insanların göstermek istedikleri özellikleri gösterebilmesi ve bunun 
yanında gizli tutmak istedikleri yönlerini kolayca gizleyebilmesi, internet aracı-
lığı ile paylaşım ortamlarında diğer insanları ses çıkarmadan izleme olanağının 
bulunması gibi nedenler  bağımlılık oluşturmada interneti çekici kılan faktörler 
arasında yer almaktadır. Bunların yanında internete her an ulaşılabiliyor olma-
sı, yasak olana ulaşmayı kolaylaştırması, oyun oynamayı çekici hale getirmesi, 
risk almaya yardımcı olması internet kullanımını artırıcı diğer nedenler olarak 
dikkat çekmektedir (Ekinci, 2002). 

İnternet bağımlısı bireyler, internet kullanmayı bırakamaması, internette 
geçen sürenin uzatılması nedeniyle yemek yeme, uyku, okul ve işe gitme gibi 
işleri bilgisayar ile aralarında bir engel gibi görmektedir ve sonuç olarak temel 
sorumluluklarını aksatabilmekte, unutabilmekte yada yapamamaktadır. Bunun 
yanı sıra günden güne sosyal ortamlardan uzaklaşabilmekte ve yalnız kalabil-
mektedirler (Günüç, 2013; Aslan, 2017). 

Literatürde internet kullanımını etkileyen faktörler olarak dürtü kontrol 
problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik duyguları bildirilmiştir. 
Bireylerin, kişilerarası ilişkilerinin ve sosyal desteklerinin  yetersiz olması ve 
etkileşimlerin sadece internet yoluyla olması internet bağımlılığı gelişiminde 
başlıca rolü oynamaktadır (Batıgün ve Kılıç, 2011; Adalıer ve Balkan, 2012;  
Ceyhan, 2016;  Özgen ve Bavlı, 2017; Usta, 2017).

İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU TANI KRİTERLERİ

2013’te Ruhsal Bozukluklar Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı DSM’nin 
güncellenmiş şekli olan DSM-V’te “internet oyun oynama bozukluğu” madde 
kullanımı ile ilişkili bozukluklar ve bağımlılıklar başlığı altında değerlendiril-
miştir (DSM-V, 2013).

DSM-V Önerilen Tanı Kriterleri:
1.  İnternet oyunlarıyla aşırı uğraş (birey bir önceki oyun eylemini düşünür 

ya da bir sonraki oyunu oynamayı beklemektedir; internet oyunu oyna-
ma günlük yaşamdaki en baskın eylem haline gelmiştir).  
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 Not: Bu bozukluk kumar oynama bozukluğu altında yer alan internet-
te kumar oynamadan farklıdır.  

2.  İnternetten uzaklaştırıldığında çekilme belirtileri ortaya çıkar (bu bul-
gular tipik olarak irritabilite, anksiyete veya üzüntü ile tanımlanabilir, 
fakat farmakolojik çekilme belirtilerine ait fiziksel bulgu gözlenmez).  

3.  Tolerans gelişimi-İnternet oyunlarına katılmak için gerekli olan sürenin 
gitgide arttırılması ihtiyacı.  

4.  İnternet oyunlarına katılımı kontrol altına alabilmek için yapılan başarı-
sız girişimler.  

5.  İnternet oyunları nedeni ile, internet oyunları haricinde, önceden ilgi du-
yulan hobi ve eğlenceli aktivitelere ilgi kaybı.  

6.  Psikososyal sorunlara yol açtığını bilmesine rağmen internet oyunları-
nın aşırı kullanımına devam etmesi.  

7.  İnternet oyunları için harcadığı süre ile ilgili olarak aile üyeleri, terapist 
ya da diğer kişileri kandırmıştır.  

8.  İnternet oyunlarımı olumsuz duygu ve duygulanımdan kaçmak ya da 
rahatlamak için kullanmaktadır.  

9.  Önemli bir ilişki, iş veya eğitim ya da kariyer olanağını internet oyunla-
rına katılabilmek için tehlikeye atmış veya kaybetmiştir (DSM-V, 2013).

İNTERNET BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİ

İnternet bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak burada bağım-
lının motivasyonunun önemli bir yeri vardır. İnternet bağımlılığında tedavide 
hedef, altta yatan psikiyatrik problemin tedavi edilmesi olmalıdır. İnternet ba-
ğımlılığı pek çok psikiyatrik sorunla bir arada bulunabilir ve hatta bu sorunlar 
internet bağımlılığına sebep olabilmektedir (Arısoy, 2009; Demirtaş, 2017). İn-
ternet bağımlılığında kognitif davranışsal yaklaşımlar ve psikososyal destek de 
tedaviye yardımcı olabilmektedir. Ayrıca tedavi süreci içinde bireylerin yalnız-
lık duyguları ile baş etmeleri, aile ve arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesi, çatışma-
ların çözümlenmesi, diğer ruhsal sorunların ele alınması da önemlidir (Young, 
2007; Turan, 2015).
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve YAPILAN ARAŞTIRMALAR

İnternet bağımlıları internet kullanmayı bırakamaması, internette geçirmeyi 
planladıkları sürenin uzaması nedeniyle fiziksel ihtiyaçlar, sorumluluklar, çalış-
ma gibi işleri internet ile arasında bir engel olarak görmekte ve temel sorumlu-
luklarını aksatabilmekte, erteleyebilmekte, unutabilmekte yada yapamamakta-
dır (Günüç, 2013; Aslan, 2017). Uzun süreli internet kullanımı ile uykusuzluk, 
kilo alma, kötü beslenme, iskelet  sistemi hastalıklarının görülebildiği bilinmek-
tedir. Bununla birlikte internet bağımlısı bireyler, internet kullanamadıklarında 
ise sinirli, kaygılı üzüntülü, depresif hatta saldırgan davranışlar gösterebilmek-
tedirler (Özçelik, 2016; Demirtaş, 2017;). Özellikle genç bireylerde internette 
daha uzun zaman geçirebilmek için yalan söyleme, kendini çevreden izole etme 
davranışları da görülebilmektedir (Özçelik, 2016; Arslan, 2017).

İnternet bağımlılığı son yılların araştırma konularından biridir. Yapılan ulu-
sal ve uluslararası çalışmalarda internet kullanımını etkileyen faktör olarak daha 
çok dürtü kontrol problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik duy-
gularının yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yalnızlık duygusu, düşük duygusal 
zeka ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Suhail ve Bergees 2006; Jang ve ark 2008; 
Esen ve Gündoğdu (2010); Batıgün ve Kılıç 2011; Bahrainian ve ark 2014; 
Yılmaz ve ark 2014).  Ayrıca, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olmanın, 
internetin günlük iletişimde uzun süreli kullanımının, erkek olmanın, gelecek 
beklentisi, yaşam doyumu ve özdenetimin düşük olmasının; nörotizm, kaygı ve 
somatizasyonun yüksek olmasının internet bağımlılığı ile ilişkisini gösteren ça-
lışmalar mevcuttur (Simkova ve Cincera, 2004; Batıgün ve Kılıç, 2011; Alaçam 
ve ark. 2015; Olowodunoy ve ark. 2017; Karasu ve ark, 2017; Özgen ve Bavlı, 
2017; Arıkan ve Tekin, 2017).

Nijerya’da üniversite okuyan 16 ve 21 yaşları arasında olan ve rastgele yön-
tem kullanarak 300 öğrenci ile yapılan çalışmada, erkek ve kadın ergenler ara-
sındaki kişilik özellikleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda dışa dönüklük kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ile 
ilişkili olmadığını ve erkek ergenlerin, kadın akranlarına kıyasla internet bağım-
lısı olma şansının daha fazla olduğu bulunmuştur (Olowodunoy ve ark. 2017). 
Tayvan’daki 12 okulda öğrenim  gören 910 öğrenci ile yapılan bir çalışmada 
internet bağımlılığı oranı % 6 olarak bulunmuş ve bağımlıların diğer öğrenci-
lerden daha çok çevrimiçi kaldıklarını, mesajlaştıklarını, e-posta ve oyunlara 
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çok fazla zaman ayırdıkları ortaya koyulmuştur.  Bağımlı bireyler, internetin 
eğlenceli olduğunu ve kullanıcıya zevk verdiğini belirtmekle birlikte günlük ya-
şamlarını olumsuz etkilediğini de belirtmişlerdir (Chou ve Hsiao, 2000). Lin ve 
Tsai (2002) çalışmalarında öğrencilerin % 17’sinin bağımlılık belirtisi göster-
diğini ve bağımlı olanların duygusal gereksinimler ve utangaçlık duygusu gibi 
nedenlerle internete yöneldiklerini bildirmişlerdir.

Simkova ve Cincera (2004) Çek Cumhuriyeti’nde bir grup üniversite öğ-
rencisiyle yaptıkları araştırmada kız öğrencinin % 1’inin; erkek öğrencinin % 
9’unun internet bağımlısı olduğunu bulmuşlardır. Niemz ve ark. (2005) Notting-
ham Trent Üniversitesi’ndeki araştırmalarında, patolojik internet kullanımı ora-
nının % 18.3 olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca internet bağımlılarının akademik 
ve sosyal alanda, kişilerarası ilişkilerinde daha çok problem yaşadıklarını ortaya 
koymuşlardır. Suhail ve Bergees (2006) 200 öğrenci ile yaptıkları çalışmada 
internet bağımlılığı belirtileri gösterenlerin kişiler arası ilişkilerde sorun yaşa-
dıklarını, giderek yalnızlaştıklarını bulmuşlardır.  Sally (2006) Hong Kong’da  
üniversite öğrencilerinde yaptığı araştırmasında  % 18’inin bağımlılık belirtisi 
gösterdiğini belirtmiştir. Bu çalışmaya göre  akademik performans ve cinsiyetin 
internet bağımlılığının iki temel belirleyicisi olduğu ortaya koyulmuştur.

Son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara rastlan-
maktadır. Karasu ve ark. (2017) ve Özgen ve Bavlı (2017) erkek öğrencilerin 
bağımlılık oranının, kız öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Esen ve Gündoğdu (2010) araştırmalarında aile ve öğretmen desteği arttıkça 
internet bağımlılığı puanlarının düştüğü nü gözlemlemişlerdir. Batıgün ve Kılıç 
(2011) bağımlılık düzeyleri yüksek olan bireylerin  algıladıkları sosyal destek, 
gelecek beklentisi ve yaşam doyumlarının düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ka-
rasu ve ark. (2017) internet bağımlılığı ile aile sosyal desteği arasında ilişki 
olduğunu aile sosyal desteği arttıkça bağımlılık puanının azaldığını belirtmiş-
lerdir. 

Ülkemizde gençler üzerinde internet bağımlılığı düzeyini belirlemeye yö-
nelik çalışmalar daha çok lise ve üniversite öğrencileri üzerine odaklanmıştır. 
Üniversite öğrencilerinin öncelikli olarak ele alınmasının nedenleri olarak öğ-
rencinin genellikle eğitimini sürdürmek için yaşadığı çevreden uzaklaşması, 
yaşam koşullarının zorlaşması, eğitim ve sosyal yaşama dair sorunlarını çöz-
me konusunda desteksiz kalması ya da desteğin azalmasıdır. Tüm bu durumlar 
hali hazırda ergenlik problemleri ile baş etmek zorundaki bireylerin bağımlılık 
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özellikleri göstermesine neden olabilir. İnternet her yerden ulaşılabilir olması, 
her an kullanılabilmesi ve yasal bir uygulama olması nedeni ile en kolay geliş-
tirilebilecek bağımlılıklardan biridir. Ülkemizde üniversite öğrencilerinde ya-
pılan çalışmalar değerlendirildiğinde bazı değişkenlerin çok önemli olduğu ve 
bu özelliklere sahip olan gençlerin zamanında ele alınması halinde bağımlılığın 
önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Aşağıda çalışmalarda internet bağımlılı-
ğı ile ilgili değişkenler bildirilmiştir. 

1. Cinsiyet: Üniversite öğrencilerinde yapılan pek çok araştırmada erkek öğ-
rencilerin bağımlılık oranının yüksek olduğu bulunmuştur (Çakır Balta ve Horzum, 
2008; Aslan Üçkardeş, 2010; Batıgün ve Kılıç, 2011; Alaçam, 2012; Morsünbül, 
2014; Kır ve Sulak, 2014; Babacan Gümüş ve ark., 2015; Kuzucu ve ark., 2015; 
Çavuş ve ark., 2016; Özgen, 2016; Ceyhan, 2016; Arcan ve Yüce, 2016; Usta, 2017; 
Çakmak ve ark., 2016; Karasu ve ark., 2017; Özgen ve Bavlı, 2017; Arıkan ve Te-
kin, 2017;; Ulutaşdemir ve ark., 2017; Esenyel, 2017; Bülbül ve ark., 2018;).

2. Yaş: Çalışmalarda yaş arttıkça internet bağımlılığı düzeyinin azaldığı bil-
dirilmektedir. (Alaçam, 2012; Ergin ve ark., 2013; Gemici, 2015; Turan, 2015).

3. Gelir Düzeyi: Gelir düzeyi artıkça bağımlılık düzeyi arttığı bildirilmek-
tedir (Batıgün ve Kılıç, 2011; Çavuş ve ark.,  2016; Ulutaşdemir ve ark., 2017; 
Arıkan ve Tekin, 2017).

4. Psikolojik Durum: Üniversite öğrencilerinde  kaygı ve anksiyetenin ol-
ması internet bağımlılığı oranını artırmaktadır (Batıgün ve Kılıç, 2011; Adalıer 
ve Balkan, 2012; Özgen, 2016; Ceyhan, 2016; Özgen ve Bavlı, 2017).

 İnternet bağımlılığı oranı arttıkça depresyon durumu artmaktadır (Alaçam, 
2012; Adalıer ve Balkan, 2012; Özdemir, 2016; Günay ve ark., 2018).

Yalnızlık ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Ala-
çam, 2012 Morsünbül, 2014; Gemici, 2015; Arcan ve Yüce, 2016).

6. Diğer Bağımlılıklar-Uğraşlar: Sigara ve alkol kullanan öğrencilerin 
internet bağımlılığı düzeyi daha yüksek bulunmuştur (Alaçam, 2012; Turan, 
2015; Alaçam ve ark., 2015; Ulutaşdemir ve ark., 2017).

SONUÇ

Yapılmış çalışma sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik 
durum, diğer bağımlılıklar-uğraşlar ile internet bağımlılığı düzeyleri arasında 
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anlamlı bir fark saptanmıştır. Erkek olma, genç olma, yüksek sosyo-ekonomik 
düzeye sahip olma,  kaygılı, anksiyeteli, depresif ve yalnız olma, alkol sigara 
kullanıcısı olma, internette çok zaman geçirme internet bağımlılığı açısından 
riskli durum olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda risk gruplarındaki 
gençlerin üniversitelerin ilgili birimlerince izlenmesi ve gerekli girişimleri yap-
ması önerilmektedir.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİLİK VE 
İNOVASYON

Yeşim CEYLANTEKİN1, Dilek ÖCALAN2

1-2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Afyonkarahisar / Türkiye

Öz: Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin inovasyon ve yenilikçilik 
kavramlarına ilişkin bilgilerini değerlendirmek, inovasyon ve yenilikçi olma is-
teklerini motive ederek farkındalık oluşturmaktır. Afyonkarahisar Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde klinik staj 
uygulamasında olan 60 hemşirelik öğrencisi pilot uygulama aşamasında araş-
tırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, sosyo-demografik veri toplama 
formu ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Öğrencilerin %55’inin 
inovasyon teriminin anlamını bilmediği, % 50’sinin inovasyon ve yenilikçilik 
terimlerini karıştırdığı, %86.7’sinin inovasyonla ilgili herhangi bir eğitim alma-
dığı saptanmıştır. Öğrencilerin tamamının inovatif bir girişimi yoktur. Öğrenci-
lerin %56.7’si aldıkları hemşirelik eğitiminde yenilikçi modellerin kullanıldığı-
nı, %86.7’si simülasyon eğitiminin derslerde verilmediğini belirtmiştir. Öğren-
cilerin  %56.7’si hemşirelik bakımında yenilikçi davranışın gerekli olduğunu 
düşünürken, %60’ı kendini sorgulayıcı, %15’i yenilikçi, %10’u öncü, %8.3’ü 
kuşkucu ve %6.7’si  gelenekçi olarak tanımlamıştır. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 
puanları gruplandırıldığında ise; öğrencilerin  %56.1’inin kuşkucu, %42.2’si-
nin sorgulayıcı, %1.7’sinin öncü olduğu görülmektedir. Çalışmada, öğrencilerin 
çoğunluğunun kendini sorgulayıcı olarak tanımlamalarına rağmen, ölçek grup-
landırmasına göre katılımcıların yarıdan fazlası kuşkucudur. Kendini yenilikçi 
olarak tanımlayan öğrenciler olmasına rağmen, ölçek gruplandırmasına göre 
yenilikçi grubunda hiç öğrenci bulunmaması dikkat çekicidir. Hemşirelik öğ-
rencilerinin hiçbirinin inovatif bir girişimde bulunmadığı ve yenilikçi olmadığı 
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görülmektedir. Mesleki olarak inovatif ve yenilikçi davranışlarının gelişme-
si için bu kavramların benimsenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması 
gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi veren sağlık profesyonelleri de inovatif ve 
yenilikçi yaklaşımlara açık meslek adayları yetiştirmek ile sorumludur. Hemşi-
relik alanında konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

GİRİŞ  

İnovasyon terimi örgütlerde daha önce mevcut olan bilgilerin farklı kulla-
nımını ya da yeni bilgi üreterek değer yaratmanın nasıl gerçekleşeceğini ifade 
eden bir terim olarak tanımlanmaktadır (Ekiyor ve Arslantaş, 2015). Son yıllar-
da gelişen teknoloji ile beraber inovasyon terimi yaratıcılık ekonomisine geçişin 
simgesi konumuna gelmiştir. Yenilik iyi bir fikirle başlar sonrasında ise inovas-
yonla yaratıcı süreç tamamlanır. İnovasyon bazen uzak hedeflere ulaşmak için 
sabırla çıkılan yolda başarı ile sonuçlanan bir süreçtir (Şengün, 2016).

İnovasyon, bireylerin gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan ürün ve hiz-
metlerin sunulmasını, gereksinimlerin hızlı ve iyi şekilde sunulmasını sağlar. 
Ülkeler ekonomik büyümenin faydalarını inovasyon sayesinde elde ederler. 
İnovasyon yapan, yeni teknolojiler üreten ve bu yeni teknolojilerin adaptasyo-
nunu teşvik eden  ülkeler diğerlerine göre daha hızlı büyüme kaydederler. Çün-
kü uzun dönem ekonomik büyüme, inovasyonu ve yeni teknolojileri destekle-
yen ortamların yaratılmasına ve beslenmesine bağlıdır (Arpacı, 2011). 

Günümüzde dünya genelindeki Ar-Ge faaliyetlerinin %95’i, dünya patent 
mülkiyetinin de %94’ü gelişmiş ülkelerin elindedir. Dünya nüfusunun %70’ini 
oluşturan gelişmekte olan ülkeler bu faaliyetlerin %5’ini gerçekleştirmekte ve 
dünya patent mülkiyetinin %6’sına sahiptirler. Türkiye’de elektronik ve yazılım 
ihtiva eden tıbbi cihazlar oldukça pahalı ve katma değeri yüksek ürünlerdir. Bu 
ürünlerin yurt dışından getirilmesi ülke ekonomisi için ciddi yük oluşturmakta 
ve cari açığa neden olmaktadır. Kalkınmışlık düzeyinin ölçümünde kullanılan 
en önemli göstergelerden biri de sağlık harcamaları olduğu için, sağlık alanında 
özellikle ülke bazında üretilen ve kullanıma sunulan inovatif ürünler ülke eko-
nomisine oldukça fazla destek sağlayacaktır (Altındiş ve ark., 2017).

İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hizmetleri gel-
mektedir. Hemşirelik alanında kalitenin artırılması, uygun bakım modellerinin 
oluşturulması ve sürdürülmesinde inovasyon önemlidir. Yenilik ise,  yeni ve de-
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ğerli olan bir düşünce ya da bilgiyi, doğru yer ve zamanda somutlaştırarak, top-
luma yararlı ürün ya da sürece dönüştürmektir. Yenilik ve yenilenme çalışmaları 
hemşirelik bakımının daha kaliteli hale getirilmesinde önemlidir. Hemşirelik 
bakım hizmetinde gereksinimleri belirlemek ve bu gereksinimleri gidermek 
adına hemşirelerin yenilikçi düşünceye sahip bireyler olmaları, yeniliğe açık 
olmaları, yenilikçi yaklaşımlara karşı gelmemeleri, yenilikler düşünüp uygula-
maları ve yenilikçi rolünü etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir (Uslu, 
2013; Dil, Uzun ve Aykanat, 2012).İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin 
geliştirilmesi ve sürdürülmesinde yaşamsal bir önem taşımaktadır. İnovatif uy-
gulamalar, hastaların hastanede kalış süresini kısaltmakta, hastaların daha az 
ağrı çekmesini sağlamakta ve hastaların hastanede kalış süreleri boyunca kon-
forlu bir iyileşme dönemi geçirmelerini sağlamaktadır (Sarıoğlu, 2014; Aksoy, 
2016). Hemşirelikteki inovatif uygulamalar aynı zamanda sağlık bakım hizme-
tinin kalitesini ve etkililiğini arttırmaktadır (Dil, Uzun ve Aykanat, 2012; Weng 
ve ark., 2016; White ve ark, 2016).

Hemşirelik eğitiminde de son yıllarda uygulamaların kanıta dayalı olması, 
bilginin beceriye dönüştürülebilmesi amaçlı öğrencilerin simülasyon sistemati-
ği ile eğitilmesi,  hasta bakımında standardizasyon ve akreditasyon çalışmala-
rında artış olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalar   hemşirelerin  eleştirel  düşünme  
ve  karar  verme  becerilerini  arttırarak, hemşirelikte  inovasyon  çalışmalarını  
kolaylaştırıcı  etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Dil, Uzun ve Aykanat, 2012; 
Weng ve ark., 2016; White ve ark, 2016). Hasta bakım hizmetlerindeki ihtiyaç-
ların neler olduğunu belirlemek ve bu ihtiyaçları gidermek için her şeyden önce 
hemşirelerin inovatif yaklaşımlara karşı dirençli davranmamaları, yeniliğe açık 
olmaları, yenilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya aktarabilmeleri ve ino-
vatör (yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergilemeleri gerekmektedir. Özellikle 
sağlık alanında ürün inovasyonu iyi yapılırsa ve hem hizmet alanlar hem de 
hizmet verenler tarafından da ilgi görürse mükemmel sonuçlar elde edilebilir. 
Ancak bu süreçte yeni ürün geliştirmeye ya da kullanmaya niyetlenen hemşi-
relerin bir takım riskleri dikkate almaları gerekmektedir. Örneğin; hastalardan 
gelecek direnç, uygulamanın her adımında insan hayatına zarar vermeme ilkesi, 
maliyet fazlalığı ve zaman kaybı bu risklerden bazılarıdır (Ağaç ve Baki, 2016; 
Avcı, 2017).

Hemşireler, bakım gibi oldukça önemli ve karmaşık bir hizmeti verirken, 
verdikleri hizmeti sürekli gözden geçirerek uygun ve etkin olup olmadığını sor-
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gulama, bununla birlikte hizmetin nasıl ve hangi yollarla daha etkin, kaliteli ve 
maliyet etkili verilebileceğini uygulayabilmesi için yenilikçi olmaları, yeniliği 
başlatmaları ve sürdürmeleri gerekmektedir (Kara, 2015; Keleşoğlu ve Kalaycı, 
2017). Ancak hemşirelik öğrencilerinin inovasyon ve yenilikçilik davranışları 
üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle konunun 
üzerinde çalışma yapılmasının gerekli olduğu kanısına varılmıştır.Hemşirelik 
öğrencilerinin inovasyon ve yenilikçilik konusunda bilgilerinin değerlendiril-
mesi,  meslekte kaliteli bakım ve sağlık hizmeti için meslek üyelerinin yenilikçi 
davranışlara özendirilmesi çok önemlidir.

Hemşirelik hizmetlerinin, meslek üyeleri tarafından sürekli gözden geçiri-
lerek sorgulanması önemlidir. Hemşirelerin, tedavi ve bakım uygulamalarında 
daha etkin, kaliteli ve uygun maliyette hizmet verilebileceğini belirleyerek ye-
niliği başlatmaları ve sürdürmeleri gerekmektedir.  Ancak hemşirelik öğrencile-
rinin inovasyon ve yenilikçilik davranışları üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin inovasyon, 
yenilikçilik kavramlarına karşı bilgilerini değerlendirmek, inovasyon ve yeni-
likçi olma isteklerini motive ederek farkındalık oluşturmaktır.

YÖNTEM

Çalışmada, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi  Hemşirelik bölümünde intörn olarak öğrenim gören 60 hemşirelik 
öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya katılmaya gönüllü 
olmayan, anket ve ölçek formunu eksik dolduran öğrenciler çalışma dışı bıra-
kılmıştır.

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan  çalışmaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik bölümünde intörn ola-
rak öğrenim gören 60 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında 
sosyo-demografik veri toplama formu ve 20 maddelik “Bireysel Yenilikçilik 
Ölçeği” (BYÖ)’nden yararlanılmıştır. Sosyo-demografik veri toplama formu li-
teratür eşliğinde araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ); Beşli likert tipindeki BYÖ, Hurt ve 
arkadaşları  tarafından geliştirilmiştir (Hurt ve ark., 1977: 58-65). Ölçek,  Kılı-
çer ve Odabaşı tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik-güvenirliği yapılmıştır 
(Kılıçer ve Odabaşı, 2010).   BYÖ, değişime direnç, fikir önderliği, deneyime 
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açıklık ve risk alma olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabile-
cek toplam puan 14-94 arasında değişmektedir. Toplam puana göre öğrencilerin 
BYÖ kategorileri şu şekildedir: 80 üzeri yenilikçi, 69-80 öncü, 57-68 sorgula-
yıcı, 46-56 kuşkucu ve 46 altı gelenekçi. Yenilikçilik puanına göre BYÖ puanı 
68 üzerinde olanlar “yüksek düzeyde yenilikçi”, 68-64 arasında olanlar “orta 
düzeyde yenilikçi” ve 64 altında olanlar ise “düşük düzeyde yenilikçi” olarak 
adlandırılmaktadır. Orijinal ölçeğin ve Türkçeye uyarlanmış ölçeğin Cronbach 
alfa katsayısı sırasıyla 0.89 ve 0.82’dir (Başoğlu ve Durmaz, 2017; Ertuğ ve 
Kaya, 2017). Bu çalışmada ise, BYÖ’nün Cronbach alfa katsayısı ise 0.81 olup, 
güvenirlik yönünden orijinal ve Türkçeye uyarlama çalışmasına benzer bulun-
muştur.

Veriler SPSS 18.0  paket programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar %95 gü-
ven aralığında, anlamlılık  p<0.05 olarak belirlenmiştir. Çalışmada gözlem sa-
yısı 30’un üzerinde olduğu için parametrik testler yapılmıştır. Çalışmada yapı-
lan normallik testinde Kolmogorov-Smirnov değeri 0,260 olup, p>0.05 olduğu 
için veriler normal dağılım göstermiştir. İstatistiksel açıdan frekans ve ortalama 
değerler hesaplanmış, Ki-Kare testi ve Pearson Chi-Square  testi, Korelasyon 
analizi kullanılmıştır.

Araştırma için Afyon Kocatepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etik 
Kurulu’ndan (Sayı: 2018-122 Tarih:04.05.2018) izin alınmıştır. Ayrıca çalışma 
için gerekli kurum izni alınmıştır. Çalışma için katılımcılardan sözlü ve yazılı 
onam alınmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğin-
de, yaş ortalaması 22.1±0.87, % 78.3’ü kız, % 20’si sağlık meslek lisesi mezu-
nu, %81.7’si çekirdek aileye sahip, %41.7’ sinin ekonomik durumu iyi ya da 
çok iyi seviyededir. Öğrencilerin %93.3’ü öğrenim dönemi boyunca konferans, 
seminer, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katıldıklarını belirtmiştir. Öğren-
cilerin %55’inin inovasyon teriminin anlamını bilmediği, % 50’sinin inavasyon 
ve yenilikçilik terimlerini karıştırdığı ve  %86.7’sinin inovasyonla ilgili herhan-
gi bir eğitim almadığı saptanmıştır. 

Öğrencilerin tamamının inovatif bir girişimi olmadığı tespit edilmiştir 
(Tablo 1). Öğrencilerin %56.7’si aldıkları hemşirelik eğitiminde yenilikçi mo-
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dellerin kullanıldığını belirtirken, %86.7’si simülasyon eğitiminin derslerde ve-
rilmediğini ifade etmiştir (Tablo 1). 

Öğrencilerin %80’i hemşirelerin eleştirisel düşünme ve karar verme gücüne 
sahip olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin kendilerine yönelik yenilikçi bir 
girişiminin olup olmadığını belirlemek için sorulan soruda sadece %33.3’ü ye-
nilikçi bir girişiminin olduğunu belirtmiştir. Ancak girişimde bulunan öğrenci-
lerin %71.4’ü girişimlerinin sadece hayal etmede kaldığını belirtirken, %14.3’ü 
keşfetme ve üretme aşamasına geçtiği, hiçbir öğrencinin yenilikçi girişimini 
ticarileştiremediği belirlenmiştir. Öğrencilerin  %56.7’si hemşirelik bakımında 
yenilikçi davranışın gerekli olduğunu düşünmektedir. 

Yenilikçi davranışın en önemli nedenleri sırasıyla; hasta merkezli bakım 
(%35),bilgi teknolojilerini kullanma (%33.3), kalite geliştirmeye odaklanma 
(%28.3), multidisipliner ekip anlayışı ile çalışma (%28.3) kanıta dayalı uygula-
maları geliştirme (%26.7) dir.   

Öğrencilerin %60’ı kendini sorgulayıcı, %15’i yenilikçi, %10’u öncü, 
%8.3’ü kuşkucu ve %6.7’si de gelenekçi olarak tanımladığını belirtmiştir. Ken-
dini yenilikçi olarak tanımlayan öğrencilerin %25’i yenilikçi davranışını geliş-
tirmek için bir girişimde bulunduğunu fakat %88.4’ünün bu davranışı hayata 
dökemediği tespit edilmiştir. Bu davranışa engel olan sebepler ise sırasıyla; 
ne yapacağımı bilemedim (%47.4), ekonomik olarak üstesinden gelemedim 
(18.4), faydalı model/patent hakkında hiç bilgim yok (18.4), destek göremedim 
(%13.2), diğer (%2.6) nedenlerdir. 

Öğrencilerin sosyoekonomik durumları ile inovasyon teriminin anlamını 
bilme, kongre vs. katılma, inovasyon girişiminde bulunma ve bu girişimini ha-
yata dökme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin not 
ortalaması ile inovasyon teriminin ne olduğunu bilmeleri arasında %69’luk bir 
ilişki bulunmuştur ancak bu ilişki anlamlı değildir (p>0.05, p=0.609).
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Tablo 1. Öğrencilerin İnovatif Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (n=60)

Değişkenler Sayı (n)  Yüzde (%)

İnovasyon teriminin anlamını bilme durumu
Evet
Hayır

27
33

45
55

Yenilikçilikle inovasyon terimi aynı mıdır?
Evet
Hayır
Fikrim yok

30
29
1

50
48.3
1.7

İnovasyonla ilgili eğitim alma durumu
Evet
Hayır

8
52

13.3
86.7

Eğitimi nereden aldı?
Kongrelerden
Ders hocalarımdan
İnovasyon zirvesi
UHOK

17
37
2
4

22.2
44.4
11.1
22.2

İnovatif bir girişimi oldu mu?
Evet
Hayır

0
60

0
100

İnovasyon çeşitlerini bilme durumu
Evet
Hayır

7
53

11.7
88.3

Hemşirelik eğitiminde yenilikçi modeller 
kullanılma durumu
Evet
Hayır

34
26

56.7
43.3

Simülasyon eğitimi derslerde verilme durumu
Evet
Hayır

8
52

13.3
86.7
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Cinsiyete bağlı inovasyon teriminin bilinmesi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p<0.01). İnovasyon terimini erkek öğrencilerin büyük çoğunlu-
ğunun (%84.6) bildikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile inovasyon 
terimini bilme durumları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05, 
p=0.001) (Tablo 2). 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetleri ile İnovasyon  
Terimini Bilme Durumları

İnovasyon Terimini Bilme Durumu

Evet Hayır Toplam P değeri

Cinsiyet

Kız (n) 16 31 47 0.001

Erkek (n) 11 2 13

Toplam (N) 27 33 60

(df=1, X2=10,523a, p<0.05)
Bireysel Yenilikçilik Ölçeği toplam puanları değerlendirildiğinde; Öğren-

cilerin puan ortalamaları 56,46±3,20 olduğu, Min: 46, Max: 66 puan aldıkla-
rı belirlenmiştir. Ölçek  puanları gruplandırıldığında; öğrencilerin  %56.1’inin 
kuşkucu, %42.2’sinin sorgulayıcı, %1.7’sinin öncü olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 3). Öğrencilerin BYÖ toplam puan ortalamaları ile inovasyon teriminin 
anlamını bilme durumu ve girişimcilik eğilimleri arasında  anlamlı ilişki bulun-
mamıştır (p>0.05). Öğrencilerin kendini tanımlama durumu ile yenilikçi giri-
şimde bulunma durumu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05, 
p=0.000). Kendini sorgulayıcı ve yenilikçi olarak tanımlayan öğrencilerin yeni-
liğe yönelik davranışlarının arttığı belirlenmiştir.
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Tablo 3. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Gruplandırması

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği  Gruplandırması n %

Yenilikçi (80 puan üzeri) - -

Öncü (69-80 puan) 1 1.7

Sorgulayıcı (57-68 puan) 25 42.2

Kuşkucu (46-56 puan) 34 56.1

Gelenekçi (46 puan altı) - -

SONUÇ

İnovatif ve yenilikçi davranışlar, hemşirelik bakımında kalitenin geliştiril-
mesi ve sürdürülmesinde yaşamsal bir önem taşımaktadır. Hemşirelik bakım 
hizmetinde gereksinimleri belirleyip çözüm bulmak için, hemşirelerin yenilikler 
düşünüp uygulamaları ve yenilikçi rollerini etkin bir şekilde kullanmaları ge-
rekmektedir. Çalışmada, öğrencilerin çoğunluğunun kendini sorgulayıcı olarak 
tanımlamalarına rağmen, ölçek gruplandırmasına göre katılımcıların yarıdan 
fazlası kuşkucudur. Kendini yenilikçi olarak tanımlayan öğrenciler olmasına 
rağmen, ölçek gruplandırmasına göre yenilikçi grubunda hiç öğrenci bulunma-
maktadır. 

Hemşirelik öğrencilerinin hiçbirinin inovatif bir girişimde bulunmadığı ve 
yenilikçi olmadığı görülmektedir. Mesleki olarak inovatif ve yenilikçi davranış-
larının gelişmesi için bu kavramların benimsenmesi ve bu konuda farkındalık 
oluşturulması gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi veren sağlık profesyonelleri 
de inovatif ve yenilikçi yaklaşımlara açık meslek adayları yetiştirmek ile sorum-
ludur. Bu nedenle eğitim içeriklerine hemşirelikte inovasyon konularının eklen-
mesi ve eğitim programlarının bu yaklaşıma göre güncellenmesi gerekmektedir. 
Hemşirelik alanında konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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Öz: Bu çalışmanın çıkış nedeni; özellikle kimlik ve benlik kavramlarının 
iç içe geçmiş olarak son yüzyılda insanlar üzerinde oluşturduğu hızlı değişimin 
ve buna bağlı olarak internet bağımlılığının neden olduğu sosyal medya feno-
menliği ve dijital oyunlar alanındaki etkilerinin incelenmesidir. Toplum mühen-
disliğinin yarattığı perspektif içindeki gelişme insanı özneden nesne haline ge-
tirmektedir. Toplumsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışan insan, farkında olmadan 
kendi kararını vermekten yoksun kalmaktadır. Kendi tercihleri zannettiği ancak 
düş âleminde dayatılan sanal mutluluk kendisini teslim almakta, kendini yöne-
ten pozisyonundan ayrılmaktadır.  Bu inançtan hareketle bu çalışmanın amacı; 
sağlıklı kişilik ve benlik yapısının oluşmasında sosyal, kişisel ve fiziksel faktör-
lerin toplum ve aile yapılarındaki güçlü iletişim bağı ile ilişkili olduğunu göster-
mektir. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen amaçtan hareketle literatür çalışması 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bir veri oluştursa dahi tüm araştırma evrenine 
ulaşmakta kısıtlıdır. Varılmak istenen sonuç;  konu ile ilgili araştırmacının, uy-
gulamacının, öğrencinin, diğer okurların ve insanlığın gelişmeler hakkında bil-
gilendirilmeleri sonucunda toplumumuza daha faydalı olacak kapsam,  içerik ve 
kalitede uygulamaların gerçekleştirilebileceğidir. 
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KAVRAMSAL KURAM ve ÇERÇEVE

Benlik kavramı, Yunan kültüründe “epimelesthai sautou”  “kendine dik-
kat etmek, kendinle ilgilenmek” olarak tanımlanıyordu. Helenistik döneminde, 
Sokratesçi “kendine dikkat etme” kavramı yaygın, evrensel bir temaya dönüştü. 
Antik Yunan’dan sonra “kendini bilme” kavramı, Hıristiyanlıkla birlikte içerik-
sel bir dönüşüm haline geldi. Burada kastedilen kişinin dünyadan ve evlilikten 
vazgeçmesi, yüreğini ve bedenini temizliğe yoksun kaldığı ölümsüzlüğe kavu-
şana dek adaması idi. Bu uygulamanın 17. yy.’a kadar sürmesinden sonra, 18. 
yy.’da günümüze kadar beşeri diye adlandırılan bilimler tarafından benlik olu-
şumu yürürlüğe girmiştir. Modern benliğin büyük mimarı olan Rosseau, (2016: 
24-25) zihnin kendi zamanı içerisinde ihtiyaç duyacağından, bir başkasına bo-
yun eğmeyeceğinden bahseder.  Keza Kant da (1965) benlik anlayışını duygusal 
temellere oturtur. Kendi hayatının sunuşunu şekillendiren şeyin yeni bir benlik 
anlayışı olduğunu savunur. 

Benlik kavramı (self-concept) kişinin kendi özünü, kendi içselliğini al-
gılama biçimidir. Kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir ögedir. Yurdagül’ün 
(1987:1-5) bahsettiği gibi benlik gerçeği bilmektir. Dış etkenleri algılayarak, 
seçerek, saklayarak zihinde kavramsal çerçeve çizilmektedir. Gelecek için alı-
nan kararlarda etkili olabilmek, çözümler sunabilmek ancak değerlendirmeler 
sonucu yetkinleşmektedir. 19. yy.’da Freud (1923:1-66), oluşmuş bir benlik ol-
duğunu savunarak deneyimlerin gelecekteki davranışların temelini biçimlendir-
diğinden bahseder. Freud’un benlik kuramı, bu yüzden kimliğin temeli olarak 
benliğin tarihsel öneminin altını çizer. Kişilik gelişimine paralel olarak benlik 
algılaması ve ego hakimiyeti de gelişir. Freud’un sözü ile ego şahlanmış atın 
üzerindeki şövalyeye benzer. İd ile süperegonun arasında hakemlik yapar. İd, 
zevk temelli cinsellik ve açlık gibi ihtiyaçların doyurulmasında yer alırken, ego, 
id’in bu isteklerini genellikle karşılayan kısımdır. Çeşitli savunma mekanizma-
ları ile idi dengeler. Süperego ise baba figürü olarak kültürel adetlerin içselleş-
tirilmiş sembolüdür. Dolayısı ile id’e karşı saldırgandır. Bu gelişim kendisinin 
görüşlerinin, kararlarının ve değerlerinin şekillenmesine yol açar.  Kişi kendini 
ne kadar biliyor, ne kadar kendinden eminse, amaçları ve hedefleri için seçtiği 
yollarda da bir o kadar başarılı olur. Bu yolda en önemli katkı eğitim ve sosyal 
ilişkiler olarak karşımıza çıkar.
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Tarihsel olarak II. Dünya Savaşı sonrasında kültürel, düşünsel ve maddi ni-
telikler açısından kendi içinden ötesine geçilmesi olarak, diğer bir deyişle kendi 
içinde bir aşama olarak gözlemlenebilir. Özellikle 1960’lı yıllarda Fransa’da 
görülen teorik ve felsefi çalışmalar postmodernizme felsefi bir boyut kazandır-
mıştır. Postmodernizmdeki  ‘post’ önceki  ‘sonra’ anlamına gelmesine rağmen, 
bir bitiş ve bir başlangıç anlamında değildir.

Postmodern dönemde benlik algısı, Baudrillard’a (1929-2007) göre, II. 
Dünya Savaşı sonrası sanayi ve tarım sektörlerinin yerini iletişim ve hizmet 
sektörleri alarak en önemli icat olan televizyon, bireylerin benlik algısında de-
ğişim yapmıştır. Ona göre, televizyon bireylerin yaratıcılığını elinden almak-
ta, her şeyin farkında olan birey çaresizlik içeresinde hayatın akışına kendini 
bırakmaktadır. Hiper Gerçeklik içerisinde olma diye adlandırabileceğimiz bir 
durumla karşı karşıya kalarak her olayı sıradan ve olağan karşılamak normal bir 
hale gelmektedir. Gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığı ile tüketilme-
si demektir. Simülasyon tamamen kopyadır. Kopyanın gerçekliği olmadığı gibi 
var olmayan modeldir (Jameson; 1994: 66). 

Ahlak konusundaki görüşlerini benlik ile birleştiren Bauman  (1925-) ise 
“ahlaki benliğin’ öneminin üzerinde durarak insan benliğinin ve gerçekliğinin 
ahlaki sorumluluk olduğunu belirtir. Bu perspektifte ‘yasa, toplum ve gelenek’ 
bireylere önemli sorumluluklar verir.  Ancak Bauman’ın endişesi, yaşadığımız 
çağın ahlaki benliği sona erdirdiği üzerinedir. (Bauman, 2006). 

Foucalt  (1926-1984) tarafından bakacak olursak, iktidar adındaki nesne, 
toplumu ve bireyi kontrol etmektedir. Bir başka deyişle; her türlü marjinaliteyi 
kontrol altında tutan iktidar, varlığını ve sürekliliğini bu şekilde sağlamaktadır. 
Dolayısı ile herkesin sınır alanı bellidir ve iktidar onları gözetim altında tut-
maktadır. Özneyi kontrol altında tutan iktidar, onu kendi kararını vermekten 
yoksun bırakmaktadır (Foucault; 2005: 70-73). Bu düşünürlerden farklı düşü-
nen Habermas’a (2005: 20) göre ise bireylerin ortak olarak akıl yürüttüklerini, 
ortak kanaatlerin daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. 20. yy.’da William 
James  (1842-1910) Benlik Teorisini geliştirmiştir. Bu alanda iki önemli katego-
ri; BİLEN BEN ve BİLİNEN BEN, kişinin kendini diğer insanların gözleriyle 
görüp, benliğini onların kendisine olan tepki, tutum ve davranışlardan çıkar-
dığı sonuçta algılamasıdır (Erzen, 1981; 14). BİLEN BEN Saf Egoyu temsil 
ederken, BİLİNEN BEN, “Maddi Benliği, Sosyal Benliği ve Ruhsal Benliği” 
temsil eder. Allport da “Bilinen Ben” olarak adlandırdığı “Proprium”u canlı ve 
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yaratıcı olarak görmektedir. Kişi bilinen benlik içinde Proprium’da bir yandan 
hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmektedir. Diğer yandan yaşamı ve biyolojik 
ihtiyaçları devam ettirme ihtiyacındadır. Diğer bir deyişle ilki kendisini geliş-
tirmesine olanak verirken, ikincisi fiziki yaşamında ayrıcalıklara sahip olmasını 
sağlamaktadır (Berkkan; 1981: 12). Kendisinin farkında olarak gerçekliği ya-
şayan birey, olumlu yönde ilerlemektedir. Saf Ego, ruh ve zihnin birleşiminden 
oluşan, geçmiş, bugün ve gelecekteki plan ve deneyimlerimizden oluşur. Diğer 
yandan, Maddi Benlik, materyalist olarak statüyü gösterir. Kişisel vitrinin içe-
risinde yardımcı olan ögeler arasında cinsiyet, yaş ve ırk gelir. Benlik tasarımı 
sosyalleşmenin kapısını aralayan bir etkendir. İlk yaşlarından itibaren çevre-
sindeki aile fertleri ve akrabalar bu dönemde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra 
okula başlaması ile yeni bir hayata yelken açan genç birey sosyal kimliğini oluş-
tururken “akademik benlik tasarımı” üzerine de uğraş vermeye başlar ve “ne ka-
dar yetenekli olduğu kanısını” tanımlar. (Arseven, Ali; 1986: s.7) Sosyal benlik 
oluşumu özgüven ve özsaygı ile paraleldir; zira sosyal benliği başarılarla dolu 
bir kişinin özsaygısı da ona göre yüksek olacaktır. Tüm bu kavramların, kişinin 
sosyal gelişiminde rol oynaması mümkündür; kişi kendini diğer insanların göz-
leri ile görüp, onlardan aldığı reaksiyona göre tutumunu ve davranışını belirler. 
Bu da bir yerde kendini algılamadır (self-perception). (A. Kurtkan Bilgeseven; 
1982: s:151.) Benlik, sosyal hayatta yaşanılan tecrübelerle gelişmesi nedeni ile 
özellikle iş hayatında çalışanların ve öğrencilerin insiyatiflerini ellerinde tutma 
becerilerini de göstermektedir. Ruhsal Benlik ise, bunların içinde en önemli tu-
tarlılık gösterendir. Zira ruhsal, ahlaki ve entelektüel değerlerimizi olduğu gibi 
yansıtır. Ruhsal Benlik içerisindeki başarı memnuniyeti fazla olduğu için diğer 
benlikteki başarılardan daha önemlidir. Bir başka açıdan, benlik, insan zihninin 
sosyal tecrübelerle şekillenmiş yapısal bütünlüğü olduğunu Mead’in kendi ken-
disinin nesnesi haline gelmesi düşüncesinde de açıklar. Benlik, sosyalleşen bir 
olgu olarak karşılıklı davranış ve tutumları gösterir.  Gerçeği tanıyarak, uyum 
sağlayarak, çevreden gelen uyarıcıları seçerek, engellere çözüm yolu bularak, 
kişiliğin bir alt yapısını oluşturur,  kişiliğe biçim verir. (Yurdagül, 1987:1)  Kişi 
“Ben kimim? Ben neyim?” gibi soruların cevaplarını ararken birbiri ile ilişkili 
dört ögeden yola çıkması gerekir; algılanan benlik, ideal benlik, özdeğer, ve 
sosyal benlik (James, 1890). İnsan doğası gereği mutluluğu arar. Gerçekleştirdi-
ği hedeflerinde toplumla uyuşmak zorundadır. Bu nedenle değerleri öğrenmek, 
kendisine göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek zorundadır. Sağlıklı 
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bir insan olarak toparladığı hedeflere ulaşması çok önemlidir. İdeal benlik, di-
ğer yandan bireyin kendisinin beğenmediği yönlerini değiştirmeye çalışmasına, 
kendini gerçekleştirmesi için çaba göstermesine yardımcı olmaktadır. Bu yolda 
en güçlü yardımcı ailesinden aldığı eğitimdir. İdeal benliğin oluşmasında çevre-
sinde bulunan kişilerle kurduğu ilişkiler, iletişim ve etkileşimler önemlidir. Do-
layısı ile arkadaş çevresi ve okul ideal benlik kavramının gelişmesine yardımcı 
olmaktadır.

Sennett’e  (1943-) göre ise, bireyler sadece kurallar altında yaşamakta ve 
nesne haline gelmektedirler. Özne ile nesne arasında fark oluşmuştur. Diğer bir 
deyişle; kentlerin modern dünyası içerisinde bireyler ve dolayısı ile benlik deği-
şime uğramaktadır (Sennet, 1996).

İNTERNET ve NARSİZM İLİŞKİSİ

Kişilerarası iletişimde benlik algısı ve ego birbirleri ile ilişkili olan iki fak-
tördür. Çatışma sonucunda uyum sorunu ortaya çıkar. Freud’un bahsettiği gibi 
yeni doğan bir bebeğin ilk doyum yaşantısını oluşturmak için emme refleksinin 
başlaması iletişimi de beraberinde getirerek ikincil davranışa dönüşür. Gelişim 
içerisinde egosu, psiko-sosyal ve kültürel etkiler sonucu benliğinde şekillenme 
yapar  (Freud, 2015: 1-64). 

Narsizm, özseverliktir. Dolayısı ile kendine tapmadır. Egonun özne boyu-
tunda olan irade ve bilincin, iç istekler ve tutkularla çarpışmasıdır. Kişi kimseye 
güvenmediği gibi, herkesi ötekileştirir. Şüphecilik, kuşkuculuk içini kemirir. 
İçleri boş olduğundan, sürekli ün, güzellik, zenginlik ve itibar peşindedirler. 
Benlik çatışması nedeni ile çatışmacı bir ruha sahip olarak, ilişkilerinde son 
derece uyumsuzdurlar. Egolarını dengeleyememeleri daha sonraları ruh sağlık-
larında ciddi bozulmalara sahip olur. Bu tip kişilerde benlik parçalanması göz-
lemlenir, sorunlarına çözüm üretmek ancak kendi benlikleri ile yüzleşmesi ile 
mümkündür.  Freud’un da (1986) belirttiği gibi narsizm, mükemmeliyeti görme 
olarak ilk çocukluk evresinde başlamaktadır; ancak başkalarının, ailesinin ve 
kendi eleştirel yargısından dolayı bu algıyı daha fazla sürdürememekte; ancak 
zevk aldığı bu doyumu da her zaman aramaktadır. Ancak burada vicdan devre-
ye girmekte, benlik algısının özne boyutunda kişiyi dengelemektedir. Tüketim 
toplumu içerisinde yaşarken ilişkilerimizi de, kendimize olan duyarlılığımızı 
da kaybetmekte olduğumuz bir gerçektir. Özgürlük insanlara haz vermektedir. 
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İnternet ortamlarında özgürlük içinde dolaştığını zanneden insan, aslında tutsak 
yaşam sürdürmektedir. Daniel Bell, sanayi sonrası incelediği toplum kavramın-
da teknolojik gelişmeleri her dönemin tarihi farklı yansıtmaktadır diye belirt-
mektedir (Bell; 1998: 37). Her toplum her tarihi dönemde kendine özgü yaşam 
tarzı ile yol almaktadır. Örneğin; ilk insanların aralarında teknolojik işaret dili 
haberci güvercinler ve Kızılderililerin dumanları idi. 

Drucker ise ( 1993:292) her çağda önemli kişiler kritik pozisyonlarda görev 
almaktadır diye düşünmektedir.  Kapitalizm toplumlarında eğitimli insan faktö-
rü gündemdedir. Haberleşmenin öneminin artması sonucu “Bilgisayar Toplu-
mu” internet toplumuna ve dijital topluma evrilmektedir. 

İnternetin tüm iletişim alanlarına nüfus etmesi sonucu kişilerarası iletişim, 
toplumlararası iletişim, kültürlerarası iletişim mümkün olmaktadır (Bıçakçı; 
2003: 71).  Sanal ortamlarda oluşan iletişim sayesinde farklı yaşam koşullarında 
ve farklı kültürlerde yaşama izin verilmektedir. Özgürlük yerine tutsaklık olarak 
görülen sanal topluluklar aslında yalnızlık duygusunu arttırmaktadır. Kişilerin 
özellikle gençlerin interneti yoğun kullanmaları onları, fiziksel ve psikolojik 
olarak ters yönde etkilemektedir. Sürekli internette iletişim kurma çabasında 
olduklarından bir müddet sonra Baudrillard’ın (2004) dediği gibi “gerçek üstü” 
modelleri gerçekmiş gibi kabul etmektedirler. Bu ortamlarda özellikle boş za-
man değerlendirmesi öne çıkmaktadır. Ancak farkında olunmadan ilişkiler 
zayıflamaktadır. Özellikle dijital oyunlarda gerçeklikten yoksun gerçeklik ve-
rilmekte, şiddete yönelim gözlenmektedir. Burada kimlik, aidiyet, cemaatleş-
me gibi bireysel ve toplumsal süreçler barınmaktadır. Ark Poster interneti “2. 
Medya Çağı” olarak nitelemektedir (Aydoğan ve Akyüz; 2010: 11). İnternetin 
özgürlük gibi görülmesi kullanıcıların kendi seçtikleri insanlar ve gruplarla bir 
arada olmasına izin vermesidir. Ancak sorunsalımız, kullanıcıların ister istemez 
dünyalarını küçültmesidir, yalnızlaştırmasıdır, içe döndürmesidir. Kendine dö-
nük yaşayan insan bir müddet sonra algılarında oluşan farklılık nedeni ile ya-
şadığı hazla narsistleşmektedir. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalında görülen 
Cadı karakterindeki gibi “ayna ayna var mı benden güzeli?” sorusunu çektiği 
öz çekimlerle sunduğu sanal topluluklardan geri bildirim olarak beklemektedir.  

Kültür ve Benlik ilişkisine bakılacak olursa kültürlerarası benlik yapıla-
rındaki fark; duygu, düşünce ve davranışlarda görülebilmektedir. Günümüzde 
psikolojide kültürlerarası farklılıklarda iki türlü bir ayırımdan söz etmek gerek-
mektedir: Ayrışık, Bireyci ya da Bağımsız İlişki (Indiviual) (Markus ve Kitaya-
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ma, 1991) Toplulukçu ya da Karşılıklı Bağımlı olan İlişki (Collective) (Triandis, 
2001). Ayrışık benlik yapısını üstün olduğu özellikle Batı toplumlarında, kişisel 
yetenekler, bireysel amaç ve tercihler ön plana çıkarken, toplulukçu benlik ya-
pısı içerisindeki toplumlarda ise başkalarını duyguları, grup ahengi öne çıkar-
maktadır. İlk benlik türündeki kişilerin o kültüre ait olmayan insanlarla ilişkisi 
zorlanırken, ikinci benlik türlerindeki kişiler herkesle uyumlu bir şekilde örtü-
şebilmektedir.  Bu iki benlik yapısına Kağıtçıbaşı üçüncü bir benlik yapısı daha 
ilave etmiştir; “Özerk İlişkisel Benlik”. Bu benlik türü toplulukçu kültüre sahip 
toplumların gelişmiş bölgelerinde duygusal bağların kaybolmadığı ancak mad-
diyatın azaldığı bir ilişki yaşamaktadırlar. Bu tür ilişkilerde her iki tür benlik 
bir arada var olabilmektedir. Daha detaylı incelenecek olursa, Kağıtçıbaşı’nın 
üzerinde vurguladığı benlik modelinde üç ayrı aile etkileşimi mevcuttur (Kağıt-
çıbaşı; 1990):

1. Geleneksel aile modeli; Özerklik düşük, toplulukçu ilişki yüksek (Ba-
ğımlı ilişkisel benlik)

2. Bağımsız Aile Modeli;  Özerklik yüksek, toplulukçu ilişki düşük 
(Özerk-ayrışık benlik)

3. Toplulukçu Aile Modeli; Özerklik de ilişki de yüksek, (Özerk-İlişkisel 
benlik)

Bu bağlamdaki ilişkiler, kişinin başkalarının arasında hareketlerini kontrol 
etmesini ve görünümünü ayarlamasını sağlamaktadır.

Bir başka açıdan, kültürleri “being culture” olanla yetinen toplumlar ve 
“doing culture” olması gerekeni sorgulayan toplumlar olarak iki ayrı perspek-
tiften de incelemek gerekmektedir. Sorunsal olarak içe dönüş burada başlamak-
tadır. Olması gerekeni sorgulayan toplumlar daima aktif ve yaratıcıdır. Yaptık-
ları işlerle yetinmeyerek daha fazla çalışmaları gerektiğini sorgulamaktadırlar. 
Asla “nasılsın?” demez “hayat nasıl gidiyor?” diye sormaktadırlar. Rekabetin 
ön planda olduğu bu toplumlarda teknolojik gelişim ön plandadır. İşte bu tür 
toplumlar olanla yetinen toplumlar üzerinde büyük derecede hâkimiyet kurmak-
tadır. Olanla yetinen toplumlar adeta onların esiri gibi yaptıkları icatları sorgu-
suz sualsiz kabul etmektedir. Ellerindeki teknolojik yenilikler onları oyalarken, 
diğer toplum daha fazla bağımlılık yaratacak unsurları arama ve bulma çaba-
sındadır. Kültürlerarası ilişkiler içerisinde olanla yetinen toplumlar bir müddet 
sonra ister istemez duygu, düşünce, davranış, adet ve göreneklerini de benim-
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sedikleri toplumlar gibi yaşamaya başlamaktadırlar. Örneğin; günümüzde için-
de yaşadığımız toplumda “Cadılar Bayramı” kutlayanların sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı artık o kadar ilerlemiştir ki, yarattıkları 
kişiliklere bürünen insanlar topluluğu olarak kendi kültüründen ziyade farklı 
kültürleri benimsemektedirler. 

Sosyal Mecralarda Kimlik Arayışı

Kimlik kavramı, 1940’lardan sonra psikoloji ve sosyal psikolojinin kapsa-
mında ele alınmıştır. 1980’lerden itibaren günümüze kadar kimlik oluşumunda 
bireyden daha çok toplumun etkili olduğu fark edilerek daha çok sosyoloji, sosyal 
antropoloji ve siyaset bilimi kapsamında incelenmiştir. Kimlik kavramının İngi-
lizce’de karşılığı “identity”, Latince’de ise “identities” kökünden gelmekte olup 
“özdeşlik” anlamı taşımaktadır. Kimlik insana özgüdür. Descart’a göre kuşku du-
yulmayacak olgu; insanın kendisinin var olduğudur. Kişinin, ilk önce tanınmak ve 
tanımlamak, ikinci olarak ise aidiyet duygularının gelişmesi için kimliğe ihtiya-
cı vardır. Sanayi öncesinde tutumlar, değerler ve normlar bakımından toplumun 
bütün üyeleri olarak benzer durumda olan toplumlar, sanayi toplumunda farklı 
tecrübelerle farklı hayatlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Toplumsal olarak 
nüfusun artması, insanların girdikleri rollerin çoğalması, teknolojinin ilerleyerek 
sosyal gelişimin çok yönlü hale gelmesi “Ben kimim? Biz kimiz?” sorularını sor-
durarak kimlik aramasına etken olmuştur. 2000 yılı sonrasında kimlik kavramını 
tanımlayan görüşlerde Lewellen (2002); üç farklı anlamda kimliği ifade etmiştir; 
birinci olarak kişi kendini nasıl algılamaktadır; ikinci olarak kişi toplumda nasıl 
algılanmaktadır; üçüncü ve son olarak ise kişi sosyal bilimci tarafından nasıl algı-
lanmaktadır. Bunlardan birincisi içlerinde en karmaşık olanıdır; zira kişi bir günde 
dahi birçok role girmektedir. Aynı gün koca, baba, kardeş, evlat, yönetici olmak 
aldığı rollerden bir kısmıdır. Diğer bir deyişle kimlik olarak verilen bağlam de-
ğişmektedir. İkinci olarak kişi toplum tarafından nasıl algılanmaktadır düşüncesi 
daha rahat çözüme ulaştırılacak bir sorudur. Toplum kalıp yargılardan (stereo-ty-
pes) oluşmaktadır. Kalıp yargı içerikleri içerisinde yetkinlik ve sevecenlik vardır 
(Brewer 1999, Hewstone Rubon& Willis, 2002). Bu düşünürlerin değerlendiril-
melerinde sosyal bağlamın rolü büyüktür. Sosyal bağlamı, gruplar arası yarışma-
cılığın türünde, gruplar arasındaki statü farklılığında, grupların statüsü tarafından 
belirlenen sosyal gerçekliklerde görebilmek önemlidir (Aktan, Sakallı Uğurlu, 
2013). Tanınma ve tanımlama olarak bireyin toplum tarafından nasıl tanındığına 
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işaret etmesi 1980’lerden sonra toplumun birey üzerindeki etkileri sonucu farklı 
bir boyut kazanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ, yetişkinlerin, çocukla-
rın hayatını değiştirmektedir. Nüfus cüzdanı daha çıkmadan Facebook kullanıcısı 
olarak sayfaları açılan bebekler, 2-5 yaş arası cep telefonu sahibi çocuklar üze-
rinde toplumun etkisi oldukça büyüktür. Üçüncüsü ise sosyal bilimci tarafından 
kişinin kendini tanımlamasına değer verebilir. Süner de aynı şekilde kişinin ya da 
toplumsal grubun tek bir kimliği olmadığını vurgular. İnsan dış koşullara bağlı 
olarak farklı kimlikler alabilir. Bu arada farklı kimlikler ön plana çıkabilir. Nite-
kim günümüzde etnik kimliklerin ön plana çıkması ile artık “Türk müyüz? Tür-
kiyeli miyiz?” sorularını tartışır hale gelmiş bulunmaktayız (Süner; 2006: 13-14). 
Taşfel, kişinin kendini sosyal bir gruba veya gruplara ait hissetmesini, bu grupla-
rın ferdi olarak taşıdığı değerden kaynaklandığını belirtmektedir. Aynı zamanda 
duygusal bağlamda benlik yapısı üzerinde etkileri de fazladır (Meşe; 1991: 10).

Benlik, bireyin gereksinimlerini, güdülerini, yeteneklerini ve haklarını içe-
ren içsel özelliklerden oluşmaktadır. Benliğin içeriği kültür ve cinsiyetten etki-
lenmektedir. Benlik oluşumunda bireyin çevresinde bulunan kişilerle kurduğu 
ilişkiler, iletişim ve etkileşimler önemlidir. Benlik oluşumunda beğenilmeyen 
yönlerin değişmesi, Maslow’un hiyerarşik ihtiyaçların son noktası olan kendini 
gerçekleştirmeye sadece yardımcı olmamakta aynı zamanda başarıyı yakalamak 
için hedef noktanın yolunu kısaltmaktadır.

Buna karşılık kimlik ise toplumsal bir varlık olan insana özgü belirti, nitelik 
ve özelliklerle birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünüdür. 
Kimlik oluşumunda en önemli faktörler kuşkusuz genetik özellikler, coğrafi 
şartlar, aile içindeki etkileşimler ayrı bir değer olarak kabul edilmelidir. Bireyin 
ait olduğu gruplar sayesinde şekillenen kimlikler, olumlu veya olumsuz şekli-
de yol almaktadır. İnternette oluşan sosyal medya alanları yüzünden insanlar 
küçülen dünyalarında sanal gerçeklik, zevk ve arzuların dayatmaları tasarlan-
maktadır. Sosyal paylaşım ihtiyacı içinde arkadaşlık edinme, toplumsallaşma 
arzusu yer almaktadır. Özetle, internet kullanıcıları sosyal paylaşım siteleri ve 
dijital oyunlarla kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarına karşılık bulmaktadırlar. 
İlk çocukluk hatta bebeklik çağlarından itibaren görülen ilgi, şefkat ve yoğun 
yaşanan ailevi ilişkiler kimlik oluşumunda sağlamlığın temellerini atmaktadır. 
Diğer bir deyişle, aile içindeki etkileşimler, kişinin kimlik oluşumunu olumlu ya 
da olumsuz yönde etkilemektedir (Bilgin, 1996:192).
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SONUÇ 

Özdeğer, özsevgi ve özgüven, özsaygının bütününü oluşturmaktadır. Kişi-
nin özsaygısının gelişebilmesi öncelikle hedeflerinde doğru seçimleri yapabil-
mesi, başarı için tecrübelerinden yararlanabilmesi, mutlu bir şekilde yaşamak 
için tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine inanabilmesi gerekmektedir. Öz-
saygı, kişinin çocukluğundan başlayarak kendi aklının ve becerilerinin yeterli 
olduğuna güvenmesi ile içinde yaşadığı ailenin kendisine gösterdiği tutum ve 
davranışlarla ya yücelmektedir ya da körelmektedir. Herhangi bir ilaç tedavisi 
ile özsaygı ve özgüvenin oluşturulması mümkün değildir. Özdeğeri yüksek olan 
kişi, yeniliklere açık, gerçekçi seçimler yaparak başarıya ilerlerken, özdeğeri 
düşük kişi kendine güvensiz olarak seçimlerini kendi çerçevesi dışına çıkama-
dan tek düze bir hayat üzerine yapmaktadır (Branden, 2001: 1-2).  Rogers’ın 
da üzerinde durduğu gibi, ideal benlik ile benlik arasındaki fark özsaygının dü-
şük olup olmadığını belirtir. Fark, büyükse özsaygı düşük, fark küçükse özsaygı 
yüksektir (Carl Rogers; Slideshare, 2011). Bu alandaki kişiler üzerinde toplu-
mun etkisi büyüktür. Yaşadığı sosyal çevrede şekillenen kimliği ve benliği ile 
hareket etmektedirler.  Kendisini şekillendiren araçların yarattığı etki sahası ve 
edindirdiği bağımlılık nedeni ile materyalizm, hazcılık, estetikleşme, aidiyet ih-
tiyacı gibi istekleri karşılanmaktadır. Tükettiği zaman içinde gezindiği internet 
ve sosyal mecrası kendisini gösterişe, hazza ve plansızlığa itmektedir. 

Dijital oyunlardaki kan ve şiddet ögeleri fantezileri yürütmede bir araç 
olarak kişinin karşısına çıkmaktadır. Yaptırımlardan kurtularak özgür olduğunu 
sanan insan, içine girdiği futbol sahası, araba yarışı veya sağlıklı yaşam aktivi-
teleri ile var olmayan ama varmış gibi görünen araçların bağımlısı olmaktadır. 
Yüksek düzeyde etkileşim sağlayan dijital oyunlar, “düş” aygıtı olarak kişiler 
özellikle çocuklar üzerinde farklı bir gerçeklik anlayışı sağlamaktadırlar. Sü-
rekli yenilenen ortamda kişiyi de yenilemekte, robotlaşan insan adeta hipnotize 
olmaktadır. Foucalt’nın da (2005: 73) dediği gibi bireyler yaşadıkları toplumun 
davranış biçimlerini içselleştirmekte ve bu bağlamda kendi davranışlarını kı-
sıtlamaktadırlar. Tutsak ettiğinin ruhunu da etkileyen bu oyunlardan örneğin 
“Mavi Balina” yüzünden daha fazla çocuk kaybetmemek adına aileler ve top-
lum olarak çok geçmeden yaratıcılığı ön plana çıkarıcı tedbirlerin alınması ge-
rekmektedir.
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Sonuç olarak; benlik ve kimlik kavramları pek çok perspektif açısından in-
celenmiştir. Benlik ve kimlik birbirinden ayrılmaz bir bütündür, daima iç içe yol 
alır. Küreselleşen dünyada teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltsa da, insanlar 
tek tip haline getirilmeye çalışılsa da kültürel, sosyal, dinsel ilişkilerin kuşaklar 
arasında, ulusal ya da uluslararası arenada kimlik ve benliğin oluşmasında daha 
etkili olacağı öne sürülmektedir. Her ne kadar benlik, üzerine sembolik etkile-
şimci yaklaşımın merkezi olsa da, ampirik araştırmaların az olması henüz benlik 
üzerine tam anlamı ile fikir birliği saptanamamasına yol açmaktadır.
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GÜNÜMÜZDE İNTERNET VE SANAL BAĞIMLILIK

Abdullah KALKAN1, Yasin TOPRAK2, Ahmet GÜVEN3 

1 Tokat Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi, Tokat / Türkiye
2 Küçükdikili İlkokulu, Adana / Türkiye

3 Esenyurt Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama  
Okulu, İstanbul / Türkiye

Öz: Günümüzde internet kullanımı dünya çapında 2,5 milyardan fazla aktif 
kullanıcıya ulaşmıştır. İnternet erişimindeki hızlı büyümeye paralel olarak inter-
net bağımlılığı özellikle gençler arasında hızla artmaktadır. Lise öğrencilerinin 
günlük %16’sı bir saat, %21’i iki saat, %19’u üç saat, %37’i dört saat ve üzeri 
internette zaman geçirmesi bunun bir göstergesidir. İnternet bağımlılığı inter-
netle aşırı biçimde meşgul olma davranışıdır. Kavramsal olarak internet bağım-
lılığı kompulsif-dürtüsel bir spektrum bozukluğudur ve interneti aşırı kullanım 
isteğidir. İnternet bağımlılığının özel bir türü olan sosyal ağ bağımlılığı, sanal 
oyun bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, sanal alış veriş bağımlılığı siberseks 
bağımlılığı, mobil telefon bağımlılığı, Facebook, Whatsapp, İnstagram ve Twit-
ter vb. gibi sosyal medya bağımlılığı alanyazında davranışsal bağımlılıklar ola-
rak sınıflanmaktadır. Sınırsız bir ağa sahip olan internetin ve sosyal medyanın 
insanlar tarafından kontrolsüz veya bilinçsizce kullanılması bir takım riskleri ve 
sorunları da beraberinde getirmiştir. Yüksek derecede internet ve sosyal medya 
bağımlılarında, duygudurum bozuklukları, yetersiz uyku kalitesi,  düşük benlik 
saygısı, dürtüsellik, intihar, düşük fiziksel aktivite düzeyleri ve sağlık sorunla-
rı (migren, sırt ağrısı, obezite) anksiyete, depresyon ve stres gibi bozukluklar 
bu sorunlardan bazılarıdır. İnternet bağımlılarında sağılık sorunlarının yanında 
ailesel sorunlar, akademik sorunlar, mesleki sorunlar, sosyal sorunlar, kimlik 
sorunları sık olarak görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanların ilgilerinde de değişik-
likler meydana gelmiştir. Teknolojik araçların hayatımızı kolaylaştırmasıyla 
birlikte yanlış kullanıma dayalı zararları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bun-
lardan birisi de hayatımızın her alanını işgal eden bir tuşla bütün dünyayı ayak-
larımızın altına sermemizi sağlayan internettir. Hatta hayatımızda öyle bir yer 
edinmeye başladı ki arkadaşlıklarımız, alışverişimiz, oyun ve eğlencelerimiz, 
sohbetlerimiz, araştırmalarımız ve sayamadığımız daha birçok şey gerçek ha-
yattan internet aracılığı ile sanal hayata kaymış durumdadır. Bu durum başta 
birçok işimizi kolaylaştırmaktadır. Ancak sanal hayat başta aile içi iletişimimizi, 
komşuluklarımızı, misafirliklerimizi, karşılıklı paylaşımlarımızı kısacası insan 
ilişkilerimizin birçok noktasını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Dahası internet 
ve sanal âlem annelerin çocuklarını susturma ve yemek yedirme aracı, öğrenci-
nin dersleri asma aracı, gençlerin vakit öldürme aracı ve birçoğunun sanal oyun 
ve sohbet aracı, kötü niyetli insanların hırsızlık, istismar, zorbalık ve kumar 
aracı haline gelmiştir.

Günümüzde internet kullanımı dünya çapında katlanarak 2,5 milyardan 
fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştır. İnternet erişimindeki hızlı büyümeye paralel 
olarak internet bağımlılığında, özellikle de ergenler arasında çok daha fazla ilgi 
görmeye başlamıştır (Younes ve diğerleri., 2016). Yakın zamana kadar bağımlı-
lık denilince akla madde veya alkol bağımlılığı gelmekteydi. Ancak son yıllarda 
ileri beyin görüntüleme yöntemleri sayesinde bağımlılığın davranışsal da olabi-
leceği tespit edilmiştir (Tarhan, 2009).

Günümüzde sınırsız bir ağa sahip olan internetin ve hayatımızın artık her 
noktasında yer alabilen telefonların sunduğu fırsatların (SMS, Whatsapp, Te-
legram uygulaması, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat vs.) insanlar tara-
fından kontrolsüz veya bilinçsizce kullanılması durumunda bir takım risklerle 
ve sorunlarla karşılaşılabilmektedirler (Arslankara & Usta, 2018). İnternete ve 
sosyal medyaya insanların belli bir durum ve şartta bağımlılık göstermeleri bu 
risklerden sadece birisidir. Özellikle gençler arasında daha fazla görülmekte ve 
giderek kontrol edilemeyen bir durum almaktadır. Bu bağımlılık tıpkı madde 
bağımlılığında olduğu gibidir. Buradaki ödül ve ceza mekanizmaları insanların 
kimyasal dengesini bozabilir (Tarhan, 2009) ve birey bunalıma girebilir. Dahası 
ölümle sonuçlanabilen kavga ve tartışmalara yol açan risklere girebilir (Arslan-
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kara & Usta, 2018) veya gittikçe klinik tedavi gerektiren bozukluk ve sıkıntılara 
yol açan bir hal alabilir. 

İNTERNET ve SANAL BAĞIMLILIK

Günümüzde bilgisayarlar ve internet hayatımızın her alanında yerini almış-
tır. Bir tuşla internet sayesinde insanlar dünyanın öbür ucundaki yerlere saniye-
ler içerisinde ulaşmakta, oradaki insanlarla görüntülü ve sesli olarak anlık ileti-
şim sağlayabilmektedir. Bununla birlikte internet spordan habere, alış verişten 
araştırmaya, iletişimden eğlenceye birçok alanda artık hayatımızın bir parçası 
konumundadır. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internet bilinçli kullanılma-
dığı zaman bazı zararları ortaya çıkmaktadır. Özellikle internetle birlikte sosyal 
medya diye tabir edilen uygulamaların genç kuşaklarca bilinçsiz kullanımından 
dolayı birçok zarar veya sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren araştırmacılar internet ve sanal bağımlılık kavramlarını sıkça 
kullanmaya başlamıştır. Konu ile ilgili yüzlerce araştırma yapılmış olmasına 
rağmen teknolojik ilerlemeler ve internetteki sanal âlemin çeşitliliği hızlı bir 
şekilde artmakta ve birçok insanı kendisine bağımlı hale getirmektedir.

İnternet Bağımlılığı

Bağımlılık kısaca bir maddeden ya da davranıştan vazgeçememe ve bu 
noktada kontrolsüzlük yaşama halini ifade etmektedir. Bağımlılık denildiğinde 
genellikle akla madde bağımlılığı gelmektedir. Ancak bunun yanında bireyler 
problemli davranışlara da bağımlı hale gelebilir. Günümüzde televizyon izleme, 
alışveriş yapma, yemek yeme, bilgisayar oyunları oynama ve kumar oynama 
gibi davranışlarda bağımlılık yapabilmektedir. Bunlar gibi internet bağımlılığı 
da bir tür davranış bağımlılığı olarak tanımlanabilir (Kabaklı Çimen, 2018). 

İnternet bağımlılığı internetle aşırı biçimde meşgul olma davranışıdır (Tar-
han, 2010). Kavramsal olarak internet bağımlılığı kompulsif-dürtüsel bir spekt-
rum bozukluğudur (Block, 2008) ve internetin aşırı kullanım isteğidir. Kişi için 
internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındı-
ğında ondaki aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık  (Didier Acier, 2011) internet 
bağımlılığının en önemli göstergelerinden biridir. İnternetin amacı dışında ve 
gereğinden fazla kullanılması onu zararlı duruma getirebilmektedir. Tıpkı ila-
cın, gerektiği yerde ve dozajında kullanılmadığı zaman kullanıcısına zarar ve-
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rebilmesi gibi. Yani internetin doğru, yerinde ve zamanında kullanılması gerek-
mektedir.

Normal internet kullanımından problemli internet kullanımını ayırt etmek 
için uzmanlar şu kriterleri dikkate almıştır.

	Yaşam alanlarında dengesizlikler,

	İlişkili problemler, 

	Kontrol kaybı, 

	Değer düşüklüğü veya  önemli sıkıntı ve eşzamanlı bozukluklar (Acier 
& Kern, 2011),

	Aşırı kullanım, aşırı zaman geçirme ve bazı temel ihtiyaçların ihmali, 

	Öfke duyguları dâhil, bilgisayara erişilemediğinde gerilim veya depres-
yon, 

	Daha iyi bilgisayar ekipmanı dâhil, daha fazla yazılım veya daha fazla 
kullanım saati ihtiyacı, 

	Yalan, kötü başarı, sosyal izolasyon gibi olumsuz yansımalar ve yor-
gunluk (Block, 2008) problemli internet kullanıcıların tipik özellikle-
rindendir. 

Sanal Bağımlılık

İnternetin toplumsal hayata kazandırdığı yeni kavramlardan birisi de sa-
nal ilişki olgusudur. Sanal ilişkide, genellikle bedensel temastan yoksun ve yüz 
yüze olmayan bir ilişki söz konusudur. Sanal ilişki, ortak bir mekânda yüz yüze 
görüşmeye veya bedensel bir temasa dayanmayan, internet vasıtasıyla hayali bir 
hüviyet arz eden bağlantı şeklidir. Bu tür ilişkilerde karşı tarafla bağlantı doğru-
dan doğruya değil de çeşitli araçlarla gerçekleştirilir (Karaca, 2007). 

Bir kişinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığı çeşitli şekilde anlaşılabi-
lir. Eğer kişi canı sıkılınca aklına ilk gelen sosyal medya ise ve sanal ilişki onun 
gerçek hayatının önüne geçiyorsa kişi sanal bağımlılık riski taşımaktadır. Buna 
ek olarak sosyal medya kişinin günlük hayatını ve sorumluluklarının aksatma-
sına sebep oluyorsa, takip ettiği kişilerin gerçek yaşamları değil de paylaşımları 
kişi için daha önemli hale gelmişse, gerçek arkadaşlıklarının yerini sanal arka-
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daşlıkları ve takipçiler alıyorsa, sosyal medya ile aşırı zaman geçiriyor ve ula-
şılamadığında kendisinde huzursuz hissettiriyorsa, sürekli birşeyler paylaşma 
ihtiyacı duyuyorsa kişinin sosyal medya bağımlısı olduğunuzdan söz edilebilir 
(Yeşilay, 2016). 

Sosyal medya uygulamalarından Facebook, Whatsapp, İnstagram ve Twit-
ter gibi çevrimiçi iletişim uygulamaları en sık kullanılan internet uygulama-
larından bazılarıdır. Çevrim içi iletişimde çeşitli olumsuz sonuçlara yol açan 
çevrimiçi iletişim uygulamalarının kullanımı üzerinde kontrolü azalmış olan 
bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Bu internet-iletişim bozukluğu olarak ad-
landırılır (Wegmann & Brand, 2016). İnternet iletişim bozukluğu olan kişiler 
gerçek hayatta bulamadığı mutluluğu sanal âlemdeki partnerlerde arayanlar, 
gerçek hayatta iletişim sıkıntısı yaşayanlar veya kimlik arayışı içinde olan genç-
ler ve internetle kontrolsüz bir şekilde amaçsızca sörf yapan çocuklar her an bu 
tür risklerle karşı karşıya kalanlardır (Karaca, 2007).

Daha yüksek düzeyde bir sosyal yalnızlık ve daha az algılanan sosyal des-
tek, patolojik bir kullanım riskini arttırabilmektedir. Psikopatolojik semptomla-
rın (depresyon ve sosyal kaygı) yanı sıra internet-iletişim bozukluğu semptom-
ları bireyin özelliklerine (benlik saygısı, öz-etkililik ve stres kırılganlığı), onun 
internet kullanım beklentileri ve işlevsiz başa çıkma mekanizmaları aracılık 
eder (Wegmann & Brand, 2016). Sanal ve sosyal medya bağımlılığı kontrol edi-
lemeyen dürtü ile ilişkilidir. Genellikle kontrol kaybı, kullanımla meşgul olma 
ve çeşitli sorunlar ortaya çıkmasına rağmen kullanıma devam etme dürtüsüyle 
kendini gösterir (Young K. S., 2004). Sonuç olarak yüksek dürtüselliğe sahip 
ergenlerin sanal âlem ile iletişim kurduklarında bağımlılık riskleri artmaktadır. 
Bu nedenle, kampüs önleme programlarının öğrencileri eğitmeye odaklanması 
gerekmektedir (Lina ve diğerleri, 2018).

İnternet Bağımlılığı alt Türleri

İnternet bağımlılığının özel bir türü olan sosyal ağ bağımlılığı, sanal oyun 
bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, sanal alış veriş bağımlılığı, siberseks ba-
ğımlılığı, mobil telefon bağımlılığı, Facebook, Whatsapp, İnstagram ve Twitter 
vb. gibi sosyal medya bağımlılığı alanyazında davranışsal bağımlılıklar olarak 
sınıflanmaktadır (Şahin & Yağcı, 2017). Bazı bağımlılık türlerine aşağıda yer 
verilmiştir:
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1. Cybersexual Bağımlılığı: Bu görüntüleme, indirme ve çevrimiçi pornog-
rafi ticareti ya da fantezi rol oyun veya sohbet odaları bağımlılığı olan bireyler 
ilgilidir.

2. Siber İlişkisel Bağımlılık: Aşırı derecede çevrimiçi ilişkilere karışan ki-
şilerde görülür. Online-çevrimiçi görüntülü ilişki, gerçek hayattan daha önemli 
hale gelir ve evlilik uyuşmazlığı ve aile istikrarsızlığı ortaya çıkabilir.

3. Net Kompulsiyonlar: Çevrimiçi kumar da dâhil olmak üzere alışveriş 
veya hisse senedi ticareti bu tip bağımlıları kapsar. Bu bağımlılar ilişkisel aksa-
malar ve işin yanı sıra önemli finansal kayıplar yaşayabilir.

4. Aşırı Bilgi Yüklemesi: World wide web aşırı internet sörfü ve bilgi araştır-
ması veri tabanına sahip olan yeni bir kompulsive davranış türünü oluşturmuş-
tur. Bu bireyler, bilgi organize etme ve bilgi toplamak için araştırma sırasında 
zamanının büyük bir oranını harcarlar.

5. Bilgisayar bağımlılığı: Çoğu bilgisayar önceden programlanmış oyun-
larla gelir ve insanlar ailesel yükümlülüklerini ihmal eden veya onların iş per-
formansını düşüren oyunlara bağımlı olurlar (Black, 2008).

İnternet Bağımlılığının Olumsuz Sonuçları

İnternet bağımlıları, zamanın önemli bir kısmını sanal alem ve internette 
geçirmekten haz duyarlar. Bu süre haftada kırk saate kadar çıkar ve kullanım 
gece geç saatlere kadar uzayabilir. Böyle aşırı internet kullanımı bireylerin uyku 
düzenlerini bozacak şekilde genellikle gece geç saatlere kadar sürer. Bazıları 
uykularını bastırmak için aşırı kafein tüketimi veya hapları kullanma yoluna 
gidebilirler. Onların yatma saatleri iki, üç ya da dört saat kadar geciktiğinden 
uykusuz kalkabilirler. Bu durum kişiyi hastalıklara karşı savunmasız bırakabi-
lir (Weinstein & Lejoyeux, 2010). İnternetin aşırı kullanımı yanında, internetin 
kötüye kullanımı da söz konusu olmaktadır. Yani internetin kötüye kullanılması 
ve sıklığı yanında iletilen mesajlara maruz kalınması da olumsuz sonuçlar do-
ğurmaktadır. Örneğin zengin olmayı vaat eden mesajlara aldanma, online kumar 
ile büyük miktarda para kaybetme, kredi kartı mağduru olma, pornografi, ilgisiz 
web sitelerin de aşırı zaman geçirme gibi internetin kötüye kullanımının olum-
suz neticelerinden sadece birkaçıdır (Tarhan, 2011).

İnternet ortamı bireye “tehdit altında hissetmeden, sürükleyici, heyecan 
verici, kendi kimliğinden kaçış sağlayıcı, dilediği özelliklere bürünebileceği, 
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onaylandığı ve özgür olduğu” bir ortam sunmaktadır. Kullanıcı uygunsuz sanal 
oyunlar ile vakit geçirmekte, kumar oynayabilmekte, fantastik doyum sağlaya-
rak ona yalancı gerçeklik sunabilmektedir (Tarhan, 2010). Hatta internet orta-
mındaki oyunlarla adam öldürme, yakıp yıkma veya karşılıklı savaş oyunlarıyla 
gerçekte kullanıcıların insani duygularını (merhamet, sevgi, şefkat, yardım …
vb) aşındırarak yok edebilir. Çünkü Tarhan’a (2010) göre, oyuncular bir süre 
sonra sanal ortamda yaşadıklarının gerçek hayata taşınabileceğine inanarak işi 
şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye kadar götürebilirler. 

İnternet bağımlılığı ile ilgili patolojik bağımlılık, davranış alanında büyük 
bir problemdir. Son çalışmalar göstermiştir ki yüksek derecede internet ve sos-
yal medya bağımlılarında, duygudurum bozuklukları, yetersiz uyku kalitesi,  
düşük benlik saygısı, dürtüsellik, intihar, düşük fiziksel aktivite düzeyleri ve 
sağlık sorunları (migren, sırt ağrısı, obezite) anksiyete, depresyon ve stres gö-
rülebilir (Younes ve diğerleri, 2016; Giuseppe Scimeca, 2014). Aynı zamanda 
bu olumsuzluklar bireyin çalışmalarını engelleyebilir ve uzun süreli hedeflerini 
etkileyebilir. İnternet bağımlılığı bir bütün olarak toplum için geniş ve zararlı 
sonuçlara yol açabilir (Younes ve diğerleri, 2016).

İnternetin en önemli olumsuz özelliklerinden birisi de bireyde kimlik deği-
şimine izin vermesidir. Kişi kendini farklı bir kimlikte hissettiğinde yüksek bir 
coşku hali hisseder ve fantezileri gerçek gibi yaşar. Bu durum, kişinin uyuştu-
rucu etkisi altındayken gösterdiği belirtileri ifade eder yani internet bağımlısını 
uyuşturucu madde gibi etkilenir (Tarhan, 2010). Yapılan araştırmalarda sorunlu 
internet kullanımı veya bağımlılığı, internette aşırı veya kontrolsüz meşguliyet 
veya dürtüler sonucunda kişilerin davranışlarında bozulmalar veya sıkıntılar or-
taya çıkabilir. Bunların başında bağımlı bireyler, interneti kullanma isteklerini 
baskılamada zorluk yaşayabilir (Weinstein & Lejoyeux, 2010). 

Yapılan araştırmalar internet bağımlığının cinsiyete göre de değiştiği, 
bağımlılığın erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğu tespit edilmiş olsa da 
(Younes, et al., 2016) yüksekokul öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada in-
ternet bağımlıları arasında önemli benzerlikler bulunmuştur. Ancak özellikle 
geçmişteki yapılan araştırmaların aksine cinsiyet açısından farklılıklar gözlene-
memiştir (Giuseppe Scimeca, 2014).

İnternet bağımlıları sosyal ve psikolojik olarak birçok olumsuzluklar yaşa-
yabilmektedirler. Bu olumsuz sonuçları şu başlıklar altında inceleyebiliriz. 
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1. Sağlık Sorunları

2. Ailesel Sorunlar

3. Akademik Sorunlar 

4. Mesleki Sorunlar

5. Sosyal Sorunlar

6. Kimlik Sorunu

Sağlık Sorunları

 Yapılan araştırmalarda internet bağımlısı bazı kişilerde eşzamanlı bozuk-
lukların, yani ruhsal bozuklukların varlığı gözlemlenmiştir. İnternet bağımlıla-
rında duygudurum bozuklukları, yetersiz uyku kalitesi,  düşük benlik saygısı, 
dürtüsellik, intihar, düşük fiziksel aktivite düzeyleri ve sağlık sorunları (migren, 
sırt ağrısı, obezite) anksiyete, depresyon, stres, suçluluk duygusu, yorgunluk, 
dikkat eksikliği bozuklukları, psikotik bozukluklar, kişilik değişimi ve madde 
kullanımı en sık bilinen sorunlardır  (Acier & Kern, 2011; Giuseppe Scimeca, 
2014; Tarhan, 2009; Younes ve diğerleri, 2016).

İnternet bağımlılarıyla ilişkili en bilinen sağlık tehlikelerinden birisi uyku 
yoksunluğu veya rahatsızlığı ile ilişkili olanlardır (Weinstein & Lejoyeux, 2010; 
Young K. S., 2004). Kişi özellikle internette oyun, sohbet, eğlence, video, pay-
laşım …vb gibi uğraşlarla uzun süre vakit geçirdiği için gece geç saatlere ka-
dar uykusuz kalabilmektedir. Bunun sonucu olarak da uyku problemleri, gece 
uyuyama gündüz ise tedirginlik, huzursuzluk, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı 
vb. gibi biyolojik belirtiler görülebilmektedir. İnternette uzun süre vakit geçir-
meye bağlı olarak ortaya çıkan egzersiz eksikliği “karpal tünel” sendromu (el 
bilek kanalı hastalığı), boyun fıtığı, sırt ağrısı veya göz yorgunluğu riskini artırır 
(Young D. K., 1999). Ayrıca internet bağımlısı olanlarda uykusuzluk, horlama, 
apne, dişlerde taşlanma ve kısırlık internet bağımlısı olmayanlara göre daha 
yüksektir (Weinstein & Lejoyeux, 2010).

Lise öğrencileri üzerinde yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre öğren-
cilerin gündüz uykululuk oranı %37.7 olarak bulunmuştur. Araştırmada gündüz 
uykusuzluk çeken öğrencilerin %13.9’unun internet bağımlısı olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ortaokul öğrencileri ile yapılan araştırmada ise sanal ortamların sağ-
lık sorunlarına neden olma oranı %17, rüyaların etkilenmesi oranı %12 olarak 
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tespit edilmiştir (Bulut Özek, 2018). Ayrıca kişinin uzun süre internetin başında 
sabit şekilde ve sağlıksız bir oturuş tarzı ile vücut yapısında bozulmalar, bireyin 
temel ihtiyaçlarını ihmal etmesi sonucu ortaya çıkabilecek yeme bozuklukları 
veya obezite görülebilmektedir. Yine bir noktaya uzun süreli bir bakış sonucun-
da kişide tikler, göz bozuklukları ve hatta uzun süreli hareketsizlikten dolayı 
ölümler bile olabilmektedir.

Ailesel Sorunlar

Toplumun varlığının ve devamının en önemli garantisi olan ailenin korun-
ması ve çağın gereklerine göre donatılarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulması 
her toplumun temel sorumlulukları arasındadır. Oysa günümüzde aileyi tehdit 
eden pek çok tehlike bulunmaktadır. Bunların bir kısmı da yeni çarpık ilişki 
tarzını mümkün kılan internet ve sanal ortamlardan kaynaklanmaktadır (Karaca, 
2007).

Günümüzde aile kavramı gittikçe yıpranmakta ve ailede huzursuzluk, çatış-
ma veya şiddet hatta aile parçalanmaları sık görülür olmuştur. Ailelerin parça-
lanmasına neden olan unsurların başında ise güvensizlik ve şiddetli geçimsizlik 
gelmektedir. Söz konusu bu değişkenler toplumsal olaylardan ve değişimlerden 
oldukça etkilenmektedir. Sanal ilişkiler sebebiyle internetin toplum ve aileye 
yönelik tehditlerinden de söz edilebilir. Bahsi geçen sanal ilişkilerin aileye yö-
nelik tehditlerini şöyle sıralamak mümkündür: 

Aile fertlerine yönelik tehditler (yanlış kişilerle ilişki kurma, bağımlılık ka-
zanma, kumar vb. kötü alışkanlıklar edinme, başarı ve verimde düşüş yaşama, 
istismara ve zorbalığa maruz kalma). Aile bütünlüğüne yönelik tehditler (aile içi 
iletişimsizlik, aileden soyutlanma, yalnızlaşma, gerçek olmayan sanal bir dünya 
oluşturma, aile içi çatışmalar, ailenin parçalanması). Aile içi güven ortamına 
yönelik tehditler (sanal ihanet, aldatılma kaygısı, yalan ve bir şeyleri gizleme, 
eşler arası güvensizlik, ebeveyn-çocuklar arası güvensizlik) ile mal ve can gü-
venliğine yönelik tehditlerdir (Karaca, 2007).

İnternet bağımlılığının yol açtığı problemler aile içi ilişkileri zayıflatmıştır. 
Sosyal olarak izolasyon, boşluk hissi, borç, evlilik çatışması veya dağılması gibi 
aile sorunları görülebilmektedir (Acier & Kern, 2011). Young’un (1996) yapmış 
olduğu bir anket çalışmasında internet bağımlılarının %53’ü aile ilişkilerinde 
problemler olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda evliliklerde, arkadaş ilişkile-
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rinde, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde ciddi problemler olduğunu ortaya koymuştur. 
Yine ABD’de yapılan bir araştırmada hane halkının %60’sı bir PC’ye sahiptir 
ve ev halkının yaklaşık %55’i internet bağımlısıdır. Bunların %5.9’u hane halkı 
ile iletişimsizlikten aşırı sıkıntı yaşamaktadır. %8.2’si interneti problemlerden 
kaçmak veya moralini düzeltmek için interneti kullandıklarını ifade etmişlerdir 
(Black, 2008).

İnternet bağımlıları sıklıkla şaşkın ve endişeli olur. Kişinin ruhani yapısı, 
moral yapısı ve davranışlarında uzun süre internet kullanımı sırasında değişik-
likler görülür. Hastalar yavaş yavaş hayatlarındaki insanlarla daha az zaman 
harcamaya başlar. İlişkilerde azalma, yalana başvurma gibi davranışların ya-
nında gizlilik talebinde artış görülür. Aynı zamanda kişi ailesel sorumluluklarını 
göz ardı etmeye başlar (Young K. S., 2004).

İnternet ve sanal bağımlılık, kişilerin kendilerini toplumdan soyutlamaları-
na, topluma yabancılaşmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak aile içi 
iletişimde kopukluk ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kişinin iş, sosyal ve ailevi 
hayatı giderek bozulmaktadır (Didier Acier, 2011). Kişi gittikçe yalnızlaşmakta 
mutluluğu ve sosyalleşme arzusunu internet ve sanal âlemden tatmin etmeye ça-
lışmaktadır. Gerçek hayattan kopuk bir hayat yaşayan genç kuşaklar, mutluluğu 
başka yerlerde aramaya başlamaktadır. Bu çocuklar her zaman istismarcıların, 
uyuşturucu baronlarının ve çocuktan bir menfaat sağlama isteğinde olan kötü 
niyetli kişilerin hedef tahtasına oturmaktadır.

Akademik Sorunlar

İnternet bağımlılığı, kişinin ruhsal yapısını ve sosyal hayatını olumsuz et-
kilemesinin yanında iş veya okul başarısını da olumsuz etkilediği yapılan araş-
tırmalar ortaya koymuştur. Young’un (2004) yaptığı bir araştırmaya göre, öğ-
retmenlerin, kütüphanecilerin ve bilgisayar koordinatörlerin %86’sı, çocukların 
internet kullanımının onların akademik performansını artırmadığını belirtmiştir. 
Bunun temel nedeni olarak bilgilerin çok dağınık olduğunu ve okul müfredatına 
yardımcı olmak yerine onların daha çok dikkatlerinin dağılmasına hizmet ettiği-
dir. Araştırmada aşırı internet kullanımı nedeniyle öğrencilerin % 58’inin kötü 
çalışma alışkanlıklarından şikâyetçi olduklarını, zayıf notlar aldıklarını veya 
okulda başarısız olduklarını belirtmişlerdir (Young K. S., 2004). Bununla birlik-
te okuldan ayrılmak, sindirme ve zorbalık yoluyla mağdur edilmek gibi bir çok 
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olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır (Acier & Kern, 2011). Sanal ortamların 
günlük yaşamda neden olduğu sorunlara ilişkin öğrenci (ortaokul) görüşlerinin 
incelendiği bir araştırmada öğrenciler derse odaklanmada güçlük yaşama (%26), 
ödevleri yapmaya engel olma (%17), daha az kitap okuma (%13) gibi akademik 
gelişimi olumsuz etkileyecek problemleri öne sürmektedir (Bulut Özek, 2018). 
İnternet öğrenciyi ideal bir araştırma aracı haline getirse de, öğrenciler daha çok 
ilgisiz web’de gezinir veya Whatsapp, Twitter, İnstagram, Facebook…vb gibi 
paylaşım sitelerinde sohbet, takip, video, müzik, resim, durum paylaşımlarına 
katılırlar. Bu tür paylaşım siteleri aracılığı ile etkileşimli oyunlar oynayarak da 
zamanlarının önemli kısımlarını boşa geçirebilirler.

İnternetin kimlik arayışı sürecinde olan ergenler için önemli riskler taşıdığı 
belirtilmektedir. Özellikle ergenlerin önemli bir kısmının üniversite sınavlarına 
hazırlanma döneminde olduğu için bu öğrencilerin kendilerine hedef belirleme-
si ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermesi beklenmektedir. Ancak 
bu dönemde gelişecek bir internet bağımlılığının veya aşırı kullanımının öğren-
ciler açısından zaman ve motivasyon kaybına sebep olabilmekte ve bu öğrenci-
lerin yaşamında önemli kayıplara neden olabilmektedir (Derin & Bilge, 2016).

Mesleki Sorunlar

İnternet bağımlılığı olan kişilerde yalan, kötü başarı, sosyal izolasyon ve 
yorgunluk gibi olumsuz yansımalar görülebilmektedir (Block, 2008). Kişinin 
ruh halini olumsuz etkileyen bu durumlar onun işine odaklanmasını olumsuz 
yönde etkilemekte, iş verimini düşürmekte ve daha da önemlisi iş kazalarına 
sebebiyet verebilmektedir. Buna ek olarak kişi teknolojik araçlarla aşırı zihinsel 
uğraşım gösterir. Gizleme adına yalan söyleme; iş, ilişki veya önüne gelen fır-
satları kaçırma; sağlığına zarar vermesine rağmen onunla meşgul olmaya devam 
etme ve bu riski göze alma gibi olumsuz etkileri olabilmektedir (Tarhan, 2009).

Sosyal Sorunlar

Her yaş döneminde, içinde yaşadığımız sosyal ortamlar önemlidir. Çünkü 
insanın bir guruba ait olma ihtiyacı ve birlikte zaman geçirdiği insanlar ile sevme 
ve sevilme ihtiyacını karşılaması yaşamdan doyum elde etmek için gerekli olan 
temel psikolojik ihtiyacıdır. Özellikle küçük yaşlardan itibaren sosyalleşme adı-
na sağlıklı arkadaş ortamına sahip olmak ve birlikte işlevsel zamanlar geçirmek 
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sosyal ve kişisel gelişim için önemlidir. Ancak yapılan bazı araştırmalarda in-
ternet ortamının çocukların sosyal ortamlarına vermesi gereken önemi olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Örneğin yapılan bir araştırmada dijital oyun bağımlılı-
ğının temel psikolojik ihtiyaçlardan olan özerklik ve ilişki ihtiyaçları ile negatif 
yönde bir ilişki bulunmuştur. İlişki ihtiyacının negatif yönde çıkmasına yönelik 
olarak araştırmacılar ilişki ihtiyacı arttıkça oyun bağımlılığı riskinin azalması 
olarak ifade edilmiştir. Bireyler ilişki ihtiyacını dijital oyunlar oynayarak ya da 
internet etkinlikleri dışında gerçek yaşamda diğer insanlarla etkileşime geçerek 
ve sosyal etkinliklerde yer alarak karşılamaktadır (Dursun & Eraslan-Çapan, 
2018). Bu sebeple çocukların, ergenlerin veya tüm bireylerin gerçek yaşamda 
sosyal ilişkilere dönük deneyimler yaşaması gerekmektedir. Derin ve Bilge’nin 
(2016), yaptığı araştırmada “önemli diğerleri ile ilişkide doyum” düzeyi yük-
seldikçe internet bağımlısı olma olasılığının azaldığı tespit edilmiştir. Bu doğ-
rultuda, araştırmacılar gerçek yaşamdaki arkadaşlar veya önem verilen kişilerle 
olan etkileşimin ve paylaşımın onların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında önemli olduğuna dikkat çekilmiştir (Derin & Bilge, 2016). Bulut ve 
Özek’in (2018) yaptığı bir araştırmada öğrenciler sanal ortamların geleneksel 
oyunlara (saklambaç, körebe, birdirbir vb.) daha az zaman ayırmaya ve arka-
daşlar ile daha az vakit geçirmeye (%13) sebep olduğunu tespit etmiştir (Bulut 
Özek, 2018). Ayrıca, Yalçın ve Duran da (2017) yaptığı bir araştırmada ebevey-
nlerin çocuklarının internet bağımlılığı noktasında kontrol güçlüğü yaşadıkları-
nı ortaya koymuştur (Yalçın & Duran, 2017).

Kimlik Sorunu

İnternet ortamında insanlar kendilerini sergileme noktasında daha özgür ve 
denetimsizdir. Bu da kendilerini olmak istedikleri şekilde sunmalarına sebep 
olabilmektedir. Tarhan (2011), internet ortamının kimlik değişimine izin verdi-
ğini belirtmektedir. Hem internet kullanım eğilimi hem de internet ortamında 
maruz kalınan içerikler, insanların kimliklerini, değerlerini ve yaşam amaçlarını 
yönlendirebilir, değiştirebilir (Tarhan, 2011). Nitekim internet gibi ortamlarda 
maruz kalınan reklamlar, mesajlar insanların dışsal değerlere (imaj, popülerlik, 
para) olan yönelimini artırmaktadır (Kasser, 2014). Bağımlılık oluşturan içe-
rikleri internet ortamında pazarlayanların, kullanıcıların ekonomik düzeylerine 
göre içerikler hazırlayarak, onların daha çok para kazanmayı amaçlamalarına 
yol açabileceği belirtilmektedir (Tarhan, 2011). Bu şekilde insanlar, benzer içe-
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riklere maruz kaldıkça ve onlarla meşgul oldukça etkilenmelerinin kolay olduğu 
söylenebilir.

NİÇİN İNTERNET ve SANAL ÂLEM? 

Stres altındayken gerçeklerden kaçınma, negatif duyguları giderme ve 
problemleri unutmaya yönelik internete girenlerde bağımlılık riski yüksektir. 
İnternet bağımlıları kendilerini sanal ortamda farklı bir kimlikte hissettiklerin-
den dolayı özel bir coşku hali içerisindedirler. Birçok fantezilerini gerçek gibi 
yaşamaya başlarken heyecan duymakta ve kendi kimliğinden kaçarak dilediği 
özelliğe bürünmektedir (Tarhan, 2009). Bu durum onların bu ortamda sanal bir 
mutluluk yaşamasına neden olur. Kullanıcı bu duyguları yaşarken kendisini her-
hangi bir tehdit altında hissetmez. (Tarhan, 2010). 

İnternet kullanımı her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır. Özellikle 
gençlerde bu ivme daha hızlı gerçekleşmektedir. İnternet kullanımı, en fazla 
sosyal medya ortamları için tercih edilmektedir. Sosyal medya sağladığı ileti-
şim, haberleşme, arkadaşların video, resim ve ne yaptıklarını takip etme, kendi 
iletilerini takip etme ve boş zamanlarda eğlenmek gibi farklı amaçlar ile genç-
lerin ilgisini çekmektedir (Baz, 2018). Ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan 
bir araştırmada öğrencilerin çoğunluğu sanal ortamları oyun oynamak ve sanal 
ağları (Facebook, Whatsapp, Instagram ve Twitter gibi) kullanmak amacıyla de-
ğerlendirmektedir. Bunların dışında sosyal araştırma yapmak, eğlenmek, haber 
okumak ve e-posta gibi amaçlar için kullanmaktadır (Bulut Özek, 2018).

Araştırmalar ergenlerin interneti genellikle sosyal medya (% 37.4), ödev 
yapma (% 25.2), oyun (% 17.1) ve sohbet (% 16.8) amacıyla kullandığı tes-
pit edilmiştir (Dursun ve diğerleri, 2018). Lise örnekleminde yapılan başka bir 
araştırmada da öğrencilerin interneti oyun, sosyal medya, ödev yapma, müzik 
ve film vs. amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir (Derin & Bilge, 2016).  

Tokat’ta 70 erkekten oluşan on ikinci sınıf öğrencileri üzerinde açık uçlu 
anket çalışması ile yazarın yapmış olduğu araştırma sonuçları tablo 1.2.3.4 ve 
5’te olduğu gibidir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin İnterneti Kullanma Amaçları

İnterneti Kullanma Amacı f %

Araştırma 34 49

İletişim 30 43

Boş Zaman Değerlendirmek Amacıyla 29 41

Ders 20 29

Haber 7 10

Öğrencilerin interneti %49’u (n=34) araştırma, %43’ü (n=30) iletişim, 
%41’i (n=29) boş zaman değerlendirme, %29’u (n=20) ders, %10’u (n=7) haber 
amaçlı kullandığını ifade etmiştir. Kaşıkçı ve diğerlerinin (2014) yapmış olduğu 
araştırmada ise 9-16 yaş arasındaki çocukların interneti %92,6 okul işleri için, 
(%62,3) video klip izlemek, %51,7 oyun oynamak, %46,1 sosyal ağ sitesindeki 
profiline giriş yapmak için kullandığı ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin özellikle sosyal alanda interneti tercih etmelerinin birçok se-
bebi vardır. Bunların başında internetin ebeveynler tarafından kontrolünün zor 
olması öğrencilerin kendilerini internette daha özgür hissetmeleri gelmektedir. 
Bununla birlikte çevrimiçi olarak ne söyledikleri veya ne yaptıkları hakkında 
bir izleme veya sansür olmaması onların kendilerini sosyal olarak soyutlamala-
rına ve sosyal olarak yabancılaşmalarına neden olmaktadır (Young K. S., 2004). 
Kuramsal düzeyde, depresyon ve kişilerarası duyarlılıktan muzdarip bireylerin, 
daha iyi hissetmek ya da gerçek hayat problemlerinden kaçmak için internete 
karşı beklentileri olduğu varsayılabilir (Wegmann & Brand, 2016). Bu birey-
ler ayrıca inkâr veya madde kullanımı ile ilgili problemlerle baş edebildiklerini 
söyleyebilirler. Bu işlevsiz başa çıkma stratejisinin bir parçasıdır. Bu bireyler 
daha az sosyal destek algısı ve kendilerini yalnız hissetmelerinden dolayı düşük 
benlik saygısı, düşük öz-yeterlilik ve yüksek stres gibi benzer etkiler olduğunu 
varsayılır (Wegmann & Brand, 2016). Stres altında iken gerçeklerden kaçmak 
ve negatif duygularını yok etmek, sıkıntı ve problemlerini unutmak için interne-
te giren kişilerin internet bağımlılığı yükselir (Tarhan, 2010). 

Bireyin interneti olumsuz duygulardan kaçmak ya da eğlence deneyimi ya-
şamak için faydalı bir araç olarak görebilir. Bu özelliklerin aynı zamanda işlev-
siz başa çıkma stratejilerine de yol açtığı varsayılabilir. Bireyler düşük benlik 
saygısını reddedebilir veya onunla başa çıkmak yerine daha az algılanan destek 
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duygularını görmezden gelebilirler (Wegmann & Brand, 2016). Bu sorunlu eği-
limlerden dolayı birey çevrim içi uygulamaları kontrolsüz bir şekilde kullanma-
ya devam edebilir.

Sonuç olarak, Facebook, Whatsapp, Instagram veya Twitter’ın bağımlılık 
yaratan kullanımların algılanan sosyal yalnızlık veya daha az algılanan sosyal 
destek gibi sosyal gerçek yaşam açıkları ile ilişkili olduğu varsayılabilir. Be-
lirli bir uygulama tercih edilmediği zaman, genel bir internet kullanımı için 
durum böyle değildir. Bu nedenle, çevrimiçi iletişim uygulamalarının iletişim 
için güvenli, anonim, kontrollü bir ortam olarak kullanılması gerekir (Weg-
mann & Brand, 2016). Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada 
sosyal medyanın kullanımına yönelik verilen yanıtlarda en yüksek puanlama-
nın yalnızlık durumunda sosyal medyayı kullanmak olduğu görülmüştür (Baz, 
2018).  

Bütün olumsuz sonuçlarına rağmen internetin toplumu birleştirici gücü ol-
duğunu savunanlar vardır  (Tarhan, 2010). Çocukların yaratıcılıklarını bireysel 
etkinliklerle sergilemeleri yerinde bir davranıştır. Bunun gerçekleşmesi için in-
ternet dâhil her türlü olanak onlara sunulmalıdır. Çünkü çocukların sosyalleş-
meleri bakımından sosyal ağlar da katkı sunabilir. Bunun kontrollü ve bilinçli 
bir şekilde kullanılması eğitimcilerin de işini kolaylaştırır. Ancak kullanım sıra-
sında bağımlılık yapabilecek ya da istenmeyen durumların ortaya çıkması ön-
lenmelidir (Aksüt ve diğerleri, 2012). Karakteristik olarak birey sosyal iletişim 
uygulamalarıyla başkalarıyla iletişim kurabilir. Bu davranış bireylerin sorun-
larını diğerleriyle çevrimiçi olarak tartışmaları durumunda onlara yardımcı bir 
strateji olabilir (Wegmann & Brand, 2016). İnternet ve sanal ortamlar bireyler 
arasında güçlü duygusal ilişkiler oluşturabilir. Özellikle sanal oyunlar sayesin-
de oyuncuların yaş, görünüş, cinsiyet veya yaşlarından dolayı gerçek hayatta 
rahat hissedemeyeceği şekilde kendilerini ifade etme fırsatı bulabilirler (Acier 
& Kern, 2011). Öte yandan, diğer problem çözme stratejileri ihmal edilirse ve 
gerçek yaşamla ilgili temasın göz ardı edilmesi durumunda bu davranış sorunlu 
olabilir, bu da daha yüksek bir sosyal izolasyonla sonuçlanabilir (Wegmann & 
Brand, 2016).
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İNTERNET ve SANAL BAĞIMLILIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kullanıcının Yapması Gerekenler

Günümüzde İnternet üzerindeki iletişim araçlarının çeşitliliği oldukça art-
mıştır. Bu durum özellikle genç kuşakların karşılaşabileceği riskleri de berabe-
rinde getirmiştir. Kullanıcı kendisi ile ilgili özel bilgileri paylaşmamalı, sanal 
ortamda tanımadığı kimselere karşı mesafeli davranmalı, özellikle gençlere par-
lak jelatinler içinde sunulan veya tuzak mahiyetteki güvenilir olmayan siteler-
den uzak durması gerekir. Ayrıca kullanıcının iyi bir internet okuryazarı (bilinçli 
internet kullanımı) olması konusunda bilgi edinmesi gerekir.

Ailenin Yapması Gerekenler

İnternet ve sanal âlemin olabildiğince geniş olması kontrolünü güçleştir-
mektedir. Özellikle çocuklar siber zorbalık ve istismar gibi istenmeyen durum-
larla her an karşı karşıya kalabilme riski taşımaktadır. Çünkü sosyal paylaşım 
sitelerinin birçoğunda, kişilere hesap oluşturulabilmesi için 13 yaş sınırı olma-
sına rağmen yapılan bir araştırmada sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulunan 
tüm çocukların üçte birinin 13 yaşın altında olduğu ortaya çıkmıştır (Kaşıkcı, 
Çağıltay, Karakuş, Kurşun ve Ogan, 2014). 

İnternetin aile içinde yaygın olarak kullanılması ailede iletişim sorunları-
na, ebeveynlerin kendi çocuklarına yabancılaşmasına ve gençlerin yalnızlaşma-
sına sebep olmaktadır. Özellikle annelerin daha küçük yaştaki çocukları akıllı 
telefon, bilgisayar, TV veya internetle eğlendirmeye kalkışması, bilhassa 3-4 
yaşlarındaki çocuklarda “klip sendromu” diye tabir edilen beynin konuşma mer-
kezinin gelişememesine dayalı sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir (Tarhan, 2010). 
Bundan dolayı ebeveynler güvenli internet kullanımı konusunda dikkatli olması 
gerekir. İnternetin zararlarından korunması ile ilgili olarak aileler, çocukları-
nı kontrolsüz internete girilen yerlerden biri olan kafelerden uzak tutmalı, aile 
koruma şifreleri kullanmalı, interneti kullanma ile ilgili belli bir süre koymalı 
ve çocuğun girmiş olduğu sosyal paylaşım uygulamaları takip etmelidir. Ayrıca 
yaşına uygun olmayan uygulamalara izin vermemelidir. İnternet bağımlılığına 
karşı ailelerin alabileceği önlemler özetle şunlardır:

	Bizim günlerimiz veya saatlerimiz uygulaması: Aile bireylerinin birlikte 
zaman geçirmesine ve sohbet etmesine yönelik bir saat uygulaması
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	İnternet kullanım kural ve saatleri
	İnternette ayıklama yapılması
	Sanal arkadaşların öteki aile bireyleri ile tanıştırılması
	Gerçek ve doğal yaşamın özendirilmesi
	Spor ve oyuna teşvik
	Hobilerin geliştirilmesi
	Gerekirse psikolog veya danışman desteği alınması (Karaca, 2007).

Servis Sağlayıcıların Yapması Gerekenler

Sosyal paylaşım sitelerinde gerekli güvenlik ayarlamaları yapılmalı ve ço-
cukların yaşına uygun olmayan sitelere girişlere izin verilmemelidir. Gerekirse 
girişler abone sistemi ile olmalı ve sahte kimlikleri önlemek için abonelikler nü-
fus müdürlüğünün sistemiyle uyumlu olmalıdır. TV’lerde olduğu gibi internet 
sayfasının ilk girişine akıllı işaretler konmalıdır. Servis sağlayıcıların internet 
sitelerinin çocuklara yönelik kısımları geliştirilmeli ve çocukların internette ya-
pabileceği faydalı faaliyetler çeşitlendirilmelidir (Kaşıkcı ve diğerleri, 2014).

Okulların Yapması Gerekenler

İnternet kullanımı ile ilgili olarak okulun kuralları, güvenli internet kul-
lanım yolları, çevrimiçi kişilere nasıl davranılması gerektiği, internette sıkıntı 
veren bir durumla karşılaştığında yapması gerekenler konularında öğrencilere 
bilgi verilmeli (Kaşıkcı ve diğerleri, 2014) ve internet okuryazarlığı konusunda 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

İNTERNET, SANAL BAĞIMLILIĞIN TEŞHİS ve TEDAVİSİ

Bağımlılık yapan internet kullanımı birçok uygulayıcının habersiz ve son-
radan fark ettiği yeni bir olgudur ve bağımlılar tedavi görme konusunda ha-
zırlıksızdır (Young D. K., 1999). Genel olarak internet, bağımlılığı zor tespit 
ve teşhis edilen ve yüksek oranda teşvik edilen bir teknolojik araçtır (Young, 
1999). İnternet bağımlılığı konusunda şu anda uygun tanı, kabul edilmiş bir kri-
terler dizisi olmaması nedeniyle uzman klinisyenler patolojik internet kullanı-
mından normal olanını ayırt etme konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar (Young 
D. K., 1999). Bununla birlikte bilimsel gelişmelerdeki hızlı gelişim ve bu alanla 
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ilgili yapılmış çalışmalar sonucunda kişide bağımlılığın gelişip gelişmediği ile 
ilgili hali hazırda kabul gören kriterler mevcuttur. Kişinin bağımlısı olduğu dü-
şünülen şeye karşı tutumunu, onun bağımlı olup olmadığını ortaya koyan bu 
kriterler şunlardır: 

a. Bağımlısı olduğu şeye karşı sürekli ve ısrarlı bir istek duyma,
b. Başarısız sonlandırma girişimleri,
c. Bağımlısı olduğu şeyle çok zaman harcama,
d. Bağımlısı olduğu şeyin uğruna gerekli sosyal ve mesleki aktivitelerden 

vazgeçme,
e. Bağımlısı olduğu şey ile birlikte planlanan zamandan daha fazla zaman 

geçirme,
f. Haz alma durumunun azalmasına rağmen kullanımın ihtiyacındaki artış,
g. Bağımlısı olduğu şeyi elde edemediğinde kriz veya kaçınma şeklinde 

yoksunluk belirtileri,
h. Bağımlısı olduğu şey ile zihinsel olarak aşırı uğraşma, 
i. Depresyon, suçluluk duygusu, kaygı, yorgunluk, kişilik değişimleri ya-

şama gibi davranışların kullanıcıda olup olmadığına bakılarak bağımlı 
olup olmadığına karar verilebilir. Bu ölçütlerden sadece iki tanesinin 
olması durumunda bile bağımlılık tanısı konulması için yeterlidir (Tar-
han, 2009).

Young D.K.’a (1999) göre, aşağıdaki sekiz sorudan beşine “Evet” diyen 
kişi internet bağımlısı sayılır.

a. Kendinizi internetle meşgul hissediyor musunuz? 
b. Tatmin sağlamak amacı ile internet kullanma ihtiyacınızda artış hisse-

diyor musunuz? 
c. İnternet kullanımınızı durdurmak, kontrol etmek veya azaltmak için tek-

rarlayan başarısız çabalarınız oldu mu? 
d. İnternet kullanımınızı kontrol altına almak ve ya azaltmaya çalışırken 

kendinizi huzursuz, huysuz, depresif ve sinirli hissediyor musunuz? 
e. Başlangıçta öngördüğünüzden daha uzun süre online kalıyor musunuz? 
f. İnternet nedeni ile önemli bir ilişki, iş, eğitim veya kariyer fırsatı kay-

betme tehlikesi yaşadınız mı? 
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g. İnternet kullanım düzeyinizi saklamak için aile üyeleri, terapist ya da 
başkalarına yalan söylediniz mi? 

h. İnterneti problemlerden kaçmak veya disforik durumlarda (Örn: Çare-
sizlik, suçluluk, anksiyete, depresyon) rahatlamak için bir yol olarak mı 
kullanıyorsunuz? (Young D. K., 1999)

Yukarıda belirtilen sekiz sorunun tamamına “evet” cevabı veren kişiler bile 
bağımlı olduğunu kabul etmeyebilir. Bunun için internetin araştırma, istihdam 
veya haber, spor …vb. yararlı sitelere bakmak için geçirdiklerini söyleyip ba-
ğımlılıklarını maskeleyen görüşler öne sürebilir. Bu durumu; işimin bir parçası, 
sadece okuyorum, herkes onu kullanıyor ve internet ve sanal âlem toplumda 
önemli rol oynuyor gibi ifadelerle izah etmeye çalışırlar (Young D. K., 1999). 

İnternet bağımlılığının tedavisinde kendine yardım ve ilaç tedavisi sıklıkla 
kullanılmaktadır. İlaç tedavisi için özel bir değerlendirme ölçütü olmamakla bir-
likte aşırı internet kullanımı depresyonla ilişkilendirilmiştir. Bilgisayar bağımlı-
sı olan insanların %30’unun olumsuz duygulardan kaçmak için internet bağım-
lılığına yakalandığı belirtilmektedir. Anksiyete ve uykusuzluk gibi sorunlar da 
paralel olarak gelişme riski taşımaktadır. Buna benzer problemlere yönelik ilaç 
tedavisi faydalı olabilir. Bireysel terapilerde ise bilgisayarı cazip kılan unsurlar, 
insanları gerçeklikten uzaklaştıran durumlar ele alınmaktadır. Aşırı internet kul-
lanımına sebep olan nedenlerin listesi yapılarak tedaviye yönlendirilir. Tedavide 
davranışsal ve bilişsel yaklaşımlar etkili olabilmektedir. Yine gurup terapisin-
den de faydalanılabilmektedir (Tarhan, 2011).

Öğrenciler, sosyal medyayı kullanırken birçok teknolojik araçtan faydala-
nabilirler. Yazarın yaptığı araştırmada lise öğrencilerin sanal âleme ulaşmak için 
en çok kullandıkları teknolojik araçlar tablo 2’de olduğu gibidir.  

Tablo 2. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet İçin  
Kullandıkları Araçlar

İnternet ve Sosyal Medya İçin Kullan Araçlar f %

Akıllı Telefon 65 93

Bilgisayar 35 50

Tablet 26 37

Öğrencilerin %93’ünün (n=65) kendisine ait internetli akıllı telefonu, 
%50sinin (n=35) bilgisayarı, %37’sinin (n=26) tabletinin olduğu tespit edilmiş-
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tir. Yapılan bir araştırmada da ergenlerin büyük bir bölümü internete telefon 
ile girdiklerini belirtmiştir. Bu durum, öğrencilerin internete kolay ulaşmasına 
ve internette daha çok zaman geçirmesine sebep olabilir (Dursun ve diğerleri 
2018). Bu da öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamındaki bazı sorumlulukla-
rını aksatmasına sebep olabilir. Alanyazında ve araştırma sonucunda da görül-
düğü gibi telefonlar insanların kablo veya bilgisayar olmadan kolayca internete 
ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu da çocukların veya bireylerin risklerle karşılaş-
masına veya bağımlılığa yakalanmalarına sebep olabilir. Hatta bir araştırmada 
telefon ile internete bağlananların evden ve internet kafeden bağlananlara göre 
internet bağımlılık düzeyinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Derin & Bilge, 
2016). Akıllı telefonlar sunduğu imkânlar sebebiyle (müzik, video oyunlar, 
filmler, televizyonlar, gazeteler, sosyal etkileşim ve binlerce akıllı uygulamaya 
erişim olanağını) günümüzde aşırı bir şekilde talep edilmektedir ve dünya ge-
nelinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre 
akıllı telefon ile geçirilen zamanın artmasıyla kişiler arası ilişkiler, psikolojik 
ve fiziksel sağlık alanında olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır (Bulduklu & 
Özer, 2016).

Günümüzde internete bağımlılık her geçen gün korkunç boyutlara ulaş-
maktadır. Çünkü öğrencilerin boş zamanlarının büyük bir kısmını internette 
geçirmektedirler. Ne yazık ki birçoğu da bağımlı olmasına rağmen bağımlı ol-
duğunun farkında değildir. Yapılan araştırmalar haftalık 20 saat (günlük 3 saat) 
internette zaman geçiren birisi bağımlı olduğunu ortaya koymuştur.  Yapılan bir 
araştırmada ortaokul öğrencilerinin % 40’ı 7-20 saat, %36’sı 1-7 saat arası, % 
20’si 1 saatten az süre sanal ortamları kullandıkları tespit edilmiştir (Bulut Özek, 
2018). Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada da öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun internete her gün girdikleri görülmüştür (Derin & Bilge, 2016). 
İnterneti kullanma süresi bağımlılık açısından önemli bir durumdur. Çünkü ya-
pılan bir araştırmada internet kullanım sıklığı arttıkça internet bağımlılığının 
olasılığının arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Derin & Bilge, 2016). Yazarın yaptığı 
araştırma sonucuna göre lise son sınıf öğrencilerinin internette geçirdikleri sü-
relere Tablo 3’de yer verilmiştir:
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Tablo 3. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternette Geçirdikleri Süre

İnternette Geçen Süre Süre f %

1 saat 11 16

2 saat 15 21

3 saat 13 19

4 ve üzeri 26 37

Öğrencilerin %16’sı bir saat (n=11), %21’i (n=15) iki saat, %19’u (n=13) 
üç saat, %37’i  (n=26) dört saat ve üzeri günlük zamanlarını internette geçirdik-
leri tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin %7’si (n=5) bu konu ile ilgili 
görüş belirtmemiştir. Yukarıdaki tablo dikkate alındığında lise son sınıf öğren-
cilerinin yaklaşık %56’sı (n=39) internet bağımlısı olduğu söylenebilir. Bunun-
la birlikte kendisini bağımlı olarak gören öğrencilerin sayısı sadece %19’dur. 
Yazarın yaptığı araştırma sonucuna göre lise son sınıf öğrencilerinin internete 
verdiği önemi gösteren bilgilere Tablo 4’de yer verilmiştir:

Tablo 4. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternete Verdiği Önem Derecesi

İnternete verilen önem f %

Bağımlı 13 19

Önemli 12 17

Az önemli 13 19

Önemsiz 0 0

Öğrencilerin %19’u (n=13) kendisini internet bağımlısı olduğunu, %17’si 
(n=12) internetin kendisi için önemli olduğunu, %19’nun (n=13) az önemli ol-
duğunu belirtirken önemsiz olduğunu belirten hiçbir öğrenci olmamıştır. Diğer 
taraftan %46’sı (n=32) konu ile ilgili görüş belirtmemiştir.

İnternet ve sosyal medya bağımlısı öğrenciler günlük hayatlarında birçok 
görevlerini ihmal etmektedir. Bunların başında öğrencilerin temel ihtiyaçlarını 
ihmale dayalı beslenme bozuklarının yanında akademik ve sosyal durumları da 
olumsuz olarak etkilenmektedir. Yazarın yaptığı araştırma sonucuna göre lise 
son sınıf öğrencilerinin internet ve sosyal medyadan etkilenme durumlarına 
Tablo 5’te yer verilmiştir:
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Tablo 5. İnternet ve Sosyal Medyanın Günlük Yaşama Olumsuz Etkileri

İnternet ve Sosyal Medya Günlük Yaşa-
mınızda Neleri Olumsuz Etkiliyor?

f %

Dersleri 12 17

Aile ilişkilerini 6 9

Kişilik ve sağlık 6 9

Arkadaş ilişkileri 3 4

Etkilemiyor 36 51

Öğrencilerin %17’si (n=12) derslerini, %9’u (n=6) aile ilişkilerini, %9’u 
(n=6) kişilik ve sağlık durumunu, %4’ü (n=3) arkadaş ilişkilerini, internet ve 
sosyal medyanın olumsuz etkilediğini ifade etmiş olmasına rağmen, öğrenci-
lerin %51’i (n=36)  internet ve sanal âlemin günlük yaşamını olumsuz etkile-
mediğini ifade etmiştir. Ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada 
da öğrencilerin sanal bağımlılığa yol açabilecek bazı belirtilere sahip oldukları 
belirtilmiştir (Bulut Özek, 2018).

Bu sonuç gerçekte internet bağımlısı olan kişilerin internet bağımlısı olduk-
larını kabul etmediklerini ve internet ve sanal âlemin günlük yaşamlarını hiçbir 
şekilde olumsuz etkilediğine inanmadıklarını göstermektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre lise son sınıf öğrencileri, internet ve sosyal 
medyayı kullanım amacı tablo 6’de olduğu gibidir.

Tablo 6. Lise Son Sınıf Öğrencilerin Sosyal Medyayı Kullanma Amacı

Sosyal Medyayı Kullanım Amacı f %

Sosyal Medyada Tanışma, Sohbet 60 86

Video, müzik 16 23

Eğlence 15 21

Paylaşım 14 20

Oyun 13 19

Tanışmak 12 17

Takip 5 7

Lise son sınıf öğrencilerinin %86’sı (n=60) sohbet, tanışma, %23’ü (n=16) 
video ve müzik, %21’i (n=15) eğlence, %20’i (n=14) paylaşım, %19’u (n=13) 
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oyun, %17’si (n=12) tanışma ve %7’si (n=5) takip amaçlı kullandığını ifade 
etmiştir.

Araştırma sonuçları, bağımlıların nispeten internet kullanmaya yeni baş-
layanlar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, internete yeni gelenlerin daha 
yüksek risk altında olabileceği varsayılabilir. Ancak, “yüksek teknoloji” ya da 
daha ileri düzeydeki kullanıcılar, günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası ol-
masına rağmen internet kullanımları arttıkça büyük oranda bağımlı olduklarını 
inkar edebilirler veya “bağımlılık” kullanımını bir problem olarak kabul etme-
yebilir (Young K. S., 1996).

İngiltere’de yapılan bir araştırmada 8-15 yaş arası çocukların üçte ikisinin 
(%67) cep telefonu olduğu tespit edilmiştir (Coulthard, 2010). Bu durum, ya-
zarın lise son sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu araştırmada Türkiye’de (Tokat 
örnekleminde 17-19 yaş) %93 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada bu öğren-
cilerinin yaklaşık %56’sı haftada 20 saatin üzerinde internette vakit geçirmek-
tedir. Aynı durum Güney Koreli liseli öğrencilerinde de görülmektedir. Güney 
Koreli öğrencilerin zamanlarının haftada yaklaşık 23 saatini bilgisayar veya 
internetin başında geçirmektedir. Tablo bu olunca öğrencilerin oyun bağımlısı 
olduğu ve bundan dolayı risk altında olduğuna inanılmaktadır. Çocukların % 2.1 
(6-19 yaş) hastalığa yakalanmış ve tedaviye ihtiyaçları vardır. Tedaviye ihtiyaç 
duyanların yaklaşık %80’i psikotrop ilaçlara ihtiyaç duyabilir ve %20 ila %24 
arasında hastaneye yatması gerektiği ortaya çıkmıştır (Block, 2008).

Gençlerin bu kadar yüksek oranda internetli akıllı cep telefonları olması bu 
çocukların büyük oranda bağımlı (haftalık 20 saat üzeri kullanım) olması bir 
dizi problemleri de beraberinde getirmektedir. Çocuklar için zaman geç olma-
dan ailelerin bir dizi kararlar ve önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemlerden 
bazıları şunlardır:

1. Aileler kullanım fonksiyonları az olan cep telefonlarını tercih etmeli, 
2. İnternet bağlantısı konusunda dikkatli olmalı
3. Sınırlı erişimi olan internet paketleri alınmalı,
4. Telefon kullanımı ile ilgili çocuklar bilgilendirilmeli (Coulthard, 2010)
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İNTERNET BAĞIMLILARININ PATOLOJİK TEDAVİ 
STRATEJİLERİ

İnternet ve sanal âlem bağımlılarının tedavisinde davranışsal ve bilişsel 
faktörlerine odaklanmaya öncelik verilmelidir. Çünkü internet kullanımının 
kısa vadeli memnuniyetiyle karşı karşıya kalındığında uzun vadeli faydaların 
çoğu zaman göz ardı edilmesi internet ve sanal alem bağımlılığı olasılığını arttı-
rır (Lina ve diğerleri, 2018). İnternet bağımlıları için tedaviler madde kullanımı 
tedavisinde kullanılan stratejilere dayanmaktadır. Tedavi psikolojik yaklaşımlar 
ile birlikte küçük ilaç (farmakolojik) tedavisine dayanır. Metodolojik araştır-
ma yetersizliğinden dolayı şu anda internet bağımlıları için kanıta dayalı tedavi 
imkânsızdır. Ancak değişik ülkelerde yapılan çalışmalar sonucunda impulsi-
ve-compulsive (teşvik edici-zorlayıcı) internet kullanıcılarında günde 10mg do-
zajındaki Escitalopram gibi ilaçların 1-10 haftalık tedavisinde etkisini gösterdiği 
ancak sonraki haftalarda tedavide etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır (Weinstein 
& Lejoyeux, 2010; Black, 2008). Ayrıca İnternet kullanım bozukluğunun geliş-
tirilmesi ve sürdürülmesinin altında yatan potansiyel süreçleri ve mekanizma-
ları ele alan I-PACE modeli (I-PACE Kişi-Etki-Etkileşim-Etkileşim Etkileşimi 
anlamına gelir) adlı teorik bir süreç modeli önerilmektedir. Bu model, kişinin 
temel özellikleri, duygusal ve bilişsel yanıtları ile belirli bir uygulamayı kullan-
ma kararı arasındaki etkileşime odaklanmaktadır (Wegmann & Brand, 2016).

Bir İnternet-İletişim Bozukluğu için modifiye model, sosyal yönlerin rolü-
ne ve algılanan sosyal açıkları olan kişilerin bu açıkları doğrudan telafi etmek 
için çevrimiçi iletişim uygulamalarını kullandıkları varsayımına odaklanmalı-
dır. Buna ek olarak, mevcut çalışmaların ampirik modeli, internet oyun bozuklu-
ğu, internet pornografi kullanım bozukluğu veya patolojik çevrimiçi satın alma 
davranışı gibi diğer formlar kontrol edilmelidir. Ayrıca, internet oyun bozukluğu 
olan bireyler, çevrimiçi iletişim kurmak ve oyun oynarken diğer oyuncularla ile-
tişim halinde kalmak için de kullanabilirler. Bu durumda, bireyin sosyal yönle-
rinin potansiyel rolleri de tartışılması gerekmektedir (Wegmann & Brand, 2016)

İnternet bağımlılığının tedavisi ile ilgili çoğu klinik uzmanlar ve danışman-
lar, bilgi ve müdahaleye dayalı klinik stratejiler veya yaklaşımlar önermiştir. 
Bunların başında aşağıdaki müdahaleler gelmektedir. 

•	 Karşıtlık Uygulama 
•	 Dış tıpa 
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•	 Hedeflerin belirlenmesi 
•	 Kaçınma 
•	 Hatırlatma Kartları 
•	 Kişisel Envanter 
•	 Destek grupları 
•	 Aile Terapisi  
Kişinin bağımlılık davranışını değiştirebilmek için etkili başa çıkma stra-

tejilerini güçlendirme ve ona uygun destek sistemlerinin uygulanması gerekir. 
Hasta başa çıkmanın olumlu yollarını bulursa, o zaman internete ihtiyaç duyma-
yacaktır (Young D. K., 1999).

Karşıtlık Uygula

Kişinin zaman algısını nasıl anladığının yeniden düzenlenmesidir. Hasta 
eğer her hafta interneti kullanıcısı ise hafta sonuna kadar beklemesini ya da bir 
hafta sonu kullanıcısı ise sadece hafta içi belli günde belli bir süre kullanması. 
Hasta bilgisayarı sadece evin içinde kullanırsa, onun yerini değiştirip ev içinde 
hareket ettirmektedir (Young D. K., 1999).

Dış tıpa

Başka basit bir teknik, hastanın yapmak zorunda olduğu somut şeyleri kul-
lanmak ya da oturumu kapatmaya yardımcı olan yönlendiriciler koymak. Ör-
nek: Hasta saat 17:00 ‘da işten ayrılmak zorunda kalırsa, tam bir saat önce in-
ternetten ayrılması. Ayrıca doğal alarmların işe yaramadığı durumlarda gerçek 
bir alarm saati yardımcı olabilir. Bunun için oturumunu sonlandıracak bir zaman 
belirlenmesi, zamanın sonlandırılması için hasta yakını tarafından internet ve 
alarmın önceden ayarlanması ve alarm sesinin duyulduğunda oturumun kapatıl-
ması (Young D. K., 1999). 

Hedeflerin belirlenmesi

Kullanıcı interneti eğlence amacıyla haftalık 20 saatten fazla kullanması, 
çevrimiçi olduğunda ise kendisini mutlu, çevrimdışı olduğunda mutsuz ve hu-
zursuz ve sinirli hissediyorsa internet bağımlısı olmayla karşı karşıyadır (Tar-
han, 2010). İnternet kullanımı belli bir plana göre sınırlandırılamadığı zaman 
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bireyin on-line kalma süresi 20 saatten 40 saate uzayabilir. Bunu önlemek için 
en fazla 20 saat kullanımı günlük veya haftalık olarak planlanabilir, zamana ya-
yılabilir. Hasta internet oturumlarını kısa ama sık tutmalı. Bu, internet kullanma 
isteği ve çekilmeye yardımcı olacaktır. İnternet kullanımının planlanması, has-
taya, interneti kullanma yerine, onu kontrol altına almak hissi verecektir (Young 
D. K., 1999). 

İnterneti planlı bir zaman içinde kullanmayı amaçlamanın yanında gerçek 
yaşamdaki amaçlarda internet bağımlılığını önleyici olabilir.  Alanyazın ince-
lendiğinde amaçların internet bağımlılığı ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ya-
pılan bir araştırmada gelecek beklentisi olumsuz olan ergenlerin internet ba-
ğımlılığına daha eğilimli olduğu tespit edilmiştir (Derin & Bilge, 2016). Tarhan 
(2011) interneti etkili kullanabilmek için okur-yazar olmaya ihtiyaç olduğunu 
belirtmektedir. Böylece artan eğitim seviyesinin amaçlı davranışlara yol açarak 
internetin risklerinin azalabileceğini belirtmektedir (Tarhan, 2011).

Kaçınma

İnternet ve sanal bağımlı olan kişi bağımlı olduğu web sayfalarından uzak 
durup daha az çekici görünen veya meşru kullanımı olan siteleri bulabilir. Örne-
ğin İnstagram, Facebook, Twitter, Watsapp…vb ve bunların uygulamalarına ba-
ğımlı olan hastanın bunlardan kaçınması gerekebilir. Ancak, aynı hasta e-posta 
kullanabilir veya dünyada sörf yapabilir ve ya ilgisini çekmeyen siyaset din …
vb sitelerde planladığı vaktini geçirebilir (Young D. K., 1999).

Hatırlatma Kartları

Hasta internet kullanımını özellikle de uygulamaları azaltmayı ya da bun-
lardan kaçınmayı amaçlayabilir. Bunun için hastalardan iki tane liste yapma-
sı istenebilir. Bunlardan birincisi İnternete bağımlılığın neden olduğu beş ana 
problemin listesi ve ikincisi özellikle uygulamalarda interneti kesmenin veya 
azaltmanın beş ana faydasını yazması istenebilir. Ardından, hastadan iki listeyi 
bir 3x5 boyutunda indeks kartlarına aktarması ve elinde hatırlatıcı olarak bu-
lundurması istenir. Hastalar internete girdiklerinde hatırlatma kartına baktıkları 
zaman onların yapmak istedikleri şeylerden daha faydalı şeylere bakmak için 
seçim yapabilirler (Young D. K., 1999).
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Kişisel Envanter

Hastadan internette geçirdiği süre zarfında ihmal ettiği veya kısıtladığı her 
türlü faaliyetin veya uygulamanın bir listesini yapması istenebilir. Hastadan 
ihmal ettiği bu aktiviteleri 1- Çok Önemli, 2- Önemli 3- Çok Önemli Değil 
şeklinde derecelendirmesi istenebilir. Böylece hastanın internetten önceki alış-
kanlıkları ve hastanın hayatının nasıl olduğu ile ilgili veriler ortaya çıkabilir. 
Özellikle, “çok önemli” sıralamasındaki faaliyetleri. Ardından hastaya bu ak-
tivitelerin yaşam kalitesini nasıl artırdığı sorulur. Bu alıştırma, hastanın kendi 
yaptığı seçimler konusunda daha bilinçli hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bu 
özellikle hastalar için yararlı olacaktır. Gerçek anlamda hoş duygular besleye-
rek çevrimiçi aktivitelere katıldıklarında ise yaşam aktiviteleri ve on-line olarak 
duygusal tatmin bulma ihtiyaçları azalacaktır (Young D. K., 1999).

Destek grupları

İnternet bağımlıları internet ile karşılaştıklarında benlik saygıları ve ger-
çek sosyal destekleri düşüktür (Lina ve diğerleri, 2018). Bazı hastalar gerçek 
hayattan kopuk olduklarından dolayı internete bağımlılık yapmaya yönlendiri-
lebilirler. Klinisyen, danışanın kendisine en iyi hitap eden uygun bir destek gru-
bu bulmasına yardımcı olmalıdır. Bu grup hastanın özel yaşam durumuna göre 
oluşturulan destek grupları olmalıdır. Bu gruplar hastanın bağımlılığını azalta-
cak, onun sosyalleşmesini sağlayacak, bağlılık duygularını ve bilişlerini ortadan 
kaldırabilecek ve ona yaşam desteği sunabilecek gruplar olmalıdır (Young D. 
K., 1999).

Aile Terapisi

Son olarak, aile terapisi evli ve ailesi olan bağımlılar arasında gerekli ola-
bilir. İnternet bağımlılığı ile ilişkiler bozulabilir ve olumsuz yönde etkilenebilir. 
Aileye müdahale ile birlikte birkaç ana alana odaklanılmalıdır: 

(a) Aileyi internet bağımlılığı konusunda eğitmek,

(b) İnternet bağımlılığı davranışı üzerindeki suçu azaltmak, 

(c) Açık iletişimi geliştirmek (bağımlıyı psikolojik arayışa sokan aile içi 
problemleri konuşmak ve duygusal ihtiyaçların on-line olarak yerine getirildi-
ğine yer vermek),
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(d) Yeni hobiler bulma, uzun bir tatil yapma ya da bağımlıları dinleme, 
onların duygularını öğrenme. Çünkü güçlü bir aile desteği hastanın internet ba-
ğımlılığından kurtulmasını sağlayabilir (Young D. K., 1999).

Tarhan (2011), internet ve türevlerine yönelik olarak ailelerin dikkatli ve 
doğru bir şekilde çocuklara yaklaşılmasına dikkat çekmektedir. Ailelerin yasak-
lama yerine rehberlik yapmak ve bu doğrultuda yönlendirici olmak, kısıtlar koy-
mak yerine olumlu ve zararsız farklı seçenekler sunmak gibi yaklaşımlar ortaya 
koymuştur. Bilgisayarın veya internetin zihni geliştirici bir şekilde kullanılması 
ile akademik gelişime katkıda bulunulabilir (Tarhan, 2011).

Bulut Özek (2018) yaptığı bir araştırma sonucunun da bulgularından fayda-
lanarak bazı önerilerde bulunmuştur:

	Sanal ortamlarda çocukların karşılaşabileceği riskler hakkında ailelerin 
bilgi sahip olması gerekmektedir.

	Anne babalar doğrudan çocuklarına yasaklar koymak yerine çocuklarıy-
la birlikte belirleyecekleri kuralları olmalıdır.

	Anne babalar çocuklarının oynadığı oyunlar hakkında konuşmalı ve 
oyunların etkileri hakkında tartışmalıdır.

	Aileler çocuklarıyla birlikte çeşitli faydalı uygulamaları araştırabilir. 
	Çocuklara sanal ortamlarda karşılaşılan her bilginin doğru olmayacağı 

ve bu bilgilerin araştırılması gerektiği öğretilmelidir.
	Çocuklar özel bilgilerin sanal ortamda verilmemesi ve paylaşılmaması 

gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
	Çocukların sanal âlemde kullanacağı siteler, ortamlar denetlenmeli ve 

filtre yazılımlar kullanılmalıdır.
	Çocukların gerçek âlemde farklı sosyal etkinlikler yapması ve hobiler 

edinmesi teşvik edilmelidir.
	Sanal ortamların kullanılması noktasında sosyal rol model olma anla-

mında anne babalar doğru örnek olmalıdır.
 İlişki ve özerklik gibi temel psikolojik ihtiyaçların gerçek yaşamda 

karşılanması oyun bağımlılığının önlenebileceği belirtilmektedir. Bunun için 
de ergenlerin sosyalleşmesi ve özerkliğini geliştirmesi noktasında teşvik edici 
etkinlikler yapılması, sosyal kulüp faaliyetlerine yer verilmesi, derslerde psiko-
lojik ihtiyaçla önem verilmesi, seçmeli derslerin açılması ve temel ihtiyaçlar ve 
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sosyalleşmeye dönük seminerlerin düzenlenmesinin önemli olduğu belirtilmek-
tedir (Dursun ve diğerleri, 2018). Bu sebeple ergenlerin yanında çocuk, genç 
ve yetişkin eğitimine yönelik farkındalık çalışmaları yapılabilir. Aile ortamında 
(aile içi iletişimde) ve okul ortamında (arkadaşlık ve öğretmenlerle iletişim) psi-
kolojik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bilinç geliştirilmeli ve buna yönelik 
etkileşime geçilmelidir. Bu doğrultuda özellikle eğitimci ve ailelere yönelik se-
miner yapılması öncelikli olmalıdır.

İnternetin doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanımına yönelik grup rehberli-
ği, seminer gibi çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerin zamanının etkili kullanma, 
boş zaman değerlendirme, akran ilişkileri gibi konulara yönelik bilgilendirici ve 
teşvik edici etkinlik çalışmaları yapılabilir. Geleceğe yönelik olumsuz beklenti 
içinde olan bireylere yönelik bu durumun zararları ve amaç belirlemenin önemi-
ne yönelik çalışmalar yapılabilir (Derin & Bilge, 2016).

Özetle; 25 yaşın altındaki nüfus, çocukluğundan beri interneti kullanmaya 
alışıktır. İnternet ve sanal bağımlılığı olan bireylerin hali hazırda olmayan faali-
yetlerin sayısını arttırmak ve onun bağımlı davranışlarını tatmin edebilecek dav-
ranışlar ve diğer faaliyetlerle ikame edilmesi gerekir. Ayrıca internetin kapalı bir 
yerde değil, evdeki merkezi veya ortak bir alanda bulunması önemlidir (Acier 
& Kern, 2011). Çünkü kontrolsüz internet kullanımı ile aileler özellikle çocuk-
larını oyun, kumar, istismar, zorbalık …vb gibi tehlikelerden bir nebze de olsa 
korumuş olur. Sorunlu internet kullanımı ile bilişsel-davranışçı yaklaşım, siste-
mik yaklaşım ve aileleri dâhil olmak üzere motivasyonel görüşme çalışmaları 
internet bağımlılığının kişiye vereceği zararı azaltabilir. Bağıllığın tedavisinde 
yokluğun aksine kullanımı azaltmak için kademeli bir yaklaşım tercih edilebilir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI

Cansev KARAKUŞ1 Nihal YİĞİTALP2 
1-2Yalova Üniversitesi, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu, Yalova / Türkiye

Öz: Bu araştırma meslek yüksekokulu çocuk gelişimi önlisans programın-
da öğrenim gören öğrencilerin öğrenmeye ilişkin sahip oldukları metaforlarını 
(zihinsel imgeleri) ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bunun için nitel bir 
araştırma yapılmış ve 110 öğrenciden veriler toplanmıştır. Toplanan verilerden 
75 adet geçerli metafor üretilmiştir. Metaforlar analiz edilerek çeşitli tema ve 
kategoriler oluşturulmuştur. Çocuk gelişimi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin 
algıları, bilgi ve deneyimleri önemlidir. Çünkü ileride çocukların nasıl öğren-
diklerini bilmeleri mesleki gelişimleri açısından önemli olacaktır. Çocukları 
tanırken bilinmesi gereken özelliklerinden biri de çocukların öğrenmeye dair 
özellikleridir. Çocuk gelişimi öğrencilerinin “öğrenmeye yönelik algılarının”, 
hem kendi öğrenmelerini hem de çocuk gelişiminde öğrenmenin önemini kav-
ramalarını etkileyeceği düşünülmektedir. Araştırmanın sonucunda toplanan ve-
riler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğrenmeye ilişkin metaforlar gruplandı-
rılmış ve uygun alt başlıklar altında toplanmıştır.

GİRİŞ 

Öğrenme yeteneği, insanı, diğer canlılardan farklı kılan ve toplumsal bir 
varlık olmasını sağlayan en önemli özelliğidir. Bireyin yaşamı boyunca gelişimi 
ve edineceği beceriler öğrenmesinin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 
2004). Öğrenme aktif bir oluşumdur; yaşantılar sonucu meydana gelir. Öğren-
meyi bireyin kendi tepkileri, etkinlikleri ve yaşantıları yoluyla çevresine uyum 
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tarzını değiştiren davranışlar geliştirmesi veya davranışlarının farklılaşma-
sı olarak ifade etmek mümkündür. Öte yandan bireyin çok fazla tekrarlanmış 
uyarıcılara karşı alışma sonucu duyarlılığını kaybetmesi şeklindeki bir davra-
nış değişikliğine öğrenme demek pek mümkün değildir. Öğrenme davranışta 
bir değişmenin meydana gelmesi halidir. Davranıştaki değişme oldukça kalıcı 
ve uzun süreli olmalıdır. Öğrenme bireyin aktif oluşunun bir takım edimlerde 
bulunmasının veya yaptığı egzersizlerin sonucu gerçekleşebilmektedir. Öğren-
me gerçekleşmiş ise transfer edilmesi de söz konusu olmaktadır. Öğrenme doğ-
rudan doğruya gözlenemeyebilmektedir. Bu bağlamda gözlenebilinen, bireyin 
performansıdır. Performans ise öğrenme ile birlikte başka değişkenlerin de or-
tak fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenme kişinin daha sonra kar-
şılaşacağı durumlara farklı bir yaklaşım göstermesi şeklinde de düşünülebilir. 
Dolayısıyla öğrenme davranışın referans çerçevesindeki işaret ve ipuçlarında 
değişme olarak da tanımlanabilmektedir (Senemoğlu, 2011). 

Öğrenme, belli bir sürede başlayıp biten bir olay değildir, yaşam boyu sürer 
ve çevreyle etkileşim sonucu gelişir. Birey doğduğu andan itibaren öğrenmeye 
başlar. Ailede başlayan öğrenme daha sonra okulda daha planlı bir şekilde de-
vam eder. Okul öncesi dönemden başlamak üzere örgün eğitim kurumlarında, 
çocuklardan birçok bilgi öğrenmeleri beklenmektedir. Bu öğrenme sürecinde 
aktif bir rol oynayan yetişkinlerin; kendi öğrenmelerinin farkında olmaları, ço-
cukların öğrenmelerini desteklemeleri açısından önemli görülmektedir. Weins-
tein ve Mayer (l986)’e göre; iyi bir öğretim, öğrenciye nasıl öğrenebileceğini, 
nasıl hatırlayacağını, kendi kendini nasıl güdüleyeceğini ve kendi öğrenmesini 
etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendirebileceğini öğretmeyi kapsar (Akt. Se-
nemoğlu, 2011). Senemoğlu (2011) çocuklara, öğrenme ve çalışma stratejile-
rinin ilkokuldan başlayarak hatta okul öncesi yıllarda öğretilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle öğrenme; çocukluktan yetişkinliğe yaşamın her 
döneminde hayatımızda olan önemli bir kavramdır. Öğrenmenin bilişsel olduğu 
kadar duyuşsal değişkenlerle, inançlarla olan ilişkisini ortaya koyan araştırma-
lar son yıllarda giderek artmaktadır. Bu doğrultuda öğrenmeye yönelik algıların 
araştırılması da önemli görülmektedir.

Öğrenme ile ilgili olarak psikoloji bilim dalının ilişkili olduğu yapılan ça-
lışmalarla ortaya çıkmaktadır. Psikoloji, davranışı ve davranışın oluşum süreç-
lerini, bireyler arasındaki davranış farklılıklarıyla birlikte inceleyen önemli bir 
bilim dalıdır (Cüceloğlu, 2000). Psikologlar psikoloji biliminin başından beri 
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öğrenme konusuna ilgi göstermiş, öğrenme ve bireye en uygun öğrenmeyi belir-
lemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Öğrenme psikolojisi de organiz-
manın öğrenmesi ile ilgilenir ve bu alan başta eğitimcilerin olmak üzere çocuk 
gelişimi alanında çalışan herkesin ilgi alanıdır. Öğrenme psikolojisi öğrenmeyi 
tetikleyen ve oluşturan etkenler, süreçler, öğrenmenin nasıl oluştuğu, öğrenme 
süreci, düzeyi ve bireylerin öğrenmeleri arasındaki farklılıkları inceler (Mow-
rer ve Klein, 2001; akt. Sahranç, 2014). Öğrenme psikolojisi insanın öğrenme 
sürecini açıklarken bir yandan da çocukların gelişimlerini takip edebilmek ve 
onları tanımak adına da önemlidir. Çünkü gelişim ve öğrenme birbiri ile iç içe 
kavramlar olup etkileşim içindedirler. Öğrenmeyi anlayabilmek için gelişimi 
bilmek ve doğru değerlendirmek gerekmektedir.

Psikologlar, eğitimciler ve araştırmacılar, öğrenmenin tanımı ve nasıl ger-
çekleştiği konusunda uzun yıllardır tartışmaktadırlar. Değişen ve gelişen dünya-
mızda pek çok konuda olduğu gibi öğrenme kavramı için de değişik tanımlar ve 
teoriler geliştirilmiştir. Öte yandan öğrenme kuramlarında, öğrenmenin hangi 
durumlarda gerçekleşeceği veya gerçekleşmeyeceği ile ilgili teoriler öne sürül-
müştür. Ancak tüm öğrenme durumları tek bir kuramla açıklanmamıştır. Çeşitli 
öğrenme yaklaşımları, bazı zamanlarda ve farklı konularda daha fazla ilgi ve 
kabul görmüştür ve görmektedir (Temizöz ve Özgün Koca, 2008). Öğrenme 
yaklaşımlarının çeşitlilik gösterdiği de süreç içerisinde görülmektedir.

Çeşitli öğrenme yaklaşımlarının yanı sıra farklı tanımları da karşımıza çık-
maktadır. Öğrenmeye ilişkin kabul gören tanımlardan biri,  “öğrenme, bireyin 
davranışlarında kasıtlı ve istedik olarak davranış değişikliği oluşturma süreci” 
oluşudur (Kılıç, 2002). Öte yandan öğrenmeyi faklı perspektiflerle inceleyip 
açıklamaya çalışan farklı kuram ve yaklaşımlar bulunmaktadır. İlk öğrenme ku-
ramları hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneylerle öğrenmeyi açıklamaya 
çalışmışlardır. Davranışçılık olarak bilinen bu öğrenme kuramcıları öğrenmeyi 
öğrenmenin, dışsal koşullanmalara bağlı davranış değişiklikleri olduğunu ortaya 
atmışlardır. Kedi, köpek, fare, güvercin, şempaze ve goril gibi hayvanlarla ça-
lışmalar gerçekleştirilmiştir (Sahranç, 2014; Senemoğlu, 2011; Ersanlı, 2002).). 
Pavlov ile klasik koşullanma, Skinner ile edimsel koşullanma, bitişiklik kuram-
ları (Watson ve Guthrie) ve Thorndike’in araçsal koşullanması, bu davranışçı 
yaklaşımlara örnek olarak verilebilir. Davranışçılara göre öğrenmenin konusu 
objektif yöntemlerle ölçülebilen ve değerlendirilebilen davranışlar üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Ayrıca içsel yaşantıları, ölçülemedikleri için reddetmişlerdir 
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(Ersanlı, 2002). Özetle de öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kurma sü-
reci olarak tanımlayarak, daha çok gözlenen davranışların öğrenilmesini açık-
lamışlardır (Aydoğan, Özyürek ve Duman, 2016; Ersanlı, 2012). Ayrıca dav-
ranışçı kurama göre öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurarak 
geliştiği ve pekiştirme yolu ile davranış değişikliğinin meydana geldiği kabul 
edilmektedir ve bu kurama göre öğrenmelerin gerçekleşmesi için tekrarlar ve 
güdüleme oldukça önemlidir.

Davranışçı ekol denilen bu kuram ve yaklaşımı benimseyenlerin yanı sıra 
bu durumu eleştirerek öğrenmeye farklı bakış açılarıyla yaklaşan bilişsel ku-
ramcılarda olmuştur. İnsan ve hayvan öğrenmesi arasındaki farklılığın, öğrenme 
süreç ve araçlarından çok nicelik ve karmaşıklıkla ilgili olduğunu kanıtlayan 
araştırma sonuçları da vardır. Dubs ve Levin (2004), bilişsel davranışlardan bey-
nin ön kısmının sorumlu olduğunu; Goldberg ve Podell (2000) de aynı bulguyu 
destekleyerek insan öğrenmesinin karmaşık olduğuna vurgu yaparak planlama, 
araştırma, kaynakları düzenleme gibi üst düzey düşünme gerektiren amaçlı dav-
ranışların beynin ön bölümün gelişmesi ile ilişkili olduğunu vurgulamıştır (akt. 
Sahranç, 2014).

Bilişsel kuramda öğrenme bireyin çevresinde olup bitenlere bir anlam yük-
lemesi ile oluşur. Bu kurama göre öğrenme çok şey keşfetmek değil düşünce ve 
olgular yoluyla daha çok şey yorumlamak ve bilgi üretmektir. Bilişsel kuramcı-
lar öğrenmede, daha ziyade bilişsel süreçlerle ilgilenirler. Bilişsel terimi, bilgi 
ve bilgilerle yapılan işlemleri ifade etmek için kullanılır. Bilgiler işlenir ve bu 
sürece de zihinsel süreçler denir. Bilişsel süreçlerin davranışlarda gözlenebil-
mesi konusunda araştırmacılar fikir ayrılığı yaşamaktadırlar. Bilişsel süreçler 
zihinde olup bitenlerle ilgilendiklerinden gözlemlenebilip ölçülemeyeceğinden 
bahsedilir. Ancak son yıllarda birtakım teknolojik beyin görüntüleme çalışma-
ları sayesinde, görüntülenebilindiği bilinmektedir (Sahranç, 2004). Nörofizyo-
lojik kuram öğrenmenin öncesinde ve sonrasında beyinde bazı değişikliklerin 
olması gerektiği fikrinden hareketle ortaya atılmıştır. Bu kurama göre; öğrenme 
sırasında beyinin belli bölgelerindeki (sağ/sol yarımküreler) beyin hücrelerinde 
biyokimyasal açıdan değişiklikler olmaktadır.

Bilişsel davranış olarak bilme, dikkat ve dikkati sürdürme, algılama, hatır-
lama, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, hayal kurma, ilişki kurma 
gibi davranışlar gözlemlenebilir. Ancak gözlemlenemeyen bilişsel bir takım sü-
reçlerin de olduğu düşünülmektedir. Bilişsel kuramcılar, öğrenmeyi daha çok 
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problem çözme becerisi, anlamlandırma çabası, öğrenen bireyin zihinsel ola-
rak aktivasyonunu sağlayıcı birtakım uygulamalarla açıklamaya çalışmışlardır. 
Piaget ve yapılandırmacılık, bilgiyi işleme kuramı ve Gestalt kuramı bilişsel 
yapılarla ilgilenen kuramcılara örnek verilebilir (Senemoğlu, 2011). Bruner ve 
Vtgotsky de bilişsel gelişim kuramcıları olarak literatürde yer alır. Öğrenmeyi 
gelişim, biyoloji ve sosyal çevre ile ilişkilendirerek ve zihinsel süreçleri de ek-
leyerek öğrenmeyi açıklamaya çalışmışlardır (Driscoll, 2012).

Piaget’nin öğrenme teorisine göre öğrenmek sadece değişim geçirme du-
rumlarında anlam kazanan bir süreçtir. Bu yüzden, öğrenmek bir bakıma bu de-
ğişimlere adapte olmayı bilmekten gelir. Bu teori, özümseme ve uyumsama sü-
reçlerindeki adaptasyon dinamiklerini açıklar. Özümseme toplumsal düzeydeki 
uyarıcıları alma şeklimiz, uyumsama ise mevcut toplumun çevrenin getirdiği 
gerekliliklerle şekillenmesidir. Özümseme ve uyumsama ile gelişimimiz boyun-
ca öğrenme zihinsel olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Bunun için kullanılan 
terime ise bilişsel yeniden yapılandırma süreci denilmektedir. Piaget’nin teori-
sinin merkezinde, bilginin gerçekliğin bir kopyası değil, kişinin çevresiyle olan 
etkileşiminin bir ürünü olduğu fikri yatmaktadır. Bu yüzden bu bilgi var olan 
diğer bilgilere kıyasla her zaman bireysel ve farklıdır. Piaget insan zekasının 
biyolojik adaptasyona benzer bir şekilde işleyeceği teorisi üzerinde durmuştur. 
Her zaman yeni bilginin zihinde mevcut bilgiye eklenmesinde öğrenme rol oy-
nar. Bu süreçte zihin daima aktif ve organize haldedir (Senemoğlu, 2011).

 Öğrenmeye sosyal açıdan yaklaşan kuramcılar da mevcuttur. Hem bilişsel 
hem de davranışçı kuramcılardan etkilenerek gözlem yoluyla öğrenmenin öne-
mine vurgu yapan Bandura sosyal öğrenme kuramını ortaya atmıştır (Senemoğ-
lu, 2011). Kuram gerek erken çocuklukta gerek ergenlikte etkili bir öğrenme 
kuramı olarak sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Gözlem ve model alınarak 
öğrenmenin yanı sıra bilişsel olarak zihinsel bir takım süreçler de işin içine ko-
nulmuştur. Bandura bireye bir şeyi doğrudan öğretmeye gerek olmadığı, başka-
larının deneyimlerini gözleyerek de pek çok şeyin öğrenilebileceğini savunur. 
Birey, gözlemlediği bireyin davranışları sonucu aldığı pekiştirme ve cezalar-
la dolaylı güdülenme, dolaylı pekiştirme sağlayarak davranışı kazanmaktadır. 
Bu noktada kuramın davranışçı yanı ortaya çıkmaktadır. Bireyin gözlemlediği 
davranışları hatırında tutarak, bir takım zihinsel aktivitelerden geçirerek tek-
rarlaması ya da tekrarlamamaya karar vermesi ise bu kuramın bilişsel yanıdır 
(Sahranç, 2014; Korkmaz, 2002).
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Bandura, öğrenen kişinin zihniyle çevresi hakkındaki iletişime dayanan 
sosyal öğrenme teorisini oluşturmuştur. Öğrenme, öğretme ya da belli bir beceri 
kazanmanın hala klasik davranışsal yaklaşım olan taklit, koşullama ve pozitif 
ya da negatif teşvik ile gerçekleştiği düşünülebilmektedir. Bandura öğrenmenin 
iki yönlü olduğunu ve bireylerin çevreden öğrendiğini ve çevrenin de bireylerin 
eylemleri sayesinde kendisini değiştirdiğini belirmektedir (Senemoğlu, 2011). 
Bununla birlikte, hiçbir şey bir öğrencinin zihni, bir çocuğun beyni ya da belli 
bir şeyi öğrenmek için bir davranış gösteren yetişkin birinin becerisi kadar kar-
maşık ve etkileyici değildir.  Hiçbir birey, dış baskılara ve kısıtlara bağlı ola-
rak doldurulacak boş bir kutu olmadığı için bu şekilde sağlıklı bir öğrenmenin 
gerçekleşmesi da söz konusu değildir. İnsanlar belli sosyal çevrelerde gözlem 
yapar, bir şeyleri taklit eder ve belli davranışlar geliştirir ve bunun karşılığında 
öğrenmeyi tetikleyen ya da engelleyen belli zihinsel aşamalardan geçerler. Sos-
yal öğrenme teorisi olarak bu yaklaşım, bilişsel ve davranışsal teorinin buluştu-
ğu noktadır.

Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi ayrıca gözlemsel öğrenme ya da mo-
delleme olarak da bilinir. Bunu biraz daha açmak gerekirse, bu teori davranışçı-
lığın daha ağır bastığı ve öğrenmenin sadece bir öğreticiden öğrenen kişiye bilgi 
verilmesi olarak görüldüğü 60larda başlamıştır. Bu teori öncesinde bir kişinin 
bilgiyi verdiği ve diğerinin de aldığı bir yaklaşımdan söz etmek mümkündü. 
Yani başka bir deyişle, öğretici uzman kişinin aktif, öğrenenin ise pasif taraf ola-
rak rol aldığı görülmekteydi. Öte yandan, Bandura, konuya bu davranışsal indir-
gemeciliğin ötesinde sosyal alan tarafından bakmıştır. Sosyokültürel teorisiyle 
Vygotsky de bu konudaki çalışmaları ile benzerlik gösterir. Bandura’ya göre 
çocuklar belli dersleri deneme yanılma olmadan hızlıca öğrenirler ve bunun çok 
büyük bir sebebi vardır: gözlem yapma ve sosyal çevre (Korkmaz, 2002).

Vygotsky de öğrenmeye sosyo-kültürel bir bakışa açısıyla yaklaşmıştır. 
Ona göre öğrenme bireysel olarak zihinde olan bir takım süreçleri içerir (Bodo-
va ve Leong, 2007). Ayrıca öğrenmeyi incelerken sosyal grup ve grup içindeki 
sosyal etkileşimin de incelenmesi gerektiğini savunur. Piaget ve Vygotsky er-
ken çocukluk döneminde çevrenin ve yetişkinlerin çocukların öğrenmesine olan 
katkısına vurgu yapmışlar; etkili bir yetişkin-çocuk iletişimin çocuğun gelişimi-
ne olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir (Bodrova ve Leong, 2007; Bayhan ve 
Artan, 2011). Bu yüzdende çocuk ile yetişkin arasında kurulan iletişim oldukça 
önemlidir.
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İnsan davranışlarının biçimlendirilmesinde ve değişmesinde bireyin içinde 
büyüyüp yaşadığı toplumun gelenek ve görenekleri, kültürü de önemli bir rol 
oynar. İnsan’ın içinde yaşadığı toplum belirli türden davranışları istenen, uygun, 
beğenilen davranışlar olarak pekiştirir. Bazı davranışları ise yerer, benimsemez 
ve zamanla söndürür. Bireyler ailede, okulda ve iş yerlerindeki deneyimleri ile 
sosyalleşir, öğrenmenin biçimlenmesinde önemli etkilerden biri de işte bu birey 
toplum etkileşiminin niteliğidir.

Öğrenmede duyuşsal özelliklerin de önemli görüldüğüne dair araştırmalar 
git gide artmaktadır. Duyuşsal terimi duygularla ilişkili olan süreçleri ifade et-
mektedir. Duyuş normalde fark edilmeyen duyguların fark edilir ya da bilinç-
li hale gelmesidir (Erden ve Akman, 1994). İnsan vücudunda içsel ve dışsal 
nedenlerle gerçekleşen bazı biyokimyasal süreçler sırasında birtakım duygular 
yaşanabilmektedir. Kaygı, mutluluk, üzüntü, meraklanmak, heyecanlanmak ve 
öfkelenmek gibi duygular öğrenmede etkili rol oynamaktadır (Sahranç, 2014; 
Senemoğlu, 2011). Örneğin kaygının orta seviyede olması öğrenmeyi olumlu 
etkilerken, çok yüksek ya da çok düşük olması olumsuz etkilemektedir (Kılıç, 
2002). Bazen duygu durumu öğrenmenin önünde bir engel olarak çıkmaktadır. 
Bu nedenle motivasyon, öz düzenleme, özyönetim gibi duygularla doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilişkili bu kavramlar eğitim araştırmalarına konu olan önemli 
kavramlardır.

Duyuşsal kuramda öğrenmenin doğasından çok sonuçları ile ilgilidir. Bu 
kuramlar sağlıklı benlik ve ahlak gelişimi kavramlarını vurgulamaktadır. Bire-
yin kendisini değerli bir insan olarak hissetmesi, kapasitesini anlaması, kendi-
ne güvenmesi ve farklılıklarına değer vermesi benlik kavramını, kişinin içinde 
yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi amacıyla toplum kurallarına uyması ile 
kendi ilke ve değer yargılarını oluşturması ise ahlak gelişimini oluşturur.

Motivasyon, öğrenmeyi etkileyen önemli faktörler olarak son yıllarda gi-
derek daha da artan şekilde öğrenme ve başarıyla ilgili araştırmalara konu olan 
önemli bir değişkendir. Güdülenme yani motivasyon, organizmayı ihtiyaç anın-
da harekete geçiren güç olup, güdülerin birincil ve ikincil türü vardır (Driscoll, 
2012). Öğrenmede önemli bir yeri olan güdülenmenin birincil türü güdü, maddi 
kaynaklıdır. Motivasyonun duyuşsal kaynaklı da olduğu bilinmektedir. İkincil 
türü ise, içsel motivasyon kaynaklı olup duyuşsal özelliklerden etkilendiği dü-
şünülmektedir. 
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Öğrenme ile ilgili olarak gelişim ve ilişkili kavramlar ve bazı temel ilkeler 
de bilinmelidir. Bunlardan biri; her çocuğun farklı, kendine has olduğu ve doğal 
olarak öğrenmesinin de farklı olduğudur. Çocukları tanırken ve değerlendirir-
ken nasıl öğrendiklerini de analiz edebilmek gereklidir ve önemlidir. Gelişimin 
önemli ilkelerinden biri olan “gelişimde bireysel farklılıklar vardır ilkesi” aynı 
zamanda çocukların öğrenmesi için de geçerlidir. Her bireyin öğrenmesi kendi-
ne özgüdür. Bu nedenle de öğrenmeye dair çok farklı araştırmalar, sınıflandır-
malar ve fikirler bulunmaktadır. Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar öğrenme 
stili kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlarda da kendini göstermektedir. Zira 
herkesin kendine has bir öğrenme stiline sahip olması da,  bunun bir kanıtı ola-
rak düşünülebilir. Örneğin; Keefe ve Ferrell, öğrenme stillerinin doğası konu-
sunda çok farklı kaynaklar bulunduğunu belirterek bu farklı sınıflandırmaların 
sebebini de öğrenme kuramlarındaki farklılıklar, kişilik kuramları, biliş stilleri-
nin araştırılması sonucu elde edilen veriler, toplumsal ve kültürel araştırmalar 
sonucu elde edilen veriler ve bireysel yeteneklere dair verilerle ilgili olduğunu 
belirtmiştir. Keefe öğrenme stili kavramını, bireylerin öğrenme çevrelerini nasıl 
algıladıklarının, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve tepkide bulunduk-
larının, nispeten istikrarlı göstergeleri olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve 
fizyolojik özelliklerin bir örüntüsü olarak tanımlamaktadır (Akt. Ekici, 2013). 
Dolayısıyla her bireyin öğrenirken farklı ve kendine özgü yollar kullandığı ka-
bul edilmektedir. Bir bireyin öğrenme stilinin boyutları öğrenme kuramlarıyla 
ilişkili olarak genel anlamda aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir (Erden ve Ak-
man, 1997):

−	 Bilişsel Boyut: Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çöz-
me biçimi.

−	 Duyuşsal Boyut: Güdü, dikkat, ilgiler, risk almaya isteklilik, sebat, so-
rumluluk ve sosyal hayattan hoşlanma gibi alanlarla ilgili kişilik özellik-
leri ve heyecansal özellikler.

−	 Fizyolojik Boyut: Duyuşsal algı ve çevresel nitelikler.
Ayrıca öğrenme stilleri modellerinin oluşturulmasında bazı teorik ve pratik 

veri kaynakları etkilidir. Bu kaynaklar (Boydak, 2015);
−	 Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar,
−	 Kişilik teorileri,
−	 Biliş stillerinin araştırılması sonucu elde edilen veriler,
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−	 Toplumsal ve kültürel araştırmalar sonucu elde edilen veriler ve
−	 Bireysel yeteneklerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma verile-

ridir.
Öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda bireylerin öğrenirken 

kendilerine dair inançları, öğrenileceklere yönelik tutumları, bilgiyi nasıl algıla-
dıkları vb. onların gelecek uygulamalarını ve katılımlarını tahmin etme yolunda 
önemli bir ipucu olarak görülmektedir. Araştırmalardan yola çıkarak öğrenen 
bir bireyin öğrenmeye dair algılarının öğrenilmesinin oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada çocuk gelişimi öğrencilerinin 
öğrenmeye dair algıları konu edilmiştir.  Çocuk gelişimi alanında çocuklarla 
çalışan yetişkinler, çocuklarla beraber farklı öğrenme deneyimlerine sahip ol-
maktadırlar. Erken çocuklukta oyunla başlayan öğrenme deneyimleri, yaşlar 
büyüdükçe farklı yollarla gerçekleşebilmektedir. Erken çocukluk yıllarında ço-
cukla yetişkin arasında kurulan iletişim oldukça önemlidir. Bu nedenle de yetiş-
kinlerin çocukların gelişim ve öğrenme özellikleriyle onları bir bütün olarak iyi 
tanıması ve doğru iletişim kurabilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, çocuk-
larla etkileşim halinde olan yetişkinlerin öğrenmeye dair algılarının bilinmesi 
de önem kazanmaktadır. Öğrenme sürecinde aktif bir rol oynayan yetişkinlerin; 
kendi öğrenmelerinin farkında olmaları, onların çocukların öğrenmelerini des-
teklemeleri açısından da önemli görülmektedir. 

AMAÇ

Bu araştırma meslek yüksekokulu çocuk gelişimi önlisans programında 
öğrenim gören öğrencilerin öğrenmeye ilişkin sahip oldukları metaforlarını (zi-
hinsel imgeleri) ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çocuk gelişimi öğrenci-
lerinin öğrenmeye ilişkin algıları, bilgi ve deneyimleri önemlidir. Çünkü ileride 
çocukların nasıl öğrendiklerini bilmeleri mesleki gelişimleri açısından önemli 
olacaktır. Çocukları tanırken bilinmesi gereken özelliklerinden biri de çocuk-
ların öğrenmeye dair özellikleridir. Çocuk gelişimi öğrencilerinin “öğrenmeye 
yönelik algılarının”, hem kendi öğrenmelerini hem de çocuk gelişiminde öğren-
menin önemini kavramalarını etkileyeceği düşünülmektedir.  

KAPSAM

Araştırmada, 2017-2018 bahar yarıyılında bir meslek yüksekokulunun ço-
cuk gelişimi bölümünde öğrenim gören 110 öğrenciden veriler toplanmıştır. 
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“Benim için öğrenme……….gibidir. Çünkü…………………” şeklinde boş-
luk doldurmalar verilip öğrencilerin tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların 
ürettikleri metaforlar bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 
Bu çalışma katılımcıların gönüllülük esası gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırmanın geçerliliğini artırmak için toplanan veriler ayrıntılı bir şekilde rapor 
edilerek, görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011).

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır, çalışmada nitel araş-
tırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman 
analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır ve algılar ile olaylar doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalışılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Bir gruba ait var olan durumu belirlemek için veri toplamayı he-
defleyen yöntemler, betimsel yöntem olarak nitelendirilmektedir (Büyüköztürk, 
Kılıç Çakmak,  Akgün,  Karadeniz  &  Demirel,  2011). Araştırmanın yürütül-
mesinde nitel araştırma desenlerinden olgubilim yöntemi tercih edilmiştir. Ol-
gubilim (fenemonoloji) çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin birey-
sel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada da “ Meslek yüksekokulu çocuk 
gelişimi önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenmeye ilişkin 
sahip oldukları metaforları (algıları) nasıldır? “ sorusuna yanıt aranmıştır. 

Araştırma aracılığıyla elde edilen verilerinin analizi için var olan bir durum 
saptanmaya çalışıldığından, araştırma verilerinin değerlendirilmesinde “betim-
sel analiz” kullanılmıştır. Betimsel analizde dört aşama vardır (Yıldırım ve Şim-
şek, 2011; 159): 

−	 Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, 

−	 Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

−	 Bulguların tanımlanması,

−	 Bulguların yorumlanması. 

Bu araştırmada; veriler önceden belirlenen temalara göre düzenlenip, yo-
rumlandığı için betimsel analiz yöntemi olarak tanımlanmış olan yöntem uygun 
görülmüştür. Bu analizin amacı, ham verilere okuyucunun anlayabileceği bir 
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biçim verilmesidir. Betimsel analiz ile elde edilen veriler belirlenmiş olan tema-
lara göre özetlenerek yorumlanır(Yıldırım & Şimşek, 2011). 

Araştırma batıda yer alan bir üniversitenin meslek yüksekokulu çocuk ge-
lişimi programında öğrenim gören 110 öğrenciden toplanan verileri kapsamak-
tadır. Veriler bu üniversite ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kulla-
nılmıştır.  Veri toplama aracı olarak kullanılan form; “Kişisel Bilgiler”, “Araştır-
ma Konusuna İlişkin Ön Bilgiler”  ve “Araştırma Soruları” şeklinde üç bölümden 
oluşmaktadır. “Benim için öğrenme……….gibidir. Çünkü…………………” 
şeklinde boşluk doldurmalar verilip öğrencilerin tamamlamaları istenmiştir. 
Katılımcılardan, cümlelerde yer alan boşlukları, akıllarına ilk gelen ifadeleri 
yazarak tamamlamaları ve özellikle “Çünkü…” şeklinde başlayan cümleleri 
devam ettirerek nedenini açıklamaları istenmiştir. Katılımcılara anketleri dol-
durmaları için yaklaşık 20 dakikalık bir süre verilmiştir ve kendi el yazılarıyla 
kaleme alacakları bu cevaplar, araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. 
Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde kullanılan betimsel analiz yöntemi 
ile araştırmanın sonucunda toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. 
Ortaya çıkan temalar belirlenmiş, kendi içlerinde sınıflandırılmıştır.

Araştırmacılar tarafından veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale geti-
rilmiş sonra da nitel araştırma tekniklerden içerik analizi kullanılarak çözümlen-
miştir. Çocuk Gelişimi önlisans öğrencilerinin her bir soruya verdiği cevaplar, 
benzerlikleri bakımından gruplandırılarak yorumlanmıştır. Betimsel analiz ara-
cılığıyla, elde edilen bulgular için çeşitli kategoriler oluşturulmuştur.

Çalışma dahilinde çeşitli geçerlik ve güvenirlik önlemleri alınmıştır. Nitel 
araştırmalarda güvenirlik kullanılan veri toplama araçlarına ait etmenler, araştır-
maya katılan bireylere ait etmenler, uygulama koşulları ve zaman etmenlerinden 
etkilenmektedir. Veriler toplanırken gerekli açıklamaların yapılması ve formla-
rın başında detaylı bir açıklama metninin bulunması, verilerin toplanmasında 
nesnelliğin sağlamasına yardımcı olmaktadır. Araştırma kapsamında verilerin 
güvenilir yollarla kaydedilmesi ve başka araştırmacılar ile toplanan verilerin 
tanımı ve düzenlemesi açısından bir fikir birliğine varılması gibi koşullar ni-
tel araştırmalarda güvenirliğin sağlanmasında önemli görülmektedir(Yıldırım 
ve Şimşek, 2011). Araştırmanın geçerliliğini artırmak için toplanan veriler ay-
rıntılı bir şekilde rapor edilerek, görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer 
verilmiştir. Buna ek olarak, toplanan veriler iki alan uzmanı tarafından ayrı ayrı 
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değerlendirilmiştir. Ayrıca, temalar oluşturulurken ilgili alan yazından yararla-
nılmış ve içsel homojenlik ve dışsal heterojenlik yaklaşımları dikkate alınarak 
temaların birbiri ile çakışması engellenmiştir. Bu bilgilerin ışığında, araştırma-
nın geçerlik ve güvenirliğinin artırılmaya çalışıldığı ifade edilebilir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırmanın sonucunda toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiş-
tir. Öğrenmeye ilişkin metaforlar gruplandırılmış ve uygun alt başlıklar altın-
da toplanmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre öğrenmeye dair bulgular 
kavramsal kategoriler ve temalar başlıkları adı altında incelenmişlerdir. Top-
lam sekiz farklı tema belirlenmiştir. Belirlenen temalar adı altında kavramsal 
kategoriler oluşturulmuştur. Belirlenen temalar “yaparak-yaşayarak öğrenme, 
zihinsel yapılandırma (anlamlandırma), meraklı, ilgili ve istekli olma, kendi-
ni geliştirme, davranışa dönüştürme, ihtiyaç, güvenli iletişim ve sevgi” olmuş-
tur. Kavramsal kategoriler ise davranışsal, bilişsel, motivasyonel ve duyuşsal 
olarak belirlenmiştir. Kavramsal kategorilere göre öğrenci görüşleri ile ortaya 
çıkan temaların analizi, her bir kategoriye göre ayrı ayrı davranışsal kategoride-
ki temalar, bilişsel kategorideki temalar, motivasyonel kategorideki temalar ve 
duyuşsal kategorideki temalar başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca temalara 
örnek teşkil edebilecek alıntılar tablolar halinde incelenmiş ve yorumlanmıştır.

Kategorilere Göre Öğrenme Algılarının Analizi

Çocuk gelişimi önlisans öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin metaforik algıla-
rına dair verdikleri cevaplara göre kavramsal kategoriler bilişsel, duyuşsal, dav-
ranışsal ve motivasyonel olarak belirlenmiştir. Alınan görüşlerin bu kategorilere 
dağılımı yapılarak, her bir kategoriye ait hangi temaların ne sıklıkla ortaya çık-
tığı tablo halinde düzenlenmiştir. Tablo 1’de kavramsal kategorilerin temalarla 
beraber incelenmesi sağlanmıştır:
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Tablo 1. Temaların ve Kategorilerin Analizi

Temalar F Kategoriler (f )

Yaparak yaşayarak öğrenme 14 Davranışsal 26
Davranışa dönüştürme 12

Zihinsel yapılandırma 12 Bilişsel 12

Emek-çaba-tekrar 20

Motivasyonel 49
Kendini geliştirme 11

İhtiyaç hissetme 10

Günlük yaşamla ilişkilendirme 8

İlgi ve merak / sevgi-iletişim 8 Duyuşsal 8

Toplam 96

Tablo 1’e göre öğrenmeye yönelik sekiz farklı tema belirlenmiş ve bu sekiz 
tema da dört farklı kategoride ele alınmıştır. Araştırmaya katılan çocuk gelişimi 
öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin algılarında motivasyonel kategorideki temala-
rının baskın olduğu söylenebilir.  Öğrenmede de ihtiyaçların önemi, öğrendikle-
rinin günlük yaşamla ilişki kurulabilmesi, kişiyi öğrendiklerinin tatmin etmesi, 
öğrenmek için gösterilen çaba, tekrar, emek, sebat etme gibi temalar kişinin 
öğrenmeye yönelik motivasyonuyla ilişkili temalar olarak yorumlanmıştır. Tab-
lodaki bulgulara göre, öğrencilerin algıları doğrultusunda; öğrenmenin ihtiyaca 
bağlı olması ve günlük yaşantısıyla ilişkilendirilmesi, öğrenen bireyin kendini 
geliştirme isteği ve en önemlisi de emek, çaba ve tekrarın öğrenmedeki önemi 
ortaya çıkmıştır. 

Tablo 1’e göre, öğrencilerin öğrenmeye ilişkin algılarına yönelik diğer bas-
kın kategori ise davranışsal olarak “öğrenmeyi yaparak-yaşayarak öğrenme ve 
davranışa dönüştürme” temaları adı altında toplanmıştır. Öğrencilerin öğren-
meye ilişkin algılarının en az duyuşsal ve bilişsel kategorilere ait temalarda yer 
aldığı görülmektedir. Bunun da öğrencilerin şimdiye kadar öğrenim gördükleri 
okullardaki geleneksel eğitim yapısından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.

Motivasyon teması öğrenciler için en baskın tema olarak belirlenmesi dikkat 
çekicidir. Öğrenmede, motivasyon ve öz düzenlemenin araştırmalarda oldukça 
önemli olduğu vurgulanmaktadır (Schunk ve Zimmerman, 1995; Pintrich, 2000; 
Driscoll, 2012). Öğrencilerin kendi hedeflerini oluşturmaları ve kendi öğrenme 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

156

ve performanslarını başarabilmeleri için öz düzenleme becerilerini geliştirme-
lerinin öğrenmede önemli olduğu bilinmektedir (Driscoll, 2012). Özdüzenleme 
ve motivasyon birbiri ile zıt gibi gözükse de birbirini besleyen kavramlardır. 
Tablo 1 de görülen “Emek-tekrar ve çaba” teması özellikle özdüzenleme ile 
ilişkiliolduğu düşünülmektedir. Motivasyon, öğrencileri hedeflerine ulaştırmak 
içn harekete geçiren bilişsel, davranışsal ve duyguları harekete geçiren bir süreç 
olarak öğrencilerin “İhtiyaç, Kendini Gerçekleştirme, Emek,Tekar ve Çaba” te-
malarıyla ilişkili bulunmuştur.

Temalara Göre Öğrenme Algılarının Analizi

Öğrencilerin algılarına göre, toplam sekiz farklı tema belirlenmiştir Belirle-
nen temalar “yaparak-yaşayarak öğrenme, zihinsel yapılandırma (anlamlandır-
ma), meraklı, ilgili ve istekli olma, kendini geliştirme, davranışa dönüştürme, 
ihtiyaç, güvenli iletişim ve sevgi” olmuştur.

Davranışsal Kategorideki Temalar

Davranışsal kategoride yer alan “Yaparak yaşayarak öğrenme temasına ve 
davranışa dönüştürme ” dair örnek metaforlar Tablo 2.  ve Tablo 3. de sunul-
muştur:

Tablo 2. Yaparak Yaşayarak Öğrenme Temasına İlişkin  
Bulgular Metafor Örnekleri

Örnek Metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Yemek yapmak gibidir. Yaparak öğrenilir. Yaptıkça daha iyisi yapılır.

Oyun gibidir. Oyunda yaşarız ve oynadıkça daha iyi oluruz.

Çocuk gelişimi öğrencileri özellikle çocuklarla ilişkili olduklarından öğ-
renmeyi oyuna benzetmeleri tahmin edilebilir bir algı olduğu düşünülmektedir. 
Çünkü oyun çocuk için en önemli öğrenme yoludur. Çocuk oynayarak ve yapa-
rak yaşayarak öğrenir fikri öğrencilere sıklıkla benimsetilen bir yaklaşım olması 
sonuçlarda etkili olabileceği düşünülmektedir.  “Yaparak yaşayarak öğrenme” 
temasında öğrenilen davranışın yaptıkça öğrenilmesine vurgu vardır ve davra-
nışın gözlemlenmesini içerdiğinden bu temaya uygun görülmüştür.
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Tablo 3. Davranışa Dönüştürme Temasına İlişkin Bulgular Metafor 
Örnekleri

Örnek Metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Sınav gibidir. Geçersem öğrenmişim demektir.

Hayat gibidir. Öğrendiklerimi yaşarım.

Öğrenmenin davranışa dönüştürülmesi teması öğrenmenin gözlemlenebilir 
ve davranışsal olduğundan yola çıkılarak davranışçı kategorisine alınmıştır. 

Bilişsel Kategorideki Temalar

Bilişsel kategoride yer alan “zihinsel yapılandırma” dair örnek metaforlar 
Tablo 4. de sunulmuştur:

Tablo 4. Zihinsel Yapılandırma Temasına İlişkin Bulgular  
Metafor Örnekleri

Örnek Metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Yapboz yapmak gibidir. Zihninde çözmeye çalışırsın.

Lego yapmak gibidir. Denedikçe öğrendikçe legolardan farklı şeyler 
oluştururusun.

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin öğrenmeye ilişkin algıları zihinsel ya-
pılandırma teması altında toplanmıştır. Zihinsel yapılandırma teması ise bilişsel 
kategori olarak alınmıştır. Bireyin zihninin sürekli olarak çevresinde gerçekle-
şen olaylara ve karşılaştığı durumlara anlam vermeye çalıştığı bilişsel yaklaşım-
larda öğrenme sürecinin tamamında öğrenci merkezde yer almakta ve aktif bir 
rol oynamaktadır; öğrenciler aktif öğrenenler olabilmek için öğrenme sürecine 
aktif katılmalıdırlar. Metaforlarda yapboz ya da legoyu yapan öğrencinin kendi-
sidir ve bu etkinlikler yaparken zihinsel çaba gerektiren aktivitelerdir. 

Örneğin bilişsel yaklaşımlardan olan yapılandırmacı sınıf ortamında öğ-
rencilerin kendi öğrenmesi için sorumluluk alması ve öğrencilerin düşünme 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (Koç ve Demirel, 2004). Yapılan-
dırmacı sınıf ortamlarında öğrencinin görevi, var olan bilgilerini sorgulayarak 
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bilgilerindeki eksiklikleri gidermek için araştırmalar yapmak, eleştirel ve yara-
tıcı düşünme süreçleri yardımıyla sosyal ortamlar içerisinde öğrenme sürecine 
aktif katılmaktır. 

Bu kategoride tek tema belirlenmiş öğrencilerin algılarına bakıldığında sayı 
olarak az öğrenci bu tipte metafor yapmıştır.  Bunun da yapılandırmacılık vb. 
bilişsel yaklaşımların ülkemizde zihniyet olarak tam yerleşmediğini düşündür-
mektedir.

Motivasyonel Kategorideki Temalar

Öğrenmeye yönelik motivasyon alanındaki araştırmalar, eğitimin bilişsel 
süreçler kadar motive edici faktörleri de içermesi gerektiğinin altını çizmektedir 
(Anderman & Young, 1994; Lee & Brophy, 1996; Pintrich et al., 1993; Pintrich, 
2003; Zusho et al., 2003; Akt. Uzun ve Keleş, 2010). Motivasyon insan organiz-
masını davranışa iten, bu davranışların kararlılığını ve enerjisini belirleyen, dav-
ranışları yönlendirip onların devamını sağlayan duyuşsal bir faktördür (Arık, 
1996 akt. Uzun ve Keleş, 2010). 

Motivasyonel kategoride yer alan “emek, çaba ve tekrar, Kendini gerçek-
leştirme ve ihtiyaç ” dair örnek metaforlar Tablo 5. Tablo 6 ve Tablo 7’ de su-
nulmuştur:

Tablo 5. Emek, Tekrar ve Çabaya İlişkin Bulgular Metafor Örnekleri

Örnek Metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Yemek yapmak gibidir. Tekrar tekrar yaptıkça daha iyi olur.

Yüzmek gibidir. Çok fazla çaba ister öğrenmek. Öğrendikten 
sonra kolaylaşır.

Bisiklete binmek gibidir. Öğrenene kadar çok sık tekar ve çalışma gere-
kir.

Tablo 5’e göre öğrenciler, öğrenmeyi emek, tekrar ve çaba ile ilişkilendir-
mişlerdir. Bu tema da motivasyon kategorisi altında değerlendirilmiştir. Moti-
vasyon bireylerin beklentilerinin, amaçlarının, değerlerinin, ödüllerinin ve özel 
bir alandaki yeterliliğin bir sonucu olarak değişebilir. Bu tema da ortak olan 
öğrenmenin tekrar, çaba ve emek istediği hususudur. Bu nedenle motivasyonla 
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ilgili olarak öğrenmede önemli yeri olana özdenetim ve sebat kavramları ile 
ilişkili olarak yorumlanmıştır.

Yemek yapmak metaforu sıklıkla kullanılan metaforlardan biridir. Ancak 
çünkü den sonra yazılanlar öğrencilerin esas algıları hakkında fikir vermektedir. 
Bu nedenle aynı metafor farklı temalarda yer alabilmektedir.

Tablo 6. İhtiyaç Hissetme Temasına İlişkin Bulgular Metafor Örnekleri

Örnek metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Su gibidir. İçmeden duramazsın. Öğrenmeden yaşayamaz-
sın

Yemek yemek gibidir. Açsam yerim. Toksam kimse beni yediremez.

Uyku gibidir. Vazgeçilmezdir.

Tablo 6’ya göre öğrencilerin öğrenme için verdikleri cevaplar ihtiyaç his-
setme teması altında sınıflandırılmıştır. İhtiyaç hissetme teması da motivasyon 
kategorisi içerisinde değerlendirilmiştir. Çünkü, motivasyonun yani güdülen-
menin kaynağı organizmanın ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle öğrenmenin önemli 
önkoşullarında biridir ihtiyaç hissetme. Öğrenme motivasyonu, özü itibarıyla 
ilginç olsun ya da olmasın, akademik ödevlerin öğrenim açısından anlamlılığı, 
değerli ve faydalı bulunmasıdır (Yavuz, 2006, 58-63). Bunun önemli koşulların-
dan biri de öğrenenin ihtiyaç durumudur. 

Tablo 7. Kendini Geliştirme Temasına İlişkin Bulgular Metafor Örnekleri

Örnek metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Ayna gibidir. Aynanın karşısına ne kadar bakımlı geçersem 
o kadar güzelim, bu da bana bağlı.

Hayat gibidir. Ne verirsem onu alırım. Devamlı gelişirim.

İnsan gibidir. Büyüdükçe gelişir, geliştikçe büyür.

Kendini geliştirme teması içsel motivasyonla ilişkili olduğu düşünülmek-
tedir. İçsel motivasyon bir görevin tatmin edici ve hoşnutluk verdiği için yapıl-
ması, dışsal motivasyon ise bir görevin ödül veya ceza için yapılmasıdır. Dışsal 
motivasyon yüksek maaş yada maaş artışı, promosyonlar, sınavı geçmek, sosyal 
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baskı gibi çevresel kar sağlayan unsurları içerir ( Woolfolk, 1999, 157-167,). 
İçsel, dışsal, öğrenme motivasyonları öğrenme ve öğretme süreçlerinde önemli 
kavramlardır (Woolfolk, 1999; 157-167). İçsel motivasyon ise ilgi, merak, ih-
tiyaç, zevk gibi bireyin kendisi için yaptığı eylemleri içerir( Woolfolk, 1999, 
157-167 ;Dereli ve Acat, 2013). 

Tablo 8. Günlük Yaşamla İlişkilendirme Dair Bulgular  
Metafor Örnekleri

Örnek metafor Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Yaşam gibidir. Ne öğrenirsem onu yaşarım.

Kitap gibidir. Okuduklarım ne kadar gerçekse o kadar 
kalıcı olur.

Tablo 8’de görüldüğü gibi günlük yaşamla ilişkilendirme teması altında 
verdikleri cevaplar, öğrenmeye yönelik algılarını yansıtmaktadır. Öğrenciler, 
günlük yaşamla ilişkilendirdiği şeyleri daha kolay öğrenirler. Bu nedenle gün-
lük yaşamla ilişkilendirici uygulamalar motivasyonu artıracağından bu katego-
ride yer almıştır. Ayrıca yaşamı sürdürebilmek için kaçınılmaz bir motivasyo-
nun oluşacağı da söylenebilir.

Duyuşsal Kategorideki Temalar

Motivasyon, duyuşsal özellikleri olan bir kavram olmakla beraber duyuş-
sal kategoride daha ziyade kaygı, sevgi, tutum ve iletişim ile ilgili temalar yer 
almıştır. Bu temaları oluşturan cevapların bir duygu ile ilişkilendirildiği görül-
mektedir. Duyuşsal kategoride yer alan “merak ve ilgi, güvenli iletişim ve sevgi 
temasına” dair örnek metaforlar Tablo 9.’da sunulmuştur:

Tablo 9. Merak ve İlgi, İletişim ve Sevgi Temasına Dair  
Bulgular Metafor Örnekleri

Örnek Metaforlar Açıklamalar 

Öğrenme……………….gibidir. Çünkü………………………………………

Telefon gibidir. Eksikliğinde kendimi kötü hissederim.

Yeni biryer keşfetmek gibidir. Merak ve heyecan yaratır.
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Meraklı ve ilgili olma, öğrenmeyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Öğren-
meye ilişkin duygular, merak, kaygı vb. duygular da öğrenme de etkilidir. Bu 
tema da diğer temalara göre daha az tercih edilmiştir.

SONUÇ

Belirlenen temalar ışığında öğrencilerin çoğunluğunun motivasyonel kate-
goride yer alan temalardan yana olduğu görülmüştür. Öğrenciler “emek, tekrar 
ve çaba”, “ihtiyaç hissetme” ve “kendini geliştirme” temalarında yoğunlaşmış-
lardır. Diğer baskın kategoride davranışsal özellikli “yaparak yaşayarak öğren-
me” ve “davranışa dönüştürme” temaları da dikkat çekici sayıda metaforlara 
sahiptir. Sonuç olarak çocuk gelişimi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin algılarını 
çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Metaforlar; bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve 
motivasyonel olarak kategoriler altında toplanarak değerlendirilmiş ve ilgili li-
teratürle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Motivasyonun öğrenmeye olan olumlu etkisini, güdüleyici faktörlerin öğ-
rencilerin geleceğe yönelik rotalarını belirlemede oynadığı kritik rolü (Graville 
& Dika, Singh, 2002; Güngören, 2009), algılanan sınıf ortamı, öz-düzenleme 
becerileri, öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarının azalması duru-
munda doğrudan ya da dolaylı olarak başarılarının etkilendiğini destekleyen 
araştırmalar motivasyonun göz ardı edilemeyecek kadar önemli duyuşsal fak-
törlerden birisi olduğunu göstermektedir (Akt., Uzun ve Keleş, 2010). Bu araş-
tırmanın bulguları da bu durumu desteklemektedir. Öğrencilerin öğrenmeye 
dair metaforlarının, belirlenen farklı kategorilere ait bakış açılarını yansıttığı 
düşünülmektedir. Sonuç olarak çocuk gelişimi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin 
algılarının çeşitlilik gösterdiği de söylenebilir. Bu bağlamda, katılımcıların öğ-
renmeye ilişkin farklı algıları olduğu, fakat bu farklılığın hepsi çocuk gelişimi 
öğrencisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, okudukları alan ile ilgili ol-
madığı ifade edilebilir. Ayrıca, katılımcıların öğrenmeye ilişkin bir takım bilgi-
lere ve farkındalığa sahip oldukları düşünülmektedir. Öte yandan, katılımcıların 
öğrenme kavramı konusunda devam eden eğitimleri ve gerekli durumlarda ala-
cakları destek oldukça önemli görülmektedir.

Araştırmaya ve Uygulamaya Yönelik Öneriler

Çalışma, daha geniş bir çalışma grubu ve çeşitli veri toplama yöntemleri 
ile desteklenerek tekrarlanabilir.  Öğretmen adayları ve alanda çalışmakta olan 
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öğretmenlerden oluşan katılımcı grupları ile çalışmanın kapsamı genişletilerek 
yürütülebilir. Kapsamı genişletilen araştırma sonuçları, çeşitli demografik de-
ğişkenlere göre de incelenebilir. Katılımcıların konu ile ilgili sahip oldukları 
görüşlerin nedenlerinin öğrenilebilmesi için katılımcılarla derinlemesine nitel 
görüşmeler yürütülebilir.
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MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI 
YAKLAŞIM

Elif BAHADIR
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi,  

İstanbul / Türkiye

Öz: Öğrencilerin matematik dersinin hayatla bağlantısını kurabilmelerini 
sağlamak ve bu yönde öğretim faaliyetleri geliştirmek ve uygulamak onların 
matematiksel deneyimlerini nitelikli hale getirmelerine yardımcı olacaktır. Öğ-
rencilerin matematiksel düşünme becerisini edinmeleri çok büyük önem taşı-
maktadır ve çağımızda bir gereklilik halindedir. Öğrencilere matematiğin ay-
rıştırılmış parçalar ve kısımlardan, formüllerden ve aritmetik işlemlerden ibaret 
olmadığını fark ettirecek ve dahası gerçek yaşamla matematiğin entegrasyonu-
nu sağlamalarına yardımcı olmak gerekmektedir. Matematiksel fikirler, başka 
fikirlerin gelişiminde, fikirlerin birbiri ile ilişkilendirilmesinde veya matema-
tik disiplininin bir insan uğraşısı olduğunun gösterilmesinde yardımcı olarak 
kullanılması öğrencilerin matematiksel düşünme kabiliyeti ve disiplinler arası 
ilişkileri kavrayabilmeleri açısından önemlidir. Matematik disiplini ülkemizde 
ve aslında dünya genelinde de öğretilmesi ve öğrenilmesi zor bir disiplin olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Güncel araştırmalar hayatın içindeki matematiğin öğ-
rencilere fark ettirilerek disiplinler arası hazırlanmış bir programla verilmesinin 
matematik eğitimindeki zorlukların üstesinden gelinmesi noktasında yardımcı 
olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada matematik eğitiminde disiplin-
ler arası eğitimin önemi ve gerekçeleri literatür ışığında açıklanmıştır. Matema-
tik eğitimini daha nitelikli ve güncel hale getirebilmek adına farklı disiplinlerin 
bütünleşik bir yapı ile verilmesi önem taşımaktadır. 

GİRİŞ

Okullarda, konular çoğunlukla farklı ders saatlerinde ele alınır ve gerçek 
hayattaki gibi bir benzerliği modellemeyen bir yöntemle dersler gerçekleştirilir. 
Bir öğrenci, eğitim hayatına devam ederken, matematik dersini nerede kullana-
cağını bilmeden, matematiğin sadece okulda bazı saatlerde sınırlı süreyle ibaret 
bir ders olduğunu düşünmesi öğrencilerde matematiksel düşünme kabiliyetinin 
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gelişmesine katkı sağlayamaz. Bu şekilde, matematikte olduğu gibi, diğer di-
siplinlerinde parçalanmış eğitim programları ile verilmesi, öğrencilerin sosyal 
bilimler, bilim, sanat, müzik ve beden eğitimi gibi farklı disiplinleri birbiriyle 
ilişkilendirememelerine sebep olmaktadır.  Farklı disiplinlerin her birinin birbi-
rinden kopuk olarak algılanması yaşamı bütün olarak algılayamayan bireylerin 
yetişmesine zemin hazırlamaktadır. Bu durum dünyayı anlamakta veya tanımla-
makta yeterli yetenekler edinemeyen bireyler yetiştirir ki bu günümüz dünyası-
na uygun olmayan bir insan profilidir. Günümüzde ihtiyaç duyulan insan profili 
yaratıcı düşünebilen, yaratıcılığı analitik düşünme ile bütünleştirebilen, gruplar 
içinde iletişim kurup çalışabilen, yenilik yapabilen, problem çözebilen bir pro-
fildir. Bu donanımlara sahip bireyleri yetiştirebilmek için disiplinler arası eğitim 
gereklidir. Bu çalışmada disiplinler arası çalışmaların öneminden ve özellikle 
matematik eğitimi açısından gerekliliğinden bahsedilecektir.

DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM 

Disiplin, kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranış-
larına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü; öğretim konusu 
olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı (TDK, 2010) olarak tanımla-
nan bir kavramdır.

Jacobs’ a (1989) göre ise disiplinler arası yaklaşım ‘Bir kavram, konu ya da 
tecrübenin incelenmesi için farklı disiplinlerin yöntem bilgisini işe koşan prog-
ram anlayışı’ olarak tanımlanmıştır. Şöyle ki, ‘Disiplinler arası, var olan şeyle-
rin geçmişini araştıran tarihçi, nasıl çalıştığını keşfetmeye çalışan bilim insanı 
ve yeni şeyler üreten sanatçı zihinsel fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir’ 
(Hope, 1991 akt. Demir, 2009, 12) ifadesi aslında bu yaklaşımda, saklı olan 
çok yönlü düşünmeyi, araştırmacı özelliğini, problem çözme becerisini, yaratıcı 
düşünmeyi, sorgulayıcılığı, araştırma yapma becerisini ve bunların sonucunda 
bireyin kazanabileceği farklı yönlerini açıklamıştır (Özçelik ve Semerci, 2016).

Günlük yaşamda sorulan sorular ve verilen cevaplar genellikle birden fazla 
disiplinin konu alanına girmektedir. Gelişen ve değişen dünya her geçen gün 
ortaya yeni alanların çıkması sonucunu doğurmaktadır. Teknoloji eğitimi, çev-
re, ekonomi sosyolojisi gibi dersler birden fazla disiplinin içerdiği konuları bir 
araya getirdiği için disiplinler üstü dersler sayılabilir. Disipliner yaklaşımın 
dar sınırları içinde bu yeni gelişen alanları incelemek ve öğretmek mümkün 
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olmamaktadır. Bu bakımdan disiplinler arası yaklaşım, gelişen ve değişen bilgi 
alanlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde değişik di-
siplinlerden kazandıkları bilgi ve beceriler çerçevesinde dış dünyayı algılayabil-
me, bilgileri anlamlandırabilme ve üzerinde düşünebilme becerisini geliştirmek 
önemli bir amaç haline gelmektedir (Yıldırım, 1996).

Birden fazla akademik, bilimsel veya sanat disiplininin bir araya gelerek 
soruna yaklaşımları ve kendi aralarında oluşturdukları çalışma yaklaşım ve ku-
ralları disiplinler arası yaklaşımın farklı düzeylerini oluşturur. En geniş tanımı 
ile disiplinler arasılık işbirliğine yönelik problem çözmeyi, karmaşık araştırma 
sorunlarını, araç ve yöntembilimlerini ödünç almayı ve disiplinler ile kavramlar 
arası çapraz tohumlamayı içerir (Gür, 2003).

Disiplinler arası kavramı ayrı ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların birbi-
riyle bağlantılı olduğunu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek doğru 
cevabı olmadığını kabul eder. Bununla birlikte disiplinler arası kavramı, bilim, 
matematik ve dil gibi konularda karşıtlık içindeki çözümleri bir arada bulundur-
mak, düşünceleri ifade etmenin daha iyi ve yeni yollarını bulmak için bilişsel, 
duyuşsal ve yaratıcı kapasiteyi ön plana çıkarır. Genellikle, bu tür bir duygusal 
ve bilişsel karışım yaratıcı sanatçı, bilim adamı ve düşünüre özgüdür (Perkins, 
1994, Akt. Özkök, 2005). Disiplinler arasılık, birbiri ile kesişen ve bütünleşen 
bilgiler ağıdır. Eğitim bilimlerin ve akademilerin temel amacı, bu bütünleşen 
bilgiyi mümkün olduğu kadar niteliksel ve niceliksel olarak artırma ve geliştir-
mektir.

EĞİTİMDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM NEDEN 
GEREKLİDİR?

Disipliner öğretim, belli bir konu alanı etrafında yapılan öğretim olarak ifa-
de edilmektedir. Bu yaklaşımda dersler ayrı ayrı işlenmekte ve bilgi, becerinin 
dışarıdaki hayata aktarımı ile ilgili bir etkinlik ya da çalışma yapılmamaktadır. 
Disipliner yaklaşımda öğrenci aktif olarak derse katılsa da, konu ve öğretmen 
öğrenciye göre daha aktiftir. Dolayısıyla disiplinler yaklaşım öğrenciyi geri 
planda bırakarak motivesini düşürmektedir Bu yüzden, disipliner yaklaşımı be-
nimseyen fakat diğer disiplinlerle ilişkilendirmenin önemini vurgulayan disip-
linler arası yaklaşım önem kazanmıştır (Yıldırım, 1996).
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Bireylerin dünyayı algılayış biçimleri ve gelişen ve değişen bilgi birikimi-
nin yeni çalışma alanlarının çıkmasına neden olması ve disipliner yaklaşımla 
yapılan öğretimin gerçek yaşamla bağlantı kurmakta ve bilgileri bütünleştirerek 
kullanma konusunda zorluklara yol açabilmesi, öğrenmeyi zevksiz hale geti-
rerek öğrencilerin motivasyonlarını azaltabilmesi gibi olumsuzluklara neden 
olabilmesi disiplinler arası öğretimin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Yıldı-
rım,1996). Öğrencilerin farklı alanlardaki bilgiyi birleştirmesine ve bütünleştir-
mesine yardım eden, kavramlar vasıtasıyla öğrencileri analiz ve sentez düzeyin-
deki düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşım olan (Demirel, Tuncel, Demirhan & 
Demir, 2008) disiplinler arası öğretim ile öğrencilerin yaratıcılıklarını kullan-
maları ve derse ilgilerinin artmasını sağlaması, öğretim ortamına canlılık kazan-
dırarak öğretmeyi gerçekleştirmesi yönünden önem taşımaktadır (Aybek, 2001).

Ayrıca öğretmenlerin kendi konu alanlarını diğer disiplinlerle ilişkilendir-
memeleri, öğrencilere sadece kendi konu alanlarına yönelik bilgi aktarmaya 
çalışmaları ve derslerinde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer disiplinlerde ne 
ölçüde kullanıldığı, nasıl bağlantı kurulduğu üzerinde durmamaları, öğrenciler 
öğrenmenin en önemli aşaması olan bilgilerin transfer edilmesi ve uygulamaya 
aktarılması aşamasında yalnız kalmalarına neden olduğu belirtilmektedir. Bu-
nun yanı sıra disiplinler arası öğretimin, öğretmenler arasındaki mesleki işbirli-
ğinin artmasına katkı sağlaması açısından da önemli olduğu vurgulanmaktadır 
(Yıldırım,1996). Bu bağlamda disiplinler arası öğretimin önemini ve gerekliliği 
göz önüne alınırsa, disiplinler arası öğretimi uygulayacak bilgi ve becerilere 
sahip öğretmenlerin yetiştirilmesinin, eğitimde disiplinler arası nitelikte prog-
ramların geliştirilmesini ve uygulanmasının önemli olduğu düşünülmektedir 
(Çelikler, Aksan & Ünan, 2005).

Disiplinler arası araştırmanın öne çıkmasında en önemli nedenlerden birisi 
karşı karşıya kalınan sorunların karmaşıklığı ve mevcut disiplinlerin bu sorun-
lara tek başlarına çözüm getirememesidir. Sorunların farklı bir bilgi düzleminde 
ele alınması ve tanımlanması gerekmektedir. İnsan hakları, yoksulluğun ön-
lenmesi, çevrenin korunması, şiddetin önlenmesi gibi sosyoekonomik ve po-
litik konularda insanlığın teknolojik gelişmelerin ardında kaldığı bir gerçektir. 
Dünyanın karşı karşıya kaldığı sosyoekonomik ve politik karmaşık sorunların 
– sorunsalların- çözümünde beşeri bilimlerin katkısının artırılması için bu so-
runsalların tanımlanmasının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinin disiplinler 
arası bir düzlemde bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir. Dünyada bugün 
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mevcut anlayışı yansıtan yaklaşım, sorunları izole edip ele almaktan ziyade sis-
tem bağlamında ele almayı ve disiplinler arası yaklaşım ile tanımlayıp, çözüm 
aramayı önermektedir. Bu ise, bu yaklaşıma uygun disiplinler arası eğitim an-
layışının ve disiplinler arası araştırmanın ve uygulamalarının gelişmesinin ve 
yaygınlaşmasının önünü açmayı öngörmektedir.

Jacobs (1989) ve Erickson’a (1995) göre eğitim programlarının asıl amacı, 
farklı disiplinlerdeki bilgi parçalanmalarını engellemek olmalıdır. Bu bilgi çer-
çevesinde disiplinler arası yaklaşımının hedefi, farklı disiplinlerdeki bilgi par-
çalanmalarını engelleyerek öğrencilerin bir problemle karşılaşması durumunda 
bütüncül düşünmesini ve üst düzey çözümler bulmasını sağlamaktır Farklı di-
siplinlerdeki konular teker teker önem gösterdiğinden, biri bir diğerinden ba-
ğımsız olarak ele alınmamalıdır. (Gatewood, 1998, Akt. Kubat & Guray, 2018). 
Disiplinler arası kavramı ayrı ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların birbiriyle 
bağlantılı olduğunu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek doğru cevabı 
olmadığını kabul eder. Bununla birlikte disiplinler arası kavramı, bilim, mate-
matik ve dil gibi konularda karşıtlık içindeki çözümleri bir arada bulundurmak, 
düşünceleri ifade etmenin daha iyi ve yeni yollarını bulmak için bilişsel, duyuş-
sal ve yaratıcı kapasiteyi ön plana çıkarır (Kubat & Guray, 2018).

Özetlendiğinde bu yaklaşımın öğrenciler açısından yararı aşağıdaki gibi 
belirtilebilir (Arizona Department of Education; Akt. Erickson, 1995:102-103). 

• Öğrencilerin önemli ve güncel konu, kavram ve problemlere odaklaşması-
nı sağlayarak, çevresi ve dünyada meydana gelen olaylardan haberdar olmasını, 
düşünme ve fikirlerde ayrıntıya inerek yüksek düzeyde genellemelere (analiz ve 
sentez düzeyi) ulaşmasını sağlar. 

• Bu program, aktivitelerle öğrencileri meşgul edip onları araştırmaya, ince-
lemeye, bilginin değişik stil ve modellerde kullanımını öğrenmeye yönelterek, 
öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını, sorumluluk kazanmalarını sağlar 
(Duman & Aybek, 2011).

MATEMATİK ve DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM

Aybek (2006)’e göre kişinin mevcut bilgileri ezberlemesi yerine, bilgileri 
bir süzgeçten geçirerek ihtiyacı olduğu bilgiye ulaşması, karşılaştığı problem-
leri çözebilmesi, farklı görüşlerle karşılaştığında hoşgörü ile davranabilmesi 
gerekmektedir. Bu durum matematik eğitimi ve öğretimi için de geçerlidir. Ge-
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lişen ve değişen dünyada bireylerin matematiği sayılar bütünü olarak görmekten 
uzaklaşmaları gerekir. Disiplinler arası yaklaşıma sahip matematik dersi birey-
lere eleştirel düşünme becerisi kazandırır, günlük hayatla kurduğu bağ ile prob-
lemlere çözüm bulmasını sağlar. (Cordogan ve Stanciak, 2000; Leahey, 1999 
Akt. Budak Coşkun & Altun, 2009). MEB (2008)’in de yayınladığı matematik 
öğretim programında, öğrencilerin konuları kalıcı olarak öğrenebilmeleri için 
ders içi veya diğer dersler ile bağ kurmanın önemi üzerine durulmuştur. Mate-
matiğin sadece sayılar, şekiller veya sembollerden oluşmadığı, günlük yaşamla 
bağlantı kurulabildiği takdirde öğrenmelerin anlamı olacağına vurgu yapılmış-
tır. Bu noktadan hareketle matematik dersindeki kavramların, bilgilerin ve be-
cerilerin diğer disiplinlerle bütünleştirilip, ortak kavram, bilgi ve beceri havuzu 
oluşturmak önemlidir. Nitekim Matematik öğretim programında, öğrencilerin 
konuları rahat ve kalıcı olarak anlayabilmelerinin sağlanması için ders içi ya 
da diğer dersler arasında ilişkilendirmenin önemi üzerinde durulduğu, matema-
tiğin şekiller, semboller ya da sayılardan ibaret olmadığı, anlamlı öğrenmenin 
gerçekleştirilerek öğrenilen bilginin günlük hayatta kullanılabilmesine vurgu 
yapıldığı görülmektedir (MEB, 2008).

Matematik öğretim programında öğrencilerin konuları daha rahat ve kalıcı 
olarak anlayabilmeleri için ders içi ya da diğer dersler arasında ilişkilendirmenin 
olması vurgulanmıştır. Matematiğin şekiller, semboller ya da sayılardan ibaret 
olmadığı; öğrenilenlerin anlamlandırılarak günlük hayatta kullanılabilmesine 
dikkat çekilmiştir (MEB, 2008). İlişkilendirmenin yapılarak anlatılan konula-
rın daha kalıcı olacağı beklenmektedir. Disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde, 
matematik dersindeki kavramların farklı disiplinlerle bütünleştirilip, ortak kav-
ram ve becerileri bulup ilişkilendirilmesi önem arz etmiştir. Duman ve Aybek 
(2003) de çalışmasında farklı derslerin bütünleştirilerek anlatılmasının öğrenci-
lerin motivasyonunu artırarak, merak uyandırdığını ve ders başarısını artırdığını 
belirtmiştir. Bu çalışmada da öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri ko-
nusunu öğrenirken diğer derslerle ilişkilendirme aşamasında meraklı oldukları 
ve motivasyonlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. (Özçelik ve Semerci, 2016). 
Matematik eğitiminde gerçek yaşam durumlarına ve disiplinler arası öğelere 
yer vermek yukarıda da bahsedildiği üzere oldukça önemlidir. Matematik eği-
timinde disiplinler arasılığın önemli olduğu modelleme ve STEM yaklaşımları 
oldukça günceldir. 
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MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME

Matematiksel modellemenin eğitim-öğretim sürecinde kullanılması son 
yıllarda daha fazla ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda modellemenin algılanışı 
ve kullanımına yönelik farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır (Kaiser ve Sriraman, 
2006). Modelleme matematik öğretiminde “amaç” veya “araç” olmak üzere iki 
ana yaklaşım olarak görülmektedir (Blum ve Niss, 1991; Gabraith, 2012). Bu-
radaki model sadece gerçek hayat durumunun fiziksel veya matematik diline 
aktarılarak gösterimi değil, onunla birlikte gelen ve modelin içeriğini oluşturan 
amaç, düşünme biçimi vb. her şeydir (Cobb, 2002). Matematiksel modellemeyi 
“amaç” olarak gören birinci yaklaşımda, matematik eğitimi sürecinde öğrenci-
lere hazır soyut modellerin sunulması ve bunların gerçek hayat durumlarında 
uygulamalarının yapılması ön plandadır. Bunun için matematik derslerinin dı-
şında modelleme teknik ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerin olması 
gerektiği vurgulanmakta ve modelleme daha çok lise ve üniversite düzeyinde 
ele alınmaktadır. Bu yaklaşımda, soyut matematiksel kavramları ve onların uy-
gulanabileceği gerçek hayat durumları ile modelleme tekniklerinin ve becerile-
rinin öğretilmesi söz konusu olup daha çok sonuç ve beceri odaklıdır (Haines ve 
Crouch, 2001, 2007). Öte yandan, modellemeyi matematiği öğretmek için bir 
“araç” olarak gören ikinci yaklaşımda ise modelleme öğrencilerin kendi bilgile-
rini geliştirmelerini destekleyecek nitelikte bir bağlam olarak ele alınmakta ve 
bu çerçevede sürecin önemi vurgulanmaktadır (Lesh ve Doerr, 2003b; Grave-
meijer, 2002). Bireylerin süreç içerisinde kendi modellerini sezgisel olarak açı-
ğa çıkarıp geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede modelleme kullanımının 
matematiksel iletişim ve sosyal becerilerin gelişmesi, kavramlar arası ilişkile-
rin kurulması, yeni kavramların da öğrenilmesi gibi ürünler söz konusudur. Bu 
yaklaşıma göre matematiksel modelleme lise ve üniversite düzeyinden önce ve 
erken dönemlerden itibaren eğitimin her kademesinde matematik derslerinin 
içinde yer almalıdır (Lehrer ve Schauble, 2003, Akt. Erbaş, Kertil, Çetinkaya, 
Çakıroğlu, Alacacı &Baş, 2014). 

Her iki yaklaşım matematik eğitimi açısından karşılaştırıldığında, vurgu-
lanması gereken bazı noktalar şunlardır. Öncelikle birinci yaklaşımda teknik 
anlamda öğrencilerin matematiksel modelleme yapabilme beceri ve yeterlilikle-
ri önemsenir. Üst düzey matematiksel bilgisi ve modelleme yöntem ve teknikle-
rinin kullanılması söz konusudur. Bu anlamda başlangıçta güçlü bir matematik 
bilgisi ve beraberinde belirli matematiksel modelleme teknikleri bilgisi de ge-
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reklidir. İkinci yaklaşımda ise öğrencilerin formel olmayan düşünme şekilleri 
ve çözüm yöntemleri daha çok önemsenmektedir. Formel olmayan düşünme sü-
reçleri öğretilmesi hedeflenen matematiksel kavramı öğrencilere ihtiyaç olarak 
hissettirmek veya açığa çıkarmak suretiyle daha anlamlı bir öğrenme sağlamayı 
amaçlar. Bu çerçevede öğrencileri yeni bir kavram veya modeli öğrenmede daha 
aktif kılan modellemeyi matematiği öğretmek için bir “araç” olarak gören ikinci 
yaklaşımın pedagojik açıdan daha güçlü olduğu savunulabilir. Diğer taraftan 
modellemeyi “amaç” olarak gören birinci yaklaşıma uygun matematik öğretimi, 
üst düzey matematik bilgisi ve uygulamalarını gerektirdiğinden matematiksel 
yönden daha güçlü görünmektedir. Fakat bu yaklaşıma bağlı yapılan bir mate-
matik öğretiminin öğrencilerde başarısızlık hissi oluşturması da mümkündür. 
Kullanılan modelleme soru türlerinde böyle bir ayrışmayı görmek mümkün olsa 
da bu iki yaklaşımı birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir.

Gerçekçi Matematik Eğitimi (Realistic Mathematics Education) (Freuden-
tal, 1991) teorisinin sunduğu modelleme yaklaşımıdır. Gerçekçi Matematik Eği-
timinde (GME) modelleme önemli bir yere sahiptir.  GME’ye göre modelleme, 
gerçek hayat durumlarını ve bunları anlamak, analiz etmek için kullanılan ma-
tematiksel bilgiyi ve düşünme biçimini düzenleme ve yeniden organize etme 
sürecidir.

Bu yaklaşımda matematiksel kavramları ve matematiksel fikirleri hazır 
vermek yerine uygun bağlamlarda ve iyi planlanmış yönlendirmeler yaparak 
öğrencilerin kendilerinin keşfetmeleri sağlanır. Bunun amacı, öğrencilerde sez-
gisel olarak bazı matematiksel fikirleri geliştirmektir. Bu fikirler formel mate-
matiksel araçlarla desteklendiğinde de daha anlamlı bir öğrenme olacağı düşü-
nülmektedir. Yani duruma özel somut düşünme tarzından daha soyut ve genele 
(matematiksele) doğru bir gidiş söz konusudur. Bu yaklaşımda matematiksel 
modelleme sadece otantik problem durumlarının matematik diline aktarılması 
değil, aynı zamanda bu otantik durumun içerdiği olguları düzenleyerek yeni 
ilişkiler ortaya çıkarma olarak görülmektedir (Gravemeijer ve Stephan, 2002). 

 İlk aşamada öğrencilere bağlama özel stratejiler ve kişisel modeller geliş-
tirebilecekleri gerçek hayat problem durumları inceletilir. Öğrenci önce ken-
di gösterimlerini kullanarak formel olmayan modeller oluşturmaları beklenir. 
Devam eden süreçte öğrenciler bu kişisel modelleri ve model ile ilişkili ma-
tematiksel bilgilerini geliştirmeleri için desteklenir. Kişisel gösterimleri ve bu 
gösterimlerin ifade ettiği matematiksel anlamın değişmesiyle model gelişir. Ni-
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hai olarak hedeflenen model gerçekte öğrenciler tarafından oluşturulmasa bile, 
onların modellerine en yakın formel modeller seçilmelidir. Böylece, öğrencilere 
formel model ile onların kişisel modelleri arasındaki yakın ilişki hissettirilmiş 
olur. En sonda geliştirilen modeller, bağlamdan bağımsız olarak matematiksel 
düşünme için birer formel ve soyut modellere dönüşmelidir. Bu sürecin sonunda 
üzerinde çalışılan gerçek hayat bağlamı içerdiği matematiksel kavramlar ve iliş-
kiler açısından daha formel ve anlaşılır bir yapıya kavuşmuş olur. Zihindeki bu 
iki model arasındaki süreç somuttan soyuta doğru bir gelişimi ifade etmektedir. 
Daha gelişmiş matematiksel düşünme becerisi için modelleme sürecinde soyut 
matematiksel modele (model for) ulaşmak asıl hedeftir. Bu bakış açısı ortaya 
çıkan modelleme yaklaşımıdır (Doorman ve Gravemeijer, 2009).

DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM: STEM

STEM, çeşitli disiplinlerdeki konuların bütünleştirilmesi için en güncel 
yaklaşımlardan biridir (Kubat & Guray, 2018). STEM Science, Technology, 
Engineerig ve Mathematics kelimelerinin baş harflarinin bir araya gelmesiyle 
oluşmuş bir kısaltmadır. STEM eğitiminin temeli farklı disiplinlerin bir arada 
kullanıldığı program entegrasyonuna düşüncesine dayanmaktadır (Yıldırım, 
2017a). Program entegrasyonu Jhon Dewey ve Kilpatrick gibi ilerlemeci eğitim 
felsefesini savunan eğitimcilerin görüşleri üzerine 19. yy başlarında ortaya çık-
mıştır (Loepp, 1999). Bu eğitimciler özellikle program entegrasyonun hayatla 
bağlantılı olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Program entegrasyonu, farklı 
disiplinlerin aynı anda entegre bir şekilde verilerek disiplinler arası çalışmaya 
olanak sağlamaktadır (Yıldırım & Selvi, 2018)  Kavramsal olarak ve doğası ge-
reği STEM diğer disiplinlerden oluşması nedeniyle disiplinler arasıdır (Treacy 
& O’Donoghue, 2014, Akt. Kubat & Guray, 2018).

Bu şekilde, matematikte olduğu gibi, parçalanmış eğitim programları öğ-
rencilerin sosyal bilimler, bilim, sanat, müzik ve beden eğitimi gibi diğer ko-
nuları birbiriyle ilişkilendirememelerine ve bu konuların her birinin ayrı ayrı 
yerleşmişlerdi. Belli bir zaman dilimi içinde sıkıştırılan derslerin, derslerin daha 
fazla köken alması ve üst sınıflarda derinlemesine anlatılmasından dolayı lise 
döneminde faydalı olamayacağı görülmektedir. Lise öğrencilerinin, özellikle 
ergenlik döneminde, kendi karakterleri ve bilişsel düzeylerini araştırmaları, ki-
şilik arayışları ve periyodik zorluklar yaşayan keşiflerin, bu meseleleri gerçek 
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hayattan çıkarmaları şaşırtıcı değildir. Parçalanmış eğitim sistemi, gerçek haya-
tın içeriğini yansıtmamaktadır.

Çeşitli disiplinlerdeki konular ayrı ayrı önem gösterdiğinden, biri diğerin-
den ayrı olarak tanımlanmamalıdır. Bu bağlamda STEM eğitimi (Fllis & Fouts, 
2001); 

•  Disiplinler arası çalışmayı sağlar.
•  Günlük yaşamla bağlantı kurmaya yönelik bilgi sağlar.
•  Okuryazar bireyleri eğitmeye yardımcı olan fen ve matematik öğretir.
•  Çocukların eleştirel düşünme ve üst düşünme becerilerini geliştirmeleri-

ni sağlar.
•  Öğrencileri güncel ve yenilikçi yaklaşımları tanıtarak matematik ve fen 

öğrenmeye motive etme yetkisi verir.
•  İş dünyası için ihtiyaç duyulan iyi donanımlı bireylerin eğitimini sağlar. 
•  Endüstri-okul işbirliğini sağlar. 
•  İnsanların ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunur. (Kubat & 

Guray, 2018).

SONUÇ 

Öğrenme standartları arasında gösterilen ilişkilendirme standardı iki ayrı 
itici güce sahiptir. Birincisi, matematiksel yapılar içindeki ve arasındaki ilişkile-
rin öğrenilmesinin önemi, diğeri ise matematiğin gerçek dünya ve diğer disiplin-
lerle ilişkilendirilmesidir. Çocuklar matematiğin sanatta, fende, dil bilimlerinde 
ve sosyal çalışmalarda önemli bir rol oynadığını görmelidir. Bu durum gerçek 
dünyada matematik uygulamalarının keşfedilmesini ve matematiğin başka di-
siplin alanlarıyla sıklıkla entegre edilmesini önerir. Eğitimde başarı, gerçek ya-
şamdaki problemlere gerçek yaşamdaki imkan ve şartlara ayak uydurarak yanıt 
verebilecek insanlar yetiştirmekle mümkün olacaktır. Günümüzde matematik, 
eskisi gibi öğrenilmesi gerekli soyut kavramlar ve beceriler bütünü olarak gö-
rülmemekte; gerçek yaşam olaylarının modellenmesini temel alan problemleri 
çözme ile ortaya çıkan bilgi ve becerilerin toplamı olarak dikkate alınmaktadır 
(Altun, 2012). Günümüzde disiplinler arası eğitim 21. yüzyıla hazır bir dünya 
insanı yetiştirebilme noktasında oldukça önemlidir. Matematik disiplini ülke-
mizde ve aslında dünya genelinde de öğretilmesi ve öğrenilmesi zor bir disiplin 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

174

olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel araştırmalar hayatın içindeki matematiğin 
öğrencilere fark ettirilerek disiplinler arası hazırlanmış bir programla verilme-
sinin matematik eğitimindeki zorlukların üstesinden gelinmesi noktasında yar-
dımcı olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada matematik eğitiminde 
disiplinler arası eğitimin önemi ve gerekçeleri literatür ışığında açıklanmıştır. 
Matematik eğitimini daha nitelikli ve güncel hale getirebilmek adına farklı di-
siplinlerin bütünleşik bir yapı ile verilmesi önem taşımaktadır. 

KAYNAKLAR

Altun, M., (2012). Matematik Öğretimi Eğitim Fakülteleri ve İlkokul Öğ-
retmenleri İçin (18. Basım). Aktüel Alfa Akademi Basım Yayın Dağıtım Ltd. 
Şti., Bursa. Arıkan, EE ve Ünal, H.(2012). Farklı Profillere Sahip Öğrenciler 
ile Çoklu Yoldan Problem Çözme. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of 
Science, 1(2): 76-84. 

Aybek, B., (2001). Disiplinler arası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşı-
mı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 1-7.

Blum, W.,  Niss, M., (1991). Applied mathematical problem solving, mo-
delling, application, and links to other subjects-state, trends, and issues in mat-
hematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 22(1): 37-68.

Budak Coşkun, S.,  Altun, S., (2009). İlköğretim 8. sınıf matematik dersinin 
disiplinler arası yaklaşımla işlenmesinin öğrencilerin matematik başarıları ve 
eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans 
Tezi.

Cobb, P., (2002). Modeling, symbolizing, and tool use in statistical data 
analysis. In K. Gravemeijer, R. Lehrer, B. Oers, & L. Verschaffel (Eds.), Sym-
bolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 171-196). Dord-
recht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

 Çelikler, D., AKSAN, Z.,  Zuhal, Ü.N.A.N., (…..).  Fen Bilgisi Öğrencile-
rinin Kimyasal Bileşiklerin Dörtyüzlü ve Sekizyüzlü Geometrik Yapılarını Ma-
tematik Bilgileri İle İlişkilendirmeleri. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim 
C: Kimya Egitimi, 3(1): 16-30.

Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C.,  Demir, K., (2010). Çoklu zekâ kura-
mı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğ-
renci görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 14-25.Demir, E. (2009). İlköğretim 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

175

ikinci sınıflarda uygulanan disiplinler arası bütüncül öğretim yaklaşımının etki-
si (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Derin, G., Aydın, E.,  Kırkıç, K.A., (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühen-
dislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Der-
gisi, 547-559.

Doorman, L.M.,  Gravemeijer, K., (2009). Emerging modeling: Discrete 
graphs to support the understanding of change and velocity. ZDM – The Inter-
national Journal on Mathematics Education, 38(3): 302-310. 

Freudental, H., (1991). Revisiting mathematics education. Dordrecht, The 
Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Duman, B.,  Aybek, B., (2003). Süreç Temelli ve Disiplinler Arası Öğretim 
Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi.

Duman, B.,  Aybek, B., (2011). Süreç-temelli ve disiplinler arası öğretim 
yaklaşımları. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİ-
Sİ, 1(11).

Fitzallen, N., (2015). STEM Education: What Does Mathematics Have To 
Offer? University of Tasmania, 237-244.

 Fllis, A.K.,  Fouts, J.T., (2001). Interdisciplinary curriculum: The resear-
ch base: The decision to approach music curriculum from an interdisciplinary 
perspective should include a consideration of all the possible benefits and draw-
backs. Music Educators Journal, 87(5): 22-68.

Galbraith, P., (2012). Models of modelling: genres, purposes or perspecti-
ves. Journal of Mathematical Modeling and Application, 1(5): 3-16.

Gravemeijer, K.,  Stephan, M., (2002). Emergent models as an instructional 
design heuristic. In K. Gravemeijer, R. Lehrer, B. Oers, & L. Verschaffel (Eds.), 
Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 145-169). 
Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

 Gür, T.M., (2003). Araştırma ve eğitiminde disiplinler arasılık, eğitimin 
geleceği; üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. İstanbul: Sabancı 
Üniversitesi Yayınları.

Kubat, U.,  Guray, E., (2018). To STEM or Not to STEM? That Is Not the 
Question. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(3): 395-406.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

176

Haines, C.,  Crouch, R., (2001). Recognizing constructs within mathema-
tical modelling. Teaching Mathematics and its Applications, 20(3): 129-138.

Kaiser, G.,  Sriraman, B., (2006). A global survey of international perspec-
tives on modelling in mathematics education. ZDM – The International Journal 
on Mathematics Education, 38(3): 302-310.

Özçelik, C.,  Semerci, N., (2016). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına 
Dayalı Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Geometrik Cisimlerin 
Hacimleri Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi , 141-150. 

Özkök, A., (2005). Disiplinler arası yaklaşıma dayalıyaratıcı problem çöz-
me öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe 
üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 28(28).

Yıldırım, A., (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar 
açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-
gisi, 12(12).Yıldırım, B., & Selvi, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin STEM 
Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47-54. 

Yılmaz, H., Koyunkaya, Y., Güler, F.,  Güzey, S., (2017). Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlan-
ması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1787-1800.

 Yıldırım, B.,  Selvi, M., (2018) M. Ortaokul Öğrencilerinin STEM Uygu-
lamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18): 47-54.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

177

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE RUH SAĞLIĞI 
SORUNLARI

Havva KAÇAN SOFTA

Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

Öz: Üniversite öğrencisi çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe geçme döne-
minin sıkıntılarını yaşayan bir bireydir. Yaşamın önemli bir parçasını oluşturan 
üniversite çağı, ergenlik dönemi gibi yaşam krizinin ardından başlaması nede-
niyle üzerinde özenle durmayı ve araştırma yapmayı gerektiren bir dönemdir. 
Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları 
bulunması çok önemlidir. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları, problemleri, ya-
şam sorunları, iletişim sorunları, kimlik gelişimleri, üniversite ortamına uyum 
süreçleri, mesleki tutum girişimleri belirlenmelidir. Üniversite gençliğinin ruh-
sal sorunları toplumsal sağlığın önemli bir bileşenidir. Yapılan çalışmalarda sık-
lıkla, depresyon, anksiyete, sigara, alkol ve madde kullanım sıklığının artması, 
öfke ve saldırganlık davranışları,  duygudurum ve psikotik belirtiler giderek 
artmakta, somatizasyon yakınmaları görülmektedir. Bu nedenle üniversite öğ-
rencilerinin ruh sağlığını etkileyebilecek faktörler için araştırmalar planlanmalı, 
çözüm önerileri getirilmelidir. Getirilen çözüm önerileri üniversite öğrencisinin 
uyumunu artırmaya yönelik olmalı, bu doğrultuda koruyucu ruh sağlığı prog-
ramları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı ayrıca öğrencilere oryantasyon ve 
danışmanlık hizmetleri artırılmalıdır.

GİRİŞ

Türkiye’de bir üniversiteye yerleşmek birey olmanın önündeki engellerden 
birini aşmaktır. Üniversite gençliği toplumun sosyokültürel yapısının en önemli 
öğesidir. Üniversite gençliği diğer gençlik gruplarından ayıran özellikleri vardır. 
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Üniversite gençliğine bilgili, yönetici ve karara verici adaylar olarak görülmek-
tedir. Üniversite öğrenciliği, birçok öğrencinin hayal ettiği ve beklediği yaşam 
dönemidir. Üniversiteye ilk kez başlayan öğrenciler kendileri için yeni, farklı ve 
yabancı bir ortama girmektedirler. Üniversite eğitimi gençlerin problem çözme 
becerilerini arttırmak, sosyal yaşamda mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta-
dır. Üniversitede öğrenci olmak, üniversite kazanılan şehirde aileden uzak yaşa-
mak, öğrencilerde kaygı ve stres üretecek bir ortamın oluşmasına sebep olmak-
tadır. Üniversite öğrencisi, birey olarak kendi gelişimsel sorunları olan, kendi 
kimliklerini bulma, çocukluk döneminin değerleri yerine toplum değerlerine 
uyum sağlama, daha geniş toplumsal ve evrensel değerleri benimseme ve sosyal 
olgunluğa erişme durumundadırlar. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı 25 yaş al-
tındadır. Üniversiteli gençler, 18-22 yaş arasındaki nüfusun % 10’unu oluştur-
makta olup, Türkiye nüfusunun binde altısı gibi sayıca az ama ülkenin yetişmiş 
insan kaynağı bakımından önemli bir bölümüdür. Her genç birey üniversite oku-
mak için zorlu bir süreçten geçmektedir. Aileler meslek seçiminde çocuklarına 
baskı yapabilmektedir. Ergenliğin devam ettiği bu süreçte genç bireyler zorluk-
larla mücadelede bazı olumsuz alışkanlıklar da kazanabilmektedir. Üniversite, 
gençlerin yetişkinlik yaşama ve beraberinde mesleki yaşama hazırlanmasında 
önemli bir yere sahiptir. Üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin gerek akade-
mik başarı gerekse kimlik gelişimlerinde yaşamsal öneme sahiptir (Karagözoğ-
lu ve ark.,   2008). Üniversiteye uyum, öğrenci ile üniversite arasındaki karşılık-
lı etkileşime dayalı dinamik bir süreçtir. Üniversiteye uyum sağlayabilme aka-
demik başarı, yeteneklerin geliştirilmesi ve yeni becerilerin kazandırılması açı-
sından önem kazanırken diğer taraftan öğrencinin mutluluğu ve psikolojik sağ-
lığı açısından belirleyicidir. Üniversite öğrencileri ilk yıldan itibaren çeşitli 
psikolojik problemlerle karşı karşıya geldiğini ve yardıma ihtiyaç duyduklarını 
göstermiştir. Üniversite öğrencileri akademik sorunlarla beraber arkadaş ve aile 
ilişkilerine dair ve kişisel olarak nitelendirilebilecek çeşitli sorunlar yaşamakta-
dırlar. Yaşadıkları sorunları eş dost ve akrabalarıyla çözmeye çalışmakta ya da 
kendileri çok az da olsa profesyonel destek alma yolunu seçmektedirler(Erkan 
ve ark.2012;Kocur ve ark., 2013: 260-266). Öğrencilerin üniversite eğitiminin 
başlaması ile birlikte alıştıkları aile ortamları içerisinden ayrılmaları, dış etkile-
re daha açık hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde 
yapmaya başlıyor olmaları nedeniyle akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, 
ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme 
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ile ilgili birçok sorunları meydana gelmektedir. Karşılaştıkları sorunları spor 
yaparak, güzel sanatlara yönelerek ve sosyokültürel etkinliklere katılarak kendi-
lerini geliştirebilirler ancak sağlık sorunu doyuran birçok alışkanlıklarda edine-
bilirler örneğin; sigara içmek, alkol almak, gruplaşmalar, gece hayatı, kahveha-
ne alışkanlıkları ve cinsellikle ilgilenme gibi. Kacur ve Atak (2013)’ın çalışma-
larında öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle kendi kendilerine 
araştırma yaparak sorunlarını çözme ya da hafifletme yoluna gitmekte, daha 
sonra sırasıyla arkadaşlarından yardım isteme, ailelerinden yardım isteme, her-
hangi bir yere başvurmadan işi oluruna bırakma, söz konusu konuyla ilgili bir 
uzmandan yardım isteme ve ağlayarak sakinleşme yoluna gitmektedirler. Bayan 
öğrenciler sorunlarını erkeklere oranla daha çok ağlayarak ya da ailelerinden 
yardım isteyerek hafifletirken/çözerken, erkek öğrenciler daha çok kendileri 
araştırarak, oluruna bırakarak ya da bir uzmandan yardım alarak hafifletme/çöz-
me yoluna gitmektedirler. Bağımsızlık yanında diğer önemli bir husus üniversi-
te öğrencilerinin cinsel kimliklerini kazanmalarıdır. Cinsel kimliğin kazanılma-
sı, ergenlik döneminde ortaya çıkan cinsiyete özgü fiziksel ve hormonal deği-
şiklikleri, iki cins arasındaki belirgin farkları psikolojik olarak kabul etmek, 
kendi cinsine ilişkin davranış biçimlerini, cinsiyet rollerini benimsemek, karşı 
cinsle yakın ve sağlıklı ilişkiler kurabilmektir. Cinsel kimliğin kazanılması ile 
ilişkili olarak, karşıt cinsten arkadaş seçmek, eş seçmek ve evlenmek gibi husus-
lar öğrencilerin vereceği önemli kararlar arasında yer almaktadır. Üniversite öğ-
rencilerinin önemli bir sorunu da, kendi “benliğine” ilişkin kimliğini kazanma-
sıdır. Benlik, kişinin, “ben neyim?” ve “ben kimim?” gibi sorulara verdiği ce-
vaptır. Bireyin bir cinsiyet grubunun içinde bir kişi, bir meslek grubunun, aile-
nin ve bir toplumun üyesi olarak bu sorulara verdikleri cevaplar, kendisinin ye-
terli veya yetersiz olduğu hakkındaki kişisel algıları, bireyin kimliğinin temelle-
rini oluşturur. Bireyin kimliğini bulma süreci, hemen her gencin yaşadığı bir 
çaba, bir mücadeledir. Kimliğini bulma süreci içinde, bireyin ailesine bağımlılı-
ğı azalır, birey bağımsız bir kişi olarak toplumsal değerleri yeni baştan gözden 
geçirir ve kendisinin ne olduğu hakkında belirli algılar geliştirir, benliğini kaza-
nır ve kendisine bir yol çizmeye çalışır (Özgüven, 1992: 5-13).Yurt dışında ya-
pılan araştırmalara bakıldığında, üniversite öğrencilerinin % 13’ünün zaman 
yönetimi, % 12.9’unun sigara/ madde kullanım problemleri, % 12.7’sinin aile 
problemleri, % 11.50’sinin kariyer gelişimine yönelik problemler, % 11.20’sinin 
ilişki problemleri, % 8.30’nun ekonomik problemler, % 7.40’nın cinsel taciz, % 
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5.80’nin akademik problemler, %5.60’ının kişilik problemleri, % 0.90’nın kay-
gı/depresyon, % 0.30’nun farklı mizaç ve son olarak % 0.20’sinin kendini de-
ğerlendirme ile danışma servisine başvurmaktadır (Aluede ve ark., 2006). Erkan 
ve arkadaşlarının çalışmalarında, üst sosyoekonomik düzeye mensup öğrencile-
rin daha fazla probleme sahip olduklarını; öğrencilerin daha çok duygusal, aka-
demik ve ekonomik problemler yaşadıklarını ve daha çok ailelerinden ve arka-
daşlarından yardım aldıklarını, yardım aramaya gönüllülüklerinin orta düzeyde 
olduğunu göstermiştir. Özkan ve Yılmaz(2010)’ın üniversiteye uyumunu ince-
ledikleri çalışmalarında %19.0’ının üniversite yaşamına uyum sağlamada zor-
luk yaşadığı, en fazla ekonomik nedenlere bağlı olarak ev kirası/yurt ücretinin 
ödenmesinde (%41.7), sosyal ve kültürel etkinliklere katılmada (%40.9), okul 
arkadaşları ile (%16.6) ve karşı cinsle olan arkadaşlıklarda (%15.7) sorun yaşa-
dığı bulundu. Öğrencilerin %65.1’inin boş zamanlarında arkadaşlarını ziyaret 
ettiği ve %53.2 sinin kitap, gazete, dergi vb. okuduğu saptanıştır. Gençlik döne-
mi, bireyin sosyal ve fiziksel değişiklikler yaşadığı, duygusal, davranışsal, cin-
sel, ekonomik, akademik ve toplumsal birçok çatışma yaşadığı, psikososyal ve 
cinsel olgunlukla birlikte kimlik bulma çabalarının arttığı bir çelişkiler dönemi-
dir. Bu dönemde üniversite gençliğinin ruhsal sağlığı, toplumsal sağlığın önem-
li bileşenlerinden biri olmaktadır. Üniversite öğrencisi yaşadığı fırtınalı hayat ve 
karışık dönem sosyal ilişkilerinde eksiklik ya da yetersizlik öğrencilerin sosyal 
ilişkilerine de yansımaktadır. Yalnızlık hoş olmayan bir durumdur. Yalnız insan-
ların sosyal etkileşimlerinde rahatsızlık yaşayıp kendini açma davranışlarında 
ve sosyal becerilerinde yetersizlik görülmüştür. Bu insanlar daha az sosyal risk 
alır, içe dönük, sıkılgan, benlik saygısı düşük, kaygılı ve depresif olurlar (Softa 
ve ark., 2015: 227-243). Ruhsal sağlık öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimini de 
etkilemektedir. Yapılan çalışmada öğrencilerin %52,4’ünün ruhsal belirtiler 
gösterdikleri saptandı. Çalışmada üniversite öğrencilerinde ruhsal sağlık sorun-
ları risk altında olmayanların sağlık davranışları daha iyi düzeyde olmaktadır 
(İlhan ve ark., 2014: 207-215). Sonuç olarak, Gençlik dönemi, bütün yaş dö-
nemleri içinde en sağlıklı olanı, aynı zamanda uzun ve sağlıklı bir yaşamın te-
mellerinin atılabileceği bir dönem olarak da tanımlanmakla birlikte, gerçekte 
fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin olduğu bir dönemdir. Genç, bazen bu 
değişimlere uyum sağlayamamaktadır; Ortaya çıkan sorunlar, davranışlarını, 
sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu yaş gru-
bunu yetişkinlerden ayıran önemli bir özellik ise riskli davranışa yönelme eği-
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limleridir. Gençler sıklıkla riskli davranışları bir sorun olarak değil, bir çözüm 
olarak görmektedirler. Karşılaşılan stresörlerin uzun vadeli psikolojik sonuçları 
arasında akıl ve ruh sağlığının bozulması, kronik kaygı, ciddi depresyon dönem-
leri, uykusuzluk ve nevrozlar, depresyon, ruhsal durumun hızlı ve sürekli deği-
şimi, asabilik, gerginlik, özgüven azalması veya güvensizlik, aşırı hassasiyet 
veya kolay kırılabilirlilik, öfke patlamaları, saldırganlık veya düşmanlık ile duy-
gusal tükenmişliğe yer vermektedir (Koç ve ark., 2013: 260-266;Şimşek ve ark., 
2007: 19-24). Üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmaların incelenmesi sonu-
cunda sıklıkla görülebilen ruhsal sorunlar;  

Depresyon

Gençlerde depresyon, en çok görülen, psikososyal ve akademik işlevlerde 
ciddi düzeyde bozulmalara yol açan ve gelişimsel sorunların aşılmasını engel-
leyen ruhsal bozukluklardan biridir. Üniversite gençleri arasında yapılan araş-
tırmalarda da bu grubu tehdit eden en önemli psikolojik rahatsızlığın depresyon 
olduğu belirtilmektedir (Softa, 2013: 227-242). Kişilerarası ilişkiler, barınma, 
akademik ve ekonomik sorunların yanında özellikle son yıllarda iş bulma ola-
naklarının daha da zorlaşması öğrencilerin depresyon düzeylerini arttırmakta 
ve bu yoğun bir sorun olarak gençlerin zihinlerini meşgul etmektedir (Deniz 
ve Sümer, 2010: 116-125) Depresyon, depresif görünümün günler ile hafta-
lar arasında bir süre devam etmesi durumudur ya da bir duygusal duruma, bir 
semptoma veya bir klinik sendroma işaret eden olumsuzluk durumudur. Depres-
yonlarda ortak olan ve genellikle sık sık görülen temel bozukluk, kederli duy-
gu durumudur. Karamsarlık, çaresizlik, umutsuzluk, suçluluk duyguları, sos-
yal beceri ve etkileşimlerde gerileme ve bilişsel bozulmalar, başlıca belirtileri 
arasında sayılmaktadır. Köroğlu’nun 2014 yılında yayınlamış olduğu “Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı DSM V” adlı kitabı ile 2013 yı-
lında ortaya koymuş olduğu “DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı” adlı 
kitaplarında depresyon belirtileri; üzgünlük, kederli hissetme veya normalde 
zevk aldığı şeylere karşı ilgisini kaybetme, kişisel bakımda azalma, çok uyu-
ma, hiç uyuyamama, iştah kaybı ya da iştah artışı, konsantrasyon problemleri 
yaşama karar vermede güçlükler yaşama, kendini değersiz hissetme, kendini 
suçlama, enerji kaybı yaşama, intihara meyilli olma, ölüm düşüncesine sahip 
olma, gündelik hayatını sürdürmekte güçlük çekme, ağır depresyonda olma, 
halüsinasyon görme şeklinde sıralanabilir(Koç ve ark., 2013: 260-266). Genç-
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lerde depresyon herhangi bir yaşta başlayabilir, sıklıkla 20’lı yaşların ortala-
rında olmaktadır. Üniversite popülasyonunda %17-23 arasının depresyona sa-
hip olduğu ve özellikle üniversite danışma merkezlerine başvuran öğrencilerin 
%45’inin depresyonda olduğu çeşitli araştırmalarca saptanmıştır (Özbay, 1997) 
Gençlik döneminde yeterli ve uygun başaçıkma tarzlarının kullanılması; sağlık-
lı bir benlik gelişimine, davranış sorunlarının daha az sıklıkta ortaya çıkması-
na, yüksek benlik saygısı kazanılmasına, depresif belirti sıklığının azalmasına 
ve uyumun olumlu bir şekilde sağlanmasına yol açmaktadır. Uygun başaçıkma 
tarzları, gencin uyum sorunlarının çözümünde büyük katkılar sağlamaktadır 
(Steiner ve ark. 2002). Üniversite öğrencilerinin depresif belirti yaygınlığı ve 
stresle başaçıkma tarzları ile ilişkili ruhsal sorunlar yüksek olmaktadır.(Kaya ve 
ark., 2007). Depresyon kronikleşme ve yinelemeye neden olması, öğrencilerde 
intihar riski olması nedeniyle dikkate alınmalıdır. Depresif belirtilere sahip olan 
ve BKİ’si yüksek öğrencilerin yeme bozuklukları açısından risk altında olduk-
ları akılda tutulmalıdır(Çelik ve ark., 2016: 42-50). Yeme bozukluğu ile depres-
yon, anksiyete, madde kötüye kullanımı ve özkıyım gibi uzun dönemli ruhsal 
ve sosyal sorunların ilişkili olduğu bilinmektedir. Yeme bozukluğu sonrasında 
yaşam kalitesinde düşme, üreme yetisinin kayıbı, ciddi tıbbı sorunların görül-
mesi ve ölüm ile sonuçlanmaktadır. Ruhsal belirtilerden depresyon çözüm bu-
lunulamazsa, intihara kadar gidebilen, 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun ölüm 
nedenlerinden ikinci sırada gelmektedir. Özellikle üniversite eğitimlerinin ilk 
dönemlerinde öğrencilerde üniversite yaşamına uyum süreciyle birlikte aileye 
karşı duyulan özlem artmakta ve depresyon, anksiyete, stres gibi ruhsal belir-
tiler görülebilmektedir (Özdel ve ark., 2002: 155-161). Öğrenciler tarafından 
en sık belirtilen olası depresyon nedenlerinin yaşam koşulları, uyum güçlüğü, 
kişilerarası ilişkiler, sosyal çevre, benliğe/kişiliğe olumsuz yüklemeler, aileyle 
sorunlar, kayıp, travma, fiziksel hastalık veya ruhsal bozukluk, madde bağımlı-
lığı ve geçmiş yaşantılara olumsuz yüklemeler olduğu bulunmuştur. Üniversite 
öğrencisinde gelişen ümitsizlik zamanla intihar eğilimine dönüşmektedir(Özdel 
ve ark., 2002:155-161;Çırakoğlu,2008:119-126).Ruh sağlığı açısından üniversi-
te öğrencisi sıklıkla aksiyete yaşamaktadır. 

Anksiyete

 Anksiyete, tehlike ve talihsizlik korkusunun ya da beklentisinin yarattığı 
bunaltı, tedirginlik veya akıldışı korku olarak tanımlanabilir. Günümüzde kaygı, 
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bir bireyin birey olarak varlığı için esas kabul ettiği bazı değerlerin, belirsiz ve 
baş edemeyeceği tehditler altında kalışının anlaşılması ve hissedilmesi duru-
mudur. Epidemiyolojik çalışmalar, anksiyete bozukluklarının çocuk ve ergen 
psikiyatrisinde yaygınlığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversite 
yılları aileden ayrı yaşama, yaşadığı ortamın yabancı olması, kurallarının ol-
ması, farklı bireyler ile yaşama üniversitede derslerin yoğun olması, ilerleyen 
yıllarda gelecek kaygısı olması nedeniyle anksiyete görülebilen bir ruhsal so-
rundur (Tümerdem, 2007: 32-45). Gelecekle ilgili belirsizlikler ve sorunlarla 
karşılaşabilme düşüncesi, bireyin anksiyetesini artırabileceği için, sınav önce-
si dönemlerde de anksiyetenin artması beklenen bir durumdur. Hafif düzeyde 
anksiyetenin, kişileri daha dikkatli olmaya zorlayarak başarıyı artırdığı, buna 
karşılık ağır anksiyetenin başarıyı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Sı-
nav dönemlerinde öğrencilerin anksiyete düzeyleri yükselmekte, bu durum bazı 
öğrencilerde başarısızlığa yol açmaktadır. Başarısızlık ise anksiyetenin daha da 
ağırlaşmasına neden olmakta ve böylece bir kısır döngü ortaya çıkabilmektedir 
(Günay ve ark. 2008). Anksiyete yaşam kalitesini çok yönlü olumsuz etkileye-
bilir. Üniversite öğrencilerinin anksiyetelerinin ne durumda olduğunu ve bunla 
ilişkili olabilecek diğer bazı özelliklerinin bilinmesi açısından önemlidir. Lite-
ratürde öğrencilerin sosyo ekonomik durumu yeterli olan öğrencilerin eğitim, 
kültür, sosyal faaliyetler, iyi bir yaşam ve çalışma ortamı gibi pek çok olanaktan 
yoksun olmakta, ya da bunlara yeterince sahip olamamaktadır. Elbetteki bu gibi 
koşulların onlarda çeşitli engellenme duyguları yaşatabilir. Bu nedenle, onlara 
göre daha fazla olanaklara sahip olan orta ve üst sosyo-ekonomik durumdaki er-
genlere kıyasla daha fazla depresyon, anksiyete benzeri duygulanımları yaşama 
ve bunları somatik belirtiler şeklinde sergileme ihtimalleri de yükselmektedir. 
Ailenin istemleri, beklentileri, yaşantısı, tutumu, kardeş sayısı, öğrencide kaygı-
nın oluşumunda önemli etkenlerden biri olmaktadır. Öğrencilerde görülen kay-
gının çoğu onların okul başarılarında, ana babanın yüksek beklentilerine ulaşa-
mama kaygısından oluşur. Ana-babanın koruyuculuğu, görmüş olduğu olumsuz 
eğitim ve bulunduğu arkadaş grubunun olumsuz ilişkisi sonucunda birey kendi-
ni geliştiremeyen, kimliğini kavramayan, hayat mücadelesine ayak uydurama-
yan bir hale gelir bu da kişide kaygının yaşanmasına neden olur. 

Somatizasyon

Somatizasyon (bedenselleştirme), fizik bulgularla açıklanamayan bedensel 
yakınma ve belirtilerle giden, çok sayıda tıbbi yardım arama davranışıyla belirli 
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bir bozukluk olarak tanımlanır. Somatizasyonun yaygınlığının, toplumdan top-
luma, batıdan doğuya farklılıklar gösterdiği bildirilmiştir. Doğu kültürlerinde 
somatizasyon yaygınlığının daha yüksek olduğu ve bedensel belirtilerin kayda 
değer düzeyde diğer ruhsal bozukluklara eşlik ettiği vurgulanmaktadır. Duygu-
ların ifadesi bazı toplumlarda hoş karşılanmaz duygular beden ile ifade edilir. 
Somatizasyon bozukluğu 25 yaşından önce başlar, ilk belirtiler ergenlik döne-
minde ortaya çıkar. Üniversite öğrencilerinin stres verici olaylara sık maruz kal-
dığı ve strese yanıt olarak fiziksel bozuklukla açıklanamayan somatik belirtiler 
sergilediği vurgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinde somatizasyon yaygınlığı 
yüksektir (Özenli ve ark., 2009:131-136). Üniversiteye geçişte aile ile sıkı iliş-
kileri olan öğrenciler yaşadıkları yeni ortama uyumsuzluk yaşayabilmektedir. 
Bu güçlükler, kendi kararlarını alma, sonuçlarına katlanma, derslerde başarılı 
olma, beslenme ve barınma gereksinmelerini karşılayabilme ve arkadaş edinme 
şeklinde sıralanabilir. Karşılaştıkları güçlüklerle etkin bir biçimde başa çıka-
mayan gençlerde çökkünlük, kaygı, somatik belirtiler, davranım bozuklukları, 
kişilerarası ilişki ve uyum sorunları gözlenmektedir. Öğrenciler karşılaştıkları 
stres karşısında öncelikli olarak çarpıntı, uyku bozuklukları, ateş basması, ka-
bızlık, göğüs ağrısının altında ruhsal sorunlar olduğu bildirilmektedir (Gick ve 
Thompson., 1997: 535-540). Öğrencilerin çoğu anksiyeteyle baş etmede prob-
lem çözme yöntemiyle sosyal destek arama girişimlerini kullanmaktadır. 

Bağımlılık 

Herhangi bir konuda desteklenmek için bir şeye veya birisine bağlı olmak-
tır. Bağımlılık nedenlerine bakıldığında üniversite öğrencisi için merak, bir gru-
ba ait olma, stres ile baş etmeyi bilememe, otoriteye baş kaldırma, öfke, meydan 
okuma, isyan etme aracı olarak kullanma, eğlence ve karşı cinse yakınlaşma 
aracı olarak kullanmadır(Çam ve Engin,2014:449-452). Ergenlik dönemde ka-
zanılan riskli davranışlar yetişkinlik döneminde yaklaşık yarısı ölümle sonuç-
lanır. Riskli davranışlardan sigara, alkol ve madde kullanımı yetişkinlik döne-
minde kazalara ya da intiharla sonuçlanabilir. Madde kullanımı ve bağımlılığı 
toplumsal, ekonomik ve sağlık ile ilgili ciddi sonuçları olan ve günümüzde bir-
çok ülkede görülen çözülmesi gereken bir sorundur. Sigara, alkol ve uyuşturucu, 
madde kullanımı ilk sırda yer almaktadır. Ergenlikte sigaraya başlaya gençlerin 
%50’si 15-20 yıl boyunca sigara içmeye devam etmektedir (Ekim, 2015: 240-
242). Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu 2012 verilerine göre 
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15 yaş üzeri sigara içme oranı ereklerde %41.5, kadınlarda %13.1’dir. Gençlerin 
sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına zemin hazırlayan çok sayıda risk 
etkeni tanımlanmaktadır. Bu risk etkenleri ailesel, arkadaş ortamı, okul, bireyin 
kişisel özellikleri, diğer riskli davranışların görülmesi, toplumsal ve çevresel 
etkenler olarak sıralanmaktadır (Turhan ve ark.,2011:33-41).Üniversite öğren-
cilerinde sağlık açısından riskli davranışlar yüksektir (Şimşek ve ark., 2007: 
19-24). Aile içi çatışmalar, aile içi sorunlar, aile bağlarının zayıf oluşu, cinsel 
sapma ya da ruhsal bozukluğu olan aile üyelerinin olması, aile içinde şiddet ve 
istismarın olmasının gençlerde madde kullanımı için önemli risk etkenleri oldu-
ğu belirtilmiştir. Koç ve arkadaşları (2013)’nın üniversiteye gelmiş öğrencilerde 
her yıl sınıf seviyesinde anksiyete (somatizasyon, obsesif-kompulsif, anksiye-
te ve fobik anksiyete), duygudurum (kişilerarası duyarlık, depresyon ve öfke 
ve düşmanlık) ve psikotik (paranoid düşünce ve psikotizm) belirtilerini lisans 
eğitimi sürecinde nasıl bir gidiş izlediğini ortaya koymak amacıyla yaptıkları 
çalışmada, lisans birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda anksiyete, duygudurum ve 
psikotik belirtilerin giderek arttığını, dördüncü sınıfta ise azaldığını, anksiyete, 
duygudurum ve psikotik belirtiler en çok üçüncü sınıfta artmakta ve üçüncü 
sınıfta en çok gözlenen ruhsal belirtiler obsesif-kompulsif, kişilerarası duyarlık, 
depresyon, paranoid düşünce, anksiyete, psikotizm, somatizasyon, öfke ve düş-
manlık olduğu belirtilmiştir.

Hemşirelik ve Üniversite Öğrencisi 

Hemşire üniversite öğrencisi ile güven ilişkisi kurmalıdır. Yaşadığı olum-
suzlukları tanımlaması ve duygularla başetmesi konusunda destek olmalıdır. 
Tanı konulmuş bir rahatsızlık varsa düzenli ilaç kullanma ve kaygı ve korku-
larına yönelik psikoterapi ve psikoeğitim gibi yöntemlerin yardımcı olacağı 
anlatılmalıdır. Hemşire, üniversite öğrencisi ile işbirliği içinde aile de gerekli 
tedavi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermelidir. Anksiyete ve diğer bozuk-
luklarda hemşire bilişsel davranışçı tedavi yöntemlerinden gevşeme egzersizleri 
öğrenmesine yardımcı olmalıdır. Üniversite öğrencisinin yaşadığı anksiyeteye 
yönelik taşikardi, görme bulanıklığı, hızlı solunum fiziksel belirtileri tanıma-
sı öğretilmelidir. Her alanda çalışan hemşireler çocukluk ve ergenlik dönem-
lerinden itibaren riskli davranışlar hakkında eğitim programları düzenlenme-
lidir. Araştırmalar, üniversite öğrencilerinin çeşitli alanlarda sorun yaşadığını 
orta koymaktadır. Amaç, sorunsuz bir yaşama sahip olmak değil, karşılaşılan 
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sorunları çözebilecek yeterliliklere sahip olmaktır. Bir sorunun çözümü sadece 
kişisel yeterliliklere sahip olma ile ilgili değildir. Sorunlarla başa çıkabilmek 
için, sorunun ne zaman ve ne şekilde geliştiği ve bireyi nasıl etkilediği, en çok 
hangi zamanlarda etkilediği gibi sorularında nesnel bir şekilde yanıtlanması ge-
rekmektedir. Bu sorulara yanıt verilmeden başlanacak sorun çözme sürecinin 
sonucunda başarılı olmak zor görünmektedir. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı 
ruhsal sorunlarla başa çıkmanın bir yolu da, bu belirtilerin başlangıç ve gidişinin 
belirlenmesi ile mümkündür (Koç ve ark., 2013:260-266).

SONUÇ

Psikiyatri polikliniklerine başvuran üniversite öğrencilerinin özellikleri 
dikkate alındığında, okullarda sağlık taramaları yapılarak riskli gruba yönelik 
koruyucu yaklaşımlar geliştirilmelidir.

- Üniversiteye yeni gelen öğrencilere okula uyum, son sınıf öğrencilerine 
yaşama yönelik adaptasyon programlarının yapılması,

- Öğrencileri bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı seminerler düzen-
lenmelidir. Üniversite öğrencisinin riskli davranışlardan korunmaya yö-
nelik eğitimler düzenlenmelidir.

- Üniversitelerin psikolog birimleri öğrencilere her an için yardımcı ol-
maya hazır olmalıdır. Özellikle stres yönetimi ve stresle baş etme konu-
larında destek sağlanmalıdır.

-  Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirici farklı etkinlikler mutlaka işe ko-
şulmalıdır.

- Öğrencilerin başarılarını arttırmak için zararlı alışkanlıklardan uzak tu-
tulmaları, boş zamanlarını güzel sanatlarla ve sporla uğraşmaları yönün-
de özendirici tedbirlerin alınması,

- Öğrencilere üniversitelerde sosyo-kültürel etkinliklerin tanıtımına önce-
lik verilerek öğrenci katılımlarının sağlanması,

- Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere burs ve kredi gibi ekonomik 
kaynak imkânları yaratmanın yanında bu öğrencilerin sosyal ve kültürel 
etkinliklere ücretsiz katılımı sağlanması üniversite öğrencilerinin ruh 
sağlığını korumaya yönelik önerilerdir.
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- Ruhsal sorun ve yakınmaları için risk taşıyan öğrenciler eğiticiler tara-
fından takip edilmelidir.

- Hemşirelerin, öğrenciler ile aile ilişkilerini arttırıcı rehberlik program-
ları düzenlenmeleri, öğrencilerin ruh sağlığı değerlendirilmesi program-
larına ağırlık verilmeli ve danışmanlık hizmeti sunmaları, üniversite öğ-
rencilerinin ruh sağlığının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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EĞİTİMDE YERELLEŞME: OKUL MERKEZLİ 
YÖNETİM5

Hacı Hüseyin TAŞAR 
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adıyaman / Türkiye

Öz: Kitle iletişimi ve taşıma araçlarındaki gelişmeler, toplumlar arası reka-
beti de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler sayesinde, üretilen mal ve hizmet-
lerin kalitesi kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanına yayılmış, dışardan ge-
len mal veya hizmetlerin kalitesiyle tanışan insanlar, kendi ülkelerinde de aynı 
kalitede mal veya hizmet istemeye başlamışlardır. Bu talep eğitim hizmetlerinin 
üretim biçimini de etkileyerek, okulları standartları daha yüksek eğitim hizme-
ti üretmek zorunda bırakmıştır. Bu süreçte, eğitim yönetiminde merkeziyetçi 
yönetim yaklaşımı yerini giderek yerinden yönetim yaklaşımlarına bırakmıştır. 
Eğitim merkez birimleri, okul uygulamalarına ilişkin konularda sahip oldukları, 
yetki ve sorumlulukları taşra eğitim birimlerine ve okul yönetimlerine bırak-
mıştır. Okul merkezli yönetim; bütçe, personel, plan ve program konularında  
“karar alma yetki ve sorumluluğunun”, eğitim merkez veya taşra birimlerden, 
okul düzeyine aktarılması stratejilerini temel almaktadır.

GİRİŞ

Nitelikli okul çıktısı için, eğitim programları, eğitim yöntem ve teknikleri 
gibi alanlarda yapılan iyileştirmelerin beklenen sonuçları vermemesi, eğitimde 
kalitenin okulların yönetim yapılarıyla ilişkili olduğu fikrinin doğmasına ne-
den olmuştur. Özellikle ABD olmak üzere etkili okul hareketi ekseninde yapı-
lan araştırmaların çoğunda, okul çıktılarının niteliği ile okul yapıları arasında 
olumlu bir ilişkinin olduğu (David, 1989)  fikri, okul düzeyinde okul paydaşla-

5  Yazar Notu: Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.
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rıyla birlikte karar alma gibi stratejileri bünyesinde barındıran “okul merkezli 
yönetim yaklaşımının” doğmasında önemli bir etken olmuştur. Okul Merkezli 
Yönetim (OMY), öncelikli olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avusturya gibi 
ülkelerde değişik modellerle uygulama alanı bulmuş ve bu yaklaşım dünyada 
giderek eğitim reformlarının odağı haline gelmiştir. 

Yerinden Yönetim 

Yerinden yönetim, “merkezin bir kısım yetkilerini sınırlandırarak, sınırlan-
dırılan bu yetkilerin, halka daha yakın konumda bulunan yönetim birimlerine ak-
tarılmasıdır” (Tortop, 1994: 8). Yerinden yönetim, “merkez birimlerin bir kısım 
yetkilerinin yerinden yönetim birimlerince kullanılmasını esas alan bir yönetim 
yaklaşımıdır. Yerinden yönetim, karar verme ve uygulamaya ilişkin yetkilerin, 
yönetsel anlamda bu sorumlulukları üstlenebilecek kapasitedeki yerel organlara 
aktarılması durumudur (Koçak, 1995). Yerinden yönetim, merkeze ait bazı yetki 
ve sorumlulukların taşra birimlerine devredilmesi sürecidir (Nadaroğlu, 1995).  

Yerinden yönetim, yerel sorunların, merkezden, merkez birimleri veya 
elamanları kanaliyle çözümlenmesi yerine, yerel birimler eliyle yerinden çö-
zümlenmesi olarak tanımlanabilir. Yerelleşme sürecinin amacı, biçimi, düzeyi 
ve başarı durumu ülkeden ülkeye, bir hizmet sektöründen diğerine değişiklik 
gösterebilmektedir (Duman, 1998). Rondinelli ve Cheema (1983) yerelleşme 
biçimlerini şu şekilde özetlemektedir (Akt. Summak ve Roşan, 2006: 319);  

Merkezden gönderilen talimat ve yönergeleri yerel koşullara uyarlamanın 
yanı sıra, basit planlama ve program uygulamaları yapabilme yetki genişliği 
(deconcentration); bürokratik rutinler dışında, özel olarak tanımlanmış bazı yö-
netsel görevlerin, merkezin denetiminde kalmak kaydıyla, yerel birimlere akta-
rılması yetki devri (delegasyon); merkezin doğrudan denetiminde olmaksızın, 
yerel birimlerin yasal ve finansal kararlarını alabilen bağımsız kurumlara dö-
nüştürülmesi yerinden yönetim  (devolution) olarak tanımlanabilir.  

1970’lerden itibaren, hizmet sunumuna ilişkin yetki ve sorumluluğun, 
merkez birimlerden, yerinden yönetim birimlerine kaydırılması yaklaşımının, 
giderek yaygınlaştığı söylenebilir. Yetki ve sorumluluğun merkezle yerel birim-
ler arasında nasıl dağıtılacağı, ülke yönetimlerinin temel aldığı yerelleşme ar-
gümanlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Duçi (2004: 120) gelişmekte olan 
ülkelerin yerelleşme sürecine ilişkin argümanlarını, şu şekilde sıralamaktadır: 
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1. Ülkeyi neo-liberal ideoloji temelinde modernize ederek; dünyadaki yeni 
düzene, global ve açık ekonomiye uyum sağlamasına katkıda bulunmak, 

2. Yerinden yönetimin sosyal ve ekonomik açıdan yerel gelişimi sağlaya-
cağı, demokrasiyi güçlendireceği, bölge ve yerel topluluklar arasında 
denge sağlayacağı beklentisi, 

3. Açık bir biçimde ortaya konulmamasına rağmen, yerinden yönetim yo-
luyla, ülkedeki mevcut rejimin/ düzenin güvenilir olduğuna meşruiyet 
kazandırmak.  

Gelişmekte olan ülkelerin, yerelleşme sürecindeki temel hedeflerinin, çağ-
daş, ekonomisi güçlü toplumlarla birlikte hareket etmek, yerel yönetimlerini 
sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirerek, toplumsal refahı ve toplumsal daya-
nışmayı sağlamak olduğu söylenebilir (Taşar, 2009). Yerinden yönetim sürecin-
de olumlu sonuçlar kadar, olumsuz sonuçların alınma olasılığı da mümkündür. 
Mizrahi (2004: 51) Dünya Bankası verilerinden hareketle, yerinden yönetim 
sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukları şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Kamu kaynakları yerel birimlere aktarılmasına rağmen, bu kaynakların 
kullanım yetki ve sorumluluğunun merkez birimlerinin elinde tutması 
ve bu konu da bir dengenin tutturulamaması,  

2. İdari ve mali yetkiler dağıtılırken yerel birimlerin sahip olduğu nüfus 
yoğunluğu ve gelişmişlik durumunun dikkate alınmaması,  

3. Merkezi yönetimin yönetsel yeterlik konusunda yerel birimlere yeterin-
ce güvenememesi, 

4. Merkezle yerel yönetimler arasında güçlü bir iletişim ağının oluşturu-
lamaması, 

5. Yerinden yönetime geçiş sürecinde, acele edilerek sonuçların hemen 
alınmak istenmesi. 

Yukarıda sıralanan olumsuzlukları azaltmak için, yerel birimlere yapılacak 
yetki aktarımının, yerel birimler güçlendikçe kademeli biçimde yapılması daha 
doğru bir yaklaşım olabilir. Gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadan ve yerel yö-
netimler yeterince güçlendirilmeden yapılan yetki aktarımı, bazı olumsuzlukla-
rın doğmasına neden olabilir. Yerelleşme sürecinde yaşanabilecek olumsuzluk-
ları en aza indirgeyebilmek için şunlar önerilmektedir (Oxhorn vd., 2004: 314):

1. Yeterli sayıda ve düzeyde araştırma sonuçlarını beklemek, 
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2. Daha güvenilir modellerin ortaya çıkmasını beklemek, 

3. Yerelleşme çalışmalarını geniş bir zaman dilimine yaymak, aceleye ge-
tirmemek, 

4. Halkla, mevcut yönetim arasındaki ilişkileri arttırıcı politikalar üretmek. 

Yerelleşme sürecinde yeterli sayıda ve düzeyde araştırma ve uygulamalarla 
desteklenmiş bir yerelleşme yaklaşımının olumlu sonuçlar verme olasılığı daha 
yüksek olabilir. Toplumsal birlikteliğin sağlanmadığı toplumlarda, bu yaklaşı-
mın yeterli düzeyde alt yapı çalışmaları yapılmadan, ülke koşulları iyi analiz 
edilmeden, aceleye getirilerek uygulanması, devletin üniter yapısına zarar ve-
rebilir.

Yerinden Yönetimin Olumlu Yönleri

Merkezi yönetim yerine, yerinden yönetim yaklaşımının esas alınması, ye-
rel sorunların yerel düzeyde, daha hızlı ve kolay bir biçimde çözülmesine katkı 
yapabilir. Bucak (2000: 11–12), yerinden yönetimin yararlarını şu şekilde sıra-
lamaktadır: 

1. Yerel birimlere atanan memurların, yerel düzeydeki problemlere ilişkin 
bilgi ve duyarlılıkları artacaktır, 

2. Kırtasiyecilik ve bürokratik gecikmeler azalarak, merkezin yükü hafif-
leyecektir, 

3. Toplumdaki alt grupların karar verme sürecine katılımı tam olarak sağ-
lanacağından, politik denge ve ulusal birlik daha çok güçlenecektir. 

4. Yerel örgütlerin kapasitelerinin gelişmesine ve işlerin daha kolay bir bi-
çimde yerine getirilmesine olanak sağlayacaktır, 

5. Halka yönelik mal ve hizmetlerin en az maliyetle yerine getirilmesine 
katkı sağlayacaktır. 

Eğitimde yerinden yönetiminin yararlarını Kurt (2006: 61) şu şekilde sıra-
lamaktadır:  

1. Daha kaliteli bir eğitim için; iller, ilçeler ve okullar arasında rekabet 
ortamı oluşabilir. 

2. Yerel imkânların daha iyi kullanılmasıyla kaynak sıkıntısı azalabilir,  

3. Var olan kaynaklar daha etkili kullanılabilir. 
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4. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde halkın katılımı ve katkısı arttırı-
labilir. 

5. Hizmet kalitesi ve kaynakların etkin kullanımı konusunda, halkın dene-
tim sürecine katılımı sağlanabilir. 

Eğitim hizmetlerinin yerinden yönetimi sürecinde, taşraya ait yetki ve so-
rumluluğun merkez birimlerden, il/ ilçe eğitim ve okul örgütlerine aktarılması, 
eğitim kurumlarının çevresel imkânlardan daha fazla yararlanmasını mümkün 
kılabilir. Eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin konularda yetki aktarımının 
okul yönetimine yapılması büyük önem arz etmektedir.

Yerinden Yönetim Yaklaşımın Olumsuz Yönleri

Yerinden yönetim yaklaşımında, katılımcı ve müşteri odaklı bir hizmet an-
layışı esas alınmadıkça istenilen hedefleri yakalamak mümkün olmayabilir. Ka-
ratepe (1996: 14) yerinden yönetim yaklaşımının uygulanması sürecinde ortaya 
çıkabilecek olumsuzlukları şu şekilde sıralamaktadır. 

1. Ülke genelinde yeterli düzeyde uzman temin etmede bir takım güçlükler 
yaşanabilir, 

2. Yerel yönetimlerin gelişim düzeyleri, birbirinden farklı olduğundan, 
hizmetlerin yurt genelinde sunumunda dengesizlikler oluşabilir. 

3. Yerel düzeyde adam kayırma ve benzeri kötü alışkanlıkların oluşmasına 
zemin hazırlayabilir.

Her ne kadar Karatepe (1996), yerinden yönetim birimlerinin/ yetkililerinin 
mal ve hizmet sunumunda nesnel davranmayacakları ve hizmetlerin yurt ge-
neline dağılımında bir takım dengesizlikler oluşacağı yönünde sakıncalar ileri 
sürse de, merkeziyetçi yönetim yaklaşımının geçmişe dönük uygulamaları dik-
kate alındığında, bu sakıncaları ortadan kaldırdığı veya azalttığı da iddia edile-
memektedir. 

Merkezden Yönetim

Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak 
amacıyla, söz konusu hizmetlere ilişkin karar verme yetkisinin merkezi hükü-
met veya onun hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan birimlerce kullanılmasıdır 
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(Aktan, 1999). Merkezden yönetim, merkeze bağlı birim veya örgütlerin, mer-
kezden gelen emir ve genelgelerle yönetilmesidir (Taymaz, 1995). 

Merkezden yönetim, kamuya ait mal ve hizmetlerin tek elden yönetimi ve 
denetimi açısından büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte, merkez birimlerdeki 
çalışanlarına büyük bir iş yükünü de beraberinde getirmektedir (Taşar, 2009a). 
Mevcut kaynakları kullanma ve hizmet sağlamadaki yavaşlığı ve tekdüzeliği 
merkezi yönetimin en çok eleştirilen yönünü oluşturmaktadır (Taşar, 2009b). 
Ayrıca merkezi yönetim yaklaşımında, özellikle parasal kaynakların harcanma-
sında denetim sürecinin belge odaklı işlemesi, merkezi yönetimin önemli bir ek-
sikliği olarak görülmektedir. Çoker (1995: 20), merkezden yönetimin olumsuz 
yönlerini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Merkezi yönetimde bürokratik işlemler ve kırtasiyecilik artmaktadır. 
Tüm bilgilerin merkezde toplanması, her türlü emirlerin merkezden 
verilmesi, pek çok kararın merkezden onaylanması, her türlü ödenek 
tahsisi yetkisinin merkezde olması, yerel ihtiyaçların karşılanmasını 
zorlaştırmaktadır. 

2. Kamu hizmetlerine ilişkin faaliyetin, ancak merkez birimleri eliyle ya-
pılabileceği düşüncesi, taşranın girişimciliğini yok etmektedir. Taşra 
çalışanlarını, yukarıdan onay alma düşüncesi ile devamlı merkeze yazı 
yazan, cevap bekleyen ve kendisine gelen talimatları aynen uygulayan 
kişiler haline getirmektedir. 

3. Yazışma ve talimat bekleme sistemi, halka hizmet sunumunda, gecik-
melere yol açmaktadır.  

4. Merkezden yönetim, hizmet ve yatırımlarda uygunluk ve yerindelik ola-
sılığını azaltmaktadır.  

5. Merkezden yönetimde halkın, kendisini çok yakından ilgilendiren ve et-
kileyen kamu hizmetleri ile bağlantısını koparmaktadır.  

6. Kamu kaynakları tümden, merkezi yönetim tarafından daha yanlı ve 
partizanca kullanılabilmektedir. 

7. Merkezi yönetimin tüm ülkeyi kapsayan ayrıntılı ve standart muhasebe 
ve yönetim kuralları, kamu hizmetini yavaşlatmakta ve geciktirmekte-
dir.  
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8. Merkezden yönetimin bir gereği olarak, kamu hizmetleri ile ilgili politik 
faaliyetlerin, merkezde yoğunlaşması, merkez bürokrasisinin ve merkez 
politikacılarının esas görevlerini aksatacak derecede, bir iş yükü ile kar-
şı karşıya bırakmaktadır. 

9. Hizmetler ve kaynak dağılımı ile ilgili tüm politik faaliyetlerin merkez-
de yoğunlaşması, politikacıların yetişmesini olumsuz etkilemektedir. 

Kamu yönetimi sürecinde başarının elde edilebilmesi için, yetki ve sorum-
luluğun merkezle, yerinden yönetim birimleri arasında dengeli biçimde pay-
laşılmasının önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu dengenin sağlanamaması du-
rumunda, yerinden yönetim sürecinde olumsuz sonuçların alınma olasılığı da 
yüksek olur. 

Eğitimin yerinden yönetimi biçimlerinden biri olan okul merkezli yönetim 
yaklaşımında; okul inşaatları, personel alımı ve istihdamı gibi temel girdiler 
merkez veya taşra eğitim birimleri yetkisiyle sağlanırken, okulun; boya, bada-
na, ısınma, öğrenci taşıma, ders araç ve gereçleri, beslenme gibi konulara iliş-
kin kararlar ise okul paydaşlarından oluşan okul yönetim kurullarının yetki ve 
sorumluluğunda yapılmaktadır. Okul paydaşlarının okul uygulamalarına ilişkin 
konularda söz sahibi olması, okulun çevre birimlerince sahiplenilmesi anlamına 
gelmektedir.

Okul Merkezli Yönetim 

Okul merkezli yönetim; bütçe, personel, plan ve program konularında  “ka-
rar alma yetki ve sorumluluğunun”, eğitim merkez veya taşra birimlerden, okul 
düzeyine aktarılması (Bandur,  2012;  Cheon and Mok,  2008; Gammage, 2008; 
Caldwell,  2005; Nir, 2002) stratejilerini içermektedir. Okul merkezli yönetim 
kısaca, okul uygulamalarına ilişkin kararların, okul düzeyinde okul paydaşlarıy-
la birlikte alınması (David, 1989) anlamına gelmektedir. Okul merkezli yöne-
tim, yönetim alt ve üst kurullarını oluşturma, yetki ve sorumluluğu müdürden 
okul yönetim kuruluna aktarma, profesyonelliği merkeze alma, bilgiyi yayma, 
yöneticilikten ziyade liderliğe odaklanma, okula ait vizyon, misyon ve değer-
ler geliştirme ve çalışanların başarılarının farkında olma ve ödüllendirme gibi 
temel varsayımlar üzerine kurulmuştur. Okul merkezli yönetim yaklaşımı alan 
yazında; okul merkezli yönetim, okula dayalı yönetim, âdem-i merkeziyetçilik, 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

197

eğitimde yeniden yapılanma, yerinde yönetim, katılımlı karar alma, yerinde yet-
ki, kavramları ile ifade edilebilmektedir (Taşar, 2018).  

Okul merkezli yönetim, dünyanın değişik bölgelerinde değişik biçimlerde 
uygulama alanı bulmuş (Taylor & Bogotch, 2004; Murphy & Beck, 1995; Al-
len, 2010; World Bank 2007;  Caldwell, 2005) ve son yıllarda dünya ülkeleri-
nin dikkatini çekerek, eğitimde yerelleşme reformlarının odağı haline gelmiştir. 
Dünyada birçok ülke eğitimde reform sürecini okul merkezli yönetim yaklaşı-
mını temel alarak başlamıştır. Bu ülkeler dünya bankası verilerine göre bir tablo 
haline getirilerek aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Okul Merkezli Yönetim Yaklaşımını Uygulayan Ülkeler, 
Uygulanma Tarihleri ve Uygulanma Amaçları

Ülke Yıl Amaç 

ABD 1970-1980 Bütçe tahsisini arttırmak, öğretmenlere yetki 
aktarmak ve okul yönetiminin bir üyesi yapmak, 
Bazı reformlar (Chicago’da olduğu gibi) öğrenci 
başarısını arttırmayı açık bir hedef haline getir-
mek.

Kanada 1970 Ebeveynleri ve toplum örgütlerini eğitime katı-
lımını sağlamak ve okullara daha fazla özerklik 
kazandırmak.

Avustralya 1970 Okulların verimliliğini arttırmak ve okullar ara-
sında daha fazla eşitlik sağlamak.

Brezilya 1982 Ebeveynleri ve okul çalışanlarını okul yönetimi-
ne katmak, daha demokratik bir yönetim süreci 
oluşturmak.

Birleşik Krallık 1988 Okullara mali özerklik vermek ve okul etkinliğini 
arttırmak.

Yeni Zelanda 1990 Topluluk otonomisini ve verimliliğini artırmak, 
ulusal bir müfredat ve bütçe tahsisi oluşturmak.

El Salvador 1991 Kırsal alanlarda okula erişimi arttırmak, yöneti-
me toplum katılımını teşvik etmek ve okullaşma 
kalitesini arttırmak.

Hong Kong, 1991 Hesap verebilirliği, katılımlı karar vermeyi ve 
okul etkinliğini arttırmak.
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Uganda 1993 Okul paydaşlarını yönetime katılımını sağlamak, 
yerel meclisleri güçlendirmek ve okul kaynakları-
nın ve demokratik katılımı arttırmak.

Tayland 1997 Ülkede eğitim kalitesini ve rekabet gücünü arttır-
mak.

Arjantin 2001 Okulun işletim maliyetlerini karşılamak için 
okulların her birinin eğitim fonu arttırmak.

Katar 2003 Eğitimi iyileştirmek için okul alternatifleri oluş-
turmak, okul sorumluluğunu ve hesap verebilirli-
ği dağıtıklaştırmak.

Kenya 2003 Okul yönetimini güçlendirerek ve öğretmenlerin 
motivasyonunu arttırmak.

Meksika 2001 Kırsal okullarda ebeveyn katılımının arttırmak.

Endonezya 2005 Okul yönetimi komitelerinin rolünü geliştirmek 
ve ebeveynlere ve öğrencilere karşı hesap verme 
sorumluluğunu arttırmak.

Senegal 2008 Okul kalitesini geliştirmek,  öğretmenlerin 
eğitiminin iyileştirilmek ve okullara daha fazla 
kaynak sağlamak. 

İran 2004 Okullarda eğitim etkinliklerinin kalitesinin yük-
seltilmesi ve karar alma sürecine öğretmenlerin 
ve yerel toplum üyelerinin katılımının güçlendi-
rilmesi.

Kaynak: World Bank 2007

Yukarıda örnekleri verilen ülkelerde, okul merkezli yönetim uygulamala-
rındaki temel amaç; okul paydaşlarına yetki aktarmak, okullara arası rekabeti 
başlatarak okul alternatifleri oluşturmak, okul sorumluluğunu ve hesap verebi-
lirliğini okul paydaşları arasında dağıtmak, okullara daha fazla kaynak sağla-
mak, okul çıktılarının kalitesini artırmak, okulların verimliliğini ve okullar arası 
eşitliği sağlamak, okullara mali özerklik vermek, şeklinde özetlemek mümkün-
dür. Okul merkezli yönetim uygulamaları, okul düzeyinde karar alma süreci-
ne özellikle öğretmen, veli, öğrenci, yerel kamu ve sivil toplum üyeleri gibi 
okul paydaşlarının okul yönetiminde sorumluluk almalarını sağlayarak, okulun 
içinde bulunduğu çevre tarafından sahiplenilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu 
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paydaşların okul yönetimine katılımının sağlanması, okulla çevre arasındaki di-
yalogun başlatılması açısından önemlidir. Özellikle eğitim hizmetini üreten ve 
bu hizmeti satın alan okul paydaşlarının ön plana çıkması, okul hedeflerinin ger-
çekleşme düzeyi açısından da önemli görülmektedir. Özellikle öğretmenlerin ve 
öğrenci velilerinin okul düzeyindeki kararlara katılımı, okul uygulamalarına ve 
bu uygulamalardan doğacak sonuçlara ortak olmaları açısından önemlidir. Okul 
paydaşlarının tümünün temsilciler yoluyla alınan kararlara katılım göstermesi 
ve okul uygulama sonuçlarından kendilerini de sorumlu tutması, okul yönetimi 
açısından önemli bir değişimin göstergesi olarak görülmektedir.  Okul merkez-
li yönetim yaklaşımının, olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha baskın 
çıkması, bu yaklaşımının uluslararası arenada giderek yaygınlık kazanmasının 
temel dayanakları arasında yer almaktadır. 

Okul Merkezli Yönetim Modelleri

Okul merkezli yönetim yaklaşımının, “okul müdürünün”, “okul yönetim 
kurulunun” ve “okul dış paydaşlarının” baskın olduğu üç temel modeli mev-
cuttur (Davis vd., 1996). Okul merkezli yönetim modellerini kısaca şu şekilde 
açıklamak mümkündür: 

Okul müdürünün baskın olduğu model: Bu modelde, okulun kontrolü ve 
yönetimi tamamıyla müdürün yetkisindedir. Bu modelde öğretmen ve velilere 
danışman gözüyle bakılmaktadır. Okul müdürü, okul paydaşlarının karara ka-
tılımını sağlayarak; bütçe, personel ve program alanlarında okul paydaşlarının 
önerilerini alır ve uygular. Bu modelde okul yönetim kurulu üyeleri öğretmenler 
ve velilerden oluşur. Bu modelde “okul müdürü karar verme sürecinde anahtar 
rol oynar” (Güçlü, 2000: 158). 

Okul yönetim kurulunun baskın olduğu/ dengelenmiş model: Okul 
yönetiminde okul iç ve dış paydaşlarının tümünün etkin olduğu modeldir. Bu 
modelde bütün üyeler eşit düzeyde temsil hakkına sahip olup, okulun yönetim 
sorumluluğu okul yönetim kurulundadır. Bu kurul kendi içinde iş bölümü yapa-
rak, alt kurullar ve komisyonlar oluşturur, yönetici atar veya görevden alır. Bu 
modelde akademik ve idari personelin işe alınması, yükseltilmesi ve çıkarılması 
sorumluğu, tamamen okul yönetim kuruluna aittir (Davis vd., 1996).  

Okul dış paydaşlarının baskın olduğu model: Okulun yönetim ve de-
netim yetkisinin ağırlıklı olarak okul dış paydaşlarında olduğu modeldir. Bu 
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kurulda üyelerin tamamı eşit oy hakkına sahip olup, okul uygulamalarına ilişkin 
kararlar oybirliği veya oyçokluğu ile alınır. Bu modelde, okulun yönetimi, okul 
yönetim kurulu tarafından atanan müdür ve oluşturacağı yönetim ekibi tarafın-
dan sağlanır. Okul çalışanları okul müdürünün vermiş olduğu görev ve sorum-
lulukları yerine getirmekle yükümlüdür (Caldwell, 2005).   

Okul merkezli yönetim modelleri içerisinde, “okul paydaşlarının tümünün 
eşit düzeyde yer aldığı dengelenmiş modelin daha yaygın” (Davis vd., 1996) ol-
duğu görülmektedir. Bu modelde, okul paydaşlarının okul yönetimine ve karar-
lara katılımı eşit düzeyde olduğundan, okul sorunlarının çözümü de daha kolay 
ve kalıcı olmaktadır.

Okul merkezli yönetim yaklaşımında okulların yönetimi, büyük oranda 
okul yönetim kurulunun sorumluluğunda ve denetiminde olmak kaydıyla okul 
müdürü ve ekibi tarafından sağlanır. Okul yönetim kurulu, okul düzeyinde bütçe, 
personel ve program gibi alanlara ilişkin kararların alınmasında birinci derecede 
sorumluluk sahibidir. Okul yönetim kurulu; yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur. Okul yönetim kurulunun başkanı 
genellikle okul müdürü olmaktadır. Okul yönetim kurulunun aldığı kararları, 
okul müdürü ve ekibi uygulamak zorundadır. Okul müdürü okul bütçesi yapma 
ve okul önceliklerine göre harcamakla okul yönetim kuruluna karşı sorumludur. 
Okul yönetim kurulunun baskın olduğu/ dengelenmiş modelde ise müdür dâhil 
herkes eşit oy hakkına sahip olup, kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. 
Okul merkezli yönetim yaklaşımının olumlu sonuçlar verebilmesi için; okul iç 
ve dış paydaşlarının, bu yaklaşımının uygulamasına ilişkin stratejileri iyi bilme-
leri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin stratejiler doğru anlaşıldığı ve uygulan-
dığı sürece, bu yaklaşımın olumlu sonuçlar verme olasılığı yüksek olabilir.

Okul Merkezli Yönetimin Temel Ögeleri

Okul merkezli yönetim, eğitim merkez birimi, eğitim bölge yöneticiliği, 
okul yönetim kurulu, okul müdürü, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve sivil top-
lum kuruluşu üyeleri gibi temel öğeler üzerine kurulmuştur. Okul merkezli yö-
netimi oluşturan bu öğeleri kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür.  

Eğitim merkez birimi: Bütçe, personel ve program gibi temel alanlara iliş-
kin eğitim politikalarının belirlenmesi, uygulanması, okul uygulama stratejile-
rinin geliştirilmesi, bölgeler arası koordinasyonun sağlanması ve geliştirilmesi 
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gibi görevler bu birim tarafından yerine getrilir. Bu birim, bölge eğitim büroları 
ile işbirliği içerisinde çalışarak eğitimin genel durumu hakkında üst yönetime 
bilgi ve belge sunar.  

Bölge eğitim yöneticiliği/ bürosu: Bölge eğitim yöneticisi veya başkanı, 
bölge eğitim bürosunun en üst düzeyde yetkilisi olup, eğitimin, bölgesel dü-
zeyde yönetimi ve denetimi görevini üstlenir. Bölge eğitim yöneticisi yapacağı 
toplantı ve etkinliklerle bölge içindeki okulların işbirliği ve koordinasyonunu 
sağlar.   

Okul yönetim kurulu: Okul yönetim kurulu, okul uygulamalarına ilişkin 
konularda en yetkili birim olup, mali ve idari konularda karar alma ve uygulama 
konusunda bölge eğitim yöneticisi veya başkanına karşı sorumludur. Bu kurul 
okul düzeyinde bütçe ve eğitim programları yapma, okula araç-gereç alma ve 
bakımını yaptırma gibi konularda okul ihtiyaçlarını sağlamakla yükümlüdür” 
(Aytaç, 2000). 

Okul müdürü/ yöneticisi: Müdür, okul merkezli yönetimin bütün mo-
dellerinde etkili bir üye/ yönetici konumundadır. “Müdür, okul faaliyetleri ko-
nusunda paydaşları yönlendirme, diğer bölge okullarıyla işbirliği yapma, okul 
bütçesini okul hedef ve önceliklerine göre yapma ve harcama, ihtiyaç duyulan 
personeli bulma ve işe alma gibi görevler üstlenir” (Güçlü, 2000).  

Öğretmenler: Öğretmenler, okul uygulamalarına ilişkin konularda, diğer 
okul paydaşlarıyla birlikte yönetim kuruluna ve karar verme sürecine aktif bir 
biçimde katılan üyelerdir. Öğretmenlerin, okul yönetimi ve karar alma sürecin-
de yer alması, onların okula olan bağlılığını ve okul çıktılarına ilişkin sonuçları 
sahiplenmeleri açısından önemlidir. 

Veliler: Aileler, özellikle okul düzeyindeki harcamalar olmak üzere, okul 
eylem planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında karar verme süreçlerine 
etkin bir biçimde katılarak, çocuklarının eğitimi konusunda sorumluluk alırlar. 
Öğrenci velilerinin okul düzeyinde karara katılımı, okul uygulamalarına ilişkin 
kararların daha sağlıklı çıkması ve okul çıktılarında sorumluluk üstlenmeleri 
açısından önemli görülmektedir.  

Öğrenciler: Okul merkezli yönetim yaklaşımında öğrenciler okul yöne-
tim kurullarında yer almaktadırlar. Okul merkezli yönetim yaklaşımında okul 
yönetim kurulları oluşturulurken, en az bir üyelik de öğrenci temsilcilerine ve-
rilmektedir. Okul merkezli yönetim yaklaşımında öğrenci konseylerinin aktif 
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çalışması durumun da, öğrencilerin okul yönetimi üzerindeki etkinliği artabilir. 
Öğrenciler, okul düzeyinde karar alma sürecine konseyler yoluyla daha güçlü ve 
etkili bir biçimde katılabilirler.    

 Sivil toplum kuruluşu üyeleri: Okul çıktıları bir taraftan çevreden etkile-
nirken, diğer taraftan da içinde bulunduğu çevreyi etkiler. Sivil toplum kurulu-
şu üyelerinin, okula yönelik toplumsal beklentilerinin tam olarak karşılanması 
açısından, okul yönetimlerine ve okul düzeyinde alınan kararlara katılmaları 
önemlidir. 

Özellikle okul paydaşlarının tümünün yer aldığı dengelenmiş modelde, eği-
tim hizmetlerinin üretiminde birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerin ve bu 
hizmeti satın alan öğrenci velilerinin, okul uygulamalarında sorumluluklar üst-
lenmeleri, okul sorunlarının çözümü açısından anlamlıdır. Öğretmen ve veliler, 
diğer okul paydaşlarının da desteğini alarak, okula aktarılan parasal kaynakla-
rın, daha çok öğrenci öğrenmeleri için harcanmasında inisiyatif üstlenebilirler. 

Okul Merkezli Yönetimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Okul merkezli yönetim temelinde yapılan araştırma sonuçları, bu yakla-
şımının olumlu yönlerinin, olumsuz yönlerinden daha yüksek olduğu yönün-
de bulgular sunmaktadır. Okul merkezli yönetimin olumlu yönlerini Richard 
(1991: 35) şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Okul düzeyindeki kararların alınmasında okul paydaşlarına daha fazla 
yetki vermesi, 

2. Okula aktarılan paranın daha verimli kullanımına katkı sağlaması, 

3. Çalışanların mesleki gelişmelerine daha fazla ağırlık vermesi, 

4. Çalışanların motivasyonunu sürekli kılması, 

5. Kaynakların yerinde ve etkili bir biçimde kullanımına fırsat vermesi, 

6. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlaması,   

7. Okul düzeyinde bütçe yapmaya inisiyatif tanıması, 

8. Okulun müşteri memnuniyeti konusunda daha fazla sorumluluk üstlen-
mesi, 

9. Etkili bir okul kimliği oluşturması. 

10. Okulu geliştirmeyi öncelikli konu haline getirmesi,  
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11. Öğrenci öğrenmelerini arttırması,  

12. Okul müdürlerine liderlik fırsatı vermesi, 

13. Personelin gelişimini sürekli kılması, 

Okul merkezli yönetim yaklaşımının olumlu yönleri kadar olumsuz yönle-
rinin de olduğu unutulmamalıdır. Bu yaklaşımın modellenmesi sürecinde hem 
olumlu hem de olumsuz yönlerine odaklanılması, uygulama sonuçları açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşımın başarısı, büyük oranda ülke/ bölge 
koşullarına uygun bir biçimde modellenmesi ile mümkündür. Prasch (1990: 11) 
Okul merkezli yönetim yaklaşımının olumsuz yönlerini şu şekilde sıralamaktadır:  

1. Çalışanlara daha fazla iş yükü getirmesi, 

2. Uzmanlığın etkisini yok etmesi, 

3. Personelin sürekli gelişmeye ihtiyaç duyması,  

4. Çalışanların rol ve sorumluluklarının karışması, 

5. Birimler ve kişiler arası koordinasyonda güçlükler oluşturması.  

Okul paydaşlarının tümünün ağırlıkta olduğu dengelenmiş modelin, eği-
tim sistemlerinde temel alınması durumunda, belge odaklı bir denetim sistemi 
yerine, müşteri/ veli inisiyatifine dayalı bir denetim sisteminin yolunu açabilir. 
Bu yaklaşım, özellikle öğretmen ve öğrenci velilerinin inisiyatifi ile eğitim için 
ayrılan parasal kaynaklarının kullanmında verimlilik ve hesap verebilirlik ölçüt-
lerinin gözetilerek, okul bütçesinin daha çok öğrenci öğrenmelerinin iyileştiril-
mesi için harcanmasını sağlayabilir.
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE PSİKİYATRİK 
HASTALIKLAR

Mehmet Gürkan GÜROK¹,Tuba KORUCU2

1-2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Elazığ  ∕  Türkiye

Öz: Son 20 yıldır insanların yaşamına giren internet giderek artan yoğun-
lukta kullanılmaya devam etmektedir. İş, aile ve sosyal hayatı derinden etkile-
yen internet kullanımının şüphesiz psikiyatrik ve davranışsal etkileri bulunmak-
tadır. Bu etkiler kullanım yoğunlaştıkça ve küçük yaşlardan itibaren internet ve 
teknolojinin yoğun kullanıldığı ortamların içerisine doğan çocuklar üzerindeki 
etkisi görüldükçe daha iyi kavranmaya başlanmıştır. Son yıllarda gözlenen ve 
yapılan birçok çalışmaya konu olan şekilde internet kullanımı ile dikkat eksik-
liği hiperaktivite bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları arasında ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yalnızlık, impulsivite, bilişsel sorunlar gibi ruh-
sal ve davranışsal sorunlar ile de problemli internet kullanımı arasında ilişki 
bulunmaktadır. Ruhsal ve davranışsal sorunlar ile teknoloji kullanımı arasında 
karşılıklı bir ilişkiden bahsedilebilir. İnternet ve teknoloji kullanımının süre, 
yoğunluk, kullanılan alan gibi internet kullanım paternleri ile kullanan kişinin 
ruhsal yapısı, cinsiyeti, kişiliği ve yaşı gibi kişisel faktörlerinin bu etkileşimde 
rolü görülmektedir. Bu etkileşimi iyi kavramak teknoloji ve internet gibi insan 
hayatına önemli katkılar sağlayabilecek araçların sorunlu kullanımının olası 
olumsuz ruhsal etkilerinin önüne geçmemize yardımcı olacaktır.

GİRİŞ

Son yıllarda giderek artan teknolojik gelişimler ve bu gelişimlerin yaşa-
mımızın birçok bölümünde etkili olması beraberinde teknoloji bağımlılığı de-
nilen bir kavram ortaya çıkarmıştır. Teknoloji bağımlılığı tanımı teknolojinin 
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aşırı kullanımı nedeniyle kişinin zihinsel ve duygusal olarak psikolojik duru-
munun, mesleki ve sosyal etkileşimlerinin zarar görmesi şeklinde yapılabilir 
(Beard, 2005). İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı (Leung ve Lee, 
2012), oyun bağımlılığı (Leung, 2004) ve cep telefonu bağımlılığı gibi (Bianchi 
ve Phillips, 2005) birçok alan teknoloji bağımlılığı kavramı içinde sayılabilir. 
İnternet, hızlı iletişimi sağlamak ve bilgiye kısa zamanda ulaşım gibi özellik-
leri nedeniyle günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir iletişim aracı haline 
gelmiştir. İnsan yaşamına getirdiği kolaylıklarla birlikte bazı kişiler tarafından 
günlük yaşamlarına ilişkin etkinlikleri geciktirecek ya da olumsuz bir biçimde 
etkileyecek şekilde kullanılması internetin insan yaşamı üzerine olumsuz etki-
lerine dikkat çekmiştir (Ceyhan, 2008). 1995’te %1’den daha az olan internet 
kullanımı şu an dünya nüfusunun  %46’ya yakın kısmında mevcut olup oldukça 
yüksek oranlara ulaşmış ve çağımızın en önemli iletişim ve reklam aracı haline 
gelmiştir.

İnternetin bağımlılık yapabilmesine neden olan özellikler vardır. Bu özel-
likler; her ortamda kullanılabilmesi, kolayca ulaşılabilir olması, nispeten ucuz 
olması, kontrolün kişide olması, ödüllendirici olması-beyindeki ödül merkez-
lerini harekete geçirmesi, internetin yargılayıcı olmayan sosyal ilişkiler sağla-
ması, hoşlanılmayan bir durumdan kolaylıkla kaçılabilmesi, yüz yüze iletişimin 
olmaması, istenilen kimliğe bürünebilme yani diğer ifadeyle yeni bir kimlik edi-
nebilme, gerektiği kadar özelin açıklanabilmesi, sosyal anksiyetenin az olması 
şeklinde belirtilebilir (Rosenthal ve Taintor, 2014).

Problematik internet kullanımı; internet kullanımı ile ilişkili uygun ve iş-
levsel olmayan obsesyon ve bununla ilgili aşırı ve kontrol edilemeyen istek 
ve dürtülerin olması olarak tanımlanabilir. İşlevsel ve ılımlı internet kullanı-
mı kişinin psikolojik iyilik haline katkıda bulunabilir hatta sosyal ilişkilerini 
arttırabilirken, problematik internet kullanımı ya da bağımlılığı kişinin sosyal 
ilişkilerini kısıtlayabilir, akademik, mesleki, ailesel işlevselliğini belirgin olarak 
bozabilir ve ergenin kimlik gelişimini sekteye uğratabilir (Amerikan Psikiyatri 
Birliği, 2013). İnternet bağımlılığı, popüler medyada ve araştırmacılar arasında 
artan şekilde ilgiyi çekmiştir ve bir davranışsal bir bağımlılık kategorisi olarak 
kavramsallaştırılmıştır (Young, 1996; Griffiths, 1997).

Ergenlerin ve çocukların interneti diğer yaş gruplarına göre daha fazla kul-
lanmalarının nedeni teknoloji ile diğer yaş guruplarına göre daha ilgili olmaları-
dır (Tsai, Chin-Chung, and Sunny, 2003).  Adölesan ve üniversite öğrencilerinin 
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yüksek bir risk altında olabileceği düşünülmektedir.  (Odabaşıoğlu, 2007). Genç 
yaşlardaki internet bağımlıların çoğu erkektir (Odabaşıoğlu, 2007). Ülkemizde 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bilgisayar ve internet kullanımı 2017 
yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu 
oranlar 2016 yılında sırasıyla %54,9 ve %61,2 du. Bilgisayar ve internet kulla-
nım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %65,7 ve %75,1 iken, kadınlarda 
%47,7 ve %58,7 oldu.

İnternet bağımlılığı günümüzde yaygın görülen bir problem olarak kabul 
edilmesine rağmen bu sorunun etyolojisi henüz tam olarak aydınlanmış bir konu 
değildir (Mitchell, 2000). Birçok psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi internet ba-
ğımlılığının etiyolojisinde de multifaktöriyel etkenlerin rol oynadığı düşünül-
mektedir. Davis (2001), internet bağımlılığının etiyolojisine yönelik olarak 
bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayanan bir teori geliştirmiştir. Bu modele göre, 
internet bağımlılığı sorunlu bilişlerin uyum sağlamaya yönelik olmayan davra-
nışlar tarafından pekiştirilmesi sonucu gelişmektedir. Davis, internet bağımlı-
lığında bilişsel belirtilerin davranışsal belirtilerden önce başladığını ve bilişin 
davranışlara yol açtığını belirtmektedir. Yatkınlık oluşturan bir psikopatoloji 
varlığında, internet gibi stres yaratabilen bir ortamla karşılaşılması ve bu ortam-
da pekiştiricilerin olması ile aşırı internet kullanımı başlamaktadır. Yatkınlık, 
stres, olumsuz bilişsel yapılanma (düşük benlik değeri, olumsuz kendilik algısı 
vs.) ve sosyal destek yokluğu bir araya geldiğinde patolojik internet kullanımı 
gelişmektedir (Arısoy, 2009).

Caplan (2002, 2003), “bilişsel-davranışçı” modele kişinin sosyal beceri ve 
kendini sunma yeterliliğini entegre ederek geliştirdiği modelde, kendini yetersiz 
ifade eden bireylerin çevrimiçi iletişimi yüz-yüze iletişime tercih ettiğini belirt-
mektedir. Çevrimiçi sosyal etkileşimin tercih edilmesi kişiyi kompulsif internet 
kullanımına teşvik etmekte bu da internette aşırı zaman harcama, duygudurum 
değişiklikleri, internetten uzak kaldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çık-
ması gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Oluşan psikososyal stres kişinin 
daha fazla internette kalmasıyla sorunlu internet kullanımı için sürdürücü etken 
olmaktadır.

Bununla birlikte kişisel yatkınlık (internet kullanımına olanak sağlayan 
çevrelerde bulunma, yıllar süren internet kullanımı, yalnızlık hissetme, çevre-
si tarafından yanlış anlaşıldığını hissetme, sosyal yaşamın ve/veya özgüvenin 
olmaması) da önemlidir. İnternet bağımlılığının olumsuz etkileri, akademik, 
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sosyal, ekonomik, mesleksel ve uyku saatleri değişiklikleri gibi fiziksel etkiler 
dışında ayrıca bağımlılık yaratabilecek çeşitli davranışları içerebilir (Douglas 
ve ark. 2008).

Spada, Langston, Nikčević ve ark. (2008), kaygı, depresyon ve sıkıntı gibi 
olumsuz duyguların artmasıyla sorunlu internet kullanımının da anlamlı olarak 
artacağı hipotezini içeren “meta-kognisyon teorisi” ni öne sürmüşlerdir. Son 
yıllarda nörobiyoloji alanında yapılan genetik ve biyolojik çalışmalar, internet 
bağımlılığında nörotransmisyon sistemlerindeki bozulma ve özellikle serotonin 
ve dopamin nörotransmitterleri üzerinde durulmuştur. Birçok psikoaktif madde 
tarafından aktive edilebiliyor olan mezolimbik ve mezokortikal dopaminerjik 
nöronların orta beyinde dopaminerjik nöronların ödül-bağımlılık sistemlerin-
deki rolü olduğunu güçlendirmektedir. İnternet bağımlısı kişilerin beyinlerinde 
internete bağlandıkları anda aynı alkol-madde bağımlılarının beyinlerinde ol-
duğu gibi haz verici dopamin miktarı artmaktadır (Arısoy, 2009). Çalışmalarda, 
dopamin (D2) reseptörünün A1 alleline sahip bireylerde D2 reseptör yoğunlu-
ğunun azalmasının tüm madde bağımlılıklarına ve davranışsal bağımlılıklara 
neden olabileceği gösterilmiştir (Öztürk, Odabaşıoğlu, Eraslan ve ark., 2007). 
Başka bir çalışmada internet bağımlılığı olan kişilerin dorsal kaudat ve sağ puta-
men dahil striatum alt bölümlerinde dopamin D2 reseptör düzeylerinde azalma 
gözlenmiştir (Kim ve ark., 2011).

Aşırı internet kullanımının depresif belirtilerle birlikteliğinin yüksek olması 
nedeni ile ortak nörobiyolojik mekanizmalarının olabileceği hipotezinden yola 
çıkan Lee ve arkadaşlarının (2008), yaptıkları vaka-kontrol çalışmasında, aşırı 
internet kullanımı olan grupta serotonin taşıyıcı genin (5HTTLPR) homozigot 
kısa allel varyantının daha sık olduğunu rapor etmişlerdir. Bir başka çalışmada 
plazma dopamin, serotonin ve norepinefrin düzeylerinin ölçülmüş dopamin ve 
serotonin seviyelerinde değişiklik gözlenmezken internet aşırı kullanımı olan 
grupta plazma norepinefrin düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
daha düşük olduğu rapor edilmiştir (Zhang, Jiang, Lin ve ark. 2013).

‘İnternet Bağımlılığı’, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflandırma siste-
mi olan DSM-IV-TR’de yer almamaktadır. Ancak DSM-5’te “Internet Gaming 
Disorder” adıyla yer almaktadır. DSM-5’te internette oyun oynama bozukluğu 
için 12 aylık bir süre içinde önerilen dokuz kriterden beş ya da daha fazla krite-
rin karşılanması ve internetin genellikle diğer oyuncularla oyunlar oynama ile 
klinik olarak önemli bir bozukluk ve sıkıntıya yol açan sürekli ve tekrarlayıcı 
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kullanımı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca DSM-5’te tanımlanan bu bozukluğa sa-
dece kumar oyunlarını içermeyen internet oyunları dahildir. Bir iş ya da meslek 
aktivitesi için gereken internet kullanımı, diğer eğlence ya da sosyal internet 
kullanımı ve benzer şekilde, cinsellik içeren internet sitelerinin kullanımı inter-
nette oyun oynama bozukluğuna dahil değildir (American Psychiatric Associa-
tion [APA], 2013).

DSM-5’te internette oyun oynama bozukluğu (Internet Gaming Disorder) 
için önerilen tanı ölçütleri:

1.  İnternet oyunlarıyla meşgul olma. (Kişi önceki oyun aktivitesi hakkında 
düşünür ya da bir sonraki oyunu oynamayı bekler; internet oyunu gün-
lük yaşamda hakim aktivite olur).

2. İnternette oyun oynarken internetin elinden alınmasıyla geri çekilme 
belirtileri. (Bu belirtiler genellikle sinirlilik, kaygı ya da üzüntü olarak 
tanımlanır, ama bunlar farmakolojik geri çekilmenin fiziksel işaretleri 
değildir).

3. Tolerans- internet oyunlarıyla meşguliyete artan miktarda zaman harca-
ma ihtiyacı.

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etmedeki başarısız girişimler.

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak ve internet oyunları haricinde, ön-
ceki hobi ve eğlencelerine ilginin kaybı.

6. Psikolojik problemleri bilmesine rağmen internet oyunlarının devam 
eden aşırı kullanımı.

7. İnternet oyunlarının miktarı hakkında aile üyelerine, terapistlere ya da 
diğerlerine yalan söyleme.

8. Olumsuz bir ruh halinden kurtulmak ya da onu rahatlatmak için internet 
oyunlarının kullanımı. (Örneğin; çaresizlik, suçluluk, kaygı duyguları).

9. İnternet oyunlarına katılımından dolayı önemli bir ilişkiyi, işi ya da eği-
timle ilgili ya da kariyer fırsatını riske atma ya da kaybetme.

12 aylık bir süre içinde önerilen dokuz kriterden beş ya da daha fazla krite-
rin karşılanması ve internetin genellikle diğer oyuncularla oyunlar oynama ile 
klinik olarak önemli bir bozukluk ve sıkıntıya yol açan sürekli ve tekrarlayıcı 
kullanımı olarak tanımlanmıştır (American Psychiatric Association APA, 2013).
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İnternette oyun oynama bozukluğu (Internet Gaming Disorder) normal 
aktivitelerin bozulma derecesine bağlı olarak hafif, orta ya da şiddetli olabilir. 
Daha az şiddetli internette oyun oynama bozukluğu olan bireyler yaşamlarında 
daha az bozulma ve daha az belirti sergileyebilirler. Şiddetli internette oyun 
oynama bozukluğu olanlar ise bilgisayarda daha fazla zaman harcayacak ve iliş-
kilerine, kariyer veya okul fırsatlarına daha ciddi zarar verecektir (APA, 2013).

İnternet bağımlılığı ile psikiyatrik bozuklukların birlikte görüldüğü yapılan 
birçok çalışmada gösterilmiştir (Young ve Rogers, 1998; Black, Belsare ve Sch-
losser, 1999; Yang ve ark., 2005; Ha ve ark., 2006). Eş tanısı olan kişilerin teda-
viye daha zor cevap verdiği ve rahatsızlıklarının tekrarlama olasılıklarının daha 
fazla olduğu saptanmıştır (Block, 2008). Sıklıkla dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu, majör depresif bozukluk ve sosyal fobinin internet kötüye kullanımı 
ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Black ve arkadaşları (1999) bilgisayar bağım-
lılarının % 52’sinin en az bir kişilik bozukluğu için kriterleri karşıladığını, en 
sık sınır kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bo-
zukluğu olduğunu bildirmiştir. Dürtü kontrol bozuklukları da yaygındı. Ayrıca 
literatürde yer alan çalışmalar ergenler ve gençler arasında internet bağımlılığı 
ve sanal iletişim araçlarının aşırı kullanımının uyku kalitesini olumsuz yönde et-
kilediğini bildirmektedir (Moore ve Meltzer, 2008; Lam, 2014). Konunun insan 
hayatına etkisi ve giderek daha fazla yaşamın içeresinde yer edinecek olması 
önemlidir. Sorunların tanımlanması ve üzerinde hassasiyetle durulması açısın-
dan büyük bir ivmeyle artan teknoloji ve internet kullanımının ruhsal sağlığımız 
ve psikiyatrik hastalıklar ile ilişkisi bu bölümün konusu olacaktır.   

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DİKKAT EKSİKLİĞİ/
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 

Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) , genetik ve çevresel 
faktörler de dahil olmak üzere multifaktöryel olan karmaşık bir hastalıktır. Ge-
nellikle oyun ve okul sırasında zorluklar ortaya çıkması sonucunda, genellikle 
çocukluk döneminde teşhis edilir. Dikkat ve konsantrasyon eksikliği, psikomo-
tor huzursuzluk, hareketlilik ve dürtüsellik ile belirgin bir hastalıktır.

DEHB’li kişilerin hastalığın doğası gereği dürtü kontrol sorunları mevcut-
tur. Bu durum oto kontrol güçlüklerini ve internet kullanımının sonlandırılma-
sında zorluk yaşamayı beraberinde getirebilir. DEHB tanısının internet bağımlı-
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lığı açısından bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Rubia, Smith, Brammer, 
2005). 15-23 yaş arası olan 1204 erkek öğrenci ve 910 kız öğrenci üzerinde 
yapılan bir araştırmada, erkeklerde internet bağımlılığı ile birlikte DEHB, dep-
resyon, sosyal fobi rahatsızlıklarının birlikte görüldüğü, kızlarda ise daha sık 
olarak DEHB ve depresyon görüldüğü belirtilmiştir (Yen ve ark. 2007). Yapılan 
çalışmalarda genellikle internet bağımlılığı ile DEHB arasında anlamlı bir iliş-
ki olduğu gösterilmiştir. Güney Kore’de 535 ilköğretim öğrencisinin (ortalama 
yaş: 11.1) değerlendirildiği bir çalışmada internet bağımlısı olan öğrencilerin, 
ebeveyn ve öğretmen puanlamalarına göre anlamlı olarak daha yüksek DEHB 
puanına sahip oldukları gösterilmiştir (Yoo ve ark, 2004). İnternet bağımlısı olan 
grupta DEHB tanısı da daha yaygın olarak bulunmuştur. Aynı araştırmacıların 
yaptığı başka bir çalışmada, internet bağımlısı olduğu tespit edilen 6 çocukla 
yüz yüze görüşme yapılmış ve sadece birinde DEHB tespit edilmiştir (Ha ve 
ark. 2006). Ko ve arkadaşlarının 2293 lise öğrencisi ile yaptıkları 2 yıllık izlem 
çalışması sonucunda DEHB ve internet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Ayrıca çalışmada hostilite ve DEHB’nin internet bağımlılığının 
oluşumunu öngörmedeki en önemli belirleyiciler olduğu saptanmıştır (Ko ve 
ark., 2009). Ha ve arkadaşları tarafından 455 çocuk ve 836 ergenle yapılan başa 
bir çalışmada ise, internet bağımlılığı tespit edilen 12 çocuk ve ergen rastgele 
seçilmiş ve seçilen kişiler yapılandırılmış psikiyatrik görüşmelere tabi tutul-
muştur. Yapılan görüşmeler sonunda çocukların olduğu grupta 7 kişide DEHB 
saptanırken, ergenlerin olduğu grupta 3 kişide Major Depresyon, 1 kişide Şizof-
reni, 1 kişide ise obsesif kompulsif bozukluk saptanmıştır (Ha ve ark., 2006).

Yetişkin DEHB’li üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmalara baktığımız-
da, Yen ve arkadaşlarının (Yen, Yen, Chen ve ark., 2009), 2500 öğrenci üzerinde 
yaptığı bir araştırmada DEHB semptomlarının internet bağımlılığı ile ilişkili 
olduğu bildirilmiştir ve kız öğrencilerde bu ilişkinin daha güçlü olduğu belirtil-
miştir (Weiss, Baer , Allan ve ark., 2011). Ko ve arkadaşlarının 216 üniversite 
öğrencisi ile yaptıkları çalışmalarında yetişkin DEHB ile internet bağımlılığı 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmış olup çalışmada ayrıca yetişkin DEHB’nin 
internet bağımlılığı için en önemli belirleyici faktör olduğu saptanmıştır (Ko, 
Yen, Chen ve ark., 2008). Bernardi ve arkadaşlarının 50 yetişkinle yaptıkları bir 
çalışmada ise internet bağımlılığı olan kişilerin %14’de DEHB bulunmuştur. 
Ancak internet bağımlılığı semptomları ile DEHB arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (Bernardi ve Pallanti, 2009).
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DEHB’si olan ergenlerde; DEHB ağırlığının fazla olması, dışlanma-dam-
galanma, depresyon, anksiyete, nörotizm, somatizasyon, içe dönüklük, düşük 
zarardan kaçınma mizaç özelliği, düşük fiziksel aktivite, düşük kendine güven, 
aile ilişkilerindeki doyumun düşük olması, ödül bağımlılığı, sürekli eğlence ara-
yışı, durdurulamayan mesajlaşma ihtiyacı, internetten sürekli dizi ve film indir-
mek, davranışsal inhibisyonun düşük olması, düşük sosyoekonomik düzeyde 
olmak, daha genç babaya sahip olmak, çekilme belirtilerine duyarlılık internet 
ve oyun bağımlılığı riskini arttırıyor olabilir (Chou, Liu, Yang ve ark., 2015; 
Dalbudak, Evren, Aldemir ve ark., 2014). DEHB internet bağımlılığının yanı 
sıra, aynı zamanda ergenlerde internetin kötüye kullanımına da yol açabilir (Lee 
ve ark., 2014).

DEHB’si olan kişilerin ödüle karşı olan hassasiyetinde artış yapılan ça-
lışmalarda görülmüştür (Douglas ve Parry, 1994). İnternetin kişinin kontrolü 
altında olma duygusu ve kendini temsil özgürlüğü sunması DEHB’si olan ki-
şilerin internet kullanımı için yüksek oranda teşvik edici olabilir. Ayrıca, yapı-
lan araştırmalar sonucunda gecikmiş ödül hoşnutsuzluğu ve acil ödül tercihi-
nin DEHB’nin bir endofenotipi olduğu bilinmektedir (Castellanos ve Tannock, 
2002). Yine yapılan calışmalarda video oyunları sırasında striatal dopamin sa-
lınımında artış olduğu saptanmıştır (Koepp, 1998). Görüldüğü gibi oyun süre-
cinde meydana gelen biyolojik değişimler DEHB’li bireylerin konsantrasyon ve 
performansını arttırmakta ayrıca kişinin gerçek dünyada var olan kötü perfor-
mansı ile ilgili hayal kırıklığını da kısmen telafi edebilmektedir. Ayrıca yapılan 
çalışmalar sonucunda DEHB’li kişilerin engelleme performansında bozukluk 
ile ilişkili anormal beyin aktivitesine sahip oldukları saptanmıştır (Rubia, Smith, 
Brammer, 2005). Yüksek DEHB semptomları olan kişiler engellenme eşiğinin 
düşük olması nedeniyle internete girdikten sonra internet kullanımını kontrol 
etmede güçlükler yaşayabilirler. 

DEHB’si olan öğrencilerin Young’un (1998) internet bağımlılığı anketin-
de yüksek puanlar aldığı, internette DEHB’si olmayanlardan daha fazla zaman 
harcadıkları ve internette geçirilen uzun saatler nedeniyle daha geç uyudukları 
belirtilmiştir.

Tüm bu nedenlere bağlı olarak;
İnternetin tasarladığından daha uzun süre kullanımı
İnternete girme konusunda kişinin kendini sınırlayamaması
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İstenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artmış miktarlarda internet kul-
lanma gereksinimi

İnternetten uzak kaldığında gerginlik, sıkıntı hissinin oluşması
Büyük bir zaman kaybı
Diğer sorunluluklarını yerine getirememe ve sonuç olarak bağımlılık oluş-

maktadır. 
DEHB ayrıca cinsel bağımlılık (Grüsser, Thalemann, Albrecht ve ark., 

2005) ve kumar bağımlılığı (Han ve ark., 2009) ile ilişkilendirilmiştir. Görüldü-
ğü üzere DEHB diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığı gelişimi 
için de bir risk faktörüdür. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de 
internetin DEHB semptomlarını kötüleştirebileceği gibi DEHB hastalarının da 
interneti daha kontrolsüz kullanmaya eğilimli olması gibi karşılıklı bir etkileşi-
min söz konusu olmasıdır.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DEPRESYON 

Depresyon derin üzüntülü bir duygu durum içinde düşünce, konuşma ve 
hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, istek-
sizlik, karamsarlık ile işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur 
(Öztürk, 2001). 

Dünyada en fazla kabul görmüş sınıflandırma sistemi, Amerikan Psikiyatri 
Birliği’nin sınıflandırma sistemi olan 2013 yılında yayınlanan DSM-V’e göre 
depresyon duygudurum bozuklukları içinde yer almaktadır.

Major depresif bozukluğun DSM-V ‘deki tanı kriterleri:
A. Major depresyon diyebilmek için, aşağıdaki bulgudan en az beşi, en az 

iki haftadır, her gün ve gün boyu devam eden nitelikte olmalı; bunlardan en az 
biri 1. veya 2. maddede belirtilen bulgulardan biri olmalıdır.

1.  Hastanın kendi ifadesi ile belirlenen ya da dışardan gözlenen, hemen her 
gün, gün boyu süren depresif duygu durum, çökkünlük

2.  Hastanın kendi ifadesi ile belirlenen ya da dışardan gözlenen, hemen her 
gün, gün boyu süren ilgi kaybı ve zevk alamama

3.  Kilo alma ya da kaybetme (ör: Ayda vücut kilosunun %5’inden fazlası 
olmak üzere)

4.  Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyuma
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5.  Hemen her gün psikomotor ajitasyon ya da retardasyon
6.  Hemen her gün yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kaybı
7.  Hemen her gün değersizlik ya da uygunsuz suçluluk duygularının ol-

ması
8.  Hemen her gün düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma 

güçlüğü ya da karar verememe
9.  Yineleyen ölüm ya da intihar düşünceleri veya girişimi.
B. Bu belirtiler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki 

alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden 
olması.

C. Bu belirtilerin madde kullanımına ya da genel tıbbi bir duruma bağlı 
olmaması.

 Not: A-C tanı ölçütleri bir major depresif atağı belirtmektedir.

D. Major depresyon döneminin ortaya çıkışı şizoaffektif bozukluk, şizof-
reni, şizofreniform bozukluk, sanrılı bozukluk ve diğer psikotik bozuk-
lukla açıklanamaz.

E. Hiçbir zaman bir mani ya da hipomani dönemi geçirilmemiş olması
Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. Her yaşta görüle-

bilir ancak orta yaşlarda ve özellikle de 25–44 yaşları arasında daha sık izlenen 
bir hastalıktır. Epidemiyolojik veriler başlangıç yaşının son yıllarda doğanlarda 
düşmekte olduğunu düşündürmektedir (APA, 2000). Kadınlarda erkeklere göre 
iki kat daha sık rastlanır. Major depresif bozukluğun yaşam boyu gelişme olası-
lığı toplum örneklemlerinde kadınlar için %10-25 arasında erkekler içinse %5 
ile %12 arasında değişmektedir (APA, 2000; Öztürk, Uluşahin, 2008).

Patolojik internet kullanımının gelişiminde depresyonun önemli bir etken 
olduğu düşünülmektedir (Young ve Rogers, 1998; Bayraktar, 2001). Bununla 
birlikte internet bağımlısı bireylerde depresyon sık saptanmış olup ve depresyon 
ile internet bağımlılığı arasında güçlü bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir (Young 
ve Rogers, 1998; Kim ve ark., 2006; Yang ve Tung, 2007).

Başka sosyolojik ya da psikolojik etkenler nedeniyle depresyon hali göz-
lenen birey bu nedenle internete yönelip bağımlı olabileceği gibi, internet ba-
ğımlısı olduktan sonra da bağımlılığından dolayı depresyon hali gözlemlenebil-
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mektedir yani depresyon internet bağımlılığı için hem bir neden hem bir sonuç 
olarak düşünülebilir. İnternet bağımlısı olan ergenler, interneti depresyon halle-
rini hafiflettiği bir ortam olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Tsai ve Lin,2003).

129 ergenin katılımı ile Yunanistan’da yapılan bir çalışmada, depresyonun 
internet bağımlılığını arttırma olasılığı bulunan etkenlerden birisi olduğu be-
lirtilmiş, araştırmacılar tarafından depresyonda sık görülen düşük motivasyon, 
düşük öz saygı, reddedilme korkusu ve onay ihtiyacının kişiyi, interneti sık kul-
lanmaya teşvik edebileceği, internetin özellikle interaktif işlevlerinin bu kişiler-
de bağımlılığa yol açabileceği belirtilmiştir (Tsitsika, 2011). Diğer çalışmalarda 
ise internet bağımlılarında sosyal izolasyona bağlı olarak depresyonun ortaya 
çıkabileceği üzerinde durulmuştur (Arısoy,2009).

Tsitsika ve arkadaşlarının yaptıkları vaka kontrollü bir çalışmada internet 
bağımlısı 83 ergen ile yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş bağımlı olmayan 43 ergeni 
karşılaştırmışlardır. Bağımlı grupta 3.8 kat daha fazla komorbid psikiyatrik du-
rumlar saptanmış olup; internet bağımlılığının bozulmuş aile fonksiyonları ve 
artmış depresyon ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Tsitsika, 2011). Tayvan kö-
kenli bir anket çalışmasında ise internet bağımlılığı olan gençlerin daha yüksek 
oranda depresyon ve hostilite sergilediklerini gözlenmiştir (Yen ve ark., 2007). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada internet bağımlılığı olanlarda depresyon 
ölçek skorları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Dalbudak ve ark., 2013). 
Şenormancı ve arkadaşları (2014) tarafından 720 üniversite öğrencisi ile yapılan 
bir başka çalışmada da internet bağımlılık ölçeği ile depresif belirtiler arasında 
anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.

İnternet bağımlılarında depresyon tanısının ve suisidal düşüncelerin daha 
fazla olduğunu bildiren birçok çalışma vardır (Ko, Yen, Chen ve ark., 2008; 
Kim ve ark.,2006). Kore’de 1573 lise öğrencisinde yapılan bir çalışmada, inter-
nete bağımlı olan öğrencilerin depresyon ve suisidal düşünce ölçekleri puanla-
rının, bağımlı olmayan ve muhtemel bağımlı olan öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (Kim ve ark., 2006).

Yine yapılan iki vaka serisinde (Black, Belsare ve Schlosser, 1999; Shapira, 
Goldsmith ve Keck, 2000), erişkinlerde internet bağımlılığı ve psikiyatrik bo-
zukluklar birlikteliği değerlendirilmiş olup çalışma sonunda her iki örneklemde 
de psikiyatrik bozukluk (özellikle duygudurum bozuklukları) birlikteliğinin ol-
dukça yaygın olduğu saptanmıştır. Birinci araştırmada (Shapira, Goldsmith ve 
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Keck, 2000), olguların %70’inin yaşam boyu bipolar bozukluk tip I veya II ta-
nısı varken, diğer çalışmada (Black, Belsare ve Schlosser, 1999), major depresif 
bozukluk ve distimi daha yaygın olarak bulunmuştur.

İnternet bağımlılığı ve depresyon arasındaki ilişki için bir dizi tutarlı rapora 
rağmen, bu ilişkinin altında yatan mekanizma halen yeterince açıklanamamıştır. 
İnternet bağımlılığının gerçek hayatta etkin olmayan başa çıkma yöntemleri ve 
başa çıkmada zorluklarla sonuçlanabileceği (Lin ve Tsai, 2002), bu da günlük 
yaşam işlevini, akademik performansı ve başkalarıyla ilişkileri bozabileceği ve 
sonunda depresyon gelişebileceği görüşü öne sürülmüştür. Alternatif bir açıkla-
ma, internet bağımlılığı ve psikiyatrik belirtilerin birbiri ile olan açığı artırabi-
leceği ve / veya risk faktörlerini paylaşabileceği ve her iki durumun da ortaya 
çıkmasına ya da devam etmesine yol açabileceğidir (Yen ve ark., 2008). Ger-
çekten de, genetik çalışmalar, serotonin fonksiyonunu etkileyen bir 5HTTLPR 
polimorfizminin, depresyonun yanı sıra internet bağımlılığı ile ilişkili olduğunu 
ortaya koymuş olup (Lee ve ark., 2008, Wrase, Reimold ve Puls, 2006), bu iki 
durum arasında serotonin disfonksiyonu biyolojik bir bağlantı olarak düşünüle-
bilir.

Yine düşük benlik saygısının depresyonun belirtilerinden biri olabileceğin-
den dolayı internet bağımlılığıyla düşük benlik saygısı arasındaki ilişki önemlidir. 
Bu konuyu vurgulamak amacıyla yapılan çalışmalardan biri; Aydın ve San tarafın-
dan ergenlerde yapılan 324 öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmada, sosyal benlik 
saygısının, genel benlik saygısının, aileden algılanan benlik saygısının ve toplam 
benlik saygısının önemli ölçüde ve olumsuz olarak internet bağımlılığıyla ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aydın ve San, 2011). Başka bir çalışmada ise ben-
lik saygısı, yalnızlık ve depresyon değişkenlerinin ergenlerin internet bağımlılığı-
nı öngörmedeki katkılarını belirlemek için yapılmış olup internet bağımlılığının 
benlik saygısını negatif yönde, yalnızlığı pozitif yönde etkilediğini bulunmuştur 
(Kurtaran, 2008). Ayrıca İtalyan ergenlerde yapılan bir çalışmada ise düşük benlik 
saygısı ve dürtü kontrol güçlükleri gibi faktörlerin internet bağımlılığı için risk 
faktörleri olabileceği vurgulanmıştır (De Berardis, 2009).

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve KAYGI BOZUKLUKLARI

Anksiyete (kaygı); sıkıntı ya da güçlükler sonucunda gelişen duygusal hu-
zursuzluk hissi olarak tanımlanabilir. Kaygı (Anksiyete) bozuklukları 1) panik 
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bozukluğu 2) agorofobi 3) özgül fobi 4) sosyal kaygı bozukluğu ya da sosyal 
fobi ve 5) yaygın kaygı bozukluğunu içermektedir. Yapılan bir çalışmada in-
ternet bağımlılığı olan 30 erişkinin 27’sinde psikiyatrik bir bozukluk olduğu 
ve anksiyete bozukluklarının en sık görülen eş tanı (%50) olduğu bildirilmiştir 
(Kratzer ve Hegerl, 2008). 

Çalışmalar, sosyal fobi, fobik anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk 
gibi anksiyete ile ilişkili semptomların, ergenlerde (Ha ve ark., 2006; Ko,Yen 
ve Chen, 2009;Yen ve ark.,2008; Bakken, Wenzel ve Götestam,2009) ve eriş-
kinlerde (Bakken, Wenzel ve Götestam,2009; Ni, Yan ve Chen, 2009) internet 
bağımlılığı ile birlikte ortaya çıktığını göstermektedir. Altı ülkeden internet ba-
ğımlılığı tedavi uzmanları dahil olmak üzere daha önce yapılan araştırmalar, 
hem hasta hem de hasta tedavi merkezlerinde internet bağımlılığı ile başvuran 
bireylerin büyük bir kısmının, sosyal kaygı ve sosyal fobinin en sık olarak eş-
lik ettiği, anksiyete bozukluklarından muzdarip olduğunu göstermiştir (Kuss ve 
Griffiths, 2015). Sosyal anksiyete bireyin kişilerarası ilişkilerinin bozulmasına 
neden olan, sosyal işlevlerinde ve yaşam kalitesinde ciddi kayıplara yol açan ve 
kronikleşme eğiliminde olan bir sorundur. Gerçek hayattaki yaşıtlarıyla ilişki 
kurma ve bağlanmada zorluk çeken bireyler, internet ortamını, sosyal etkileşim 
için kullanır; çünkü çevrimiçi alan, bedenlenmiş (ve potansiyel olarak endişe 
yaratan) unsurları ortadan kaldırır. Bu sanal (ve genellikle metin tabanlı) etkile-
şim, bireyin dış görünüşünü ve (genellikle korkulan) yüz yüze iletişimin dışlan-
masını içerir. Kendini açıklama, çevrimiçi disinhibisyon ve kimliksiz iletişim 
olasılığını artıran bu çevrimiçi alan sosyal etkileşimi kolaylaştırabilir (Suler, 
2004).

Birçok bireysel faktör, internet bağımlılığı dahil olmak üzere bağımlılık 
davranışlarının gelişmesi ile ilişkilendirilmiştir (Anderson, Steen ve Stavropou-
los, 2016). Bu bağlamda, kaygı, bireysel bir risk faktörü olarak, kesitsel çalış-
malarda art arda internet bağımlılığı   riski ile ilişkilendirilmiştir (Anderson, Ste-
en ve Stavropoulos, 2016 ; Billieux ve ark., 2013). Diğer bağımlılık biçimlerini 
(ör. Madde kullanımı) inceleyen çalışmalar da kaygı ve bağımlılık arasındaki 
ilişkiyi, anksiyetenin psikolojik bileşenleriyle (strese duyarlılık ve duygusallık-
ta artma gibi) bağımlılıkların ciddiyetine bağlı olarak bulunduğunu gözlemle-
miştir (Forsyth, Parker ve Finlay, 2003 ). 

İnternet bağımlılığının olumsuz duygulardan anında tatmin ve rahatlama 
sağladığı göz önüne alındığında, bu davranış, anksiyeteyle ilişkili olumsuz duy-



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

220

guları değiştirmek için uyumsuz bir strateji olarak işlev görebilir (Anderson, 
Steen ve Stavropoulos, 2016; Douglas ve ark., 2008). 

Shapira ve arkadaşlarının (2000), problemli internet kullanımı olan 20 ye-
tişkinde DSM IV eksen I tanılarını taradığı bir çalışmada olguların % 60’ında 
anksiyete bozukluğu tespit edilmiştir. Kore’de 13588 internet kullanıcısı ile ya-
pılan bir araştırmada aşırı internet kullanan bireyler incelenmiştir. Yabancılarla 
iletişime girmenin bu kişilerdeki anksiyete düzeylerini belirgin derecede arttır-
dığı saptanmıştır (Whang, Lee ve Chang, 2003).

Caplan’a (2006) göre sosyal anksiyetesi olan kişiler, düşük risk barındı-
ran çevrimiçi alanlardaki iletişimi tercih etmekte, böylece kısa dönemde sosyal 
anksiyetenin azalmasına, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamasına 
rağmen, uzun dönemde insanlarla yüz yüze iletişimdeki başarıyı düşürmekte-
dir. Huan ve ark. (2004) 14-15 yaş grubu öğrencilerde yaptığı çalışmada sosyal 
anksiyete ve internet bağımlılığı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Cole ve 
Hooley (2013), problemli internet kullanımı olan bireylerde olmayanlara oranla 
sosyal fobi ve anksiyete puanlarının daha yüksek olduğunu; Harman ve ark. 
(2005) ise yaygın internet kullanan ve sanal ortamda sahte kimlik bildiren er-
genlerde sosyal gelişimin yoksul, sosyal anksiyete düzeylerinin ve saldırganlık 
davranışlarının yüksek olduğunu Dalbudak ve ark. (2014), üniversite öğrencile-
ri örnekleminde internet bağımlılığı ile anksiyete belirtilerinin ilişkili olduğunu 
bildirmişlerdir. 
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Şekil 1. İnternet Bağımlılığının Olası Kısır Döngüsü

Wang ve ark. (2015), ergenlerle yaptıkları çalışmaya göre, yüksek düzeyde 
stres, zayıf akran ilişkileri, sosyal arkadaşlar, öğretmenler, öğrenciler ve aile ile 
çatışmalı ilişkilerin problemli internet kullanımında risk faktörleri olduğunu ve 
öğretmen ve ailelerin bu faktörlere ilişkin farkındalıklarının artırılması gerek-
tiğini bildirmektedir. Xiuqin ve ark. (2010), çalışmalarında ebeveynlik tarzı ve 
aile işlevlerinin internet bağımlılığının gelişmesinde önemli faktörler olduğunu 
ve Esen ve Gündoğdu (2010) ise algılanan aile ve öğretmen desteği arttıkça 
internet bağımlılığı puanlarının düştüğünü bildirilmektedir.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve DİĞER PSİKİYATRİK 
BOZUKLUKLAR

Uyku kalitesi, uyku-uyanıklık fonksiyonu ile ilişkili olup, kötü uyku kalite-
si akademik başarıda düşme, günlük işlevsellikte azalma ve artan sağlık bakım 
maliyetleri bakımından oldukça önemlidir (Trockel, Barnes, Egget, 2000).  Uy-
kusuzluk özellikle ergenlerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Uyku prob-
lemleri ve internet bağımlılığı çocuklar ve gençler arasında oldukça yaygın-
dır ve ebeveynlerin ana endişesidir. İnternette fazla zaman harcayan ergenlerin 
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daha az uyku zamanları olduğu ve daha fazla yorgunluk hissettiği bildirilmek-
tedir (Van den Bulck, 2004). Bu nedenle internet bağımlılığının uyku kalitesi-
ni bozan davranışsal bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. İyi kalitede uyku, tüm 
insanlarda sağlık ve yaşam kalitesi için önemlidir ve çevresel faktörler, sosyal 
yaşam, genel sağlık durumu ve stres dahil olmak üzere çeşitli faktörlerle ilgi-
lidir (Thomée, Härenstam ve Hagberg M, 2011). Bununla birlikte, düşük uyku 
kalitesi cep telefonlarının aşırı kullanımı dahil yaşam tarzı alışkanlıkları ile ya-
kından ilişkili olup fiziksel ve zihinsel bozukluk riskini arttırmaktadır (Yogesh, 
Abha, Priyanka, 2014). 

Kullanılan internet uygulamalarının gençler tarafından özellikle geceleri 
dinlenmek yerine tercih edildiği ve bundan dolayı uyku problemlerini daha faz-
la yaşadıkları söylenebilir. Bu gece görüşmeleri melatonin piki üzerindeki etki-
sinden dolayı uyku ve uyanma döngüsünü bozar ve depresyon, stres, anksiyete 
ve sosyal işlev bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunları riskini arttırır (Yogesh, 
Abha, Priyanka, 2014, Thomée, Härenstam ve Hagberg M, 2011). Melatonin 
beyindeki küçük bir bez olan; pineal bezi tarafından yapılan kanda en yük-
sek düzeyine geceleri ulaşan bir hormondur (Gandhi, Mosser, Oikonomou ve 
ark.,2015). Bu nedenle, bütün gece akıllı telefonlarla meşgul olan ve gündüz 
uyumayı tercih eden insanlar, melatonin ve serotonin eksikliği nedeniyle stres, 
endişe ve depresyondan etkilenmekte ve beyin ve bilişsel işlevleri azalmaktadır 
(Gandhi, Mosser, Oikonomou ve ark.,2015). Beyin uykuda bilgiyi işleyebildiği 
ve bilgiyi saklayarak önemli olmayanları silerek eylemlere hazırlanabildiği için, 
uyku eksikliği beynin bu işlevinde sorunlara neden olabilir. Mevcut çalışma so-
nuçları ayrıca aşırı kullanılan cep telefonundan etkilenen öğrencilerde günlük 
işlev bozukluğunun daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Bununla birlikte özellikle yurtlarda kalan aile ve akrabalardan uzak olan er-
kek öğrencilerde cep telefonlarına ve internete bağımlılık daha fazla olup düşük 
uyku kalitesinden muzdariplerdir. Bu nedenle öğrenciler, faydalı sosyal aktivite, 
faydalı eğlence ve eğitimsel etkinlikler yerine, akıllı telefonlarda zamanlarını 
harcamaktadırlar. Bu çok açık olmamakla birlikte öğrenciler için gelecekte dep-
resyon için bir risk faktörü olabilir. Bununla birlikte, sosyal ve eğlence aktivi-
teleri için fırsat ve olanakların olmayışı akıllı cep telefonunu ve sosyal ağları 
daha sıklıkla kullanma nedenleridir ve bu da uyku kalitesinin düşmesine ne-
den olmaktadır. İnternet bağımlılığı komplikasyonlarının en önemlilerinden biri 
olan uyku bozukluğu baş ağrısı, öğrenme bozukluğu, hafıza, agresif davranış ve 
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zihinsel bozukluklar ile ilişkili olup kalp hastalığı ve diyabet için yüksek risk 
nedenidir.

Ergen ve genç erişkin gruplarda internet bağımlılığı ile ilişkili uyku bozuk-
lukları, ya internet bağımlılığıyla ilişkili kaygı ya da duygudurum problemleriy-
le ilgili ya da internet bağımlılığının bir sonucu olarak oluşan sirkadiyen ritim 
bozuklukları olarak bildirilmiştir. Melatonin salgılanmasının baskılanmasına 
neden olan internet cihazından ışık kaynağına maruz kalma gibi dış faktörler 
ve restoratif uyku için önemli olan fiziksel aktivite eksikliği uyku problemlerini 
açıklayabilir.

İnternet bağımlılığı intihar davranışı ile ilişkili bir risk olup ergen grubunda 
sınırlı sayıda çalışma olmasına rağmen, nörogörüntüleme çalışmalarında görü-
len azalmış bilişsel kontrolle açıklanabilen bulgularla uyumludur. İntiharla ilgili 
davranışları intihar düşüncesi, plan ve önceki girişimler gibi üç farklı özelliğe 
göre sınıflandıran mevcut çalışmalar, uyku problemi olan internet bağımlılarının 
intihar planı ve girişim için daha fazla eğilimi olduğunu, uyku problemi olma-
yan internet bağımlılarında ise intihar düşüncesi ve plan eğiliminin daha fazla 
olduğunu göstermiştir. İntiharda koruyucu bir faktör olan uykunun eksikliği in-
ternet bağımlılığında görülen dürtüsellik ile birlikte intihar davranışına neden 
olabilir (Kim ve ark.,2017)

Yine mevcut çalışmalar internet bağımlılığı eşliğinde uyku problemi olan 
kişilerde, uyku problemi olmayan internet bağımlılığı hastalarından daha sık 
anksiyete bozuklukları ve genel psikiyatrik komorbiditeler sunmuştur (Kim ve 
ark.,2017).

Benzer bir şekilde, Yen ve arkadaşları (2008), internet bağımlılığı ile saldır-
ganlık davranışının (hostilite) arasında önemli bir ilişki olduğunu belirlemişler-
dir. Saldırganlık (hostilite) bir başka bireye yöneltilmiş doğrudan zarar vermek 
amacıyla gerçekleştirilen davranış olarak tanımlanmıştır  (Bushman ve Ander-
son, 2001). 

Araştırmalarda internet bağımlılığı olan ergenlerin hostilite seviyelerinin 
daha yüksek olduğunu ortaya koydu. İnternetin, ergenleri etkileyen en önemli 
iletişim araçlarından biri olduğu kabul edilebilir. Bu etki, Ko ve arkadaşları ta-
rafından belirtildiği gibi, ergenleri saldırganlık gibi topluma ve ruhsal sağlığa 
tehlike arz edebilecek davranışlara yöneltebilir. Ko ve arkadaşları tarafından 
gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise, internet davranışları her ne kadar hızlı 
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ve anlık ödül sağlayarak ve farklı aktivitelerle sıkıntı düzeyini azaltabilse de, 
aşırı internet kullanımıyla ortaya çıkan internet bağımlılığının, saldırganlık için 
önemli risk faktörlerinden biri olduğu ortaya konmuştur (Şahin, 2014).

Ergenler için, daha fazla saldırganlık genellikle kişilerarası çatışmalara ve 
reddedilmelere yol açar.  Maddeye erişmek daha zor olduğu için, internet gerçek 
dünyadaki stresten kaçmak için sanal bir dünya sağlayabilir. Bilgisayar aracılı 
iletişimde kişinin kendi kendini gözlemesi güç olduğundan dolayı, internet sal-
dırganca, yasaklanmayan ve kızgınlık dolu davranışlara neden olabilir. Ancak, 
bu agresif davranışın gerçek hayatta ifade edilip edilmeyeceği bilinmemektedir. 
Erken dönemde görülen bu agresif davranışın, erkekler için daha sonra madde 
kullanımı için öngörülebilir bir faktör olduğu, ancak kadınlar için öngörüleme-
diği bulunmuştur. İnternet bağımlılığı olan ergenler arasında artan düşmanlık, 
öfke ve İnternet kullanımının sınırlarına direnç olarak ortaya çıkabildiğinden, 
terapötik bir ilişki kurmak zordur. Buna göre, hostilite oranı yüksek olan erkek 
ergenler, internet bağımlılığı için önleyici stratejiler ve tedavi edici müdahale-
lerde daha fazla dikkat ve sabır gerektirir (Yen ve ark., 2007).

Araştırmacılar yalnızlığın da internet bağımlılığı göz önüne alındığında çok 
önemli bir faktör olduğuna inanmaktadır. Bununla ilgili olarak üç teori mevcut-
tur: İnternet bağımlılığı yalnızlığa, yalnızlık İnternet bağımlılığına yol açar veya 
yalnızlık ve internet bağımlılığı birbirleriyle ilişkilidir. İlk görüşe sahip kişiler, 
yoğun İnternet kullanımının İnternet kullanıcılarını gerçek dünyadan ayırdığını 
savunuyor. Bu tür kullanıcılar, gerçek dünyadaki ilişkileri kaybetmekle sonuç-
lanan samimiyetten uzak ve sağlam olmayan bir ilişki ağı geliştirir; bu nedenle 
yalnızlık, aşırı İnternet kullanımının bir ürünüdür. Kraut ve ark., aşırı internet 
kullanımının yalnızlığı ve depresyonu arttırdığını, sosyal ilişkilerin ve psikolo-
jik olarak iyi olmayı azalttığını bildirmiştir. İkinci görüş, yalnız insanların inter-
net kullanımından daha fazla etkilenme eğiliminde olduklarını göstermektedir. 
Aşırı İnternet kullanımı, internetin daha geniş bir sosyal ağ ve çeşitli çevrimiçi 
iletişim biçimleri sağlaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yalnız insanlar, aidi-
yet, dostluk ve iletişim duygusu sağlayan internet’in kolaylaştırdığı etkileşimli 
sosyal aktivitelere ilgi duyuyorlar. Bu görüş Shapira ve arkadaşlarının önerdiği 
model olan yalnız insanların internette daha fazla zaman geçirdikleri görüşü 
ile tutarlıdır. Üçüncü görüş, yalnızlık ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki-
lerin iki yönlü olduğunu iddia etmişlerdir: İnternet bağımlılığı ve yalnızlık za-
man içinde birbirlerini beslemektedir (Zhang ve ark., 2018) Ancak, bu konuda 
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bir sonuca varılmamıştır. Bu kısmen oluşturulan modelin etkisinden ve seçilen 
yöntemlerden kaynaklanabilir. Yalnızlık ve internet bağımlılığı arasındaki iliş-
kiyi tartışırken, internet bağımlılığının çeşitli boyutları belirlenmelidir. Spesifik 
olarak, dahil edilecek faktörler şunlardır: Birincisi, zorunlu ve istemsiz inter-
net kullanımı ve internet kullanımının geri çekilmesi veya azaltılmasına bağlı 
depresyon ve anksiyete semptomları gibi bulgular. İkincisi, İnternet bağımlı-
lığı toleransı, yani insanların daha fazla İnternet içeriğine ihtiyaç duydukları 
veya daha önce aldıkları eşdeğer memnuniyet düzeyini elde etmek için İnternet 
kullanımlarını genişletmeleri gerektiği anlamına gelir. Üçüncüsü, aşırı internet 
kullanımının yol açtığı çalışma sorunları ve çalışma üzerindeki olumsuz etkileri 
olan zaman yönetimi sorunları. Son olarak aşırı internet kullanımının bir kişinin 
sosyal hayatı ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri olan kişilerarası ve sağlık 
sorunları sayılabilir. Her ne kadar çok sayıda çalışma yalnızlık ve İnternet ba-
ğımlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiş olsa da, az sayıda çalışma 
yalnızlık ve İnternet bağımlılığının dört boyutu arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 
Ayrıca, İnternet bağımlılığının yalnızlığa yol açıp açmadığı, yalnızlığın İnternet 
bağımlılığına yol açıp açmadığı ya da yalnızlık ve İnternet bağımlılığının bir-
biriyle etkileşime girip girmediği konusunda net bir anlaşma yoktur (Zhang ve 
ark., 2018)

Aşırı internet kullanımının yalnızlık hissi ve yalnızlık durumu ile ilişkili ol-
duğunu yetişkinler ve genç ergenlerde yapılan araştırmalarla da desteklenmiştir. 
Aynı zamanda aşırı internet kullanımının bireylerin aile ve arkadaşları ile daha 
zayıf ilişkiler kurması, eğitsel performansın azalması ve sosyal aktivitelere daha 
az zaman ayrılması gibi sonuçlar doğurduğu da öne sürülmüştür. (Özen, 2009)

Türkiye’de de yapılan araştırmalara baktığımızda da, yalnızlık düzeyindeki 
artış ile internet bağımlılığındaki artış arasında paralel bir ilişki olduğu görül-
mektedir. Çalışmalarda cinsiyet, akademik başarı, yalnızlık ve aileden alınan 
sosyal destek gibi değişkenlerin bireylerin internet bağımlılığı açısından önemli 
faktörler olduğu öne sürülmüştür. Aşırı internet kullanımının, ruhsal olarak yal-
nızlaşma sorununun yanı sıra çevresine ve ailesine yabancılaşarak; yalnızlaşan 
toplumlar ortaya çıkmaktadır. Yalnızlaştırıcı etkileri olan iletişim teknolojileri, 
insanı toplumdan soyutlayan, hayattan uzak tutan bir özellik taşımaktadır. Bu da 
sosyal, psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Kendini toplumdan soyutlamakta 
ve kendisine yarattığı sanal dünyanın içine hapsolan bireyler iletişim teknolo-
jilerinin esiri haline gelmiştir. Yüz yüze iletişimin bir alternatifi olarak düşünü-
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len sanal iletişimde kurulan ilişkiler, bireylerin gerçek yaşamdaki ilişkilerden 
uzaklaşmasına, yabancılaşmasına neden olmaktadır. İnsanlar yüz yüze iletişim 
için harcadıkları zamandan daha fazlasını artık bilgisayarlar ve mobil iletişim 
araçları aracılığıyla gerçekleştirdikleri iletişim için harcamaktadırlar (Karagülle 
ve Çaycı, 2014).

SONUÇ

Şüphesiz internet hayatımızda giderek daha fazla yer alacaktır. Tanım-
lanmış ya da tanımlanmamış bir şekilde birçok ruhsal problemle ilişkisi olan 
sorunlu internet kullanımı, internet bağımlılığı gibi problemleri erkenden fark 
edebilmek, risk faktörlerini bilmek, doğru ve etkin şekilde kendimizin ve ço-
cuklarımızın hayatında yer edinmesini sağlamak önemlidir. İnternete erişimin 
bir araç olduğunu unutmamak gerekir. Kişilerin interneti hangi ruhsal ve sos-
yal dinamiklerle daha sık kullandığını bilmek önemlidir. Ayrıca kişinin interneti 
oyun, alışveriş, kumar, seks ya da hangi amaçla kullandığını bilmek de sorunu 
anlamak ve çözmek açısından faydalı olacaktır. Ruhsal patolojilerle iç içe olan 
sorunlu internet kullanımı ya da bağımlılığı olabilecek kişilerin zamanında ruh 
sağlığı profesyonellerine danışması gerekmektedir. Bu noktada çocukluk ve er-
genlik çağındakiler için temel sorumluluk ebeveynlerine düşmektedir. Çünkü 
çocukluk çağında internet kullanımının akademik başarıda düşme, aile ilişkile-
rinde bozulma, duygusal ve ruhsal problemlere yol açma gibi olumsuz etkileri 
görülebilmektedir. Ruhsal problemlerle birlikte görülebilen gerek başlatıcı ge-
rekse de sürdürücü faktör olarak rol alabilen internet bağımlılığı ile ilgili olarak; 
yeni kullanım detaylarını belirlemek, yaşa ve kişisel konuma göre kullanımın 
sınırlarını çizmek önemlidir. Böylece internet kullanımı ile ilişkili ruhsal sorun-
ların önlenmesi ve tedavisinde önemli rol oynayacaktır. 
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ÖĞRETİM TASARIMI KAVRAMLARI ve ÖNEMLİ BİR 
ÖĞESİ: PERFORMANS DEĞERLENDİRME

H. Gülhan ORHAN KARSAK

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırklareli / Türkiye

Öz: Farklı modellerle desenlenen öğretim tasarımı, öğretimin verimli bir 
hale getirilmesinde öğretimin uygulama öncesi planlanmasını kolaylaştıran ve 
uygulamadaki her bir adımın kontrolünü sağlayan etkin bir süreçtir. Öğretimi 
tasarlamada başvurulan farklı tasarım modelleri incelendiğinde, modellerin 
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme olmak üzere temel ba-
samakları kapsayıcı ortak noktalarda birleştikleri görülmekle birlikte, her bir 
adıma ilişkin alt adımlarda farklılık gösterdikleri bilinmektedir. Öğretim tasarı-
mının farklı modellerdeki adımlarına ve bu adımlara ilişkin kavramlara hakim 
olmak, öğretici ve öğrenen için yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada 
öğretim tasarımının temel kavramları ve öğretim tasarımının bir öğesi olan süreç 
değerlendirmede öne çıkan performans değerlendirme kavramı incelenecektir.

GİRİŞ

Eğitim programlarında etkili öğretimi sağlamak üzere planlı etkinliklere 
ihtiyaç vardır. Öğrenci ihtiyaçlarına ve öğrenme ortamına uygun olarak belir-
lenmiş bir amaç doğrultusunda planlanacak olan bu etkinlikler uygun sürelerde 
düzenlenir, uygulanır ve değerlendirilir. Etkinliklerin verimli olabilmesi için öğ-
renen, öğreten ve öğrenilenler arasında etkileşime önem verilir. Sistemli olarak 
uygulanacak etkinlikler çeşitli modellerle tasarlanmıştır. Belirtilen nitelikteki 
etkinlikler bütünü olarak adlandırabileceğimiz öğretimi planlayan, geliştiren, 
gerçekleştiren ve değerlendiren başka bir deyişle tasarlayan çeşitli modeller uy-
gulanmaktadır. Bu modellerin ortak yönleri olmakla birlikte farklı yönleri de 
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bulunmaktadır. Değerlendirme sürecinde pek çok model performans değerlen-
dirmeye verdikleri önemle, ortak bir noktada buluşurlar. Yine öğretim etkin-
liklerinin verimini artırmak üzere süreci değerlendirmede önemli bir öğe olan 
performans değerlendirme, Kutlu ve diğerleri’ne (2009, 34-46) ile Moskal’a 
(2003) göre öğrenenlere verilen görevlerin hangi derse, dersin hangi konusuna, 
kazanımlarına, sınıf düzeyine ait olduğunu belirtmede ve ders içeriğiyle yara-
tıcılık, problem çözme, iletişim kurma, araştırma yapma, analitik düşünme ve 
eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerin ilişkilendirilmesi bağla-
mında öne çıkmaktadır. Bu nedenlerle bu bölümün ilk kısmında öğretim tasa-
rım modellerinden Gagne ve Briggs, Dick, Carey ve Carey, Morrison, Ross ve 
Kemp, Merrill Bileşen Gösterim Kuramı modellerinin ortak ve farklı yönlerini 
inceleyerek öğretim tasarımı kavramları vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
ikinci kısmında öğretim tasarımı kavramlarından biri olan performans değerlen-
dirme kavramı ele alınmıştır.

Öğretim ve Öğretim Tasarımı

Öğretim, öğrenenlere bir ya da daha çok materyal kullanımıyla belirlenmiş 
davranışları kazandırarak amaca ulaşmak için planlanmış bir dizi olay ya da 
aktivitedir (Dick, Carey ve Carey, 2001).

Öğretim, içsel bir süreç ve ürün olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan 
dışsal olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir (Sene-
moğlu, 2004, 397).

Öğretim, belli bir amaçla, bir program ve plan dahilinde, bireylere gerekli 
bilgiler, beceriler, olumlu davranışlar, iyi alışkanlıklar kazandıran, yeteneklerini 
geliştiren, kişiliklerini oluşturan, hayata hazırlayan ve bir yönüyle de eğiten; 
öğrenme ve öğretme etkinlikleridir (Ünal ve Ada, 1999, 8). Ertürk’e (1972) göre 
öğretim, herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetidir. 

Öğretim Tasarımı; ihtiyaç analizi, geliştirme, değerlendirme, uygulama, 
materyal kullanımını içeren sistemli öğretim planlamasıdır (Dick, Carey ve Ca-
rey, 2001).

Morrison, Ross ve Kemp (2004)’e göre öğretim tasarımı; öğrenci özellikle-
ri, işlem analizi, öğretim amaçları, içerik sıralaması, öğretim stratejileri, öğretim 
iletimi, öğretim uygulaması, değerlendirme araçları ve öğretim problemleri ile 
ilgilenen öğretimin sistemli planlamasıdır. Başka bir deyişle öğretim tasarımı; 
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öğretim sürecinin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi 
için sistematik bir yöntemdir. 

İhtiyaçları Belirleme

İhtiyaçları belirleme alt basamaklar halinde ele alınmıştır.

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç, beklenilen durum ile varolan durum arasındaki açıktır (Morrison, 
Ross ve Kemp, 2004). 

Demirel (2004)’e göre ihtiyaç, savunmaya değer bir amacın gerçekleştiril-
mesi için gerekli ve yararlı olan husus ya da güçlü istek anlamına gelir.

 İhtiyaç analizi, amaçları belirlemek, maksimum ve gerçek performans ara-
sındaki farklılıkları tanımlamak, aktivite için öncelikleri saptamak üzere sis-
temli bir süreçtir (Dick ve Carey, 2001; Richey, Fields ve Foxon, 2001; Seels ve 
Richey, 1994).

Eğitimde ihtiyaç analizi; ülkenin izlediği eğitim politikası ve uyguladığı 
programlar hakkında yargıya varmak üzere bu işlemi kullanabilen ve kullana-
cak olanlara, hedef kitlenin ihtiyacı hakkında kullanabilir ve faydalı bilginin 
temin edilmesini sağlayan sistemli ve sürekli bir süreçtir (Smith, 1989; Demirel, 
2004).

Gagne (1992)’ye göre; tasarımcı ihtiyaç analizini amaçlar belirlendikten 
sonra gerçekleştirmelidir, ön bilgiler tespit edilmelidir. 

Dick, Carey ve Carey (2001)’e göre, ihtiyaç analizi genel amaçları belirle-
mek için yapılır. 

Morrison, Ross ve Kemp (2004)’e göre, ihtiyaç analizinde, problemlerin 
performansı etkilemesi; önemli mali etkiye sahip, güvenliği etkileyen, çalışma-
yı ya da eğitim ortamını bozan kritik ihtiyaçlar, öncelikler ve temel bilgilerle 
ilgilenir. İhtiyaç analizinde, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuç raporu 
olarak dört aşamada ihtiyaç belirlenir.

Planlama; İş ve hedef öğrenci sınıflaması, verileri toplama stratejisi gelişti-
rilmesi ve hangi ihtiyaç çeşidinde veri toplanmasına karar verilmesi ve katılım-
cıların belirlenmesidir.
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Veri; Anlam çıkarmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar, 
kayıtlar veya sayı kümeleri (Ayatar, 1971; Karasar, 2005) ya da gözlenen ve 
kaydedilen şeydir (Galtung, 1973; Karasar, 2005).

Verilerin Toplanması; Gözlemlerde bulunarak ya da sorular sorularak veri-
lerin elde edilmesidir (Karasar, 2005).

Verilerin Analizi; Verilerin, araştırma amaçları doğrultusunda, temel öğele-
rini ve karakterlerini belirleme ve ayırtetme işlemlerine denir (Galtung, 1973; 
Karasar, 2005). 

Sonuç Raporu; Çalışmanın amacını, sürecini, tablolar ve açıklamalarıyla 
sergilenen sonucunu ve gerekli önerileri içeren rapordur (Morrison, Ross ve 
Kemp, 2004).

Hedef Analizi (Objective Analysis)

Genel Hedef (Goal): Öğrenenlerin yapabileceklerinin terimlerle ifade edil-
diği öğretimsel isteğin geniş, genel durumudur (Dick ve Carey, 2001; Richey, 
Fields ve Foxon, 2001; Seels ve Richey, 1994).

Özel Hedef (Objective); Öğrenenlerin belli bir öğretim etkinliğini bitirdik-
lerinde ne öğreneceklerini ifade eden durumdur (Dick ve Carey, 2001; Richey, 
Fields ve Foxon, 2001; Seels ve Richey, 1994).

Hedef Analizi; Kazandırılması gerekli kararların ve süreçlerin sırasını ta-
nımlayan bir hedefi analiz etmek için kullanılan tekniklerdir (Dick ve Carey, 
2001; Richey, Fields ve Foxon, 2001; Seels ve Richey, 1994).

Turgut (1995)’e göre hedef analizi için, öğretmen istendik öğrenci davra-
nışlarını genellikle sınav sorularıyla ölçer. Sorular, testler, vs. bir bakıma hedef-
lerin ne ölçüde gerçekleştiğini meydana çıkarmaya yarar. 

Gagne (1992)’ye göre; öğretimi tasarlamanın temel sebebi; hedeflere ilgiyi 
çekebilmektir.

Dick, Carey ve Carey (2001)’e göre; Hedefler, ihtiyaç değerlendirmesi ile 
belirlenir ya da hedefler listesinden seçilebilir. Öğrenme zorlukları yaşayan öğ-
rencilerden edinilen pratik deneyimlerden ya da bir işi yapan kişilerin analizle-
rinden, yeni bir öğretimin bazı diğer gereksinimlerinden de ortaya çıkarılabilir. 
Tutum, zihinsel beceriler, sözel bilgiler, devinsel becerilere göre hedefler sınıf-
landırılır (Driscoll,1991). 
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Performans Değerlendirmesi

Performans, organizmanın bizzat gerçekleştiği öğrenme, güdü gibi bile-
şenlerden meydana gelir. Performans organizmanın ne yaptığı, öğrenme ise ne 
yapabileceği ile ilişkilidir (Selçuk, 1996).

Performans değerlendirmesi; Amaca ulaşmak üzere davranıştaki değişik-
liklerin gözlemlenip ya da  sınanıp değerlendirilmesidir.

Morrison, Ross ve Kemp (2004)’de, belirlenmiş ihtiyaç veya problemin 
girdi olarak kullanılarak öğretime uygun olup olmadığına karar verilir. 

Dick, Carey ve Carey (2001)’de öğretim analizinde; insanların hedefi ser-
gilemek için neler yapacaklarının belirlenmesinden söz edilmektedir. Öğretime 
başlamak için beceri, bilgi ve tutumlardan hangilerinin gerektiğine karar veril-
mesi söz konusudur. 

Merrill (1983) BGK6*’da amaç boyutlarında performans boyutuna yer ve-
rilmekle birlikte test maddelerinin belirlenmesinde test yapabilmek için öğren-
ciye önceden verilmiş olması gereken bilgi ve materyaller girdi olarak adlandı-
rılmaktadır. 

İçerik Analizi

İçerik; Öğretim sürecinde öğretilecek olgu, olay, kavram, işlem, ilke, vb. 
lerdir (Merrill, 1983).

İçerik; eğitim programlarının dayandığı, temel öğe ve felsefenin öngördü-
ğü kavramlar, olgular, ilkeler, yaklaşımlar, değerler, ölçütler, kuramlar ve genel-
lemeler gibi bilgi birikimlerinin sistemli birleşiminden sağlanan oluşumlardır 
(Bilen, 2002).

İçerik; Amaçlarla önceki öğrenmelerle öğrencilerin hazır oluş düzeyleriyle 
bağlantı kurularak, uygun bir sırayla, dikkatsizliğe veya vazgeçmeye götürme-
yecek hızla uygun yöntemlerle verilir. İhtiyaca uygun olur (Başar, 1994). 

İçerik; Hedeflere gerçekleştirme amacıyla kazanımları kazandıracak biçim-
de tema ve konuların düzenlenmesidir (Sönmez, 2001). 

6 * BGK: Bileşen Gösterim Kuramı (Component Display Theory)
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İçerik Analizi; Öğretim sürecinde toplumsal fayda, bireysel fayda, öğrenme 
ve öğretme durumları, ihtiyaç ve hedef analizine göre nelerin öğretileceğinin 
çözümlenmesidir (Demirel, 2004). 

Morrison, Ross ve Kemp (2004), öğretim tasarımının gelişiminin içeriğin 
net bir biçimde ortaya konmasına bağlı olduğundan söz etmektedir.

Dick, Carey ve Carey (2001), Öğrenici ve Bağlam Analizi’nde; becerilerin 
öğrenileceği ve kullanılacağı bağlam analizinin yapılmasından söz etmektedir. 
Mevcut beceriler, tutumlar, tercihler, ortam özellikleri belirlenir.

Gagne (1992), Öğrenici ile ilişkili olarak ön bilgilerin içeriğin belirlenme-
sinde rol oynadığına değinir. 

Hedeflerin Yazımı

Eğitimde bilişsel, duyuşsal ve devinsel alanın her basamağında bir ders için 
hedef yazarken uyulacak temel kurallar dikkate alınır. Sönmez (2001) bu kural-
ların şunlar olabileceğini ifade eder:

Hedef tümcesinin sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, 
farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri bulunmalıdır. 

•	 Hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini be-
lirtecek nitelikte yazılmalıdır.

•	 Hedefler öğrenme ürününü dile getirmelidir.

•	 Konu başlıkları hedef olamaz.

•	 Hedef kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır.

•	 Hedeflerin hangi konu içeriğiyle ilgili olarak gerçekleştirileceği belir-
tilmelidir.

•	 Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. Bir he-
defin kapsamı, diğer hedef  ya da hedeflerin kapsamına girmemelidir. 

•	 Hedefler hangi alanla ilgili yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve basa-
maklarına uygun olmalıdır.

•	 Hedefler birbirini destekler nitelikte olmalıdır.

Gagne ve Briggs (1992)’de duyuşsal, devinsel, zihinsel beceriler, sözel bil-
gi veya bilişsel stratejilere dayanarak öğrenmedeki gerekli koşullara göre hedef 
yazılır. Dick, Carey ve Carey (2001)’de öğretim analizi ve giriş davranışları 
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ifadelerine dayanarak hedef yazılır. Morrison, Ross ve Kemp (2004)’de bilişsel, 
devinsel ve duyuşsal alanlara dayanılarak hedef yazılır. Merrill (1983) BGK’da 
Gagne’ye dayanarak koşul, performans ve ölçüt boyutlarında hedef yazılır. 

İçerik Sıralaması

İçerik, hedeflere ve kazanımlara göre düzenlenmelidir. Bu düzenleme yapı-
lırken hedefin düzeyi göz önüne alınmalıdır. İçerik öğrencinin içinde bulunduğu 
doğal ve toplumsal koşullara, öğrencinin içinde yaşadığı kültürel değerlere göre 
düzenlenmelidir. 

İçerik sıralaması, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, ya-
kın çevre ve zamandan uzağa doğru yapılmalıdır. İçeriğin aşamalı ve birbirinin 
önkoşulu olacak biçimde sıralanması gerekmektedir. Böylece bilginin öğrenil-
mesi ve hatırlanması daha kolay olacaktır. İçerik öğrencinin elde ettiği bilgi 
ve becerilere dayanarak, geçmişi ve geleceği kestirmesine olanak tanımalıdır. 
Kazanımlarda belirtilen ve o bilim, sanat, felsefe için geçerli olan genel ilkeler 
etrafında örgütlenmelidir. Böylece içerikte ilkeler şemalarla, tablolarla, örnek-
lerle desteklenmeli, öğrencilerin bu ilkeleri değişik ve uygun durumlarda kul-
lanmasına imkan verecek şekilde konular düzenlenmelidir (Sönmez, 2001). 

Thomas (1963)’e göre içerik; bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşı-
ğa, somuttan soyuta, gözlemden nedene, bütünden parçaya göre sıralanmalı-
dır. Smith, Stanley ve Shores içeriğin, basitten karmaşığa, önkoşul öğrenmelere 
göre, bütünden parçaya doğru ve kronolojik sıralama ile sıralanmasını öner-
mişlerdir. Gayles (1973) ise, içeriğin bugünden geçmişe, yakından uzağa, önce 
tümevarım sonra tümdengelim yolunu izleyerek, en baştan uygulamalı olacak 
şekilde sıralanması gereğinden bahsetmiştir (Bilen, 2002).

Gagne (1992)’ye göre önkoşul yöntemine göre sıralama söz konusudur. 
Morrison, Ross ve Kemp (2004) ve Merrill (1983 BGK Kuramı da içerik sıra-
lamasında Gagne’ye dayanır. Morrison, Ross ve Kemp (2004) içeriği; öğrenen, 
dünya ve kavram ilişkili olarak sıralar. İçerik; Merrill (1983)’te olgu, kavram, 
işlem, ilke olarak hiyerarşik sıralanırken, Morrison, Ross ve Kemp (2004)’de 
bunlara ek olarak olay, kişiler arası ve tutum türleri de yer almaktadır. Merril 
(1983)’de ad verme, betimleme ve üretici işlemlerle konu  sınıflamasına yer 
verilmiştir. Gagne ve Briggs (1992)’ye göre ayırt etme, kavram, ilke ve problem 
çözme aşamaları söz konusudur (Ornstein ve Hunkins, 1988). 
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Öğretim Stratejilerinin Tasarımı

Dersin hedefleri belirlenip, bu hedeflerin göstergesi olan davranışlar ta-
mamlandıktan sonra sıra bu davranışların öğrencilere kazandırılmasını sağlaya-
cak öğretim sürecini planlamaya gelir. Öğretim sürecinde hedef, içerik, araç-ge-
reç, kaynaklar ve strateji, yöntem ve teknikler yer alır. Bir öğretim sürecinin 
temelini bunlar oluşturur (Demirel ve diğerleri, 2001). 

Bilen (2002)’nin ifadesine göre; Clark ve Star (1968)’a göre, Strateji; der-
sin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yaklaşımdır. Strateji konu 
alanının seçimi, örgütlenmesi ve öğretim modellerinin belirlenmesi gibi işlem-
leri içerir. Öğretme stratejileri genel yollar olup, önerilen etkinlik türlerinden 
seçilen bir çizgi izlenerek öğretme yöntemlerini belirlerler. Stratejiler bir dersin 
planlanmasına ışık tutan temel yollardır. Strateji kavramı, hedeflere ulaşmayı 
sağlayan ve yöntemin seçimine yön veren genel bir yaklaşımı ifade eder (Bilen, 
2002). Kullanılacak öğretim stratejileri gözetilerek, kullanılacak araç ve gereç-
ler belirlenir (Başar, 1994).

Yöntem ise;  bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu 
öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve 
izlenen düzenli yoldur (Oğuzkan, 1993; Demirel, 2004). 

Clark ve Starr (1968)’a göre yöntem, öğrenme ünitesinin hedeflerini ger-
çekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir 
biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur. Romizowski (1984)’e göre yön-
tem; en genel anlamda bir şey yapma yoludur. Jacobsen ve arkadaşları (1985)’e 
göre yöntemi seçerken; hedefe, öğrencinin özelliklerine, öğretmenin gücü ve 
yeteneklerine, öğretme ortamının donanımına ve diğer koşullara uygun olması-
na dikkat edilmelidir. Aynı hedefi gerçekleştirmek üzere birçok tekniğin içerik 
ve teknolojiyle bütünlük oluşturacak şekilde bir arada sunulması ise yöntemi 
oluşturur (Bilen, 2002). 

Demirel (2004)’in ifadesine göre teknik ise; bir öğretme yöntemini uygula-
maya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin  bütünü olarak tanım-
lanabilir. 

Teknik, öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini örgütle-
mede izlenen özel bir yoldur (Bilen, 2002). 

Morrison, Ross ve Kemp (2004), içerik-performans matriksinde her hede-
fin ve performans düzeyinin belirlenmesi söz konusudur. Stratejiler her hücre 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

243

için uygulanır ve üretici stratejiler belirlenir. İletim ve öğretim stratejilerine yer 
verilmiştir. Performans düzeylerinde Merrill (1983)’te BGK Kuramı’nda yer 
alan bulma düzeyi dışında; hatırlama ve kullanma düzeylerine yer verilmiştir. 
Her bir hücre için stratejiler uygulanır. Bu stratejiler, birincil ve ikincil sunum 
biçimleriyle sunulur. Morrison, Ross ve Kemp (2004)’te sunumda; öğretmenin 
sınıfa sunumu, öğrencinin kendi hızının farkına varması ve grup etkileşimi söz 
konusudur. 

Dick, Carey ve Carey (2001), sunumda kullanmak üzere öğrencinin kendi-
ni gözlemlemesini sağlamak üzere araç geliştirme öğretim tasarımı basamağı-
na, değerlendirme öncesi yer vermektedir. Strateji, diğer modellerdekine benzer 
olarak, öğretim öncesi etkinlikler, bilginin sunumu, alıştırma, dönüt, test etme, 
takip bölümlerini içerir. 

Gagne (1992)’de Merrill BGK Kuramı ve Morrison,Ross ve Kemp’in stra-
teji temeli olarak dikkat çekme, bilgi verme, önbilgileri yoklama, uyarıcı sun-
ma, rehberlik ve davranış kazandırma, dönüt, kalıcılık ve transfer basamakları 
söz konusudur. 

Değerlendirme

Ölçme, herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da 
başka sembollerle ifade etmektir. Ölçmede; eşyanın, olayların veya insanların 
ölçmeye konu olan niteliklerinin gözlenmesi, sayılması veya bir ölçme aracıyla 
karşılaştırılması vardır.

Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hak-
kında bir değer yargısına varma sürecidir. Değerlendirmenin güvenilir ölçme 
sonuçlarına dayanması, geçerli bir ölçütle yapılması, değer yargısına ulaşma 
işlemlerinde yanlışlık bulunmaması doğru bir değer yargısına ulaşmak için ge-
reklidir (Turgut, 1995).

Değerlendirme, öğrencide var olan hedef davranışların ölçülüp, olan ve ol-
ması gereken iki hedef davranışın farkının alınması sürecidir (Başar, 1994).

Değerlendirme, davranış değişmelerinin, daha önce belirlenen ölçütlerin 
ışığında oluşup oluşmadığını ortaya çıkarma sürecidir. Başka bir ifadeyle de-
ğerlendirme, bir nesne hakkında değer yargısına ulaşma işidir. Bloom ve ar-
kadaşları (1971)’ e göre değerlendirme hedeflerle belirlenen değişmelerin olup 
olmadığını, olmuşsa gerçekleşme derecesini belirleyen kanıtların toplanmasıdır. 
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Tyler (1950)’ye göre değerlendirme, bireylerin hedeflere belirlenmiş istendik 
değişmelere ulaşıp ulaşmadıklarının saptanmasıdır. Armstrong ve arkadaşları 
(1970)’a göre değerlendirme, karar vermeyi kolaylaştırmak için kullanılabile-
cek uygun bilgileri toplama yoludur (Bilen, 2002). 

Değerlendirme ölçme soncunu bir ölçüt ile karşılaştırma ve bu yolla, ölçme 
sonucuyla belirlenmiş olan özellik hakkında bir karara varma işlemidir (Özçe-
lik, 1981; Akt. Erden, 1995).

Değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile veri toplama, elde edi-
len verileri etkililik işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve etkili-
lik hakkında karar verme sürecidir (Erden, 1995).

Morrison, Ross ve Kemp (2004)’te; süreç ve ürün değerlendirme ve diğer 
modellerden farklı olarak onaylayıcı değerlendirme vardır. Dick, Carey ve Ca-
rey (2001)’de süreç ve ürün değerlendirme söz konusudur. Gagne (1992)’de 
ürün değerlendirme söz konusudur. Merrill (1983)’de ayırtedicilik, madde sayı-
sı, zamanlı ve diğer modellerden farklı olarak zamansız ölçüt vurgulanarak ürün 
ve süreç değerlendirme söz konusudur. 

Takip eden kısımda öğretim tasarımı kavramlarından biri olan ‘performans 
değerlendirme’ kavramı ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme kapsamında öncelikle performans kavramına 
değinilmiştir. Ardından performans görevleri türleri örneklerle açıklanmış ve 
performans değerlendirme süreci ile bu süreçte en çok kullanılan dereceli puan-
lama anahtarları ele alınmıştır. Son olarak performans değerlendirme sürecinde 
öğrencinin yer almasını sağlayan öz, akran ve grup değerlendirmeden söz edil-
miştir. Belitilen konularla ilgili literatür incelemesine aşağıda yer verilmiştir. 

Performans Kavramı

Günümüzde eğitimde geleneksel anlamda kullanılan açık uçlu, eşleştirme 
ve boşluk doldurma gibi soruların yer aldığı yazılı sınavlar ve çoktan seçmeli 
testler gibi ölçme araçları, öğrencilerin öğrenme sürecinde ortaya koydukları 
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlarını ve öğrenme ürününü istenilen se-
viyede ölçememekte ve bu ölçme işlemine dayalı olarak yapılan değerlendirme 
işlemleri de gerçeği yansıtamamaktadır. Bu nedenle öğrenme sürecinde ve öğ-
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renme ürününü oluşturmada öğrenci davranışlarını daha anlamlı değerlendire-
bilmek amacıyla öğrencilerin performanslarını değerlendirmek önemlidir. 

Performans değerlendirmenin özelliklerine yer vermeden önce “perfor-
mans” kavramına değinmekte yarar vardır. Performans kavramı köken olarak 
Fransızca “performance” sözcüğünden gelir ve kısaca “elde edilen başarı, takat 
sınırı, edim veya başarım” olarak ifade edilir (TDK, 2008, 235). Daha ayrıntılı 
biçimde görev odaklı olarak tanımlarsak performans, belirlenen amaçlara göre 
bir görevin yerine getirilme düzeyi ya da bir kişinin belirli bir zaman kesiti 
içerisinde kendine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuç-
lardır (Bayram, 2008, 48). Demirtaş (2005, 491) da görev tamamlama düze-
yi olarak baktığı performans kavramını belli bir amaca yönelik olarak yapılan 
planlar doğrultusunda ulaşılan noktanın nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi 
olarak tanımlar. Kavramı görevin yerine getirilmesi olarak ele alan bir başka 
tanıma göre performans, bir işin veya görevin tamamlanması sonucunda yapılan 
değerlendirmeyle ilgili bir kavramdır (Acar, 2009, 31). Belirtilen tanımlara göre 
performans kavramından bahsedebilmek için problem veya görev temelli bir 
öğrenme işinin olması ve bu işin de amaca uygun bir sekilde sonuçlandırılmış 
olması gerekir. 

Literatürde çabaya vurgu yaparak yapılan performans tanımlarına da rastla-
nır.  Kutlu ve diğerleri (2009, 29-30) performansı, öğrencilerin edindiği bilgi ve 
becerileri kullanarak yeni bir ürünü ortaya koyarken gösterdiği çaba olarak ifade 
eder. Benzer olarak Büyüköztürk (2007, 29) de performansı, bir işin gerçekleştiril-
mesine yönelik tüm çabalar olarak belirtir. Sezer (2005, 63) de öğrencinin mevcut 
bilgileri ile neler yapabileceğini sergileme biçimini performans olarak tanımlar. 
Schmidt ve Wrisberg (2000, 4), performans kavramını yazı yazma, makasla kağıt 
kesme, ip atlama gibi motor becerilerde gösterilen büyük bir çaba olarak tanımlar. 

Performans kavramını bir beceri olarak ifade eden Kang ve diğerleri (2010, 
160) öğrenme sürecinde ne bilindiğine değil nasıl ne zaman bilindiğine odakla-
narak problemleri çözme, bilgiyi yapılandırma ve bilgiyi yönetme becerisi ola-
rak ifade eder. 

Farklı yazarlar tarafından ifade edilen tanımlara dayanarak performans 
kavramı, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere önceden tanımlanmış görevleri 
yerine getirmek amacıyla sergilenen çabalar ve değerlendirme sonucu belirle-
nen görevi yerine getirme düzeyleri olarak tanımlanabilir. 
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Performans Görevi

Amaca uygun olarak yerine getirmek üzere çaba gösterilen görevler, per-
formans görevleri olarak ifade edilebilir. Performans görevleri öğrencilerin ger-
çek yaşamda karşılaşabilecekleri problem durumlarına erişmelerini, problemle-
ri çözümleme çabası göstererek üst düzey zihinsel becerilerinin gelişmesini ve 
ölçülmesini amaçlayan etkinliklerdir (Kutlu ve diğerleri, 2009, 32). Mamaç ve 
diğerleri (2006, 19) de performans görevinin öğrencilerin problem çözme, eleş-
tirel düşünme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma yapma 
gibi üst düzey zihinsel, duyuşsal ve bedensel becerilerini aynı ayda kullanması-
nı, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalar olarak ta-
nımlar. Linn ve Gronlund (2000, 242) ise performans görevini iki sınıflandırma 
altında ifade eder. Bunların birincisi “araştırmaya dayalı, kapsamlı (extended 
response performance assessment)”, diğeri ise “sınırlı (restricted response per-
formance assessment)” performans görevleridir. Linn ve Gronlund (2000, 242) 
ve Kutlu ve diğerleri’ne (2009, 33) göre kapsamlı performans görevinde verilen 
görevle ilgili bilgiler toplayıp bunları ilişkilendirerek yeni bir problemi çözme 
çalışmaları yapılır. Bu tür görevler bir hafta ya da bir ay içerisinde tamamla-
nacak biçimde öğrencilere verilebilir, öğrenci önemli bir kısmını sınıf dışında 
tamamlar. Bu nedenle kapsamlı görevlerde öğretmen rehberliği önemlidir. Ba-
canak (2008, 25) kapsamlı performans görevleri kapsamında çevreye duyarlılığı 
artırmak için bir konuşma hazırlanması, bilgisayarda bir program hazırlanması, 
atık pillerin toplanılması ile ilgili model önerme, küresel ısınmanın etkilerinin 
araştırılması gibi konuların görev olarak verilebileceğinden bahseder. 

Kapsamlı performans görevi bir örnekle belirginleştirilecek olursa, ilköğre-
tim 5. sınıf öğrencilerinden performans görevi olarak Trafik ve İlkyardım dersi 
kapsamında ilk yardım kavramını, uygulamalarını ortaya koyacak biçimde “İlk 
yardım” konusunu araştırmaları, ilk yardım çantasının özelliğini, ne tür malze-
melerin içeriğinde olması gerektiğini araştırarak araştırmalarını bir yazılı rapor 
haline getirmeleri ve ilkyardım uygulamalarından basit bir uygulamayı seçerek 
sınıfta sunmaları istenebilir.  

Sınırlı performans görevi ise çok fazla bilgi toplanmasını gerektirmeyen 
ve sınıf içerisinde tamamen öğretmen kontrolü altında gerçekleşen görevler-
dir (Linn ve Gronlund, 2000, 242). Konuşma, şarkı söyleme, resim çizme, bir 
haritadan sonuç çıkarma, bilimsel gözlemlerini tablolar hazırlayarak gösterme, 
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bir konu ile ilgili afiş, broşür, poster hazırlama, piyes veya oyun yazma, deney 
yapma veya kısa cevaplı yazılılar sınırlı performans görevleri arasındadır (Ba-
canak, 2008, 24). Örneğin, İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinden Fen ve Teknoloji 
dersi “Canlıları Sınıflandıralım” konusunda öğretmen rehberliğinde grupla ya 
da bireysel olarak sınıf ortamına önceden hazırlayarak getirdikleri canlı resim-
lerinden bir canlılar albümü oluşturmaları istenebilir. 

Kapsamlı ve sınırlı performans görevlerine ilişkin verilen örnekler incelen-
diğinde; kapsamlı performans görevlerinin sınırlı performans görevlerinin ter-
sine sınıf dışında ve daha uzun süreçte daha fazla çaba harcanarak hazırlandığı, 
sınırlı performans görevlerinde ise öğretmen denetiminin daha yüksek düzeyde 
olduğu göze çarpar. 

Bir performans görevi; performans görevinin hangi derse, dersin hangi ko-
nusuna, kazanımlarına, sınıf düzeyine ait olduğunu  belirten ve ders içeriğiyle 
yaratıcılık, problem çözme, iletişim kurma, araştırma yapma, analitik düşünme 
ve eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerin ilişkilendirildiği (1) ta-
nımlama, öğrenciye yapması gerekli görevleri sunan (2) görev, görevi yerine 
getirirken nelere dikkat edileceğini belirten (3) yönerge, çalışmanın değerlen-
dirilmesinde kullanılacak olan ölçme ve değerlendirme araçlarının yer aldığı 
(4) puanlama yöntemi olmak üzere dört bölümden oluşur. Performans görevi 
belirtilen bölümler altında hazırlanarak öğrenciye sunulur. İyi bir performans 
görevi hazırlamak için görevin amaç ve kazanımları açık bir şekilde yazılmalı-
dır. Amaç ve kazanımların belirginliği performans görevinin oluşturulmasında 
ya da seçilmesinde, değerlendirme formlarının geliştirilmesinde öğretmene yol 
gösterir. Bununla birlikte iyi hazırlanmış performans görevleri öğrencilerin üst 
düzey zihinsel becerilerini ortaya koymalarını sağlamalı, görev anlaşılır, ilgi çe-
kici ve sınıf düzeyine uygun olmalı, öğrencilere sunulan yönerge açık, net ifade 
edilmeli ve çalışma hakkında rehberlik edebilmelidir (Kutlu ve diğerleri, 2009, 
34-46, Moskal, 2003). 

Performans Değerlendirme Süreci

Gerçekleştirilen performans görevlerinin öğrenme amacını yerine getirme-
deki etkililiği, öğrenme sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilerin 
öğrenme ihtiyaçlarını ne düzeyde karşıladığı başka bir deyişle öğrenme süre-
cinde ve öğrenme ürününde öğrenme eksiklikleri ancak yapılacak performans 
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değerlendirme çalışmaları ile anlaşılabilir. Bu nedenle performansı değerlendir-
mek, öğrenme sürecinin etkililiğini artırmak ve öğrenme etkinliklerini amaca 
uygun hale getirmek için önemlidir. 

Performans değerlendirmede görev sürecinde amaca uygun olarak sergilenen 
bilgi, beceri ve tutumları ortaya koymak oldukça önemlidir.  Bu bağlamda perfor-
mans değerlendirme, Karip ve diğerleri’nin (2007, 195) belirttiği gibi öğrencilerin 
istenilen bir öğrenme alanındaki bilgi, beceri ve tutumlarını ölçmek için, onlara 
alanla ilgili bir görev verip, o görevdeki etkililiğini, çeşitli ölçme araçları kulla-
narak tespit etmektir. Toparlı-Kabak (2009, 46) bireysel farklılıklara odaklanarak 
performans değerlendirmenin, öğrencilerin, bireysel farklılıkları dikkate alınarak, 
bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevlerin yorumlanması 
olduğunu belirtir. “Performans değerlendirme” kavramı literatürde pek çok farklı 
yazar tarafından ifade edilir. Aydın (2008, 146) performans değerlendirmesi için 
önceden belirlenmiş ölçütlerin gereğine vurgu yaparak performans değerlendir-
meyi performans standartları ya da etkililik düzeyleri açısından göreli ya da so-
mut performans ölçümlerinin yorumlanması olarak tanımlar. Ölçütler, önceden 
belirlenmiş mükemmellik düzeyleri olup performansın veya mükemmelliğin as-
gari düzeyini ifade eder (Linn ve Gronlund, 2000, 6). Bu düzeyler performans 
değerlendirme araçlarındaki maddeleri belirler. Performans kriterleri olarak da 
adlandırılan bu maddelerin geliştirilmesi performans değerlendirmenin en önem-
li adımını olusturur. Performans değerlendirmede temel amaç mevcut durumun 
ortaya çıkarılmasından çok, öğrenme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşıl-
ması olduğundan elde edilen bilgilerin tutarlılığı ve ölçülmek istenilen özellikleri 
ölçebilmesi için performans kriterlerinin doğru seçimi oldukça önemlidir. Doğru 
bir seçim için başarı veya performans değerlendirme aracındaki her bir madde, 
öğretim planında belirtilen performans görevlerinin hedefleri ile eşleştirilir (Ma-
ger, 1973, 47). Bu bağlamda Niemi ve diğerleri (2007, 195) de öğrenci sürecini 
değerlendirerek öğrenci başarısını doğru olarak yorumlamak için performans de-
ğerlendirmenin öğrenme amaçları ve performans kriterleri ile bağlantılı olması 
gerektiğinden bahseder. 

Performans değerlendirmede yukarıda belirtilen temel amaca önem veril-
mesinin yanı sıra bazı ilkelere dikkat edilmesinde de yarar vardır. Bu ilkeler (1) 
öğrenciler performans görevlerine başlamadan önce değerlendirme kriterlerinin 
kendileriyle paylaşılması, bununla birlikte (2) öğrenme etkinliğinin süresi, kulla-
nılacak materyaller ve kendilerinden beklenen ürünün özelliklerinin bildirilmesi, 
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(3) öğrencinin öğrenme sürecindeki ilgisinin ve tutumunun, süreçte sergilediği 
performansının ve sunduğu ürünün değerlendirilmesi için performans değerlen-
dirmeye gerekli zamanın ayrılması, (4) performansı değerlendirebilmek için çok-
tan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme gibi sorulardan 
oluşan geleneksel değerlendirme araçları yerine dereceli puanlama anahtarı, rub-
rik, akran, grup değerlendirme formları gibi araçların tercih edilmesine ve tercih 
edilen değerlendirme aracının öğrencilere görev öncesinde sunulması, (5) Değer-
lendirme aracında yer verilecek kriterlerin öğrencilerin seviyesine uygun olarak 
anlaşılabilir bir dilde yazılması, (6) değerlendirme amacına uygun olarak bireysel 
ya da grupla değerlendirme seçimine özen gösterilmesi, (7) Performansı güvenilir 
bir biçimde değerlendirebilmek için gözlemlerin tekrarlanmasına önem verilmesi, 
bu tekrarların değerlendirmenin amacına ve değerlendirme için belirlenen süre-
ye göre ayarlanması, (8) Değerlendirme aracının puanlamasının öğrenciler per-
formans görevini tamamlamadan önce onlarla tartışılması olarak ifade edilebilir 
(Moskal, 2003, Karip ve diğerleri, 2007, 197-198, Bahar, 2006, 92, Berberoğlu, 
2006, 121-123, Çepni ve diğerleri, 2007, 197). 

Belirtilen ilkeler göz önüne alınarak performans görevinin hedeflerini kar-
şılamak ve performans kriterlerine ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla çeşitli per-
formans teknikleri kullanılabilir. Öğrenme etkinliklerini ölçebilmek amacıyla 
gözlem çizelgeleri ile (1) kapsamlı gözlemler yapma, öğrencilerin etkinlikleri-
nin izlendiği, söylediklerinin dinlendiği ve sorgulandığı resmi bir dil olmadan 
informal sorular kullanılan (2) informal gözlemler yapma, bir konuda derinle-
mesine soru sormayı ve eksik cevapları tamamlamak üzere tekrar tekrar sorarak 
açıklayıcı hale getirmek üzere (3) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleş-
tirme, araştırılan konu hakkında kısa notları içeren (4) anekdot kayıtları tutma, 
tanımlama yapma, aşamalı bir durumun basamaklarını açıklama gibi (5) sözel 
performans değerlendirme, kendini ve arkadaşlarının çalışmalarını yorumlamak 
üzere (6) öz değerlendirme ve akran değerlendirme, öğrenme sürecine ve ürü-
nüne ilişkin eğilimlerini ortaya koymak için (7) tutum değerlendirme, sözlü ya 
da yazılı soruları yazılı cevaplar almak üzere (8) yazılı görüşler alma teknikleri 
uygulanır (Bıçak, 2008, 198-223, Çepni ve diğerleri, 2007, 193-239). 

Performans Değerlendirme Araçları

Gözlem ve görüşlere dayandığı görülen performans değerlendirme tek-
niklerinden alınan  sonuçların, kişisel yanlılığa ve taraflı kararlara açık olması 
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kaçınılmazdır. Bu sınırlılığı gidermek için iyi hazırlanmış performans değer-
lendirme araçlarına ihtiyaç vardır çünkü iyi hazırlanmış araçlar geliştirilmeden 
yapılacak olan değerlendirmeler güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Aşağıda per-
formans değerlendirirken kullanılabilecek dereceli puanlama anahtarı ile öz de-
ğerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme süreçleri açıklanarak 
bunlara ilişkin örnekler sunulmuştur. 

Dereceli Puanlama Anahtarı 

Öğrenci performansının gözlenmesi sonucunda elde edilen sonuçların kay-
dedilip değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan değerlendirme aracı dereceli 
puanlama anahtarıdır. Dereceli puanlama anahtarı başka bir deyişle rubrikler 
literatürde farklı yazarlar tarafından tanımlanmakla birlikte bu değerlendirme 
aracı hakkında genel olarak kabul edilen tanım Andrade ve diğerlerince (2009, 
287) ifade edilmiştir. Onlar’a göre rubrikler en zayıf olandan en mükemmele 
kadar seviyeler belirten ve kriterleri listelemekle beklentileri ifade eden değer-
lendirme araçlarıdır. Başka bir tanıma göre öğrencilere gerçekleştirdikleri et-
kinliklerin hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini ve performanslarının hangi 
düzeydeki puana denk geleceğini gösteren puanlama araçlarını rubrik olarak 
adlandırır (Kutlu ve diğerleri, 2009).  Bu bağlamda rubrikler, öğrencilerin sun-
dukları performansın sınırlarını çizen ve performansı zayıftan mükemmele doğ-
ru dereceleyen kriter listeleridir. Kutlu ve diğerleri (2009, 53) de rubriklerde 
performansın sergilenebileceği çeşitli düzeyler belirtildiğini ve tanımlanan her 
performans düzeyi için bir puan verildiğini belirtir. Örneğin; 5 düzeyli bir rub-
rikte; 5 puan verilen görevin mükemmel düzeyde, 4 puan iyi düzeyde, 3 puan 
orta düzeyde, 2 puan ortanın altında bir düzeyde, 1 puan ise zayıf bir düzeyde 
gerçekleştirildiğini gösterir. Belirtilen düzeylerde hazırlanabilecek bir rubrik, 
öğrencinin göstereceği performansın bütününe ter bir puan verilecek biçimde 
bütünsel olarak hazırlanabileceği gibi, performansı boyutlara ayırarak çeşitli 
boyutlar altında puanlayacak biçimde analitik olarak da hazırlanabilir (Beyreli 
ve Arı, 2009)

Toparlı-Kabak (2009, 74) tarafından da ifade edildiği gibi gerek bütünsel 
gerekse analitik biçimde hazırlansın rubriklerin süreci değerlendirebilecek bi-
çimde geliştirilmesi ve ölçütlerin göreve uygun olması önemlidir. İstenirse bir-
den çok öğrenci için tek sayfada hazırlanıp kullanılabilir. 
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Rubrikler öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin performanslarını değer-
lendirmek üzere pek çok öğrenme alanında kullanıldığı gibi yazma alanında da 
tercih edilen bir değerlendirme aracıdır. Cohen ve diğerleri (2002) 5. ve 6. sınıf 
düzeyinde Sosyal Bilimler sınıflarında gerçekleştirilen grupla öğrenme çalışma-
larında yazma görevleri için çalışma öncesi rubrik kriterlerinden haberdar edi-
len öğrencilerin, haberdar edilmeyenlere göre daha yüksek kalitede tartışmalar 
ve daha iyi grup ürünleri ortaya koyduklarını tespit etmişlerdir. Rubriğin yazma 
performansını geliştirdiğini ve etkili yazabilme becerilerini artırdığını savunan 
bir başka yazar olan Andrade (2001) ise 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere yazma 
görevleri için bir rubrik sunduğunda öğrencilerin rubrik kriterlerinin kendilerine 
daha fazla açıklanmasını istediklerini belirtir. Bu duruma bağlı olarak Andrade, 
bir rubriği açıklamanın öğrencilerin yazma görevi için belirlenen kriterlere iliş-
kin bilgilerini artırdığını fakat önemli olanın bu bilgiyi yazma görevlerine ak-
tarmak olduğunu belirtir. Bununla birlikte öğrencilere yazma görevlerini kendi 
kendilerine değerlendirebilme becerisi kazandırılabileceğinden bahseder. Öğ-
rencilerin kendi yazma görevini değerlendirebilmesi amacıyla da onlara rubrik 
kriterleri yazdırmayı önerir. 

Öz değerlendirme, Akran değerlendirme ve Grup değerlendirme 

Öğrencilerin yazma görevleri gibi pek çok etkinlikte kendi performanslarını 
değerlendirmeleri; onlara etkili iletişim kurma, olaylara eleştirel gözle bakma, 
karşılaştıkları sorunları çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel özellikler 
kazandırır (Kutlu ve diğerleri, 2009). Başka bir deyişle öğrencilerin bu özel-
likleri kazanabilmesi öğretmenlerin onları performans değerlendirme sürecine 
etkin bir biçimde katabilmeleriyle mümkündür. Öğrencilerin kendi öğrenme-
leri, kendi başarıları ve öğrenme ürünleri hakkında yapılan değerlendirmelere 
katılımı (Dochy, Segers ve Sluijsmans, 1999, 331) “öz değerlendirme” kavramı 
ile ifade edilir. Davis ve diğerleri (2006, 1094) de öz değerlendirmeyi, öğren-
cilerin kendi öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimleri karşı-
lamak üzere performanslarına ilişkin kararlarını genelleme amacıyla kendini 
denetleme ve değerlendirme yeterliliği olarak tanımlar. Benzer olarak Byram 
(1997, 102) da özdeğerlendirmenin kişiye kendi öğrenme yeterlilikleri ve ek-
sikleri konusunda belirleyici olma becerisini ve yüksek derecede farkında olma 
durumunu kazandıran bir değerlendirme süreci olduğunu ifade eder. Kutlu ve 
diğerleri (2009, 93-94) de öğrencilerin değerlendirme sürecine katılarak kendi 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

252

bilgi ve başarı düzeyleri hakkında belirlemeler yaparak kendi öğrenmelerinin 
kontrolünü ellerine almalarını özdeğerlendirme olarak adlandırır. Onlar’a göre 
öğrenciler kendilerine verilen göreve ilişkin sunumlarının, yazılı raporlarının ya 
da çalışma sonucunda oluşturdukları ürünlerinin hakkında belirlemeler yapmak 
amacıyla öz değerlendirmeler gerçekleştirebilirler. Bu amaçla öğretmenler öğ-
rencilerinin dereceli puanlama anahtarlarından, belli kriterleri yerine getirip ge-
tirmediklerini işaretleyebilecekleri kontrol listelerinden ve açık uçlu sorulardan 
yararlanmalarını sağlayabilir. 

Öğrencileri değerlendirme sürecine katmanın bir diğer yolu da akran de-
ğerlendirmedir. Falchikov’a (2001, 2-3) göre akran değerlendirme, öğrencilerin 
önceden belirlenmiş kriterlere göre akranlarının öğrenme sürecindeki ya da ürü-
nündeki performansı ile ilgili eleştiriler yaparak kararlar aldıkları ve akranlarına 
geri bildirimde bulundukları bir değerlendirme sürecidir. Topping’e (1998, 249-
276) göre de akran değerlendirme, akranların birbirlerinin öğrenme süreçlerinin 
ve ürünlerinin başarısını, değerini ya da kalitesini yorumlaması ve değerlendir-
mesidir. 

Öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının performanslarını belli kriterlere 
göre değerlendirdikleri öz değerlendirme ve akran değerlendirme, temel olarak 
öğrenmeye ilişkin gerçekçi bir değerlendirme fırsatı sunması ve çalışmanın ve-
rimini artırmasının yanı sıra pek çok fayda sağlayan süreçlerdir. Race (2001,10), 
Ballantyne, Hughes, Mylonas (2002, 428), Kutlu ve diğerleri (2009, 95-104) bu 
değerlendirme süreçlerinin öğrencilere anlatılması ve uygulatılması zaman alı-
cı olsa da onların gerçekleştirilmesiyle öğrenciler gerçekleştirdikleri çalışmalar 
hakkında eleştirel düşünürler, çalışmaları hakkında ayrıntılı geribildirim alırlar 
ve akranlarına geribildirim verirler, belirlenen değerlendirme kriterlerinin yar-
dımıyla yansız bir değerlendirme yapabilirler, kendilerininkine benzer çalışma-
ları ayrıntılı inceleme fırsatı yakalarlar, çalışmalarını daha dikkatli ve eksiksiz 
gerçekleştirmeye gayret gösterirler başka bir deyişle öğrenmede sorumluluğu 
ve aktif katılımı artırır ve öğretmenler öğrencilerin zayıf ve güçlü yanlarını 
daha iyi tespit edebilir. Bununla birlikte öğrenciler özdeğerlendirme ve akran 
değerlendirme süreçlerinde kendilerini ve akranlarını değerlendirirken ya da ak-
ranlarınca değerlendirilirken endişe duyabilirler, bazı öğrenciler kendilerini de-
ğerlendirmekte güçlük yaşayabilir ve akranlarını değerlendirme sorumluluğunu 
almak istemeyebilir, arkadaşlarına olumsuz dönütlerde bulunmaktan kaçınabilir 
ya da yanlı olma eğimliliği gösterebilir. Etkili bir planlama, uygulama ve izle-
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me ile belirtilen sınırlı yanlar giderilebilir (Topping, 1998, 249-276, Falchikov, 
1995, 175-187, Temizkan, 2009, 90-112). 

Öz değerlendirme ve akran değerlendirmenin yanı sıra grup değerlendir-
mesi de öğrencilerin performans değerlendirme sürecine katıldıkları bir diğer 
yoldur. Grup değerlendirme, grubun genel olarak ne kadar başarılı olduğunu ve 
grup üyelerinin bu başarıdaki katkılarının yine gruptaki öğrenciler tarafından 
belirlenmesini içerir. Grup değerlendirme süreci ile öğrenciler birlikte değerlen-
dirme kararlarına varabilme ve karşılıklı iletişim becerilerini kazanırlar. Grup 
değerlendirme formları; kontrol listeleri, açık uçlu sorular ya da dereceli puan-
lama anahtarları biçiminde hazırlanabilir (Kutlu ve diğerleri, 2009, 105).

Öğretmenler gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin, öğrenci başarısı-
nın ve öğrenme ürünlerinin sağlıklı değerlendirilmesi, öğrenci gereksinimleri-
nin saptanması amacıyla öz, akran ve grup değerlendirmeye yer vererek öğren-
cilerin değerlendirme sürecinde yer almalarını sağlamalıdır. Bu amaçla öğrenci-
lerin performanslarını artırmak üzere her bir değerlendirme sürecinin özellikleri 
ve yararları öğrencilere anlatılmalı ve sürecin işleyişinin izlemesi yapılmalıdır. 
Onlara değerlendirme sonuçlarına ilişkin geribildirim verilmesi ihmal edilme-
melidir. 

 SONUÇ

Öğretim tasarımında ihtiyaçları belirleme amacıyla yer verilen ihtiyaç, he-
def  analizi, performans değerlendirmesi kavramları ile planlama, amaç, hedef, 
içerik, değerlendirme, stratejiler öğretim tasarımının temel kavramlarıdır. 

Bu temel kavramların desenlendirdiği öğretim tasarımı modelleri arasında 
farklılıklar görülse de modellerin öğretim tasarımını planlama, geliştirme, ger-
çekleştirme ve değerlendirme temelinde birleştiklerini görmekteyiz. Gagne’nin 
modelinin, Merrill Bileşen Gösterim Kuramı’na ve Morrison, Ross ve Kemp 
modeline temel oluşturduğunu, çalışmada sunulan dört modelden yapı olarak en 
basiti olduğunu söyleyebiliriz. Bu dört modelden en gelişmişi performans-içe-
rik matrisi ile oluşan hücre bileşenleri ile Merrill Bileşen Gösterim Kuramı’dır. 
Fakat Merrill’in bu modelini öğrenci etkinliklerine zamansız olarak yer verebil-
mesinden çıkarılacağı gibi, ülkemizin kalabalık sınıflara sahip eğitim ortamında 
uygulamak mümkün değildir. 
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Tüm öğretim tasarımı modelleri incelendiğinde ayrıldıkları noktalar olmak-
la birlikte, ortak noktada buluştukları öğeler de söz konusudur. Bu öğelerden bir 
tanesi de öğretim tasarımının değerlendirme süreci kapsamında yer alan ‘per-
formans değerlendirme’ kavramıdır. Performans kavramından bahsedebilmek 
için problem veya görev temelli bir öğrenme işinin olması ve bu işin de amaca 
uygun bir sekilde sonuçlandırılmış olması gerekir. 

Bir performans görevi; performans görevinin hangi derse, dersin hangi ko-
nusuna, kazanımlarına, sınıf düzeyine ait olduğunu  belirten ve ders içeriğiyle 
yaratıcılık, problem çözme, iletişim kurma, araştırma yapma, analitik düşünme 
ve eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerin ilişkilendirildiği (1) ta-
nımlama, öğrenciye yapması gerekli görevleri sunan (2) görev, görevi yerine 
getirirken nelere dikkat edileceğini belirten (3) yönerge, çalışmanın değerlendi-
rilmesinde kullanılacak olan ölçme ve değerlendirme araçlarının yer aldığı (4) 
puanlama yöntemi olmak üzere dört bölümden oluşur (Kutlu ve diğerleri, 2009, 
34-46, Moskal, 2003).

Gerçekleştirilen performans görevlerinin öğrenme amacını yerine getirme-
deki etkililiği, öğrenme sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilerin 
öğrenme ihtiyaçlarını ne düzeyde karşıladığı başka bir deyişle öğrenme süre-
cinde ve öğrenme ürününde öğrenme eksiklikleri ancak yapılacak performans 
değerlendirme çalışmaları ile anlaşılabilir. Bu nedenle performansı değerlendir-
mek, öğrenme sürecinin etkililiğini artırmak ve öğrenme etkinliklerini amaca 
uygun hale getirmek için önemlidir. 

Performans görevinin hedeflerini karşılamak ve performans kriterlerine 
ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla çeşitli performans teknikleri kullanılabilir. 
Öğrenme etkinliklerini ölçebilmek amacıyla gözlem çizelgeleri ile (1) kapsam-
lı gözlemler yapma, öğrencilerin etkinliklerinin izlendiği, söylediklerinin din-
lendiği ve sorgulandığı resmi bir dil olmadan informal sorular kullanılan (2) 
informal gözlemler yapma, bir konuda derinlemesine soru sormayı ve eksik ce-
vapları tamamlamak üzere tekrar tekrar sorarak açıklayıcı hale getirmek üzere 
(3) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirme, araştırılan konu hakkında 
kısa notları içeren (4) anekdot kayıtları tutma, tanımlama yapma, aşamalı bir 
durumun basamaklarını açıklama gibi (5) sözel performans değerlendirme, ken-
dini ve arkadaşlarının çalışmalarını yorumlamak üzere (6) öz değerlendirme ve 
akran değerlendirme, öğrenme sürecine ve ürününe ilişkin eğilimlerini ortaya 
koymak için (7) tutum değerlendirme, sözlü ya da yazılı soruları yazılı cevaplar 
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almak üzere (8) yazılı görüşler alma teknikleri uygulanır (Bıçak, 2008, 198-223, 
Çepni ve diğerleri, 2007, 193-239). 

Gözlem ve görüşlere dayandığı görülen performans değerlendirme tek-
niklerinden alınan  sonuçların, kişisel yanlılığa ve taraflı kararlara açık olması 
kaçınılmazdır. Bu sınırlılığı gidermek için iyi hazırlanmış performans değer-
lendirme araçlarına ihtiyaç vardır çünkü iyi hazırlanmış araçlar geliştirilmeden 
yapılacak olan değerlendirmeler güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Performans 
değerlendirirken kullanılabilecek dereceli puanlama anahtarı ile öz değerlendir-
me, akran değerlendirme ve grup değerlendirme süreçlerine başvurulur.

Öğretmenler gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin, öğrenci başarısı-
nın ve öğrenme ürünlerinin sağlıklı değerlendirilmesi, öğrenci gereksinimleri-
nin saptanması amacıyla öz, akran ve grup değerlendirmeye yer vererek öğren-
cilerin değerlendirme sürecinde yer almalarını sağlamalıdır. Bu amaçla öğrenci-
lerin performanslarını artırmak üzere her bir değerlendirme sürecinin özellikleri 
ve yararları öğrencilere anlatılmalı ve sürecin işleyişinin izlemesi yapılmalıdır. 
Onlara değerlendirme sonuçlarına ilişkin geribildirim verilmesi ihmal edilme-
melidir. 
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JEAN PIAGET İLE ÖĞRENME: BİLİŞSEL GELİŞİM VE 
BİLİŞSEL OLUŞTURMACILIK TEORİLERİ

H. Gülhan ORHAN KARSAK

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırklareli / Türkiye

Öz: Bilgileri elde ederken ve bunlardan yararlanılırken yaşanılan zihinsel 
süreçleri inceleyen ve bilişsel gelişim çalışmaları yapan Jean Piaget, Bilişsel 
Gelişim Teorisi’ni kuvvetli bir biyolojik temele dayandırır. Piaget, çocuğun 
düşünme sürecinde düzenli aşamalar olduğunu, her çocuğun kendi dünyalarını 
keşfederken aynı hataları yaparak ve aynı sonuca ulaşarak, aynı ardışık süreç-
lerden geçtiğini keşfetmiştir. Paiget düşünme sürecinde değişimin gerçekleş-
mesini biyolojik olgunlaşma, aktivasyon, sosyal deneyimler ve denge kurma 
olmak üzere dört faktörle açıklar. Piaget’e göre şema, gerçekte bir kategori 
değil; bilgiyi çeşitli biçimlerde kategorilendirmektir. Piaget’ye göre şemalar; 
özümseme, uyum sağlama ve denge kurma olmak üzere üç aşamada geliştirilir. 
Piaget’nin özümseme ve uyumsama kavramları oluşturmacı öğrenmeyi açıkla-
mada önemlidir. Piaget’ye göre çocuklar kendi düşüncelerinin oluşturucusudur. 
Piaget’nin Bilişsel Gelişim Teorisin’nin büyük bir parçasını bilişsel yetenek ka-
pasitesini belirleyen dört bilişsel aşama oluşturur: (1) Duyusal Motor Dönem 
(Doğumdan 2 yaşına kadar), (2) İşlem Öncesi Dönem  (2 yaşından 6-7 yaşına 
kadar), (3) Somut İşlemler Dönemi (6-7 yaşından 11-12 yaşına kadar), (4) Soyut 
İşlemler Dönemi (11-12 yaşından erişkinliğe kadar). Çalışmada Piaget, biyolo-
jik temelle başlanılıp öğrenmeye ilişkin bakış açılarıyla anlatılmakta, teorisinin 
dört aşaması karşılaştırmalı biçimde sunulmaktadır. Ek olarak uygulayıcılara 
bir rehber olması amacıyla Bilişsel Gelişim Teorisi ile Bilişsel Oluşturmacılık 
Yaklaşımı’nın öğretimsel çıkarımları ve uluslararası ve ulusal alanyazında yer 
alan ilişkili araştırma örneklerine yer verilmektedir. 
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GİRİŞ 

JEAN PIAGET (1896-1980)

Jean Paiget 1896’da İsviçre’de doğmuştur ve aynı ülkede 1980’de ölmüş-
tür. Piaget zihinsel olarak genç yaşta gelişmiştir. Örneğin; ilk bilimsel yayınını 
on yaşında iken yapmıştır. Bir gençken epey yüksek nitelikte araştırma yayınları 
yapmıştır. Böylesine erken yaştaki araştırma ilgisi, onun yirmi iki yaşında doğa 
bilimleri doktorasını almasını sağlamıştır. Doktorası doğa bilimlerinde olması-
na rağmen sonraları psikolojiye ve epistemolojiye ve öğrenme psikolojisine ilgi 
duymuştur. Öğrenmeyi anlamak için onun nasıl geliştiğini anlamaya çalışmayı 
en iyi yol olarak gördüğünden olsa gerek, Piaget’nin ilk kitapları bu araştırmala-
rın sonucudur. Sonraları gelişimi bilişsel bir fenomen olarak izlemek yerine, ge-
lişmeye eğilimli bir teori olarak biliş teorisini çalışmayı yeğlemiştir. Piaget’nin 
teorisinde yer alan terimlerde, bilişsel gelişim çalışmaları; bilgileri elde ederken 
ve bunlardan yararlanılırken yaşanılan zihinsel süreçler olarak tanımlanmakta-
dır. Doğa bilimlerinden psikolojiye geçtiğiyle ilintili olarak, Piaget’nin teorisi 
daha çok kuvvetli bir biyolojik temele sahiptir. Teorisi, sadece zihinsel temeller-
den etkilenmese de Piaget bizzat kendisi psikolojiye ilişkin hiç ders almadığına 
ve bu konuda herhangi bir sınavdan da geçmediğine işaret eder (Lerner, 2002, 
ss.372-373). Bu çalışmada Piaget’i anlatmaya, Piaget’nin teorisine ilişkin bi-
yolojik temelle başlayıp, Piaget’nin öğrenmeye ilişkin bakış açılarıyla devam 
edilecektir.

Bilişsel Gelişim Teorisi 

Bilişsel yaklaşım bir anlamda Gestalt psikolojisinin devamı gibidir. Bilişsel 
kuramcılar, davranışsal yaklaşımın tersine, öğrenme sürecinin doğrudan göz-
lenmeyen, bireyin zihninde meydana gelen yapı ve süreçlerle ilgili çalışmalar 
yapar ve öğrenmeyi bunlarla açıklarlar. Bu kuramcılara göre, öğrenme bireyin 
öğrenme işine bilişsel olarak etkin katılımıyla gerçekleşir (Erden, 2001, s.114).  
Bilişsel gelişim teorisyenlerinin ilgisi öncelikle çocuğun kişisel gelişimi yeri-
ne zihinsel gelişiminedir. Çocuğun objelere ilişkin açıklamalarını merkeze alır. 
Bilişsel gelişim teorisyenlerine göre herhangi bir varsayımda sebep ya da deği-
şikliğin kaynağı çocuğun dışından gelebileceği gibi içinden de gelebilir. Çocuk, 
gelişim sürecinin aktif bir parçasıdır (Bee, 1997, s. 22).
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Fidan (1986)’ya göre; “biliş, insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayla-
rı anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür.”  Dıştan alınan uyarımların al-
gılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, elde 
edilen bilgilerin belleğe depolanması, hatırlanması ile zihinsel ürünlerin kalite 
ve mantık yönünden değerlendirilmesi, biliş kapsamına giren zihinsel süreçlerle 
ilgili etkinliklerdir (Erden, 2001, s.114). Bilişsel yaklaşımın gelişmesinde Jean 
Piaget önemli bir role sahiptir. 

Bilişsel gelişim teorisinde Jean Piaget

Piaget, yaptığı araştırmalarla çocuğun düşünme sürecinde düzenli aşama-
lar olduğunu keşfetmiştir. Piaget, her çocuğun kendi dünyalarını keşfederken 
aynı hataları yaparak ve aynı sonuca ulaşarak, aynı ardışık süreçlerden geçtiğini 
fark etmiştir. Örneğin; üç ya da dört yaşındaki tüm çocuklar; eğer siz suyu kısa 
şişman bir bardaktan ince zayıf bir bardağa dökecek olursanız; ince bardaktaki 
suyun yüksekliği, kısa ve şişman olandakinden daha yükseğe ulaştığında, ince 
bardakta daha çok su olduğunu söyleyeceklerdir. Fakat pek çok yedi yaşındaki 
çocuk, ikisinde de aynı miktarda su olduğunu fark edecektir. Eğer iki yaşındaki 
bir çocuk ayakkabısını kaybederse, ayakkabısını bulmak için etrafa gelişigüzel 
ve çabukça bakacaktır ama sistemli bir arama yapmayacaktır. Fakat on yaşında-
ki bir çocuk, bu durumda, geçtiği yerleri gözden geçirmek ya da bir odaya iyice 
baktıktan sonra diğerine bakmak gibi iyi stratejiler geliştirecektir. 

Piaget’nin çocukların düşünmelerine ilişkin gözlemleri, onu insan organiz-
masının çevresine uyumuyla ilgili pek çok varsayıma götürmüştür. Bu aktif bir 
süreçtir. Pek çok öğrenme teorisyeninin tersine Piaget, çevrenin çocuğu şekil-
lendirdiğini düşünmez. Daha çok, çocuğun tıpkı bir yetişkin gibi aktif olarak 
çevreyi anlamak üzere çevreyi araştırdığını düşünür. Süreç içinde, Piaget çevre-
sindeki objeleri ve insanları inceleyerek keşfetmiştir ve bunları anlamak üzere 
ilgili yeteneklerini kullanmıştır (Bee, 1997: s.22).

Pigaet’ye göre bireyin düşünme süreci, doğumdan erişkinliğe yavaş olma-
sına rağmen köklü değişimler geçirmektedir. Çünkü birey sürekli olarak yaşamı 
anlamaya çalışmaktadır (Woolfolk, 2004). 

Piaget düşünme sürecinde değişimin gerçekleşmesini dört faktörle açıklar. 
Biyolojik olgunlaşma, aktivasyon, sosyal deneyimler ve denge kurma. Bu dört 
faktörün öğrenmeye yansımalarını inceleyecek olursak;
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Biyolojik olgunlaşmayı ele alırsak; öğretmenler ve aileler çocuğun sağlıklı 
olmaya ihtiyacı olduğu için gerçekten beslenip beslenmediğinden emin olmak 
isterler. İyi beslenmeyen bir çocuk gerekli biyolojik olgunlaşmaya erişemeyece-
ğinden, zihin gelişimi de sağlanamayacaktır. Bununla birlikte öğrenmede güç-
lük çekecektir.

Aktivasyonu ele alırsak; fiziksel olgunlaşma çevredeki etkinlikleri gerçek-
leştirmek ve bu etkinliklerden öğrenmek için yeteneklerin artmasını sağlaya-
caktır. Eğer bir çocuğun koordinasyonu gelişmiş ise, örneğin, çocuk dengeyle 
ilgili prensipleri deneyerek ve böylece kendine bununla ilgili görüş oluşturarak 
keşfedebilir. Objeler ve durumlar denendiğinde, sınandığında, gözlemlendiğin-
de ve bilgi organize edildiğinde düşünme sürecimizi farklı şekillerde kullanmak 
durumunda kalırız. Bu da öğrenmenin kalıcılığını ve öğrenmede gelişimi sağ-
layacaktır. 

Sosyal deneyimleri ele alırsak; Piaget’ye göre bilişsel gelişimimiz sosyal 
iletişimlerden ve başkalarından öğrenmekten etkilenmektedir.

Denge kurmayı ele alırsak; Öğrenirken; zihinde oluşturulan bilişsel şemalar 
ile çevreden alınan bilgiler arasında bağlantı kurularak bir denge oluşturulmalı-
dır (Woolfolk, 2004).

Piaget’nin gözlemlerine göre, adaptasyon sürecinde özümseme (assimila-
tion), uyum sağlama (accommodation) ve denge kurma (equilibration) gibi pek 
çok önemli süreç vardır (Bee, 1997: s.22). Bilişsel teoride bireyin rolü, uyum 
sağlama ile eski bilgilerle ön hazırlığı sağlama ve yeni zihinsel şemaların ge-
liştirilmesi, özümsemeyle yeni bilgiyi içselleştirme, denge kurma sürecinde ise 
bilişsel kapasiteler ile çevre bileşenleri arasında başarılı bir denge kurma çabası 
göstermektir. 

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ile ilgili temel kavramlar
Piaget’e (1963) göre yaşam, “sürekli olarak, giderek karmaşıklaşan formla-

rın yaratılması ve bu formların, giderek çevreyle dengelenmesi”dir yani sürekli 
olarak dünyadan anlam çıkarmaya çalışırız. Inhelder ve Piaget’ye göre (1964); 
insanlar çevreyle etkileşimde bulunarak, bu etkileşimden o anki ilgilerine göre 
anlamlar çıkarıp şemalar oluşturarak ve bilgiyi işleyerek öğrenir (akt.: Açıkgöz, 
2003). 

Şema; olay ya da olgunun en önemli yönlerinin, kritik özelliklerinin zihinde 
gösterilmesi, temsil edilmesidir (Akyıldız, 2004). Şema, çok önemli bir içerik 
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ve güçlü bir kavrayıştır. Bu terim genellikle; ‘içerik’, ‘zihinsel kategori’ ya da 
‘düşünceler kompleksi’ anlamlarında kullanılır. Piaget, bilgiyi sadece pasif bir 
zihinsel kategori olarak görmez, zihinsel ya da fiziksel aktiviteler olarak görür 
ve ona göre, aktivitelerin her biri bir şema tarafından anlamlandırılır. Bu nedenle 
şema, gerçekte bir kategori değil; bilgiyi çeşitli biçimlerde kategorilendirmektir. 
Ayrıca her bebek yaşama belli basit şemalarla başlar. Bakmak, tatmak, dokun-
mak, duymak, ulaşmak gibi. Sonraları çocuk bir objeyi diğeriyle karşılaştırarak  
ya da kategorilendirerek zihinsel şemalarını geliştirir (Bee, 1997). Şemalar, or-
ganizmada olduğu gibi birer yapıdırlar, bu yüzden şemaya bilişsel yapı diyenler 
de vardır. Bilişsel yapılar bireye özgüdür. Diğer bir deyişle her bireyin kendisine 
has bilişsel yapıları vardır. Örneğin, bir çocuk önce yuvarlak ve köşeli şekilleri 
ayırt edebilir, fakat üçgeni dörtgenden ayıramaz. Böyle bir durumda çocukta 
sadece yuvarlak ve köşeli şekillerle ilgili şemalar oluşmuş, köşeli şekillerin ke-
narlarına göre farklılaştığına dair şema henüz oluşmamıştır. Çocuk çeşitli köşeli 
şekillerle karşılaştığında (yeni yaşantılar kazandıkça), köşeli şekiller hakkındaki 
bilişsel dengesi bozulur; bozulan denge yeni yaşantılarla üst düzeyde yeni bir 
denge haline dönüşmüş; bu yeni denge hali, köşeli şekillerin kenarlarıyla ilgili 
yeni bir şemanın oluşmasına yol açmıştır. Bu yeni şema, yeni bir bilgidir (Se-
nemoğlu, 2005). 

Kısacası şema, dünyayı algılamada kullanılan bilgi, prosedür ve ilişkilerdir. 
Şema bilişsel gelişim açısından çok önemlidir. Çünkü, bilişsel gelişim tamamen 
mevcut şemalara bağımlıdır. Hiçbir bilgi kendi başına mevcut şemalardan ba-
ğımsız olarak hafızada ayrı bir yere yerleştirilemez (Selçuk, 1996).

Şemaların yanı sıra imge, sembol ve kavram gibi terimlere de yer verilmek-
tedir. 

İmgeler; şemadan üretilmiş, daha kapsamlı, ayrıntılı ve bilinçli tanıtım-
lardır. 

Semboller; imge ve şemadan farklı olarak, somut olayların keyfi tanıtma 
şekilleridir. 

Kavramlar; şema, imge ve semboller arasındaki ortak özellikleri kapsar 
(Akyıldız, 1994).

Piaget’ye göre şemalar, özümseme, uyum sağlama ve denge kurma olmak 
üzere üç aşamada geliştirilir (Bee, 1997): 
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Özümseme (Assimilation)

 Bireyin, yeni karşılaştığı durum, nesne ve olayları kendisinde önceden var 
olan zihinsel yapının içine yerleştirmesi işlemidir. Organizmanın bilişsel yapı-
sında bir çok şema bulunmaktadır. Birinin bilişsel yapısına göre ortama verdiği 
cevaplar ‘özümseme’ dir. Öğrenmede, ‘özümseme’ önceki deneyimler anlamın-
dadır. Özümseme ile yeni bilgiler ortamdan alınarak depolanır ve değiştirilir 
(Herganhahn ve Olson, 1997: s.281).

Uyumsama- Uzlaştırma (Accommodation)

Yeni şemalar oluşturarak ya da önceden var olan şemaların kapsam ve ni-
teliklerini değiştirerek yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine uygun dav-
ranmaktır. Yapılan bir özümleme sonucu, o zamana kadar alışılagelmiş davranış 
örneğine uymayan yeni ve farklı bir davranış ortaya konulur. 

Özümseme ve uyumsama mekanizmaları kullanılırken, yeni öğrenilen bil-
giler tıpkı besin maddelerinin sindirilmesi gibi, mevcut zihinsel yapının içinde 
eritilir ve uygun eylemler ortaya konur. Örneğin; küçük bir çocuğun eline aldığı 
küçük objeleri ağzına götürerek yemek istemesi, o görünüşteki nesnelerin yi-
yecek olduğu bilgisinin ya da deneyiminin özümsenmiş olmasının sonucudur. 
Ancak ağza götürülen nesne, sert bir cisimse, küçük bir taş parçası ise, çocuğun 
tepkisi o nesneyi tükürerek ağzından atmak olacaktır. Böylece özümsenecek 
yeni bir deneyim, birbirine benzer objelerin hepsinin yiyecek olmadığıdır. Bu 
deneyimi yaşayan çocuk, bundan sonra eline yiyeceğe benzer bir şey geçince, 
önce dilinin ucuyla yiyecek olup olmadığını yoklayacaktır. Bu davranış ise, kü-
çük objelerin bazılarının yiyecek olmadığı deneyiminin özümlenmesine bağlı 
olarak ortaya çıkan uyumsama davranışıdır. Piaget’ye göre çocuk, özümseme 
ve uyumsama süreçlerini, bilişsel gelişiminin ilk basamaklarından başlayarak 
kullanır. Sürekli kullanılan bu iki süreç sayesinde çocuk, dış gerçeğe uyum sağ-
layarak, bilişsel gelişim dönemlerinde ilerler (Erden ve Akman, 2000: s. 63)
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Şekil 1. Özümseme - Uzlaştırma ve Öğrenme 

 
(Herganhahn ve Olson, 1997: s.284)

 Dengeleme (Equilibration)

 Dengeleme, yüksek düzeyde adaptasyonu sağlamak için kişinin deneyim-
lerini organize etmesidir. Özümseme ve uyumsama mekanizmaları dengele-
me ile çalışır ve zihinsel gelişimi sağlar (Herganhahn ve Olson, 1997: s.284). 
Özümseme ve uyumsama süreçlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu dengeleme 
süreci ortaya çıkar. Dengeleme ile bireyin yeni karşılaştığı bir durumla, kendi-
sinde önceden var olan bilgi ve deneyimleri arasında denge kurmak için yaptığı 
zihinsel işlemlerden bahsedilmektedir. Eğer karşılaşılan bir durum, bireyde var 
olan şemalar ile özümsenemeyecek ise denge bozulur. Piaget’ye göre, kişiler sü-
rekli dengede kalmayı tercih ettiklerinden, bir dengesizlik durumunda tedirgin-
lik hissederler. Bu tedirginliği kaldırmak için çaba göstermek, yani değişiklikle 
baş edebilecek yeni bilgiler edinmeye çalışmak, yeni duruma uyum yapmak 
gerekmektedir. Bu da bilişsel gelişimi hızlandırmaktadır. Sonuçta, bilişsel geli-
şim, dengenin bozularak yeniden sağlanmasıyla ortaya çıkar (Erden ve Akman, 
2000: s.64). 
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Şekil 2. Zihinsel Faaliyetlerin Dengelenme Süreci

Piaget’nin bilişsel gelişim aşamaları 

Piaget, Alfred-Binet zeka testlerinin ulusal düzeyde uygulanmasında görev 
aldığında, bazı çocukların sürekli olarak aynı sorulara yanlış yanıtlar verdik-
lerini gözlemiştir. Bu olgunun, çocuklarda kronolojik yaşa bağlı bir düşünme 
sisteminin var oluşunu gösterdiğini belirtir. Piaget, öğrenmeyi biyolojik yapının 
gelişimine bağlı zihinsel yapının ürünü olarak görür. Her organizma kendi ya-
şam biçimine özgü eylemleri gerçekleştirebilir. Sahip olduğu biyolojik yapısının 
altında ve üstünde davranış gösteremez (Akyıldız, 1994). Piaget, aynı durum-
larda ve aynı yaşlardaki çocuklarda olduğuna inandığı dört bilişsel aşamadan 
bahseder. Piaget’nin teorisinin büyük bir parçasını bilişsel yetenek kapasitesini 
belirleyen dört bilişsel aşama oluşturur:

1. Duyusal Motor Dönem (The Sensimotor Stage) (Doğumdan 2 yaşına 
kadar)

2. İşlem Öncesi Dönem (The Preoperational Stage) (2 yaşından 6-7 yaşına 
kadar)

3. Somut İşlemler Dönemi (The Concrete Operational Stage) (6-7 yaşın-
dan 11-12 yaşına kadar)

4. Soyut İşlemler Dönemi (The Formal Operational Stage) (11-12 yaşın-
dan erişkinliğe kadar)

Duyusal Motor Dönem (The Sensimotor Stage)

Piaget, duyusal motor dönemdeki çocukların öncelikle davranışlar ve algı-
lar üzerine şemalar geliştirdiğini düşünür. Bu dönemdeki çocukların adeta par-
çalar halindeki hızlı bir görüntü ardındaki objeler hakkında düşünebilecek ye-
terli zihinsel kapasitesi yoktur. Çünkü henüz yeterince obje ve durum görmedik-
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lerinden ve dolayısıyla çok az kavrama sahip olduklarından bunları zihinlerinde 
canlandıramazlar (Stenberg and Williams, 2002). Bu dönemde davranışlara yön 
veren dış dünyadan elde edilen duyumların nitelik ve şiddetidir. Temel öğrenme 
biçimi, duyumlara verilen doğal tepkilerdir (Akyıldız,1994).

İşlem Öncesi Dönem 

Bu dönem de kendi içinde ikiye ayrılır:
1. Sembolik İşlemler Dönemi (2 yaşından 4 yaşına kadar)
2. Sezgisel Dönem (4 yaşından 6-7 yaşına kadar)

Sembolik İşlemler Dönemi

Bu dönemde çocuk, gözünün önünde olmayan ya da hiç var olmayan obje, 
olay, kişi, vb. temsil eden semboller geliştirmeye başlar. Cetveli tabanca, bir 
yastığı bebek olarak alıp oynayabilir. Bu dönemde çocuğun, sembolik oyunla-
rından, öykülerinden, resimlerinden yararlanarak çocuğun korkuları, duyguları, 
düşünceleri, vb. dünyayı algılayış biçimi hakkında bilgi edinerek çocuğun sağ-
lıklı gelişimine yardım edilebilir. Bu dönemde çocuk ben merkezlidir, objeleri 
tek bir özelliğiyle sınıflandırabilir (Fidan ve Erden, 1998).

Sezgisel Dönem

Bu dönemdeki çocuklar, problemleri mantık yoluyla değil sezgileriyle çö-
zerler (Fidan ve Erden, 1998). Hızlı görüntü parçaları halindeki davranışlar ve 
algılardan bağımsız olarak şemalar oluşturabilirler. Fakat yetişkin mantığı gibi 
ilişkilendiremezler (Stenberg and Williams, 2002). İşlemleri tersine çeviremez-
ler. Bir objenin mekandaki konumu değiştiğinde objenin miktarının değişme-
yeceğini anlayamazlar. Yani korunum kavramı gelişmemiştir (Fidan ve Erden, 
1998). Örneğin; 5 yaşındaki bir çocuğa şekli ve büyüklüğü belli üçünde de eşit 
su bulunan A ve B bardakları gösterilmiştir. C bardağı daha şişman ve kısadır. 
Çocuğa A ve B bardaklarındaki su miktarının aynı olup olmadığı sorulur. Ceva-
bı “evet” olur. B bardağındaki su, C bardağına dökülür. A ve C bardaklarındaki 
su miktarının aynı olup olmadığı sorulur. Çocuk; A bardağına işaret ederek “bu 
bardakta daha fazla su var çünkü daha uzun”, der. İki bardaktaki su miktarı ay-
nıdır ama bu dönemdeki çocuklar görünüşteki ve miktardaki değişiklikleri ka-
rıştırırlar (Stenberg and Williams, 2002). Çocuk sıralama, azlık çokluk, hacim 
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kavramlarında tutarlılık gösteremez. Düşünce yapıları hayalcidir. Doğal sonuç 
olarak da yetişkinlere göre mantık dışı yargılamalarda bulunması kaçınılmazdır 
(Akyıldız, 1994).

Somut İşlemler Dönemi 

Erişkin mantığı oluşmaya başlar ama gerçekle ilişki kurabilmeleri sınırlıdır. 
Çocuklar bu dönemde düşüncelerini ve duygularını başkalarıyla paylaşma ihti-
yacını olmadığını fark eder ve kişisel düşünceleri gerçekte var olan durumdan 
daha baskındır. Bu dönemde bilişsel gelişimleri henüz tamamlanmamıştır fakat 
pek çok mantıklı düşünme izleri gösterirler. Örneğin; pek çok hipotez içeren 
problemleri çözmek onlara güç gelir, konuyu ve nedenlerini anlamada, gerçekle 
ilişkilendirmede sorun yaşarlar (Stenberg and Williams, 2002). Gerekli kapasi-
teye soyut işlemler dönemine gelince ulaşırlar fakat bu dönemde sıralama, ilişki 
kurabilme, matematiksel işlem yapabilme becerileri kazanılır. Korunum kavra-
mı da gelişmiştir. Bu dönem çocuğuna göre her olayın nedeni vardır. Ancak bu 
neden tektir (Akyıldız, 1994). 

Soyut İşlemler Dönemi 

Bu dönemdekiler, gerçekte somutla ilgisi olmayan durumlar hakkında ko-
layca düşünebilirler. Mantıksal bir kurgusal durumun gerçek dünyadakinden 
farkını anlayabilirler. Pek çok hipotezi formüle edebilir ve sınayabilirler (Sten-
berg and Williams, 2002). Artık problemin çözümü somut yollarla sınırlanmaz, 
bilimsel yöntemi etkili bir biçimde kullanabilir hale gelirler (Fidan ve Erden, 
1998). Bu dönemdeki çocuk sentez yapabilir. Sosyal, felsefi, etik, politik sorun-
lar zihinsel jimnastik kaynakları olarak kullanılır (Akyıldız, 1994).

Piaget’ye göre bilişsel gelişim aşamalarında yaş dönemleri belirlenmiş olsa 
da, bu dönemler her bireyde aynı olmayabilir. Bir döneme geçiş bir  bireyde 
diğerinden daha erken ya da geç yaşanabilir. 

Bununla birlikte; Piaget’ye göre, bilişsel gelişim biyolojik olgunlaşma ile 
birlikte geçirilen yaşantılardan da etkilendiği için, bazı yetişkinlerin yaşları ne 
olursa olsun hiçbir zaman soyut işlemler dönemine ulaşamaması da mümkündür 
(Erden ve Akman, 2000).
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Piaget’nin bilişsel gelişim aşamalarının öğrenme bağlamında 
karşılaştırılması

Ormrod (2003: 27-29), Tablo 1’de Piaget’nin bilişsel gelişim aşamala-
rından işlem öncesi dönem ile somut işlemler dönemini; Tablo 2’de ise somut 
işlemler dönemi ile soyut işlemler dönemini öğrenme bağlamında örneklerle 
karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1. Piaget’nin İşlem Öncesi Dönem ile Somut İşlemler Dönemi 
Aşamalarının Öğrenme Bağlamında Karşılaştırılması

İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemler Dönemi

İşlem Öncesi Benmerkezcilik:
Öğrenciler bir şeyleri başkalarının 
bakış açılarından göremezler, sadece 
kendi bakış açılarından görme ihtimali 
olduğunu sanırlar.
Örnek:
Bir öğrenci, anlatacağı hikayeyi din-
leyicinin nasıl bir ön hazırlığa sahip 
olduğunu düşünmeden anlatır.

Bireysel Farklılıklar:
Öğrenciler diğerlerinin bakış açılarının 
onların bakış açılarından farklı olduğu-
nun; kendi bakış açılarının doğru olma-
yabileceğinin farkına varırlar. 
Örnek:
Öğrenci kendi düşüncelerinin geçerliliği-
ni sorar. “Doğru mu anladım?” gibi .

Korunum:
Öğrenciler sayı, kütle gibi miktarların; 
hiç birşey eklenmeden ya da alınmadan 
bütünün şekli değiştiğinde ya da bütün 
yeniden düzenlendiğinde değişeceğini 
düşünürler.
Örnek:
Üzerinde 5 tane kuruşluk dizili olan iki 
benzer sırada, kuruşluklar eşit miktar-
da yer kaplamaktadırlar. Bir sıradaki 
kuruşluk aralarındaki mesafe açılarak 
dizildiğinde, diğerinden daha uzun 
olacağından, bu mesafeleri açılmış 
kuruşlukların oluşturduğu  sıranın daha 
uzun olduğunu söyler.

Korunum:
Öğrenciler, bir şey eklenip çıkarılma-
dıkça ya da yeniden düzenlenmedikçe 
bütünün şekli değişse de miktarın aynı 
kaldığının farkına varır.
Örnek:
Boşlukta kapladıkları yeri önemsemek-
sizin, iki 5 kuruşluk sırasının eşit sayıda 
olduğunu kavrar. 
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Geri Alınamama Durumu – Kesinlik:
Öğrenci yaşanan sürecin geri alınabile-
ceğini düşünemez.
Örnek:
Öğrenci 5 tane kuruşluğun oluşturduğu 
uzun sıranın tekrar kısaltılarak eski 
haline getirildiğini ya da yeni eklemeler 
yapıldığını fark etmez.

Geri Alınma Durumu - Tersinirlik:
Öğrenci yaşanan sürecin geri alınabilece-
ğini anlar. 
Örnek: 
Öğrenci uzun sıradaki 5 tane kuruşluğu 
tekrar yakınlaştırarak iki sıranın da aynı 
uzunluğa sahip olduğunu gösterebilir. 
Aynı zamanda çıkarmanın, eklemenin 
tersi olduğunun farkına varır.

Nedenleri Transfer Edememe:
Öğrenci durağan durumlara odaklıdır, 
değişen süreçler üzerine düşünmek 
onun için güçtür.
Örnek:
Öğrenci, bir tırtılın bir kelebeğe dönü-
şebileceğini reddeder. Bunun yerine; 
tırtılın gittiğini, yerine kelebeğin uçarak 
gelip onunla yer değiştirdiğini söyler.

Nedenleri Transfer Edebilme:
Öğrenciler değişiklikleri ve onun etkile-
rini nedenlendirebilir.
Örnek:
Öğrenci, bir tırtılın metamorfoz (başka-
laşım) süreci içinde kelebeğe dönüşebile-
ceğini anlar.

Basit Sınıflandırma:
Öğrenci nesneleri sadece tek bir şekilde 
sınıflar.
Örnek:
Öğrenci bir annenin aynı zamanda bir 
doktor olabileceğini reddeder.

Çoklu Sınıflandırma:
Öğrenci nesnelerin pek çok şekilde sınıf-
landırabileceğini fark eder. 
Örnek:
Öğrenci bir annenin aynı zamanda bir 
doktor, bir sanatçı olabileceğini kavrar.

Tümevarımlı İlişkilendirme
Öğrenci ilişkisiz gerçekler arasında bağ 
kurar. İki olay birbirine yakın zamanda 
ve mekanda meydana geliyorsa bunlar 
arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
Örnek:
Öğrenci ayın bulutlarla oluştuğunu 
sanır.

Tümdengelimli İlişkilendirme:
Öğrenci bilginin iki ya da daha çok par-
çasından mantıksal bir bağ çizebilir.
Örnek:
Bir öğrenci tüm çocukların insan 
sayesinde oluştuğunu kavrar ve “tüm 
insan sayesinde oluşan varlıklar canlıdır, 
öyleyse tüm çocuklar da canlıdır”, diye 
düşünür.
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Tablo 2. Piaget’nin Somut İşlemler Dönemi İle Soyut İşlemler Dönemi 
Aşamalarının Öğrenme Bağlamında Karşılaştırılması

Somut Gerçekliğe Bağlılık
Öğrenciler gözledikleri somut objeleri 
mantıksal olarak birbiriyle ilişkilendire-
bilirler. Soyut, hipotezler halindeki ya da 
gerçek dışı düşünceleri ilişkilendiremez-
ler. 
Örnek: 
Öğrenci bir şeyin nasıl sıfırdan daha az 
olabileceğini merak ederek negatif sayı-
ları anlamakta zorluk çeker.

Soyut, Hipotezler Halindeki ve Gerçek 
Dışı Düşünceleri İlişkilendirebilme
Öğrenciler direk olarak somut ya da 
gözlenebilen gerçek olmayan şeyleri 
ilişkilendirebilirler. 
Örnek:
Öğrenci negatif sayıları anlar ve bunla-
rı matematik işlemlerinde etkili olarak 
kullanabilir.

Çoklu Hipotezleri Açık ve Kesin Olarak 
İfade Edememe ve Sınayamama
Öğrenciler bilimsel bir olguyu açıklama-
ya çalışırken sadece bir hipotez tanımla-
yabilir ve sınayabilirler.
Örnek:
Öğrenciye bir sarkacın daha hızlı ya da 
daha yavaş sallanmasını sağlayan şeyin 
ne olduğu sorulduğunda, öğrenci bunda 
sarkacın ağırlığının belirleyici olduğunu 
söyler.

Çoklu Hipotezleri Açık ve Kesin Ola-
rak İfade Edebilme ve Sınayabilme 
Öğrenciler bilimsel bir olguyu açıkla-
maya çalışırken sebep-sonuç ilişkisi 
hakkında pek çok hipotezi sınayabilir-
ler.
Örnek:
Öğrenciye bir sarkacın daha hızlı ya 
da daha yavaş sallanmasını sağlayan 
şeyin ne olduğu sorulduğunda, öğrenci 
ağırlık, uzunluk ve başlangıçta itme 
kuvvetinin mümkün açıklamalar oldu-
ğunu söyler.

Değişkenleri Ayırt ve Kontrol Edememe
Sebep-sonuç ilişkisi hakkındaki belli bir 
hipotezi doğrulamaya ya da doğrulama-
maya çalışırken öğrenciler eş zamanda 
birden fazla değişkeni sınarlar.
Örnek:
Bir sarkacın salınım sayısına etki edebi-
lecek etkenleri sınarken, öğrenci sarkacın 
boyunu kısaltırken aynı zamanda sarkaca 
daha çok ağırlık ekler.

Değişkenleri Ayırt Etme ve Kontrol 
Etme
Belli bir hipotezi doğrulamaya ya da 
doğrulamamaya çalışırken, öğrenciler 
diğer değişkenleri sabit tutarken bir 
tane değişkeni sınarlar.
Örnek:
Sarkacın salınım sayısına etki edebile-
cek etkenleri sınarken, öğrenci uzun-
luğu ve kuvveti sabit tutarken ağırlığın 
etkisini sınar. Daha sonra ağırlığı ve 
kuvveti sabit tutarken uzunluğun salı-
nım sayısına etkisini sınar.  
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Tablo 2’nin Devamıdır

Orantıları İlişkilendirememe 
Öğrenciler orantıları anlayamazlar.
Örnek:
Öğrenci kesirlerle ondalıklar arasındaki 
ilişkiyi anlamayamaz.

Orantıları İlişkilendirme 
Öğrenci orantıları anlayabilir ve bun-
ları matematiksel problemleri çözmede 
kullanabilirler.
Örnek:
Öğrenci kolayca orantılar, kesirler, 
ondalıklar ve oranlarla çalışabilir. 

Piaget’nin Bilişsel Teorisinin Öğretimsel Çıkarımları

Piaget’ye göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı değildir. Aktif bir role sahiptir. 
Bunun yanı sıra değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları bir-
birinden farklıdır. Piaget’ye göre insan amaçlıdır, araştırıcıdır, aktiftir. Piaget, 
bilişsel gelişimi biyolojik kavram ve ilkelerle açıklamaya çalışmıştır. Piaget’ye 
göre bilişsel gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonudur. Geleneksel 
eğitim, çocukların bilişsel gelişimlerine uygun değildir, onları sınırlandırıcı ni-
teliktedir. Oysa Piaget’ye göre eğitimin görevi, bireyin sosyal çevreye uyumu-
nu sağlamaktır. Eğitim çocuğun kalıtımla getirdiklerini, bilişsel gelişime uygun 
etkinliklerle desteklemelidir. Çocuklar araştırarak, etkinlikte bulunarak, yaşantı 
geçirerek bilgiyi kazanmalıdır. Okul,  yaşama hazırlayıcı değil, yaşamın kendisi 
olmalıdır (Fidan ve Erden, 1998: 123-124). 

Piaget’nin bilişsel gelişim aşamaları dikkate alındığında; çocukların öğren-
mesini sağlamak için özellikle okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında somut 
nesnelerle, materyallerle, olaylarla çalışması sağlanmalıdır. Sözcükler ve diğer 
semboller tek başlarına çocukların anlamalarını sağlamada çok az etkilidir. Ço-
cuğun objeleri tutması, hissetmesi, sıralaması, onlarla işlem yapması kavramla-
rı kazanmasına yardım edecek ve soyut düşünmeye geçişini kolaylaştıracaktır. 
Öğretmenler, somut işlemler dönemindeki öğrencilerinin yaparak yaşayarak so-
mut yollarla öğrenmelerini sağlamalı; yanlış öğrenmelere ya da öğrenememeye 
sebep olacak soyut yollarla bilgi aktarıcılığından kaçınmalıdır (Fidan ve Erden, 
1998).

Hartley’e (1999) göre Piaget’nin bilişsel teorisinin öğretimsel çıkarımları 
şöyledir:

•	 Bilgi iyi organize edilmelidir.
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Bilgiyi kötü düzenlenmiş materyale göre iyi düzenlenmiş materyalden öğ-
renmek ve hatırlamak, daha kolaydır.

•	 Bilgi açık ve net yapılandırılmış olmalıdır. 
Konu maddeleri anahtar kelimeler ve kavramlarla biri diğerine  zihinsel 

ilişkiler kurup biri diğerine bağlanarak iyi özümsenmelidir. İyi yapılandırılmış 
materyaller daha kolay öğrenilir ve hatırlanır.

•	 Çalışmaların algısal özelliği önemlidir.
Öğrenenler çevrelerinin farklı özelliklerine seçici algılarıyla dikkat ederler 

ve bu nedenle öğrenenlerin anlamasına yardımcı olmak üzere onlara problemle-
ri sunmada  seçilecek yollar önemlidir. 

•	 Önceden öğrenilmiş bilgiler önemlidir.
İnsanlara yeni öğretilecek bilgiler önceden bildikleriyle uyum sağlamalıdır. 

Bu nedenle yeni ya da farklı bilgilerin hangi yollarla ve hangi materyallerle 
sunulacağı önemlidir.

•	 Öğrenileceklerden etkilenmede bireysel farklılıklar önemlidir.
Bireysel yetenekler ve kişisel özelliklerdeki farklılıklar gibi bilişsel tarz ve 

yaklaşım metodu da öğrenmeyi etkiler.
•	 Bilişsel geri bildirim öğrenenlere yaptıkları çalışmalardaki başarıları ve 

başarısızlıkları hakkında bilgi verir. 
Bu geribildirim içsel ya da dışsal olabilir.  Bu geri bildirim basit bir ödül-

lendirme yerine, bilginin sağlamasını yaparak bilginin pekiştirilmesidir. Başka 
bir deyişle; bilgi ediniminin sonuçlarını anlamaktır.

•	 Anlayarak öğrenme ezbere öğrenmekten ya da anlamadan öğrenmekten 
daha iyidir.

Piaget’nin bilişsel oluşturmacılık kuramı ve öğretimsel çıkarımları

Piaget’nin özümseme ve uyumsama kavramları oluşturmacı öğrenmeyi 
açıklamada önemlidir. Bilginin özümsenmesi için var olan yapıların değiştiril-
mesi gereklidir. Oluşturmacılık açısından düşünüldüğünde, bir şeyi özümsedi-
ğimizde zihnimiz “fikirlerimin var olan yapısı ve doğruluğu iyi değil. Bu yeni 
bilgi için boşluk bul” biçiminde çalışır. 

Piaget, farklı fikirlerle karşılaşmanın bilgi gelişimi açısından önemli oldu-
ğunu savunmaktadır. Ona göre, çocuklar kendilerinin oluşturduğu fikirlere zıt 
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düşen bilgileri hiç duymamış ya da yaşamamışlarsa bilişsel gelişim sağlanama-
maktadır (Demirel, 2005). Piaget’ye göre çocuklar kendi düşüncelerinin oluş-
turucusudur. Bilginin oluşmasında öğrencinin kendi aktifliğinin önemine inanır 
ve bu noktada da davranışçılarla ters düşer. Piaget’ye göre öğrenim çevresi öğ-
rencinin ihtiyaçları ile uyumlu olmalıdır ve organizasyon  düşünceleri öğren-
ciden gelmelidir. Buna göre öğretmen geri planda kalmalıdır ve öğretmenlerin 
otoriteleri ve bilgileri öğrenciyi geri planda bırakmaya neden olmamalıdır. Öğ-
renci paylaşım için cesaretlendirilmeli ve çeşitli görevler üstlenmelidir  (Oates 
ve Grayson, 2004).

Piaget’nin bilişsel oluşturmacılık kuramının öğretimsel çıkarımları şöyle 
sıralanabilir:

•	 Eğitim programlarını düzenlerken her bir gelişim seviyesindeki düşün-
menin kendine özgü nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukla-
rın bilişsel gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır.

•	 Zihinsel yapıların yaratılması için öğrenenlerin öncelikle amaca ulaş-
mada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmeleri gereklidir.

•	 Öğrenenlere; sonraki fikirlerin öncüsü olarak hizmet edebilecek yar-
dımcı ya da rehber fikirler, onların var olan yanlış anlamlarıyla çelişen 
deneyimler ve kavrayıp uygulayabilecekleri alternatif yaşantılar sunula-
rak düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

•	 Öğrenenlerin yeni şema geliştirmeleri yanında var olan şemalarını ge-
liştirmeleri için özümseme ve uyumsama arasında denge kurulmalıdır.

•	 Çocukların doğuştan getirdiği bilimsel özelliği yansıtmalarına yardımcı 
olunmalı, bunun için doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir.

•	 Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı,yanlışı vurgulamak ye-
rine fikrin altında yatan nedenler araştırılmalıdır.

•	 Yeni bilişsel yapıların eskilerinin üzerine kurulduğu düşünülerek öğren-
me süreçlerinde öğrenenlerin önbilgileri dikkate alınmalıdır (Demirel, 
2005).

Oluşturmacılığa göre öğrenme, bilginin pasif bir şekilde ele alımı değil, 
öğrenenin fenomonolojik kavramlarının oluşturulması ya da yeniden oluşturul-
masının aktif olarak devamlılık gösteren bir süreçtir. Yani ezberleme ve bilginin 
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yeniden üretimi yerine anlamayı vurgulamak ve anlam oluşturmada sosyal etki-
leşim ve işbirliği önemli olmaktadır (Gürol, 2005).

Oluşturmacılığın Öğrenme İlkeleri

İlkeler öğrenmenin bireylerin anlamlar oluşturmasından doğduğunu vur-
gular.

•	 Öğrenme etkin bir süreçtir, öğrenciler duyusal girdiyi anlam oluştur-
mak için kullanır. Bu ilkenin daha geleneksel oluşturulmuş şekli etkin 
öğrenenin bir şey yapması gerektiği düşüncesinin vurgulanmasıdır. Öğ-
renme dış dünyada var olan bilgiyi edilgen olarak kabul ediş değildir, 
öğrenenin dünyayla etkileşime geçmesidir.

•	 İnsanlar, öğrenirken öğrenmeyi de öğrenirler. Öğrenme hem anlamın 
oluşturulmasından, hem de anlamlar dizgesi oluşturulmasından meyda-
na gelir. Oluşturduğumuz her anlam, benzer örneğe uyacak diğer olgu-
ları da daha iyi anlamamızı sağlar.

•	 Anlam oluşturma etkinliği zihinseldir, zihinde gerçekleşir.Fiziksel et-
kinlik,elle tecrübe etmek, öğrenmek için gerekli olabilir; özellikle ço-
cuklar için .Ancak yeterli değildir; elleri olduğu kadar zihinsel becerileri 
harekete geçirecek etkinlikler sağlamak gerekmektedir.

•	 Öğrenme dili içerir, dil öğrenmeyi etkiler. Araştırmacılar,insanların öğ-
renirken kendi kendilerine konuştuğunu vurgulamışlardır.

•	 Öğrenme toplumsal bir etkinliktir. Bizim öğrenmemiz çok yakın bir şe-
kilde diğer insanlarla, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla, ailemizle ve 
tanıdıklarımızla ilişkilidir. 

•	 Öğrenme bağlamsaldır; biz yalıtılmış gerçeklikleri ve kuramları hayatı-
mızdan ayrı, zihnimizin soyut bir yerinde öğrenmiyoruz. Korkularımı-
za, önyargılarımıza, inandıklarımıza ve bildiklerimize, başka bir anla-
tımla ön bilgi ve deneyimlerimize göre öğreniyoruz.Öğrenme etkin ve 
toplumsal bir kavramdır,hayatımızla öğrenmeyi birbirinden ayıramayız.

•	 Öğrenmek için bilgiye gereksinim vardır. Üzerine inşa edebileceğimiz 
daha önceden oluşturulmuş bir bilgi olmadan yeni bilgiyi özümsemek 
olası değildir. Öğrendikçe daha da fazla öğrenebiliriz.Bu yüzden,öğret-
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me ile ilgili her eylem öğrencinin ön bilgisini ve deneyimini temel alma 
yönünde olmalıdır.

•	 Öğrenmek için zamana gereksimin vardır, öğrenme anlık değildir. İyi 
öğrenmek için düşüncelerimizi tekrar tekrar gözden geçirmeli, deneme-
li, onlarla oynamalı ve kullanmalıyız.Öğrendiğimiz herhangi bir bilgiye 
bakarsak onun tekrar tekrar maruz kalma ve düşüncenin ürünü olduğunu 
anlarız.Hatta çok derin görüşlerin, öncesel uzun hazırlanmalara bağlı 
olduğunu görürüz.

•	 Güdüleme öğrenmede anahtar kavramlardan biridir. Öğrenmeye yar-
dımcı olmakla kalmaz, öğrenmek için temeldir aynı zamanda. Nedenini 
bilmeden öğrendiğimiz bilgiyi kullanıma geçiremeyebiliriz (Can,2004). 

 İlgili Araştırmalar 

Piaget benzeşim modelinde ağırlık ve sayıyı karıştırmayı engelledikten son-
ra negatif etki ile ne söyleyeceğini öğretmek

Piaget’nin modeli, karıştırmayı engellemek üzere çocukların yetenekleriyle 
ilgili yapılabilecek pek çok şey içerir. Bu araştırmada 11 yaş çocuklarında kro-
nometrik dizi kullanılmıştır. Bu çocuklar, Piaget’nin ağırlık kavramında başarılı 
olmuşlardır. Bilişsel engellemeyi test etmek için, deneysel düzen “Sayı ağırlığa 
eşittir” yanıltıcı stratejisini engellemek üzere kurulmuştur. Piaget’nin benzeşim 
modelinde başarı, engelleme sürecine dayanmaktadır (Schirlin ve Houde, 2007).

Arizona’da sosyal dersler müfredat programı tartışılırken ilkokul öğret-
menlerinin Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Teorisi uygulaması

Bu araştırmada, eğitimcilerin, Arizona’daki var olan sosyal derslerin stan-
dartlarını çürütmek üzere Jean Piaget’nin bilişsel gelişimle ilişkili teorilerini 
kullanmaları araştırılmıştır. Araştırma, öz bilgiyi sağlamak ve genişleterek müf-
redat iskeletini tamamlayarak çocukların tarih öğrenmeleri üzerinedir. Veriler, 
50 toplum inceleyicisinin standartlar üzerine yorum yazılarından ve toplum 
inceleme süreci boyunca önerilen ve kabul edilen değişiklikleri içeren taslak 
standartların kopyalarından oluşmaktadır. Tüm bu yorumlar incelenirken; öğret-
menlerin sıklıkla Piaget’nin teorisinin temellendirdiği uygulamalara başvurduk-
ları ve yeni standartları reddettikleri görülmüştür. Sonuçta; öğrencilerin tarihi, 
öğretmenlerin gelişime uygun uygulamalar kullanarak oluşturulmuş müfredat 
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iskeletinden öğrenebilecekleri görülmüştür. Öğretmenlerin konu üzerine anlaş-
mazlıkları, Piaget’yi anlama biçimlerine dayanmaktadır (Hinde ve Perry, 2007).

Okumaya başlamada Mantıksal-Matematiksel süreç
Ses farkındalığı, çocukların alfabetik prensibi içselleştirmelerinde temel bi-

leşen olarak gösterilir. Çocukları okumaya daha iyi hazırlamak üzere, program-
lar onların ses farkındalığını artırmak üzere geliştirilir. Okuma programlarının 
gelişiminde, öğrencilerin okula başlamalarından itibaren yıllar içinde yazılı dili 
nasıl anladıklarının dikkate alınmamasıdır. Bu da araştırmanın temel çıkış nok-
talarından birini oluşturmaktadır. Bu  araştırma, okuma öğretiminin geliştiril-
mesinde eğitimcilerin bilgilendirilmesini sağlayacak Piaget’nin bilişsel gelişim 
teorisiyle ilişkilidir. 

Etkili bir ses farkındalığı için, çocuklar kelime ve hece ilişkisini anlamalı-
dırlar. Bu ilişkiyi anlamak, Piaget tarafından parça-bütün ilişkisi olarak betim-
lenen mantıksal-matematiksel bilgi alanı ile aynı süreçte oluşur. 5-10 yaşlarında 
39 çocuk, temel okuryazarlık becerileri akıcı Ses Birim Parçalama Modelinde 
dinamik göstergelerle ve Anlamsız Akıcı Kelimeler Modeli ile eğitilmiştir. Pi-
aget’nin parça-bütün nedensellik modelleri ile iki araştırmacının oluşturduğu 
modellerle de eğitilmişlerdir. Araştırmacı, kelime çeşitleme ve harf çeşitleme-
leri içeren modeller oluşturmuştur ve bunları konuları sınıflama için kullana-
rak çeşitli kriterlerle denemeler yapmıştır. Yaşa göre, sesbirim parçalama ile 
anlamsız akıcı kelimeler modelinin ki kare analizleri akıcı ses farkındalığının 
gelişimsel bir süreci takip ettiğini göstermiştir. Piaget’nin gelişimsel davranış 
tanımlamaları ile ilişkiler de tanımlanmıştır. Tüm model ilişkileri ses farkındalı-
ğı gelişiminin parça-bütün nedensellik gelişimi ile bağlantılı olarak oluştuğunu 
ve ses farkındalığı gelişiminin mantıksal-matematiksel bir süreç olduğunu gös-
termiştir (Greer, 2005).

Yedi ilkokul öğretmeninin oluşturmacı öğrenmeye bakış açıları ve oluştur-
macı öğrenmenin onların Matematik öğretimine etkileri

 Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin oluşturmacı öğrenmeye bakış açıları-
nı belirlemektir. Oluşturmacı öğrenmenin öğretmenlerin matematik öğretimine 
ilişkin kararlarını etkileyip etkilemediğini, öğretmenlerin öğrencilerinin prob-
lem çözme, matematiksel ilişkilendirme ve nedenleri görme becerilerini keş-
fetmek üzere bu araştırma, nitel yöntemlerle modellendirilmiştir. Araştırmaya 
matematikte öğretimsel kararlarını Piaget’nin oluşturmacı öğrenme teorisine 
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göre temellendiren yedi ilkokul öğretmeni katılmıştır. Veri toplama teknikleri, 
gözlemleme, bireysel görüşme ve grup görüşmesidir. 

 Öncelikle üç bulgu elde edilmiştir. Birincisi; katılımcıların oluşturmacılık 
üzerine görüşleri, oluşturmacılık kuramcılarınki ile benzerdir ve öğrenmenin 
aktif, oluşturmacı süreç olduğu, yeni bilgilerin öncekiler üzerine inşa edildiği, 
bireyselliği, özerkliği desteklediği, sosyal etkileşimin ve aktif öğrenmenin bil-
ginin oluşmasında gerekli olduğu inançlarını içermektedir. İkincisi, katılımcılar 
matematik öğretimine ilişkin alacakları kararlarda oluşturmacı öğrenmeyi ade-
ta bir temel iskelet olarak kullanmaktadırlar. Öğrencileri özerk olmaları, kendi 
öğrenmelerinden sorumlu olmaları ve matematik öğrenmek için heyecan duy-
maları için yüreklendirmekteler. Öğrenciler kendi problem çözme stratejileri-
ni açıklamaktadırlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisi serbest risk ortamında aktif bir 
şekildedir. Üçüncü bulgu; katılımcılar, öğrencilerinin problem çözebildiklerine, 
matematiksel nedensellik kurabildiklerine ve matematiksel ilişkilendirme yapa-
bildiklerine dair objektif ve subjektif  kanıtlar göstermektedir. 

Bu tür oluşturmacı sınıflarda; öğrencilerin özerk öğrenenler olmaya yü-
reklendirildikleri ve kendi matematiksel bilgilerini oluşturdukları görülmüştür. 
Yanlış cevaplar öğrenme olanakları sunmaktadır. Nedensellik desteklenerek 
öğrencilerin matematiksel zeka gelişimi sağlanmaktadır. Öğrenciler birbiriyle 
etkileşim içindedir ve öğretmen onların matematiksel fikirlerini, inançlarını ve 
sorularını ilişkilendirmektedir (Brewer, 1997).

İngiltere’de Piaget ve Bruner’in görüşlerinin ilköğretimde Tarih öğretimi-
ne yansıması üzerine bir araştırma 

Ata (1998) tarafından yapılan araştırma aşağıda kısaltılarak sunulmuştur:
“Bu çalışma, İngiltere’de tarih öğretimine Piaget ve Bruner yaklaşımları-

nın etkisinden söz etmektedir. Tarihsel perspektif içerisinde, İngiltere’de çocu-
ğun tarihte düşünmesi ve öğrenmesine ilişkin araştırmaların ve “Yeni Tarih” 
yaklaşımının tarih programının inşasına etkilerini göstermeye ve bu araştırma-
ları, Türkiye’de ilköğretim düzeyinde tarih öğretimine ilişkin yapılan araştır-
malar ile karşılaştırmaya çalışmaktadır. Bildiride, 1995 Ulusal Tarih Progra-
mı’nın yapısı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, bu yapıyı etkileyen “Yeni 
Tarih” anlayışından, çocuklara tarih öğretiminin psikolojik boyutlarına ilişkin 
deneysel çalışmalardan ve bu çalışmaların çıkış noktası olan Piaget ve Bru-
ner’in görüşlerinin oluşturduğu tartışma ortamı tarihsel bir perspektif içinde 
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ele alınmıştır. David Elkind ve Roy Hallam gibi eğitimciler, soyut kavramlarla 
dolu olan tarihin belli yaş altında çocuklara öğretilmemesi gerektiği yönünde 
Piaget’in çalışmalarını, tarih öğretimine taşımışlardır. (Gunning, 1978: 11). 
Örneğin, David Elkind (1970) ilkokul çağındaki çocukların sosyal bilgilerde 
olgular ile teorileri ayırmada ve somut düşünce oluşturmada yeteneksizlikle-
rini göstermeye çalışırken, R. N. Hallam (1994:134), Piaget’nin geliştirdiği 
çerçeveden hareketle, yaptığı araştırmalar ile çocukların tarihsel düşünmede 
soyut işlem aşamasına 16.5 yaşından önce ulaşamayacağı sonucuna ulaştı. 13 
yaşındaki çocukların üzerinde yaptığı araştırmada cevapların çoğunun somut 
düzeyde olduğunu göstermiştir. Piaget’nin kendisi de, 7-10 yaş arasındaki ço-
cukların aile ve memleket kavramlarına ait bazı tanımlarına dikkat çekmiş, 9 
yaşına kadar görülen öğrencilerin 4/3’nün aynı zamanda hem Cenevizli hem de 
İsviçreli olunabileceğini kabul etmediklerini, yani parça-bütün ilişkisini kavra-
yamadıklarını göstermiştir. Piaget, çocukların sorduğu sorulara örnek vererek, 
eğitimin bu sorulara yanıt verecek nitelikte olması gerektiğini ileri sürmüştür. 
Öte yandan, Martin Booth(1987:22), Piaget’nin modelinin tarihsel düşünmeyi 
ölçmeye uygun olmadığını, çünkü bu modelin tümevarım ve tümdengelimi içe-
ren doğa bilimlerindeki deneyimlere dayandığını ileri sürmüştür. Piaget gibi ge-
lişim psikologlarının tarihsel düşünme için gerekli kavram ve becerilerin eriş-
kinliğe kadar gelişmediğini ileri sürmeleri küçük çocuklara tarih öğretiminin 
azaltılmasına veya kaldırılmasında eğitimcileri bile ikna etmiştir. Eğer, çocuk 
ancak soyut işlemler aşamasında yakın çevreyi, varsayımsal bir geçmişi ya da 
geleceğe bağlayan olası sorunlarla uğraşabiliyorsa, tarih dersini 16.5 yaş son-
rası başlatmak gerekiyordu. Bu yaşı ise çağdaş devletler, birer yurttaş olarak, 
geleceğin büyüklerine kendi değerlerini kazandırmada çok geç buldukları için 
sorunu Kuzey Amerika’da ilköğretimde Sosyal Bilgiler dersini programa ko-
yarak çözmüş, İngiltere’de ise hangi tür bilginin ilköğretim çocuğu için somut 
olduğunu tespit edilip, Tarih’i “ somutlaştırma” çabasına gidilmiştir. İlköğre-
tim 6, 7, 8 de öğrenciler, 16 yaşının altındadır. Tarihte somut işlem aşamasını 
yaşamaktadır. Belki bazı zeki öğrenciler, soyut işlem dönemine ulaşabilir. Bu 
yüzden tarih programı çoğunluğun akıl yürütmesindeki sınırlılıklar göz önüne 
getirilerek düzenlenmiştir. 14 yaşındaki öğrencilere tarih çok değişkenli olmak-
sızın, soyut olmaksızın sunulmuştur. İngiltere’de 1995 tarih programında, tarih 
ders öğretiminde seçilen materyaller öğrencinin gelişim şemasına uygun olarak 
seçilmiştir. İşlem öncesi ve somut işlem aşamadaki(5-7/7-12 yaşlar için) çocuk-
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lara, ulaşım araçları, giyim kuşam, ev tipleri gibi somut materyallere dayalı 
dersler öngörülmüştür. Yani, mümkün oldukça, nesnelerden, aileden, çevreden 
hareket eden bir program yapılmıştır. Tarih programı, ilköğretim düzeyinde 
çocukları, arkeologların çalışmasına ve yöntemine yönlendirmektedir. Somut 
İşlem döneminde çocuklara, somut nesnelere bağlı olarak karşılaştırma, sınıf-
lama, sıralama yaptırılmaktadır. Örneğin, modern dönemindeki evler, ile Tudor 
ve Roma dönemi evler karşılaştırılmakta, çocuğun, son 400 yılda hızlı değişi-
min olduğu sonucuna ulaşması sağlanmaktadır. Eskiçağ tarihinde de, gündelik 
hayat, piramitler, endüstri, ticaret, tarım gibi konular üzerinde durulmaktadır. 
İngiltere’de çocuklar için “dokunabilir müzelerin” ortaya çıkması da Piaget 
gibi gelişim psikologlarının bulguları sonucudur. Piaget’e göre, eylem düşün-
ceden önce gelir, Bir nesneyi tanımak onun üzerinde eylemde bulunmaktır. Bu 
anlayışın uygulamaya dönüştüğü aktif İngiliz müzelerinde artık nesneler came-
kanlarda saklanmıyor, reprodüksiyonları çocukların kullanımına sunulmaktadır 
(Bekir Onur, 1992: 17). Piaget’ye göre, somut işlem aşamasında, çocuklar, öz-
gürlük ve adalet gibi kavramları konuşmada kullanır, ama içeriklerini kavrama-
da sorunları vardır. Program, ilköğretim 6, 7, 8 sınıflarında soyut fikirlerden söz 
edilebileceğini, fakat bunların, öğrencinin günlük yaşamı ile gerektiğini ileri 
sürer. Türkiye’de ilköğretim 4. ve 5. Sınıf çocuklarının tarihte düşünmelerine 
ilişkin bilinen ilk deneysel çalışmayı 1925 yılında Ali Fahrettin (Alper?) Bey 
yapmıştır. İlköğretim düzeyinde tarih öğretiminin başarısız olduğu kötümser gö-
rüşünü benimsemiş görünen Fahrettin Bey’in söyledikleri adeta Piagetci yak-
laşımları hatırlatmaktadır. 1960’lardan 1995’e İngiliz tarih programlarında; 
öğrenme durumları, bir yandan çocukların düşünme süreçlerine uygun olarak 
düzenlenirken, öte yandan çocuğun mantıksal düşünmesini hızlandıracak şekil-
de düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu tarihsel dönem içinde, tarih programı, Jerome 
Bruner’in çocuğun öğrenmesine ilişkin iyimser görüşünün, Piaget’nin kötümser 
görüşüne egemen olduğu rasyonaliteye dayanan bir evrim süreci geçirmiştir. 
Bununla birlikte, İngilizler, Piaget’nin zihinsel gelişim aşamalarını göz önünde 
tutmuşlardır. İngiltere’de Tarih’i, bilgi yığını olarak değil de, araştırma yönte-
mi olarak öğretilmesi anlayışı benimsenmiştir. Bu şekilde öğrencilerin, kaynak 
materyalleri kullanarak, tarihçilerinkine benzer bir süreçle, kendi tarihlerini 
kendilerinin yazması (doing history) görüşü egemen olmuştur. En azından ta-
rih ders kitabı ve programını hazırlarken, hedef-davranışları belirlerken, Pia-
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get’nin çalışmaları “çocuklardan bilişsel düzeyde ne bekleyebiliriz, kapasiteleri 
nedir?”sorularını gündeme getirebilmelidir.” 

Oyun, bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky ve sonrası

Nicolopoulou (1993) tarafından yapılan araştırma aşağıda kısaca sunul-
muştur: 

“Bu makale, oyun ve bilişsel gelişim araştırmalarına eleştirel bir bakışın 
yanısıra bu bakışı aydınlatan iki büyük kuramsal çerçevenin bir analizini orta-
ya koymaktadır. Son zamanlara kadar bu alandaki başat etki, oyuna yaklaşımı, 
bilişsel gelişim kuramının bütünleyici bir parçasını oluşturan Piaget’in olmuş-
tur. Piagetci araştırma programı tükenmiş olmaktan uzak olmasına karşın, bu 
programın sınırlılıklarına ilişkin kanı giderek yaygınlaşmaktadır ve Piaget’in 
gelişim kuramı artan boyutlarda eleştirilere hedef olmaktadır. Özellikle eleşti-
rilerin bir boyutu, Piagetci çerçevenin toplumsal ve kültürel etmenlere yönelt-
tiği ilginin yetersiz olduğunu önesürmektedir. Bu makalede savunulan nokta, 
Vygotsky’nin sosyokültürel yaklaşımlı zihinsel gelişim kuramının çerçevesinin 
en azından Piaget’in yaklaşımını yararlı bir şekilde tamamladığı ve oyun araş-
tırmalarını biçimlendirmede gittikçe daha önemli hale geldiğidir. Piaget’in an-
layışı, oyunu doğrudan doğruya bilişsel süreçler ve bilişsel gelişim bağlamına 
yerleştirmektedir. Piaget için oyun, dışarıdan gözlemlenebilen yollarla diğer 
davranışlardan açık bir biçimde ayrılan farklı bir davranış türü değildir. Zi-
hinsel yaşamda oyun öğesini belirleyen şey, daha çok, bir dizi etkinlikte az ya 
da çok ifadesini bulabilen, davranışa doğru özel bir yönelimdir. Bu yönelim, 
Piaget’in “özümleme” olarak adlandırdığı zihinsel etkinlik eğilimindeki çok ya 
da az özel üstünlüğü tarafından tanımlanmaktadır. Oyun özümlemenin uymaya 
üstünlüğüyle belirlenmektedir; kişi, olayları ve nesneleri, mevcut zihinsel yapı-
larının içine almaktadır.

Piaget, birbirini izleyen üç sistemi -alıştırma oyunu, sembolik oyun ve 
kurallı oyun- tanımlayarak çocukların yaşamın ilk yedi yılındaki oyunlarının 
evriminin anahatlarını çizmiştir. Bu sistemler duyu-devinim, işlem öncesi ve 
somut işlem zekâlarının birebir karşılıklarıdır. Özetle, Piaget oyun gelişiminin 
saf bireysel süreçlerden ve doğuştan gelen özel sembollerden, toplumsal oyuna 
ve ortak sembolizme doğru ilerlediğini belirtmektedir. Oyun, çocuğun zihin-
sel yapısından kaynaklanır ve ancak bu yapı tarafından açıklanabilir. Oyun, 
özümlemenin uyum sağlamadan farklılaşması ile başlayan bir etkinlik biçimidir 
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ve özellikle özümleme kendi başına işlevde bulunabildiği zaman ortaya çıkar. 
Yapılan bazı araştırmalarda, oyun Piaget’in başlangıçta ortaya attığı gibi, bir 
etkinlik biçimi ya da yönelimi olarak görülmekten çok, bireysel davranışsal bir 
eğilim (örneğin, Rubin ve ark., 1983), bilişsel bir beceri (örneğin, Fein, 1981) 
ve hatta kendi başına bilişsel bir süreç (örneğin, Vandenberg, 1980) olarak gö-
rülme eğilimindedir Piaget’in -bilginin yaratılması ve kazanılması için arala-
rında karşılıklı etkileşim ve birlik olması gereken- özümleme ile uyma arasın-
daki analitik ayrılığı ortaya koyma eğiliminden kaynaklanan bir başka sorun, 
doğrudan, sırasıyla, oyun ve taklit psikolojik etkinlikleri arasındaki karşıtlığa 
dayanmaktadır (Piaget, en azından 3 yaşına kadar böyle olduğunu düşünmek-
tedir. Bu bağlamda 3. yıldan sonra, özümleme ile uyma arasındaki ayrımın, 
bütünüyle analitik olduğunu önesürmektedir; ancak, bu çerçeveye bağlı kalarak 
daha ileriki yaşlarda oyunu nasıl ele alacağımız açık değildir). Bu girişim, bir-
çok başka sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan birincisi, oyun ve taklit 
psikolojik etkinliklerinin birbirinden yalıtılmış ve tek boyutlu analitik öğelere 
indirgenmiş olmalarıdır. Dolayısıyla, Piaget oyunu “uç” özümleme ile, taklidi 
de “uç” uyma ile özdeşleştirmektedir. Üstelik, oyunun taklitten böyle yalıtıl-
masının yeni bilgilerin üretilmesine katkıda bulunduğu düşünülemez. Piaget’e 
göre, bu kuramda özümleme ile uymanın eşgüdümünü gerçekleştiren tek etkinlik 
türü oldukları için, yalnızca zekâ eylemleri bunu yapabilir. Sonuç olarak Piaget, 
oyunu zaten var olan psikolojik yapıların anlatımına indirgeyerek, oyunu yeni 
bir gelişim bağlamı olarak görme fırsatını ortadan kaldırmaktadır Piaget oyun 
araştırmalarında özellikle sosyo kültürel boyutun olmaması, bu boyutu merkezi 
bir boyut olarak gören Vygotsky’nin etkisi için bir alan yaratan nokta olmuştur.”

SONUÇ

Bilişsel yaklaşımın gelişmesinde Jean Piaget önemli bir role sahiptir. Pi-
aget, yaptığı araştırmalarla çocuğun düşünme sürecinde düzenli aşamalar ol-
duğunu keşfetmiştir. Piaget, her çocuğun kendi dünyalarını keşfederken aynı 
hataları yaparak ve aynı sonuca ulaşarak, aynı ardışık süreçlerden geçtiğini fark 
etmiştir. 

Pek çok öğrenme teorisyeninin tersine Piaget, çevrenin çocuğu şekillendir-
diğini düşünmez. Daha çok, çocuğun tıpkı bir yetişkin gibi aktif olarak çevreyi 
anlamak üzere çevreyi araştırdığını düşünür. Süreç içinde, Piaget çevresindeki 
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objeleri ve insanları inceleyerek keşfetmiştir ve bunları anlamak üzere ilgili ye-
teneklerini kullanmıştır (Bee, 1997: 22).

Piaget düşünme sürecinde değişimin gerçekleşmesini dört faktörle açıklar. 
Biyolojik olgunlaşma, aktivasyon, sosyal deneyimler ve denge kurma.

Bilişsel teoride bireyin rolü, uyum sağlama ile eski bilgilerle ön hazırlığı 
sağlama ve yeni zihinsel şemaların geliştirilmesi, özümsemeyle yeni bilgiyi iç-
selleştirme, denge kurma sürecinde ise bilişsel kapasiteler ile çevre bileşenleri 
arasında başarılı bir denge kurma çabası göstermektir. 

Piaget, bilgiyi sadece pasif bir zihinsel kategori olarak görmez, zihinsel ya 
da fiziksel aktiviteler olarak görür ve ona göre, aktivitelerin her biri bir şema 
tarafından anlamlandırılır. Bu nedenle şema, gerçekte bir kategori değil; bilgi-
yi çeşitli biçimlerde kategorilendirmektir. Ayrıca her bebek yaşama belli basit 
şemalarla başlar. Bakmak, tatmak, dokunmak, duymak, ulaşmak gibi. Sonraları 
çocuk bir objeyi diğeriyle karşılaştırarak  ya da kategorilendirerek zihinsel şe-
malarını geliştirir. bilişsel gelişim tamamen mevcut şemalara bağımlıdır. Hiçbir 
bilgi kendi başına mevcut şemalardan bağımsız olarak hafızada ayrı bir yere 
yerleştirilemez. Piaget, aynı durumlarda ve aynı yaşlardaki çocuklarda oldu-
ğuna inandığı dört bilişsel aşamadan bahseder. Piaget’nin teorisinin büyük bir 
parçasını bilişsel yetenek kapasitesini belirleyen duyusal motor, işlem öncesi, 
somut ve soyut işlemler dönemi olmak üzere dört bilişsel aşama oluşturur.

Piaget’ye göre bilişsel gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonu-
cudur. Geleneksel eğitim, çocukların bilişsel gelişimlerine uygun değildir, onla-
rı sınırlandırıcı niteliktedir. Oysa Piaget’ye göre eğitimin görevi, bireyin sosyal 
çevreye uyumunu sağlamaktır. Eğitim çocuğun kalıtımla getirdiklerini, bilişsel 
gelişime uygun etkinliklerle desteklemelidir. Çocuklar araştırarak, etkinlikte 
bulunarak, yaşantı geçirerek bilgiyi kazanmalıdır. Okul,  yaşama hazırlayıcı de-
ğil, yaşamın kendisi olmalıdır (Fidan ve Erden, 1998).

Piaget’nin bilişsel teorisinin öğretimsel çıkarımları şöyledir: (1) Bilgi iyi 
organize edilmelidir. (2) Bilgi açık ve net yapılandırılmış olmalıdır. Konu mad-
deleri anahtar kelimeler ve kavramlarla biri diğerine zihinsel ilişkiler kurup biri 
diğerine bağlanarak iyi özümsenmelidir. (3) Çalışmaların algısal özelliği önem-
lidir. (4) Önceden öğrenilmiş bilgiler önemlidir. İnsanlara yeni öğretilecek bilgi-
ler önceden bildikleriyle uyum sağlamalıdır. (5) Öğrenileceklerden etkilenmede 
bireysel farklılıklar önemlidir. (6) Bilişsel geri bildirim öğrenenlere yaptıkları 
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çalışmalardaki başarıları ve başarısızlıkları hakkında bilgi verir. (7) Anlayarak 
öğrenme ezbere öğrenmekten ya da anlamadan öğrenmekten daha iyidir (Hart-
ley, 1999).
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KLASİK PAZARLAMA VE GERİLLA PAZARLAMA 
YAKLAŞIMLARININ SPOR SEKTÖRÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuba Fatma KARADAĞ1, Ali Serdar YÜCEL2

1Muş Alpaslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muş / Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Sektörlerde markaların giderek çoğalması aralarındaki benzerliklerin 
fazlalaşması buna bağlı olarak küresel değişimle beraber markalar arasındaki 
rekabetin artması işletmeleri hedef tüketicilere ulaşmak için yeni pazarlama 
tekniklerine yöneltmiştir. Bu anlamda spor sektöründe hızla artan ürün, hiz-
met çeşitliliği ve sektörde sürekli artan bir değişimin yaşanması, bu değişimin 
beraberinde getirdiği belirsizlikler işletmeleri pazarlama konusunda farklı al-
ternatiflere ve arayışlara yönlendirmiştir. Gerilla pazarlama son zamanlarda bu 
belirsizliklerin işletmeleri yönelttiği pazarlama tekniklerinden biri olarak öne 
çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı klasik pazarlama ve gerilla pazarlama yaklaşım-
larının spor sektörü açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada dökümantasyon 
tekniği kullanılmış ve verilerin elde edilmesinde yazılı dökümanlardan (Kitap-
lar ve Dergiler, Web Siteleri vb.) faydalanılmıştır.    Küçük işletmeler sektörde 
tutunabilmek için minimum zaman, minimum iş gücü, minimum para harca-
yarak maksimum etki yaratan bu tekniği avantajlı bir teknik olarak görmekte 
olup tekniği etkili kullanmayı başaran işletmeler büyük işletmeler karşısında 
sektörde ayakta durmayı başarabilmişlerdir. Bu çalışmada modern pazarlama 
tekniklerinden olan gerilla pazarlama tekniği ele alınmış olup alışılmış pazar-
lama yaklaşımlarının dışında olan bu yaklaşımın klasik pazarlama yaklaşımı 
ile spor sektörü açısından karşılaştırması yapılmıştır. Teknikle ilgili kavramsal 
açıklamalar yapılıp spor sektöründeki örnek çalışmalar üzerinde durulmuştur. 
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Çalışma sonunda klasik pazarlama yaklaşımına göre gerilla pazarlama yakla-
şımının maliyet, zaman ve iş gücü bakımından spor sektöründe daha olumlu 
sonuçlar elde edilebileceği ve pazarlama açısından daha etkili ve kalıcı algı sağ-
layacağı ve maksimum etki ortaya koyabileceği söylenebilir. 

GİRİŞ

Spor, kronolojik olarak insanların toplumlar hâlinde yaşamaya başlamaları 
ile karşımıza çıkmaktadır. Spor faaliyetleri önceleri savunma ve harp gayesiyle 
yapılmış ve geliştirilmiştir. (Erkal, 1992: 114). Günümüzde ise tanımlamanın 
aksine savaşa hazırlık olmaktan çıkmış, mevcut olan sportif etkinlik ve diğer 
etkinliklerin sunulmasında büyük bir genişleme meydana gelmiştir. Diğer bir 
ifade ile geçmişte tüketiciler spor yapmak için daha az olanağa sahipken günü-
müzde spor, tüketicisine spor yapmak için pek çok olanak sunmaktadır (Argan 
& Katırcı, 2015: 10, 11).

Spor, sosyal bir olgu olarak günümüzün en popüler ve yaygın bir faaliyet 
sahası ve kalkınma aracı olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunun da ötesinde 
spor artık bir bilim dalı, bir gelişmişlik kriteri; ekonomisi, eğitimi, alt kurumları, 
araç ve gereçleriyle tam bir sektör hâlini almıştır (Yazıcı, 2014: 396). Önceleri 
spor bireysel ve tek amaçlı etkinlik olarak görülmektedir. Günümüzde ise spor 
çok amaçlı bir hareket alanı şekline dönüşmüştür. Birçok farklı amacın spor içe-
risinde değerlendirilmesi spor pazarlaması açısından yeni oluşumları meydana 
getirmiştir. Tüm dünyada sporun toplumun farklı bölümleri tarafından tüketi-
minin artması iki temel nedene dayandırılmıştır. Bu nedenlerden birincisi top-
lumların organizasyonları ve hizmetleri tüketme ihtiyacı içinde olmaları ikinci 
neden ise toplumun tüm kesimlerinde spor, fitness ve rekreasyonel etkinliklere 
katılım da fırsat eşitliğinin artması olarak açıklanmıştır (Argan & Katırcı, 2015: 
10, 11). Dil, din, ırk ayırmadan her yaştan ve her milletten insanı bir araya getir-
me gücü olan kendine özgü bütünleştirici bir dili olan spor, teknoloji araçlarının 
çoğaldığı ve teknolojinin çok hızlı tüketildiği günümüzde pazarlama sektörünün 
de gözdesi haline gelmiştir.

Günümüzde spor pazarı milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Pazarda bulu-
nan şirketler de ulusal ve uluslararası pazarlarda payını büyütebilmek için yeni 
stratejiler geliştirmektedirler. Günümüzde spor pazarlaması kavramı kendine 
özgü yapısı ve politikası ile pazarlama dünyasında yerini almaya başlamıştır. 
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Son 30 yılda spor endüstrisi tüm dünyada büyük bir değişim ve gelişim göster-
miştir. Endüstride yer alan spor ile ilgili işletmeler, sportif eşya üreten firmalar, 
kitle iletişim araçları, spor alanları ticari eşya üreten işletmeler oyuncular spor 
takımları ve profesyonel ligler sektörün büyümesini ve bir çok sektörden daha 
fazla pay elde etmesini sağlamıştır (Terekli vd., 2000: 410). Yaşamımızın her 
alanında pazarlama, artık mal ve hizmetlerin ötesinde fikirlerin, kişilerin, ku-
rumların, olayların ve mekânların pazarlanmasına kadar genişleyen önemli bir 
kavram haline gelmiştir (Ekmekçi & Ekmekçi, 2010). 

Optimal pazarlama karmasını (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) oluştur-
mak klasik pazarlamanın temel amacıdır. Pazarlamadaki değişimin çekirdek bil-
gisini oluşturan en önemli unsur ise, klasik pazarlamada anlayış işletme odaklı 
iken, yeni pazarlama anlayışında müşteri odaklı bir anlayışın hâkim olmuştur. 
Bu iki anlayış arasında, iş yapış biçimleri açısından da farklılıklar vardır. Kla-
sik pazarlamada, daha çok kişiye satış yapılması ve kârın maksimize edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda müşteri davranışlarının, özelliklerinin, satın 
alma geçmişinin önemsenmediği bilinmektedir. Yeni pazarlama anlayışına ka-
dar olan klasik pazarlama anlayışlarında (üretim/ürün ve satış anlayışlarında) 
müşteri hep göz ardı edilmiş ve ikinci planda yer almıştır (Bayuk, 2005: 30).  

Modern pazarlamaya kadar pazarlamanın gelişim süreci, üretim/ürün, satış 
ve pazarlama olmak üzere 3 ayrı dönemden oluşmaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmada sporun günümüzde eriştiği güçten yola çıkılarak klasik pa-
zarlama faaliyetlerinin aksine, çarpıcı, akılda kalıcı ve fazla sermaye gerektir-
meyen yaratıcı fikirlerin odak noktası olan gerilla pazarlama tekniği ile yapılan 
spordaki pazarlama faaliyetleri incelenmiştir. 

KAPSAM

Bu çalışmada sporun özünde var olan güç ile teknolojideki gelişim ve dönü-
şümlerin yarattığı kitle iletişim araçlarının hızı ve etkinliğinin bir arada kullanıl-
dığı gerilla pazarlama tekniği, klasik pazarlama tekniği ile birlikte irdelenmiştir.
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Tablo 1. Pazarlamada Gelişim Süreci

Üretim Satış Pazarlama Modern Pazarlama

 .Arz<Talep
.Çok üretmek 
önemli  .Tüketici 
ihtiyaçları göz ardı 
edilmiş
.İşletmede pazar-
lama departmanı 
yok   .Rekabet yok  
.Satış değil üret-
mek önemli 
. 1930’a kadar

.Arz=Talep 
 .1930’dan sonraki 
dönem  
.Baskılı satış ve 
yanıltıcı reklam 
yoluyla satış artır-
ma çabaları  

.Üretmek değil 
satış önemli

 .Arz>Talep 
. Reklam ve satış 
gücü üretileni sat-
maya yetmiyor  
.Pazarlama depart-
manı var  

.Rekabet artmış 
durumda

.Arz, Talepten çok 
büyük  
.Özellikle 
1990’lardan sonra-
ki dönem 
 .Hedef pazardaki 
müşteri istek ve 
ihtiyaçlarını tespit 
ederek tatmin 
sağlama  .İşletme-
nin bütün birimleri 
koordineli olarak 
çalışmakta    .Bü-
tünleşik pazarlama 
. Tüketiciye yöne-
lik  .Uzun dönem-
de kârlılık amaç  
.Rekabet oldukça 
fazla olduğundan 
yenilik arayışı  
.Pazar yönlü yöne-
tim anlayışı

Kaynak: Alabay, M.N., (2010: 213-235) ve Varinli İ. (2006)
Büyük grupların hedef alındığı klasik pazarlama yönteminde, büyük işlet-

meler, büyük yatırımlar ve büyük pazarlama bütçelerine gereksinim duyulup re-
kabet üstünlüğü elde etmeye odaklanılır. Pazarlama çalışmaları satış miktarları 
ve yüksek satış hacimleri ile değerlendirilir.

Klasik pazarlama odaklı anlayış işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veremez 
hale gelmiştir. Bu sebeple, tüketicileri özel alt gruplara ayırarak bölümlendiren, 
hedef pazarlar belirleyen, müşteri tatminini kavramış ve tekrar satın almayı sağ-
layacak bütünleşik pazarlama mesajları gönderen modern pazarlama kavramları 
ortaya çıkmıştır (Babacan ve Onat, 2002: 11-19).
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Klasik pazarlama yöntemleri güncelliğini kaybetmekte, tüketici davranış-
ları değişmekte, günümüzde bütçesi küçük fakat hayalleri büyük olan girişim-
ciler için ideal bir pazarlama yöntemi olarak ortaya çıkan gerilla pazarlama söz 
konusu olmaktadır. Bu pazarlama yöntemi özellikle KOBİ’lerde (küçük ve orta 
ölçekli işletmeler) küçük, periyodik ama şaşırtıcı ataklarla, piyasadaki diğer ra-
kiplerin demoralize edilip piyasada bir yer edinilmesi prensibine dayanmaktadır 
(Arslan, 2009: 13). 1980’lerin başında temeli atılan ve son zamanlarda adı sıkça 
duyulan “gerilla pazarlama” kurucusu ve fikir babası olan Jay Conrad Levin-
son’un Kaliforniya Berkeley Üniversitesinde pazarlama dersleri verirken kendi 
işletmelerini kurmak isteyen bir grup öğrencisinin para yatırmadan bir işletme 
kurmanın yollarını öğreten bir kitap önermesini istemeleri ile ortaya çıkmıştır 
(Kaşlı, vd., 2009: 81;  Arslan, 2009: 11-12). 

Bu tekniği sektörel açıdan düşündüğümüzde büyük olan firmalar genellik-
le sırtını finansal güce dayadığı için küçük olan firmalar zayıf ve güçsüz ilan 
edilmekte hatta sektörde görmezden gelinerek yok sayılabilmektedirler. Buna 
karşılık küçük olan firmalar ekonomik güçsüzlüğü zayıflığı seve seve kabul 
ederek dev finansal güce sahip firmalara kafa tutan bir avuç kahraman rolüne 
bürünebilmektedirler. 

Resim 1. Eşitsizliği Vurgulayan Geride Kalmış Kulvar ve Manidar Bir 
Gerilla Tekniği7

Başka bir açıdan bakıldığında  Gerilla hareketlerinin tümünün özünde var 
olan, “asi-romantik” ruhtan bahsedilmektedir. Gerilla eşkıya gibi değildir ak-

7  https://www.google.com
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sine bir felsefesi ve davası olan insandır. Halktan kopuk gerilla hareketlerinin 
başarısı beklenemez ve Gerillanın başarılı olmak için halkın desteğine ihtiyacı 
vardır. Pazarlama dünyasında da kısıtlı imkanlara sahip markaların lider ko-
numdaki güçlü markalara karşı verdikleri mücadele gerilla savaşına çok ben-
zemektedir. Küçük markalar gerilla ruhundan ilham almaktadırlar. Gerilla mar-
kalar, tüketicilerin karşısına beklenmeyen anlarda çıkarak onları şaşırtıp dikkat 
çekmektedir. Gerilla pazarlamada önemli olan para değil; inanç, enerji ve hayal 
gücüdür. Gerillanın amacı “zafere kadar” direnmektir. Stratejisi, günlük hayatın 
içindeki insan psikolojisi ve davranışları üzerine kuruludur. Amaç tek hamle-
de rakibi alt etmekten ziyade; rakibi yıldırmak ve onu rekabet dışına itmektir. 
Gerilla pazarlama küçük bütçelerle yapılır. Önemli olan kitleyi tanımak (halkın 
içinden gelmek), uygulama alanının dezavantajlarını avantaja çevirmek (coğ-
rafyayı tanımak) ve bir ruhla (inanç) mücadele etmektir. Gerilla pazarlamacılar 
“niş” alanlarda mücadele verirler. Rakiplerine her yerde, her cephede saldır-
mazlar. Ancak bir cephede başarı kazandıktan sonra diğer bir cepheye kayarlar. 
Geleneksel pazarlamanın soğuk ve mesafeli tavrına karşı gerilla pazarlamacı-
lar tüketicilerle çok daha yakın temas kurar, sıcak ve samimi ilişki içine girer-
ler. Geleneksel pazarlama herkesin ezbere bildiği yöntemler kullanırken geril-
la pazarlama yaratıcılık üzerine kuruludur; inovatif ve esnek taktikler kullanır 
(Aksoy, 2011). 

Gerilla pazarlama; yer ve zaman temelli pazarlama türlerinden biri olup, 
alışılmışın dışındaki taktiklerle ve beklenmeyen yer ve zamanlarda çoğunlukla 
mahalli yasa ve kurallara meydan okurcasına yürütülen bütün pazarlama kam-
panyalarını içine alır (Kaya, 2010: 157). 
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Resim 2. Gerilla Pazarlama Örneği8

Tayvan’ın başkenti Taipei şehri  metro araçlarını spor mekanlarının gerçek-
çi simülasyonlarına dönüştürerek kalabalığı cezbediyor. 

Gerilla, küçük bir pazara veya küçük bir pazarda büyük bir paya sahip olan 
işletmeler için kullanılan bir tanımdır (Michaelson & Michaelson, 2007: 97). 
Gerilla tekniğinin en önemli ilkelerinden biri, pazarda savunulabilecek ve lider 
olunabilecek kadar küçük bir dilim bulup, o dilime sonuna kadar sahip çıkmak 
olarak görülmektedir (Ries & Trout, 1996: 101).

8  https://www.google.com
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Resim 3. Bir Spor Salonunun Kendi Tanıtımı İçin Geliştirdiği  
Kağıt Çantalar9

Resim 4. Bir Spor Salonunun Asansöründe Kendi Reklamı10

9  http://endustriciler.com/savas-meydanlarindan-pazarlamaya-gerilla-pazarlama
10  http://endustriciler.com/savas-meydanlarindan-pazarlamaya-gerilla-pazarlama
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Resim 5. Fitness Yapmanın Zamanının Geldiğine Vurgu Yapan  
Bir Pazarlama Örneği11

Yaşamın durağanlaştığı hareketin azaldığı beslenme alışkanlıklarında kök-
lü değişikliklerin meydana geldiği düzenli ve dengeli beslenmenin yerini aya-
küstü ve fastfood tarzı beslenmenin aldığı, obezitenin insanları tehdit ettiği, spo-
run öneminin arttığı günümüz dünyasında spor salonlarının da önemi artmıştır. 
Sayısı gün geçtikçe çoğalan bu salonların sektörde yer edinmesi ve tutunması 
oldukça güçtür. İşte tam da bu nokta sektörde ayakta kalabilmek için çarpıcı 
ve akılda kalıcı olan gerilla pazarlama tekniği devreye girmektedir. Yukarıdaki 
örneklerde de görüleceği gibi salonların pazarlaması gayet başarılı ve üretken 
bir şekilde yapılmış olup sıra dışı pazarlama stratejileriyle hafızalarda yer et-
mişlerdir.

Gerilla pazarlama İlk başlarda küçük bir pazara sahip, sektörde tutunmak 
isteyen, pazarda edindiği küçük payı korumaya çalışan, küçük işletmeler tara-
fından tercih edilirken; günümüzde bu algı değişmiştir. Pazarda dev güce ve dev 
paya sahip olan büyük firmalarda hem çarpıcı hem maliyeti düşük hem de akıl-
da kalıcılığı yüksek olduğundan ve aynı zaman da sosyal medyanın gücünden 
yararlanılarak ağızdan ağza hızla yayılmasından dolayı bu pazarlama tekniğini 
tercih etmektedirler.

11  https://pazarlamaturkiye.com/makale/yaraticiligin-pazarlamayla-kesistigi-nokta-gerilla-pazarlama/ 
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Resim 6. Nike (markasının) Futbol Toplarının Gücünü ve Dayanıklılığını 
Anlatan Reklamlar12

Resim 7. Adidas (markasının) Efsane Ayakkabı Modeline Efsane  
Pazarlama Stratejisi13

12  http://www.yeniisfikirleri.net/gerilla-pazarlama-nedir 
13  https://hwp.com.tr/adidas-efsane-ayakkabi-modeli-icin-ayakkabi-kutusu-seklinde-magaza-acti-24141/2    
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Adidas, efsane ayakkabı modeli Stan Smith’in 50. yılı şerefine devasa 
ayakkabı kutusu şeklinde bir mağazayı hizmete sokmuştur. Mağazada sınırlı 
sayıda satılan özel Stan Smith modellerinin yanı sıra, mağazada bulunan 3D 
yazıcılar sayesinde kullanıcılar özelleştirilmiş bağcıkların da sahibi olabilme 
imkanı yakalamıştır.

  
Resim 8. YKM’nin Spor Malzemeleri İçin Ürettiği Şık Poşetler14

Görüldüğü üzere ana odaktan bağımsız tel tutacaklar bile reklamın bir par-
çası olarak kullanılmıştır. Ünal (2013), gerek hizmet üreten işletmeler gerekse 
mal üreten işletmelerin, gerilla tarzı pazarlamayı kolaylıkla ve etkili bir şekilde 
kullanabildiğini belirtmiş, kullanım kolaylığı ve yaratıcı güce dayalı olmasın-
dan dolayı, tasviri zor ve ilgi uyandırması güç, mal veya hizmetlerin reklamı 
dâhice, kıvrak bir zekâ sayesinde gerilla tarzı yöntem ile tüketiciye aktarılabil-
diğini beyan etmiştir (Gilderman,  2008).

14  http://inventorspot.com/articles/amazing_sports_ads_7472  
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Resim 9. Kış Turizmini Canlandırmak İçin Metro İstasyonlarına Yerleşti-
rilmiş Güzel Bir Pazarlama Stratejisi15

Bu pazarlama tekniğiyle yine büyük bir insan sirkülasyonunun olduğu kısa 
zamanda büyük insan topluluklarına ulaşılabilecek metro istasyonları seçilmiş 
olup aynı zamanda insanların koşuşturmaları sırasında görsel hafızalarında yer 
edip istasyonda beklerken telesiyej görüntüsü verilmiş banklarda oturan yolcu-
lara kayak ve kış turizmine yönelik bilinç altı operasyonu yapılmıştır.

Gerilla pazarlama önceleri sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha 
iyi mücadele edebilmesi için kullanılan bir uygulama iken, değişen pazar koşul-
ları sonucunda büyük ölçekli şirketler tarafından da benimsenmesiyle birlikte 
farklı boyutlara taşınmıştır. Bu yeni boyut ile ele alındığında ise gerilla pazar-
lama, tüketicinin karşılaşmayı hiç beklemediği yerlere çeşitli tanıtım mesajları 
yerleştirerek tüketicinin dikkatini çekmeyi amaçlayan bir iletişim tekniği olarak 
tanımlanabilmektedir (Solomon, 2004: 223).

15  http://endustriciler.com/savas-meydanlarindan-pazarlamaya-gerilla-pazarlama/  
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Resim 10. Bowlingin Gücünü Kullanarak Diş İmplantları İle İlgili Çarpıcı 
Bir Gerilla Pazarlama Tekniği16

Yukarıdaki resimde büyük alış veriş merkezlerinde insanların stres atmak, 
eğlenmek için oynadıkları bowlingin sempatik ve heyecan verici yönü kullanı-
larak ağız ve diş sağlığı ve diş implantlarıyla ilgili hafızada kalması kolay deği-
şik bir bakış açısı sunduğu için ağızdan ağza yayılması muhtemel az maliyet az 
iş gücü ile ses getirebilecek bir gerilla pazarlama örneği verilmiştir.

Resim 11. Tenis Raketine Benzeyen Trambolin ve Üzerinde Atlayan Adam17

16  https://pazarlamaturkiye.com/makale/yaraticiligin-pazarlamayla-kesistigi-nokta-gerilla-pazarlama/
17  http://inventorspot.com/articles/amazing_sports_ads_7472 
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Bu gerilla tarzı reklam, Çin’de 2006 yılında Tenis Ustaları Kupasını tanıt-
mak için kullanılmıştır. Raket aslında neon sarı renkte giyinmiş, yukarı ve aşağı 
sıçrayan bir adamla trambolinden oluşturulmuştur.

Gerilla Pazarlamasının Geleneksel Pazarlamadan Farklılıkları

Reşber’in (2013: 27, 28) aktardığı gibi, Levinson’a göre geleneksel pazar-
lama ve gerilla pazarlama arasında temel olarak 19 tane farklılık bulunmaktadır. 
Bunlar şunlardır (Levinson, 1998: 8-18; Išorait, 2010: 385)18

Tablo 2. Gerilla Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Farklılıkları 
(Levinson, 1998).

GELENEKSEL PAZARLAMA GERİLLA PAZARLAMA

Birincil yatırım paradır. Birincil yatırım para yerine; zaman, yara-
tıcılık, çaba ve bilgidir.

Uzmanlar tarafından kontrol edilmek-
tedir. Gizemli bir hale getirilmekte ve 
insanları korkutmaktadır.

Kontrolünün insanlar tarafından yapıldığı 
basit ve mantıklı eylemlerdir.

Büyük işletmeler için tasarlanmıştır. Küçük işletmeler odaklı tasarlanmıştır.

Başarı satışla ölçülmektedir. Kâr ile ölçülen bir başarı vardır.

Muhakeme ve deneyimlere dayanır. Psikoloji ve insan doğasına dayanır.

İlk olarak işi büyütür sonra çeşitlendi-
rir. 

Pazar odağını korur ve pazar payını art-
tırmaya devam eder.

İşi doğrusal olarak büyütür (bir seferde 
bir müşteri ve pahalı bir anlayış tarzı)

İşi geometrik olarak büyütür (büyük bir 
işlem hacmi ve müşteri başına daha fazla 
işlem kullanma)

Müşteriler dikkate alınmaz ve işin 
%68’i kaybedilir. 

Müşterileri izler ve ortak eder.

Rakipleri arar ve yok eder. Rekabetle ortaklıklar ve ilişkiler geliştir-
mek için aramalar yapar.

“Ben” pazarlama anlayışı hâkimdir. 
Her şey benim şirketim için anlayışı 
vardır. 

Her şey seninle ilgili seni anlatıyor, o 
yüzden her şey “sen” anlayışı vardır.

18  http://wbpllc.wordpress.com
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“Müşteriden ne alabilirim?” diye sorar. “Müşteriye ne verebilirim?” diye sorar

Reklam çalışmaları etkindir. Gerilla pazarlamaya göre geleneksel rek-
lamcılık ölmüştür. Gerilla pazarlama da 
farklı reklam türleri kullanılmalıdır.

“Ay sonunda ne kadar para kazanıldı?” 
sorusu önemlidir..

“Ay sonunda ne kadar kişiyle ilişki kuru-
labildi?” sorusu önemlidir

Teknolojiye karmaşık bir kavram ola-
rak bakar ve bunu uzmanlara bırakır.

Müşterilerle ilişki kurmak için teknoloji-
yi kullanır.

Büyük gruplara mesajlarını ulaştırmayı 
hedefler. 

Bireylere ya da küçük gruplara mesajları-
nı ulaştırmayı hedefler.

Temel medya ortamını belirler (te-
levizyon, gazete, doğrudan e-posta) 
böylelikle pazarlamayı kasıtsız olarak 
yapılan ve kişisel olmayan bir olgu 
olarak görür. 

İşin her bir parçasının pazarlama oldu-
ğunu kabul eder. Reklamlar, telefonlara 
cevap verme şekli, satış alanındaki 
renkler, sesler kokulara kadar her şey 
pazarlamadır.

Amaç satışı gerçekleştirmektir. Amaç müşterinin onayını almak ve onla-
ra satış yapmaktır.

Monolog şeklindedir. Diyalog şeklindedir.

Pazarlama silahları az ve pahalıdır. Pazarlama silahları fazladır ve çoğu 
zaman bedavadır.

Klasik pazarlamanın aksine alışılagelmiş kabullenilmiş stratejileri reddedip 
bir baş kaldırı edasıyla benimsenmeme kabullenilmeme ihtimali fazla olmasına 
rağmen yeniliğin ve farklı olanın peşinde koşan insan ruhundaki merakı tetikle-
yen iletişim araçlarını teknolojiyi sonuna kadar kullanan sıra dışı bir pazarlama 
tekniğidir. Ruhunda kazanma hırsı ve karşısındaki rakip ne kadar güçlü olursa 
olsun kendinden emin taktik savaşıyla rakibini alt edebileceğine inanan bir sa-
vaşçı vardır. 

Devlerin savaştığı bu savaş meydanında kazanabilmek ve pay alabilmek 
için klasik pazarlamada olduğu gibi bir pazarlama planı yapılmalı stratejiler 
belirlenmeli ve bu stratejiler doğrultusunda belirli bir plan dahilinde hareket 
edilmelidir, zira başarısızlıkların bir çoğu hatalı pazarlama planlarından kaynak-
lanmaktadır. İşletmenin yapmış olduğu planlamada kendi güçlü ve zayıf yönle-
rini, ideallerini, hedeflediği kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulun-
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durarak artan trendler doğrultusunda tekrar tekrar gözden geçirip kriz zamanı 
planlarını hazırda bulundurması yüksek satışlar için önemli bir adım olabilir.

Soner, A., (2009  32 33) aktardığı üzere Levinson, pazarlama zaferleri arzu-
layan her gerilla pazarlamacının pazarlama silahı yaratmak için 10 saatin 9’unu 
bir başlık yaratmak için harcaması gerektiğini söylemektedir. Bu gerilla başlık 
sayesinde oluşturulacak ilk izlenim ve çoğunlukla tek izlenim olacaktır. Ayrıca 
geri kalan pazarlama silahları bu başlığın kalitesine bağlı olarak ölecek ya da 
yaşayacaktır (Levinson, “Guerrilla Headlines”). 19

Gerilla başlıklar sadece basılı reklamlar yayınlandığında kullanılmazlar. 
Başlıklar muhtemel müşterilere söylenecek ilk söz olarak da düşünülebilir. Bu 
durumlar için akıllı pazarlamacılar, kendinizi çok meşgul bir kişinin kapısını 
çalarken düşünmelisiniz der. Kapıyı açan insan kapıyı yüzünüze kapatmadan 
önce ya 33 da kapıyı tamamen açıp sizi buyur etmeden önce sadece bir şey 
söyleyebileceksiniz. Teknoloji pazarlamayı her zamankinden daha kolay hale 
getirmiştir. Web siteleri daha hararetli pazarlama ortamları sağlar. Yeni yazı-
lımlar pazarlama ofislerinde şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı pazarlama araçları 
yaratılmasına izin verir. Ama bu gelişmeler başlıkların en önemli dönüm nokta-
ları olduğu gerçeğini engellemez. Muhtemel müşterilerin akıllarında işletmenin 
konumlandıran şey başlıklardır. Dikkat çekecek olan ya da insanları ilgisiz bı-
rakacak olan işte bu başlıklardır. Muhtemel müşterilere söyleyecek başka hiçbir 
şey başlıktan daha önemli değildir. Pazarlamacıların basılı reklamlarda ilgiyi 
çekebilmek için bir satırı, radyo veya televizyonda ve diğer satış tanıtımları ya 
da tele pazarlama için, üç saniyesi vardır. Bu kısa zaman diliminde dikkat ve ilgi 
kazanılmalıdır yoksa daha sonra kazanılamayacaktır. Çünkü daha sonrası olma-
yacaktır (Levinson, ve Hanley, 2007, s.157; Levinson, “Guerrilla Headlines”).20

Nardallı’nın (2009: 107-119) aktardığı üzere Levinson ve Rubin (1996) iş-
letmelerin gerilla pazarlamasını uygulayabilmeleri için takip etmeleri gereken 
süreci beş ana aşamada ifade etmiştir. Gerilla pazarlaması süreci ve bu sürecin 
her bir aşamasında yapılması gereken faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

• Geniş bir bilgi tabanı oluşturmak: Herhangi bir pazarlama çabasıyla 
ilgili olarak yöneticilerin bilgi almadan fikir sahibi olmaları önemli sorunlara 
yol açabilecektir. Bu nedenle işletmeler sürecin bu aşamasında öncelikle kendi 

19  www.gmarketing.com
20  www.gmarketing.com
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iç ve dış çevrelerine yönelik detaylı ve doğru bilgilere dayanan bir veri tabanı 
sağlamalıdırlar. Bu veri tabanı çalışanlar, müşteriler, pazarın durumu ve rakipler 
hakkında ayrıntılı bilgiler içermeli, pazarlama çabalarının, şekillendirilmesinde 
yol gösterici nitelikte olmalıdır. 

• SWOT (strengths, weaknesses, opportunities threats) analizi yapmak: 
İşletme, kendisinin ve faaliyet gösterdiği pazarın muhtemel tehdit ve fırsatlarını 
değerlendirerek bir SWOT analizi yapmalıdır. Bu analiz kapsamında işletmenin 
sahip olduğu güçlü yönler belirlenmeli ve pazarlama stratejileri oluşturulurken 
işletmenin sahip olduğu rekabet üstünlükleri olabildiğince dikkate alınmalıdır. 
Bu veriler doğrultusunda gerilla pazarlamasının uygulayıcıları işletme dışındaki 
fırsatlar ile işletmenin sahip olduğu güçlü yönler arasında stratejik bir uyum 
sağlamak için gerekli olan bilgileri elde etmeye çalışır. 

• SWOT analizi sonucu elde edilen verilerle uygun pazarlama silahının 
seçimi: İşletme kendisiyle ilişkili sahip olduğu güçlü yönünü belirledikten son-
ra buna uygun bir pazarlama silahı seçmelidir. Bu uygun silah seçilirken işlet-
menin ürün veya hizmetlerinin rakiplerinkinden farkı ve o işletmenin en güçlü 
yanı kullanılmak suretiyle işletmenin karının daha fazla olmasını sağlayacak 
hedefler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. 

• Pazarlama takviminin hazırlanması: Pazarlama çabaları ile ilgili olarak 
gerilla stratejisini uygulayan işletmelere göre başarılı bir planlama yapabilmek 
için, öncelikle pazar odaklı bir gerilla pazarlama takvimi oluşturulmalıdır. Bu 
takvim hazırlanırken bütün pazarlama silahlarını koordineli kullanmaya özen 
göstermeli ve rakiplerden gelebilecek karşı saldırılara karşı her an hazırlıklı 
olunmalıdır. 

• Karşı ataklara geçmek: Bu aşama gerilla pazarlama takvimi uygula-
nırken rakiplerden gelecek tepkilere yönelik cevaplarla ilgilidir. Bu aşamada 
yapılan atakların sonuçları sürekli gözden geçirilmeli böylece rakiplere karşı 
verilmesi gereken tepkilerin geciktirilmeden hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Yavaş (2005), spor pazarlaması kavramının, ilk defa 1978 yılında “Adver-
tising Age” dergisi tarafından kullanıldığını ve “tüketicilerin, hizmet pazarlama-
cılarının endüstriyel bir ürün olarak sporu tutundurma aracı olarak giderek artan 
bir biçimde kullanmaları” şeklinde açıklandığını aktarmıştır (Durusoy, 2004). 
Başka bir ifade ile tüketici faaliyetlerini ve endüstriyel ürünleri ve hizmet pazar-
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lamasında giderek artan bir tanıtım aracı olan sporun kullanılmasını tarif etmek 
amacıyla kullanmıştır (Argan, 2002: 22).

Bazıları, spor pazarlamasının spor olaylarının yoğun olarak satışını kapsa-
dığına inanırken, bazıları ise bu kavramı daha geniş tutarak, genel pazarlama 
prensiplerinin spor endüstrisindeki ürünlere (mal, hizmet, insan, fikir) uygu-
lanmasını spor pazarlaması olarak kabul etmektedirler (Pitts & Stotlar 1996: 
74-76).

Gerilla pazarlama da küçük gruplar veya kişiler hedef alınırken büyük ya-
tırımlar ve büyük pazarlama bütçelerine ihtiyaç duyulmaz. İşletme sahiplerinin 
yaratıcılıkları ve hayal güçleri önemlidir. Rakiplerle işbirliği içinde hareket edi-
lebilinir, rekabet üstünlüğü geri plandadır. Yüksek satış miktarı kar getirmiyorsa 
anlamsızdır. Önemli olan az bütçe, az insan gücü az zaman ile yüksek kar elde 
etmektir. Bu anlamda kitle iletişim araçlarının gelişiminin bir tezahürü olan ge-
leneksel ve sosyal medya ile sporun gücünü biraraya getiren gerilla pazarlama 
yaklaşımı, hedef alınan topluluğa etkili bir şekilde ve anında ulaşmada pazarla-
ma sektöründe yeni ve önemli bir tarz oluşturmuştur. 

Resim 12. Futbol Kalesine Çevrilmiş Otobüs Durakları21

İstanbul’un çeşitli noktalarında 2014 FIFA Dünya Kupası için yaratıcı or-
tam çalışması olmuştur. Otobüs duraklarının futbol kalesine çevrildiği bu çalış-

21  https://cerenkahveci.wordpress.com/2015/04/15/adidasin-gerilla-pazarlama-stratejisi/ 
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malarda yapılmış olan spor pazarlamasının oldukça başarılı olduğu söylenebilir. 
Adidas’ın yaptığı gerilla pazarlama çalışmasını gerçekleştirdiği alana bakıldı-
ğında, Türkiye’de hedeflediği kesimin geniş bir kitle olduğunu ve özellikle orta 
gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluştuğu görülmektedir. Bu çalışma marka 
farkındalığını üzerine odaklanılmış bir çalışmadır. 

Resim 13. Red Bull’un Sponsorluğunda En Yüksekten Paraşütle Atlama 
Rekorunun Kırılması22

14 Ekim 2012’de Red Bull’un sponsorluğunda Avusturyalı sporcu Felix 
Baumgartner, en yüksekten paraşütle atlama rekorunu kırmıştır. Bu atlayış, Red 
Bull Stratos kampanyası kapsamında yapılmıştır. Burada asıl ön plana çıkan 
Baumgartner’in bireysel başarısı değil, Red Bull’un bu muazzam etkinlik sa-
yesinde adını tüm dünyaya duyurması olmuştur. Ayrıca atlayışın videosu aynı 
gün YouTube’de 8 milyondan fazla tık alarak sosyal medya rekorlarını alt üst 
etmiştir. Tüm bunların Red Bull sosya medya ekibinin büyük çabaları sonucun-
da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak alanyazında gerilla pazarlama yönteminin zaman, iş gücü ve 
maliyet verimliliği bakımından öne çıktığı ve aynı zamanda hedef kitleye daha 
çabuk ulaşması ve daha akılda kalıcı olması ile klasik pazarlamadan ayrıldığı 
öne çıktığı görülmüştür. 

22  http://www.yeniisfikirleri.net/gerilla-pazarlama-nedir 
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ASYADA OYNANAN FARKLI YAŞ GRUPLARINA DAİR 
OYUNLARIN İNCELENMESİ

Gülten HERGÜNER1, Çetin YAMAN2, Sezai AYDIN3, Zeki TAŞ4

1-2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
Sakarya / Türkiye

3Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,   
Beden Eğitimi ve Spor ABD, Sakarya / Türkiye

4Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Bartın / Türkiye

Öz: Oyun çocuk, genç ve yaşlı her yaş grubunu etkisi altına alarak eğlen-
dirip hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı Asya 
ülkelerinde oynanan farklı yaş grubuna dair oyunları inceleyerek bu oyunların 
yapısal boyutlarını, benzerliklerini ortaya koymak ve özgün oyunlarını tanıt-
maktır. Oyun, insanın özellikle çocukluk yıllarında bedensel, zihinsel gelişi-
mine katkıda bulunan, duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği bir etkinliktir. 
Oyun kişiliğin gelişimi, fiziksel yeteneklerin ortaya çıkması, toplumsal değerle-
rin pekiştirilebilmesi için insan hayatının vazgeçilmezidir. Oynayanda heyecan, 
gerilim, sevinç ve başarı gibi bir takım duygular oluşturur.  Çalışma; Hindistan, 
Malezya, Endonezya, Kamboçya, Tayland, Filipinler ve Hong Kong ülkelerini 
kapsamaktadır. Nitel çalışma yöntemlerinden etnografya deseninin kullanıldığı 
çalışmada veriler katılımcı gözlem metodu ile elde edilmiştir.  Oyunlar doğal 
ortamlarında izlenerek elektronik kayıt cihazları ile kayıt altına alınmış olup, 
oyunlara verilen isimler, oyun içerikleri ve oyun esnasındaki etkileşimi doğru-
dan aktarılmıştır. Oyunlar içerisinde örtük olarak yer aldığı toplumun felsefesi-
ni barındırır. Yani oyunlar bulundukları toplumun değerlerini dışarıya yansıtır.  
Sonuç olarak her toplumun kendi yaşam biçimlerini yansıtan özgün oyunla-
rı olduğu gibi, kültürler arası etkileşim sonucu benzerlik gösteren oyunlarının 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

311

da olduğu belirlenmiştir. Benzer çalışmalar farklı coğrafyalarda da yapılarak, 
toplumların oyun profilleri çıkartılabilir. Ayrıca ülkemizdeki geleneksel ev içi 
oyunları ile sokak oyunlarının da araştırılması ve aynı coğrafyadaki ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak çalışılması önerilebilir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Oyunun, insanların gelişimindeki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çocu-
ğun gönüllü ve eğlenerek katıldığı oyun fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal 
yönden gelişimlerin temelini oluşturur, aktif ve kalıcı bir öğrenme süreci geçir-
mesini sağlar (Harmandar-Demirel, Hergüner ve Serdar, 2017: 13-14). Oyun 
çocukların hayatlarında önemli bir yere sahiptir (Rodger ve Ziviani, 2018: 180). 
Oynayarak öğrenmenin bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimine katkıda bu-
lunduğu yayın bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır (Gagnon ve Nagle, 2004: 
173-189). Çocuklar bilgilerini ve dünyayı anlama biçimlerini oyunlardan elde 
ettikleri kazanımlar doğrultusunda inşa ederler (Sturgess, 2003: 104-108). Oyun 
sayesinde çocukların kabiliyetleri gelişir ve neyi yapıp yapmayacakları husu-
sunda kendilerine olan güvenleri artar (Hanline, 1999: 289-305). Geçmişten beri 
araştırmacıların önem verdiği bir konu olan oyunun birçok farklı tanımı mev-
cuttur. Oyun; “çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimini 
sağlayan en önemli araçlardan biridir” (Cirhinlioğlu, 2010: 171). Oyun; “insan 
yaşamının her döneminde rastlanan ve değişik amaçlarla yapılan bir etkinliktir” 
(Oğuzkan, Tezcan, Tür ve Demiral, 2003: 3). Oyun; “insanların günlük uğraşla-
rının dışında kalan zamanda, belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim, 
sağlık gibi) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sınırlandırılmış yer ve zaman içeri-
sinde, kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, 
sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştiren, yetenek, zekâ, dikkat, beceri ve 
rastlantıya dayanan, katılanları ve çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, 
gerilim duygusunun eşlik ettiği, sonuçta maddi çıkar sağlamayan, zevk veren 
etkinliklerdir” (Hazar, 2016: 7). Oyunlar çocuğun eğitimi açısından önemlidir. 
Çocuk yaşamında gerekli olan davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendi-
liğinden oyun oynarken öğrenir. Çocuğun kişiliği oyunla şekillenir, yetenekleri 
pekiştirir, yardımlaşma, dürüstlük, kazanma ve yenilme olguları, gelecekteki 
üstleneceği rolleri benimseme gibi fonksiyonları oyun yolu ile kavranır (Kes-
kin, 2009: 1). Çocuklar yaşamda gerekli olan becerileri (Auerbach, 2008: 19), 
üstlenmesi gereken rolleri ve davranışları bulundukları ortamda güvenli, doğru 
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ve uygun bir şekilde etkileşim içerisinde olması gerektiğini oyun sayesinde öğ-
renirler (Rodger ve Ziviani, 2018: 180). Özellikle grupla oynanan eğitsel oyun-
larında çocuk, mensup olduğu gurubun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tu-
tarak gruba aidiyet ve özveri duygularını geliştirir ve pekiştirir (Hazar, 2006: 
15). Ayrıca oyun sosyal ilişkilerin yanı sıra akran ve yetişkin ilişkileri de etkiler 
(McArdle, 2001: 509-514).

Oyun katılımcıların özgür iradeleriyle karar verdiği ve razı olduğu fakat 
belirli bir emirler bütünüyle kurallara riayet gösterilen özelliklere sahiptir. Oy-
nayanda heyecan, gerilim, sevinç ve başarı gibi bir takım duygular oluşturur. 
Alışılmışın dışında “başka türlü bir hayat” yaşantıları kazandırır (Huizinga, 
2006: 50). İnandırıcılığıyla kendine özgü bir zaman-mekân algısı oluşturur ve 
sonucu önceden bilinmeyen (Caillois, 1961: 9-10), üretim çabasını ya da başka 
çeşitten bir hizmeti zorunlu kılmadan, eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan 
eylemlerdir (Boratav, 1994: 232).

Oyun, bireyin psikomotor gelişim ve becerilerinin kazanılması, sosyal ve 
dil gelişimlerinin tamamlanması için en gerekli araçtır (Turgut ve Yılmaz, 2010: 
1618). Bireyin yaşamının doğal bir parçası olarak kabul edilen oyunun, dikka-
ti ve cesareti arttırma, çevikliği geliştirme, yaratıcılığı ortaya çıkarma, istenen 
yönde davranışlar ve alışkanlıklar kazandırma gibi toplumsal hayata hazırlayı-
cı etkileri bulunmaktadır. Fiziksel yönden hareket ihtiyacını karşılayarak, oyun 
yoluyla organların yorulmadan güçlenmesini sağlar. Bu yolla bireylerin yaşa-
mına canlılık katarken, onların dünyayı tanımasına imkân tanır ve zekâ, beceri 
ve sosyal uyum gibi yetilerin gelişimine katkısıyla yaşama hazırlayarak türlü 
problemlerle başa çıkmayı öğretir (Çoban ve Nacar, 2008: 7). Ayrıca, toplumlar, 
tarihsel süreç içerisinde kendi değerlerini sonraki kuşaklara aktarma amacı taşır. 
Bu sayede değerler süreklilik kazanarak toplumca benimsenir ve varlıklarını 
sürdürür. Geçmişte kişilik eğitimi, ahlâk eğitimi gibi başlıklar altında incelenen 
değerler eğitimi, Avrupa, Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinde kendini gös-
teren şiddet, zorbalık, haz merkezli yaşam tercihleri nedeniyle son yıllarda daha 
bütüncül ve daha nitelikli bir alan haline getirilmeye çalışılmıştır (Erden, 1998; 
akt. Güven, 2014: 5). Bu bağlamda oyunlar içerisinde örtük olarak yer aldığı 
toplumun felsefesini barındırır. Toplumsal olarak kabul gören değerler, oyun-
ların içinde kural veyahut oynayış biçimi olarak karşımıza çıkar. Yani oyunlar 
bulundukları toplumun değerlerini dışarıya yansıtır. Oyunlar çocukların farkı-
na varmadan bilinçaltında bu değerleri kazanmasına neden olur. Oyun, insa-
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nın özellikle çocukluk yıllarında bedensel, zihinsel gelişimine katkıda bulunan, 
duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği bir etkinliktir. Oyun kişiliğin gelişimi, 
fiziksel yeteneklerin ortaya çıkması, toplumsal değerlerin pekiştirilebilmesi için 
insan hayatının vazgeçilmezidir. Katılımcıların özgür iradeleriyle karar verdi-
ği ve razı olduğu fakat belirli bir emirler bütünüyle kurallara riayet gösterilen 
özelliklere sahiptir. Oynayanda heyecan, gerilim, sevinç ve başarı gibi bir takım 
duygular oluşturur. Ayrıca (Sümbüllü ve Altınışık, 2016: 73-85).

Tarih boyunca oyunlar; çocukların boş zamanlarını doldurmak, güç birikimi-
ni harcamak, taklit gereksinimlerini karşılamak, çocuğu yaramazlıktan alıkoymak 
için kullanılmıştır (Harmandar-Demirel, Hergüner ve Serdar, 2017: 14).  Oyun 
ve Sporun içinde bulunan birey yenildiği zaman bunu kabullenip karşı tarafı teb-
rik etmeyi, kendi yeteneklerini ortaya çıkartabilmeyi, kazandığında ise mütevazi 
olabilmeyi, başkalarına hem yardım edebilmeyi hem de saygı duyulmasını ifade 
etmektedir. Bu özellikleri spor yarışlarında veya oyunlarda içselleştiren birey gün-
lük hayatta da bu perspektifte davranış sergiler. Böylece yaşantısının farklı alanla-
rında spor sayesinde katkıda bulunur (Kuter ve Kuter, 2012: 75-94).

Dini törenlerde, şenliklerde ve farklı avlanma metotlarıyla en basit oyun-
ların doğması sağlanmıştır. Arkeoloji müzelerindeki buluntular Anadolu top-
raklarında da oyuncak bulunduğunu göstermektedir. Pişmiş topraktan çıngırak, 
topaç, âşık kemiği, davul, o çağ çocuk oyunlarının oyuncaklarındandır. Çin kay-
naklarında uçurtma oyunun üç bin yıldan fazla geçmişi olduğu bilinmektedir. 
Bu bulgular her çağda ve her sınıftan insanın oyun oynadığını göstermiştir. Mı-
sır, İran, Girit uygarlığına ait kalıntılarda birçok oyuncağa rastlanmıştır. En eski 
oyun aracı taştır. Ülkemizde “Beştaş” olarak bilinen oyun en eski oyunlardan 
biridir. Eski Mısır’da tahtadan yapılmış bebekler, tahtadan veya taştan yapılmış 
topaçlar, kepek doldurulmuş toplar en eski oyun araçları olarak bulunmuştur. 
Tarihçiler uçurtmanın 3000 yıl önce Çin’de bulunduğunu, Romalı çocukların 
çember, araba ve topla oynadıklarını yazıyorlar. Eski çağlardan kalan tahta, kil, 
bronz, fildişi gibi malzemelerden yapılan oyuncaklar çeşitli ülkelerin müzele-
rinde sergilenmektedir (Çoban ve Nacar, 2008: 7, 8).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, bazı Asya ülkelerinde oynanan farklı yaş grubuna 
dair oyunları inceleyerek yapısal boyutlarını, benzerlikleri ortaya koymak ve 
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farklı oyunlarını da tanıtmaktır. Başka bir deyişle, farklı ülkelere ait oyunların 
doğal ortamında gözlenerek bu oyunların genel kurallarını belirlemek, oyun-
larda kullanılan malzemelerin neler olduğunu tanıtmak, oyunların süreleri ve 
oyuncu sayıları hakkında bilgilerin tespit edilmesidir. Bu kapsamda oyunun do-
ğal mecrasında yapılan gözlemlerle ve oyuncularla yapılan görüşmelerden elde 
edilen bulguları ortaya koymaktır.

KAPSAM

Çalışma; Hindistan, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Tayland, Filipinler 
ve Hong Kong ülkelerini kapsamaktadır. Çalışma, bu ülkelerin toplumlarına ait 
oyunları icra eden farklı yaş kategorisindeki ve farklı cinsiyetteki bireylerle sı-
nırlıdır. 

YÖNTEM 

Nitel çalışma yöntemlerinden etnoğrafya deseninin kullanıldığı çalışmada 
veriler katılımcı gözlem metodu ile elde edilmiştir. Araştırmacı oyunları doğal 
ortamında izleyerek elektronik kayıt cihazları ile kayıt altına almış, oyunlara 
verilen isimleri, oyun içeriklerini ve oyun esnasındaki etkileşimi görüşmeler 
yoluyla elde etmiştir. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan ortak bir şablon 
ile tanıtılmıştır. 

BULGULAR

Bu bölümde çalışmanın yapıldığı ülkelerde katılımcı gözlemci metodu ile 
elde edilmiş oyunlara ait veriler bulunmaktadır. 

HİNDİSTANDAKİ OYUNLAR

ÖZGÜN OYUNLAR 

1- Carrom: 2 veya 4 kişiyle, 4 cepli oyun tahtası üzerinde normal, krali-
çe ve forvet pulu olarak adlandırılan pulların fiske vuruşu ile ceplere atılması 
esasına dayanan bir oyundur. Tüm pullar ve kraliçe pulu en içte bulunan daire 
içine yerleştirilir. Kırmızı kraliçe dairenin merkezine yerleştirilir. Beyaz pullar-
la, iki kenarı doğrudan köşe ceplere bakacak şekilde bir “Y” formu oluşturulur. 
Oyunda iki oyuncu varsa birbirlerinin karşısına otururlar. Dört oyuncu varsa, 
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karşısında oturan oyuncu ile eşleşir. Her oyuncu kendi tarafında oturur ve pul-
lara sadece o taraftan vurabilir. Forvet pulu taban çizgisini kapsayacak şekilde 
yerleştirilmelidir ve tek parmak ile fiske vuruşu yaparak öne atılır. Forvet pulu 
kesinlikle itilmez. Her oyuncu pullara sadece kendi tarafından vurabilir. Forvet 
pulu kesinlikle itilmez. Oyuncu pulları atamazsa sıra rakibe geçer. Forvet pulu 
taban çizgisini geçmezse, tekrar denenir. Sıranızı kaybetmeden önce grubu da-
ğıtmak için üç hakkınız olacak.  Kraliçe pulu ilk puldan sonra veya herhangi 
bir zamanda cebe girebilir. Kraliçe pulundan sonra, bir sonraki hamlede kendi 
pullarınızdan birini cebe atmanız gerekir. Bu hareket kraliçeyi “kapatmak” için 
yapılır. Eğer hareketi kaçırırsanız, kraliçe ortaya geri döner. Eğer aynı zamanda 
kraliçe ile kendi pulunuzdan birini cebe atarsanız, hangisinin cebe ilk girdiğine 
bakılmaksızın kraliçe otomatik olarak “kapatılır.  Forvet pulunun cebe atılması 
size bir pula mal olur ve sıranızı 14 - 15 kaybedersiniz. Cebe atılan pulları-
nızdan biri alınır ve rakip tarafındaki dairenin içine yerleştirilir. Herhangi bir 
pulu hala cebe atamadıysanız, bir pul “borçlu” olursunuz. (cebe attığınız ilk 
pul oyun tahtasına geri alınacaktır). Forvet pulunun herhangi bir pul ile beraber 
cebe atılması size iki pula mal olacaktır. Cebe atılan pullarınızdan iki tanesi alı-
nır ve rakip tarafındaki dairenin içine yerleştirilir. Herhangi bir pulu hala cebe 
atamadıysanız, iki pul “borçlu” olursunuz. Pullardan biri oyun tahtasının dışına 
çıkarsa, oyuncu tarafından alınarak ortadaki noktaya yerleştirilmelidir. Merkez 
nokta zaten kraliçe ya da başka bir pul ile kapandıysa pulun, mümkün olduğun-
ca merkez noktayı kaplayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Nokta tamamen 
kapalı ise noktanın tam arkasına yerleştirilir.  Eğer rakibin pulunu cebe atarsanız 
sıranızı kaybedersiniz. Eğer rakibin son pulunu cebe atarsanız seti (oyun) bunun 
yanı sıra 3 puan kaybedersiniz.  Eğer kraliçeyi cebe atmadan önce son pulunuzu 
cebe atarsanız seti (oyun, 3 puan ve rakibin kalan pullarının her biri için 1 puan) 
kaybedersiniz.  Oyun 8 set üzerinden oynanır. Eğer rakibin pulunu cebe atarsa-
nız sıranızı kaybedersiniz. Eğer rakibin son pulunu cebe atarsanız seti (oyun) 
ve bunun yanı sıra 3 puan kaybedersiniz.  Eğer kraliçeyi cebe atmadan önce 
son pulunuzu cebe atarsanız seti (oyun, 3 puan ve rakibin kalan pullarının her 
biri için 1 puan) kaybedersiniz. Tüm pullarını cebe atan ilk oyuncu seti (oyunu) 
kazanır. Oyuncu 22 puana ulaştığında, artık kraliçe için ekstra puan alamaz. 
25 puana ulaşan veya 8 setten (oyundan) sonra en çok puan alan oyuncu bütün 
oyunu kazanır. Hindistan’a özgü bir oyundur.
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KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Kith – Kith: Boş bir arazide genelde 8-15 yaş arasındaki kişilerin avuç 
içi büyüklüğündeki bir taşla oynadığı ve 2-5 arasındaki kişi sayısı ile oynanan 
oyun, zemine çizilen kare ya da daire şeklindeki çizgiler üzerinde bireysel ola-
rak oynanır. Oyuncunun belirlenen hedefe taşı fırlatması istenir. Eğer taş, çizgi 
şekiller arasında durmayıp, çizgi üzerinde durur ya da çizgi dışına çıkarsa oyun 
oynama hakkı diğer oyuncuya geçer. Tek ayak üzerinde sekerek hedefe ulaşan 
oyuncu taşı yerden almaya çalışır ve aynı şekilde geri dönmesi istenir. Oyun 
aşamalı turlarla devam eder. Tüm aşamaları bitiren oyuncu oyunu kazanmış 
olur. Çizgi veya sek sek ismiyle anılan oyuna benzemektedir. 

2- Kanche: Oyun 3-5 kişi sayısıyla oynanır. Zemine daire şeklinde bir çiz-
gi çizilir. Dairenin içine çizilen çizgilerin kesişme noktalarına misket konulur. 
Sırası gelen oyuncu elindeki misketiyle belirlenen hedeften ortadaki herhangi 
bir misketi vurmaya çalışır. Oyuncunun vurmuş olduğu misket dairenin dışına 
çıkarsa oyuncuya ait olur ve tekrar atış yapma hakkı elde eder. Eğer vuruş ba-
şarısız olursa oynama hakkı bir diğer oyuncuya geçer. En çok vuruş yapabilen 
oyuncu oyunu kazanır. Misket (bilye) türündeki oyunlara benzemektedir.

3- Lattoo: Genelde 8-12 yaş gurubunun tercih ettiği oyun, 1-5 kişi sayısı ile 
oynamaktadır. Oyun topaç denilen bir materyalle ve düz bir zeminde oynanır. 
Topacın ipi çevresine iyice sarıldıktan sonra uç kısmı orta parmağa geçirilir. 
Yere doğru hızlı bir şekilde fırlatılan topaç sarılı olduğu ipten çıkar ve hızlıca 
dönmeye başlar. Oyundaki amaç topacı olabildiğince hızlı döndürmektir. Topaç 
oyununa benzemektedir. 

4- Street Kriket: İngiltere’den menşeili bir oyundur. İki takım halinde oy-
nanır. Oyuncular birbirlerinin kalelerine bel hizasına gelecek şekilde topu sertçe 
atmaya çalışır, kale önünde bekleyen rakip takım oyuncusu elindeki kriket so-
pasıyla topa vurarak olabildiğince uzağa atmaya çalışır. Her takımın 2’ er vuruş 
sırası hakkı vardır.  Oyuncular topu çizgi dışına çıkmadan yakalamaya çalışırlar. 
Eğer topu yakalayan oyuncu rakip oyuncu kale alanına girmeden önce kale üze-
rine topu bırakırsa puanı kazanmış olur. Çizgi dışına çıkan topun sekerek ya da 
direk çıkması farklı puanlandırılır. En çok puanı toplayan takım maçı kazanmış 
olur. Hindistan’da büyük bir tutkuyla oynanan oyun günlerce sürebilmektedir. 
Kriket oyununa benzemektedir. 
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5- Kokla Chappaki: Genelde 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği ve 
kalabalık olarak oynanan bir oyundur. Oyuncuların halka oluşturarak yere otur-
ması istenir. Aralarından bir tane ebe seçilir. Ebe elinde mendil ile halkanın et-
rafını dolaşır. Dolaşırken yerde oturan oyuncular oyunun şarkısını söylerler. Ebe 
yerde oturan oyunculardan bir tanesinin arkasına haber vermeden mendili bıra-
kır. Ebe halkanın etrafında bir tur atana kadar mendili arkasına bırakmış olduğu 
oyuncu bu durumu fark etmez ise ebe mendili tekrar alarak o oyuncuya vurmaya 
çalışır. Oyuncu yerden kalkarak ebeden kaçmaya çalışır ve yakalanmadan tekrar 
yerine oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa ebe o seçilir. Mendili fark eden oyuncu 
ise ebeyi kovalamaya başlar. Ebe yakalanmadan 1 tur atarak oyuncunun yerine 
oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olarak oyuna devam eder.. Farklı 
ülkelerdeki yağ satarım bal satarım oyununa benzemektedir. 

6- Lagori: Oyun iki takımla oynanır. Oyuna başlamaya hak kazanan takım 
oyuncusu boyutu 10 cm2 olan taşlardan oluşan kuleyi elindeki yumuşak topla 
vurmaya çalışır. Kule yıkılır yıkılmaz diğer takım oyuncuları topla vurulmadan 
kuleyi eski haline getirmeye çalışırlar. Kule eski haline getiriline kadar oyuncu-
lar topla diğer takım oyuncularını vurabilir ama eski haline getirildikten sonra 
vuramazlar. Vurulmadan kuleyi tamamlarlarsa oyunu kazanmış olurlar. Tombik 
olarak bilinen oyundur. 

7- Gili Danda: Genellikle 10-14 yaş grubunun tercih ettiği bir oyundur. 
Oyuncular ellerindeki uzun tahta çubuklarla önlerindeki kısa tahta çubuğa vu-
rarak karşıda sıralanan oyunculara yakalatmadan üstlerinden geçirerek olabildi-
ğince uzağa atmaya çalışırlar. En uzağa atan oyuncu oyunu kazanmış olur. Çelik 
- çomak olarak bilinen oyundur.

8- Dog The Bone: Oyun genellikle kalabalık olarak oynanır. Oyuncu-
lar halka oluşturarak dizilirler. Eşleşen iki oyuncu halkanın ortasına geçerler. 
Oyuncular halkanın ortasındaki bezden oluşan materyali birbirlerine yakalan-
madan almaya çalışırlar. Önce davranıp materyali alan oyuncu diğer oyuncuya 
yakalanmadan eski yerine geçmeye çalışır.

9- Kite: Ahşap bir iskeletin kâğıt, bez ya da naylonla kaplanmasıyla yapı-
lan materyalin açık alanlarda uçurulması amaçlanmıştır. Uçurtma oyunu olarak 
bilinmektedir.
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MALEZYA

ÖZGÜN OYUNLAR

1- Rubber: Genellikle 6-14 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği bir oyun-
dur. Oyunun amacı 2 m mesafe uzaklığında bulunan yere sabitlenen iki tahta 
çubuğun arasındaki ipin üzerinde sıralanan lastikleri düşürmeye çalışmaktır. 
Oyuncular sırayla atış çizgisine gelerek ellerindeki lastikleri gerdirerek hedef-
teki lastikleri vurmaya çalışırlar. Oyuncuların kendilerine sıra geldiğinde 1 atış 
hakları vardır. Oyun tüm lastikler yere düşene kadar sürer. Oyun sonunda en çok 
lastik düşüren oyuncu oyunu kazanmış olur. Oyun Malezya’ya özgüdür.

2- Sepak Takraw: Oyun 3’ er kişilik iki takımla oynanır. Bir takımın, top 
kendi yarı alanına geçtikten sonra 3 defa topa dokunma hakkı vardır. Oyun alanı 
çizgisi üzerine düşen top sayı olarak kabul edilir. Topa el hariç vücudun her ta-
rafıyla temas edilebilir. Oyun 15’er sayılık 3 set üzerinden oynanır. Takımların 
kedi yarı alanında 3’ er tane zemine çizili halkalar bulunmaktadır. Bu halkalar 
servis kullanırken oyuncuların durmaları gereken yeri göstermek içindir. Bir file 
var, servis kullanılıyor ve topun yere sekmeden rakip sahaya üç vuruşta oyun 
alanı içine gönderilmesi gerekiyor. Bir takımın 3 defa topa vurma hakkı vardır. 
Amaç topu file üzerinden karşı tarafa göndermektir. En fazla set alan takım 
oyunu kazanmış olur. Oyunda kullanılan topun içinde hava yoktur. Top örülmüş 
bambu ağacından yapılır.

3- Sandal: Oyun genellikle 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği bir 
oyundur. Belirlenen mesafedeki uzaklığa terlik dikine bırakılır. Oyuncular elle-
rinde hazır bulundurduğu terliklerle belirlenen hedefteki terliği vurmaya çalışır-
lar. Terliği belirlenen sayı kadar vuran oyuncu oyunu kazanmış olur. Hedefe en 
çabuk ulaşan oyuncu oyundan çıkar ve diğer oyuncular belirlenen hedef sayısı-
na ulaşıncaya kadar terliği vurmaya devam ederler. 

4- The Flying Top: Oyun topaç denilen bir materyalle ve düz bir zeminde 
oynanır. Topacın ipi çevresine iyice sarıldıktan sonra uç kısmı orta parmağa 
geçirilir. Yere doğru hızlı bir şekilde fırlatılan topaç sarılı olduğu ipten çıkar ve 
hızlıca dönmeye başlar. Sonra topaç durmadan avuç içine alarak dönmesi sağ-
lanır. Oyundaki amaç topacı olabildiğince hızlı döndürmektir. Topaç oyununa 
benzemektedir. 
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KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Congkak: Oyun alanında, oyuncuların önünde 5 adet, yan taraflarında 
2 adet olmak üzere toplamda 12 kuyu vardır. 48 taşla oynanan bu oyun için 
taşlar eşit şekilde kuyulara dağıtılır. Yapılan kura sonucu oyuna başlamaya hak 
kazanan oyuncu önünde bulunan istediği kuyudan oyuna başlayabilir. Kuyudaki 
taşları eline alarak birer tane taş bırakacak şekilde ilerlemeye çalışır. Son taşa 
geldiğinde eğer kuyudaki taşlar çift sayı ise taşları almaya hak kazanır. Kazandı-
ğı taşları yandaki kuyuya bırakır. Eğer elindeki son taşı bırakacağı kuyuya gel-
diğinde kuyu boş ise karşı hizasında bulunan kuyudaki taşların hepsini almaya 
hak kazanır. Oyun sırası karşıya geçer. Eğer son taş yandaki kuyuya denk gelirse 
oyuncu oynamaya devam edebilir. Oyun rakip oyuncunun kuyusundaki taşlar 
bitene kadar devam eder. Mangala oyununa benzemektedir. 

2- Batu Seremban: Genellikle 8-14 yaş grubunun tercih ettiği bireysel bir 
oyundur. Oyuncu elinde bulunan tek taşı havaya atar. Bu esnada yerdeki 5 taştan 
birini eliyle almaya çalışır. Havadaki taşı yere düşürmeden aynı elle yerden taş 
alarak iki taşı birlikte avucunda tutmaya çalışır. Oyuncu yerdeki taşları havaya 
atıp yere düşürmeden eline toplamalıdır. Yerdeki taşları bu şekilde bitirene ka-
dar oyun devam eder. 

3- Finger Battle: Genellikle 7-10 yaş çocukların tercih ettiği ve 2 kişiyle 
oynanan bir oyundur. Oyuncular kendi avuç içlerini temas ettirecek ve aynı za-
manda parmak uçları karşıya gelecek şekilde ellerini karşılıklı uzatırlar. Sonra 
sadece aynı ve tek parmakları karşıya gelecek şekilde uzatırlar. Oyuna başlama-
ya hak kazanan oyuncu rakibinin parmağına aynı pozisyondaki el hareketiyle 
vurarak elin bu pozisyonunu bozmaya çalışır. Eğer birbirine yapışık parmak-
lar ayrılırsa oyuncu oynamaya devam eder. Parmakların pozisyonu bozulmaz-
sa vurma sırası karşı tarafa geçer. Başparmaktan serçe parmağına kadar oyun 
aşamalı bir şekilde devam eder. Tüm parmakların pozisyonunu sırayla ilk önce 
bozmayı başaran oyuncu oyunu kazanmış olur. 

4-Guli: Oyun 3-5 kişi sayısıyla oynanır. Zemine daire şeklinde bir materyal 
konulur konulur. Dairenin içine misket konulur. Sırası gelen oyuncu elindeki 
misketiyle belirlenen hedeften ortadaki herhangi bir misketi vurmaya çalışır. 
Oyuncunun vurmuş olduğu misket dairenin dışına çıkarsa oyuncuya ait olur ve 
tekrar atış yapma hakkı elde eder. Eğer vuruş başarısız olursa oynama hakkı bir 
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diğer oyuncuya geçer. En çok vuruş yapabilen oyuncu oyunu kazanır. Misket 
(bilye) türündeki oyunlara benzemektedir.

5- Wau: Ahşap bir iskeletin kâğıt, bez ya da naylonla kaplanmasıyla yapı-
lan materyalin açık alanlarda uçurulması amaçlanmıştır. Uçurtma oyunu olarak 
bilinmektedir.

ENDONEZYA

FÖZGÜN OYUNLAR

1- Permanian Bakiakreksasa: Dev takunya anlamına gelmektedir. Ge-
nellikle 10-16 yaş grubunun tercih ettiği, kalabalık ve açık alanda oynanan bir 
oyundur. Oyuncular oyun için geliştirdikleri çubukların üzerine her iki ayak-
larıyla basarak yürümeye çalışırlar. Oyuncuların yere basarak destek almaları 
yasaktır. Belirlenen mesafeyi ilk tamamlayan oyuncu oyunu kazanmış olur.

2- Geprak Bambu: Oyun 6 veya 8 kişiyle oynanmaktadır. Genellikle 10-16 
yaş grubundan oluşan oyuncular ellerindeki bambu ağacından yapılan çubuklar-
la birlikte gözleri kapalı ve karşılıklı olarak geçerler. Yerde oturan oyuncular 
her iki ucundan elleriyle tutukları bu çubukları ritmik bir şekilde oynatırlar ve 
şarkı mırıldanırlar. Ortaya geçen oyuncular bu çubuklara basmadan tek ayakla 
zıplamaya çalışır. Oyuncu eğer çubuğa basarsa ya da dengesini kaybedip düşer-
se oyun sırası başkasına geçer. Hiç takılmadan devam ettirebilen oyuncu oyunu 
kazanmış olur. Endonezya’ya özgü bir oyundur.

3- Sepak Bola Api: Genellikle 10 kişiyle ve açık alanda oynanmaktadır. 
Oyun iki takım halinde oynanır. Kale ve oyun alanı futbol oyun kurallarının 
belirttiği standartların altındadır. Diğer futbol oyun kuralları aynen geçerlidir. 
Oyundaki amaç dışına yanıcı madde sürülerek alevlendirilen hindistan cevizini 
rakip kaleye sokmaktır. En çok gol atan takım oyunu kazanmış olur.

4- Balance Surf: Oyun genellikle tek kişiyle oynanır. Oyuncunun ayağıyla 
yerden destek sağlaması yasaktır. Oyuncu silindir bir parça üzerinde duran yer-
den yüksekteki küçük surf tahtası üzerinde düşmeden durmaya çalışır. 
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KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Domino: Oyun +15 yaş grubu iki kişi veya dört kişi ile oynanır. (Eşlide 
oynanır.) Sıra ile üçer veya ikişer taş çekilerek, herkesin elinde 7 taş olur. Do-
mino taşları ortalarından bir çizgi ile ikiye bölünmüştür ve iki tarafında noktalar 
ile belirtilmiş rakamlar vardır. Bir tanesinde hiç bir işaret bulunmaz, altı tane-
sinin bir bölümünde hiç bir işaret bulunmamasına karşılık, öbür bölümlerinde, 
her birinde birden altıya kadar noktalar bulunur. Diğerleri de, bu şekil içinde, 
ikiden altıya, üçten altıya, dörtten altıya, beşten altıya kadar noktaları ihtiva 
ederler. En büyük noktalı taş iki bölümünde de altışar nokta bulunanıdır. 6+6 
ve buna koca eşek ismi verilmiştir. Domino taşları, önce numaralı kısımları alt 
gelecek şekilde karıştırılır ve tek sıra halinde dizilir. Kimin elinde en yüksek çift 
sayı varsa o yere konur ve oyun başlar. 6+6- 5+5-4+4-3+3-2+2-1+1-  veya ilk 
konan taş oynayana göre masaya dik olarak konur. Bir tanesinde hiç bir işaret 
bulunmaz, altı tanesinin bir bölümünde hiç bir işaret bulunmamasına karşılık, 
öbür bölümlerinde, her birinde birden altıya kadar noktalar bulunur. Diğerleri 
de, bu şekil içinde, ikiden altıya, üçten altıya, dörtten altıya, beşten altıya kadar 
noktaları ihtiva ederler. En büyük noktalı taş iki bölümünde de altışar nokta 
bulunanıdır. Sıradaki oyuncu bu taşın yanına uç sayılardan birisiyle eşleşecek 
bir taş koymak zorundadır. Eğer oyuncunun elinde eşleşen taş yoksa oyuncu ko-
yacak taş gelene kadar bankadan taş çekmek zorundadır. Elindeki bütün taşları 
bitiren oyuncu domino der ve oyunu bitirir. Ya da oynanacak herhangi bir hamle 
kalmadığında oyun biter. Puanlamada ise, oyun bitişinde oyuncuların ellerinde 
kalan taşlar ceza puanı olarak hesaplanır ve ceza hanelerine eklenirler. Taşların 
cezaları 0-0 taşı (ayaz taşı) haricinde bütün taşların değerleri kadardır. Örneğin 
1-1 taşının ceza puanı 2’dir. 6-4 taşı 10 puan, 0-5 taşı 5 puandır. Ayaz taşın ceza 
puanı ise 20’dir. 

2- Permainan Tali Karet: Bu oyun genellikle kızlar tarafından oynanan 
bir oyundur. Lastik ip üzerinde oynanan bu oyun 2-3 metre kadar uzanabilir. 
En az 3 kişi tarafından oynanan bir oyun olup 2 kişi ipi tutarken bir kişi ise ipin 
üzerinden atlayacak kişi olur. İpe takılan oyuncu sırasını kaybeder. Bu oyunda 
kazanmak için birçok mani olabilecek engeller vardır. Engeller ipi tutan oyun-
cuların baştan ayağa kadar aşamalı bir şekilde yüksekliği değiştirmesiyle oluşur. 
Engeller şunlardır:
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* İp 2 kişinin belinin yüksekliğine eşit olacak.
* İp 2 kişinin koltuk altının yüksekliğine eşit olacak.
* İp 2 kişinin çenenin yüksekliğine eşit olacak.
* İp 2 kişinin kulağın yüksekliğine eşit olacak.
* İp 2 kişinin başının yüksekliğine eşit olacak.
* İp 2 kişinin başından daha yüksek ellerini kaldırarak ipi tutmak.
Oyun bu şekilde aşamalı bir şekilde devam eder.  
3- Balap Karung: Oyuncular torbaları boyun hizasına kadar giyip bitiş 

çizgisine kadar yürümelidirler. Her oyuncunun bedeninin bir torbaya ve kafası-
na kask giydirilip diğer oyuncularla bitiş çizgisine kadar yürümesi istenir. Bitiş 
çizgisine ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmış olur. Torba yarışı her 17 Ağustos’ta 
kutlanılan Endonezya Milli Bayramında en popüler oyunlarından biri sayılır. 
Çuval yarışı olarak bilinmektedir. 

4- Petak Umbet: Oyun genellikle kalabalık oynanır. Oyun için bir tane ebe 
seçilir. Genellikle ağaç ya da duvar dibinde ebe gözlerini yumar ve belirlenen 
sayıya kadar sesli olarak saymaya başlar. Diğer oyuncular o esnada saklanmaya 
başlarlar. Ebe gözlerini açtıktan sonra gezinmeye başlar ve saklananları bul-
maya çalışır. Ebenin arkadaşlarını bulmaktan başka bir görevi daha vardır o da 
bulduğu kişiyi doğru tahmin etmelidir. Ebe gördüğü kişiyi başka bir oyuncuyla 
karıştırırsa oyun tekrar başlar. Ebeden önce yumma yerine ulaşan kişi oyun so-
nunda bir kişiyi kurtarma hakkını elde eder. İlk yakalanan ve akabinde ebele-
nen oyuncu yeni ebe olup saymaya başlar. Tüm oyuncular bulunana kadar oyun 
böylece devam eder. Saklambaç olarak bilinen oyundur. 

5- Cublak Suweng: Oyun genellikle 5 kişiyle oynanır ve 8-14 yaş grubu-
nun tercih ettiği bir oyundur. Oyunculardan biri yere yüzüstü yatar. Çevresin-
deki diğer oyuncular kendi aralarında tekerlemeler söyleyerek birini seçerler. 
Daha sonra yerdeki oyuncudan kimi seçtiklerini tahmin etmesi istenir. Doğru 
kişiyi bulursa yer değiştirirler, bulamazsa oyun aynı şekilde devam eder. Doğru 
kişiyi bulana kadar aynı oyuncular oynamaya devam ederler.

6- Boi: Oyun iki takımla oynanır. Oyuna başlamaya hak kazanan takım 
oyuncusu boyutu 10 cm2 olan taşlardan oluşan kuleyi elindeki yumuşak topla 
vurmaya çalışır. Kule yıkılır yıkılmaz diğer takım oyuncuları topla vurulmadan 
kuleyi eski haline getirmeye çalışırlar. Kule eski haline getiriline kadar oyuncu-
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lar topla diğer takım oyuncularını vurabilir ama eski haline getirildikten sonra 
vuramazlar. Vurulmadan kuleyi tamamlarlarsa oyunu kazanmış olurlar. Tombik 
olarak bilinen oyundur. 

7- Jalan Sepak Bola: İki takım halinde ve açık alanda oynanır. Kale ve saha 
alanı standart futbol sahalarından daha küçük ama diğer futbol oyun kuralları 
ile aynıdır. Topu iki kale arasından geçiren takım sayı üretmiş olur. Takımlardan 
daha önceden belirlenen gol sayısı hedefine ulaşan takım oyunu kazanmış olur. 
Sokak futbolu olarak bilinen oyundur. 

8- Ular Naga: Kelime anlamı ejderha yılanıdır. Genellikle 7-10 yaş grubu-
nun tercih ettiği bir oyundur ve kalabalık olarak oynanır. Gözleri kapalı karşılık-
lı duran iki oyuncu kollarını yukarı kaldırarak birbirlerine uzatırlar. Arka arkaya 
sıraya geçmiş diğer oyuncular bu iki oyuncunun arasından geçerler. Oyuncular 
duraksamadan ritmik bir şekilde ve sırayı bozmadan geçiş yapmalıdırlar. Bu es-
nada bir şarkı mırıldanmaya başlarlar. Geçiş esnasında gözleri kapalı oyuncular 
kollarını aşağıya indirdiklerinde kim yakalanırsa o oyundan çıkmış olur. Yani 
eleme sistemiyle oynanan bu oyunda sona kalan oyuncu oyunu kazanmış olur. 
Bezirgân başı olarak bilinen oyundur.

9- Kelereng: Oyun 3-5 kişi sayısıyla oynanır. Zemine daire şeklinde bir 
çizgi çizilir. Dairenin içine çizilen çizgilerin kesişme noktalarına misket konu-
lur. Sırası gelen oyuncu elindeki misketiyle belirlenen hedeften ortadaki her-
hangi bir misketi vurmaya çalışır. Oyuncunun vurmuş olduğu misket dairenin 
dışına çıkarsa oyuncuya ait olur ve tekrar atış yapma hakkı elde eder. Eğer vuruş 
başarısız olursa oynama hakkı bir diğer oyuncuya geçer. En çok vuruş yapabilen 
oyuncu oyunu kazanır. Misket (bilye) türündeki oyunlara benzemektedir.

10- Gedrek: Boş bir arazide genelde 8-15 yaş arasındaki kişilerin avuç 
içi büyüklüğündeki bir taşla oynadığı ve 2-5 arasındaki kişi sayısı ile oynanan 
oyun, zemine çizilen kare ya da daire şeklindeki çizgiler üzerinde bireysel ola-
rak oynanır. Oyuncunun belirlenen hedefe taşı fırlatması istenir. Eğer taş, çizgi 
şekiller arasında durmayıp, çizgi üzerinde durur ya da çizgi dışına çıkarsa oyun 
oynama hakkı diğer oyuncuya geçer. Tek ayak üzerinde sekerek hedefe ulaşan 
oyuncu taşı yerden almaya çalışır ve aynı şekilde geri dönmesi istenir. Oyun 
aşamalı turlarla devam eder. Tüm aşamaları bitiren oyuncu oyunu kazanmış 
olur. Çizgi veya sek sek ismiyle anılan oyuna benzemektedir. 
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11- Congklak (Dakon): Oyun alanında, oyuncuların önünde 5 adet, yan 
taraflarında 2 adet olmak üzere toplamda 12 kuyu vardır. 48 taşla oynanan bu 
oyun için taşlar eşit şekilde kuyulara dağıtılır. Yapılan kura sonucu oyuna başla-
maya hak kazanan oyuncu önünde bulunan istediği kuyudan oyuna başlayabilir. 
Kuyudaki taşları eline alarak birer tane taş bırakacak şekilde ilerlemeye çalışır. 
Son taşa geldiğinde eğer kuyudaki taşlar çift sayı ise taşları almaya hak kazanır. 
Kazandığı taşları yandaki kuyuya bırakır. Eğer elindeki son taşı bırakacağı ku-
yuya geldiğinde kuyu boş ise karşı hizasında bulunan kuyudaki taşların hepsini 
almaya hak kazanır. Oyun sırası karşıya geçer. Eğer son taş yandaki kuyuya 
denk gelirse oyuncu oynamaya devam edebilir. Oyun rakip oyuncunun kuyu-
sundaki taşlar bitene kadar devam eder. Mangala oyununa benzemektedir. 

FİLİPİNLER

ÖZGÜN OYUNLAR

1- Eggplant-egg: Genellikle 8-18 yaş grubu ile bireysel olarak oynanır. 
Bele bağlanan patlıcanla önlerindeki yumurtaya vücudu arkadan öne doğru sa-
vurup vurarak sürüklemeleri ve belirlenen hedefteki çizgiye ulaştırmaları iste-
nir. Çizgiye ilk ulaştıran oyuncu oyunu kazanır.

2- Bamboo Boxing: Genellikle +15 yaş grubu tarafından 2 kişiyle oynanan 
bir oyundur. Oyun yatay bambu ağacı üzerinde minder ya da çamur yerden yük-
sek bir zemin üstünde oynanır. Oyuncular yatay olarak yerleştirilen bambu ağa-
cının üzerinde birbirlerini yumruklayarak düşürmeye çalışırlar. Oyun boyunca 
ayağa kalkmak yasaktır. Oyun böylece devam ederek bambu ağacının üzerinden 
yere düşmeden kalabilen oyuncu oyunu kazanmış olur.

3- Sand Ball: Genellikle 6-10 yaş grubunun tercih ettiği bir oyundur. 
Oyuncular kendi yapmış oldukları kumdan toplarla yarışırlar. Ortaya bir çukur 
açılır ve topları aşağıya yuvarlayabilecekleri bir yol yaparlar. Plajda oynanan 
bu oyundaki amaç aynı anda yuvarladıkları topların sağlamlığıdır. Yuvarlanan 
toplardan hangisinin topu sağlam kalırsa o oyunu kazanmış olur. 

4- Philippine Checkers: Filipin damasıdır. İki kişiyle oynanır. Filipin da-
masında düz gitmek yasaktır çapraz hamle yapılır. 8+8 oynanan bu oyun zemine 
çizilen kare şeklindeki kutucuklar üzerinde oynanır. Eğer rakibin taşının arka 
kutucuğunda taş yok ise üzerinden atlatılır ve rakibin taşı alınır. Rakip oyuncu-
nun son karesine ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmış olur.
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5- Buhangin Figure: Oyuncular kum ile şekiller ve yazılar yazarak gün 
boyu diğerlerinin yaptıklarıyla kıyaslarlar ve sergilerler. Genellikle yılbaşı et-
kinliğinde oynanır.

6- Akyat Kawayan: Genellikle +15 yaş grubu ile oynanır. Bahçeye iki 
bambu ağacından yapılan direğin en üst noktasına bayrak asılır. Oyunculara ve-
rilen başlama işaretiyle birlikte oyuncular tırmanarak bayrağı almaya çalışırlar. 
Bayrağı ilk alan oyuncu oyunu kazanır.

7- Philippine Takao: Oyuncular daire şeklinde geçerler. Ağaç dalından 
yaptıkları materyali düşürmeden ayakları ile sektirmeye çalışırlar. Materyali 
yere düşüren sırasını bir başka oyuncuya devreder. 

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Queen Of Flower: Genellikle 7-10 yaş grubunun tercih ettiği bir oyun-
dur. Önce bir ebe seçilir. Diğer oyuncular halka şeklinde sıra olarak el ele tutuş-
malıdırlar. Oyuncular el ele tutuşarak halka şeklinde sıralanırlar. Şarkı mırılda-
nırlarken ebe halkanın dışarısında bekler. Şarkı bittikten sonra ebe halka içine 
gelerek gözlerini kapatır ve kendi etrafında döner. Yerinde durduğunda hangi 
oyuncuyu gösterirse yeni ebe o oyuncu olur. Yeni ebe halkanın dışına çıkar. 
Oyun bu şekilde devam eder.

2- I Love You Game: Oyun kalabalık bir grupla ve 8-14 yaş grubu ile oy-
nanır. Ebe haricinde herkes donmuş vaziyette durur. Ebe topu havaya fırlattıktan 
yere düşene kadar oyuncular hareket edebilirler. Ebede bu esnada diğerlerini 
yakalayabilir. Yakalanan oyuncu oyuna yeni ebe olarak devam eder. Farklı ül-
kelerdeki istop oyununa benzemektedir. 

3- Kandila Nagpunta Out: Genellikle +10 yaş grubu ve en az iki kişi 
ile oynanır. İki oyuncu sırtları birbirine dönük bir şekilde aynı ipe bağlanır-
lar. Oyuncuların, her ikisinin de karşısında ve eşit mesafede bulunan mumlara 
yakınlaşarak ateşi söndürmeleri istenir. İlk söndürmeyi başaran oyuncu oyunu 
kazanmış olur.

4- Pukpok: Genellikle 6-10 yaş grubu ile oynanır. Belirlenen mesafedeki 
şişe terlikle el atışı yapılarak vurulmaya çalışılır. Çizgiyi geçmeden ve çizgiye 
basmadan atış yapılmalıdır. Şişeyi ilk vuran oyuncu oyunu kazanır.
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5- Chair Dance: Oyun 6-18 yaş grubu ile oynanır. Oyuncular, oyuncu sa-
yısından bir eksik olarak ortaya dizilen sandalyelerin etrafında çalan müzikle 
beraber dans etmeye başlarlar. Müzik durduğu anda herkes sandalye kapmaya 
çalışır. Bir kişi ayakta kalır ve oyundan çıkar. Oyun bir kişi kalana kadar devam 
eder.

6- Pot: Genellikle 6-14 yaş grubu ile oynanır. Önce ebe seçilir. Çocuklar 
zemine çizilen dairenin içine dizilirler. Ebe çocuklara sorular sorar ve çocuklar 
dairenin içine kaçarlar. Ebenin dairenin içine girmesi yasaktır. Daire dışına çı-
kanlardan hangisi ebeye yakalanırsa yeni ebe o olur.

7- Beach Tennis: Oyun +8 yaş grubu ile oynanır. Oyuncu raketi ile topu 
rakip yarı alanına düşürmeyi amaçlar. Topun sayı olabilmesi için oyun alanının 
içine düşmesi gerekir. Oyun alanı çizgileri saha içi olarak kabul edilir. Oyun üç 
set üzerinden oynanır. En çok set alan oyuncu oyunu kazanmış olur.

8- Tatlong Batong: Genellikle +8 yaş grubu ile oynanır. Oyun sert bir ze-
mine çizilen çizgiler üzerinde oynanır. Oyuncular sırayla tek hamle yapmalı-
dırlar. Oyuncuların 3 ‘er tane taşı vardır. Çizgilerin kesişme noktalarında dikey, 
yatay veya çapraz olarak üçlü sıra oluşturan oyunu kazanmış olur. Üçtaş oyunu 
olarak bilinen oyundur.

9- Frizbi: Oyun iki takım halinde ve kalabalık olarak oynanır. Oyuncular 
paslaşarak materyali rakip takımın çizgisinden öteye taşımaya çalışırlar. Ge-
nellikle plajda oynanan bu oyunda daha önceden belirlenen sayı toplamına ilk 
ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

10- Siyam Na Buwang Gulang: Genellikle +8 yaş grubu ile oynanır. 
Oyuncular basketbol potasının karşısında kendileri için belirlenen yerlere ge-
çerler. Kurayı kaybeden bir kişi potanın altına geçer. Top çemberden geçtikçe 
ortadaki oyuncunun sayısı artar ve belirlenen sayıya ulaştığında oyun dışı kalır. 
Soldan sağa doğru takip eden oyunda sırası gelen oyuncu atış yapar, eğer en 
sağdaki oyuncunun atışı isabetsiz olursa ortaya o geçer. Oyun bu şekilde devam 
eder. En az sayı yiyen oyuncu oyunu kazanmış olur.

11- Mga Sticker Ng Pera: Oyun genellikle +12 yaş grubu ile oynanır. Ze-
mine kare şeklinde bir çizgi çizilir. Karenin içine çizilen çizgilerin kesişme nok-
talarına para konulur. Sırası gelen oyuncu elindeki parayla belirlenen mesafeden 
ortadaki herhangi bir parayı vurarak çizgi dışına atmaya çalışır. Oyuncunun vur-
muş olduğu para oyuncuya ait olur ve tekrar atış yapma hakkı elde eder. Eğer 
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vuruş başarısız olursa oynama hakkı bir diğer oyuncuya geçer. En çok vuruş 
yapabilen oyuncu oyunu kazanır.

12- Street Basketball: İki takım halinde ve tek yarı alanda oynanır. Ku-
rallar basketbol oyun kurallarına göre daha esnek olarak oynanır. Topu çember 
(pota) arasından geçiren takım sayı üretmiş olur. Belirlenen basket sayısı hede-
fine ulaşan ilk takım oyunu kazanmış olur.

13- Sepak Takraw: Oyun 3’ er kişilik iki takımla oynanır. Bir takımın, top 
kendi yarı alanına geçtikten sonra 3 defa topa dokunma hakkı vardır. Oyun alanı 
çizgisi üzerine düşen top sayı olarak kabul edilir. Topa el hariç vücudun her ta-
rafıyla temas edilebilir. Oyun 15’er sayılık 3 set üzerinden oynanır. Takımların 
kedi yarı alanında 3’ er tane zemine çizili halkalar bulunmaktadır. Bu halkalar 
servis kullanırken oyuncuların durmaları gereken yeri göstermek içindir. Bir file 
var, servis kullanılıyor ve topun yere sekmeden rakip sahaya üç vuruşta oyun 
alanı içine gönderilmesi gerekiyor. Bir takımın 3 defa topa vurma hakkı vardır. 
Amaç topu file üzerinden karşı tarafa göndermektir. En fazla set alan takım 
oyunu kazanmış olur. Oyunda kullanılan topun içinde hava yoktur. Top örülmüş 
bambu ağacından yapılır.

14- Duck Duck Goose: Genelde 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği 
ve kalabalık olarak oynanan bir oyundur. Oyuncuların halka oluşturarak yere 
oturması istenir. Aralarından bir tane ebe seçilir. Ebe elinde mendil ile halkanın 
etrafını dolaşır. Dolaşırken yerde oturan oyuncular oyunun şarkısını söylerler. 
Ebe yerde oturan oyunculardan bir tanesinin arkasına haber vermeden mendili 
bırakır. Ebe halkanın etrafında bir tur atana kadar mendili arkasına bırakmış 
olduğu oyuncu bu durumu fark etmez ise ebe mendili tekrar alarak o oyuncuya 
vurmaya çalışır. Oyuncu yerden kalkarak ebeden kaçmaya çalışır ve yakalan-
madan tekrar yerine oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa ebe o seçilir. Mendili 
fark eden oyuncu ise ebeyi kovalamaya başlar. Ebe yakalanmadan 1 tur atarak 
oyuncunun yerine oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olarak oyuna 
devam eder. Farklı ülkelerdeki yağ satarım, bal satarım oyununa benzemektedir. 

15- Takbuhan Sa Sako: Oyuncular torbaları bel hizasına kadar giyip bitiş 
çizgisine kadar yürümelidirler. Her oyuncunun bedeninin bir torbaya giydirilip 
diğer oyuncularla bitiş çizgisine kadar yürümesi istenir. Bitiş çizgisine ilk ula-
şan oyuncu oyunu kazanmış olur. Çuval yarışı olarak bilinen oyundur.
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16- Tsinelas: Oyun genellikle 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği bir 
oyundur. Belirlenen mesafedeki uzaklığa terlik dikine bırakılır. Oyuncular elle-
rinde hazır bulundurduğu terliklerle belirlenen hedefteki terliği vurmaya çalışır-
lar. Terliği belirlenen sayı kadar vuran oyuncu oyunu kazanmış olur. Hedefe en 
çabuk ulaşan oyuncu oyundan çıkar ve diğer oyuncular belirlenen hedef sayısı-
na ulaşıncaya kadar terliği vurmaya devam ederler. 

17- Piko: Boş bir arazide genelde 8-15 yaş arasındaki kişilerin avuç içi bü-
yüklüğündeki bir taşla oynadığı ve 2-5 arasındaki kişi sayısı ile oynanan oyun, 
zemine çizilen kare ya da daire şeklindeki çizgiler üzerinde bireysel olarak oy-
nanır. Oyuncunun belirlenen hedefe taşı fırlatması istenir. Eğer taş, çizgi şekiller 
arasında durmayıp, çizgi üzerinde durur ya da çizgi dışına çıkarsa oyun oynama 
hakkı diğer oyuncuya geçer. Tek ayak üzerinde sekerek hedefe ulaşan oyuncu 
taşı yerden almaya çalışır ve aynı şekilde geri dönmesi istenir. Oyun aşamalı 
turlarla devam eder. Tüm aşamaları bitiren oyuncu oyunu kazanmış olur. Çizgi 
veya sek sek ismiyle anılan oyuna benzemektedir. 

18- Chinese Garter: İki kişi ipin ucundan tutarlar. Ortadaki diğer oyuncu 
ipe takılmadan düz, yan ve değişik pozisyonlarda atlamaya çalışır. Atlayış ya-
parken kendilerine göre belirledikleri dizeyi takip ederler. İpe takılan oyuncu 
sırasını kaybeder. Oyun aşamalı bir şekilde devam eder.

HONG KONG

ÖZGÜN OYUNLAR

1- Fighting Bull: Oyun genellikle +8 yaş grubu ile oynanır. Oyun en az iki 
kişi ve tek set üzerinden oynanır. İki oyuncu da oyun boyunca tek ayak üzerinde 
olmalıdır. Belirlenen alanda oyuncular tek ayakları havada birbirleriyle yarışır-
lar. Oyundaki amaç ellerini kullanmadan birbirlerini yere düşürmeye çalışmak 
ya da rakibi çizgi dışına itmektir. Bunu sağlayan oyuncu oyunu kazanır.

2- Diushabao Games: Oyun iki takım halinde oynanır. Oyuna başlayacak 
olan takım oyuncuları, ortaya geçen rakip oyuncuları vurmak üzere karşılık-
lı geçerler. Oyun daha önce belirlenen çizgiler içerisinde oynanır. Eğer rakip 
oyuncu materyali (diushabao) havada yakalarsa hak almış olur. Yani topu ha-
vada yakalayan oyuncu sonradan vurulsa bile oyuna devam etme hakkı elde 
eder. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Oyun son bir oyuncu vurulana kadar sürer. 
Sona kalan oyuncu 10 atışta vurulmazsa oyunu ortadaki takım kazanmış olur, 
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eğer vurulursa oyunu diğer takım kazanmış olur ve bir sonraki oyun için ortaya 
geçmeye hak kazanırlar.

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Chato Games: Genellikle 10-14 yaş grubunun tercih ettiği bir oyun-
dur. Oyuncular ellerindeki uzun tahta çubuklarla önlerindeki kısa tahta çubuğu 
karşıda sıralanan oyunculara yakalatmadan üstlerinden geçirerek olabildiğince 
uzağa atmaya çalışırlar. En uzağa atan oyuncu oyunu kazanmış olur. Çelik - ço-
mak olarak bilinen oyundur.

TAYLAND

FÖZGÜN OYUNLAR

1- Takao: Oyun genellikle +15 yaş grubu ile oynanır. Oyun kalabalık bir 
grup halinde oynanır. Amaç takao denilen topu yukarıdaki sepet içine atmaktır. 
Paslaşma esnasında atılan sayılar oyuncunun sayısını yükseltir. Belirlenen sayı 
hedefine ulaşan oyuncu oyundan çıkar. Oyun son bir kişi kalana kadar böylece 
devam eder.

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Dindinga: Kalabalık bir şekilde toplanan oyuncular beraber söyledikleri 
tekerlemeleri el ve kol hareketleriyle yansıtmaya çalışırlar. Oyuncular hareket-
leri ritmik ve birbirleri ile uyumlu bir şekilde uygulamalıdırlar.

2- Dụng Cheụxk: Oyun genellikle +8 yaş grubu ile oynanır. Her iki takım 
için belirlenen çizgileri geçmek yasaktır. Oyuncular iki takım halinde karşılıklı 
geçerler. İki takımında tutmuş olduğu ip başlama işaretiyle çekilmeye başla-
nır. Oyundaki amaç karşı takım oyuncularının belirlenen çizgiyi geçmelerini 
sağlamaktır. Çizgiyi geçen takım oyunu kaybeder. Halat çekme olarak bilinen 
oyundur. 

3- Sepak Takraw: Oyun 3’ er kişilik iki takımla oynanır. Bir takımın, top 
kendi yarı alanına geçtikten sonra 3 defa topa dokunma hakkı vardır. Oyun alanı 
çizgisi üzerine düşen top sayı olarak kabul edilir. Topa el hariç vücudun her ta-
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rafıyla temas edilebilir. Oyun 15’er sayılık 3 set üzerinden oynanır. Takımların 
kedi yarı alanında 3’ er tane zemine çizili halkalar bulunmaktadır. Bu halkalar 
servis kullanırken oyuncuların durmaları gereken yeri göstermek içindir. Bir file 
var, servis kullanılıyor ve topun yere sekmeden rakip sahaya üç vuruşta oyun 
alanı içine gönderilmesi gerekiyor. Bir takımın 3 defa topa vurma hakkı vardır. 
Amaç topu file üzerinden karşı tarafa göndermektir. En fazla set alan takım 
oyunu kazanmış olur. Oyunda kullanılan topun içinde hava yoktur. Top örülmüş 
bambu ağacından yapılır.

4- Street Football: İki takım halinde ve açık alanda oynanır. Kale ve saha 
alanı standart futbol sahalarından daha küçük ama diğer futbol oyun kuralları 
ile aynıdır. Topu iki kale arasından geçiren takım sayı üretmiş olur. Takımlardan 
daha önceden belirlenen gol sayısı hedefine ulaşan takım oyunu kazanmış olur. 
Sokak futbolu olarak bilinen oyundur. 

5- Mon Son Pa: Genelde 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği ve kala-
balık olarak oynanan bir oyundur. Oyuncuların halka oluşturarak yere oturması 
istenir. Aralarından bir tane ebe seçilir. Ebe elinde mendil ile halkanın etrafını 
dolaşır. Dolaşırken yerde oturan oyuncular oyunun şarkısını söylerler. Ebe yer-
de oturan oyunculardan bir tanesinin arkasına haber vermeden mendili bırakır. 
Ebe halkanın etrafında bir tur atana kadar mendili arkasına bırakmış olduğu 
oyuncu bu durumu fark etmez ise ebe mendili tekrar alarak o oyuncuya vurmaya 
çalışır. Oyuncu yerden kalkarak ebeden kaçmaya çalışır ve yakalanmadan tekrar 
yerine oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa ebe o seçilir. Mendili fark eden oyuncu 
ise ebeyi kovalamaya başlar. Ebe yakalanmadan 1 tur atarak oyuncunun yerine 
oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olarak oyuna devam eder. Farklı 
ülkelerdeki yağ satarım, bal satarım oyununa benzemektedir.

6- Mark Keb: Genellikle 8-14 yaş grubunun tercih ettiği bireysel bir oyun-
dur. Oyuncu elinde bulunan tek taşı havaya atar. Bu esnada yerdeki 5 taştan 
birini eliyle almaya çalışır. Havadaki taşı yere düşürmeden aynı elle yerden taş 
alarak iki taşı birlikte avucunda tutmaya çalışır. Oyuncu yerdeki taşları havaya 
atıp yere düşürmeden eline toplamalıdır. Yerdeki taşları bu şekilde bitirene ka-
dar oyun devam eder. 

7- Ngu Kin Hang: Oyuncular arka arakaya dizilerek birbirlerinin belinden 
tutarlar. Bir oyuncu ebe seçilir. Ebe arka arakaya dizilen bu grubun en arkasına 
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geçmeye çalışır. Gruptakiler de birbirlerinden ayrılmadan ebenin arkaya ulaş-
masını engellemeye çalışırlar. Oyun böylece devam eder.

8- Kite: Ahşap bir iskeletin kâğıt, bez ya da naylonla kaplanmasıyla yapı-
lan materyalin açık alanlarda uçurulması amaçlanmıştır. Uçurtma oyunu olarak 
bilinmektedir.

KAMBOÇYA

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM NETİCESİNDE OYNANAN 
OYUNLAR

1- Lot Phlow: Oyun genellikle 6-15 yaş grubunu kapsar. İki kişi ipin ucun-
dan tutarlar. Ortadaki diğer oyuncu ipe takılmadan düz, yan ve değişik pozis-
yonlarda atlamaya çalışır. Atlayış yaparken kendilerine göre belirledikleri dize-
yi takip ederler. İpe takılan oyuncu sırasını kaybeder. Oyun aşamalı bir şekilde 
devam eder.

2- Kraom Dei Khpasa: Oyun genellikle 6-9 yaş grubu ile oynanır. Oyun-
culardan biri ebe seçilir. Oyundaki amaç ebeye yakalanmamaktır. Ebe sadece 
alçak zemindekileri yakalayabilir. Yani yükseğe çıkan dokunulmazdır fakat 
oyunun akışını sağlamak amacıyla sürekli yüksekte durmak yasaktır. 

3- Yoyo: Oyun genellikle +15 yaş grubu ile oynanır. İp yardımıyla çevrilen 
materyalin ipin üzerinde yukarı-aşağıya doğru kaydırılması hedeflenir. İpe asılı 
olan materyalin düşürülmemesi gerekir. 

4- Beach Football: İki takım halinde ve plajda oynanır. Oyun alanı ve kale 
normal futbol oyun kuralları gibi değil daha küçüktür. Diğer futbol oyun kural-
ları geçerlidir. Oyuncular rakip takımın kalesine gol atmaya çalışırlar. Hedefle-
nen gol sayısına ulaşan takım oyunu kazanmış olur. 

5- Leak Konseang: Genelde 6-10 yaş arasındaki kişilerin tercih ettiği ve 
kalabalık olarak oynanan bir oyundur. Oyuncuların halka oluşturarak yere otur-
ması istenir. Aralarından bir tane ebe seçilir. Ebe elinde mendil ile halkanın et-
rafını dolaşır. Dolaşırken yerde oturan oyuncular oyunun şarkısını söylerler. Ebe 
yerde oturan oyunculardan bir tanesinin arkasına haber vermeden mendili bıra-
kır. Ebe halkanın etrafında bir tur atana kadar mendili arkasına bırakmış olduğu 
oyuncu bu durumu fark etmez ise ebe mendili tekrar alarak o oyuncuya vurmaya 
çalışır. Oyuncu yerden kalkarak ebeden kaçmaya çalışır ve yakalanmadan tekrar 
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yerine oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa ebe o seçilir. Mendili fark eden oyuncu 
ise ebeyi kovalamaya başlar. Ebe yakalanmadan 1 tur atarak oyuncunun yerine 
oturmaya çalışır. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olarak oyuna devam eder. Farklı 
ülkelerdeki yağ satarım, bal satarım oyununa benzemektedir. 

6- Water War: Genellikle her yaş grubunun yılbaşı etkinliğinde oynadığı 
bir oyundur. Su savaşı anlamına gelen oyun her yerde oynanmaktadır. Amaç 
kişilerin birbirlerini su ile olabildiğince ıslatmaktır.

7- Suck Jumping Game: Oyuncular torbaları bel hizasına kadar giyip bitiş 
çizgisine kadar yürümelidirler. Her oyuncunun bedeninin bir torbaya giydirilip 
diğer oyuncularla bitiş çizgisine kadar yürümesi istenir. Bitiş çizgisine ilk ula-
şan oyuncu oyunu kazanmış olur. Çuval yarışı olarak bilinmektedir. 

8- Tug War Game: Oyun genellikle +8 yaş grubu ile oynanır. Her iki takım 
için belirlenen çizgileri geçmek yasaktır. Oyuncular iki takım halinde karşılıklı 
geçerler. İki takımında tutmuş olduğu ip başlama işaretiyle çekilmeye başla-
nır. Oyundaki amaç karşı takım oyuncularının belirlenen çizgiyi geçmelerini 
sağlamaktır. Çizgiyi geçen takım oyunu kaybeder. Halat çekme olarak bilinen 
oyundur. 

9- Bough Grabbing Game: Oyun genellikle kalabalık olarak oynanır. 
Oyuncular halka oluşturarak dizilirler. Eşleşen iki oyuncu halkanın ortasına 
geçerler. Oyuncular halkanın ortasındaki bezden oluşan materyali birbirlerine 
yakalanmadan almaya çalışırlar. Önce davranıp materyali alan oyuncu diğer 
oyuncuya yakalanmadan eski yerine geçmeye çalışır.

10-Bottle Filling By Pumping Mouth: Oyun bireysel olarak oynanmak-
tadır. Oyuncular içi su dolu şişelerden suları içerek uzak mesafedeki şişelere 
kadar ağızlarındaki suyu dökmeden ve yutmadan taşıyarak boşalmaya çalışırlar. 
Boş şişeyi ilk dolduran oyuncu oyunu kazanmış olur.

Genellikle yılbaşı etkinliğinde oynanan bir oyundur.

SONUÇ

Hindistan’daki Carrom adı verilen oyunun toplumun geneline yayıldığı fa-
kat İngilizlerden kültürlerarası etkileşim ve iletişim yoluyla ülkede kabul gören 
Kriket ise, toplumun diğer toplumlara spor faaliyetleri kapsamında üstünlük 
kurma alanında bir araç konumuna gelmiştir. Özellikle Pakistan’la bu alanda 
yapılan spor faaliyetleri bir milliyetçilik mücadelesine dönüşmüş görünmekte-
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dir. Dünya’da ayak voleybolu ya da ayak tenisi olarak bilinen Malezya’daki 
Sepak Takraw oyunu esasen bu ülkeye ait özgün bir oyundur. Ülke yöneticile-
rinden birisinin bu oyun esnasında yaralanmasıyla ülkede uzun süre yasaklanan 
bu oyun günümüzde serbestçe ve toplumun büyük bir kesimi tarafından oynan-
maktadır. Ülkede dövüş sporlarının gelişmesine bağlı olarak bu oyundaki vuruş 
tekniklerinin dövüş sporlarındaki vuruş tekniklerine benzediği tespit edilmiştir. 
Endonezya için önemli günlerde daha çok tercih edilen Sepak Bola Api futbo-
lun sistematik bir değişime uğramasıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Top yeri-
ne Hindistan cevizinin yanar vaziyette kullanıldığı ve oyuncuların ayaklarında 
herhangi bir koruma olmaksızın oynadığı bir oyundur. Filipinlerdeki Sand Ball 
oyunu coğrafi koşulların ülkeye sağladığı imkânlar neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Bu oyunu başka bir coğrafyada oynamak mümkün olmamaktadır. Çünkü oyu-
nun en etkili aracı olan top, bölgedeki mercanların ufalanması sonucu oluşan 
yapışkan kumlardan oluşmaktadır. Hong Kong’ta oynanan Fighting Bull oyunu 
oyuncuların tek ayak üzerinde belirli bir dairesel alanda birbirlerini çizgi dışına 
itmeye dayalı özgün bir oyundur. Araştırma kapsamındaki ülkelerde oynanan 
özgün oyunların kendine ait bir oyun alanında uygulandığı tespit edilmiştir. 
Araştırma kapsamındaki ülkelerin özgün oyunlarının yanı sıra farklı ülkelerden 
etkileşim yoluyla elde ettikleri oyunlarda bulunmaktadır. Örneğin Hindistan’da-
ki Kith-kith Türkiye’deki çizgi veya sek sek olarak adlandırılan oyundur. Yine 
Hindistan’da Latto olarak adlandırılan oyun Türkiye’deki topaç oyunudur. Hin-
distan’daki Kokla Chappaki olarak adlandırılan oyun Türkiye’deki yağ satarım 
bal satarım oyunudur. Bu oyun aynı zamanda Filipinlerde Duck Duck Goose 
oyunu olarak adlandırılmakta ve oynanmaktadır. Çuval yarışı, bezirgânbaşı, 
mangala, yerden yüksek, dama, çelik çomak, saklambaç, halat çekme, tombik, 
3 taş, ip atlama ve misket oyunları bu ülkelerin tamamında bilinen ve oynanan 
oyun türlerindendir. Sonuç olarak araştırma yapılan toplumlardaki oyunlar tes-
pit edilmiş, araştırma kapsamındaki ülkelerin kendine has oyunları bulunduğu 
gibi, toplumlarda kabul gören birçok oyunun kültürler arası bir etkileşimden 
kaynaklandığı belirlenmiştir. 

ÖNERİLER

Benzer çalışmalar farklı coğrafyalarda da yapılarak, toplumların oyun pro-
filleri çıkartılabilir. Her toplumun özgün oyunları ve etkileşim yoluyla elde ede-
rek oynadığı oyunlar netleştirilebilir. Bu oyunların farklı ülkelere tanıtılması her 
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toplumda oyun çeşitliliğinin arttırılmasını sağlayabilir. Toplumların kabul ettiği 
ve benimsediği oyunlara katılma dereceleri tespit edilebilir. Ayrıca Ülkemizdeki 
geleneksel ev içi oyunların ve sokak oyunlarının da araştırılması önerilebilir.
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BİST TİCARET ENDEKSİ VE KOBİ ENDEKSİ İLE DÖVİZ 
KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

M. Emin AKKILIÇ1, H. Hüseyin YILDIRIM2, M. Selim DİKİCİ 3

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü,  
Balıkesir / Türkiye

2Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü,  
Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, BURMYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü,  
Balıkesir / Türkiye

Öz: Döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki yapılan akademik ça-
lışmalara bakıldığında genel olarak döviz kurunda yaşanan artışın borsada işlem 
gören firmaların ihracatlarında artışa yol açacağına ve firmaların karlılığını da 
arttırabileceğine yönelik bir bakış açısının olduğu görülmektedir. Döviz kurla-
rı ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkinin incelenmesi dış borcun ve cari 
açığın yüksek olduğu Türkiye gibi sermaye hareketlerine oldukça duyarlı olan 
bir ülke açısından oldukça önemlidir. Hisse senedi getirileri ile döviz kurları 
arasındaki ilişkiyi açıklayan mal piyasası teorisi ve portföy dengeleme teorisi 
olarak iki teori vardır. Mal piyasası teorisi döviz kurunun düşmesinin ihracat 
ağırlıklı bir ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ve ihracat yapan şirket-
lerin hisse senetlerinin çekiciliğini azaltmak suretiyle hisse senedi piyasalarını 
negatif etkileneceği düşünülmektedir. Portföy teorisine göre artış gösteren bir 
hisse senedi piyasasına sahip bir ülke, dışarıdan sermaye akımlarını çekecek ve 
bu durum ulusal paraya olan talebi arttıracaktır. Bu talep artışı ise ulusal paranın 
değer kazanmasına yol açacaktır. Hisse senedi piyasasında yaşanacak bir düşüş 
ise yerli yatırımcıların servetinde bir azalmaya neden olacak ve bu para talebi 
ile faizlerin düşmesine dolayısıyla ülkeden sermaye çıkışlarına neden olmak su-
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retiyle ulusal paranın değerinin düşmesine (döviz kurlarının artmasına) yol aça-
caktır. Bu çalışmada Dolar Kuru ile BİST Ticaret ve Kobi Endeksleri’nin gün-
lük kapanış değerleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Dolar kuru ve 
her iki endeks arasındaki ilişkinin var olup olmadığını tespit etmek için Granger 
Eşbütünleşme testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Dolar kurunun hem 
BİST Ticaret endeksi hem de BİST Kobi endeksi ile eş-bütünleşme içerisinde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde bireyler ve kurumlar fon fazlalıklarını finansal piyasalarda de-
ğerlendirerek kazanç elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu açıdan günümüzde fi-
nans piyasaları ekonomide önemli bir yere sahiptir. Günden güne tasarruf sahibi 
olan ve finans piyasasına girmek isteyen yatırımcılar için yatırım araçlarının 
sayısı artmakta ve çeşitlenmektedir. Borsalarda yer alan yatırım ürünleri yatı-
rımcıların risk alma düzeyine göre yatırımcılarına getiri sağlamaktadır. Borsa-
larda işlem gören ve yatırım araçlarından biri olan hisse senetleri yatırımcılar 
için ortaklık hakkı sağlayıp yatırımcılarına sermaye kazancı ve temettü kazancı 
sağlamaktadır.

Borsa İstanbul, yatırımcıların piyasada oluşan hareketleri takip edebilme-
leri amacıyla piyasalara ilişkin farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır. Pay 
Piyasası için 55’i anlık, 275’i seans sonlarında olmak üzere toplam 330 endeks 
hesaplanmaktadır. Pay endeksleri hem fiyat hem de getiri endeksi olarak hesap-
lanmaktadır. Fiyat endeksleri, sadece fiyattaki değişimi yansıtırken, getiri en-
deksleri kar payı ödemelerini de dikkate almaktadır. Borçlanma araçları, altın, 
mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerini ölçmek amacıyla 
BIST-KYD Endeksleri adıyla toplamda 31 adet Endeks hesaplanmaktadır. Piya-
sa tarafından gösterge olarak kullanılan BIST-KYD Endeksleri’nden 17’si anlık, 
diğerleri ise gün sonlarında tek bir defa hesaplanmaktadır23.  

Borsa İstanbul’da yer alan endekslerden birisi de Ticaret Endeksi’dir. BİST 
Ticaret Endeksi kapsamında onyedi şirketin hisseleri işlem görmektedir24.

Kobiler, (Küçük ve Orta Büyük İşletmeler) küreselleşen dünyada ülke eko-
nomilerinin diğer ekonomilerle rekabeti açısından önemli rol oynamaktadır. 

23  http://www.borsaistanbul.com/endeksler
24  https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler
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Kobiler, yeni iş alanları ortaya çıkararak üretim faaliyetlerini arttırmakta ve yeni 
istihdam alanları meydana getirerek işsizliği azaltmaktadır. Ayrıca, KOBİ’ler 
farklılaşan piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaları ve esnek üretim yapısına 
sahip olması ve yerel ekonomiye katkı sağlamaları nedeniyle ekonomik ve sos-
yal kalkınmanın artması açısından önemli bir yer almaktadırlar (Özbek, 2008: 
49).   

24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 Karar yayımlanarak yü-
rürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı revize edilmiştir. Bu 
tanıma göre, KOBİ’ler Tablo 1’deki gibi sınıflandırılmaktadır25.

Tablo 1. KOBİ’nin Tanımı ve Sınıflandırılması

Kriter Mikro Ölçekli 
KOBİ

Küçük Ölçekli 
KOBİ

Orta Ölçekli 
KOBİ

Çalışan Personel Sayısı  ‹ 10  ‹ 50  ‹ 250 

Yıllık Net Satış Hâsılatı ≤ 3 Milyon TL  ≤ 25 Milyon TL  ≤ 125Milyon TL  

Yıllık Mali Bilanço 
Toplamı 

≤ 3 Milyon TL  ≤ 25 Milyon TL  ≤ 125Milyon TL  

Tablo 1’e göre mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler şu şekilde tanımlan-
maktadır.

Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan 
işletmelerdir.

Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını 
aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam 
eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmi-
beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Seçilmiş makro göstergeler bakımından KOBİ’lerin ekonomideki payının 
yıllar içindeki seyri Şekil 1’de ele alınmaktadır.

25  http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi/layout
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Şekil 1’de ele alınan göstergelere göre, KOBİ’lerin ekonomik payının yıl-
lar içerisinde azaldığı, azalmanın özellikle yatırımlar ve katma değer açısından 
belirginleştiği görülmektedir.

Şekil 1. KOBİ’lerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri

Kaynak: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) 2015-2018  Raporu, 32

Borsa İstanbul’a göre KOBİ sanayi endeksi, değerleme günü itibariyle 
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören sanayi 
şirketlerinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış en son yıllık 
finansal tablolarına göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili yönet-
meliğindeki KOBİ tanımında yer alan çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayan şirketlerin 
paylarından oluşmaktadır26. Kamu Aydınlatma Platformu’nun 2019 Ocak Ayı 
Raporu’na göre KOBİ Sanayi Endeksi’nde yirmibir adet şirketin hisse senetleri 
Borsa İstanbul’da işlem görmektedir27.

Ayrıca yatırımcılar hisse senetlerinin yanında dövize dayalı yatırımlarda 
bulunarak da kazanç elde etmeyi tercih edebilmektedirler. Döviz kurundaki de-
ğişimler yatırımcısına alış ve satış arasındaki farktan doğan bir kazanç sağla-

26  http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kobi-sanayi-endeksi 
27  https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler
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maktadır. Döviz kuru denildiğinde bir birim yabancı para ile değiştirilebilen 
ulusal para miktarı (dolaysız kotasyon); ya da bir birim ulusal paranın karşılığı 
olan yabancı para tutarı (dolaylı kotasyon) biçiminde tanımla yapılır. 

Uluslararası piyasalarda kurların dikkate alınmasında genel olarak dolaysız 
kotasyon (Avrupa yöntemi) dikkate alınmaktadır. Ulusal yatırımcılarının yatı-
rım portföyleri içerisinde borsalardaki yatırım araçları ile birlikte yabancı para 
birimlerine de tasarruflarının bir kısmını yatırmaları yatırımlarında risk çeşit-
lendirmeleri açısından önemlidir. Oluşturdukları yatırım portföyünün optimum 
getirisini sağlayacak en düşük risk düzeyi için yatırımcılar tek bir yatırım seçe-
neğinden kaçınarak farklı farklı yatırım araçlarına yatırım yapmaktadırlar. Bu 
açıdan özellikle gelişen finansal piyasalar arasında artan sermaye akımlarının 
bir sonucu olarak hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında yakın bir 
ilişki ortaya çıkmıştır. Türkiye gibi ekonomileri sermaye hareketlerine oldukça 
duyarlı olan gelişmekte olan ülkeler açısından döviz kurundaki değişim özellik-
le ilgi çekicidir. 

Döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki yapılan akademik çalış-
malara bakıldığında genel olarak döviz kurunda yaşanan artışın borsada işlem 
gören firmaların ihracatlarında artışa yol açacağına ve firmaların karlılığını da 
arttırabileceğine yönelik bir bakış açısının olduğu görülmektedir. Kârlılığı ar-
tan işletmelerin borsa itibarları artarak hisselerine olan talebin artacağı ve buna 
bağlı olarak da hisse fiyatlarının ve hisse senetlerinden elde edilecek getirilerin 
artacağına yönelik temel bir inanış vardır. Döviz kurları ve hisse senedi piyasası 
arasındaki ilişkinin incelenmesi dış borcun ve cari açığın yüksek olduğu Türki-
ye gibi sermaye hareketlerine oldukça duyarlı olan bir ülke açısından oldukça 
önemlidir. Hisse senedi getirileri ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi açıklayan 
mal piyasası teorisi ve portföy dengeleme teorisi olarak iki teori vardır. 

Mal piyasası teorisi bir ülkede döviz kurlarının büyük oranda o ülkenin 
cari işlemler performansı tarafından belirlendiğini ve kurlardaki değişikliklerin 
uluslararası rekabet ve ticaret dengesini etkilemek suretiyle reel ekonomik de-
ğişkenleri etkilediğini ileri sürer. Teori döviz kurunun düşmesinin ihracat ağır-
lıklı bir ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ve ihracat yapan şirketlerin 
hisse senetlerinin çekiciliğini azaltmak suretiyle hisse senedi piyasalarını nega-
tif etkileneceği düşünülmektedir. 

Portföy teorisine göre artış gösteren bir hisse senedi piyasasına sahip bir 
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ülke, dışarıdan sermaye akımlarını çekecek ve bu durum ulusal paraya olan ta-
lebi arttıracaktır. Bu talep artışı ise ulusal paranın değer kazanmasına yol aça-
caktır. Hisse senedi piyasasında yaşanacak bir düşüş ise yerli yatırımcıların 
servetinde bir azalmaya neden olacak ve bu para talebi ile faizlerin düşmesine 
dolayısıyla ülkeden sermaye çıkışlarına neden olmak suretiyle ulusal paranın 
değerinin düşmesine (döviz kurlarının artmasına) yol açacaktır. Bu çalışma, fi-
nansal serbestliğini 1990’ların başında tamamlamış ve ekonomisi ithalat ağır-
lıklı olan Türkiye için oldukça ilgi çekicidir. Çünkü döviz kurları ile hisse senedi 
piyasası arasındaki ilişkiyi ele alınan ampirik çalışmalarda değinilen iki ana gö-
rüşe ilişkin olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir.

1973 Bretton Woods anlaşmasının ardından hemen hemen tüm dünya ülke-
lerinin sabit döviz kuru sistemini terk etmesinin sonuçlarından bir olarak döviz 
kuru dalgalanmaları ekonomik aktiviteyi etkileyen temel faktörlerden birisi ol-
muştur. Ayrıca, faiz oranı da ekonomi üzerinde oldukça etkili olabilmektedir. 
Nitekim küreselleşme ile birlikte sermayenin önündeki engeller kalkmış ve faiz 
oranı da küresel sermayenin yönünü belirleyen bir unsur olmuştur. Özellikle 
de sıcak para olarak isimlendirilen kısa vadeli yabancı sermaye genellikle faiz 
oranlarının düşük olduğu ekonomilerden yüksek olduğu ekonomilere doğru, ül-
kenin risk durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle kendisine bir yön 
belirlemektedir. Bu da, söz konusu ülkeye döviz girişi sağlamaması yoluyla ül-
kenin ekonomik performansını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Türkiye ekonomisi 1980’li yılların başından bu yana liberalizasyon süre-
cini yaşamaktadır. Özellikle de finansal piyasalarda yaşanan bu liberalizasyon 
sonucunda döviz kuru ve faiz oranındaki görülen değişiklikler reel ekonomiyi 
etkileyen çok önemli iki unsur olarak görülmektedir. Öyle ki, bu faktörler işlet-
melerin üretim maliyetlerini ve kârlılıklarını etkilediği gibi, borsa getirileri üze-
rinde de etkili olabilmektedir. Özellikle de finansal piyasaların küreselleşmeye 
başlaması ile birlikte, söz konusu etki daha da dikkat çekici bir hal almıştır. 

Döviz kuru ve faiz oranı oynaklıklarının borsa getirisi üzerinde çeşitli yön-
lerden etkileri bulunmaktadır. Faiz oranındaki yukarı yönlü hareketler, döviz 
cinsinden yapılan tasarrufların Türk lirası cinsinden vadeli mevduat hesapları-
na girmesine neden olurken, borsadan da çıkışlara neden olabilmektedir. Faiz 
oranlarının aşağı yönlü hareket etmesi durumunda da yatırımların finansman 
maliyetleri ucuzlamakta ve üretim ve istihdam olanakları genişlemektedir. Bu 
da, genellikle ihracat ve ekonomik büyümeyi beraberinde getirmektedir. Döviz 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

342

kurundaki dalgalanmalar ise, daha çok dış ticaret üzerinden kendini göstermek-
tedir. Nitekim düşük seyreden döviz kurları bir yandan ithal malını ucuz hale 
getirerek ithalatı artırırken, diğer yandan da ihracatta rekabet üstünlüğünü za-
yıflatarak ihracatı azaltmaktadır. Döviz kurlarının yükselmesi ise, yerli malı ile 
üretim yapan sektörlerin ihracatında rekabet üstünlüğü sağlarken, üretimde dışa 
bağımlı olan ve ihracata yönelik üretim yapan sektörlerde de üretim maliyetle-
rini olumsuz etkilemektedir. Döviz kurlarındaki yükselişlerin bir diğer etkisi de 
pahalılaşan ithalat üzerinden ekonomiyi tehdit eden enflasyon baskısıdır.

LİTERATÜR TARAMASI

Döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemeye yö-
nelik yapılan akademik araştırmalar irdelendiğinde, genelde döviz kurundaki 
değişimlerin borsada işlem gören firmaların ihracatlarında değişikliğe yol açtığı 
görülmektedir.  Döviz kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiye yöne-
lik araştırmalara yönelmenin dış borcu ve cari açığın yüksek olduğu ülkeler için 
önemlidir. Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Bu çerçevede konuna 
ilişkin yapılan çalışmalarda öne çıkan hususlar aşağıya çıkartılmıştır. 

Wongbangpo ve Sharma (2002)”nın yapmış oldukları bir araştırmada, 1985-
1996 yılları arasında hisse senedi getirileri ile döviz kurlarını incelemeye tabi tut-
muşlardır. Araştırmanın sonucuna göre Endonezya, Malezya ve Filipinlerde döviz 
kuru ile hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya 
çıkmışken, Singapur ve Tayland’da ise negatif yönde şekillenmiştir.

Kasman (2003)’ a göre sektörel bazdaki pay senetleri ile döviz kurları ara-
sındaki ilişki, iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki ile döviz kurundan 
sanayi sektör endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişki vardır.  

Ayvaz (2006)  yapmış olduğu bir çalışmada, döviz kuru ve sektörel bazda 
pay senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisine ilişkin olarak döviz kuru ile 
GMKB endeksi, mali sektör endeksi ve sanayi endeksi arasında uzun dönemli 
bir ilişki belirlerken, hizmet sektörü arasında böyle bir ilişkinin olmadığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. 

İbrahim (2008)’in bir çalışmasında,  Malezya hisse senedi piyasası için 
1994-2004 dönemine ilişkin endeks getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişki ele 
alınmıştır. Araştırmada elde edilen  sonuca göre  inşaat, finans ve gayrimenkul 
sektörleri getirilerinin döviz kurları ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenir-
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ken, ticaret ve hizmet sektörlerinin ise döviz kurları ile negatif yönde ilişkili 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Ayaydın ve Dağlı (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, gelişen ülkeler 
için tüm pay senedi piyasalarının döviz kurundan negatif etkilendiğini tespit 
edilmiş ve birbirlerine karşı alternatif yatırım aracı olarak kullanılabileceğini 
ortaya konulmuştur.

Badhani. ve Chimwal vd. (2009) Hindistan için 2000-2007 dönemine iliş-
kin olarak sektör endeksleri ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Araştırmada elde edilen sonuca göre ihracat ağırlıklı sektörlerin döviz kuru ile 
negatif yönde, finans ve ithalat ağırlıklı sektörlerin ise döviz kuru ile pozitif 
yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada nedensellik ilişkisinin his-
se senedinden döviz kuruna doğru tek yönlü olduğu ifade edilmiştir.

Aydemir ve Demirhan (2009)’ın çalışmalarında, 2001-2008 döneminde 
Borsa İstanbul hizmetler, finans, sanayi ve teknoloji endeksleri ile Dolar/TL 
kuru arasında bir nedensellik ilişkinin olup olmadığı ele alınmış ve döviz kurun-
dan tüm endekslere doğru negatif bir nedenselliğin geçerli olduğunu, hizmetler, 
finans ve sanayi endekslerinden Dolar/TL kuruna negatif, teknoloji endeksinden 
Dolar/TL kuruna ise pozitif bir nedensellik olduğu yönünde güçlü delilleri tespit 
edilmiştir.

Halaç ve Gümüş (2010)’ ün yapmış oldukları bir çalışmada,  1988-2009 
dönemi için BIST-100 ile Dolar/TL arasındaki ilişkinin uzun dönem dinamikle-
rine ilişkin olarak yapısal kırılmanın göz ardı edildiği eşbütünleşme testleri uy-
gulandığında hisse senetleri piyasası ile döviz kuru arasında uzun dönemli ilişki 
olmadığı, ancak yapısal kırılmaların göz önünde bulundurulduğu eşbütünleşme 
test sonuçlarına göre, hisse senetleri piyasası ile döviz kuru serilerinin eşbütün-
leşik olduğu belirlenmiştir. 

Hamrita ve Trifi (2011) trafından gerçekleştirilen bir araştırmada, faiz ora-
nı, döviz kuru ve pay senedi fiyatı arasındaki ilişkiyi ABD’de 1990-2008 kapsa-
mında ele alınmış, araştırmaya göre faiz oranı ile pay senedi getirileri arasında 
önemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Yüksel ve Yüksel (2013) araştırmalarında, Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Arjantin, Avusturya, İsrail, Macaristan ve Türkiye’deki bankacılık 
sektörü verileri ile TÜFE arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapılan araştırmada 
bankacılık sektörü endeksi ile TÜFE arasındaki uzun vadeli bağlantı Johansen 
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Eş bütünleşim Analizi ve Granger Nedensellik analizinden yararlanılarak elde 
edilen sonuçlara göre sadece Arjantin mali sektör verileri ile TÜFE arasında 
uzun vadeli bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  Analiz sonuçlarına göre  
ABD, Avusturya ve Macaristan’da bankacılık sektörü endeksi ile TÜFE arasın-
da bir nedensellik ilişkisi belirlenememiştir. Ayrıca, Almanya ve İsrail banka-
cılık sektörü verilerinin TÜFE’yi tek yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de bankacılık sektörü verileri ile 
TÜFE arasında iki taraflı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.   

Benli (2015)’nin yapmış olduğu bir çalışmada,  2005-2013 dönemi için 
Dolar/TL kuru ile BIST-100 ve mali, sınai, hizmet ve teknoloji sektör endeksleri 
arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri; Dolar/TL kuru ile BIST-100 ve sektör 
endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Kısa dönemli ilişkiye bakıldığında ise, Dolar/TL ile BIST-100 endeksi, dolar/TL 
ile teknoloji ve Dolar/TL ile ile hizmet sektör endeksi arasında çift yönlü, dolar/
TL ile mali sektör endeksi arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ve Do-
lar/TL ile sanayi sektör endeksi arasında nedensellik olmadığı tespit edilmiştir. 

Aytekin ve Dube (2016), 2007-2012 tarihleri arasındaki dönem için gün-
lük veriler kullanarak hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia piyasaları arasındaki 
etkileşim ve nedensellik ilişkilerini ele almışlardır. Değişkenler arasında uzun 
dönemli ilişki olmadığını, etki-tepki ve nedensellik analizlerinin kısa vadeli di-
namiklerin varlığına işaret ettiği sonucunu ortaya koymuşlardır. 

Kendirli ve Çankaya (2016)’nın yapmış oldukları bir araştırmada,  2009:1-
2015:3 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye’de döviz kurunun ve enflas-
yonun, BİST Banka endeksi üzerine etkisini ele almışlardır. Araştırmada elde 
edilen sonuca göre, %5 anlamlılık düzeyine göre değişkenler arasında ilişki ol-
madığını, %10 anlamlılık düzeyinde ise bankacılık endeksinden döviz kuruna 
doğru tek yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaya vd. (2013) yapmış oldukları araştırmada para arzı, faiz oranı, sanayi 
üretim endeksi ve döviz kuru ile İMKB 100 endeksi arasındaki ilişkiyi bakmak 
için 2002 - 2012 yıllarını içeren çoklu regresyon modeli en küçük kareler tah-
min yöntemini kullanarak hisse senedi getirileri ile para arzı arasında pozitif, 
döviz kuru arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.

Yıldız (2014) bir çalışmasında Dolar kuru İle BIST 100 Endeksi, mali, 
sanayi ve hizmet sektör endeksleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 2010-2013 
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Dönemi günlük verileri temelinde yapılan incelemelerde Granger nedensellik 
analizi, VAR, etki-tepki analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonuç-
larına göre  Dolar Kuru İle BIST 100 endeksi, hizmet ve sanayi sektör endeksi 
arasında negatif, mali sektör analizi ile pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştır.

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ

Amaç; Bu çalışmada Dolar Kuru ile BİST Ticaret ve Kobi Endeksleri’nin 
günlük kapanış değerleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Dolar 
kuru ve her iki endeks arasındaki ilişkinin var olup olmadığını tespit etmek için 
Granger Nedensellik testi yapılmıştır.

Kapsam; Yapılan bu araştırmada veri seti olarak 02.01.2014-30.03.2018 
dönemlerini içeren 1072 günlük dolar kuru, Ticaret ve Kobi Endekslerine ait 
değerler kullanılmıştır. 

Sınırlıklar; BİST sektör endeksleri içerisinde reel sektörün direkt yansı-
masının olduğu düşünülen BİST Ticaret endeksi ve BİST Kobi endeksine yer 
verilmiştir. Her iki endeks için ortak verinin derlenmesi için ise 02.01.2014-
30.03.2018 dönemi veri olarak temel alınmıştır.

Yöntem; Veri seti zaman serisi içerdiğinden dolayı zaman serilerinde genel 
olarak gözlenen durağanlık testi çalışmanın ilk adımını oluşturmaktadır. Seri-
lerin durağanlığının tespitinden sonra dolar kuru ve her iki endeks arasındaki 
ilişkinin var olup olmadığını tespit etmek için Granger Eşbütünleşme testi ya-
pılmıştır. 

ÇALIŞMAYA AİT BULGULAR

Zaman serilerinde sahte regresyon sorunu ile karşılaşılmaması için serilerin 
öncelikle durağanlığına bakılması gerekmektedir. 
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Tablo 2. Dolar/TL kurunun Durağanlık Sonuçları (Düzey)

NullHypothesis: DOLAR_TL has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-0.227512
 0.9324
Test criticalvalues:
1% level
-3.436238

5% level
-2.864028

10% level
-2.568146

NullHypothesis: DOLAR_TL has a 
unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-2.794282
 0.1997
Test criticalvalues:
1% level
-3.966639

5% level
-3.414014

10% level
-3.129100

Öncelikli Tablo 2’ye bakıldığında dolar kurunun durağanlığı için yapılan 
ADF testinin sabit (Prob: 0.9324 > 0.05), sabit ve trend (Prob: 0.1997 > 0.05) 
değerleri serinin durağan olmadığını göstermektedir. Şekil 2’de Dolar/TL ku-
runun grafiği gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında serinin durağan olmadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 3. Dolar/TL kurunun Durağanlık Sonuçları (Birinci Fark)

NullHypothesis: D(DOLAR_TL) has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, 
maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-34.81293
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.436244

5% level
-2.864031

10% level
-2.568147

NullHypothesis: D(DOLAR_TL) has a 
unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-34.80546
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.966647

5% level
-3.414018

10% level
-3.129103

Durağan olmayan dolar kurunun birinci farkı alındıktan sonra Tablo 
3’te yer alan ADF testine göre sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde 
(Prob:0.0001<0.05) olup serinin birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 3. Dolar/TL Kuru (Birinci Fark)
Şekil 3’e bakıldığında birinci farkı alınmış Dolar/TL kurunun grafiği göste-

rilmektedir. Grafiğe bakıldığında serinin durağan olduğu görülmektedir. 
BİST Kobi endeksi için yapılan ADF testinin sabitte (Prob:0.9060>0.05), 

sabit ve trendde (Prob:0.9169>0.05) değerleri serinin durağan olmadığını gös-
termektedir. 
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Tablo 4. BIST Kobi Endeksinin Durağanlık Sonuçları (Düzey)

NullHypothesis: XKOBI_FIYAT has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 1 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-0.404271
 0.9060
Test criticalvalues:
1% level
-3.436244

5% level
-2.864031

10% level
-2.568147

NullHypothesis: XKOBI_FIYAT has a 
unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 1 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-1.160054
 0.9169
Test criticalvalues:
1% level
-3.966647

5% level
-3.414018

10% level
-3.129103
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Şekil 4. BIST Kobi Endeksi (Düzey)

Şekil 4’te BIST Kobi Endeksinin grafiği gösterilmektedir. Grafiğe bakıldı-
ğında serinin durağan olmadığı görülmektedir. 

Durağan olmayan endeksin getiri değerleri alınmış ve sonra ADF testine 
göre sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde (Prob:0.0001<0.05) olup seri-
nin getiri değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. BIST Kobi Endeksinin Durağanlık Sonuçları (Birinci Fark)

NullHypothesis: XKOBI_INDEX has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, 
maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-29.85446
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.436238

5% level
-2.864028

10% level
-2.568146

NullHypothesis: XKOBI_INDEX has 
a unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-29.97631
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.966639

5% level
-3.414014

10% level
-3.129100

Şekil 5’e bakıldığında birinci farkı alınmış BIST Kobi Endeksinin grafiği 
gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında serinin durağan olduğu görülmektedir. 
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Şekil 5. BIST Kobi Endeksi (Birinci Fark)

Diğer endeks olan BİST Ticaret endeksi için yapılan ADF testinin sabitte 
(Prob:0.7144>0.05), sabit ve trendde (Prob:0.4822>0.05) değerleri serinin du-
rağan olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 6. BIST Ticaret Endeksinin Durağanlık Sonuçları (Düzey)

NullHypothesis: XTCRT_FIYAT has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, 
maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-1.10848
 0.7144
Test criticalvalues:
1% level
-3.436238

5% level
-2.864028

10% level
-2.568146

NullHypothesis: XTCRT_FIYAT has a 
unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-2.211450
 0.4822
Test criticalvalues:
1% level
-3.966639

5% level
-3.414014

10% level
-3.129100

Şekil 6’ya bakıldığında BIST Ticaret Endeksinin grafiği gösterilmektedir. 
Grafiğe bakıldığında serinin durağan olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 6. BIST Ticaret Endeksi (Düzey)

Durağan olmayan endeksin getiri değerleri alınmış ve sonra ADF testine 
göre sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde (Prob:0.0001<0.05) olup seri-
nin getiri değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. BIST Ticaret Endeksinin Durağanlık Sonuçları (Birinci Fark)

NullHypothesis: XTCRT_INDEX has a 
unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, 
maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-32.54059
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.436238

5% level
-2.864028

10% level
-2.568146

NullHypothesis: XTCRT_INDEX has 
a unitroot

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Automatic - based on 
SIC, maxlag=21)

t-Statistic
  Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic
-32.52550
 0.0000
Test criticalvalues:
1% level
-3.966639

5% level
-3.414014

10% level
-3.129100

Şekil 7’ye bakıldığında birinci farkı alınmış BIST Ticaret Endeksinin grafi-
ği gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında serinin durağan olduğu görülmektedir. 
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Şekil 7. BIST Ticaret Endeksi (Birinci Fark)

Dolar kuru, BİST Ticaret ve Kobi endeksine ait serilerin durağan hale geti-
rilmesi ile seriler nedensellik analizi için hazır hale gelmiştir. Serilerin durağan-
lığı sağlandıktan sonra iki model oluşturulmuştur. 

Model 1

Model 2

Model 1’de bağımlı değişken olarak BİST Kobi endeksinin getirisi, bağım-
sız değişken olarak ise dolar kurunun birinci farkı alınmıştır. Model 1 için oluş-
turulan regresyon analizi sonucundaki kalıntı değerlerinin durağanlığına ADF 
testine göre bakıldığında (Prob:0.0001<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Model 
1’in kalıntı değerlerinin durağanlığı sonucu BİST Kobi endeksi ile Dolar kuru 
arasında bir eş-bütünleşmenin (Co-integration) varlığının olduğunu göstermek-
tedir. 
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Tablo 8. Model 1 İçin Kalıntı Değerlerin Durağanlık Sonuçları (Düzey)

NullHypothesis: RESID3_KOBI_DDOLAR has a unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=21)

t-Statistic   Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic -30.41212  0.0000

Test criticalvalues: 1% level -3.436244

5% level -2.864031

10% level -2.568147

Model 2’de bağımlı değişken olarak BİST Ticaret endeksinin getirisi, ba-
ğımsız değişken olarak ise dolar kurunun birinci farkı alınmıştır. Model 2 için 
oluşturulan regresyon analizi sonucundaki kalıntı değerlerinin durağanlığına 
ADF testine göre bakıldığında (Prob:0.0001<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Mo-
del 2’in kalıntı değerlerinin durağanlığı sonucu BİST Ticaret endeksi ile Dolar 
kuru arasında bir eş-bütünleşmenin(Co-integration) varlığının olduğunu göster-
mektedir. 

Tablo 9. Model 2 İçin Kalıntı Değerlerin Durağanlık Sonuçları (Düzey)

NullHypothesis: RESID4_TCRT_DDOLAR has a unitroot

Exogenous: Constant

LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=21)

t-Statistic   Prob.*

AugmentedDickey-Fuller test statistic -33.67401  0.0000

Test criticalvalues: 1% level -3.436244

5% level -2.864031

10% level -2.568147
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SONUÇ

Yapılan analizler sonucunda Dolar kurunun hem BİST Ticaret endeksi hem 
de BİST Kobi endeksi ile eş-bütünleşme içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Bu durum yatırımcılar için önemlidir. Döviz kuruna veya endekse yatırım 
yapmak isteyen yatırıcılar için her iki değişkenin birbiri ile etkileşim içerisin-
de olduğu bilerek yatırım kararlarını bu çerçevede almaları önemlidir. İleride 
yapılacak çalışmalarda araştırmacılar etkinin yönüne yönelik de araştırmanın 
sonuçlarını geliştirmeyi düşünmektedirler. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalar 
için dolar döviz kurunun yanında farklı döviz kurları ve diğer sektör endeksleri 
de çalışmaya dahil edilerek çalışmanın verisi genişletilecektir. Buda analiz so-
nuçlarının kapsayıcılığı ve karşılaştırıla bilirliğine açısından akademik yazına 
daha fazla fayda sağlayacaktır. 
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FİRMALARIN ÇALIŞMA SEMAYESİ BİLEŞENLERİ 
İLE AKTİF KARLILIĞI VE ÖZSERMAYE KARLILIĞI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR 
UYGULAMA

H. Hüseyin YILDIRIM
Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,  

Balıkesir / Türkiye

Öz: Günümüzde firmalar sürdürülebilir kar elde etme amacını yerine geti-
rirken sınırlı olan sermayelerini ve varlıklarını verimli bir şekilde kullanmaları 
gerekmektedir. Bu açıdan firmalar için çalışma sermayesinin yönetimi büyük 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, önemi her geçen gün biraz daha artan çalış-
ma sermayesi bileşenleri ile aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) 
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Borsa İstanbul Ticaret 
endeksinde yer alan 13 firmanın 2010-2016 yılları arasındaki verilerinden ya-
rarlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak ROA ve ROE kullanılmış 
olup, bağımsız değişken olarak ise alacaklar devir hızı, stok devir hızı, borç 
devir hızı ve nakit dönüşüm süresi kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama kıs-
mında korelasyon analizi ve panel veri analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon 
analizi sonucunda bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında düşük 
korelasyonun olduğu tespit edilmiştir. Aktif karlılığı üzerinde borç devir hızının 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında diğer bağımsız değişkenlerin ba-
ğımlı değişken üzerindeki etkilerinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışma sermayesi yönetimi, bilançodaki cari varlıklar ve bunların finans-
manını kapsamaktadır. Çalışma sermayesi yönetiminin, işletmenin üretimine 
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kesintisiz devam edebilmesi, vadesi gelen yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirebilmesinde, borçlanma olanaklarını arttırabilmesinde, finansal krize gir-
meden faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürebilmesinde ve işletmenin hedef-
lerine başarılı bir biçimde ulaşabilmesinde önemli bir işlevi vardır (Canbaş ve 
Vural, 2012:103). Finans yöneticisinin oldukça önemli bir zamanını alan ça-
lışma sermayesi yönetimi, risk ve karlılık arasında uygun bir dengenin kurul-
masını gerektirir. Duran varlıkların getiri oranı dönen varlıklara göre yüksek 
olduğundan, dönen varlıklara fazla yatırım yapılması, bir diğer ifade ile çalışma 
sermayesinin atıl kalması karlılığın azalmasına yol açarken, çalışma sermaye-
sinin yetersiz olması işletmelerin cari dönem borçlarını ödemede zorlanmala-
rına, üretimin kesintiye uğramasına ve benzeri risklerin oluşmasını doğurabilir 
(Berk, 2000: 117).

Çalışma sermayesi yönetimi, işletme bilançosunun aktifinde ve pasifinde 
yer alan bir yılın altındaki varlıkları ve yükümlülükleri ifade eder. Başka bir 
ifadeyle, çalışma sermayesi, işletmenin cari aktifleri ve cari pasifleri toplamı 
olup, işletmeye canlılık veren ve onu statik durumdan dinamik duruma geçiren 
sermayedir. Çalışma sermayesi yönetiminde yöneticiler iki soruya cevap arar-
lar. Birinci soru, hangi döner varlıklara ve ne kadar yatırım yapılacağıdır. İkin-
ci soru, döner varlıklara yatırımın hangi kaynaklarla finanse edileceğidir. Bu 
anlamda, çalışma sermayesi kavramı içerisinde bilançonun dönen varlıkları ve 
kısa vadeli yükümlülükleri girmektedir. İşletmenin döner varlıklarının toplamı 
brüt çalışma sermayesi olarak ifade edilirken, döner varlıklarından kısa vadeli 
yükümlülükleri arasındaki olumlu fark net işletme sermayesi olarak ifade edilir 
(Ceylan ve Korkmaz, 2013:234).

Tüm firmalar stoklarını almak ya da üretmek, bir süre elde tutmak, satmak 
ve nakit olarak tahsil etmek için Şekil 1’de görüldüğü gibi çalışma sermayesine 
ait nakit akış döngüsünü izlerler. Nakit akış döngüsü çalışma sermayesine bağ-
lanan fonların uzunluğu ya da çalışma sermayesi ödemeleri ile çalışma serma-
yesi kalemlerinin satışının tahsil edilme zamanı arasındaki uzunluk olarak ifade 
edilebilir.

Şekil 1’de yer alan envanter dönüşümü süresi (ortalama stokları elde tut-
ma süresi) ve ortalama tahsil süresi etkinlik süresi olarak da tanımlanmaktadır. 
Net etkinlik süresi ise etkinlik süresinden borçların ertelenme süresi (ticari borç 
ödeme süresi) düşülmüş halidir (Canbaş ve Vural, 2012:104). Bir diğer ifade ile 
işletmenin net etkinlik süresi nakit dönüşüm süresidir. 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

364

Şekil 1. Nakit Akış Döngüsü
Kaynak: (Brigham ve Houston, 2014:522) 

Etkin bir çalışma sermayesinin yönetimi, çalışma sermayesi bileşenlerin-
den alacaklar, stoklar ve cari borçlarda optimal seviyenin sağlanması ile müm-
kündür. Bu amaçla cari varlıklar içerisinde yer alan ticari borçların, stokların 
ve cari pasiflerde yer alan ticari borçların uygun seviye olması ve bu seviyenin 
korunması gerekmektedir (Çoşkun ve Kök, 2011:76). Ayrıca firmaların çalışma 
sermayesi ihtiyacını belirlerken kullanılan göstergelerden birisi de nakit dönü-
şüm süresi dir. Nakit dönüşüm süresi; alacaklardan tahsilat ile borçların öden-
mesi arasındaki geçen sürenin uzunluğunun yani nakdin kaç gün süreyle cari 
aktiflere bağlandığını göstermektedir (Okka, 2010:217).

ALACAK YÖNETİMİ

İşletmeler yapmış oldukları satışları her zaman peşin olarak yapmak ister-
ler. Oysa pazarda yer alan rakip işletmeler rekabette avantaj elde etmek için 
müşterilere vadeli satış alternatifi sunarlar. Sunmuş oldukları vadeli satış imka-
nından işletmelere kredili satış yapmak durumunda kalırlar. Bu durumda kredili 
satıştan doğan alacaklar işletmeler için yönetilmesi gereken önemli aktifler ha-
line gelmektedir. 

Alacak yönetimi, işletmenin satış koşullarını belirlemesi ile başlar. Müşte-
rilere ne kadar kredi açılacaktır? Müşterilere ne kadar vade tanınacaktır? Peşin 
ödeme yapmak isteyen işletmelere ne kadar peşin ödeme iskontosu yapılacak-
tır? Ödemeler nasıl izlenecektir? Müşterilerin borçlarını ödeme olasılıkları nasıl 
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tahmin edilecektir? Geç ödeyen müşteriler nasıl izlenecek, aylık gecikme faizi 
yüzde kaç uygulanacaktır? Vadeli satışlarda, alıcılardan hangi belge istenecek-
tir? Tüm bu sorularının cevabını işletmelerin çalışma sermayesi yönetiminin alt 
başlıklarından biri olan alacak yönetiminin konusu alanına girmektedir. 

Vadeli mal satışı, satışlarını arttırmak isteyen işletmelerin başvurduğu 
önemli bir politikadır. İşletmeler, vadeli mal satarak, Pazar paylarını arttırma-
ya çalışır. Mal veya hizmet, vadeli olarak satıldığında, satan tarafından alıcı-
ya kredi açılmaktadır. İşletmeler, vadeli mal satışıyla, ya diğer işletmeler kredi 
açar veya perakende müşterilere tüketici kredi kullandırırlar. İşletme sermayesi 
kalemlerinden biri ola alacakların yönetimi, alacaklar hesabında önemli boyut-
lara erişen fonların birikmesini önlemeyi amaçlar. Böylece, alacaklara bağlanan 
fonların maliyeti ile satışların artması sonucu doğan karlılık arasındaki bir iliş-
ki kurulur. Bu ilişki ile hangi düzeyde bir alacak hacminin, işletme için karlı 
olacağının araştırılması, alacakların yönetiminin temelini oluşturur (Ceylan ve 
Korkmaz, 2013:252).

İşletmelerin alacaklarını ne ölçüde başarılı bir şekilde yönettiklerini belir-
lemede ticari alacakların devir hızı ve ticari alacakların ortalama tahsil süresine 
bakılmaktadır. Denklem 1’de yer alan ticari alacakların devir hızı, işletmelerin 
ticari alacaklarını yılda kaç defa tahsil ettiklerini gösterir. Ticari alacaklarının 
devir hızı kredili satışların ortalama ticari alacaklara bölünmesiyle bulunur.

(1)

(2)

Denklem 2’de ticari alacakların ortalama tahsil süresine ait formül yer al-
maktadır. Ticari alacakların devir hızı yanında ticari alacakların ortalama tahsil 
süresi yani ticari alacakların ortalama olarak kaç gündü tahsil edildiğinin hesap-
lanması analizler açısından son derece önemlidir. Alacakların satışlara tanıdığı 
ortalama vade süresinde tahsilatın yapılıp yapılmadığı belirlemek için hesapla-
nır (Elmas, 2017:227). 

İşletmeler ticari alacak devir hızının yüksük ve ticari alacaklarına ait orta-
lama tahsil süresinin mümkün olduğunca kısa olmasını isterler. Ticari alacakla-
rın devir hızının yüksek olması işletmenin kredili satışlar konusunda çok seçici 
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davrandığını, işletmenin etkin tahsilat politikasına sahip olduğunu, satışları art-
tırmak için kredili satış yönteminin azınlıkta kullanıldığını göstermektedir. Bu-
nunla birlikte zaman zaman ticari alacakların tahsil süresinin uzamasının sebebi 
olarak, işletmenin tahsilat servisinin etkin çalışmaması, müşterilerin finansal sı-
kıntı içinde olmaları ve borçlarını vadesinde ödememeleri gösterilebilir (Elmas, 
2017:226).

İşletmelerin amaçlarından birisi de alacaklarındaki artış hızını, satışlarında-
ki artış hızından daha küçük oranda tutabilmektir. Bunun için alacakların yöne-
timinde etkinliği arttırıcı önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin bir kısmı aşağıda 
sıralandığı gibidir (Ceylan ve Korkmaz, 2018:294).

•	 Erken ödemeyi özendirici, nakit iskontosu gibi önlemlerin alınmasıyla 
ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

•	 Alacakların tahsil edilememe riskine karşı sigorta edilmesi söz konusu 
olabilir.

•	 Piyasa koşulları uygunsa vadeleri kısaltmanın ve kredi limitlerini daralt-
manın yolları araştırılmalıdır. 

•	 Müşterilerde aranacak kredi standartlarının yükseltilmesiyle, şüpheli ve 
değersiz alacak oranının azaltılması sağlanabilir.

•	 Müşterilerin yakından izlenmesi ve ödemelerini geciktiren müşterilerin 
kredi limitleri daraltılabilir.

STOK YÖNETİMİ

İşletmelerin varlıkları içerisinde yer alan stoklar, işletmelerin mal üretme-
leri ve satmaları için gerekli olan yatırım kalemleridir. Bu yatırımın gereğinden 
fazla veya az olmaması stokların etkin bir biçimde yönetilmesi ile mümkündür. 
İşletmelerde stoklar hammadde, yarı mamül, mamül ve ticari mallar kaleminden 
oluşmaktadır. Stokların bazen dönen varlıklar içinde önemli tutarlara ulaşması, 
likiditesinin diğer dönen varlıklara göre daha az olması ve stok düzeyindeki dal-
galanmaların önemli ekonomik etkilerinin olmasından dolayı çalışma sermayesi 
yönetimi açısından önemli bir yere sahiptir. Stok yönetiminin amacı, işletme-
nin elinde bulunduracağı stok düzeyini optimal tutmasını sağlamaktadır. Çün-
kü işletmenin elinde gereğinden fazla stok bulundurması, kaynaklarını stoklara 
bağlaması anlamına gelir. Bu durumda işletmenin karlılığını azaltıcı bir etkiye 
sahiptir. Bunun yanında işletmenin elinde faaliyetlerini sürdürebileceğinden az 
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miktarda stok bulundurması hem stok bulundurmama maliyetlerini arttıracak 
hem de satışların düşmesine neden olacaktır (Sayılgan, 2017:217).

İşletmeler stok yönetiminde maliyetleri indirmek için stok kontrolü ya-
parlar. Bu süreçte işletmeler elde tutma ve sipariş maliyetlerini azaltacak stok 
kontrol sistemlerini kullanmaktadırlar. Elde tutma maliyeti, stokların işletmede 
bulunmasından dolayı ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu maliyetlerin en önemlileri, 
finansman giderleri, sigorta ve depolama giderleridir. Daha sık sipariş verilirse, 
taşıma (elde tutma) maliyetleri azalır, ancak sipariş maliyetleri artar. Bu amaçla 
işletmeler tam zamanında stok kontrol sistemi (Just In Time,JIT) ve gereksinim 
planlaması (Materials Requirements Planning, MRP) kullanırlar (Tevfik ve Tev-
fik, 2018:253).

Stok yönetiminde etkinlik sağlanabilmesi için stok hareketlerini gösterir bir 
kayıt sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Stoklarla ilgili bilgilerin, yararlı olabil-
mesi için, anlamlı bir şekilde sınıflandırma sisteminin kurulması ve stok hare-
ketleri konusunda yöneticilere bilgi akışının zamanında sağlanması gerekmek-
tedir (Özdemir, 2016:192). 

Stok yönetimi konusunda aşağıda yer alan denklem 3 ve 4’deki hesapla-
malar işletmelerin stok performansı hakkında yöneticilere bilgiler vermektedir. 

(3)

(4)

Stokların devir hızı, stokların ne ölçüde etkin yönetildiğinin bir göstergesi 
olarak işletme stoklarının ne kadar hızlı satıldığını gösterir. Stokların devir hızı 
stokların yılda kaç kez devrettiğini ortaya koyar. Stok yönetiminde stok devir 
hızıyla birlikte stok tutma süresi yani stokların yıl içinde ortalama olarak satış 
süresinin de hesaplanması yararlı olacaktır (Elmas, 2017:224). İşletme yöneti-
cileri stok devir hızının yüksek ve stokları elde tutma süresinin düşük olmasını 
isterler. Stok yönetimi alacak ve borç yönetiminin aksine işletmenin içsel be-
cerisini göstermektedir. Alacak ve Borç yönetiminde pazarın oturmuş bir vade 
yapısı ve süreleri varken stok yönetiminden bu süre işletmenin optimum stok 
yönetimi becerisiyle ilgilidir. Bunun için işletmenin içsel başarısını gösteren 
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stok yönetiminin başarısı net etkinli bir diğer adıyla nakit dönüşüm süresinin 
belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

BORÇ YÖNETİMİ

Alacak yönetimi işletmelerin müşterileri ile olan ilişkilerini ortaya koyar-
ken borç yönetimi işletmelerin tedarikçileri ile olan kredili mal alış ilişkilerini 
ortaya koymaktadır. İşletmeler alacaklarında vadeyi mümkün olduğunca kısa 
sürelerde tutarken mal alımlarında vadeyi mümkün olduğunca uzun sürelerde 
tutmaya çalışmaktadır. 

İşletmeler, kredili mal alımlarından doğan ticari borçların yılda kaç kez 
ödendiğini belirlemek için borç devir hızını hesaplayarak satış kararını verirler. 
Analizlerde ticari borçların devir hızı yanında ticari borçların ortalama ödenme 
süresi yani ticari borçların ortalama olarak kaç günde ödendiğinin de hesaplan-
ması gerekir. İşletmeler için ticari borç devir hızı ve ticari borçların ödenme 
süresi aşağıda yer alan denklem 5 ve 6’da gösterilmiştir. 

(5)

(6)

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ

İşletmelerde faaliyet döngüsü peşin veya kredili olarak ham madde alımıy-
la başlar. Ham maddenin üretim sürecinden geçirilmesiyle mamul mallar elde 
edilir. Mamul mallar kredili satıldığında ticari alacaklara, peşin satıldığında 
veya ticari alacaklar tahsil edildiğinde nakde dönüşür. İşletmelerde çalışma ser-
mayesi ihtiyacını belirlemek için kullanılan yaklaşımlardan biriside nakit dönü-
şüm süresini hesaplamaktır. Nakit dönüşüm süresi; bir işletmenin alacaklardan 
tahsilat ile borçların ödenmesi arasındaki geçen sürenin uzunluğunu yani nakdin 
kaç gün süreyle cari aktiflere bağlandığını gösterir. Eğer firma bütün satışlarını 
peşin yaptıysa, nakit sadece stoklara bağlanacak ve onlar da satıldığında yine 
nakde dönüşecektir. Bir diğer ifade ile stok dönüşüm süresi nakit dönüşüm sü-
resine eşit olacaktır (Okka, 2010:219).
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Firmanın nakit dönüşüm süresini hesaplamasının başlıca amacı firma faa-
liyetlerinin normal yürütülmesine zarar vermeden mümkün olduğu ölçüde bu 
sürenin kısaltılması ve dönen değerlere yatırımın azaltılmasıdır. Böylece işlet-
me cari aktiflere daha az miktarda yatırım yapacağı için likiditesi ve karlılığı 
artacaktır. Bu süreç stoklara optimal bir yatırım yapmakla, alacak tahsilini et-
kinleştirmekle ve işletmeye zarar vermeyecek şekilde borçları ödemenin gecik-
tirilmesiyle sağlanabilir. 

ÇALIŞMA SERMAYESİ ve KARLILIK

Çalışma sermayesinin düzeyi belirlenirken, cari borçların uygun miktarla-
rın saptanması, işletmenin likiditesiyle borçlarının vadelerine ilişkin kararların 
verilmesi gerekir. Bu tür kararlar karlılığı etkilediğinden dolayı karlılık analizi 
ile birlikte yapılmaktadır. Bilanço varlık kalemleri likidite derecelerine göre sı-
ralanmıştır. Döner değerlerden sabit değerlere doğru likidite azalmakta, karlılık 
artmaktadır. Sermaye yapısında ise kısa süreli kaynakların karlılığı -kısa süreli 
borçlanmanın maliyeti uzun süreli borçlanmanın maliyetinden düşük olduğu 
sürece – yüksek olup, uzun süreli kaynaklara göre finansal riski daha büyüktür. 
Dolayısıyla dönen varlıklar içinde likit varlıkların oranı arttıkça işletmenin riski 
ve karlılığı azalır (Aydın vd., 2014:182). 

Şekil 2. Alternatif Çalışma Sermayesi Politikası

Şekil 2’de gösterilen A politikası atak bir yaklaşımı sergilemektedir. Böy-
le bir politika takibinde işletme, toplam varlıkların nispeten küçük bir kısmını 
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dönen varlıklara yatırmıştır. Dolayısıyla işletmenin net çalışma sermayesi az-
dır. Bunun sonucu olarak da beklenen karlılık artarken, finansal güçlükle karşı-
laşma riski de artmaktadır. C Politikası çalışma sermayesi yönetiminde tutucu 
bir yaklaşımı gösterir. Böyle bir politika takibinde işletmede, diğer politikalara 
oranla, toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklar olarak tutulmaktadır. 
B politikası ise çalışma sermayesi yönetiminde ılımlı bir durumu yansıtmakta-
dır. Beklenen karlılık seviyesi A ile C arasında olup, ne A kadar tutucu, ne de C 
kadar atak bir yaklaşımı sergilemektedir. 

Çalışma sermayesi yönetimi çeşitli nedenlerden dolayı işletmelerin finansal 
yönetiminin en önemli konularından biri hali gelmiştir. Bu nedenlerden biri de 
çalışma sermayesi ile işletmenin karlılığı arasındaki yakın ilişkidir. İşletmeler 
çalışma sermayesi tutarını belirlerken karlılık ve risk faktörlerini dengelemek 
durumundadırlar. Çalışma sermayesi için yatırılan fonların bir fırsat maliyeti 
vardır. İşletme daha fazla çalışma sermayesine yatırım yaparak likiditeyi yük-
seltip riski düşürürken, karlılığını da düşürecektir. Daha fazla paranın tutulması, 
bu paranın alternatif kullanımından vazgeçilmesine neden olacaktır. Daha fazla 
stok bulundurma stokların bozulması, modasının geçmesi gibi zararlara neden 
olabilecektir. Benzer şekilde, alacaklara daha fazla fonun bağlanması, şüpheli 
alacak tutarını arttıracaktır. Diğer taraftan karlılığı arttırmak için çalışma serma-
yesine daha az yatırım yapıldığında kısa vadeli borçların ödenmeme riski arta-
caktır. Ayrıca yetersiz çalışma sermayesinin olması işletmenin tam kapasitede 
çalışmasını engelleyeceğinden karlılığı da olumsuz yönde etkileyecektir (Aydın 
vd., 2014:178). 

LİTERATÜR TARAMASI

Konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaları ayrıntılı olarak araştırıl-
malı ve elde edilen bilgiler sistematik bir biçimde gösterilmelidir.

Wang (2002) Japan ve Tayvan firmaları için yaptığı çalışmada aktif karlılığı 
ve özsermaye karlılığı ile nakde dönüş süresi (NDS) arasındaki ilişkiyi kore-
lasyon analizi ile incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre NDS ile aktif karlılığı 
ve NDS ile özsermaye karlılığı arasında negatif bir ilişkinin olduğunu tespit 
etmiştir. Ayrıca Tobin’s Q değeri 1’den büyük olan firmaların Tobin’s Q değeri 
1’den küçük olan firmalara göre daha düşük NDS’ye sahip olduklarını da tespit 
etmiştir.
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Yücel ve Kurt (2002) 1995-2000 yılları İMKB’de işlem gören 167 firmanın 
verilerini kullanarak NDS ile karlılık arasındaki iliş kiyi araştırmıştır. Buna göre 
NDS’nin özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı ile negatif ilişkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir.

Deloof (2003) Belçika’daki 1009 adet büyük ölçekli firmanın 1992 ile 1996 
yılları arasındaki mali verilerini kullanarak yaptığı çalışmada, firma ların karlı-
lıklarını arttırabilmeleri için alacak tahsil süresini ve stokta kalma süresini azalt-
maları gerektiğini sonucuna ulaşmıştır.

Eljelly (2004) Suudi Arabistan için yaptığı çalışmada, 1996 ve 2000 yılları 
arasındaki 29 firmanın karlılığı ile likiditesi arasındaki ilişkiyi korelasyon ve 
regresyon analizlerini kullanarak incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre karlılık 
ile likidite arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir.

Lazaridis ve Tryfonidis (2006) Yunanistan Borsasında yaptıkları çalışmada 
2001-2004 yılları arasında 131 firmanın finansal verilerini kullanarak, karlılık 
ile NDS arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda brüt karlılık 
ile NDS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiş-
lerdir.

Öz ve Güngör (2007) yaptıkları çalışmada 1992-2005 yılları arasında İM-
KB’de imalat sektöründe işlem gören 68 firmanın finansal verilerinden yarar-
lanılarak çalışma sermayesinin etkinliği ile karlılık arasındaki ilişki panel veri 
analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre alacak devir hızı, borç devir 
hızı, stok devir hızı ile firma kârlılığının negatif ilişkili olduğu bulgularına eri-
şilmiştir.

Luo ve diğerleri (2008) yaptıkları çalışmada NDS ile karlılık arasındaki 
etkinin varlığı ele alınmıştır. Çalışma sermayesinin sahip olacağı etkinliğin ge-
lecek karlılığı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sakarya (2008) BIST de hisse senetleri işlem gören KOBİ niteliğindeki iş-
letmelerin nakit yönetimlerinin etkinliğini araştırmak için 2003-2006 yıllarında 
43 işletmenin verilerinden yararlanarak işletmelerin nakit dönüş süreleri karşı-
laştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sektörel olarak aradaki farklar ve bu farkların 
nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008) çalışma sermayesi yönetiminin karlılık 
üzerindeki etkisi üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları çalışmada İMKB’de faaliyette 
bulunan üretim firmalarının 1998-2007 yılla rı arasındaki verilerinden yararlan-
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mışlardır. Yaptıkları çalışmanın sonucunda NDS, ADS, SDS ile karlılık arasında 
önemli bir negatif ilişki tespit etmişlerdir.

Uyar (2009) İMKB’de 2007 yılında yaptığı çalışmada 164 fir manın bir yıl-
lık verisinden yararlanarak NDS ile karlılık arasındaki ilişkiyi korelasyon anali-
zi ile incelemiştir. Analiz sonucunda NDS ile karlılık arasında negatif bir ilişki 
olduğunu tespit etmiştir.

Şen ve Oruç (2009) BIST’de işlem gören 49 firmanın 1993-2017 yılları 
arasındaki finansal verileri kullanarak çalışma sermayesi yönetimi ile karlılık 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre NDS ile karlılık ara-
sında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir.

Nobane ve diğerleri (2010) yaptıkları çalışmada 1990-2004 yılları arasın-
da Japan firmaların finansal verilerini kullanarak NDS ile karlılık arasındaki 
ilişkiyi dinamik panel yönteminden yararlanarak araştırmışlardır. Analiz sonuç-
larında NDS ile karlılık arasında ters yönlü güçlü bir ilişkinin varlığı ortaya 
koymuşlardır.

Çoşkun ve Kök (2011) BIST’de işlem gören 74 firmanın 1991-2005 yılları 
arasında finansal verilenden yararlanarak çalışma sermaye ile karlılık arasındaki 
ilişkiyi panel veri analizi ile incelemiştir. Çalışma sonuçlarında NDS, alacak 
tahsil süresi ve stok devir hızı ile karlılık arasında negatif bir ilişkinin olduğunu 
tespit etmişlerdir.

Karaduman vd. (2011) BIST’de işlem gören seçilmiş bir takım işletmenin 
çalışma sermayesinin etkinliği ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Çalışmada işletmelerin 2005-2009 yılları arasındaki verileri kullanarak panel 
veri analizi uygulamıştır. Analiz sonuçlarına göre nakde dönüş süresinin kısal-
tılması aktif karlılığını pozitif şekilde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

Aygün (2012) yaptıkları çalışmada 2000-2009 yılları arasında BIST imalat 
sektöründe işlem gören 107 firmanın çalışma sermayesinde kullanılan alacakla-
rın ortalama tahsil süresi, stok devir süresi, ve borç ödeme süresi ile aktif karlı-
lığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre bağımlı değişken ile 
bağımsız değiş kenler arasında ters yönde negatif ilişki bulunmuştur.

Karabay (2013) çalışmasında Merkez Bankası tarafından yayınlanan 
1996–2011 yılları arasına ait tekstil sanayine ilişkin finansal veriler ve finansal 
oranlardan yararlanarak konfeksiyon sanayinde faaliyet gösteren firmaların ça-
lışma sermayesi yapısı ile karlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma so-
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nucunda, tekstil işletmelerinin alacak tahsil süresini ve nakit dönüşüm süresini 
kısaltarak likidite ve karlılık arasında denge oluşturmak suretiyle karlılıklarını 
artırabileceği belirlenmiştir.

Ukaegbu (2014) Afrika’da özellikle Mısır, Kenya, Nijerya ve Kuzey Afri-
ka’da faaliyet gösteren üretim firmalarının 2005–2009 yıllarına ait mali tablola-
rı kullanılarak elde edilen veriler yardımı ile firma karlılığı ile çalışma sermaye-
si yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda, net faaliyet karı 
ve nakit dönüş süresi ile karlılık arasında güçlü bir negatif ilişkinin olduğunu 
tespit etmiştir.

Ademola (2014) Nijerya’da faaliyet gösteren 120 şirketin 2002-2012 yılları 
arasındaki finansal verilerini kullanarak çalışma sermayesi yönetimi ve karlılık 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma sonucunda, çalışma sermayesi yöneti-
mi ve net faaliyet karı arasında güçlü pozitif bir ilişki, net faaliyet karı ve nakit 
dönüş süresi arasında anlamsız bir ilişki, net faaliyet karı ile alacakların tahsilat 
süresi arasında negatif ilişki ve net faaliyet karı ile borç ödeme süresi ve stok 
devir süresi arasında anlamsız ilişkinin olduğunu belirlemiştir.

Ayub (2015) Pakistan’da faaliyet gösteren tekstil firmalarının 1999–2007 
yıllarına ait verileri kullanarak çalışma sermayesinin karlılık üzerindeki etki-
sini incelemiştir. Çalışmada değişken olarak alacakların ortalama tahsil süresi, 
stok devir süresi, ortalama borç ödeme süresi, nakit dönüş süresi, cari oran, 
borç oranı ve net faaliyet karı kullanılmıştır. Yazar, çalışma sermayesi ve kar-
lılık arasındaki ilişkiyi açıklamak için regresyon analiz tekniğini kullanmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre Pakistan’da faaliyet gösteren tekstil sektörü işletme-
lerde çalışma sermayesi ve karlılık arasında çok zayıf bir ilişkinin olduğunu 
belirlemiştir.

Toraman ve Sönmez (2015) yılında yaptıkları çalışmada BIST peraken-
de ticaret sektöründe faaliyet gösteren 11 firmanın mali tabloları kullanılarak 
firmaların 2009–2013 yıllarını kapsayan veriler yardımı ile ilgili mali oran-
lar hesaplanmıştır. İşletmenin sahip olduğu çalışma sermayesi ile brüt karlılık 
arasındaki ilişki panel veri seti yardımı ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda 
çalışma sermayesi değişkenleri ile brüt karlılık arasında bir ilişkinin olmadı-
ğı ve brüt karlılığın çalışma sermayesi üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit 
edilmiştir.
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ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ

Bu çalışmada, çalışma sermayesi bileşenleri ile aktif karlılığı (ROA) ve 
özsermaye karlılığı (ROE) arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Araştırma kapsamında Borsa İstanbul Ticaret endeksinde yer alan 13 firma-
nın 2010-2016 yılları arasındaki verilerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada bağımlı değişken olarak ROA ve ROE kullanılacak olup, ba-
ğımsız değişken olarak ise alacaklar devir hızı, stok devir hızı, borç devir hızı ve 
nakit dönüşüm süresi kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında korelasyon 
analizi ve panel veri analizinden yapılmıştır. 

(7)

(8)

Denklem 7’de bağımlı değişkenlerden aktif karlılığına yer verilmiştir. Aktif 
karlılığı işletmenin dupont karlılık oranlarından biri olup yıl sonunda bir TL’lik 
aktif için ne kadarlık bir net kar elde edildiği göstermektedir. Denklem 8’de ise 
bağımlı değişkenlerden özsermaye karlılığına yer verilmiştir. Özsermaye kar-
lılığı, aktif karlılığından olduğu gibi dupont karlılık oranlarından biri olup yıl 
sonunda 1 TL’lik özkaynak için ne kadarlık net kar elde edildiğini göstermekte-
dir. İşletme karlılıkları içerisinde kapsayıcı olan bu iki karlılık oranları bağımlı 
değişken olarak seçilmiştir. 

Çalışmada öncelikli olarak değişkenler arasındaki korelasyona bakıldıktan 
sonra her iki bağımlı değişken için 4 farklı regresyon modeli oluşturulmuştur. 

Model 1: 

Model 2:

Model 3:

Model 4:

ÇALIŞMAYA AİT BULGULAR
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Çalışmada analizlere başlamadan önce değişkenlere ait tanımlayıcı test 
istatistiklerine bakılmıştır. Tablo 1’de yer alan tanımlayıcı test istatistiklerine 
bakıldığında 2010-2016 yılları arasında BIST Ticaret Endeksinde yer alan 13 
firmanın toplamda 91 gözlemi için ortalama olarak aktif karlılığı “0.014”, öz-
sermaye karlılığı “-1.175”, alacak devir hızı “41.01”, stok devir hızı “64.17”, 
borç devir hızı “6.32” ve Nakit dönüşüm süresi “10.40” dır. Değişkenlere ait 
diğer tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de yer aldığı gibidir. 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı Test İstatistikleri

ROA ROE ADH SDH BDH NDS

 Ortalama  0.014 -0.175  41.01  64.17  6.32  10.40

 Medyan  0.023  0.065  20.71  8.849  4.72 -3.576

 Maksimum  0.179  2.594  204.2  1499.1  24.0  169.1

 Minimum -0.376 -17.96  2.783  2.05  2.68 -59.3

 Std. Sap.  0.089  1.940  49.15  209.7  4.30  52.5

 Gözlem  91  91  91  91  91  91

Tablo 2’de değişkenlere ait korelasyon sonuçları yer almaktadır. Korelas-
yon sonuçlarına bakıldığında aktif karlılığının (ROA) alacak devir hızı (ADH) 
ile arasında “-0.276”, stok devir hızı ile “0.072”, borç devir hızı ile “0.286”, na-
kit dönüşüm süresi ile “0.195” lik bir korelasyona sahip olduğu gözükmektedir. 
Özsermaye karlılığının (ROE) alacak devir hızı (ADH) ile arasında “-0.023”, 
stok devir hızı ile “0.032”, borç devir hızı ile “0.081”, nakit dönüşüm süresi ile 
“0.045” lik bir korelasyona sahip olduğu gözükmektedir.

Tablo 2. Değişkenlere Ait Korelasyon Sonuçları

ROA ROE ADH SDH BDH NDS

ROA 1.000

ROE 0.498 1.000

ADH -0.276 -0.023 1.000

SDH 0.072 0.032 -0.206 1.000

BDH 0.286 0.081 -0.279 -0.084 1.000

NDS 0.195 0.045 -0.562 0.084 0.199 1.000
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Çalışmada oluşturulan regresyon modellerine geçilmeden serilerin dura-
ğanlığına ve değişkenlerin regresyon denklemi için sağlaması gereken varsa-
yımlara ait ön testler yapılmıştır. Ön test sonuçlarında serilerin durağan olduğu 
ve regresyon analizinin yapılması için gerekli olan varsayımları sağladıkları 
tespit edilmiştir.

Tablo 3’te Model 1 için oluşturulmuş regresyon denkleminin sonuçlarına 
yer verilmiştir. Regresyon denklemi sonuçlarına aktif karlılığını alacak devir 
hızı negatif ve anlamsız, stok devir hızı pozitif ve anlamsız borç devir hızı po-
zitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Aktif karlılığında değişim yaklaşık olarak 
%12’si bu üç çalışma sermayesindeki değişim tarafından açıklanmaktadır. 

Tablo 3. Model 1 İçin Regresyon Sonuçları

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 91

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ADH -0.000365 0.000196 -1.864448 0.0656

SDH 2.21E-05 4.43E-05 0.498290 0.6195

BDH 0.004902 0.002198 2.229783 0.0283

C -0.003338 0.020901 -0.159725 0.8735

R-squared 0.126732     Mean dependent var 0.014107

S.E. of regression 0.085189     S.D. dependent var 0.089629

Sum squared resid 0.631378     Akaike info criterion -2.044920

Log likelihood 97.04387     Schwarz criterion -1.934553

F-statistic 4.208580     Hannan-Quinn criter. -2.000394

Prob(F-statistic) 0.007892



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

377

Tablo 4’te Model 2 için oluşturulmuş regresyon denkleminin sonuçlarına 
yer verilmiştir. Regresyon denklemi sonuçlarına göre özsermaye karlılığını ala-
cak devir hızı, stok devir hızı ve borç devir hızı pozitif ve anlamsız olarak etki-
lemektedir. 

Tablo 4. Model 2 İçin Regresyon Sonuçları

Dependent Variable: ROE

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 91

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ADH 0.000388 0.004522 0.085751 0.9319

SDH 0.000392 0.001021 0.383622 0.7022

BDH 0.039774 0.050724 0.784141 0.4351

C -0.468323 0.482257 -0.971106 0.3342

R-squared 0.008381     Mean dependent var -0.175600

S.E. of regression 1.965628     S.D. dependent var 1.940739

Sum squared resid 336.1412     Akaike info criterion 4.232461

Log likelihood -188.5770     Schwarz criterion 4.342828

F-statistic 0.245089     Hannan-Quinn criter. 4.276987

Prob(F-statistic) 0.864620

Tablo 5’de Model 3 için oluşturulmuş regresyon denkleminin sonuçlarına 
yer verilmiştir. Regresyon denklemi sonuçlarına göre aktif karlılığını nakit dö-
nüşüm süresi pozitif ve anlamsız olarak etkilemektedir. 
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Tablo 5. Model 3 İçin Regresyon Sonuçları

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 01/05/19   Time: 22:19

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 91

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

NDS 0.000334 0.000177 1.881172 0.0632

C 0.010635 0.009448 1.125592 0.2634

R-squared 0.038241     Mean dependent var 0.014107

S.E. of regression 0.088391     S.D. dependent var 0.089629

Sum squared resid 0.695358     Akaike info criterion -1.992356

Log likelihood 92.65218     Schwarz criterion -1.937172

F-statistic 3.538809     Hannan-Quinn criter. -1.970092

Prob(F-statistic) 0.063218

Tablo 6’da Model 4 için oluşturulmuş regresyon denkleminin sonuçlarına 
yer verilmiştir. Regresyon denklemi sonuçlarına göre aktif karlılığını nakit dö-
nüşüm süresi pozitif ve anlamsız olarak etkilemektedir. 
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Tablo 6. Model 4 İçin Regresyon Sonuçları

Dependent Variable: ROE

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 91

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

NDS 0.001683 0.003912 0.430063 0.6682

C -0.193107 0.208387 -0.926676 0.3566

R-squared 0.002074     Mean dependent var -0.175600

S.E. of regression 1.949587     S.D. dependent var 1.940739

Sum squared resid 338.2791     Akaike info criterion 4.194845

Log likelihood -188.8654     Schwarz criterion 4.250029

F-statistic 0.184954     Hannan-Quinn criter. 4.217108

Prob(F-statistic) 0.668189

SONUÇ

Çalışma sermayesi yönetimi çeşitli nedenlerden dolayı işletmelerin finansal 
yönetiminin en önemli konularından biri hali gelmiştir. Bu nedenlerden biri de 
çalışma sermayesi ile işletmenin karlılığı arasındaki yakın ilişkidir.

Bu çalışmada, çalışma sermayesi bileşenleri ile aktif karlılığı (ROA) ve öz-
sermaye karlılığı (ROE) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 
Borsa İstanbul Ticaret endeksinde yer alan 13 firmanın 2010-2016 yılları ara-
sındaki verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak ROA 
ve ROE kullanılmış olup, bağımsız değişken olarak ise alacaklar devir hızı, stok 
devir hızı, borç devir hızı ve nakit dönüşüm süresi kullanılmıştır. Oluşturulan 4 
modelin tamamına bakıldığında sadece borç devir hızı değişkeninin aktif karlı-
lığını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olarak etkilediği görülmektedir. İlgili 
örneklem için erişilen bu sonuç teorinin aksine borç devir hızının artması karlı-
lığı arttıracağı sonucunu ifade etmektedir. 
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Bulgularda elde edilen sonuçlar Ademola (2014), Ayup (2015) ve Toraman 
ile Sönmez’in 2015 yılında yaptıkları çalışmanın sonuçlarına benzemektedir. 
Çalışma sermayesi bileşenleri ile gerek aktif karlılığı (ROA) gerekse özsermaye 
karlılığı (ROE) arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sermayesinin yoğun kullanıldığı düşünülerek çalışmada, BIST Ti-
caret Endeksi seçilmiştir. Önümüzdeki çalışmalarda bu çalışmaya benzer şekil-
de BIST’te yer alan diğer endekslerdeki firmalar için benzer analizler yapılarak 
çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması mümkün olacaktır. Ayrıca çalışılan 
süre aralığı da genişletilerek çalışmadan elde edilen sonuçların değişip değiş-
mediği kontrol edilebilecektir.  
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Abstract: Aim: Establishing close relationships with customers and ulti-
mately gaining loyal customers play a critical role in today’s business world 
where always rapid changes occur. The more powerful way of this is to ensure 
that the customers voluntarily do something for the firm like acting customer 
citizenship behavior including such behaviors as being tolerant of adversities, 
being an advocate of the brand, helping other customers, and giving feedback 
to the firm. At this point, creating an experience which helps to live the brand 
and generating a strong emotion, love, against to brand come in question. In this 
regard, the aim of this study is to explain customer citizenship behavior through 
the concepts of brand experience and brand love. Method: To reach this aim in 
the context of the smartphone industry, 394 people who use smartphones were 
surveyed online and the results were tested with structural equation modeling 
(SEM). Results: According to research findings, brand experience is positively 
related to both brand love and customer citizenship behavior. Brand love also 
has a positive effect on customer citizenship behavior. In addition, brand love 
mediates the relationship between brand experience and customer citizenship 
behavior. Conclusion: To become a citizen of a brand, the customer should first 
experience the brand and then that experience reveals a strong emotion, love. 
This powerful experience will create citizenship behavior and the customer will 
voluntarily do something useful for the brand.
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INTRODUCTION

In today’s complex business environment (Moutinho, Ballantyne and Rate, 
2011), establishing strong ties with customers is becoming increasingly import-
ant for the firms. Today, when consumers are exposed to a bombardment of 
marketing messages (Wright, Khanfar, Harrington and Kizer, 2010), it is crit-
ical that they never give up their favorite brands. At this point, gaining loyal 
customers who purchase the same product or service again and again are not 
enough for the firms (Pansari and Kumar, 2017). In this context, new behavioral 
patterns that do not only result in repurchase, are required like voluntarily doing 
something for the brand. Customer Citizenship Behavior (CCB) indicates such 
a strong behavior which can satisfy the need of finding a new and powerful way 
to attract and catch people in the business environment. CCB includes intense 
behaviors such as being tolerant of adversities, being an advocate of the brand, 
helping other customers, and giving feedback to the firm. The disclosure of such 
behavior may be possible with the creating of positive and valuable brand expe-
rience and a strong feeling, brand love. In this way, customers can live a brand 
and face strong emotions to trigger them to do something. From starting this 
point of view, the aim of this study is to explain customer citizenship behavior 
through the concepts of brand experience and brand love. To reach this aim, 
mobile phones which are used very extensively by consumers nowadays (We 
Are Social, 2018), is selected as a product category in this study. 

In the study, the theoretical framework will be presented first. Subsequent-
ly, the predicted relationships will be presented as hypotheses with their reasons. 
Then, the research methodology will come. After that, the findings of the re-
search and the discussion of the findings with extant literature will be provided. 
The study will be concluded with the limitations and suggestions in light of the 
findings.

THEORETICAL FRAMEWORK

Explaining a complex phenomenon about humans like their behaviors can 
be held through different factors or in different ways. Social Exchange Theory 
(Blau, 1964), for instance, refers one of the theories to explain human behavior 
by focusing on the emotional, cognitive and behavioral factors affecting the 
exchange relationship. The exchange means a kind of value transaction between 
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two or more parties (Anderson, Challagalla and McFarland, 1999). Blau (1964) 
held this transaction as a relationship occurred in a social environment. Accord-
ing to the theory of social change, resources, benefits, and costs are an important 
aspect of social change among people (Cropanzano and Mitchell, 2005: 880). 
These resources in the exchange relationship are stated as love, status, informa-
tion, money, goods, and services (Foa and Foa, 1980).

Some of the assumptions of social exchange defined as (a) individuals feel 
obligation to counteract when they gather any rewards from another party; (b) 
social behavioral side of individuals include a variety of exchange relationship; 
(c) individuals tend to maximize their benefits and minimize the cost in the 
exchanges (Sprecher, 1998). According to Social Exchange Theory, exchange 
relationship leads to economic and social outcomes and these outcomes com-
pare with the alternatives for determining the dependency level to exchange 
interaction. Similarly, positive outcomes obtained from exchange relationship 
mutually lead to trust among the counterparties (Lambe, 2001) and as a results 
trust contributes to increasing commitment level of parties to exchange relation-
ship over time (Blau, 1964). Thye, Lawler and Yoon (1996) further highlight 
the power of such a relationship by stating that frequent exchange relationship 
arises more positive and desired emotions. These emotions strength the percep-
tion about the connective role of relationship, and this perception develops a re-
lational cohesion and commitment behavior through staying in the relationship 
and contributing to it. 

In the field of marketing (Kotler, 1972), exchange, means a kind of value 
transaction between two or more parties (Anderson, Challagalla and McFarland, 
1999). The payment of money in return of purchasing the products and services 
has been replaced by an understanding where experience, emotions, and mean-
ings are also exchanged (Bagozzi, 1975). In this context, this exchange-emo-
tion-cohesion chain of Thye, Lawler and Yoon (1996) in mutual relationships 
can also be valid in a brand-customer relationship. With this regard, brand expe-
rience represents a cognitive factor, brand love represents an emotional factor, 
and customer citizenship behavior represents a behavioral factor in the current 
study. 

From the point of experience as a cognitive factor, consumers are purchas-
ing the brands not only based on these brands’ physical characteristics but also 
based on their benefits such as social, psychological, symbolic and hedonic 
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(Chernatony, 2010). The positive and unique brand experiences shaped around 
these benefits enhance the satisfaction of customers and lead them to reciprocate 
with emotional attachment, love, with the brands (Garg et al, 2015). Additional-
ly, delivering a consistent and unique brand experience can be a key to custom-
ers’ voluntary behavior beyond satisfaction and loyalty. (Brakus, Schmitt and 
Zarantonello, 2009).

As an emotional factor, brand love is the reciprocity of the consumers to the 
unique experiences received from the brand in this exchange relationship. When 
it comes to the subject “love toward a brand”, Fournier (1998) discloses that 
strong relationships can build between consumers-brands and one of the forms 
of these relationships are “love and passion”. From this point of view, “brand 
lovers” are seen as a side of a strong relationship (built with brands) and some 
positive outcomes are predicted based on this attachment like being a citizen of 
the brand. 

In terms of behavioral aspect, we expected that strong love feeling, cus-
tomers might incline to show citizenship behavior through voluntarily giving 
brand related feedback to organizations, helping to other consumers and em-
ployees in terms of using the services or findings the products in the stores and 
recommending the brand to all people interested in product and services of the 
brand (Fournier, 1998) as well as value provided to customers in reciprocal 
exchange relationship (Shamim, Ghazali and Jamak, 2015).  In addition, cus-
tomers’ unique experience about brand impower the emotional bond with love, 
as a result, love bring about citizenship behavior. Besides, the role of gender as a 
control variable is found important based on extant literature about brand-relat-
ed topics (e.g. Wang and Yang, 2010; Stokburger-Sauer and Teichmann, 2013; 
Choi and Kim, 2014). In the light of these arguments, the research model of the 
study was presented in Figure 1. 
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Figure 1. Research Model

HYPOTHESIS DEVELOPMENT

The concept of the brand experience as a representative of experiential mar-
keting, has been firstly developed by Brakus, Schmitt and Zarantonello (2009). 
The authors (2009, 53) define brand experience as a “subjective, internal con-
sumer responses (sensations, feelings, and cognition) and behavioral responses 
evoked by brand-related stimuli that are part of a brand’s design and identity, 
packaging, communications, and environments”. They also conceptualize brand 
experience as sensory, affective, intellectual and behavioral dimensions.  Sen-
sory experiences include the experiences about the five senses of consumers, 
affective experiences contain the experiences about moods and a wide range 
of emotions; intellectual experiences refer to the experiences about analytical 
and divergent thinking, and behavioral experiences consist of actions that are 
induced as a consequence of brand-related stimuli (Brakus, Schmitt and Zaran-
tonello, 2009).  

According to the context of relationship theory, brands are seen as the part-
ner of the relationship, consistent with the experiential elements provided by 
them (Fournier, 1998). As a partner of this relationship, the strong and unique 
experiences of brands contribute to the creation of an affective relationship (tie) 
between the consumer and the brand (Garg et al., 2015). One of these emotional 
bonds can be expressed as love. This emotional component, which is one of the 
elements of the brand experience, can be transformed into consumer pleasure 
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over time and brand love (Roy, 2012; Aşkın and İpek, 2016). Through the emo-
tional components, brand experience may contribute to the formation of brand 
love, which can be seen as one of Fournier’s relationship types, by arousing the 
consumer’s feelings about the brand (Roy, 2012:4). Consumers, as a relationship 
partner, reciprocate through the enhancement of love for the brand (Garg et al., 
2015:140). In accordance with these arguments, Aşkın and Ipek (2016) find that 
the brand experience has a positive effect on brand love. Huang (2017) reveal 
that the intellectual and behavioral experiences have a positive effect on brand 
love. Sarkar (2011) and Japutra (2014) also show brand love as a consequence 
of brand experience. In this regard, the following hypothesis is formulated:  

H1. Brand experience will exert a positive effect on brand love. 
Through the seeing customers as a human resource representing a part of 

any processes in the company, reduction in the cost of service delivery has oc-
curred and meaning of organizations’ good and services, as well as brand, have 
changed and so this extra role behaviors of customers have attracted the interest 
of both practitioners and academicians (Bettencourt, 1997; Groth, 2005; Barti-
kowski and Walsh, 2011). As one of these extra role (Ahearne, Bhattacharya and 
Gruen, 2005; Tat Keh and Wei Teo, 2001), or voluntary behaviour (Bettencourt, 
1997; Bailey, Gremler and McCollough, 2001; Rosenbaum and Massiah, 2007), 
Consumer Citizenship Behavior refers to “voluntary and discretionary behav-
iours that are not required for the successful production and/or delivery of the 
service but that, in the aggregate, help the service organization overall” (Groth, 
2005: 11). The concept has also taken place with different approaches in pre-
vious studies as customer discretionary behavior (Ford, 1995), organizational 
citizenship on the part of customers (Lengnick-Hall, Claycomb and Inks, 2000), 
and co-production (Gruen, Summers and Acito, 2000).

A vast number of studies have shed some light on the predictors of cus-
tomer citizenship behavior. For instance, Bettencourt (1997) stated that cus-
tomer satisfaction, customer commitment, and perceived support for customers 
through considering their well-being, opinions and expectations have a signif-
icant impact on the development of citizenship behavior (Bettencourt, 1997). 
Curth, Uhrich, and Benkenstein (2014) examined the influence of customers’ 
commitment to service organizations on citizenship behavior. Chen, Hsieh, 
Chang, and Chen (2015) revealed that customers’ psychological needs, custom-
er satisfaction, and customer-company identification are positively related to 
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customer citizenship behavior. Groth (2005) investigated that customer social-
ization and satisfaction are the predictors of customer citizenship behavior. Yi 
and Gong (2008) indicated that customer citizenship behavior can be affected 
by customer justice perception through the mediating role of positive affect and 
customer citizenship behavior.

Evaluated in terms of these antecedents, the brand experience, which is 
hedonic in nature, emerge hedonic feelings in the consumption process of con-
sumers. It is emphasized that a strong brand experience leads to/yields to strong 
emotions, thoughts, sensations, and behaviors and that it is particularly import-
ant for the consumer attitudes in terms of becoming more positive (Dolbec and 
Chebat, 2013; Gentile, 2007; Beckman, Kumar and Kim, 2013). As a result of 
positive consumption process, it may be expected to be consumers to take part 
in some voluntary behaviors (Yi and Gong, 2013). The concept of consumer 
citizenship, as one of these desired behaviors can be explained as the voluntary 
behaviors of consumers for an organization or brand (Groth, 2005). However, 
there is no empirical study exploring the relationship between brand experience 
and customer citizenship behavior (Garg et al., 2015). Therefore, we postulate 
that brand experience would affect customer citizenship behavior.

H2. Brand experience will exert a positive effect on customer citizenship 
behavior.

Customers, in an exchange relationship with the brand, tend to recipro-
cate with an emotional attachment to brand activities of companies cherishing 
consumers, understanding their point of view, and showing sympathetic toward 
them (Tung, Chen and Schuckert, 2017). As one of these emotions, love refers 
to the degree of passionate emotional attachment that consumers feel towards a 
particular brand creating satisfaction and this strong feeling contributes to the 
prediction of desirable consumer behavior (Carroll and Ahuvia, 2006). In this 
context, by virtue of including the feelings of “…sharing of ideas and infor-
mation, sharing of deeply personal ideas and feelings, receipt and provision of 
emotional support to the other, (e) personal growth through the relationship and 
helping of the other in his or her personal growth, (f) giving help to the other…” 
(Sternberg and Grajek, 1984), we suggest that brand love influence the citizen-
ship behavior of customers by leveraging strong emotional attachment for the 
brand. Indeed, in line with relational cohesion theory, Lawler & Yoon (1996) put 
emphasis on the influence of emotions in exchange relationship and note that 
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the frequency and mutual benefits in these relations entail positive emotions and 
ultimately leads parties to stay and contributing behaviors. 

In this sense, we note that higher level of customers’ feelings in love in-
cline them to behave as a citizen through cooperation, recommendations, help-
ing other consumers, and providing feedback (Groth, 2005). In a similar vein, 
customers attached to the brand at love level have a tendency of recommending 
the brand to friends, families and close relatives (Rageh Ismail and Spinelli, 
2012). From this point of view, customers having a higher level of love tend to 
participate voluntarily to brand-related activities as a citizen (Garg, Mukherjee, 
Biswas and Kataria, 2016). In this respect, brand love mainly leads customers to 
share their feelings and opinions, and support the brand in the event of a prob-
lem or difficulty experienced by the brand (Pang, Keh and Peng, 2009) through 
giving feedback and supporting the brand in struggle situation which may be 
correspond the tolerance to mistakes, long waiting period and problem in meet-
ing the expectations of customers.

H3. Brand love will exert a positive effect on customer citizenship behavior.

We put forward that brand love has a mediating role in the relationship 
brand experience and customer citizenship behavior. In particular, satisfaction 
from the brand-related experience strengthen the link between brand and con-
sumers (Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009) and led them to fall in love 
with the brand (Roy, Eshghi, & Sarkar, 2013). Additionally, consumers having 
strong feelings and attachment to towards the brand tend to show citizenship 
behavior (Pang, Keh and Peng, 2009). These love feeling entails the helping 
other customers and employees, recommending the brand to another customer, 
providing feedback and tolerate any problems related to the product, service 
or brand (Garg et al, 2015). In light of the mediator role of emotions in extant 
literature (e.g. Holbrook and Batra, 1987; Sherman, Mathur, and Smith, 1997; 
Chebat and Slusarczyk, 2005), the mediating role of brand love as a strong emo-
tion can also be expected. Such a role of brand love, for instance, is proved in 
the context of the relationship between purchase intentions and word-of-mouth 
(Yasin and Shamim, 2013). 

In this context, it is envisaged that consumers having unique and valuable 
brand experiences will be connected to the brand with a sense of love, and this 
sense, love, will bring consumer citizenship behavior.
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H4. Brand love will mediate the relationship between brand experience and 
customer citizenship behavior.

RESEARCH METHODOLOGY

The sample of the study - consists of 394 respondents using a mobile phone. 
According to We Are Social’s report for 2018, 73% of the population (59 mil-
lion) use mobile phones in Turkey (Digital Report 2018, 2018). 51,5 million of 
the mobile phone users connect the internet with their mobile devices and 44 
million have social media accounts and follow the social media on their mobile 
devices. Moreover, the average time of daily internet usage in Turkey is 7 hours. 
From starting this point of view, analyzing the experience of mobile phone us-
age and linking such an experience together with strong emotions and behaviors 
seem logical.

The non-probability convenience sampling method was used in this study 
and data were gathered through an online questionnaire which is created via an 
online survey creating and sharing platform. We asked 24 question items mea-
suring the brand experience, brand love, and customer citizenship behavior as 
well as demographic questions, age and gender.  The items were translated into 
Turkish with back-to-back translation method. After a pilot study was conduct-
ed with 30 people and the results were examined, the questionnaire was revised 
and shared with people for the research. Finally, AMOS 20 program was used 
to analyze the collected data from 394 respondents through the method of SEM. 

In the study, brand love was measured through the scale of Carrol and Ahu-
via (2006). For measuring the brand experience, the scale of Brakus (2009) was 
used. Besides, the scale of Yi and Gong (2013) was utilized to measure customer 
citizenship behavior. The constructs were measured with five-point Likert scales 
ranging from 1 for strongly disagree to 5 for strongly agree.  

FINDINGS

Demographic characteristics of 394 respondents are shown in Table 1. As 
can be seen in the table, most of the participants (53.3%) are male, and the most 
commonly observed age group (48.9%) is 25-34. 
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Table 1. Demographic Characteristics of Sample (n=395)

Characteristics N %

Gender

Female 184 46.6

Male 211 53.4

Age

18-24 134 33.9

25-34 194 49.1

35-44 59 14.9

More than 45 8 2.1

A hierarchical confirmatory factor analysis including brand experience, 
brand love and customer citizenship behavior as first-order factors, and the com-
ponents of brand experience and customer citizenship behavior as second-order 
factors, was conducted based on two-step approach of Anderson and Gerbing 
(1988). Table 2 presents factor loadings and reliability estimates of each con-
struct.  Factor loadings are large and significant enough to prove convergent va-
lidity since they are very close to the threshold levels. Both composite reliability 
and Cronbach’s alpha values are in acceptable values to prove the reasonable 
reliability (Nunally 1978; Fornell and Larcker 1981). Besides, average-varianc-
es-extracted estimates were compared with squared correlations of the factors 
to prove discriminant validity. Since all average-variances-extracted estimates 
are greater than the estimated squared correlations of the factors, the evidence 
is provided for discriminant validity (Fornell and Larcker 1981).  Moreover, 
model indices show that the model fits the observed data well. 
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Table 2. Factor Loadings and Reliability Scores

Construct Standardized 
loadings

Cronbach’s 
alpha 

CR

Brand Experience .944 .982

Sensory .93*** .831 .833

I find this brand interesting in a sensory 
way.

.86***

This brand makes a strong impression on my 
visual sense or other senses.

.83***

Affective .99*** .865 .868

I have strong emotions for this brand. .91***

This brand is an emotional brand. .84***

Behavioral .98*** .906 .906

I engage in physical actions and behaviors 
when I use this brand.

.90***

This brand results in bodily experiences. .92***

Intellectual .96*** .864 .862

I engage in a lot of thinking when I encoun-
ter this brand.

.86***

This brand stimulates my curiosity and 
problem solving.

.88***

Brand Love .952 .953

This is a wonderful brand. .80***

This brand makes me feel good. .91***

This brand makes me very happy. .91***

I love this brand! .85***

This brand is a pure delight. .89***

I am passionate about this brand. .90***

Customer Citizenship Behavior .678 .658

Feedback .38*** .868 .873
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If I have a useful idea on how to improve 
service, I let the employee know.

.89***

When I receive good service from the emp-
loyee, I comment about it.

.87***

Advocacy .90*** .910 .915

I said positive things about this brand and 
the employee to others.

.91***

I recommended this brand and the employee 
to others.

.92***

I encouraged friends and relatives to use this 
brand.

.82***

Helping .56*** .911 .913

I assist other customers if they need my 
help.

.81***

I help other customers if they seem to have 
problems.

.85***

I teach other customers to use the service 
correctly.

.92***

I give advice to other customers. .82***

Tolerance .39*** .793 .850

If the employee makes a mistake during 
service delivery, I would be willing to be 
patient.

.87***

If I have to wait longer than I normally 
expected to receive the service, I would be 
willing to adapt.

.75***

CCR composite construct reliability. X2 = 862,81 (df = 264), p < .001; X2/df 
= 3.27; root mean squares error approximation (RMSEA) = 0.08; comparative 
fit index (CFI) = 0.93; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.93; Normed Fit Index 
(NFI) = 0.91, and incremental fit index (IFI) = 0.93, *** p < .001.

Descriptive statistics and correlation estimates are presented in Table 3. The 
table shows that all correlations are significant and in offered direction. 
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Table 3. Descriptive Statistics and Correlation Estimates

Mean SD 1 2 3

1.Brand Experience 3,4415 0.99168 1.00

2.Brand Love 3,5021 1.03856 .789**

3.Customer Citizenship 
Behavior

3,1368 0.72728 .476** .436** 1.00

**Correlation is significant at p < 0.01 (2-tailed).
Figure 2 shows structural equation model with parameter estimates. Firstly, 

the model fits the observed data (X2 = 735,13; X2/df = 2.58; RMSEA = 0.06; CFI 
= 0.95; TLI = 0.94; NFI = 0.92; IFI = 0.95). All three hypotheses are statistically 
supported. Furthermore, the model explains 60% of the variability in customer 
citizenship behavior. 

Figure 2. Structural Equation Model with Parameter Estimates

As can be seen in Table 4, all hypothesized relationships are supported through 
statistical tests. H1 which suggest the positive effect of brand experience on 
brand love are supported (β, standardized path coefficient = 0.05; t = 18.50; p 
< 0.001). H2 which predict the positive effect of brand experience on customer 
citizenship behavior are also supported (β = 0.05; t = 4.11; p < 0.001). Lastly, 
H3 estimating the positive effect of brand love on customer citizenship behavior 
are also supported (β = 0.04; t = 2.99; p < 0.01). ). Control variable, gender, has 
also a significant value.
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Table 4. Structural Parameter Estimates

Hypot-
heses

Path Standardized 
estimates

t value Result

H1 Brand ExperienceàBrand 
Love

.93 18.50*** Supported

H2 Brand ExperienceàCustomer 
Citizenship Behavior

.21 4.16*** Supported

H3 Brand LoveàCustomer Citi-
zenship Behavior

.11 2.97** Supported

Control 
variable

GenderàCustomer Citizens-
hip Behavior

-.08 -2.24*

** p < 0.01; *** p < 0.001
To test H4, regression analysis was conducted based on the approach of 

Baron and Kenny (1986). According to this approach, there should be a sig-
nificant correlation between the constructs firstly to prove a mediator effect. 
A significant relationship between the independent and mediator variables, a 
significant relationship between the independent and dependent variables be-
fore adding the mediator variable to the analysis, and a significant relationship 
between the mediator and dependent variables are also required. In light of this 
process, it can be seen that brand love mediates the relationship between brand 
experience and customer citizenship behavior since all above-mentioned steps 
are supported with significant values. Table 5 shows the results of regression 
analysis. Besides, when the mediator effect of brand love is added to the model, 
the effect of brand experience on customer citizenship behavior decreases from 
0.349 to 0.258 as the indicator of partial mediation effect. The values of Vari-
ance Influential Factor and Durbin-Watson are in offered values. Moreover, R2 

change is 0.009. Finally, Sobel test was conducted to crosscheck the results with 
Z value. According to the calculation, Z = 8.94, brand love also has a mediator 
effect and therefore, H4 is supported. Moreover, 
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Table 5. Regression Analysis Results

Independent variables Mediator variable Dependent variable

Brand Love Customer Citizenship Behavior

Brand Experience .826*** F=647.064
R2=.622

.349*** F=115.373
R2=.227

Brand Love .305*** F=91.995
R2=.190

Table columns contain standardized beta coefficient (***p < 0.001).

CONCLUSION

Even though consumers interact with many products and brands in their 
daily life, they have an intense emotional commitment to specific brands as a 
result of a strong and unique experience (Thomson, MacInnis and Park, 2005). 
In this context, it has become increasingly difficult for companies to be one of 
these leading brands that consumers show commitment, retain existing custom-
ers as well as attract new customers in today’s business environment. 

In this context, this study has contributed to the literature in various ways. 
Firstly, significant empirical results between the brand experience, brand love 
and customer citizenship behavior in accordance with the suggestion of Bicak-
cioglu, İpek and Bayraktaroglu (2016). Besides, our research also respond to 
call of Batra, Ahuvia and Bagozzi (2012: 14) for expending brand love liter-
ature through empirically examining antecedents and consequences of brand 
love. Third, through analyzing the relationship between brand experience and 
customer citizenship behavior, this study extends the findings that are stated 
to be limited in this field (Garg et al., 2015). Additionally, past studies indi-
cated the role of brand love in the context of automotive (Huber, Meyer and 
Schmid, 2015; Aşkın and İpek, 2016), sport shoes (Unal and Aydın, 2013) , ho-
tel (Alnawas and Altarifi, 2016), fashion industry (Anggraeni, 2015; Bergkvist 
and Bech-Larsen, 2010), cosmetics brand (Shirkhodaie and Rastgoo-deylami, 
2016). In this study we empirically examined the role of brand love in terms of 
mobile phone brands.

In light of the findings, this study concluded that brand-related experience 
of the customers is crucial in terms of affecting their feelings and behaviors 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

399

towards the brand. At this point, one of these emotions, love, is directly affect-
ed by the experiences of consumers. Similarly, our findings demonstrated that 
consumers having strong emotional bond to the brand tend to show citizenship 
behavior. Emotional attachment of consumers to brands lead them to do share 
feelings and beliefs and support the brand within all platforms in line with previ-
ous research (Pang, Keh and Peng, 2009). It was seen that customers’ experienc-
es and strong emotions about the brand have great importance in the customer 
citizenship behavior in the context of a customer-brand relationship. 

Additionally, this study provided evidence that brand love mediates the re-
lationship between brand experience and customer citizenship behavior. This 
suggests that consumers rely on valuable experiences about the brands to form 
strong connection and emotion with the brand. Besides, in line with suggestion 
of Garg et al. (2016), we empirically tested that customers having a strong emo-
tional connection and sense of love exhibit citizenship behavior. 

In a nutshell, understanding consumers’ emotions and experiences has a 
great importance for the firms. Brands help managers to make strong commu-
nication and relationships with their customers through positive and unique 
experiences. These value-based and unique experiences will bring consum-
ers’ commitment to the brand and prevent the possibility of leaving the brand 
thanks to these emotional attachments. In addition, managers should be aware 
that consumers will not only develop ties with the brand but will also tend to 
exhibit positive post-consumption behavior as help other consumers, suggest 
the brand to the people around them, provide feedback and tolerate a possible 
failure through citizenship behavior.

Several limitations of this study need to be addressed. Firstly, convenience 
sampling method was used as a data gathering method and study conducted 
in specific region, Kocaeli. Future research can investigate different regions 
through random sampling method for validating the evidence of current study. 
Future research should also investigate suggested research model in different 
cultural context. In terms of product group, only mobile phone brands investi-
gated in this study. Researchers can develop the conceptual model by studying 
different types of services as well as different product groups.  Within the scope 
of this study, on the other hand, the concept of brand love and consumer be-
havior has been associated with brand-related attributes. Further research can 
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evaluate the customer-related attributes such as age, generation, and personality 
of the consumers.
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YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA MEDYA 
OKURYAZARLIĞI DÖNÜŞÜMÜ

Ezgi DİNÇERDEN 

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bilişim Anabilim Dalı,  
İstanbul / Türkiye   

Öz: Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) gelişimi doğrultusunda, ile-
tişim kavramının da yapısal değişiklik göstermekte olduğu 2000’li yılların ba-
şındaki bu dönemde; medya okuryazarlığı ile ilgili çarpıcı bir dönüşüm olduğu 
gerçeği de yadsınamaz bir hâle gelmiştir. Bu dönüşüm süreci; bilindiği üzere 
enformasyon ve bilgiyi verimli kullanmanın önemini gittikçe arttırmakta ve sa-
dece makro düzeyde değil, günlük yaşamımızın hemen her alanında etkisini 
olumlu veya olumsuz şekilde göstermektedir. Bu durumun okuryazarlık kav-
ramına da yeni bir bakış açısı getirmesi ile birlikte, hızla gelişen yeni iletişim 
ortamlarına adapte olunabilmesi açısından, bu kavram üzerine gerçekleştirilen 
ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan projelerin içerik ve sınırlarının etkili bir 
şekilde hayata geçirilebilmesi için sürekli araştırma ve gözlemleme yapma zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kavram; özellikle Bilişim Sistemleri ve İnternet 
araçları ile sosyal medya ortam çeşitliliğinin artması sonucu, beraberinde buna 
bağlı takip ve denetimlerin zorlaşma sorunsalını da getirmektedir. Yine okurya-
zarlık kavramındaki bu dönüşüm eğilimi; toplum, kurum ve bireylerin davra-
nışsal değişim sınırlarının belirlenmesi ile gelecek yönelimlerinin tutarlı tahmin 
edilebilmesi açısından da sistemsel olarak ele alınmalıdır. Bu sayede; toplumsal 
ve/veya bireysel bağlamda akseden sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel vb 
değişimlere uyumlu cevap verebilmek, çok daha verimli ve hızlı çözümler üre-
tebilmeye de olanak tanıyacaktır. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de medya okuryazarlığı kavramının öne-
mi; Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) geliştikçe farklı boyutlar kazanmakta 
ve bu dönüşüm paralelinde buna uyum sağlamak üzere çeşitli proje, teknik ve 
araştırmaların üretilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle 
20. yüzyılın sonlarına doğru iletişim ve medya araçları çerçevesinde yapılan 
kültürel ve medya sosyolojisini içeren araştırmalar sonucu pek çok farklı görüş 
ortaya çıkmış, kitlesel iletişim araçlarının hızla üretilip yaygınlaşmaya başlama-
sından sonra medyada sunulan iletişim ortamlarının izleyici ve/veya dinleyici 
gözüyle birey ve toplumlar açısından oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. 
Bunu takiben bu etkileşimin 1990’lı yıllarda BİT aracılığıyla farklılık göster-
meye başlamasından sonra İnternet ve Web ortamının hızla üretici ve tüketici 
davranışlarına yansıyan olumlu/olumsuz sonuçlarının analiz edilmesi, yönlen-
dirilmesi ve kontrol altına alınması ihtiyacı doğmuştur.

Genel olarak medya okuryazarlığı (media literacy) kavramı tanımı; kitle 
iletişim araçları yoluyla elde edinilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve 
iletme yeteneği olarak kabul görmektedir28. Ancak bu kavram; yeni medya ve 
iletişim teknolojilerinin gelişimi ve çeşitliliği nedeniyle farklı bir boyut kazan-
mıştır. Dolayısıyla bu yeni teknolojiler bünyesinde ortaya çıkan dijital okur-
yazarlık; eleştirel vizyonun ötesinde yeni iletişim teknolojileri beraberinde İn-
ternet üzerinde sunulan bilgi kümeleri arasından istenilen bilgiye ulaşabilme, 
içeriğin nasıl değerlendirilmesi konusunda ne yapılması gerektiğini bilebilme 
ve erişilen bilginin nasıl sunulabilmesi gerektiğini bilebilme olarak tanımlana-
bilir (Altun, 2005: 95). Bu noktada eklemek gerekir ki; dijital okuryazarlık teri-
mi çerçevesinde bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, Web okurya-
zarlığı, ağ okuryazarlığı, İnternet okuryazarlığı gibi adlandırmalar da karşımıza 
çıkabilmektedir. Bu spektruma son yıllarda sosyal paylaşım uygulama ve araç-
larının hızla gelişimi ve kullanıcı sayısının artması sonucu özellikle kişilerarası 
iletişimde oldukça etkili olduğu gözlemlenebilen sosyal medya okuryazarlığı 
kavramını da eklemek yerinde olacaktır.

Yeni iletişim ortamlarının sürekli gelişimi ve/veya dönüşümü neticesinde 
özellikle 2000’li yılların başında dikkat çeken bu yeni okuryazarlık anlayışı; 
eleştirel okuryazarlıktan bağımsız düşünülmemesi gerektiğinin de altını çiz-

28  https://medyaokuryazarligi.org/medya-okuryazarligi-nedir/
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mek gerekmektedir.  Şöyle ki; pedagojik ve toplumsal cinsiyet açısından ko-
nuya ayrıntısıyla yaklaşan Binark ve Bek çalışmalarında; 1960’lı yıllardan beri 
tartışılan medya okuryazarlığı sınırlarının ilk olarak 1982 yılında 19 ülke ile 
birlikte UNESCO tarafından yayınlanan bildiri ile şekillenmeye başladığına, 
1993 yılında ABD’deki uluslararası konferansta medya iletilerini çözümleme 
ilkelerinin geliştirildiğine (Hobbs, 1998), ertesi yıl okuma ediniminin toplumsal 
sürecinin tanımlandığına (Buckingham ve diğ., 1994) ve 2000’li yıllara gelin-
diğinde medya eğitimi tarafları ve kurumlarının belirlendiğine (Buckingham, 
2001) değinmektedirler (Binark ve diğ., 2010: 52-54). Bu açıdan bakıldığında; 
medya okuryazarlığı kavramının geçmişi, medya araçları dikkate alındığında 
oldukça eskiye dayanmaktadır. Ayrıca medya okuryazarlığının safhaları; temel 
öğeleri, dili ve anlatıyı öğrenme, şüpheciliğin/eleştirinin gelişmesi derinlikli 
ilerleme, deneysel gelişim veya keşif, eleştirel farkındalık ve toplumsal sorum-
luluk olarak bölümlendirilmiştir (Potter, 1998: 17). Yine medya okuryazarlığı 
geliştirmeye yönelik yapılan genel bir sınıflandırmada; yazar (kurgulanmışlık), 
biçim ve ürün yönetimi, dinleyici, içerik veya mesaj, güdü veya amaç olarak beş 
ana anahtar analitik özelliğin uygulayıcılar tarafından göz önünde bulundurması 
gerektiği kabul görmektedir (Jols ve diğ., 2008: 35).

Tüm bu medya okuryazarlığı gelişim süreci ve içeriğinin şekillendirilme-
si çalışmaları; bilişim teknolojileri ve yeni iletişim ortam çeşitliliğinin, başka 
bir deyişle İnternet ve bilgisayar kullanımının hızla artması sonucu beraberinde 
yeni kavramları getirmekle birlikte; bu durum okuryazarlık kavramı açısından 
benzer sosyolojik, psikolojik ve kültürel değerler baz alınarak, otonom bir şe-
kilde enformasyon ve dolayısıyla akıllı sistemlerin bu dönüşüm veya gelişim 
sürecine dâhil edilmesi zorunluluğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla günü-
müz BİT göz önüne alındığında; veri, kaliteli bilgiye kadar ulaşan bir işlemler 
bütününden geçtikten sonra anlamlı hâle gelmektedir (Dinçerden, 2017: 10). 
Ayrıca enformasyon kalitesinin nitelikleri olarak kabul görmüş zaman, içerik 
ve biçim boyutunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Yeates ve diğ., 
2004: 11). Ve yine bir bilişim sisteminden enformasyon üretilmesi; yazılımsal 
ve donanımsal araçların etkin kullanımı yoluyla gerçekleşebilmektedir (Dinçer-
den, 2017: 137). Dolayısıyla bu teknolojik gelişime adapte olmak ve kaliteli ile-
tişime erişmek sürekli yenilenmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle yeni iletişim 
teknolojileri oluşturmak; karmaşık teknik bilgi gerektirmekte, ancak kullanıcı 
tarafında bu teknoloji örtük kalmakta ve kullanım oldukça kolay hâle getiril-
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mektedir. Böylece bireyler, yeni iletişim ve medya araçlarına daha fazla ilgi 
göstermekte ve daha bağımlı olarak davranış sergilemektedirler. Bu da bilinçli 
bir dijital okuryazarlık anlayışı öneminin gittikçe artması anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla, medya okuryazarlığının günümüzde standart bir ölçümleme 
şablonunun olması gerekliliği nedeniyle öncelikle kuramsal ve tanımlayıcı te-
melin sağlanmasına yönelik kavramsal bir çalışma üretilmeye ihtiyaç duyul-
muştur. Bu çalışma; yöntem olarak kuramsal ve tanımlayıcı olup, çalışmada 
niteliksel ve betimsel araştırmaya da başvurulmuştur. Bununla birlikte gözlem-
leme, literatür taraması, saha çalışması ve görüşmelerden yararlanılmış, tüm bu 
araştırmalar sonucunda gerekli veri ve enformasyon, ihtiyaç ve önerilerin tespi-
tinde yol gösterici olmuştur.

AMAÇ, KAPSAM ve BAZI SORUNSALLAR

Bu çalışmanın amacı; gelişen BİT paralelinde geleneksel okuryazarlık kav-
ramına farklı bir perspektif kazandıran yeni iletişim ortamlarındaki medya okur-
yazarlığı dönüşümünü irdelemek ve buna bağlı söz konusu bu gelişim ve dönü-
şüme adaptasyonu sağlamak üzere ileriye yönelik gerçekleştirilebilir öneriler 
sunmaktır. Ayrıca hızla gelişen BİT doğrultusunda son yıllarda eleştirel medya 
okuryazarlığı olarak literatüre geçmiş bu kavrama; hâlâ aktif olarak etkisini sür-
düren geleneksel kitle iletişim araçlarının yanı sıra, yeni iletişim ortamlarının 
sunduğu “e” kavramı ile karşımıza çıkan e-ticaret, e-devlet, e-eğitim gibi bilişim 
sistemleri ile İnternet yayınları, sosyal paylaşım ağları, bulut sistemler gibi yeni 
medya araçlarının sürekli değişimine uyum sağlayabilecek teorik, işlevsel ve 
standart bir altyapı oluşturulması bakımından katkı sağlamak da amaçlanmıştır. 
Böylece, günümüz medya okuryazarlığı ile ilgili sadece çocuk ve genç kitleye 
değil, aynı zamanda yetişkin ve ileri yaş gruplarına da hitap edilmesi zorunlu 
projelerin geliştirilmesine olanak sağlayan sosyolojik, ekonomik ve kültürel an-
lamda toplumsal olarak daha bilinçli bir okuryazarlık anlayışını hâkim kılmaya 
teşvik amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte, BİT’nin gelişimi beraberinde bireysel ve toplumsal ge-
lişmişlik düzeyi açısından hızla önemi artan medya okuryazarlığı kavramının 
bileşenleri, ortaya çıkışı, BİT araçlarının bu kavrama etkisi, sorunsalların belir-
lenmesi ve öneriler sunulması bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.
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Enformasyon Teknolojileri çeşitliliğinin artması dijital okuryazarlık özel-
liklerinin sürekli geliştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirecektir. Bu durum, 
hem kullanıcı açısından hem üretici hem de okuryazarlık uzmanları açısından 
sürekli gelişime adaptasyon anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yapılan araştır-
malar sonucu, hâlâ medya okuryazarlığı kapsamında kabul edilebilir görünen 
dijital okuryazarlık kavramının; özellikle uygulayıcı ve eğiticiler açısından tam 
olarak konumlandırılamadığı gözlemlenebilmektedir. Bu sorunun çözümünde 
ise, medya okuryazarlığı uzmanlarının; sosyolojik ve pedagojik yaklaşımlarına 
ek olarak, günümüz bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri alanlarında as-
garî düzeyde de olsa elverişli bilgiyi edinmelerinin katkı sağlayabilecek olduğu 
görüşü ortaya çıkmaktadır. Yine belirtmek gerekir ki; bilinçli medya okuryazar-
lığı konusunda bile henüz yeterli kitleye ulaşamama sorunu mevcutken, dijital 
okuryazarlık ile ilgili elverişli bir kitleyi esas almak, günümüz kaynakları için 
olanaklı olmayabilir. Ancak her ne kadar BİT’yi takip etmek zor olsa da, ista-
tistikî bir takım araştırmaların ötesinde, pratikten önce teorik anlamda uygu-
lanabilir güçlü bir temel oluşturmanın; okuryazarlık bilincini arttıracağına ve 
dolayısıyla sadece bireysel değil, toplumsal olarak da bu bilinci daha elverişli 
geliştirme olanağı sağlayacağına kanısına varılabilir. Gözlemlenen başka bir so-
run da; genellikle BİT’in sürekli çeşitlendirilmesi ve şekillenmesi sonucu dijital 
okuryazarlık kavramından ziyade, klasik eleştirel medya okuryazarlığı üzerinde 
çalışmalara önem verilmesi, dijital okuryazarlık ile ilgili mevcut çalışmaların 
ise işin uzmanları (bilişimciler, bilgisayar ve İnternet uzmanları vb) tarafından 
çok fazla ele alınamamasıdır. Ek olarak; sürekli değişkenlik gösteren ve tekno-
loji gelişimine uyum sağlamak zorunda olan bu kavram ile ilgili günümüz yerel 
literatürün yetersiz olduğu da dikkat çekmektedir.

GÜNÜMÜZ MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM DURUMU 

Son yıllarda yeni iletişim ortamlarının hızla çeşitlenmesi sonucu, özellikle 
İnternet ve akıllı sistemlerin kullanım seviyesinin hassasiyeti ön plana çıkmak-
tadır. Dolayısıyla konuya katkı sağlaması açısından ülke genelinde gerçekleşti-
rilmiş ve raporlanmış bir takım resmî veri ve enformasyona yer vermek; çalış-
mada üzerinde durulan sorunsalı destekleyici olacaktır.

Yeni iletişim teknolojileri kapsamında kabul edilen mobil cihazlar (cep te-
lefonu) ile bu cihazların kullanım ortamı olan İnternet trafiği verisini ele almak; 
eleştirel medya okuryazarlığının dönüşümü gerçeğinin daha net ortaya konma-
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sına katkı sağlayacaktır. Konu ile ilgili güncel resmi araştırma veri ve enformas-
yonu doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları karşılaştırıldığında, toplam İnternet 
trafiğindeki yaklaşık %39,1 ve mobil İnternet trafiğinde ise %51,7 artış göz 
önüne alındığında; mobil ortamlarda İnternet kullanımı bir önceki periyoda göre 
neredeyse yarısı kadar çoğalmıştır. Yine medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan 
başka resmi bir araştırma verisine göre, yeni medya araçlarının ötesinde hâlâ 
geleneksel kitle iletişim araçlarının oldukça etkili olduğu da dikkat çekmektedir. 
Şimdi bu araştırma veri enformasyonu da göz önüne alarak medya araçlarının 
kullanım durumlarını daha ayrıntılı şekilde inceleyelim.

Günümüzde ülkemizde medya okuryazarlığı ile ilgili birebir ilişkili resmî ku-
rumlardan biri olarak kabul görülen Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 
en son Şubat 2017 tarihinde RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Da-
iresi Başkanlığı’nın, 26 Bölge ve 37 il ve ilçede yaptığı araştırmaya göre; araştır-
maya katılan öğrencilerin %98’inin televizyon izlediği; televizyon izleme sürele-
rinin hafta içi ortalama 3 saat 34 dakika, hafta sonu ise 3 saat 59 dakika olduğu; 
yaklaşık %57’sinin radyo dinlediği; %87’si için sahip olunan iletişim araçları ara-
sında cep telefonunun kendileri için çok önemli veya önemli olduğu; %68’inin 
cep telefonun bulunduğu ve bunlardan %71’nin cep telefonundan internete eri-
şim sağladığı; Medya Okuryazarlığı Dersi alan öğrencilerin %52’sinin televizyon 
programlarında daha seçici davrandığı ve yaklaşık %61’nin bu dersin medya araç-
larını eleştirel bir gözle inceleme sağladığı tespit edilmiştir29. 

 

Grafik 1. Medya Okuryazarlığı ile ilgili Son Resmî Araştırma Sonucu Or-
taya Çıkan Medya Araçları Dağılımı (RTÜK, Şubat 2017) 

29  https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/5244/medya-okuryazarligi-arastirmasi-basin-duyurusu.html



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

411

Medya okuryazarlığı ile ilgili bu yapılan en son resmî araştırma da dikkate 
alındığında Şekil 1’deki gibi bir grafik ile yeni medya araçlarının ötesinde hâlâ 
geleneksel kitle iletişim araçlarının oldukça etkili olduğu dikkat çekmektedir. 
Bunun yanı sıra, cep telefonu kullanımının %68 olması; sosyal paylaşım ağları 
ve İnternet yayınları ve uygulamalarının bireysel anlamda medya okuryazarlı-
ğını önemli derecede etkilediklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu 
noktada ifade etmek gerekir ki; genellikle okuryazarlıkla ilgili araştırmalarda 
örneklem kümesi olarak sadece çocuk ve genç kesimin ele alınması; gelişmiş 
ülke kategorizasyonu açısından bir dezavantaj olarak görülebilir. Dolayısıyla 
bu durum; kastedilen dijital okuryazarlığa dönüşüm açısından ele alındığında, 
medya okuryazarlığına yönelik çalışmaların daha kapsamlı kitle grupları üze-
rinde uygulanması ihtiyacını açıkça göstermektedir.

Yine son adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gerçekleş-
tirdiği periyodik araştırmalar kapsamında revize edilmemiş en son 2018 yılı-
nın ikinci çeyreği için hazırlanan araştırmaya göre; 2017 yılı ikinci çeyrekte 
2.961.416 Tbyte olan toplam genişbant İnternet veri trafiği, 2018 yılı ikinci çey-
rekte %39,1 artışla 4.118.174 Tbyte’a çıkmıştır. Genişbant İnternet veri trafiği-
nin dağılımına bakıldığında ise; sabit trafik %36,6 artışla 2.479.554 Tbyte’tan 
3.387.430 Tbyte’a; mobil trafik ise %51,7 artışla 481.862 Tbyte’tan 730.744 
Tbyte’a çıkmıştır30.

Daha anlaşılır bir ifadeyle açıklamak gerekirse; 2017 ve 2018 yıllarının 
ilk üç ayı karşılaştırıldığında; toplam İnternet trafiği yaklaşık %39,1 artış, mo-
bil İnternet trafiği ise %51,7 artış göstermiştir. Bu da demek oluyor ki; mobil 
ortamlarda İnternet kullanımı bir önceki periyoda göre neredeyse yarısı kadar 
artmıştır. Bu artış; çalışmada üzerinde durulan yeni iletişim teknolojileri ve or-
tamlarına bağlı hızlı gelişimi daha net bir şekilde göstermektedir. Dolayısıyla 
çocuk, genç, yetişkin ayrımı yapmaksızın aktif ve mobil olarak İnternet kulla-
nımının oldukça fazla olduğu göz önüne alındığında; dijital okuryazarlık ko-
nusunda bilinçlendirmenin zorunluluğu bir kez daha açıkça görülebilmektedir.

İnternet, mobil telefonlar ve kitle iletişim araçlarına yönelik tüm bu veri 
ve enformasyon yaklaşık değerler içermekle birlikte, bu yaklaşık değerlerden 
bahsedilmesinin temel sebebi; genel anlamda ülkemizde yeni iletişim tekno-
lojileri ve buna bağlı ortamların oldukça etkin rol oynadığının vurgulanmak 

30  https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/iletisim-hizmetleri-istatistikleri/haber-bulteni-2018-2.pdf
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istenmesidir. Dolayısıyla okuduğunu anlama ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile 
yorum yapma, doğru ve yanlış olana karar verebilme gibi becerilerin yanı sıra, 
kullanılan teknoloji hakkında temel de olsa bilgiye sahip olma, bilgiye erişim 
kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama, medya teknolojilerini kullanarak elde 
edilen bilginin doğruluğunu sınama gibi yeni okuryazarlık becerilerini de ge-
liştirmek, kullanıcılar açısından daha güvenilir ve sağlıklı ortam oluşturacaktır.

ELEŞTİREL OKURYAZARLIKTAN DİJİTAL OKURYAZARLIĞA 
DOĞRU

Son dönemlerin en popüler sıkıntılarından biri olan teknolojik bağımlılık 
sorunu; günümüzde sosyolojik ve psikolojik olarak en önemli tartışma konula-
rından biridir. Sadece yapılan araştırma sonuçlarından değil, yakın çevremizden 
de kolaylıkla gözlemleyebileceğimiz bu sorun; beraberinde yeni iletişim araçla-
rı teknolojilerinde ayrı bir uzmanlık alanı ihtiyacı doğurmaktadır. Dolayısıyla, 
ideale yakın bir dijital okuryazarlık teorik altyapısı oluşturulması konusunda 
henüz somut bir sınırlandırma olmamakla birlikte, bu çerçeveyi oluşturacak uz-
manların sadece pedagoji, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda değil, aynı zamanda 
bilişimsel olarak donanıma sahip olmaları gerekliliği de ön plana çıkmaktadır.

Yine BİT’nin oldukça maliyetli olması, yeni iletişim teknolojileri açısından 
karar vericileri de isteksiz hâle getirebilecektir. Günümüzde kurumsal esaslı di-
jital okuryazarlık bilinci; kurumlar tarafından henüz tam olarak gerçekleştiril-
memektedir, ancak konu bireysel olarak ele alındığında, yine eleştirel medya 
okuryazarlığının çoğunlukla çocuk ve genç kesimi kapsayan uygulamalara yö-
nelik olması da ayrıca başka bir tartışma konusudur.

Tüm bu sorunlar da göz önüne alındığında;  medya okuryazarlığından diji-
tal okuryazarlığa doğru dönüşümü daha ayrıntılı inceleyim. Okuryazarlık kavra-
mına yeni yaklaşımlar; bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya 
okuryazarlığı ve Web okuryazarlığı olarak sıralanmakla birlikte, ağ okuryazarlı-
ğı olarak da adlandırılan Web veya İnternet okuryazarlığı kavramı, son okurya-
zarlık yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Buna göre İnternet okuryazarlığı; ağ 
ortamında sunulan bilgi ve kaynaklara erişim için okuma, Web 2.0 teknolojisiy-
le birlikte gelen içeriği değiştirme özelliği ile yazma, tecrübelerin paylaşımını 
ifade eden katılım ve son olarak tüm bunları içeren bilgi, beceri, alışkanlık ve 
kişilik özelliklerini betimleyen 21.yüzyıl becerileri olmak üzere dört grupta ele 
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alınmaktadır. Bununla birlikte okuryazarlık kavramının tarihsel evrimi de aşağı-
daki gibi sınıflandırılabilmektedir (Yazıcı ve diğ., 2018: 3-16):

	Alfabeye Dayalı Okuryazarlık: Birinci dalga okuryazarlık olarak da 
adlandırılan bu hareket; uluslararası düzeyde 1900’lü yılların sonlarına 
doğru kabul görmüş ve 1950-1960’lı yıllar arası ortaya çıkmış olup, sa-
dece okuma ve yazma eylemiyle sınırlandırılmıştır.

	İşlevsel Okuryazarlık: 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve fonksiyonel 
okuryazarlık olarak da adlandırılan bu ikinci dalga okuryazarlık ise; bi-
reyleri günlük hayata katılımcı olma konusunda yönlendirme aracı ola-
rak kabul edilmiştir.

	Eleştirel Okuryazarlık: Üçüncü dalga okuryazarlık olarak 1980’li yıl-
larda ortaya çıkan bu hareket ise temelinde; eleştirel kuram ve eleştirel 
pedagojiyi barındırmaktadır.

Bu bağlamda; eleştirel okuryazarlığa bağlı medya okuryazarlığının temel 
anahtar kavramları ve buna karşılık gelen temel sorular aşağıdaki gibi kabul 
görmüştür (Buckingham, 1993: 132; Binark ve diğ., 2010: 59):

	Medya Sektörü ve Üretimi → İletişim sürecinde kim, niçin metin üret-
mektedir?

	Medya Kategorileri → Metnin türü nedir?
	Medya Teknolojileri → Medyaya ilişkin hangi teknoloji türü kullanıl-

makta, kimler bunlara erişebilmektedir?
	Medya Dilleri → Medya metinlerinin neyi işaret ettiği nasıl anlaşılmak-

tadır ve medya metinlerinin anlatım stratejileri nelerdir?
	Medya İzleyicileri → Medya metinlerini kimler, hangi bağlamda, nasıl 

seçmekte ve tüketmektedirler?
	Medya Temsilleri → Medya metinleri, gerçek aktörler ile olaylar arasın-

da nasıl bir temsil ilişkisi bulunmaktadır?
Söz konusu üretim, kategori, teknoloji, dil, izleyici ve temsil olmak üzere 

1990’lı yılların başında kabul görmüş bu medya okuryazarlığı bileşenleri ve 
temel sorular; günümüzde BİT gelişimine bağlı bazı değişiklikler gösterseler de, 
bu bileşenlerin eleştirel anlamda genel olarak hala işlevselliğini sürdürdüğünü 
gözlemlenebilmektedir. Örneğin; izleyici yerine katılımcı veya kullanıcı, metin 
yerine içerik gibi tanımlama değişiklikleri göze çarpmakla birlikte, temel olarak 
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yeni medya araçlarının dönüşümü ve çeşitlilik göstermesi sonucu yöntemler, 
diller ve temsil aktörlerinin farklılaştığı söylenebilir.

Şunu da ifade etmek gerekir ki; eleştirel okuryazarlığın devamında ortaya 
çıkan yeni iletişim ortamları doğrultusunda okuryazarlık kavramının gelişimine 
ivme kazandıran dönüşüm sonucu ortaya çıkan ve genel olarak dijital okurya-
zarlık olarak adlandırabileceğimiz bu kavramın, toplumun her kesimini etkile-
yen ve etkisi gittikçe artan paradigmaları güçlendirme ihtiyacı kaçınılmaz hâle 
gelmektedir. Bu noktada, medya araçlarının çeşitliliği ve farklılaşması; geçmiş 
zamanlardan bu yana devam eden, ancak uzun yıllar örtülü kalmış teknoloji 
okuryazarlığının hassasiyetini de ön plana çıkartmaktadır.

 

Şekil 1. Okuryazarlık Kavramının Tarihsel Dönüşümü

Okuryazarlık kavramının birey ve toplum ihtiyaçları paralelinde gelişimi 
ve dönüşümü daha anlaşılır hâliyle Şekil 1’de gösterilmektedir. Günümüzde 
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hâlâ televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarının da aktif kullanıcı sayıları-
nın dikkat çekici seviyede olması göz önünde bulundurulduğunda; İnternet ve 
BİT’nin gelişimi ile ortaya çıkan ve çeşitlenen yeni nesil okuryazarlık ihtiya-
cını, eleştirel okuryazarlıktan tamamen bağımsız ele almak mümkün olmaya-
caktır. Dolayısıyla temel eleştirel medya okuryazarlığı becerilerinin yanı sıra, 
dijitalleşen dünya kriterleri de göz önüne alınarak okuryazarlık üzerine eğitim 
ve proje üretme gereksinimi doğmaktadır.

Okuryazarlık kavramının dönüşümüne veya çeşitlenmesine yön veren yeni 
medya teknolojilerinin bileşenlerini; Şekil 2’de gösterildiği üzere İnternet ve 
Web, bilişim sistemleri ve ağ yapısı olarak sınıflandırmak mümkündür. İşle-
yiş sürecini anlaşılır şekilde özetlemek gerekirse; ağ yapısı teknolojileri saye-
sinde İnternet yoluyla Web sitelerine erişim imkânı sağlanmakta, bu ortamları 
son kullanıcıya hazır hâle getiren bilişim sistemlerine ihtiyaç duyulmakta ve 
bu durum bir döngü şeklinde teknolojiye bağımlı olarak geliştirilmektedir. İşte 
BİT’nin gelişimine bağlı sürekli türetilen yeni iletişim teknoloji araçları da bu 
sayede okuryazarlık kavramını etkilemektedir.

Şekil 2. Yeni Medya Teknolojilerinin Temel Bileşenleri
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Okuryazarlığın son yaklaşımlardan biri ve yeni iletişim ortamları açısından 
en kapsayıcı olan İnternet okuryazarlığının gelişim sürecinden ve teknik altya-
pının işleyişinden bahsettikten sonra bu yolla elde edilen bilginin özelliklerini 
de açıklamak yararlı olacaktır. Özellikle İnternet televizyonu (IPTV), mobil tek-
nolojiler, İnternet radyoculuğu, sosyal medya araçları, e-gazetecilik gibi yeni 
iletişim ortam çeşitliliğinin ortaya çıkması ve hızla yaygınlaşması ile birlikte, 
dijital iletişim olarak adlandırılan bu yeni iletişim türünün özellikleri aşağıda 
yer almaktadır (Mutlu ve diğ., 2016 14-15):

	Dayanıklılık (Persistence): Gelecek nesillere ulaşması için kaydetme.
	Aranabilirlik (Search-ability): Bir tık ile hemen her kaynağa ulaşabil-

me.
	Tekrarlanabilirlik (Replicability): Herhangi bir içeriği kopyalama, ço-

ğaltma ve/veya depolama olanağı.
	Görünmez Kitleler (Invisible Audiences): Kim olduğunuz veya sizi iz-

leyenler kesin olarak bilinememesi.
	Hap Bilgi (Bitesize): Bir konu ile ilgili önemli bilgilere, kitaplarda yer 

almadığı halde ulaşabilme.
	Göreceli Bilgiyi Yayma (Misinformation): Bilginin doğruluğunu araş-

tırmadan, bilgiyi yayma olanağı.
	Bilinçli Olarak Yanlış Bilgi Yayma (Disinformation): Bir kişi veya gru-

bun, iletişim teknolojilerini kullanan insanları bilinçli olarak yanıltmak 
için bilgi yayması.

Dijital iletişimin genel özellikleri olarak sıralanan bu nitelikler, klasik kitle 
iletişim ve kişilerarası iletişim özelliklerine farklı bir boyut kazandırmış ve ka-
zandırmaya da devam edecektir. Bu özelliklerin çoğalması ve/veya farklılaşması 
da yeni iletişim ortamlarının yaygınlaşması ve çeşitliliğinin artması neticesinde 
devam edecektir. Nitekim dayanıklılık (persistence) ve tekrarlanabilirlik (repli-
cability) özellikleri; enformasyon ve dolayısıyla bilginin uzun yıllar kalıcılığını, 
ayrıca çoğaltılabilir olması yönüyle de yaygınlaşmasını ifade etmekle birlik-
te, aranabilirlik (search-ability) özelliği ise; bilgiye kolayca erişebilme olanağı 
sunmaktadır ki bu durum beraberinde göreceli bilgi yayma (misinformation) 
ve bilinçli yanlış bilgi yayma (disinformation) gibi bazı dezavantajları da ge-
tirmektedir. Yine görünmez kitleler (invisible audiences) özelliği ise; izinsiz 
kişisel ve/veya gizli olduğu düşünülen veri ve bilgilere kolayca ulaşılabilmesi 
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sorununun yanı sıra, yeni iletişim teknoloji araçlarının hızla artması nedeniyle 
denetleme ve takip problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 

Şekil 3. Günümüz Yeni İletişim Teknolojilerine Bağlı Yeni Okuryazarlıklar

Yeni nesil iletişimin kabul görmüş temel özelliklerini inceledikten sonra, 
günümüz dijital iletişim devri akabinde ortaya çıkan yeni nesil okuryazarlıkları 
hakkında; Şekil 3’te görüldüğü gibi bilgisayar okuryazarlığı, Web okuryazarlı-
ğı, sosyal medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı olarak genel bir sınıf-
landırma yapmak mümkün olacaktır. Bazı tanımlamaların farklı şekillerde de 
karşımıza çıkabileceğinin de altını çizmek gerekir. Örneğin Web okuryazarlığı; 
İnternet okuryazarlığı ya da ağ okuryazarlığı olarak da kullanılabilmektedir. Bu-
rada vurgulanması gereken nokta; tüm bu okuryazarlık türlerinin tanımlanması 
ihtiyacının; yeni iletişim ve bilişim teknolojilerinin türetilmesi ve/veya yaygın-
laşmasına bağlı olmasıdır. Ayrıca kullanıcı sayısı ve kullanıcı grup seviyeleri 
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farklılaştıkça, okuryazarlık çeşitliliği de zaman içinde değişkenlik gösterebile-
cektir.

Eleştirel medya okuryazarlığının özellikle eğitim gören çocuk ve genç nesil 
için hassas ve tartışılan bir konu olmasına karşın, özellikle Web okuryazarlığı ve 
sosyal medya okuryazarlığı hemen her kesim için üzerinde durulması gereken 
kavramlar olarak önem taşımaktadırlar. Çünkü günümüzde hemen her kesim-
den, her yaştan ve her topluluktan bireyler bu teknoloji araçlarını kullanmakta 
ve kullanıcı sayısının yanı sıra, kullanıcı profili de gittikçe artış göstermekte, 
başka bir deyişle kullanıcı kitle farklılığı da görülmektedir.

Bunlara ek olarak, okuryazarlık açısından yeni iletişim ortamları göz önüne 
alındığında; yeni iletişim teknolojileri ile ilgili bireylerin veya toplulukların kul-
lanım oranları dikkate alınarak araştırmaların yapılmasının ötesinde, kurumların 
da tercih ve teknoloji ihtiyacı doğrultusunda daha fazla araştırma, geliştirme ve 
uygulamaların gerçekleştirilmesi daha verimli sonuçlar verecektir. Çünkü bil-
gi elde etme konusunda sürekli değişen yeni teknoloji araçlarının, artık sadece 
bireyler açısından değil, aynı zamanda kurumların işleyişi açısından da ehem-
miyet taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak BİT’nin gelişimi içinde doğup 
büyüyen ve özellikle 1990’lı yılların sonlarında gelişen enformasyon teknolo-
jileri doğrultusunda uzun vadede teknik açıdan çok daha kolay proje geliştire-
bilecek potansiyel nüfusun ötesinde, bu potansiyeli yönetebilecek, inovasyona 
açık, konusunda yetkin, deneyimli uzman kişiler ve karar vericilerin de bu yeni 
okuryazarlık kavramlarına katkısı büyük olabilecektir. Dolayısıyla genellikle 
sadece çocuk ve gençlere yönelik aşılanmasına çalışılan eleştirel okuryazarlık 
bilincinin; konusuna hâkim yetişkinler açısından da destek görmesi büyük önem 
taşımaktadır.

SONUÇ

Eleştirel medya okuryazarlığı kavramına farklı bir boyut getiren dijitalleş-
me sürecinin uzun yıllar devam edeceği ön görülebilmekle beraber, bu süre-
cin topluluklardan ziyade, kişilerin ön plana çıktığı bireyselleşme dönüşümü 
de tetiklediği açıkça gözlemlenebilmektedir.  Bu durumun da; medya araçları 
kullanıcılarının öğrenme ve eğitim süreçlerinin ötesinde, diğer insanlarla olan 
ilişkilerini, aile bağlarını, psikolojik durumlarını, sosyal hayatlarını, kültürel et-
kinliklerini, iş yaşamlarındaki performanslarını ve ekonomik stabilizasyonlarını 
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etkilemesi nedeniyle, yine toplumsal veya kitlesel anlamda değişikliklere neden 
olacaktır. Dolayısıyla, günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması 
ile birlikte her ne kadar bireyselliğin önem kazandığı açıkça görülse bile, sonun-
da yine etkilenecek olan toplumlar olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken 
asıl sorunsal, bu teknolojilerin olumsuzluk oluşturan etkilerini olumlu yöne çe-
virebilmektir. İşte bu yeni nesil teknolojik araçları kullanabilme yetisine sahip 
olabilmek bu nedenle önem taşımaktadır ki bunu sağlamanın en kritik yöntem-
lerinden biri de dijital okuryazarlık anlayışının daha bilinçli hâle getirilmesidir. 
Böylece; teknolojik dönüşümün olumlu sonuçlarının ötesinde olumsuz sonuç-
ları avantaja dönüştürülebilecek; ayrıca bireyler, kitleler, hatta ülkeler arasında 
daha verimli, etkin ve sağlıklı iletişim işleyişine de destek olunabilecektir.

Sonuç olarak, günümüzde hâlâ eleştirel medya okuryazarlığının kabul gör-
müş temel kavramları; veriden bilgiye uzanan bilişim piramidinde geliştirilen 
yeni teknolojiler ile şu dönemde yapısal bazda çok değişim göstermemekle bir-
likte, dijital dünyaya adapte olunabilmesi; ancak uygulayıcı uzmanlar tarafın-
dan göz önünde bulundurulması gerekli bazı kıstas ve terimlerin geliştirilmesi 
ve bunların mevcut eleştirel medya okuryazarlığı ile entegre edilmesi doğrultu-
sunda çalışmaların ve projelerin üretilmesi, test edilmesi ve işlevsellik kazan-
ması ile mümkün olacaktır.

Yine İnternet kullanımının artması ve küresel anlamda BİT’nin gelişimine 
uyum zorunluluğu da; sadece bireysel anlamda değil, toplumsal ve kurumsal 
olarak da pek çok sıkıntı ve maliyeti beraberinde getirmeye devam edecektir. 
Dolayısıyla yaşadığımız bu dönemde okuryazarlık kavramı; genellikle her ne 
kadar bireysel eğitim için uygulanıyor olsa da, gelecekte kurumsal kültüre yö-
nelik karmaşık eğitimleri de zorunlu kılabilecektir. 

Eleştirel medya okuryazarlığı ilkeleri de göz önünde bulundurularak, aşa-
ğıda sıralanmış bazı önerilerin; dijital okuryazarlığa doğru eğilim gösteren yeni 
okuryazarlık kavramının gelişimine katkıda bulunmalarının yanı sıra, toplumsal 
ve bireysel teknolojik bilincin gelişmesi ve güçlenmesine yönelik gerek bireysel 
gerek sosyolojik olarak da etkili olabilecekleri ön görülmektedir:

	Yeni iletişim teknolojileri gelişimini yakalamaya çalışan daha donanım-
lı kullanıcı profili yetiştirme.

	Bireysel olarak Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin hemen her alanı ile 
ilgili az da olsa bilgi sahibi olma.
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	İletişim alanı söz konusu olduğunda, bilişimsel olarak sadece İnternet ve 
sosyal paylaşım ağları anlayışı düşüncesinin değişmesi.

	Bilgi çağı ve dolayısıyla dijital okuryazarlığa hâkim olmayan bireyleri 
de sürece dâhil etmeye çalışma.

	Hâlihazırda önemi anlaşılan ve üzerinde projeler geliştirilen medya 
okuryazarlığı kavramının bilişim sektörü ile entegrasyonunu güçlendir-
me.

	Eğitimden bilişim ve teknolojiye, sosyal politikalardan bilimsel çalış-
malar ile ilgili tüm resmî kurumların daha işbirlikçi ve inovasyona açık 
ekipler oluşturup bu yönde standardizasyon ve kontrol mekanizmaları 
yoluyla projelendirme ve denetimi güçlendirmeleri. 

Son olarak; aktif yeni iletişim araç kullanıcısı olunmasa bile, hemen her 
yaştan ve kesimden bireylere; daha genç nesli yönlendirme, gençlerin dijital or-
tam güvenliğini sağlama, verimli zaman yönetimi gibi hassas konulara müdaha-
le edebilmek açısından bir takım önlemler alabilmeleri ve sağlıklı yönlendirme 
yapabilmeleri açısından, temel de olsa İnternet veya Web okuryazarlığı ile ilgili 
bazı eğitimlerin verilmesi gerekliliği de kaçınılmaz hâl almıştır. 

Dolayısıyla; eleştirel okuryazarlığın ana esasları göz ardı edilmeden, dijital 
okuryazarlık kavramına daha belirgin bir teorik altyapı oluşturulması gerekli-
liğinin yanı sıra; toplumun her kesimine ve özniteliğine uygun bilişim eğitim-
lerine daha fazla önem verilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca dijital okuryazarlık 
ile ilgili makro düzeyde daha verimli projeler üretilmesine yönelik olanak ve 
kaynakların arttırılması da, bilinçli teknoloji kullanıcısı ve dolayısıyla toplumu 
olma yolunda uzun vadede önemli kazanımlar getirecektir. Çünkü gidişat göste-
riyor ki; belki şu yaşadığımız dönemde olmasa bile, bilişim ve yapay zekâdaki 
hızlı gelişim de dikkate alındığında, yakın bir gelecekte belki de çoğu aktivitede 
kullanıcı olarak keyfî olmaksızın insandan daha çok, makineler ile etkileşim ve 
dolayısıyla iletişim içinde olmak zorunda kalacağımız bir gelecek bizi bekliyor 
olacaktır.
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ BİR SONUCU 
OLARAK NESNELEŞEN İNSANIN ÖZNE OLMA ÇABASI

Ebru ÖZGEN1, Ayşe Müge YAZGAN2 
1Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

2Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyada ve Türkiye’de internet kullanım oranlarına ve internette ge-
çirilen sürelere bakıldığında insanların giderek mobilize olarak internet kullan-
dıkları ve sosyal medyada her an her yerde vakit geçirebildikleri ve hatta bu 
durumun bağımlılık haline gelerek insanların hayatlarına ciddi anlamda etki 
etmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu gözlem aynı zamanda insanları, ken-
di hayatlarının öznesi olmaktan çıkarıp internet dünyasının nesnesi haline gel-
dikleri sonucunu çıkarmaktadır. Kendine yabancılaşan insan, kendi hayatının 
ritmini başka hayatlarda yakalamaya çalışmakta ve giderek nesneleşmektedir. 
Gerçeğin algısını giderek yitiren insan bir anlamda kapitalist sistemin kural-
ları ile yaşamaya gönüllü olarak boyun eğmektedir. Elbette sosyal medyanın 
olumlu pek çok özelliği de bulunmaktadır ancak bu çalışmanın konusu, sosyal 
medyanın insanı kendine yabancılaştıran ve yalnızlaştıran tarafını ele alarak bu 
anlamda konuya eleştirel bir açıdan bakmak amacını taşımaktadır.

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Aristo’nun, iletişimden söz edebilmek için, bir konuşan bir dinleyen ve 
arada gidip gelen söz olmalıdır, dediği zamanlardan bu yana çok şey değiş-
miştir. “Konuşan-söz-dinleyen” üzerine kurduğu bu sade iletişim modeli son 
derece komplike bir hal almıştır. İnternetin hayatımıza girmesiyle neredeyse 
hayatımızın öznesi haline gelmiştir. Bilgisayarın açma/kapama düğmesiyle ha-
yatlarımızın açma-kapama düğmelerini de açtığımız ve kapattığımız böylelikle 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

423

gerçek hayata değil ama sanal hayata daha fazla dahil olduğumuz bir dönemi 
yaşamaya başladık. Dolayısıyla bir zamanların “konuşan-söz-dinleyen” üzerine 
kurulu iletişim süreci artık sanal ortamlarda hüküm sürmeye başladı. Aristo’nun 
iletişim modelinde konuşan, ikna edici bir araçtır ve onun özellikleri; bilgisi, 
ahlakı, karakteri, yetenekleri v.s.) insanları ikna etme açısından çok önemlidir. 
Laswell ise kendi iletişim modelinde, “Kim, ne söyler, hangi kanal ile söyler, 
Kime söyler ve ne gibi bir etki ile söyler” sorularıyla bir gruplandırma yapmıştır 
aslında. Shannon ve Weaver(1949) matematik bir iletişim modeli geliştirmişler 
ve basit bağlantılar üzerine yapılandırmışlardır. Onların modelinde; bilgi kay-
nağı, yayıncı, alıcı, hedef ve gürültüden oluşan iletişim unsurları yer almaktadır. 
Bu iletişim modellerinden başka pek çok farklı iletişim modelinden söz etmek 
mümkündür. Bu açıdan uzun süreli etki modellerinden söz etmek faydalıdır. 
Bunlardan ilki “Gündem Kurma Modeli(1972)”, medya olayların bazılarını ih-
mal ederek, bazılarını ise vurgulayarak kamuoyunun oluşmasını ciddi biçimde 
etkilemektedir. Gündem belirleme kavramının isim 86 babaları Maxwell E. Mc-
Combs ve Donald L. Shaw’dır. 1968 yılında gerçekleştirilen Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) başkanlık seçimi döneminde, medya gündemindeki konuların 
önemlilik sıralaması ile aynı konuların Chappell Hill’deki kararsız seçmenle-
rin zihnindeki önemlilik sıralaması arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını 
sorgulayan bu çalışmada, bilim insanları, “gündem belirleme” kavramını tanım-
lamışlar ve “kitle medyasının bir işlevi” olarak söz etmişlerdir (McCombs ve 
Shaw, 1972). “Bağımlılık Modeli”nde ise Ball-Rokeach ve Defleur(1989) üç 
değişkenden söz eder. Bunlar; sosyal sistem, medya sistemi ve dinleyici arasın-
daki ilişkilerdir ve bunların birbirleri üzerinde çok önemli etkileri bulunmakta-
dır. “Sessizlik Sarmalı Modeli(1974)”nde çoğunluk tarafından onaylandığı sa-
nılan kanaatlerin açıklanmasına izin verildiği için bireylerin yalıtım korkusuna 
kapılmaları kuramın çıkış noktası olmuştur. Dolayısıyla azınlık kanaatlerin yok 
olması ve çoğunluk kanaatlerin güçlenmesi söz konusudur(Lazar,2001).31

Sosyal medya, insanların bir araya gelme ve örgütlenme biçimlerini değiş-
tirdi. Bu ortamın kendi dinamikleri var ve bu ortamda herkes kendi medyasını 
yönetmekte, kendi bilgisini üretmekte ve yaymaktadır. Bu ortam aynı zamanda 
manipülasyona açık, yanlış bilgilendirmenin ve kara propagandanın rahatlıkla 
yapılabileceği bir ortamdır.

31 http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Ebru%20O%CC%88ZGEN.pdf 
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Sosyal medyada diğer yandan ticaretin de internet üstünden büyümeye de-
vam ettiği bir alan olarak görülmelidir. 2020’li yıllara gelindiğinde sosyal med-
yada yapılan reklam harcamalarının 50 milyar doları bulacağı düşünüldüğünde 
sistemin önemli bir aracı olduğu gerçeği karşımızdadır. Bu nedenle, sosyal ağlar 
yeni iş olanakları oluşturmakta ve internet dünyası ciddi bir ekonomi ve sınırsız 
bir kaynak alarak görülmektedir.

Sosyal medya insanların gerçek anlamda iletişim kurabildiği bir ortam sun-
makta mıdır? İnsana, özgürce ve insanca kendini ifade ortamı sağlamakta mıdır? 
Gerçekten insan, sosyal medya ortamlarında sosyalleşmekte midir yoksa sos-
yalleştiğini sanırken aslında kendine yabancılaşmakta mıdır? Sosyal medyanın 
her geçen gün insanlara sözde yeni ve farklı yaşam şekillerini sunduğu günümüz 
kapitalizm dünyasında, insan özne olmaktan çıkıp adeta kendi yaşamının oda-
ğından koparak kapitalist sistemin nesnesi haline gelmektedir. Nesneleşen insan 
kendinden, özünden uzaklaşmakta, yalnızlaşmakta ve yabancılaşmaktadır. 

Marx’a göre bu “insanlıktan çıkma”nın başlangıcını, özel mülkiyette ara-
mak gerekir. Özel mülkiyet, insanın özündeki bütünlüğü parçalamakta, onu tek 
yönlü bir duruma indirgemektedir. Burada üzerinde durulması gereken önemli 
bir nokta, özel mülkiyetin kapitalizmle eşleştirilmemesi gerekse de, bir toplum-
sal süreç olarak yabancılaşmanın “tepe noktasına” kapitalizmle birlikte ulaştığı-
dır. Bunun nedeni, bu sistemde, yalnızca insanın kendi yarattğı ürünlere değil, 
kendi toplam fiziksel ve zihinsel kapasiteleri ya da eyleme gücü anlamında eme-
ğine de yabancılaşmasının, bu gücün kendisinin bir “meta” haline gelmesiyle 
gerçekleştiğidir. Başka deyişle, yalnızca kapitalizmde yabancılaşma süreci “fe-
tişizm” ve “şeyleşme” sürecine götürmektedir. 32

İnsan, gerçeklik kavramını yitirmekte ya da kendine yeni gerçeklikler üret-
mektedir. Baudrillard bu durumu, hipergerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları 
ile ifade etmektedir.

Baudrillard her şeyden önce tarihteki ilerleme fikrini temelden reddeder 
ve modern dönemde yaşanan tüm gelişmelerin hiçbirinin aslında gelişim ol-
madığını iddia eder. Baudrillard bunlara radikal bir biçimde tam tersi anlamlar 
vermektedir. Dolayısıyla Baudrillard’a göre Batı toplumunun refah, başarı, üs-
tünlük, servet vb. gibi sunduğu sonuçların tamamı aslında büyük bir başarısız-
lığı simgelemekten başka bir işe yaramamaktadırlar. Baudrillard, tarihi okuma 

32  http://bendenoncekonusanarkadas.blogspot.com/2013/11/marx-ve-insan-dogas-yabanclasma.html



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

425

noktasında da Marx’tan çok radikal bir biçimde ayrılarak onu, tarihi ideolojik 
bir biçimde okumakla suçlamaktadır. Kendisi ise, yaptığı ayrımlara bir yenisini 
ekleyerek tarihi, simülakr düzeninin üç aşaması aracılığıyla okumaktadır. Başka 
bir ifadeyle Baudrillard simülakr düzeninin üç aşamasını tarihsel olarak şöy-
le izlemektedir: Rönesans’tan bu yana, değer yasasındaki değişmelere paralel 
olarak art arda ortaya çıkan üç simülakr düzenine göre; Rönesans’tan sanayi 
devrimine ‘klasik’ dönemi belirleyen biçim kopyalama -Sanayileşme dönemine 
egemen biçim üretim -Kodun belirlediği güncel evredeyse egemen biçim simü-
lasyondur. Birinci basamaktaki simülakr doğal değer yasası, ikinci basamaktaki 
simülakr ticari değer yasası, üçüncü basamaktaki simülakr ise yapısal değer ya-
sası tarafından belirlenmektedir.33 Bu durum emeğin yeniden ve yeniden üre-
timinden başka bir anlam ifade etmemektedir. Gerçeklik süslenmekte, abartıl-
makta, çarpıtılmaktadır. Bu durum gerçekliğin yok oluşunu ifade etmektedir. Bu 
durumda ortaya sürülen simülasyon gerçekliğin yerini alır, gerçekliğin aldığı bu 
durum hipergerçeklik olarak ifade edilmektedir.

Bugünün dünyasında sosyal medyanın sunduğu hipergerçeklik kavramı, in-
sanı bu sanallıkla baş başa bırakmakta, hakikat ortadan kalkmaktadır. O halde 
sorulması gereken soru şudur; “gerçeklik diye bir şey var mıdır?”

Hawking’in söylediğine göre, “Gerçeklik diye bir şey yoktur; zihin mode-
line göre gerçeklik vardır. Zihin modelinin varsayımları değiştiğinde gerçekli-
ğiniz de değişir.” Hawking’in anlatımında anahtar sözcük “varsayım”. Farkında 
olsak ta, olmasak da anlatma, açıklama ve tanımlama yaparken ve karar verirken 
sürekli varsayımlar üretir; zihni modeller kurar, o modellere göre düşünceler ge-
liştirir, beklentiler yaratır ve davranışlarımızı ayarlarız. Ekosistemimizle ilgili 
de iki türlü varsayım üretiriz: Biri, alışkanlıklara ve ezberlere dayalı olanlardır. 
Bir diğeri ise, bilinçle seçilen, sürekli sorgulanan, yaşamımızı zenginleştirdiği-
ni ve kolaylaştırdığını kabul ettiklerimiz olarak ifade edilebilir. Çevreyle ilgi-
li varsayımlar yanında, kendimize biçtiğimiz değerler, ideallerimiz, yaratmak 
istediğimiz sonuçlarla ilgi zihinlerimizde meşrulaştıracağımız varsayımlar da 
vardır. Yerine getirilmesi için bizi yönlendiren amaç, hedef ve politika ürettiren 

33  Mehmet Güzel, “Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları” 
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2015 Bahar, sayı: 19, s. 65-84 ISSN 1306-9535, www.
flsfdergisi.com
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tanımlanmış görevlerimizle ilgili varsayımlardır.34 İşte bu varsayımlar hayatımı-
zın öznesi olmaktan bizleri alıkoyan ve nesneleştiren temel nedenlerden biridir.

Bir diğeri ise, iletişim kavramını tam olarak algılayamamış olmaktan kay-
naklanmaktadır öyle ki insan bu nedenle kendisiyle olan içsel iletişim konusun-
da da zayıf düşmüştür. O halde iletişim dendiğinde ne anlamalıyız? Öncelikle 
ifade edilmesi gereken iletim ile iletişim arasındaki farkın bilincinde olmaktır. 
İnsanın sadece konuştuğu, anlattığı ya da ifade ettiği ve karşısındakilerin dinle-
diği süreç iletişim olarak adlandırılmamalıdır. Bu durum ancak “iletim” kavra-
mı ile ifade edilebilir. 

İletişim konusunda önemli olan diğer konu, iletişimde önemli olanın an-
laşmak değil karşımızdakini anlamak olduğudur. İnsan karşısındakini ancak 
dinlediğinde anlayabilir bu nedenle anlatmak değil iletişimde önemli olan din-
lemektir. Dinlemek, ötekileştirmeden, yargılamadan karşımızdakini dinlemek 
ve konuşma dilinde ben, sen değil de biz ifadesini kullanabilmek iletişimi aynı 
zamanda da etkileşimi sağlar. Sosyal medya iletişimin bu boyutlarını atlamadan 
kullanıldığında insanı özne olmaktan alıkoyamaz. Aksi takdirde sadece konuş-
ma ve kendini sürekli olarak anlatmak isteyen insan, kendi gerçekliğinden kopa-
rak sadece karşısındakinin gerçekliğine odaklanır ve işte bu noktada yabancılaş-
ma başlar. O halde sosyal medya iletişiminde unutulmaması gerekenler;

• Anlaşmak değil anlamak
• Anlatmak değil dinlemek
• Ben Sen değil Biz
• Mükemmelliğin ihtişamı değil Sadeliğin zarifliğidir.
Diğer yandan iletişim algı yönetimiz üzerine de kuruludur. Özellikle sos-

yal medyada iletişim çoğunlukla algı yönetiminden ibaret görülebilir.  Algılama 
yönetimi kavramı ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler tarafından 
kullanılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından şöyle bir tanımı yapılmış-
tır: Algılama yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve li-
derleri de dahil olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri kendi (ABD) hedefleri 
doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar atmalarının sağlamak amacıyla, 
seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek ya da reddiyesini oluş-
turarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına al-

34  Rüştü Bozkurt, Buzdağının Dibi, “Gerçeklik Diye Bir Şey Yoktur”, Dünya Gazetesi, 22 Haziran 2017.
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maya çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır. Algılama yönetimi, çeşitli 
yolları kullanarak, gerçekleri yansıtma, operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği 
gizleme ve çarpıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların bileşke-
sinden oluşur. Bu tanımdan hareketle algılama yönetimi; yabancı ülkelerdeki 
hedef kitlenin, görüşlerini etkilemek için yapılan aktivitelerin tamamını içerir.35 
Dolayısıyla algı yönetimi, yansıtma, yanıltma ve psikolojik operasyonların bir 
bütünü olarak görülebilir. Bu durum, sosyal medya açısından düşünüldüğünde 
insanları gerçeğin gerçekliğinin bozulduğu, çoğunlukla olmak istedikleri ya da 
sunmak istedikleri şekilde görünebilmeleri için algı yönetimi adına psikolojik 
operasyonlar yürüttükleri ve giderek sosyal medyaya daha bağımlı hale geldik-
leri bir sonucu yaratmaktadır. 

İstatistiki Veriler ve Sosyal Medya 

2018 yılının İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistiklerin ba-
kıldığında;36

•	 4.02 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %53’ü
•	 3.19 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %42’ si
•	 5.13 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %68’ i
•	 2.95 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı dünya nüfusunun %39’unu 

ifade etmektedir.
Dünya İnternet kullanım istatistiklerine baktığımızda genel kullanıcı sa-

yısı toplamda 4.02 milyar kişi ki bu oran dünyanın yarısından fazlası anlamına 
geliyor. Mobil internet kullanıcı sayısı ise 3.72 milyar. Bu oran dünya internet 
kullanıcı sayısının neredeyse yarısının mobil kullanıcı olduğunu göstermek-
tedir. Türkiye’deki oranlara baktığımızda, İnsanlar internette günde ortalama 
7 saat geçiriyorlar. Peki bu kullanıcılar en çok nerelerde vakit harcıyorlar diye 
bakıldığında,

•	 Günde ortalama 2 saat 48 dakika sosyal medyada
•	 Günde ortalama 2 saat 44 dakika televizyon başında
•	 Ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dakika müzik dinleyerek geçir-

mektedirler.

35  http://www.caginpolisi.com.tr/eski_sitemiz/116/33-34-35-36-37-38-39-40.htm 
36  https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ 
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İnsanların günde neredeyse üç saatlerini sadece sosyal medyada geçiriyor 
olmaları diğer verilerle bir arada düşünüldüğünde insanların günlük hayatın 
içinde ama günlük hayattan ne kadar koptuklarına ve kendilerini akıllı telefon-
larının içinde sunulan hayata ne kadar adadıklarının bir göstergesi olarak da 
düşünülebilir. 

Dünyada 2.03 milyardan daha fazla insan sosyal medya kullanıcısı ve bu 
sayı büyük bir hızla artıyor. Sosyal medya, dünyanın merkezi haline geldi. Sos-
yal medya duygularımızı, düşüncelerimizi paylaştığımız, arkadaşlarımızla bir 
araya geldiğimiz, haberleri takip ettiğimiz bir mecra olarak bilinmekle birlikte 
günden güne kullanım oranları artmaktadır. Günlük medya tüketiminin %54’ü 
de sosyal medya hesapları ya da kanalları üzerinden yapılıyor. Günün 2-3 sa-
atini tweet atarak, beğenerek, güncellenen haberlere göz atarak geçiriyoruz. 
Sosyal medya kullanıcıları, Facebook’a bakmadan birkaç saatten fazla zaman 
geçirememekte, Instagram’a 5 milyon fotoğraf yüklenmektedir.  500 milyon 
Tweet atılıyor, LinkedIn’e her geçen saniye 2 kişi üye oluyor, her bir kullanı-
cı YouTube’da günde ortalama 15 dakika geçiriyor.  Pinterest’te 2 milyon pin 
paylaşılmakta ve beş akıllı telefon kullanıcısından 4’ü, yani %80’i sabah uyanıp 
sosyal hesaplarını kontrol edilmektedir. Günün neredeyse 22 saatini telefonlara 
bağımlı halde geçirdiğimiz gözler önüne serilmektedir.37

Günümüzde internetin yoğun kullanımı özellikle dijital çağda doğup büyü-
yen çocuklarda problem olarak ortaya çıkmaktadır (Seferoğlu ve Yıldız, 2013, 
32). Sosyal ağların ihtiyaçlar dışında aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılması 
“dürtü kontrol bozukluğu” (Griffiths, 1999; Young, 1998; Seferoğlu ve Yıldız, 
2013, 32) şeklinde ortaya çıkarak özellikle uzun süreçli olarak sosyal medyayı 
aktif kullanan gençlerde sosyal medya bağımlılığı oluşabileceği şeklinde yo-
rumlanabilir. Bu bağlamda Medya Bağımlılığı kuramı; ilk olarak 1976 yılında 
Sandra Ball-Rokeach ve Melvin De Fleur tarafından sosyolojik bakış açısıy-
la ele alınarak iletişim araçları sosyal sistem ve izleyiciler arasındaki ilişkilere 
odaklanmaktadır. Bu kurama göre, bireyler modern toplumlara dair bilgilen-
dirilmek, yönlendirilmek üzere kitle iletişim araçlarına bağımlı oldukları; bu 
bağımlılığın, toplumdaki değişim, istikrar ve çatışma derecesiyle kitle iletişim 
araçlarının bilgi kaynağı olarak merkezi konum ve önem derecesine göre şekil-
lendiğini savunmaktadır. Medya, izleyiciler ve sosyal sistem arasındaki karşı-

37  http://sporlabaglanhayata.ibb.gov.tr/images/files/teknoloji-ve-internet-bagimliligi.pdf
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lıklı etkileşim ile belirlenen medyanın etkileri, bireylerin ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda bağımlılıklara yol açmaktadır. Kullanımlar, doyumlar yaklaşımı 
da medya bağımlılığı kuramının gelişmesinde öncülük etmiştir. Sosyal medya 
ortamları, bireylere hem kişisel hem de sosyal etkileşim imkanı tanımakta ve 
bireysel ve sosyal düzeyde davranışları yönlendirmede etkili olmaktadır (Işık 
ve Topbaş, 2015, 320-323). Sosyal medya özellikle ergen kullanıcıların kimlik/
benlik olgusunun oluşumunda, eğlence, merak gibi duyguların tatminine yö-
nelik geliştirilen gerçek gibi bir algılanan sanal ortam, sosyal medyadaki farklı 
uygulamaların etkisiyle sosyal yaşamı yönlendirilmektedir. Sosyal medya, ergi-
nin davranışlarının yönlendirilmesinde ve eğilimlerinin tespit edilmesinde “far-
kındalık” yaratma açısından güç kazanmaktadır ve özellikle gençlerin iletişim 
stratejilerini yakından etkilemektedir (Kuşay, 2013, 136).38

Bağımlılık, kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması 
ve teknolojiyi ölçüsüz kullanması ile ortaya çıkmaktadır ve çok ciddi zararlara 
sebep olmaktadır.  İnternet ve sosyal medya bağımlılığı diğer bağımlılıklarda 
olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ya da sosyal medya orta-
mına ulaşamadığında ortaya çıkan yoksunluktur. Sosyal medya bağımlılığı her 
yaşta ve her cinsiyet de görülmektedir. Verilere bakıldığında erkeklerde görülme 
olasılığı kadınlara göre 2-3 kat daha fazladır. Kadınlar internette sohbet prog-
ramında ve okuyarak zaman geçirirken erkeklerin ise daha çok savaş, şiddet, 
spor gibi oyunları tercih ettikleri görülmektedir. Sosyal medya bağımlılığı bir-
çok hastalığa sebep veya neden olabilir. Örneğin; İnternette çok vakit geçiren 
bir bireyde depresyon ve sosyal fobi geliştirebilir. Ya da bu gibi patolojik rahat-
sızlıkları olan bir birey internete yönelip daha fazla zaman geçirip bu durumu 
bağımlılığa dönüştürebilir. İnternet bağımlılığını incelediğimiz zaman internet 
kullanımı ile ilgili kriterler oluşturulmuştur. Kriterlerin 5 tanesini görülüyorsa 
patolojik internet bağımlılığı olduğu düşünülmektedir39

Bağımlılığa ilişkin temel göstergeler:40

- Yalnızca birkaç dakika diyerek internette saatler harcamak 

38  Hidaye Aydan, “Sosyal Medya Kullanımı ile Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
30.07.2018.

39  https://npistanbul.com/internet-bagimliligi-nedir 
40  http://sporlabaglanhayata.ibb.gov.tr/images/files/teknoloji-ve-internet-bagimliligi.pdf 
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- Çevredekilere ekran karşısında geçirilen zaman hakkında yalan söyle-
mek 

-  Anti sosyal bir hayata bürünmek 

- Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı fiziksel sorunlar yaşamak (göz-
lerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bo-
zukluk, elde uyuşukluk, halsizlik) 

- İnsanlarla yüz yüze konuşmak yerine internetten konuşmayı tercih et-
mek 

-  İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden, günlük rutinler-
den ödün vermek 

- İnternet başında çok fazla zaman geçirirken bir yandan suçluluk duyup, 
bir yandan büyük zevk almak 

- Bilgisayardan uzak kalındığında gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek 

- Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında olmak 

- Akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları

Bu belirtiler insanın artık bağımlı olduğunu gösteren ana unsurlardır. Ancak 
farkındalık oluşmadığı sürece ve insan bunu reddettiği sürece bu bağımlılıkla 
başa çıkamaz. İnsanın farkında olmadığı süreci yönetmesi mümkün değildir ve 
dolayısıyla yabancılaşma her geçen gün atmaktadır. Farkındalığı olan insan ise, 
yeniden özüne dönme ve kendi hayatının öznesi olma çabasındadır. 

SONUÇ

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olurken bir noktadan 
sonra hayatımızı köleleştiren bir noktaya doğru koşmaktadır. İnsanın paraya da-
yalı sistemin en önemli sömürü kaynağı haline gelmesi sosyal medyanın içinde 
de aynı şekilde devam etmektedir. Üstelik insan bunu gönüllü yapar haldedir. 
İnsanı kendine yabancılaştıran ve kendinden uzaklaştıran, adeta sanal kimlikler 
ve maskelerle hayatın devamına zemin sağlayan sosyal medya insanı nesneleş-
tirmekte yani şeyleştirmektedir.

Yabancılaşan insanın tükenişi ve etrafını da aynı hızla tüketmesi sürecin 
devamı olarak görülmelidir. Bu duruma en çok katkıda bulunanlar ise iletişim 
disiplinleridir. İnsan kendi farkındalığına ulaşmalıdır. Kendini fark eden insan 
sosyal medyayı da aynı farkındalıkla kullanabilir. Önemli olan soru, iletişim 
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disiplinleri bu farkındalığa izin vermekte midir? Bu çalışma bu temel soruyu 
sorarak başka çalışmalara zemin hazırlamak önerisini getirmektedir.
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PERFORMANS VE FİRMA PERFORMANSI

Yakup ASLAN

Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Bitlis / Türkiye

Öz:  Nihai hedefi kar maksimizasyonuna dayanan işletmeler doğası gereği 
açık sistemlerdir. Hedeflenen düzeyde başarılı olmak, işletmenin süreklilik esa-
sının gereği varlığı sürdürülebilir kılmak, değişen pazar yapılarına karşı gerekli 
dönüşümü sağlamak firma performansının bilinir hale gelmesini zorunlu kıl-
maktadır. Rekabetin yadsınamayan bir gerçek olduğu düşünüldüğünde perfor-
mans değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Artan rekabet perspektifine bağlı olarak, 
ulaşılan performansın niteliği, performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi sa-
dece firmayı etkileyen bir olay olmaktan çıkmıştır. Bir işletmenin performans 
düzeyi üzerinde kendi eylemleri kadar paydaşlarının beklenti ve eylemleri de 
etkili olmaktadır. Örgütlerin mevcut durumlarını doğru şekilde yorumlayabil-
meleri, etkili stratejik kararlar alabilmeleri ve büyüyüp-gelişebilmeleri için 
performanslarını değerlendirmeleri ve performanslarına doğrudan ya da dolaylı 
etki eden hususları analiz edebilmeleri gerekmektedir. Açık birer sistem olan 
örgütlerin, örgütsel öncelikleri, örgütsel amaç ve eylemleri içinde bulundukla-
rı çevresel koşullardaki değişimlere bağlı olarak zaman içerisinde farklılaşa-
bilmektedir. Buradan hareketle, kısaca örgütsel amaçların başarılma düzeyinin 
belirlenmesi olarak ifade edilebilecek olan performans ölçümünde kullanılan 
ölçütlerinde dinamik bir yapıya sahip oldukları ve değişimlere bağlı olarak ye-
niden yapılandırılmaları gerektiği söylenebilir. Yöneticilere, geçmişi değerlen-
direrek geleceğe yönelik etkili stratejilerin geliştirilmesi noktasında önemli yapı 
taşları sunan performans ölçümü örgütsel varlığın devamında olmazsa olmaz bir 
örgütsel eylemdir. 
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GİRİŞ

Varolan bilgiye sürekli olarak yeni bilgilerin eklenmesi ve artan bilgi düze-
yinin neden olduğu çeşitli gelişmeler nedeniyle, ‘bilgi ekonomisi’ olarak adlan-
dırılan yeni bir iktisadi yapı ortaya çıkmıştır. Bilgi ekonomisine geçişle birlikte, 
bilgiye yüklenen değer ve maddi olmayan diğer varlıklara yüklenen değer art-
mış, iş dünyasındaki kurallar silsilesi kayda değer ölçüde farklılaşmıştır. Sanayi 
ekonomisinde işletmelerin başarısı, geniş ölçüde ölçek ve fırsat ekonomilerin-
den yararlanma oranlarına göre değerlendirilirken; bilgi ekonomisinde bunlara 
ek olarak yüksek kaliteli mal ve hizmetler, motive olmuş yetenekli çalışanlar, 
inovasyon yeteneği, tatmin olmuş sadık müşteriler, yönetim anlayışı gibi maddi 
olmayan varlıklarında etkili bir şekilde yönetilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yoğun rekabetin hüküm sürdüğü günümüz piyasa koşullarında örgütlerin 
varlıklarını koruyabilmeleri için kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri bir ön 
koşul olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişimin sağlanabilmesi için öncelikle işlet-
melerin mevcut durumlarının tespit edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi-
ne yönelik önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu noktada performans 
ölçümü önemli işlevler üstlenen bir örgütsel eylem olarak ortaya çıkmaktadır.

PERFORMANS ve FİRMA PERFORMANSININ KAVRAMSAL 
ÇERÇEVESİ

Konuyla ilgili literatürde işletme ve işletmeyle ilgili birçok alanda perfor-
mans ve firma performansı kavramlarının ele alındığı görülmektedir. Esasında 
performans kavramı işletmelerin neredeydik, nereye geldik sorularına verdikleri 
cevaplar bütünüdür. 

Konuyla ilgili mevcut yazın incelendiğinde, işletme ve işletmeyle ilgili bir-
çok disiplinin ilgi alanı içerisinde yer alan “performans” kavramına ilişkin çok 
sayıda çalışma yapılmış olduğu görülmektedir. Teorik ve uygulamalı araştır-
malarda yaygın olarak kullanılan bir değişken olmasına rağmen, “performans” 
kavramı belirsizliğini koruyan, ölçülmesi zor olan ve etrafında fikir birliğine 
varılmış bir tanımı bulunmayan bir kavramdır (Rogers ve Wright, 1998: 316). 
Türk Dil Kurumu (2014) performans kavramının Türkçe karşılığı olarak “ba-
şarım” kelimesini tanımlamakta ve “yapılan iş, uygulama, icraat, herhangi bir 
olayı veya durumu başarma isteği ve gücü” şeklinde açıklamaktadır.
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Bir firmanın performansı, ele alınan bir ekonomik yapının verdiği yaşam 
mücadelesinde savaşı kazanmasıdır (Nzuve ve Omolo, 2012: 48).   Pitt ve Tu-
cker (2008) performans, bir süreç içinde cereyan eden eylemlerin nitelik ve ni-
celik olarak ne şekilde sonuca vardığı ya da belli bir hedefin üstesinden gelme 
sürecini takip eden kaliteli çıktılar olarak tanımlamaktadır.  

Firma performansı, belli düzeylerde değerlendirilmesi gereken bir yapıdır. 
İlk düzey finansal performans, ikinci düzey operasyonel performans ve son dü-
zeyde örgütsel etkinlik performansı olmak üzere üç temel düzeyde ele alınan 
çok boyutu bir arada barındıran bir yapıdır (Hart ve Banbury, 1994: 258).   Ula-
şılan kârlılık düzeyinin bir göstergesi olan finansal performans, yatırımdaki 
kârlılık (return on assets-ROA), özsermayedeki kârlılık (return on equity-ROE) 
ve satışlardaki kârlılık (return on sales-ROS) şeklinde ana omurgası muhasebe 
temelli ölçütler ile değerlendirilmektedir. Operasyonel performans göstergeleri 
olarak, yatırım geri dönüş oranı, kârlılık artışı, satış hacmi, pazar payı (Green 
ve Inman, 2007: 1010), çeşitlendirme, ürün geliştirme vb. gibi pazar temelli 
ölçütler kullanılmaktadır (Hart ve Banbury, 1994: 258). Örgütsel etkinlik ise 
bir işletmenin kar, verimlilik, çalışan tatmini, finansal yapıda sürdürülebilir ba-
şarı ve benzeri gibi karmaşık amaçlara ulaşma, değişen çevre koşullarına ayak 
uydurabilme ve varlığını idame ettirebilme yeteneğidir (Chung ve Megginson, 
1981: 506).  Performans yönetiminin temel amacı, işletme etkinliğini ve fir-
manın katma değer oluşturma serüvenine katkı sunabilecek, sürekli iyileşmeyi 
sağlayacak tüm tarafların sorumluluk almaktan kaçınmayacağı bir kültür oluş-
turmaktır (Helvacı, 2002: 156). 

FİRMA PERFORMANSININ BİLEŞENLERİ

(McGivern ve Tvorik, 1997: 417), firma performansının bileşenlerini eko-
nomik ve örgütsel olarak yapılan değerlendirmelerin anlamlı olacağını ifade 
etmiştir. Ekonomik görüş, firmanın rekabette edindiği yerle ilintili olarak daha 
çok işletmenin dışındaki faktörlerin gerekliliğinden bahsedilirken; örgütsel gö-
rüş ise işletmenin iç dinamiklerinin çevreyle entegre olması olarak ifade edil-
miştir.

Firma performansı hakkında farklı görüşler olsa da araştırmacıların nere-
deyse tamamına yakınının hemfikir oldukları görüş; rekabette avantaj sağlamak 
firma performansının çok önemli bileşeni kabul edilmektedir.
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Şekil 1. Rekabet Avantajı ve Firma Performansı

REKABET PERFORMANSI 

Sektörel bazda rekabet koşullarının firma performansına doğrudan etki et-
tiği ve bir sektör hakkında rekabetteki konumunu konumlandırmak için detaylı 
‘Beş Güç Analizi’nden yararlanılması gerektiği ifade edilmiştir. Analiz süreci-
nin ardından işletmelerin sürdürülebilir rekabette üstünlük stratejileri olarak ad-
landırılan (a) maliyet liderliği, (b) farklılaşma ve (c) odaklanma (maliyet/farklı-
laşma) stratejilerinden birini seçmesi ile işletmenin mevcut pazarda rakiplerine 
göre üstün bir pozisyon yakalayabileceğini vurgulamıştır. Porter tarafından ge-
liştirilen bu stratejik yaklaşımlardan ilki maliyet liderliği stratejisi, işletmenin 
rekabette rakiplerine göre daha düşük maliyetler ile üretim yaparak kâr marjını 
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yüksek tutması ile rakiplerine üstünlük sağlamasına dayanan rekabet üstünlüğü 
stratejisidir. Farklılaşma stratejisi, işletmenin mal, hizmet, üretim, dağıtım, pa-
zarlama gibi alanlarda ortaya çıkan stratejidir. Odaklanma ise daha dar bir pazar 
bölümünün hedef alınarak bu pazar bölümünde maliyet/farklılaşma stratejileri-
nin karmasının işletme tarafından rekabet üstünlüğü stratejisi olarak yürütülme-
sine dayanmaktadır (Porter, 2011).  Sürdürülebilir rekabet kapsamında rekabet 
performansını elde etmek avantajı, firmanın rekabet stratejilerini şekillendirme 
kararları, firmaların iş seviyesi stratejisi yöneticilerin ana konularından bazıla-
rıdır. 

Rekabet performansı, herhangi bir işletmenin esas rakibi karşısındaki ba-
şarı durumunu göstermektedir. Rekabet performansının ölçülmesinde firmanın 
ana rakiplerine göre müşteri tatmininde yakaladığı düzey, pazarda sahip olunan 
alan, pazar payındaki büyüme hızı, kârlılık, kalitede yakalanan standartlar, ve-
rimlilik ve inovasyon yapabilme kapasitesi gibi değişkenler kullanılabilmekte-
dir. Rekabette kaliteli çıktılar alıp sürdürülebilir büyüme, etkinlik ve verimlilik 
göstergeleri arasında anlamlı yer edinmek ile mümkündür. Şekil 8’de de görü-
leceği üzere rekabet avantajı klasik yaklaşımların başarı olarak gördüğü ayrık 
rekabetle ortaya çıkan hususları, birleşik rekabet avantajı bileşenlerine evrile-
mediği sürece faydadan bahsetmek söz konusu değildir. Bu bağlamda rekabet 
avantajının birçok parametreye bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini rahat-
lıkla söylebiliriz.

PİYASA PERFORMANSI

Piyasa performansı, firmaların faaliyetlerini sürdürdükleri pazar bölümle-
riyle yakaladıkları uyum düzeyinin elverişli ölçüye yaklaşarak makul seviyeden 
hatırı sayılır biçimde farklılaşmamasıdır (Ardıç, 2004: 4). Hızla değişen pa-
zar koşullarına uyum, müşteri beklentilerini karşılayabilme, pazarda rekabette 
problem teşkil edenlere karşı cevap verebilme, müşteri tatmini, pazarda kapla-
nılan alan ve yeni müşteri kazanma gibi unsurlarla değerlendirilebilir (Biçkes, 
2011: 139).

Piyasa performansı sektörel olarak firmaların bulundukları pazar ekono-
milerine göre farklılık arz etmektedir. İncelemelerde bulunduğumuz firmalarda 
gözlemlediğimiz ölçüde hisse senedi başına kar, hisse senedi elden çıkış hızı, 
pazarın ihtiyaç duyduğu enstrümanları tespit edip pazara sunma gibi konularda-
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ki etkinlikte piyasa performansını değerlendirmede önemli ölçütler olarak kabul 
edilebilir.

ÜRETİM PERFORMANSI

Üretim performansı, üretimin başından sonuna kadar geçen tüm süreci ge-
rek niteliksel gerekse de niceliksel olarak ne ölçüde başarılı olarak tamamladı-
ğının bir göstergesidir. Üretim performansını ölçmedeki nihai yaklaşım, üretim 
sürecinin an itibariyle sundukları, dönem mukayeseleri yapmak suretiyle ne öl-
çüde verimliyiz sorularına doğru cevaplar verebilmektir. Bu sayede üretimdeki 
güçlü ve zayıf yönler tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. (Akyüz, 2006: 
44).  Üretim stratejilerinin, sahip olunan teknoloji ile bütünleşerek koordineli 
hareket edilmesi üretim performansını arttırdığı gibi rekabette de kayda değer 
avantajları da beraberinde getirecektir (Türkmen, 2016: 53).

Sanayi işletmeleri başta olmak üzere rekabetin amansız varlığı, üretim per-
formansının daha anlamlı değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Üretimde kalite yaklaşımlarının son yıllarda hissedilir ölçüde artış göstermesi-
nin esasında sebebi de üretim performansına yüklenen değerin karşılığıdır.

PAZARLAMA PERFORMANSI

Pazarlama performansı, pazarın doyuma ulaştığı veya ürün çeşitliliğinin sı-
nırlı düzeyde olduğu noktada firma tarafından bu duruma rağmen sürdürülebilir 
pazar başarısıdır (Yavuz, 2010: 149). İşletmelerin sundukları hizmetin ne ka-
dar iyi olduğu sorusunu, müşteri (Sureshchandar ve Leisten, 2005: 16) ve diğer 
paydaşlarına sormaksızın cevaplamaları mümkün değildir. Bu anlamda genel-
de işletme yönetiminin, özelde pazarlamanın temel amacı, müşteriler ve diğer 
paydaşlarla güçlü ilişkiler oluşturmak ve sürdürmektir. Dolayısıyla pazarlama 
eylemlerinin başarısının ölçüsü uzun vadeli müşteri memnuniyetidir (Murphy 
vd., 2005: 1050). 

İşletmeler dış çevreden elde ettikleri girdileri bir üretim sürecinden geçi-
rerek çıktılara dönüştüren ve bu çıktılarını tekrar dış çevrelerine aktaran açık 
sistemlerdir. Buradan hareketle işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin ve 
büyüyebilmelerinin temel şartının, üretmiş oldukları çıktıların müşteriler tara-
fından kabul görmesine yani başarılı bir şekilde pazarlanabilmesine bağlı oldu-
ğu söylenebilir. Çok sayıda ikame ürünün bulunduğu ve dolayısıyla müşterilerin 
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geniş bir tercih yelpazesine sahip olduğu günümüz piyasa koşullarında firmala-
rın değişen pazar beklentilerine uyum kabiliyetleri başarılarında hayati öneme 
sahiptir.

FİNANSAL PERFORMANS

Finansal performans, bir işletmenin birincil iş modundan varlıklarını ne 
kadar iyi kullanabileceğinin ve gelirlerin nasıl üretilebileceğinin öznel bir öl-
çütüdür. Bu terim aynı zamanda belirli bir zaman zarfında bir firmanın genel 
mali sağlığının genel bir ölçüsü olarak kullanılır ve aynı endüstrideki benzer 
şirketleri karşılaştırmak veya sektörleri bir araya getirerek karşılaştırmak için 
kullanılabilir41. Finansal performansı, firmanın iktisadi hedeflerinin başarıl-
ma durumunu yansıtmak gayesiyle sonuç odaklı mali parametrelerin değer-
lendirilmesi şeklinde değerlendirilebilir (Venkatraman ve Ramanujam, 1986: 
803). Süreçler, bir örgütün sürükleyici güçleridir. Süreçlerin gerçekleştirile-
bilmesi ve süreçlerde müşteri değerinin yaratılabilmesi için hem finansal hem 
de finansal olmayan kaynaklara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla örgütsel varlığın 
devamı her iki kaynağın eşzamanlı olarak varlığına bağlıdır (Kueng, 2000: 
73). Firma performansı değerlendirmelerinde genel olarak firmanın finansal 
parametrelerine, (bilanço, gelir tablosu) değişik perspektiflerle ele alınarak 
farklı sorulara cevap aranır. Firmanın finansal resmi hakkında fikir veren kar 
düzeyi, satışların genel durumu, kaynak kullanımında verimlilik, bor devir 
hızı gibi finansal parametrelerin yardımıyla yapılan mukayeseler özellikle de 
aynı sektörün oyuncuları arasında gerçekleşmesi halinde etkili sonuçlar ve-
recektir (Aydın ve Ülengin, 2011: 63). Finansal performansı değerlendirmek 
için sıklıkla kullanılan ölçüm değişkenleri, satış miktarı, pazar payı, kârlılık 
düzeyi, hasılat düzeyi, toplam varlığın kârlılığa oranı, yapılan yatırımlarından 
sağlanan geri dönüş oranı, net çalışma sermayesi, vergiden önceki gelir, net 
gelir gibi göstergelerdir. Bu göstergelerin firma performansı hakkında bilgi 
talep edenlere sunulması da son derece önemlidir. Yatırımcı getiri elde etmek 
istediği firma hakkında bahsi geçen parametrelerden yararlanarak karar ver-
mek isteyecektir (Bulut vd., 2009b: 517).

41  https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp
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PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Esasında yönetim muhasebesinin dolayısıyla da yöneticilerin cevabını ara-
dığı soruların başında firma performansı konusu yer almaktadır (Otley, 1999: 
363). Performans ölçümü birçok araştırmacının cevabını aradığı ancak belli bir 
tanım noktasında belirsizliğin yaşandığı bir kavramdır (Amaratunga ve Baldry, 
2002: 328). Öyle ki alan yazın tarandığında performans ölçümünün, içerisinde 
birçok bilinmeyen barındıran, anlaşılması bir hayli vakit alan, hayati, meydan 
okuyucu, yanlış ve hatalı kullanılabilen kendine özgü bir kavram olduğu söy-
lenebilir (Sink, 1991: 23). Performans ölçümü bir işletmenin hedeflediği başa-
rı düzeyi, üstlendiği faaliyetlerde eriştiği verimlilik ve etkililiğin bir bileşkesi 
olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla performans ölçümü, bir faaliyetin verim-
liliğinin ve etkililiğinin niteliğinin belirlendiği bir süreç şeklinde tanımlanabi-
lir (Cetindamar vd., 2006: 319). Farklı bir değerlendirmeye göre performans 
ölçümü, başarılı kabul edilen müteşebbislerin ya da organizasyonların amaç-
larını ve stratejilerini nasıl başardıklarının belirlendiği kapsamlı bir sürecin ne-
ticesidir (Kagioglou vd., 2001: 85). Veri toplama, sınıflandırma, analiz etme, 
yorumlama ve yayma yoluyla bir örgütün geçmişteki eylemlerinin etkililik ve 
verimliliğinin belirlenmesi olarak da tanımlanmaktadır (Kulatunga vd., 2007: 
680). Performans ölçümü, yeni sorunların tanımlanmasına ve başka bir dön-
günün ortaya çıkmasına neden olan çerçevelerin teorik olarak doğrulanmasıdır 
(Choong, 2014 :4174).  Performans ölçülmesi ve yönetilmesi tarihsel olarak 
ele alındığında seçilen yöntemin, süreçler esas alınarak incelenmesinden sistem 
yaklaşımına, finansal parametrelerin kullanılmasından finansal olmayan para-
metrelerin kullanımına evrildiği ifade edilebilir. Deming ve Shehart 1940’lı yıl-
ların başlarına kadar sadece sebep sonuç tablolarına ulaşmak için operasyonel 
süreçleri referans kabul etmiştir. 1960-1970 yılları arasında yönetim muhase-
besinden beslenildiği görülürken, 1980’lere kadar senaryo planlarının efektif 
olarak kullanılmasıyla yönetime alacağı finansal kararlar hakkında yol gösterici 
olmuştur. Günümüze kadar uzanan ve alan yazında ikinci nesil olarak adlandı-
rılan, geleneksel olmayan finansal parametrelerin kullanıldığı performans yöne-
tim modelleri ortaya çıkmıştır. 

 İlgili yazın incelendiğinde performans ölçümüne ilişkin literatürün sundu-
ğu perspektife göre iki temel evreden oluştuğu görülmektedir. 1880-1980 yıl-
ları arasındaki dönemi kapsayan ve geleneksel performans ölçüm modellerinin 
kullanıldığı ilk evrede, kâr, verimlilik ve yatırım geri dönüş oranı gibi finansal 
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ölçütlerden yararlanılmıştır. İkinci nesil evrede ise dünya ölçeğinde başlayan 
değişimlerin bir yansımasıyla 1980’lerin sonuna denk gelen zamanda ele alın-
mıştır (Ghalayini ve Noble, 1996: 63). Bu evre ile birlikte araştırmacılar fi-
nansal ölçütleri temel alan performans ölçüm sistemlerinin eksikliklerini ortaya 
koymuşlar ve 1990’lı yıllarla birlikte dengeli ve çok boyutlu performans ölçüm 
modellerini geliştirmişlerdir. Bu yeni yapılar finansal olmayan, dışsal ve ge-
leceğe dönük performans ölçümleri üzerinde durmaktadır (Bourne vd., 2000: 
754). Performans yönetimi 1900 ve 2020 yılları arasındaki evrimini açıklamak 
için dört aşama kullanılabilir. Bunlar; verimlilik yönetimi, bütçe kontrolü, bü-
tünleşik performans yönetimi ve entegre performans yönetimidir. Performans 
ölçümünde veriler olabildiğince harmanlanmalıdır ki ortaya çıkan sonuçlar per-
formans ölçümünün doğru değerlendirilebilmesine katkıda bulunabilsin (Bititci 
vd., 2012).  Performans ölçümünün tarihsel gelişiminde görüleceği üzere per-
formans ölçümü çokta uzak olmayan bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda per-
formans ölçümü rekabetin yoğun yaşandığı son otuz yılda araştırmacıların ilgi 
duydukları anlamlı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, ulus-
lararasılaşma gibi parametreler firmaların performans ölçümlemelerini daha 
dikkatle izlemeye sevk etmektedir. 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN FİRMALARA SAĞLAYACAĞI 
FAYDALAR

Tarafsız, güvenirliliği noktasında otoritelerce kanıksanmış bir performans 
ölçümü firmalara etkili, sonuç odaklı stratejiler geliştirme ve uygulama, çalı-
şan yönetiminde ihtiyaç duyulan performans değerlendirmelerine ışık tutma, 
yönetsel başarı kıstaslarını referans alarak uygulanacak politikaları belirlemek, 
performans ödül eğrisini doğru konumlandırmak için temeller oluşturma ola-
nağı sağlamaktadır (Malina ve Selto, 2004: 442). Performans ölçümleri sonu-
cunda ulaşılan bilgiler, esasında firma için belirlenen temel stratejik hedeflerin 
firma başarısın doğru tespitinde önemli kabul edilen gösterge kalemleri olma-
sından dolayı, firmayı doğrudan ilgilendiren stratejik karar alma süreçlerinin 
tamamında kullanılan hayati girdilerdir. Bir firmanın stratejik karar alma süreci 
rakiplerle tutuşulan amansız rekabet ortamında, avantajlı, sürdürülebilir reka-
bet üstünlüğüne ulaştırabilecek enstrümanların belirlenerek, alternatif planların 
yapılmasıdır. Bir bakıma, firma performansı geçmiş dönemlerde tanımlanan ve 
uygulamaya konulan firma stratejilerin kalitesi hakkında da fikir verir. Strateji 
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ve performans kavramları değerlendirilirken karşılan temel fark, faaliyetlerin 
uygulama zamanlarından kaynaklanmaktadır. Strateji gelecekte firma neleri 
uygulayacak? Soruna cevap ararken, performans geçmiş dönemde ne tür ve-
riler elde edildi? Sorusuna cevap aramaktadır. Bu iki kavram birbirlerinin ta-
mamlayıcı parçaları olarak kabul edilebilir. Stratejiler performansın durumuna 
göre revize edilebilir. (Bulut vd., 2009a: 515-516). Hem herhangi bir zamanda 
hem de rakiplere kıyasla firmaların performanslarının değerlendirilmesi geç-
miş uygulamalardan dersler çıkarmak ve geleceği planlamak açısından önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda performans ölçümünün temel amacı, belirlenmiş he-
deflere ne düzeyde ulaşılmış olduğunun saptanması, bu hedefler çerçevesinde 
uygulamaların gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi, faaliyetlerin 
yeniden planlanması ve rakiplere göre mevcut durumun saptanması olarak ifade 
edilebilir (Short ve Palmer, 2003: 216). Performans ölçülmesinin tarihsel süre-
cine bakıldığında performans ölçümü geleneksel ve geleneksel olmayan ölçüm 
modelleri olarak iki ana grupta değerlendirilmektedir.

GELENEKSEL PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ

Geleneksel performans ölçümü, literatür derinlemesine ele alındığında 
temel bakış açısını yönetim muhasebesi sisteminden almaktadır. Performans 
ölçülerinin yönetim muhasebesi sisteminden beslenmesi doğal olarak finansal 
verilerin (yatırımlardan geri dönüş, satışlar, çalışan başına satış miktarı, yıllık 
hasılat, faal çalışan birim başına verimlilik ve kârlılık gibi) performans ölçü-
münde kıstas kabul edilmelerinin önünü açmıştır. Tüm bu performans ölçüle-
rinde verimlilik temel performans göstergesi olarak ele alınmaktadır (Ghalayini 
ve Noble, 1996: 64). 

Geleneksel performans ölçüm modellerinin finansal tablolar analizi ve fi-
nansal yönetimin popüler konuları kabul edilen oran analizinden yararlandığı 
söylenebilir. Literatürde geleneksel performans ölçüm modellerinin değerlen-
dirilmesinde, oran analizine ek olarak artık gelir yaklaşımı ile ekonomik katma 
değer yaklaşımları olmak üzere üç ana başlık etrafında toplandığı aktarılabilir.

Finansal performans ölçümlerine ilişkin oranlar, firma faaliyetlerini farklı 
açılardan değerlendirilmek suretiyle finansal yapı hakkında, en nihayetinde fir-
ma performansı ölçümü hakkında fikir sunan başlıklar şunlardır (Coşkun, 2007: 
7-16):
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•	 Likidite Oranları: İşletmenin kısa vadeli borçlarını, dönen varlıklarıyla 
karşılayıp karşılayamadığı hakkında fikir veren, sermaye yapısının işlet-
me dinamikleriyle uyumunu gözeten oranlardır. 

•	 Finansal (Borç) Oranları: İşletmenin özsermayesi ve borçları ile bunla-
rın arasındaki ilişkiyi inceler.

•	 Faaliyet (Etkinlik) Oranları: İşletmenin varlıklarını etkin kullanıp kul-
lanmadığını ölçen oranlardır.

•	 Kârlılık Oranları: İşletme yönetiminin etkinliği hakkında nihai sonucu 
veren oranlardır.

•	 Piyasa Değeri Oranları: İşletmenin sermaye piyasasındaki performansı-
nı ölçmek için kullanılır.

Geleneksel performans ölçüm yaklaşımlarından biri olan artık gelir teri-
mi, gelecek zaman diliminde gerçekleşmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü 
değerine indirgenerek, faizden kaynaklı oluşan giderleri (finansal maliyetleri) 
referans almasından dolayı iktisadi gelir olarak da isimlendirilmektedir (Öztürk 
ve Demirgüneş, 2007: 63).  Artık gelir, dönem sonunda elde edilen vergiden 
önceki kâr ile sermaye maliyetine göre elde edilmesi istenen asgari kârın ara-
sındaki farktır. Artık gelir, kısaca aşağıdaki formülle ifade edilebilir (Gürsoy, 
2009: 723): 

Artık gelir = Elde edilen vergiden önceki kar- (Beklenen asgari kâr oranı x 
Yatırımlar)

Artık gelir kavramı yöneticiler arasında rağbet görmesinin sebebi, gelir ka-
lemlerini değerlendirmede oransal olarak ele almayıp, parasal değerin mutlak 
olarak en yüksek düzeye ulaşmasının arzu edilmesidir. Daha çok alt departman-
ların performans ölçümü için tercih edilen artık değer, herhangi bir departmanın 
hedeflenen en az kar marjına ulaşması, o departmanın performansının yüksek 
olduğu kanaatine varılacak; o birime yatırım kararlarında öncelik tanınarak daha 
çok ödenek ayrılması kararının oluşmasını sağlar (Horngren vd., 2010: 789). 

Geleneksel performans ölçüm yaklaşımlarından bir başkası ise ekonomik 
katma değerdir.  Ekonomik katma değer (EVA), sermaye planlaması, hisse se-
netlerinde değerleme, yatırım yapmak isteyen taraflara ve kredi verme pozis-
yonunda olanlara lazım olan bilgilerin sunulmasıdır.  Yine firma performans 
değerlendirilmelerinde dönemsel olarak ele alınıp, geçmiş dönemlerle muka-
yese edebilme olanağını sunabilmesi, yöneticilere uygulanacak teşvik ve ödül-
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lerin belirlenmesi, karlılık noktasında beklentilerin gerisinde kalan ürün ya da 
hizmetlerin saptanmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Yönetsel performans 
değerlemenin bir göstergesi olan ekonomik katma deger, girişim düzeyinde ne 
kadar katma değer yaratıldığını ölçmektedir (Pantea vd., 2008: 84). Ekonomik 
katma değer, karlılık kalemleri ile maliyet kalemlerinin değerlendirilerek oluş-
turulan analizle ele alınır. Bu itibarla herhangi bir faaliyet sonucu oluşan kar, o 
kara ulaşabilmek için sarf edilen sermaye maliyetinden yüksek olduğu müddet-
çe, bahsi geçen faaliyetin değer yarattığından bahsedilebilir (Yılgör, 2005: 227).

Geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin odağında, işletme performan-
sı değerlendirmelerinde ana tema olarak kârlılık ve büyüme gibi finansal veriler 
performans ölçümünde kullanılan parametrelerdir. Finansal parametreler firma 
performansını ölçmek için günümüz dahil olmak üzere kaydadeğer ölçüde rağ-
bet görmektedir. Söz gelimi firma satış-karlılık rakamları geçmiş dönemle yapı-
lan mukayeselerde başarılı ise o firma performans odaklı bir firmadır denebilir. 
Ancak rekabetin vazgeçilmez oyuncuları olan rakiplerin varlığı firma perfor-
mansı değerlendirme hususunda yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Özellikle 
günümüzde yenilikçiliğin zorunlu hale geldiği, rekabette avantaj sağlamak iste-
yen firmaların performans ölçümlerini finansal olmayan birtakım parametreleri 
de belirleyerek değerlendirmeleri faydalarına olacaktır (Walker, 1996: 24).

Esasında değinilen yetersizlikleri (DeBusk vd., 2003: 217), çalışmalarında 
şu başlıklar etrafında derlemişlerdir:

•	 Özlerini sadece finansal verilerle değerlendirmesi,

•	 Geçmişi referans alıp, geleceği hesaba katmaması,

•	 Öngörülebilirlik hususunda taşıdığı eksiklik,

•	 Kısa vadede fikir sahibi yapması,

•	 Denetlenebilirlikte taşıdığı riskler,

•	 Değişikliklere entegrasyonda zaman kaybı,

•	 Arzu edilen bilgileri özet niteliğinde barındırması,

•	 Aşırı bölümleme ihtiyacı,

•	 Sürekli gelişim felsefesine ayak uyduramama ve

•	 Soyut varlıkların değerlemesinde yetersiz kalması.
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ÇOK BOYUTLU PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ

Finansal özellik taşımayan ölçüm sistemleri, finansal verilerden yararlanan 
ölçütlere nazaran daha gerçekçi ve daha net; iş hayatı için sürekli gelişim felse-
fesine katkı sunan; firma strateji ve hedeflerini temsil eden; pazardaki değişime 
ayak uydurabilen, sonuçta esneklik katsayıları oldukça yüksek ölçütler olduğu 
söylenebilir (Medori ve Steeple, 2000: 520-522).  

Çok boyutlu performans ölçüm modelleri genel hatlarıyla ele alındığında 
esasında savunulan görüşün bir firmayı değerlendirirken sadece finansal veriler 
ışığında değerlendirmenin dengeli bir değerlendirme olamayacağı yönündedir. 
Bu bağlamda ele alınacak her model finansal göstergelerin, finansal olmayan 
birtakım göstergelerle desteklenmesi halinde performans ölçümleri sonucunda 
sağlıklı çıktıların ele alınabileceği görüşü hâkimdir. Yukarıda belirtilen çok bo-
yutlu performans ölçüm modelleri genel hatlarıyla aşağıda anlatılacaktır. 

PERFORMASN ÖLÇÜM MATRİSİ

1990’ların başlarında Keegan ve arkadaşları performansı ölçerken mali ve 
mali olmayan, diğer taraftan içsel ve dışsal parametrelerin olduğu performans 
ölçüm modelini geliştirerek literatüre kazandırmışlardır (Neely vd., 1995: 80).  
Bahsi geçen modelle birlikte firmalar, stratejik hedefler ortaya koyarak, ortaya 
çıkan sonuçları esas almak suretiyle yeni performans ölçütlerinin doğmasına 
katkıda bulunması öngörülmektedir. Bu model ilk çok boyutlu performans öl-
çüm çalışması olması bakımından oldukça önemlidir.

Şekil 2. Performans Ölçüm Matrisi



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

445

Şekil 2’de ifade edildiği gibi Performans ölçüm matrisinin gücü farklı bo-
yutların bir arada ele alınmasından gelmektedir (Striteska ve Spickova, 2012: 
6). Bu modeli kıymetli kılan en önemli faktörün geleneksel ölçüm yaklaşımında 
sadece finansal olayların dikkate alınmasının taşıdığı boşluğun burada doldur-
maya çalışarak, firmalara finansal olmayan birtakım parametreler sunarak öl-
çümlerinin finansal temelli ölçümlere göre daha rasyonel olabilmelerine imkân 
tanımasıdır. 

PERFORMANS PİRAMİT SİSTEMİ

İlk kez Judson’un (1990) çalışmasında değinilen performans piramit sis-
temi Lynch ve Cross (1991) tarafından geliştirilerek literatüre kazandırılmıştır 
(Purbey vd., 2007: 243). Sistemi cazip kılan husus işletme süreçlerini, işletme 
performans ölçümünde performans matrisinde bahsedilen hiyerarşik görüşle 
birlikte değerlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyor olmasıdır (An-
derson ve McAdam, 2004: 473). 

Şekil 3. Performans Piramit Sistemi

Şekil 3’te aktarıldığı üzere, firma stratejisi, işletme operasyon sistemleri, 
departmanlar, iş bölümleri ve operasyonlar olarak sayılan 4 merhaleden oluşan, 
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birbirleriyle ilişkilerini bir hiyerarşik yapı olarak gösteren bir piramittir. Pira-
midin zirvesinde firmanın üst yönetimi tarafından belirlenmiş şirket vizyonu 
yer almaktadır. Şirket vizyonunu, pazar ve finansal pozisyonlar tanımlandıktan 
sonra destekleyen her bir temel süreç için belirlenmiş daha somut efektif amaç-
lar(müşteri memnuniyeti, esneklik ve verimlilik) yer alır. Piramidin temelinde 
ise kalite, teslimat süresi, iş döngü zamanı ve israflar gibi spesifik operasyon 
kriterlerine dönüştürülmüş amaçlar bulunur (Lynch ve Cross, 1995: 66). Pay-
daşların tatmini (müşteri tatmini, kalite, dağıtım gibi) ve operasyonel faaliyetler 
(üretkenlik, verimlilik gibi) boyutları ölçmesi sebebiyle dengeli bir modeldir. 
Bu modelin, farklı göstergeleri harmanlamak suretiyle birbirleri arasındaki iliş-
kiyi ve yönetim süreci ilişkisini açıklaması bakımından değerli bir model oldu-
ğu söylenebilir (Garengo vd., 2005: 32).

SONUÇLAR ve BELİRLEYİCİLER MODELİ

(Brignall vd., 1991) çalışmalarının odağında hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların performanslarını değerlendirmek için ortaya atılan bir mo-
deldir. Esasında çalışmayla performans değerleme sonuçlar (göstergeler) ve be-
lirleyiciler olarak ele alınan model bu iki değişken arasında cereyan eden ilişki-
ye vurgu yaptığı için bu isimle anılmaktadır. Bazı kaynaklarda, hizmet endüstri-
leri için performans ölçüm sistemi olarak da adlandırıldığı görülebilir (Garengo 
vd., 2005: 38). 

Bu model performans ölçüm modelleri dikkate alındığında, sonuç odaklılık 
esasında çalışan ve firma performansı ölçümünde yapılan çalışmalar göz önün-
de bulundurulduğunda, inovasyonun ilk defa değerlendirilmeye alındığı bir mo-
deldir. Şekil 11’de görüleceği üzere finansal performans ve rekabette başarı için 
dört temel bileşenin etkin kullanımının oldukça gerekli olduğu anlaşılabilir.

 Bu model, sonuçlar (rekabetçilik, finansal performans) ve sonuçların be-
lirleyicileri (hizmet kalitesi, esneklik, kaynak kullanımı ve inovasyon) olmak 
üzere ikiye ayrılarak toplam altı boyut üzerine odaklanmaktadır. Model sadece 
hizmet işletmelerine yönelik olarak geliştirilmiştir (Garengo vd., 2005: 38).
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Şekil 4. Sonuçlar ve Belirleyiciler Modeli

DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ (BALANCED SCORECARD)

“Balanced Scorecard” kavramı Türkçe literatürde Dengeli Skor Kart (DSK) 
olarak 1990’lı yılların ortalarında Kaplan ve Norton’un katkılarıyla literatüre 
kazandırılan stratejik bir yönetim metodolojisidir. Tanım olarak Dengeli Skor 
Kart, bir firma veya kurumsal bir yapının hedeflediği başarı için ortaya koyduğu 
strateji ve vizyonun neticelerini ölçüm, dokümantasyon ve kontrolünü içeren 
bir stratejik bir bakış açısıdır (Kaplan ve Norton, 1996a: 7). Kaplan ve Norton 
çalışmalarında firmaları uçuş hazırlığına girişen bir uçağa ve firmanın yönetim 
kadrosunu da uçağın pilotuna benzetmektedirler. Eğer pilot uçağı uçurmak ve 
arzu edilen hedefe varmak istiyorsa kabindeki tek bir göstergeden faydalanması, 
uçağın uçması için yeterli olması söz konusu olmayacaktır (Kaplan ve Norton, 
1996a: 1-2). Bu örnek ışığında bir firma yönetimi sadece finansal verileri refe-
rans kabul ederek değerlendirme yapması, firmayı ileriye taşımak için yeterli 
olamayacağı ifade edilebilir. Zira işletmenin süreklilik esasıyla sürdürdüğü ya-
şam döngüsünde faaliyetlerini uzun döneme taşıma hedeflerinin olduğu göz ardı 
edilmemelidir.

Firmalar uzun dönemleri kapsayan stratejik hedefler ile günlük cereyan eden 
faaliyetleri arasında en uygun dengeyi bulma noktasında çoğu zaman sorunlar 
yaşamışlardır. Üst seviye süreç yönetimi, gerçekçi hedeflerin ortaya çıkmasına 
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öncülük edecek stratejilerden yoksun ise, bilinen en etkili strateji dahi güçlü 
süreçlerle harmanlanmadan arzu edilen başarıya ulaştırmayacaktır (Dodangeh 
vd., 2011). İşletmelerin, hızla değişen çevreye karşı rekabette avantaj sağlamak 
amacıyla ortaya atılan yeni metodoloji ve uygulamalardan biri de “Dengeli Ba-
şarı Göstergesi” ya da “Toplam Başarı Göstergesi” şeklinde nitelendirilebilecek 
“Balanced Scorecard” modelidir. Esasında, Robert Kaplan ve David Norton 
tarafından 1990’lı yılların başlarında önerilen bu model işletme stratejileriyle 
belirlenen hedeflerin ne ölçüde arzu edilen sonuçlar etrafında toplandığını göre-
bilmek için oluşturulan modeldir (Koçel, 2011: 447).

Şekil 5. Dengeli Skor Kart Modeli

Bu model, Şekil 5’te görüldüğü üzere dengeli skor kart modeli perfor-
mans ölçüm modellemesi ile nihai hedef olan firmalar için nihai hedef olan 
kar maksimizasyonuna giden yolda birçok kez amaçlar, ölçütler, hedefler, 
girişimler tekrar tekrar ele alındığından esasında çok yönlü bir performans 
ölçümüne de ortam hazırlanmış oluyor denebilir. Bu modelleme ile firmalar 
sadece mali tablolarının son halini ele alarak yaptıkları değerlendirmelerin 
yetersiz kalacağı görüşünü benimseyerek, bilanço-mali tabloların daha dönem 
başındayken süreçleri sürekli yeniden kurarak bütüncül bir sistematik kurma-
sından bahsedilebilir. 
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AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI PERFORMANS ÖLÇÜM 
MODELİ(EFQM)

Model esas itibariyle, büyüklüğü ve hangi iş koluna ait olursa olsun tüm 
kurum ve kuruluşlar açısından bir kurumsallığın değerlendirildiği bir değerlen-
dirme aracıdır. Başarılı olmak kuruluşların vazgeçilmez hedeflerinin başında 
gelmektedir. Ancak bu hedefe ulaşmak her işletmeye nasip olmaz.   ‘Bazı fir-
malar ayakta kalır, bazıları rekabete yenik düşerek silinip giderler, bazısı da 
başarılı olmayı yaşam felsefesine dönüştürerek sürdürülebilir başarının peşinde 
koşarlar. Dolayısıyla piyasada yerlerini sağlama almak suretiyle prestij ve say-
gınlığı kazanır. Geldiğimiz ekonomik yaşam alanında, sektörün şekli, büyüklü-
ğü, yapısı veya olgunluk düzeyleri göz ardı edilerek başarının yakalanabilmesi 
olağan değildir. Bu bağlamda firmalar kendi öz değerlerine uygun bir yöne-
tim sistemini bulmalıdır. Bahsi geçen yönetim sistemlerine geçiş için birtakım 
yaklaşımların gün yüzüne çıkarılabilmesi desteklenmeli, firma performansları 
yönetimsel boyutta kontrol edebilecek mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ancak yö-
netim sistemleri, yönetim kademesinin belli bir boyutunu ele alıp, birçok fak-
törü değerlendirme dışına bırakıyor olması arzu edilen bir durum olmanın çok 
ötesindedir. İşte tamda bu noktada yönetim faaliyetinin çok aşamalı bir iş oldu-
ğu, bu işin her sektörde faklı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  Bu perspektifte 
ölçeği her ne olursa olsun ve farklı sektördeki firmaların yönetim yaklaşımlarını 
gözden geçirmek suretiyle, sorgulayabilirliğin oluşacağı iklimin tesis edilmesi 
için olabildiği kadar pratik bir enstrümana ih tiyaç vardır. Bu bağlamda, EFQM 
Mükemmellik Modeli bu ihtiyacın karşılanabilmesi için geliştirilmiş pratik bir 
enstrümandır.42

42  http://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli
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Şekil 6. EFQM Mükemmellik Modeli

Sekil 6’da görüldüğü gibi model firmaların hayati faaliyetlerin nasıl tasar-
lanacağını ile ilgili beş belirleyici (liderlik, politika ve strateji, çalışanlar, kay-
naklar ve süreçler) ve dört tane de ulaşılması gereken çıktıları göstergeleri (müş-
teriler çalışanlar, toplumla ve performansla ilgili sonuçlar) olmak üzere toplam 
dokuz göstergeden oluşmaktadır. Bu dokuz gösterge birbirleriyle uyumlu bir 
bütün oldukları takdirde arzu edilen mükemmellik modeline ulaşacağı söylene-
bilir. Kaliteli girdilerin, kaliteli çıktılara dönüştüğü bilinir olduğu halde firmalar 
performans ölçümlerinde sonuçta başarı elde etmek istiyorlarsa, sonuca direkt 
tesir eden bileşenlerin kaliteli ve elverişli girdilerden taviz vermemeleri oldukça 
gereklidir. Şekilden de anlaşılacağı üzere inovasyon ve öğrenme sürecin tama-
mında olması gereken çok önemli iki ana faktördür.

ENTEGRE (BÜTÜNLEŞMİŞ) PERFORMANS ÖLÇÜM MODELİ

 Entegre (bütünleşmiş) performans ölçümü, performans yönetimi esnasın-
daki tüm sürecin etkin ve verimli olarak çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en-
formasyon sistemi olarak tanımlanmaktadır (Bititci vd., 1997). Model, perfor-
mans değerleme sisteminin bütünlük ve yayılma olmak üzere iki kritik unsuru 
olduğunu vurgular. Bütünlük, performans ölçüm sisteminin firmanın ve/veya 
işin çeşitli alanlarındaki entegrasyonunu artırma yeteneği olarak tanımlanmak-
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tadır. Yayılma ise işletme amaç ve politikalarının modeli oluşturan tüm düzey-
lere yayılması olarak ifade edilmektedir. Bu model firma, işletme bölümleri, iş 
akış süreçleri ve eylemler olarak dört düzey üzerine inşa edilmiştir. Her bir dü-
zeyde paydaşlar, kontrol kriterleri, dışsal ölçütler, iyileştirme amaçları ve içsel 
ölçütler olmak üzere beş anahtar faktör yer almaktadır. İşletme departmanları, 
iş süreçleri ve eylemler, işletme çevresinin karmaşıklığı ve belirsizliği dikkate 
alınarak sınıflandırılmaktadır (Garengo vd., 2005: 38-39). Şekil 14’de görüle-
bileceği üzere model; işletme düzeyi, işletme departmanları düzeyi, iş süreçleri 
düzeyi ve eylemler düzeyi olmak üzere dört adım üzerinde değerlendirilmek-
tedir. Her bir düzeyde paydaşlar, kontrol kriterleri, dışsal ölçütler, iyileştirme 
amaçları ve içsel ölçütler olmak üzere beş anahtar faktör yer almaktadır. İşletme 
departmanları, iş süreçleri ve eylemler düzeyleri, işletme çevresinin karmaşıklı-
ğı ve belirsizliği dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Böylesi bir sınıflandırma 
ise içsel, dışsal, temel yetenek ve öğrenme faktörleri bakımından en uygun per-
formans ölçütlerinin tanımlanmasını mümkün kılmaktadır (Bititci vd., 1997). 
Esasında entegre performans ölçüm modeli ile firmalara vadedilen en önemli 
fayda sahip olunan tüm bileşenlerin birbiriyle entegre olmasının bütüncül olarak 
performans değerlendirmede farkındalık oluşturmasına katkıda bulunacağıdır. 
Zira performans değerlendirme komple bir süreç olduğu düşünüldüğünde işlet-
menin tüm yönleriyle performans değerlendirme çalışmalarına bir etken olarak 
katılması, performans ölçümünde elde edilen verilerin daha rasyonel olması an-
lamında önemlidir. 
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Şekil 7. Entegre Performans Ölçüm Modeli

SORUMLULUK TEMELLİ PERFORMANS DEĞERLEME 
MODELİ

Atkinson, Waterhouse ve Wells (1997) tarafından organizasyondaki tüm 
tarafları referans kabul ederek oluşturulan birçok boyutu performans değerlen-
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dirmede bileşen kabul eden bir modeldir.  Paydaş temelli performans değer-
lendirme tablosu olarak da nitelendirilen modele göre; işletme performansını 
işletmenin tüm taraflarının da işin içine katılarak ölçmeye dayalı bir yaklaşım-
dır. Bu performans değerlendirme modelinin farkı,  değerlendirme kriterlerini 
tek düze finansal olan performans göstergeleri ve finansal olmayan performans 
göstergeleri arasında değerlendirmekle yetinmeyip bunlara firmayla onun esas 
varlık sebebi kabul edilen paydaşları arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktadır. 
Modelin vadettiği en önemli çıktı, kâr amacı güdülsün, ya da güdülmesin günü-
müz dünyasında pek çok örgütsel yapı, birtakım gruplarla ilişki kurmak zorun-
dadır. Buna göre, herhangi bir firmanın uzun vadedeki başarı düzeyi, paydaşlar 
arasında birini diğerine tercih etmeden kontrollü ve bütüncül bir anlayışla tüm 
paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanma düzeyine bağlı olarak geliş-
mektedir (Çalhan, 2015:137). Bu modele göre bir işletmenin başarısından bah-
sedilmek isteniyorsa oluşturulacak kültürde uzun vadeli başarı temin edilmek 
isteniyorsa paydaşlar arasında tercih yaparken birini diğerinden üstün tutarak 
değil, tüm toplumun çıkarlarını gözeterek etkili, dengeli ve komple bir model 
tasarlanmalıdır.

Bütün işletmeler tabiatları gereği olarak farklı farklı gruplara sahip olmakla 
birlikte, genel anlamda müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, ortaklar ve toplum 
şeklinde öne çıkan beş ana gruptan oluşmaktadır (Atkinson vd., 1997: 27). Mo-
del, işletmenin paydaş beklentilerine, gereksinimlerine ve katkılarına ne ölçü-
de yaklaştığı ile ilgilidir. Model, firma paydaşlarının performansını, firmanın 
temel amaçlarının başarılmasındaki rolünü gözeterek konumlandırmalıdır.  Bu 
bakış açısıyla firma performansı, paydaşların performanslarının bir bileşkesidir. 
(Ağca ve Tunçer, 2015: 179).

Tablo 1’te çeşitli paydaş gruplarına ait birincil ve ikincil performans para-
metreleri yer almaktadır.
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Tablo 1. Firma Paydaşlarına Yönelik Birincil ve İkincil Performans  
Parametreleri

Paydaşlar Birincil Parametreler İkincil Parametreler

Ortaklar Yapılan yatırımlardan elde 
edilen getiriler

Gelir artış hızı
Giderdeki artış
Verimlilik
Sermaye oranları
Likidite oranları

Müşteriler Müşteri memnuniyeti
Hizmet kalitesinin niteliği

Farklı pazar ve ürün istekleri için 
tüketici araştırmaları, yeni pazar 
için yeterli sermaye

Çalışanlar Çalışanların motivasyonu
Çalışanların mesleki yeterliliği
Çalışanlarından elde edilen 
verimlilik

Çalışan düşüncelerinin çok yönlü 
ölçülmesi
Tüketici hizmet indekslerinin 
farklı boyutlarıyla ölçülmesi

Kamuoyu Toplum (halkın izlenimi) Çeşitli dışsal ölçümler

ORGANİZASYONEL PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ

KOBİ’ler için uyumluluk, süreç odaklılık ve kullanışlılık olmak üzere üçlü 
saç ayağı üzerine oturtulan bu model (Chennell vd., 2000) tarafından önerilmiş-
tir (Garengo vd., 2005: 37). Uyumluluk, seçilmiş performans göstergelerinin 
çalışanların tutumları ve işletme stratejisi hususlarında yakalanan uyumu des-
teklemesini ifade eder. Süreç odaklılık esasına göre düşünme, performans de-
ğerleme sisteminin sürecin izlenmesine, kontrolüne ve iyileştirilmesine yönelik 
olarak yapılandırılmasını belirtir. Kullanışlılık ise işletmenin her biriminde iş 
tanımlarının kaliteli olmasını ve uyumluluk esasıyla çalışan performans para-
metrelerini ele alan tutarlı bir ölçümleme sürecinin varlığını gösterir.
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Şekil 8. Organizasyonel Performans Değerleme Modeli

Organizasyonel performans değerleme modeli Şekil 8 ‘te görülmektedir. 
Model “yönetim alanı” ve “açık sistem teorisi” olarak adlandırılan iki anahtar 
yönetim yapısına dayanmaktadır. Yönetim alanı, farklı yetkilendirme, sorumlu-
luk dağıtımı ve yükümlülüklerin belirlenmesiyle birlikte üç yönetim alanı olan 
stratejik boyut, taktiksel boyut ve operasyonel boyuta odaklanırken; açık sistem 
teorisi işletme taraflarının tatminine dönük analizlerden yararlanarak işletmenin 
tüm çevresini gözetler (Lewis vd., 2007: 230). 

PERFORMANS PRİZMASI MODELİ

Neely, Adams ve Kennerley (2002) tarafından geliştirilen modele göre, re-
kabetçi iş ortamında başarıyı parola edinen işletmelerin anahtar roldeki taraf-
larının kimlerden oluştuğunu ve işletme taraflarının ne tür beklentilere sahip 
oldukları hakkında bilgi birikime sahip olmaları gerektiğini vurgular. Bu model, 
birçok performans ölçümleme modellerinin savunduğu strateji referanslılık de-
ğil, paydaş odaklı olmasını; dolayısıyla her şeyden önce paydaşlardan başlan-
ması gerektiğini savunmaktadır. 
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Performans Prizmasının Paydaşlara Ait İki Yüzü

Performans Prizmasının Paydaşlara Ait İki Yüzü 

Şekil 9. Performans Prizması Modeli

Performans prizması modeli, performans ölçüm sürecini paydaşların kim-
lerden ibaret olduğu ve ne istedikleri noktasını referans olarak kabul etmektedir. 
Performans prizması modeli, Şekil 9’ da görülebileceği üzere birbiriyle ilişkili 
beş yüzeyden oluşan bir yapıyla gösterilmektedir. Prizmanın en üstünde pay-
daşların tatmini, en alt katmanda ise paydaşların katkıları yer almaktadır. Bu iki 
yüzey arasında, sırasıyla stratejiler, süreçler ve temel yetenekler bulunmaktadır.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

457

Bu modele göre performans ölçümlemesi parametrelerini tasarlamak için 
hayati nitelikteki şu beş sorunun sorulması ve cevaplanması gerekmektedir. 
Bunlar (Neely vd., 2002: 15):

1.Firma için başrol oynayan paydaşlar kimlerden oluşmaktadır, beklentileri 
nelerdir?

2.   Başroldeki paydaş grubun arzu ve isteklerini karşılamak için nasıl bir 
stratejik yol izlenmelidir?

3. Bu stratejik yolları uygulamak amacıyla ne tür kritik süreçler tasarlana-
caktır?

4. Bu süreçleri etkin yönetebilmek için ve performansı arttırarak asgari ye-
tenekler ve farkındalıklara ihtiyaç var mıdır?

5. Asgari yetenekleri ve farkındalıkları bir üst seviyeye çıkartabilmek için 
paydaşlardan ne tür katkılara ihtiyaç vardır?

Firma performansının ölçümlenebilmesinde performans değerlendirirken 
bu beş soruya verilecek rasyonel cevaplar, firma performansına olumlu yönde 
tesir edebileceğinden söz edilebilir.

KOBİLER İÇİN ENTEGRE PERFORMANS MODELİ

Geleneksel muhasebe yaklaşımıyla beraber, faaliyet temelli maliyet yak-
laşımının birlikte değerlendirildiği ve Laitinen (2002) tarafından geliştirildiği 
bilinen modeldir. Model özellikle KOBİ’ler için tasarlanarak, KOBİ’lerin hiz-
metine sunulmuştur.

Şekil 10’da görüleceği üzere model,  ikisi dışsal faktör ve beşi de içsel 
faktör olmak üzere yedi adet performans gösterge boyutuyla ele alınmaktadır. 
Dışsal boyutları temsil eden finansal performans faktörü ile rekabet yeteneği 
faktörlerini; içsel sonuç ilişkisi bağlamında dışsal boyutlar finansal performans 
ile rekabet yeteneği göstergelerini; içsel faktörlerde maliyetler kalemleri, üretim 
faktörleri, işletme faaliyetleri, ürünler ya da hizmetler ve gelirlerle ilgili göster-
geleri kapsamaktadır. İçsel faktörler topyekûn üretim sürecini değerlendirmek 
için ele alınırken, dışsal faktörler işletmenin yaşam alanındaki rekabet durumu-
nu takip etmek için kullanılmaktadır (Ağca, 2009: 54).
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Şekil 10. Kobiler için Entegre Performans Modeli

SONUÇ

Geleneksel performans ölçüm modellerinin değerlendirme boyutunda tek 
kriteri olan finansal veriler, çok boyutlu performans ölçüm modellerinin sundu-
ğu finansal olmayan verilerin kullanılmasıyla her ne kadar daha rasyonel, sürdü-
rülebilir bir hale gelmiş olsa da firmalar performans ölçümü yaparken ciddi so-
runlarla karşı karşıya kalmaktadır (Yüksel, 2003: 181). Performans ölçütlerinin 
yanlış belirlenmesi, firmaların enerjilerini hedefledikleri faaliyetlerin dışında 
farklı alanlara odaklanmalarına neden olmaktadır.   Performans ölçütlerimiz her 
şeyden önce doğru belirlenmeli ve işletmenin tüm taraflarına dokunabilmelidir. 
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Etkin bir performans ölçüm sistemi, firmaların mevcut durumuna ve gelişmele-
rin gerekli olduğu alanlara ilişkin bilgileri hızlı bir şekilde sağlayabilme başarı-
sını gösterebilmelidir (Biçkes, 2011:169).

Ghalayini ve Noble (1996) çok boyutlu performans ölçüm sistemlerinin 
sağladığı avantajların yanında içinde barındırdığı dezavantajların varlığından 
firmaların haberdar olmaları gerekliliğini unutulmamalıdır. Bu sorunlar söyle 
özetlenebilir (Ghalayini ve Noble, 1996: 77):

•  Çok boyutlu performans ölçüm sistemlerinin asli görevi, kontrol ve gö-
zetim olması bakımından gelişim kaydedilmesi hususunda istenilen dü-
zeye erişememektedirler. 

•  Belli süreçlerin tamamlanması gerektiğinden, anlık ölçüm imkânı nok-
tasında kısıtlılıklar vardır.

•  Entegre performans ölçüm sistemleri statik bir yapıya sahiptirler. Geç-
miş durumlar, veriler esas alınır.

•  Sadece mevcut performans düzeyine odaklanıldığından, gelecek ile de-
ğerlendirme yapma güçlülüğünü doğasında barındırmaktadır. 

•  Ölçümün esasında küresel ölçekte mukayese yapmak için alt yapı kur-
ması arzu edilirken, operasyonel düzeyde yaşanan problemlerden dolayı 
yerel düzeyde kalmaktadır.

•  Ölçüm sistemlerinin tamamına yakın stratejik düzeyde, performans öl-
çütü olarak zamanın önemini dikkate almamaktadırlar.

•  Firmaların üretim esnasında;  faaliyetlerin izlenmesini, kontrol edilme-
sini ve iyileştirilmesini sağlayan herhangi bir mekanizma bulunmamak-
tadır.

Performans ölçümü firmaların kendilerini doğru analiz edebilmeleri için 
son derece gereklidir. Yapılan yanlış analizler firmanın karşılaşabilecekleri risk-
ler karşısında savunmasız bırakacaktır. İşletmeler önce kendi performanslarını 
hemen ardından rakiplerinin performansını dikkatle izlemelidir. Klasik anlamda 
gelir tablosu ve bilanço üzerinden yapılan performans ölçümleri günümüz dün-
yasında yetersiz kalmaktadır. Modern performans ölçüm metodlarından yararla-
nılarak daha etkin sonuçlar alınabileceği göz ardı edilmemelidir.
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNU, SORUNA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Giray Saynur DERMAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,  İstanbul /  Türkiye

Öz: Dağlık Karabağ sorunu, SSCB’nin dağılmasından hemen önce başla-
yan bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sorunun, tarafları yanı sıra Tür-
kiye’yi de etkileyen bir sorun olması dolayısıyla bu konu hakkında araştırma 
yapılması tercih edilmiştir. Konuyu yazarken kaynak sıkıntısı yaşandığı söyle-
nemez. Ancak dünya kamuoyunun bu soruna ilgisinin yeterli olmadığının farkı-
na varılmıştır. Bu çalışmada öncelikle Dağlık Karabağ bölgesinin tarihsel süreç 
içerisindeki konumu, siyasi, ekonomik, sosyal yapısı ve jeopolitik konumu in-
celenmiştir.  Ardından Dağlık Karabağ sorununu ortaya çıkaran ve tırmandıran 
dinamikler incelenerek sorunun taraflarının bölgeye ve soruna yönelik hedefleri 
ve politikaları bu dönemde yaşanan olaylar ve ortaya çıkan krizler incelene-
rek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden sonra uluslararası örgütlerin ve 
küresel ve bölgesel güçlerin soruna yaklaşımını ve politikaları incelenmesinin 
ardından sorunun çözümüne dair ortaya atılan önerileri ve yaklaşımları ele alın-
mıştır. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dağlık Karabağ bölgesi, Güney Kafkasya’nın en önemli alanlarından biri 
olarak 19. yüzyıldan beri karşımıza çıkmaktadır. O dönemden beri bölge üze-
rinde Çarlık Rusya’sı, İran ve daha sonra Osmanlı’nın devamı olarak Türkiye 
çeşitli hedefler peşindedir. Karabağ bu üç aktör için bir anahtar nokta rolünü üst-
lenmiştir. Bu öneminden dolayı Rusya, Çarlık döneminden başlayan daha sonra 
SSCB ile devam eden süreçte buraya yoğun bir Ermeni göç politikası uygula-
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mıştır. Uygulanan bu politika nedeniyle bölgede etnik ve dinsel milliyetçilik ön 
plana çıkmıştır (Sarıahmetoğlu, 2011:175).  Hızla tırmanan bu etnik dinsel so-
run takvimler 1988 yılını gösterdiğinde Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali 
ile farklı bir boyuta ulaşmıştır. Bu işgal ile birlikte şiddetli bir çatışma ortamı 
baş göstermiş ve Rusya gibi büyük güçlerin desteğini arkasına alan Ermenistan 
sorumsuzca hareket ederek binlerce insanın acımasızca ölümüne, binlerce in-
sanın mülteci durumuna düşüp, topraklarını terk etmesine neden olmuştur. Bu 
işgale sırasında insanlığın bile utandığı Hocalı Katliamı yaşanmıştır. Ermeni 
işgal güçleri Hocalı kasabasında yaşayan binlerce insanı çocuk, kadın, yaşlı 
gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin canice katletmiştir. Bu işgal sonrasında 
Ermenistan, Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmiş ve bu işgal ateşkes 
antlaşması ile birlikte günümüze kadar yürürlükte kalmıştır. İşgal sonrasında so-
runun çözümü için çaba sarf eden uluslararası kuruluşlardan en çok öne çıkanlar 
ise AGİT, BM ve İKÖ olmuştur. Bu örgütler işgalin bir an önce son bulması ve 
uygulanan haksız tutumun sonlandırılması adına çağrıda bulunmuşlardır. Ancak 
bu çağrılar Ermenistan tarafından dikkate alınmamış ve uluslararası hukuk açık-
ça ihlal edilmiştir. Ermenistan’ın bu cesur tavırları arkasında yatan en önemli 
sebep ise tabiî ki Rusya’nın vermiş olduğu destek ve örgütlerde Ermenistan’a 
uygulanacak yaptırımları önlemesidir. Sorunun tarafı olarak tavır ortaya koyan 
ya da çözüm için faaliyetlere katılan örgütler: AGİT, BM, AK, NATO, İKÖ, 
KEİ; devletler ise ABD, Rusya, Türkiye, İran, Fransa’dır.

Ermenistan’ın bu sorumsuzluğu arkasındaki gücün ve uygulanmayan yap-
tırımların bir diğer sebebi ise batı devletlerinde uygulanan yoğun lobi faaliyet-
leridir. Bu sorun ülkeler arası ilişkilerin kurulması ve gelişmesi yönündeki en 
büyük engellerdendir. Buna çalışmamızda yer verdiğimiz Türkiye – Azerbaycan 
ve Ermenistan ilişkilerini örnek verebiliriz. Zira bu doğrultuda Dağlık Karabağ 
sorununun önce Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerini çıkmaza soktuğu dola-
yısıyla da her iki ülke ile özellikle Ermenistan’la ilişki kurmada Türkiye’nin 
elini zora soktuğunu görmekteyiz. İlişkilerin gelişmesi için öncelikli hedefin, 
çözümü şimdilik imkânsız olan Dağlık Karabağ sorununun halledilmesi olması 
gerektiğini söyleyebiliriz.

ÇALIŞMANIN KONUSU

Çalışmamızın konusu Dağlık Karabağ sorununun nedenleri, çözüm için 
atılan adımlar, çözümü önündeki engeller ve çözüme dair atılacak adımlardır. 
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Çalışmada Dağlık Karabağ’ın tarihsel gelişiminden, sorunun ortaya çıkışını ve 
ardından sorunun ne yönde ilerlediğini ve soruna etki eden faktörleri birer birer 
inceleyeceğiz.

ÖNEMİ

Çalışmanın önemi, her ne kadar taraf tutulacak boyutta bir sorun olmasına 
rağmen özgün ve objektif bir yaklaşımla ele alınmış olmasıdır. Bu sorunla ilgi-
li günümüze kadar yapılan birçok çalışma, olayda yaşananlar ve çalışmayı ele 
alanların duygusal tutumlarından dolayı zaman zaman objektifliğini ve berabe-
rinde bilimselliğini yitirmiştir. Bizim bu çalışmada objektif olmamızın nedenle-
rinden biride olayın tarihsel bir çerçevede işlenmiş olmasıdır. Çünkü bu konuda 
yazılan eserler ne kadar taraflı olursa olsun tarih ve gerçekler asla değişmez.

AMACI

Bu çalışmada Dağlık Karabağ sorununun tarihsel arka planına ışık tutulmuş 
ve bu perspektifte gelece ilişkin yaşanması muhtemel senaryoların neler oldu-
ğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda sorunun çözümüne ilişkin 
atılacak adımların neler olabileceği, atılan bu adımlar sonrasında sorunun nasıl 
ve hangi yöne evrileceği, daha sonra ise çözüm ya da çözümsüzlük durumunda 
bunun ikili, bölgesel ve küresel anlamda ne gibi yansımalarının olabileceği or-
taya konulmak istenmiştir. 

İÇERİĞİ

Bu çalışmada öncelikle konuya ilişkin bir özet geçilmiş ardından kısa ve 
sade bir giriş bölümüyle çalışmanın gidişatı ele alınmıştır. Giriş bölümünün de-
tayında ise çalışmanın önemi, amacı, içeriği, yöntemi ve kapsamı ele alınarak 
bunlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Üç bölümde ele alınan çalışmanın 
ilk bölümünde Karabağ’ın yapısıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunduk. 
Bu anlamda Karabağ’ın siyasi yapısı, tarihsel gelişimi, ekonomik – sosyal yapı-
sı ve jeopolitik konumu hakkında incelemelerde bulunulmuştur. İkinci bölümde 
Karabağ sorununun detayına inilmiş, sorunun başlangıcı, sorun devam ederken 
yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler ışığındaki planlar ele alınmıştır. Bununla 
beraber soruna ilişkin uluslararası örgütlerin, bölgesel ve küresel güçlerin so-
runa yaklaşımı ve çözüme ilişkin tavırları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise 
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sorunun bölgedeki ikili ilişkilere ve bunun Türkiye’ye yansıması değerlendi-
rilmiş ve daha sonra çözüme ilişkin yaklaşımlar ele alınmıştır. Son bölümde 
sonuç kısmında ise konu işlenirken elde edilen verilerden sorunun çözümüne ve 
geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. 

YÖNTEMİ

Bu çalışmada yöntem olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu 
doğrultuda birçok kütüphanede kaynak taraması yapılmış birçok makale ve der-
giden yararlanılmıştır. 

KAPSAMI

Çalışma kapsamında Karabağ sorununun tarihsel süreci, gelişimi, bölgesin-
de yarattığı etkiler, aktörlerin soruna yaklaşımı ve sorunun geleceği masaya ya-
tırılmıştır. Çalışmada akademik kurallara uygun hareket edilmiş ve birçok kitap, 
makale, dergi, internet kaynağı ve dijital dokümandan yararlanılmıştır. 

DAĞLIK KARABAĞ’IN YAPISINA GENEL BAKIŞ

Dağlık Karabağ Bölgesi, Güney Kafkasya’nın her anlamda birbirine zıt ve 
rakip iki ülkesi olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzunca mücadelenin 
yaşandığı bir bölgedir. Tarihsel olarak baktığımızda sorunun ortaya çıktığı ilk 
yıllara kadar yani 1988 döneminin öncesine kadar bölge Ermenistan tarafından 
sürekli sahiplenilmekteydi. Sorunun diğer tarafında bulunan Azerbaycan ise bu 
toprakların geçmişten beri kadim bir Türk yurdu olduğuna vurgu yapıp, Erme-
nistan’ın bu topraklar üzerindeki iddia ve emellerinden rahatsızlık duyduğunu 
belirtmekteydi. Dağlık Karabağ sorununu iyi analiz edebilmek, fikir beyan ede-
bilmek ve sorunun çözümü için katkıda bulunmak için öncelikle tarihsel olarak 
bir çerçeve oluşturmak şarttır.

Coğrafi konumuna baktığımızda Karabağ bölgesi bir kısmı Ermenistan di-
ğer kısmı ise Azerbaycan toprakları içinde yer almaktadır. Ermenistan toprakları 
içinde yer alan Gökçe Göl ve Azerbaycan’da bulunun Kür ve Aras nehirleri 
arasındaki bölge Karabağ’ı oluşturmaktadır (Cabbarlı, 2009:1). Karabağ’ın gü-
nümüzdeki alanına baktığımızda karşımıza Kafkas sıradağlarının güney doğu-
sunda bulunan 4400 kilometrekarelik bir alan çıkmaktadır ve bu bölge statü ge-
reği Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölgedir. Yine coğrafi bir tanımla açıklamak 
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gerekirse Azerbaycan topraklarında bulunan nehirler bölgenin doğal sınırlarını 
oluşturmaktadır. Karabağ ise volkanik dağlarla kaplı yüksek bir yayla olup aynı 
zamanda 18 bin kilometrekare yüzölçümüne sahiptir (Abbaslı, 2011:167).

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Ermenilerin eline geçen Erivan, 
Zengezur ve Gökçe bölgeleriyle birlikte Nahcivan bölgesi arasında bütünlük 
oluşturan Karabağ’ın nüfus yoğunluğuna baktığımızda ise Ermeni kökenlilerin 
çoğunluğu oluşturduğunu görmekteyiz. Ancak bunun tarihsel birtakım demog-
rafik olaylar sonucunda ortaya çıktığını görmekteyiz. Nitekim 1800’lü yıllardan 
beri özellikle Rus’ların baskı politikaları sonucunda bölgeye göç ettirilen Erme-
niler burada nüfus çoğunluğu sağlamaya başladı. 1896 ve 1908 yıllarında devam 
eden bu göç dalgası beraberinde 400 bin Ermeni’yi bölgeye getirdi. Bu dönem-
de gerçekleşen diğer göç dalgaları da hesaplandığında aslında Güney Kafkasya 
bölgesinde yaşayan 1.3 milyon Ermeni’den yaklaşık olarak 1 milyonunun bu 
toprakların yerli halkından olmadığını görmekteyiz (Hasanov, 2013:304-305).

Nüfus çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Karabağ’ın nüfusu 1979 sa-
yımına bakıldığında 162 bin civarındaydı. Bu rakamın 37 binini Azeriler oluş-
tururken, 123 binini Ermeniler oluşturmaktaydı. (Attar, 2005:6). Aradaki bu 
devasa farkında belirttiğimiz gibi 1800’lü yıllardan beri süregelen demografik 
politikalar sonucunda oluştuğunu görmekteyiz. Yine Birinci Dünya Savaşı son-
rasında İngilizlerin yapmış olduğu araştırmalara göre daha önce bölgede çoğun-
luğu oluşturan Azeriler karşısında nüfus olarak üstünlük sağlayan Ermenilere en 
önemli destek ve katkı SSCB döneminde gerçekleşmiştir (Hasanov, 2013:306).

Karabağ’ın coğrafi konumu ve özellikleri aynı zamanda iklimi ile entegre 
bir görünüm sergilemektedir. Azerbaycan’ın bulunduğu iklim kuşağının bulun-
duğu bölgede yıllık ortalama sıcaklık 0-10 derece iken fazla yağış almadığını 
ve yağış miktarının ise yine yıllık bazda 600-1200 mm olduğunu görmekteyiz. 
Karabağ’da ise karasal iklimin etkisini görmekteyiz. Sıcaklık değerlerinde ka-
sım aylarında en düşük -13 derece iken yaz aylarında ise en yüksek 26 dereceyi 
görebilmek mümkündür. Bitki örtüsü açısından da aynı şekilde önemli bir zen-
ginliğe sahip olan Karabağ, edebiyatla ilgilenen Azeri sanat adamlarının ilham 
kaynağı olmuştur. Su kaynakları, temiz havası, kalın kış ve kar örtüsüyle tarih 
boyunca göç eden kavimlere de ev sahipliği yapmıştır (Attar, 2005:7).

Merkez olarak değerlendirdiğimizde ise Karabağ doğusuna Bedre, Mirbe-
şir, Ağdam, Ağrabedi ve Fuzuli; güneyine Cebrail, Gubadlı; batısına Laçin ve 
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Kelbecer ve kuzeyine ise İsmaillie illerini almış bir bölgedir. Coğrafi potansi-
yelinden dolayı tarih boyunca yerleşim yeri olarak büyük bir görev üstlenmiştir 
(Attar, 2005:7).

Tarihi milat öncesine dayanan Ablan Krallığı ve bu krallığa bağlı etnik 
grupların ortaya çıkışı Sakların etkisiyledir. Saklar bu bölgede yaşayan en eski 
etnik grup olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze Karabağ’da yaşayan 
Türklerin kökeninin ise Saklar’a dayandığı tahmin edilmektedir. Tabi tüm bu 
olası tahminlere karşı Ermenilerde antitezler üretip bölgenin Azerbaycan tari-
hinde yer edinmesine karşı çıkmaya çalışmaktadır (Attar, 2005:3-5).

Ünlü gezgin ve bilim adamı Evliya Çelebi meşhur eseri Seyahatname’de 
Azerbaycan topraklarını anlatırken Karabağ’ı Küçük Azerbaycan olarak ta-
nımlamaktadır. Tabi Ruslar bölgeyi işgal ettikten sonra farklı isimlerde burayı 
anmaktan geri durmamışlardır. Arap, Fars, Azeri ve diğer bir çok milletin kay-
naklarına bakıldığında Karabağ adı, Kara ve Bağ kelimelerinin birleşmesiyle 
meydana gelen bir kelimedir. Büyük ve muhteşem anlamını taşıyan Kara, Far-
sça kökenli Türkçe bir kelimedir. İsim olarak kökeni bile Türkçeye dayanan 
Karabağ’ın bu şekilde Ermeni iddialarını çürüttüğünü görmemiz mümkündür 
(Latifaci, 2011:36).

Dağlık Karabağ’ın Siyasi Yapısı ve Tarihsel Gelişimi

Arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen verilerden oluşturualn raporlar 
incelendiğinde Karabağ, insanlığın en eski yerleşim merkezlerinden biri ola-
rak karşımıza çıkıyor. Azıh ve Tağla mağaralarında ve daha sonra Hocalı Ya-
pıtlarındaki çalışmalar bizi M.Ö. 17-18. Yüzyıllara götürmektedir. Bu veriler 
Karabağ’ın eski yıllardan beri bir yerleşim merkezi olarak kullanıldığını ortaya 
koymaktadır (Abbaslı, 2011:31).

İçine Karabağ’ıda dahil ettiğimiz günümüz Azerbaycan’ında türk soyun-
dan gelmiş olan Sakalar hakimiyet kurmuştur. Sakalar aynı zamanda Gökçegöl, 
Gence, Nahçıvan, Karabağ ve Muğan bölgelerinde yaşamışlardır. Yine gürcü 
kaynaklarına bakıldığında Hun Türklerinin bu bölgede varlık gösterdiğini daha 
sonraki dönemlerde ise yine Türk soyundan gelen Arskılıklar, Mamıklar, Sara-
gurlar ve Hazarlar da hakimiyet kurduğunu görmekteyiz (İşyar, 2004:90).

M.S. 4. Yüzyılda bölgede hakim olan Hunlar, dönemin güçlü devletleri Sa-
sanilere rağmen bu coğrafyaya akın etmişler ve hakimiyet kurmayı başarmış-
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lar. Müslümanlığın yayıldığı ve güç kazandığı dönemde İslamiyetin hakimiyet 
alanına giren bu bölge sonra Selçuklu ve ardından büyük Moğol istilasına uğ-
ramıştır. Oğuz Türklerinin de 10. Yüzyıllın başlarında bölgeye yoğun bir göçü 
görülmektedir. Nitekim devam eden dönemde Türkmen – Oğuz boyları burayı 
kendilerine yurt edinmişlerdir. Bölgeye hakim olan boylar Bizans tehdidinden 
endişe duymuşlar. Bu endişelerine karşılık olarak Bizans bölgedeki toplumları 
Ortodoks mezhebine girmeye zorlamış ve akabinde hakimiyet altına almıştır. 
Bu olaylar sonucunda ise bölgede bir Ermeni toplumu ve Ermenilere ait bir 
devlet kalmamıştır. 1071 yılından itibaren başlayan Türk akınları yoğunlaşmış, 
Selçuklu hâkimiyetinin ardından ise buradaki Ermeniler Kilikya bölgesine göç 
etmeye başlamışlardır. Zayıflayan Selçuklu döneminde geri dönme eylemi için-
de olan Ermeniler bu defa Moğol tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır. Yine 
İlhanlı, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerinin yönetimi altına giren Karabağ 
Bölgesi son olarak Osmanlı ve Safevi devletleri arasında bir tampon bölge göre-
vini yerine getirmiştir. Çalışmamızın konusu olan Karabağ ise bir hanlık olarak 
1747 yılında Şuşa merkezli olarak kurulmuştur. Kuruluşundan beri Karabağ’da 
Penah Ali Han Saraşlı, İbrahim Halil Han Penah Ali oğlu ve Mehdikulu Han 
hükümdarlık yapmışlardır (Attar, 1990:1).

Ele aldığımız perspektiften bakacak olursak geçmiş dönemden işgal edilene 
kadar Karabağ tamamen bir Türk yurdu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ermeni-
lere ait hakim bir yönetim yada güç unsuru bulunmamaktadır. Var olan Ermeni 
toplumunun da bir devlet, hanlık veya herhangi bir hegemonya oluşturacak se-
viyede olmadığını görmekteyiz. Türk yurdu ve egemenliği altında bulunan Ka-
rabağ 1805 yılında Çarlık Rusya’sı tarafından işgal edilmiş ve ardından 1813 yı-
lında imzalanan Gülistan Antlaşmasıyla yine Rusya’ya bırakılmıştır. Bu tarihten 
sonra yoğun bir Rus baskısı altında kalan bölgede Türk nüfusu üzerinde etkin 
politikalar işletilmiş ve Türkler bölgeden uzaklaştırılmıştır (İşyar, 2004,173). 
Yine Türklerin bölgeden uzaklaştırılması sağlanırken boşalan yerleşim yerle-
rine Ermenilerin iskan ettirilmesi tabiî ki Osmanlı’ya karşı bir tampon bölge 
kurmanın yani Osmanlı’nın Kafkasya’ya ilerlemesini durdurmak yada oradaki 
Türklerden yardım almasını engellemek bu politikanın yegane sebebiydi.

Bolşevik Devrimi sonrasın SSCB döneminde Dağlık Karabağ bölgesinin 
¾’ünün Sovyet Ermenistan’a verilmesi kararı alındı ancak daha sonra karar tek-
rar değerlendirildi ve Dağlık Karabağ, Azerbaycan SSCB’ye bağlı otonom bir 
özerk bölge ilan edildi. Bu kararda en büyük etki şüphesiz Stalin olarak karşı-
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mıza çıkmaktadır. SSCB 1936’da ilan ettiği anayasasında Dağlık Karabağ’ın 
mevcut statüsünün korunmasını karara bağlamıştır. Yine bu yıllarda Türklere 
karşı haksız ve tutarsız bir takım baskılar yapılmaktaydı. Sebepsiz yargılamalar, 
gerekçesiz infazlar, hukuksuz mahkemeler ve mahkemelerin başında bulunan 
kural tanımayan Ermeniler Türklere karşı zalimce tavırlar sergilemiş ve Türkle-
rin anayurtlarını terk etmelerini sağlamışlardır (Attar, 2005:92-93).

1988 yılına gelindiğinde yani SSCB’nin dağılışından hemen önce Karabağ 
sorunu ortaya çıkıyor ve bu sorun Azerbaycan – Ermenistan savaşına ve bölge-
nin istikrarsızlığına neden oluyor.

Dağlık Karabağ’ın Ekonomik Yapısı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki mücadelenin merkezi olan Karabağ 
ekonomisi tüm bu olumsuzluklara ve çıkmazlara rağmen büyüme trendini kay-
betmemiştir. Savaş sonrasında parçalanmış bir bölge olarak karşımıza çıkan Ka-
rabağ, ekonomik olarak gelişim sağlamıştır. GSYH’sı 1999’da 59 milyon dolar 
olan Karabağ, SSCB yönetimi altındayken bu rakamın %80 daha aşağısınday-
dı. 21. Yüzyıla gelindiğinde ise daha büyük ekonomik ilerleme sağlayan Kara-
bağ’ın GSYH’sı 114 milyon dolara yükselmiştir. Enflasyon oranlarında ise yine 
2000’li yıllarda TÜFE %34 artarken, GSYH %116 artış sağlamıştır. GYSH’nın 
önemli bir kısmı hizmet sektöründe bulunurken diğer tarafa baktığımızda tarım, 
imalat ve inşaat sektörlerini görmekteyiz (www.diplomatictraffic.com/highligh-
ts_archives.asp?ID=163, 11.02.2010). 

Karabağ’da yatırım anlamında ise altın madenciliği, elmas parlatma, ku-
yumculuk, telekomünikasyon ve tabiî ki tarım bulunmaktadır. Karabağ’ı genel 
çerçevede ele alırken coğrafyasından, ikliminden özellikle bahsetmiştik. İşte bu 
alandaki avantajlardan dolayı tarım ve tarımla birlikte hayvancılık önemli bir 
sektör haline gelerek ekonomiye dinamizm kazandırmıştır. Enerji alanında dışa 
bağımlılığı göze çarpan Karabağ bu alanda gelişimi öngören planlar yapmak-
tadır. 

Enerjide üstün verimlilik sağlayarak hem kendi ihtiyacını karşılamak hem-
de ihracat alanında avantaj sağlamak hedefleniyor. Yer altı kaynakları açısından 
da çok verimli ya da çok verimsiz olduğu söylenemeyecek olan Karabağ, mer-
mer, alçı taşı, kireç, bakır ve altın yataklarına sahiptir (Attar, 2005:7)
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Dağlık Karabağ’ın Sosyal Yapısı

Ekonomik alanda gelişme sağlayan ve ilerleme kaydeden Dağlık Karabağ 
sosyal alanda bu kadar şansı ve becerikli olamamıştır. Ermenistan işgali sonra-
sında uygulanan zorunlu göç politikası insanları yurtlarından etmiş ve mülteci 
durumuna düşürmüştür. Mülteci durumuna düşen toplumda hem sosyal hemde 
ekonomik sorunlar baş göstermiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin politikaları sonrasında Ermenistan’da 
yaşayan Azeriler zorunlu göçe maruz bırakılmışlardır. Bu göçler bizzat devlet 
eliyle yapılmış ve Azeriler Azerbaycan sınırlarına gönderilmiştir. Bu göçler ve 
baskılar aynı zamanda Azerlerin yaşadıkları bölgede bir Ermeni sosyolojik ta-
banı oluşturmuş ve Azeriler bıraktıkları yerde azınlık konumuna düşmüşlerdir. 
Karabağ işgali sonrasında da devam eden zorunlu göçlerde yurtlarını terk eden-
lerin etnik olarak Oğuz Türklerine, dinsel olarakta Müslümanlığa bağlı Caferi/
Şii mezhebine bağlı olduğunu görmekteyiz. Aslında tüm bunlara baktığımız-
da yapılanlarda etnik olduğu kadar dinselde bir tasfiye politikasının olduğunu 
görmekteyiz. Bu politikalara maruz kalan Azeriler gittikleri genellikle tarım ve 
hayvancılıkla uğraşmak zorunda kalmışlardır (Cabbarlı, 2009:8).

Dağlık Karabağ’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu

Ülkeler, milletler yüzyıllar boyunca bir bölgeye ya da toprağa sahip olmak 
için, orada kendi egemenliklerini kurmak, kendi uluslarını yaşatmak ve ideal-
lerini gerçekleştirmek için karşılıklı mücadele etmişlerdir. İşte bu mücadelenin 
bir örneği de Karabağ’da görülmektedir. Karabağ, Güney Kafkasya bölgesinin 
hakimiyetini sağlamak açısından önemli bir noktadır. Bu bölgeyi elinde bulun-
duran gücün kim olduğuna bakarak hangi tehditlere karşı önem arz edeceğini 
ortaya çıkarmamız kolay olacaktır. Rusya açısından baktığımızda Karabağ’ın 
kontrolü geçmiş tarihte Osmanlı, günümüzde Türkiye, İran gibi ülkelere karşı 
kullanılabilecek bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti açısında 
baktığımızda Çarlık Rusyası, Safeviler gibi tehditlere karşı tampon bölge görevi 
üstelenebilecek bir yerdir Karabağ. Yine Azerbaycan ve Ermenistan açısından 
da birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilecekleri stratejik bir noktadır. Karabağ’ı 
elinde bulunduran ülke ya da güç hiç şüphesiz Trans-Kafkasya olarak adlandırı-
lan stratejik bölgenin kontrolünde güç kazanacak ve bölgedeki hedefleri konu-
sunda avantaj elde edecektir.
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Enerji alanında dünyada önemli bir yere sahip olan Kafkasya’da petrol ve 
doğal gaz kaynaklarının kontrolünü sağlamak açısından, bölgeden geçen petrol 
ve doğalgaz boru hatlarında söz sahibi olma bağlamında ve ekonomik gelir elde 
etme konusunda çok önemli bir bölgedir Dağlık Karabağ. Bu özelliklerinden 
dolayı bölgesel ve küresel güçlerin ilgi odağı olmasını normal karşılayabiliyo-
ruz. Bu özelliğinden dolayı Karabağ sorununda bölge ülkeleri bir yana ABD, 
Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerinde soruna doğrudan ya da dolaylı ilgi 
gösterdiğini görmekteyiz. Yine AB açısından enerji transferi konusunda ilişkili 
bir bölge olan Karabağ, ayrı bir önem arz etmektedir. Elimizdeki tüm bu argü-
manları bir araya getirdiğimizde Dağlık Karabağ’ın jeopolitik ve jeostratejik 
açıdan ne denli önemli olduğunu görebilmekte ve anlayabilmekteyiz.

GÜNEY KAFKASYA’NIN KANAYAN YARASI: DAĞLIK 
KARABAĞ

İkinci bölümde Dağlık Karabağ’ın ve bu sorunun Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında nasıl ortaya çıktığını, sürecin nasıl geliştiğini, tarafların gerçekleşen 
olaylar karşısında ortaya attıkları iddialarını inceleyeceğiz. Beraberinde ulusla-
rarası kamuoyunun, uluslararsı kuruluşların, bölge ve dünya ülkelerinin soruna 
yaklaşımını ve çözüm önerilerini ele alacağız. Bunları değerlendirirken dünya 
ülkelerinde ermeni lobi faaliyetlerini ve bunun sürece etkisini de işleyeceğiz.

Tarih İçinde Dağlık Karabağ Sorunu

Birinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan Wilson İlkeleri ve Milletlerin 
Haklar Bildirgesinde her ulusun kendi geleceğini tayin edebilme konusunda hak 
sahibi olduğu belirtilmiştir. Dönemin Bolşevik yönetimi de bu ilkeyi benimse-
yince bölgede bir güç boşluğu ortaya çıkmıştır. Dünya savaşının galipleri tara-
fında yer alan Ermeniler kurdukları bölgesel terör gruplarıyla büyük katliamlara 
imza atmışlar ve yaklaşık 30 bin Azerbaycan Türkü’nü katletmişlerdir (Abbaslı, 
2011:16). Karabağ’ın siyasi geçmişini ele aldığımız bölümde bahsettiğimiz gibi 
1921 yılında Karabağ’ın yönetimi önce Ermenilere ardından Azerilere verilmiş-
tir ve Azerbaycan’a bağlı otonom bir bölge haline gelmiştir (Gürses, 2001:253).

Silahlı eylem ve işgal her ne kadar 1988 tarihini gösterse de Ermenilerin 
Dağlık Karabağ hevesleri 1960’lı yıllarda kendini göstermiştir. Ermenilerin ide-
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ali olarak bilinen “ denizden denize büyük Ermenistan “ söylemi doğrultusunda 
bu stratejik bölge işgale uğratılmıştır (Şimşir, 2009:24).

Sorunun Ortaya Çıkışı ve Başlangıcı

Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıktığı 1988 yılına gelmeden önce de-
ğinilmesi gereken birkaç husus var. Olayların başlamasından önce, başladığı 
dönem ve SSCB’nin çöküşüyle devam eden süreçte Ermeniler SSCB merkezi 
yönetimi tarafından açıkça desteklenmiştir. Bu açık desteği arkasında hisseden 
Ermenistan bir saldırganlık politikası güderek binlerce sivilin katledilmesine, 
çok sayıda yerleşim biriminin yağmalanıp yıkılmasına sebep olmuştur. SSCB 
hükümeti ise tüm bu haksız ve hukuksuz zalimce işgal tavırları karşısında her-
hangi bir önlem almamış ve buna gerek duymadığını da açıkça ortaya koy-
muştur. Yine Sovyet merkezi basınıda aynı şekilde olaylarda kesinlikle taraf 
tutarak gerçeklerin konuşulması ve tartışılmasının önünde bir engel olmuştur. 
SSCB’nin kararsızlığı ve ilkesizliği Ermenistan’ın önünü açtı ve olaylar artık 
farklı bir boyuta ulaştı. Bu noktadan sonra ise artık Azerbaycan’da tepkisiz kal-
mayarak elinde bulunan toprakları korumak için mücadele etmeye başladı (Ha-
sanov, 2013:309-310).

Takvimler 22 Şubat 1988’i gösterdiğinde Dağlık Karabağ Özerk Sovyet’i, 
Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması yönünde bir karar almıştır ancak bu karar 
Moskova yönetimi tarafından reddedilmiştir (Oran, 2005:401). Moskova yö-
netiminin bu kararının ardından şiddetlenen olaylar sonucunda Dağlık Kara-
bağ Özerk bölgesi Azerbaycan sorumluluğundan alınıp özel bir komisyon ta-
rafından yönetilmek üzere merkezi hükümete bırakılmıştır. Daha sonra ise yine 
Ermenileri rahatsız eden bir karar alınarak bölgenin yönetimi tekrar Azerilere 
bırakılmıştır.bu kararın ardından Azeriler ve Ermeniler arasındaki çatışmalar 
büyüdü ve akabinde 1990 yılında Sovyet ordusu Azerbaycan’a müdahale etti 
(Yalçınkaya, 2006:446). Azeriler ve Ermeniler arasında 1990’da imzalanan 
ateşkes antlaşması tarafların sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı 
başarılı olamamıştır. Bu süreç devam ederken Azerbaycan bağımsızlığını ilan 
etti. Ancak bu bağımsızlığa Ermenistan ve Ermenistan’ın Karabağ bölgesinde 
bulunan silahlı milisleri tepki göstererek silahlı eylemlere başladı. Bu eylemler 
sonucunda Azerbaycan toprakları bir kez daha işgale uğradı. Bu işgal politikası 
devam ederken Ermenistan tavrını ve amacını belirten bir tutum sergilemiş ve 
bu yönde açıklamalar yapmıştır. Ermenistan, Azerbaycan’dan bir toprak talep 
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etmediğini, sorunun Azerbaycan’ın bir iç meselesi olduğunu ve bu meselenin 
çözümünü istediklerini belirtmiştir. Aslında bu açıklama her ne kadar olumlu 
düşünceler barındırsada burada Ermenistan’ın asıl amacı meseleyi self determi-
nasyon ilkesi çerçevesinde çözmek ve bunu empoze etmektir. Böylece yapmış 
olduğu işgal ve hukuka aykırı eylem ve tutumlarında üstünü kapatmayı hedef-
lemiştir.

Kriz ve Savaş Ortamında Yaşanan Gelişmeler

Karabağ krizinin ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren başlayan bağımsızlık 
dalgası 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte sona er-
miştir. 1991 ekiminde Azerbaycan parlamentosu bağımsızlık hakkında gelen 
anayasal bildiriyi kabul etmiştir. 21 Aralık 1991’de SSCB hukuki anlamda sona 
ermiştir ve Azerbaycan’la birlikte Ermenistan bağımsızlığını kazanmışlardır. 
Bu bağımsızlık sonrasında Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın özerk statüsünü fes-
hettiğini ve tamamen merkezi yönetime bağladığını duyurmuştur. Bu karara 
Ermenistan’ın tepkisi gecikmemiş ve bağımsızlık referandumuyla bağımsızlık 
ilan ederek karşılık vermişlerdir ve Yukarı Karabağ Özerk cumhuriyeti adıyla 
BDT’ye başvurmuşlardır ancak bu talep BDT tarafından reddedilmiştir (Oran, 
2005:401).

İki taraf arasında yaşanan silahlı ve çatışma boyutundaki mücadele 1988-
1994 Karabağ savaşı olarak kayıtlara geçmiştir. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi 
(DKÖB)’ndeki bazı Azeri yerleşim birimlerine Ermeniler tarafından baskınlar 
düzenlenip ve her yer ateşe verilmiştir. Yine bu dönemde Moskova-Bakü seferi-
ni yapan yolcu trenine, Tiflis-Bakü, Bakü-Ağdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Hocalı 
seferlerini yapan otobüslere Ermenilerce terör saldırıların düzenlenmiş ve bin-
lerce sivil hayatını kaybetmiştir (Hasanov, 2013:309).

Devam eden şiddetli çatışmalar 1992 yılına gelindiğinde Rus birlikleri-
nin bölgeden çekilmesiyle daha da artmış ve yüzbinlerce Azeri mülteci Kara-
bağ’dan yani özyurtlarından kaçmak zorunda bırakılmıştır. Şubat ayı boyunca 
devam eden çatışmalar kendi sınırlarının aşıp Şuşa, Akdam, Laçin bölgesine ve 
Azerbaycan-Ermenistan sınırına yayılmıştır. Çatışmalar beraberinde büyük bir 
etnik kıyımıda beraberinde getirmiştir. Barış inşa etmek, çatışmaları dindirmek 
ve sivilleri korumak adına bölgeye tekrar intikal ettirilen Rus askerleri geliş 
amaçlarının aksine bölge halkının sürgün edilmesine ve katledilmesine yardım 
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etmişlerdir. Sorunun belkide en çok göze çarpan dikkat çeken bir diğer trajedisi 
ise Hocalı adlı yerleşim biriminde yaşanan katliamlardır (Abbaslı, 2011:41). 
Hocalı katliamında yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin binlerce insan insanlık onu-
ru ayaklar altına alınırcasına katledilmiştir (Laçiner, 2004:218). Hocalı katlia-
mına karşı dışarıdan ilk tepki Tahmin edilebileceği üzere Türkiye’den gelmiştir. 
Türkiye AGİK Dışişleri Bakanları konseyini toplantıya çağırmış ve soruna çö-
züm aranmıştır ancak insani yardım ve ateşkes önerisi kabul edilmemiştir.

Karabağ işgalinde önemli ilerleme sağlayan Ermeni güçleri 1992 yılında 
bu bölgeden Laçin’e bir koridor açmayı başarmışlardır (Oran, 2005:401). Bu 
tehditler ve saldırılarla birlikte birde Nahçivan işgal edilmek istenince arala-
rında Türkiye, Rusya, ABD, BM ve AGİT gibi ülke ve uluslararası kuruluşlar 
arasında müzakereler gerçekleşmişr. Bu işgal girişimlerine karşı adımlar atı-
lırken Ermenistan geri durmadı ve 1993 yılında Kelbecer bölgesini işgal etti 
(Davutoğlu, 2011:127).

Kelbecer’in işgali Ermenistan-Karabağ arasındaki ikinci koridorun açılma-
sına neden olmuştur. Yine Kelbecer işgali ile birlikte Azerbaycan topraklarının 
onda biri işgale uğramış oldu. Bu işgalle birlikte önemli ilerleme kaydeden Er-
menistan bir yandan da asimilasyon ve zorunlu göç politikasını hayata geçirme-
ye çalışmıştır. Bu dönemde Azeriler açısından olumlu sayılabilecek hiçbir geliş-
me yaşanmamıştır. Önemli seviyede askeri ve politik üstünlük sağlayan Erme-
niler bu şekilde Karabağ savaşında amacına ulaşmış oldu (Uçarol, 2000:828).

Karabağ’da bağımsızlık ilan eden Ermeniler ve Azerbaycan arasında 12 
Mayıs 1994 tarihinde ateşkes ilan edilmiş ve önceki anlaşmaların aksine bu 
defa ateşkes yürürlükte kalmıştır (Davutoğlu, 2002:75). Karabağ’ın coğrafi ve 
ekonomik yapısını ele aldığımız kısımda bahsettiğimizde ne kadar önemli ve 
verimli bir bölge olduğunu belirtmiştik. Ancak yaşanan bunca işgal ve silahlı 
mücadele her iki taraftan da on binlerce insanın ölümüne neden oldu ve bununla 
birlikte bölgenin doğal yapısına zarar verdi. Sonuç olarak bir değerlendirme 
yaparsak tüm bu mücadelenin reel kaybedeni Azerbaycan, topraklarının yak-
laşık olarak %20’sini kaybetti ve bu topraklar Ermenistan işgali altında kaldı 
(Davutoğlu, 2002:19).

Sorunu ele alırken dikkat çekmeye çalıştığımız bir diğer konu bu hukuksuz 
süreçte Azerbaycan’ın pasif kalmasıydı. Rusya’nın askeri desteğini arkasında 
bulunduran Ermenistan’a karşı pasif kaldığını gördük ancak bunun hukuksal 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

482

boyutunu özellikle Hocalı Soykırımını uluslar arası kamuoyuna anlatmakta ve 
dünyanın dikkatini buraya çekmekte gerçekten bir çaba sarfedilmemiş ve başa-
rısız olunmuştur. Buna karşılık ise Ermenistan bu alanda da kayıtsız kalmamış 
ve yaptığı işgale dünya kamuoyunda meşruiyet kazandırmak için bir diplomasi 
atağı gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda daha önce kendi topraklarına kattığını 
ilan ettiği Karabağ’ın artık Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak kurulduğunu 
ilan etmiştir. Bu şekilde işgalci ülke konumundan bağımsızlık hakkı savunan 
ülke pozisyonuna gelmek hedeflenmiştir (Attar, 2005:140).

Şubat 1998’e gelindiğinde ise sorunun işgalci gücü Ermenistan’da iktidar 
değişikliği yaşanmıştır. Levon Ter-Petrosyan görevinden istifa etmiş Robert Ko-
çaryan’ın lider olabilmesi için bir fırsat doğmuştur. İstifa eden Petrosyan barış 
yanlısı olduğu için milliyetçi cephelerin çok sert bir şekilde eleştiri ve tepkileri-
ne maruz kalmıştı. Bu olayların akabinde Robert Koçaryan, 1998’de Ermenis-
tan Devlet Başkanlığı’na seçildi.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ İle İlgili Planları

İşgal yılı olan 1988’e kadar Ermeniler, Karabağ bölgesine göç politikasını 
uygulamaya ve aynı zamanda bölgede hak iddia etmeye devam ettiler. Bu sü-
reç Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri germeye devam etti. 1945 
yılından itibaren sırasıyla 1948, 1963, 1967 ve son olarak 1977 yılında yani 
toplamda beş kez Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması talebinde bulunmuşlar 
ancak bu talepleri SSCB yönetimi tarafından her defasında reddedilmiştir (İş-
yar, 2004:371-372).

Ermeniler tüm bu ret kararlarına rağmen Karabağ ile ilgili ideallerinden 
vazgeçmemişler ve bir kez de Gorbaçov döneminde aynı başvuruda bulun-
muşlar ancak Gorbaçov yönetimi kararı reddetmekle kalmamış aynı zamanda 
bölgenin Azerbaycan’a bağlı kalacağını duyurmuştur. Ermenistan’ın bu karar 
ilişkin reddi ise Sovyet yönetimi tarafından tanınmadı. İdeallerinden vazgeçme-
yen Ermeniler bu defa farklı bir yöntem izleyerek hem Karabağ hem de Nah-
çıvan’ın Ermenistan’a bağlanması adına imza toplamaya başladılar ve yetmiş 
beş bin kişi bu kampanyaya destek verdi. Bu kampanyalar sonucunda Karabağ, 
Azerbaycan’dan ayrı bir yönetim olarak ilan edildi. Bu olay iki taraf arasında 
gerilimi tırmandırdı ve yine siviller bundan zarar gördü. Her iki tarafta yaşayan 
insanlar diğer tarafa göç etmek zorunda kaldı (Gürses, 2001:255-257).
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Ermenistan yapmış olduğu bu işgali ve mücadeleyi önce uluslararası ka-
muoyuna ve sonrada Azerbaycan’a kabul ettirmekte kararlı görünüyor. Bunu 
yaparken de bölgede ki üstünlük ve avantajını kaybetmemek adına yıllık bütçe-
sinin önemli bir kısmını askeri harcamalar kaleminde bu bölgeye aktarmaktadır.

Dağlık Karabağ Sorunu ve Uluslararası Kamuoyu

Dağlık Karabağ sorununu ele aldığımızda dikkat çeken unsurlardan biri 
uluslararası örgütlerin yaklaşımıdır. Sorunun çözümüne ilişkin atılan adımlarda 
alınan skandal kararlar ve bu kararlar doğrultusunda uygulamaya konulamayan 
adımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı incelemeyi aşağıdaki 
başlıklar altında birer birer ele alacağız.

Uluslararası Örgütlerin Soruna Yaklaşımı

Sovyetler Birliğinin dağılmasından yaklaşık üç ay önce bağımsızlığını ilan 
eden Ermenistan, böylece fiili ve hukuki anlamda tamamen bağımsız olmuştur. 
Türkiye, Dağlık Karabağ gibi büyük bir olayın yaşandığı bu dönemde bile Er-
menistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve savaşın etkisini 
buraya yansıtmayarak diplomasiye önem vermiştir. Ermenistan bağımsızlığını 
ilan ettikten sonra hem Dağlık Karabağ’da yaşananlarla ilgili lobi oluşturabil-
mek hem de bağımsızlığına garantör bulabilmek açısından uluslararası örgütlere 
üye olmuştur. Bu uluslararası kuruluşlar arasında Karabağ sorununda baş aktör 
olan AGİT ile birlikte BM, IMF ve WB yer almıştır. Türkiye, Ermenistan’ı tanı-
makla birlikte bağımsızlık ilanı ardından Azerbaycan’ı tanıyan ilk devlet olmuş-
tur. Azerbaycan ve Ermenistan, Karabağ sorununu gündeme getirmek için üye 
oldukları BM’de aktif faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Müzakere Edilmesi

Birleşmiş Milletler yapı itibariyle kendi içinde sorunları bulunan ancak bu 
sorunların dahi çözümüne ilişkin bir adım atılamayan, bazı bölgesel ve küresel 
güçlerin tekelinde bulunan bir uluslararası kuruluştur. BM’nin işlemesi için ku-
rulan organlar ve karar mekanizmaları tamamen bu güçlerin istediği doğrultuda 
dizayn edilmiş ve bu güçlerin çıkarlarına aykırı her türlü durumda süreç sabote 
edilmeye ve tıkanmaya müsait kılınmıştır. BM içinde yer alan en önemli ve yet-
kili karar organı Güvenlik Konseyi aralarında ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve 
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Çin’in bulunduğu 5 daimi ve 10 geçici üyeden oluşmaktadır. Bu karar organında 
alınacak bir karar daimi üyelerin en az biri tarafından veto edilirse süreç tıkanır 
ve bu yönde bir karar alınması imkansız hale gelir. 

Dağlık Karabağ meselesinde de işleyişteki bu sıkıntı ile karşı karşıya kal-
maktayız. BM, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir takım kararlar alıp Er-
menistan güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmuş-
tur (Oran, 2005:401). Ancak bu karar Ermenistan tarafından dikkate alınmamış 
ve işgal durumu mevcudiyetini korumuştur.

BM daha sonra Genel Kurul kararı ile olaya doğrudan müdahaleden ka-
çınmış ancak AGİK’in izleyeceği adımları destekleme kararı almıştır. AGİK’in 
girişimlerine daha sonra AGİK’le ilgili başlıkta yer vereceğiz. BM daha sonraki 
dönemde barış çabalarında bulunarak Kelbecer bölgesinin boşaltılması yönünde 
kararlar almış ve kararda Kelbecer işgalinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor, 
uluslararası kuralların ihlal edildiği beyan ediliyor ve bütün devletlerin toprak 
bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği ifade edilmiştir (Cicioğlu, 2007:313).

Aslında alınan tüm bu kararlar uluslararası hukuku, devletlerin toprak bü-
tünlüğünü ve devletlerin egemenliklerini güvence altına alan bir tutum içindedir 
ancak bu kararlara uyulması konusunda BM yetersiz olmamasını rağmen elin-
deki itici gücü işleyiş mekanizmalarındaki sıkıntılar yüzünden hayata geçireme-
miştir. Burada dikkatten kaçırmamamız gerek husus Rusya’nın BMGK üyesi 
olmasıdır. Ermenistan arkasındaki bu politik gücü iyi değerlendirmiştir.

BMGK 31 Temmuz 1993 tarihinde Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a ait 
olduğu yönünde bir karar almış ve bu karar doğrultusunda Ermenistan işgal 
güçlerinin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ermenistan alınan bu 
kararları uygulamamış ve işgale devam etmiştir. BM ise 24. ve 51. Madde ge-
reğince önce yetkilerini kullanacağını belitmiş ve daha sonrada Azerbaycan’ın 
meşru müdafaa hakkının doğduğunu ve bunu kullanabileceğini ifade etmiştir 
(Abbaslı, 2011:133-134).

Güvenlik Konseyinden çıkan kararlar olsa da bu kararlar Rusya’nın Erme-
nistan’a vermiş olduğu destek dolayısıyla Ermenistan tarafından dikkate alın-
mamış ve işgal devam etmiştir. Bununla beraber aldığı bunca kararın yanında 
skandal bir ifadeye yer vermiştir. Alınan her kararın gündeminde sürekli şu dile 
getirilmiştir. Karabağ sorunu Azerbaycan – Ermenistan sorunu değil, Azerbay-
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can ile- Dağlık Karabağ arasından yaşanan bir etnik çatışmadır şeklinde beyan 
edilmiştir (Hasanov, 2013:312).

AGİT Minsk Grubu’nun Kurulması ve Soruna Barışçıl Yollardan 
Çözüm Arayışı

Dağlık Karabağ sorununda aklımıza gelen en önemli aktörlerden birisi şüp-
hesiz AGİT’tir. AGİT, sorunun en başından beri takipçisi olmuş ve daha sonra 
çözüme katkıda bulunmak için sorumluluk almıştır. Ancak burada da bölge-
sel ve küresel güçlerin çıkarları doğrultusunda atılan taraflı adımlardan dolayı 
sonuç alınamamış ve başarısız olunmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen şimdi 
AGİT’in bu sorun çerçevesinde işlettiği mekanizmaları ve atmış olduğu adım-
ları ele alacağız.

AGİT’in bu soruna dikkat çekmesinde en önemli husus şüphesiz Azerbay-
can’ın bu örgüte üyle olmasıdır. Azerbaycan, 30 Ocak 1992’de Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)’na üye olmuştur. Üyelikten sonra ilk Dı-
şişleri Bakanları Konsey toplantısında Karabağ sorunu ele alınmış ve sorunun 
çözümüne ilişkin müzakeler yapılması için özel bir barış konferansı düzenleme 
kararı alınmıştır. Alınan karara göre konferansa Rusya, Türkiye, ABD, Fransa, 
Almanya, İtalya, İsveç, Slovakya, Çekya ile sorunun tarafı olan Azerbaycan ve 
Ermenistan katılacaktı. Bu karar alındıktan sonra Ermenistan’ın yapmış olduğu 
işgallere devam etmesi süreci olumsuz etkiledi. Ermenistan’ın bu yapıcı olma-
yan tavırlarının arkasında yine Rusya’nın doğrudan desteğini görmemiz müm-
kündür (Hasanov, 2013:312-313).

Minsk Grubu oluşturma kararının alınmasından sonra hazırlanan barış pla-
nında hedefin sürekli ateşkesi sağlamak, Ermenistan işgal güçlerinin bölgeden 
çekilmesini ve Azerbaycan tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasını 
mümkün kılmaktı. Bu aşamalardan sonra AGİT gözlemcileri bu süreçten sonra 
bölgede inceleme ve araştırma yapmak için bulunacaklardı (Cicioğlu, 2007:312-
313).

Minsk Grubu’nun çabaları devam ederken Ermenistan’ın işgalci tutumunu 
sürdürmesine karşın, Azerbaycan’ın müzakere e çözümden yana tutum sergile-
mesi ve Minsk Grubu ile işbirliğine devam etmesi uluslararası kamuoyu tara-
fından memnuniyetle karşılanmıştır. 1996 Lizbon zirvesinde Dağlık Karabağ 
ile ilgili olarak işgal kuvvetlerinin çekilmesini, Azerbaycan toprak bütünlüğün 
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garanti altına alınmasını öngören bir karar alınmış ve bu karar Ermenistan dışın-
daki 53 üye tarafından kabul edilmiştir. Plan çerçevesinde Karabağ’a özerklik 
verilmesi Azerbaycan tarafından kabul edilirken (Oran,2005:401), Ermenis-
tan’nın kabul etmesi için uluslararası baskı gecikmedi. Karabağ sorunu bu şe-
kilde devam edecek ve kriz konumunu sürdürecekti (Derman, 2016:217).

Lizbon Zirvesi’nin önemli gelişmelerinden biride Rusya, ABD ve Fran-
sa’nın Minsk Grubu eş başkanları olarak ilan edilmesidir.bu eş başkan ülkeler 
Lizbon prensipleri çerçevesinde sorunun çözümüne dair üç öneride bulunmuş-
lardır. Haziran 1997’de ortaya atılan ilk öneri “çözüm paketi“ olarak kayıtlara 
geçmiştir. Çözüm paketi Dağlık Karaba’ın statüsününde içinde olduğu tüm me-
selelere aynı anda çözüm aranmasını öngörüyordu. Aynı yıl eylül ayında su-
nulan ikinci paket ise “ aşamalı çözüm “ olarak biliniyor. Bu öneride adından 
da anlaşılacağı üzere sorunun ilk paketteki gibi hep birlikte ve aynı anda değil 
aşama aşama çözülmesini planlanıyordu. Yapılan bu iki öneriye daha önceki 
süreçte olduğu gibi Azerbaycan olumlu yaklaşmış ve sorunun çözümünden 
yana tutum sergilemiş ancak Ermenistan her iki öneriyi de reddederek yapıcı 
olmayan bir tavır ortaya koymuştur. Bu gelişmeler sonucu bir sonraki yılın 9 
Kasım’ında Azerbaycan tarafından kabul edilmesi söz konusu bile olamayacak 
bir öneri sunulmuştur. Daha önce düzenlenen Budapeşte ve Lizbon zirvelerinde 
alınan kararlarla çelişen bu öneri “ ortak devlet “ olarak karşımıza çıkıyor. Dö-
nemin Azerbaycan lideri Haydar Aliyev bunun kesinlikle kabul edilemeyeceği-
ni belirtmiş ve Minsk Grubu eş başkanı ülkelerine mektup göndererek bu paketi 
sert bir dille eleştirmiştir (Hasanov, 2013:315).

Budapeşte, Lizbon zirveleri ve ardından ortaya atılan üçlü çözüm paket-
leri başarı elde edemeyince Minsk Grubu yeni bir dönem başlatmak adına ve 
ilerleme kaydedebilmek için Prag Süreci adı verilen müzakereleri başlattılar.
bu süreçte Madrid İlkeleri adından dördüncü bir çözüm önerisi ortaya atılmış 
ve tarafların bunu tartışmasını beklemişlerdir. Madrid ilkeleri doğrultusunda ta-
raflar arasında müzakere yapılması öngörülmüş, taraflar bu ilkeler altında 20 
kez görüşme gerçekleştirmiş ancak henüz bir sonuç alınamamıştır. 2010 yılında 
AGİT dönem başkanı olarak karşımıza çıkan Kazakistan, çözüm için girişimler-
de bulunmuş ve dönemin dışişleri bakanı Saudabayev taraflarla ikili görüşmeler 
gerçekleştirmiştir. Ardından yapılan Astana Zirvesi’nde de birkez daha sonuç 
alınamamış ve bununla birlikte süreci tıkayan Ermenistan’a da baskı yapılama-
mıştır (Hasanov, 2013:315-316).
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AGİT’in bu sorun karşısında ilerleme kaydedememesinde büyük güçlerin 
etkisini görmemiz mümkündür. 

AGİT Minsk Grubu’nun yoğun çabaları ve Rusya’nın desteğiyle 24 Mayıs 
1994’te ilan edilen ateşkes anlaşması, Ermenistan’ın saldırgan ve anlaşmaya 
aykırı tavır ve tutumuna rağmen halen yürürlüktedir (Oran, 2005:401).

Avrupa Birliği’nin Soruna Yaklaşımı ve Çözüm İçin Attığı Adımlar

Avrupa Birliği ülkeleri AGİT’in çözüm çalışmalarına verdiği destekle bir-
likte aynı zamanda kendi nüfuz ve etkilerini de kullanarak Dağlık Karabağ so-
rununa çözüm bulabilmek adına harekete geçmişlerdir. Ermenistan hükümeti ile 
diyaloga giren AB’ye karşı Ermenistan, bu sorunun kendileriyle ilgili olmadığı-
nı ve sorunun Karabağ’da yaşayan Ermenilerle – Azerbaycan arasında olduğunu 
dile getirmiştir.

Kafkasya’daki bu sorun karşısında birçok bölgesel ve küresel aktör doğ-
rudan ilgi gösterirken AB’de buna kayıtsız kalamamış ve güvenliği açısından 
önemli bir bölge olan Kafkasya’nın sorunlarını gidermesi adına girişimlerde 
bulunmuştur. AB için burada önemli bir tehdit olarak Rusya’yı saymamızda el-
bette mümkündür. Bölgenin Rusya tarafından kontrol edilmesi ve Rusya’nın 
hegemonyası altında bulunması AB gibi özellikle enerjide Rusya’ya bağımlı bir 
örgüt için istemeyeceği bir durum olacaktır.

AB, bölgedeki krizin çözümü için seyirci kalamazdı çünkü güvenlik kay-
gısı taşıyordu. Bu nedenle kendi sivil metotlarını kullanarak sorunun çözümüne 
katkı sağlamayı amaçlamıştır. Bunun için yetkili organı olan AB Dış İlişkiler 
Konseyi kararına dayanarak Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı Komşuluk 
Politikası kapsamına dâhil etmiştir (Hatipoğlu, 2005:22). Bu politika zamanla 
daha geniş bir Avrupa düşüncesine dönüşse de Rusya’nın bölgeyi AB etkisinde 
bırakmayacağını düşünmemek elde değil. AB genişlemeye yakın politikalar iz-
lediği için doğuya doğru olası bir genişleme durumunda sınırlarının çatışma ve 
kriz bölgelerine yakın olması veya sınır olması konusunda endişe duyuyordu. 
Hem güvenlik hem de çıkarları doğrultusunda hareket eden AB, Ermenistan 
ve Azerbaycan ile Karabağ sorununun çözümünde birlikte çalışabileceklerini 
taraflara belirtmiştir.

Bağımsız olduğu ilk günlerde Azerbaycan’ı tanıyan AB, hemen diplomatik 
temaslar kurmuştur. Bu yaklaşımın temelinde AB’nin enerjide dışa bağımlılığı 
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yatmaktadır. Tabi AB’nin bu yakın politikaları bölge ülkeleri Rusya ve İran’ın 
yakın takibinden kaçmamaktadır. 

AB’nin soruna bu perspektiften yaklaştığını görürken bir yandan da Azer-
baycan ve Ermenistan’ın buna vermiş olduğu tepkiyi ele alalım. Ermenistan 
bu süreci çok iyi kullanmış ve Avrupa’nın her yerinde lobi faaliyetlerinde bu-
lunmuştur. Özellikle Minsk Grubu eş başkanı olan Fransa’da bu faaliyetlerine 
ağırlık veren Ermenistan bu şekilde süreci kendi lehine işletmeyi amaçlamıştır. 
Azerbaycan ise buna karşılık aktif bir tutum sergileyememiş sadece AB ile olan 
olumlu diplomasisini korumaya ve geliştirmeye çalışmıştır. Bu yaklaşımlar kar-
şısında AB tekelini elinde bulunduran güçlü ülkeler olan Fransa, İngiltere ve 
Almanya gibi ülkeler Karabağ sorununa ilişkin çözümün çözümsüzlük olduğu 
fikrinde bir araya gelmişlerdir (Attar, 2005:145).

Diğer Uluslararası Örgütlerin Dağlık Karabağ Sorunundaki Tutumu 
ve Çözüm İçin Attığı Adımlar

Ele aldığımız başlıklar altında Karabağ sorununun çözümü için aktif faa-
liyette bulunan örgütleri AGİT ve BM olarak gördük. Bununla beraber AB’de 
kendi çıkarlarını gözeterek birtakım çözüm önerilerinde ve diplomatik eylem-
lerde bulunmuştur. Ancak bunlarla beraber ele alacağımız sorunun doğrudan 
tarafı olmayan ancak çözüm için samimi katkıda bulunan bir diğer örgür ise 
İslam Konferansı Örgütü ( İKÖ )’dür.

İKÖ sırasıyla Kazablanka, Cakarta ve Tahran Zirvelerinde bu konuyu gün-
deme getirmiş, çözüm önerisinde bulunmuş ve taraf ülkelere görüşlerini beyan 
etmiştir. İKÖ bu zirvelerde Ermenistan’ın işgalci tutumundan vazgeçmesini dile 
getirmiştir. Bu faaliyetlerde Azerbaycan’ın etkisi büyüktür, nitekim Müslüman 
bir ülke olan Azerbaycan, İKÖ üyesidir (Hasanov, 2013:318).

Sorunun çözümü için samimi adımlar atmanın peşinde olan Azerbaycan bu 
defa da Avrupa Konseyi’ni çözüme davet etmiş ve buradaki etkisini kullanmak 
istemiştir. Ermenistan’ın işgali, soykırımı, rehineler ve savaş esirleri konusunda 
alınan kararlar AKPM resmi belgelerindeki yerini aldı. Yine Hocalı Katliamı 
ve birçok Azerbaycan kentinin Ermenistan tarafından işgal edildiği, kültürel bir 
yağmalamanın ve insanlık suçlarının işlendiğine dair raporlar hazırlandı ve Av-
rupa kamuoyunun dikkatine sunuldu. Ancak AKPM, İKÖ gibi cesur açıklamalar 
ve çağrılarda bulunmamıştır. Ermenistan’ın işgaline rapolarında yer vermemiş 
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bunu Azerbaycan’ın topraklarından çekilme çağrısında bulunarak geçiştirmiştir 
(Hasanov, 2013:319-329).

Bu örgütlerin yanı sıra sorunla ilgilenen bir diğer kuruluş ise NATO’dur. 
NATO sorunu Riga Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve bu zirve sonucunda ya-
yımladığı bildirgede Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması ilkesine dik-
kat çekilmiştir. Daha sonraki dönemde 2008-2009 zirvelerinde aynı şekilde so-
runla ilgilenen NATO yaklaşımını değiştirmemiş ve Lizbon Zirvesi’nin sonuç 
bildirgesinde yer alan Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin 
tavrını devam ettirmiştir (Hasanov, 2013:322).

Bölgesel ve Küresel Güçlerin Soruna Yaklaşımı

Bölgesel ve küresel aktörlerin soruna yaklaşımında samimiyetten öte çıkar-
larını ön planda tuttuğunu görmekteyiz. Ancak ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin 
bu soruna bakışında Ermenistan yanlısı bir tavır sergilemelerinde Ermeni lobi 
faaliyetlerinin etkisini göz ardı edemeyiz. Şimdi soruna taraf olan aktörlerin en 
çok ön plana çıkanlarından Türkiye, ABD, Rusya ve İran’ın politikalarını ele 
alacağız.

Türkiye

Tarihi Selçuklu ve Osmanlı’ya giden Dağlık Karabağ sorunu Türkiye için 
pek çok nedenle önem arzetmektedir. 

SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ve 
Gürcistan’la olduğu gibi Ermenistan’la da aynı şekilde diplomatik ilişki kurma-
yı hedefleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Türkiye, kuruluşunun hemen ar-
dından tanıdığı Ermenistan’a çeşitli yardımlar yapmıştır. Sınır komşusu olması 
hasebiyle kara yolu üzerinden Ermenistan’a yapılacak olan yardımların geçişine 
kolaylık sağlamıştır. Aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütü-
ne üye olması yönünde de bir engel çıkarmamıştır.

Türkiye’nin bu sağduyulu ve yardımsever adımları karşısında Azerbaycan’a 
yönelik saldırgan tutumunu devam ettiren Ermenistan, ilişkilerin bozulmasında 
ve uzun yıllar düzelmemesindeki temel unsurdur (Derman, 2015a: 295).

Türkiye, Karabağ işgaline karşı net bir tavır içine olmuş ancak tepkisini 
Rusya’ya rağmen dile getirememiştir. Ancak bu durumda bile Azerbaycan’a 
yönelik yardımlarına devam etmiş ve kamuoyunun gündeminden bu konuyu 
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asla düşürmemiştir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiyi ke-
sen temel neden ise Ermenistan’ın Kelbecer’i işgal etmesi olmuştur. Nitekim 
bu olaydan sonra Türk hava sahası ve kara sınırı Ermenistan’a kapatılmış, tüm 
diplomatik ilişkiler kesilmiştir (Zengin, 2010:387).

Bu sürecin Türkiye – Ermenistan arasındaki ikili ilişkilere yansıyan kısmını 
daha sona ele alacağız. Karabağ bağlamında bölgeyi genel bir değerlendirmeye 
alacak olursak, Kafkasya bölgesi enerji açısından önemli yer altı kaynaklarına 
sahip bir bölge olarak karşımıza çıkıyor ((Derman, 2015b: 637). Türkiye ise 
Kafkasya ve Avrupa arasında bir enerji koridoru görevi üstlendiği için bölge-
nin istikrarını istemekte ve istikrar için bölgedeki sorunlara doğrudan taraf ol-
maktadır. İmzalanan boru hattı anlaşmalarının gerçekleşmesi için Türkiye’nin 
Azerbaycan’ı yalnız bırakmaması gerekmektedir. Aksi takdirde Azerbaycan bu 
stratejik hamleyi Rusya ile birlikte hayata geçirecektir buda Türkiye’nin zararı-
na neden olacaktır. Yine 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’nin ritmik diplomasi, 
komşularla sıfır politika, bölgesel meselelerde inisiyatif alma gibi politikaları 
hayata geçirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

ABD’nin soruna yaklaşımında en etkili faktör şüphesiz Ermeni lobilerinin 
ABD’de yapmış olduğu faaliyetleridir. Bununla beraber SSCB’nin dağılması 
ve ardından bağımsızlığını kazanan ülkelerle ilişkileri iyi tutup bu ülkeleri Rus-
ya’nın hegemonyasına bırakmamak için bölgede aktif rol üstlenmiştir. Bununla 
birlikte bölgeyi yakından takip eden NATO’da en önemli aktör olan ABD, Tür-
kiye’nin de bölgedeki rolünü dikkate alarak hareket etmektedir. Ancak tüm bun-
lara rağmen lobilerin ABD kongre üyelerine yaptığı baskı nedeniyle istedikleri 
yönde kararlar çıkarttığını görmekteyiz (Yalçınkaya, 2006:1349). ABD’de daha 
önce Avrupalı ülkelerin beyan ettiği gibi çözümsüzlüğü çözüm olarak görmekte 
ve bu yönde hareket etmektedir (Attar, 2005:145).

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus da şudur. Daha önce belirt-
tiğimiz üzere bölge zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasıyla öne çıkıyor. İki 
küresel güç olan ABD ve Rusya Federasyonu ( RF ) bu anlamda bölgeye yoğun 
ilgi gösteriyor. Rusya eski toprak parçalarını kaybetmemek için bölgeye yoğun-
laşırken ve bölge ile ilgili politikalar, yeni dış politika açılımları üretirken, ABD 
bölgedeki boşluğu değerlendirip, yine bölgedeki aktörlerle bu coğrafyada etkin 
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olmak istiyor. ABD bu boşluğu doldurmak ve Rusya’ya engel olmak için ulus-
lararası örgütleri yani AGİT ve NATO gibi bölge sorunlarıyla ilgilenen özellikle 
Dağlık Karabağ sorununa aktif çözüm üretme derdinde olan kuruluşlardaki et-
kisini de kullanmak istiyor.

Dağlık Karabağ sorununun çözümü için aralarında ABD, RF ve Türkiye 
gibi ülkelerin bulunduğu bir grup barış girişimleri için 3 Mayıs 1993’te harekete 
geçiyorlar. Ancak bu girişimler Ermenistan’ın ret kararlarıyla sonuca ulaşama-
mıştır. ABD’nin sorunun çözümünde ki temel düşüncesi ve hedefi, Rusya’nın 
bölgesel etkinliğini kırmak olarak görebiliriz (Gürses, 2001:262).

Yine 2000’li yılların başında taraflar ABD’nin girişimleriyle davet edilmiş 
ve çözüme dair müzakereler yapılmıştır. Ancak bu müzakerelerde sonuç verme-
miş ve süreç aynı şekilde devam etmiştir (Cumhuriyet Gazetesi, 2001:9).

Rusya Federasyonu (RF)

Rusya, Çarlık dönemi ile başlayan ardından Sovyetler döneminde devam 
eden bölgesel kriz etnik bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu mücadelede taraflar-
dan Ermenistan geçmişten beri devam eden bir asimilasyon politikası ve zorun-
lu göç politikası uygulamıştır. Bunu yaparken de Rusya hiçbir döneminde buna 
karşı çıkmamıştır. Rusya’nın bu taviz veren tavırları SSCB dağıldıktan sonra 
bağımsızlığını kazanan Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden Ermenistan’ı 
daha fazla cesaretlendirmiştir.  Ermenistan’ın aldığı bu cesaret çok yıkıcı bir 
senaryoya imza atmıştır.

Ermenistan’ın hukuksuz işgalleri karşısında sorunu çözmesi gerekirken 
Rusya, aksine hareket etmiş ve Ermenistan’a doğrudan destek vermiştir. Azer-
baycan karşısında Rusya’nın desteğini arkasına alan Ermenistan işgal girişimi-
ne devam etmiştir. Rusya Ermenistan’a her ne kadar destek verse de zaman za-
man Ermenistan ve Azerbaycan’a uyarılarda bulunmak için iki devleti birbirine 
karşı kullanmıştır (Zengin, 2010:386). Dağlık Karabağ sorunu sürecinde daha 
önce Ermenistan’a verdiği destekten dolayı Azerbaycan’dan eleştiri almıştır. Bu 
eleştiriler ise Rusya’nın çözüm aşamasında aktif olmamasını sağlamış ancak 
bu tutum da Azerbaycan’ın aleyhine olmuştur. Çünkü Rusya’nın pasif kalması 
Ermenistan’a bir müdahalenin olmaması Ermenistan’ın önünü açmıştır.

Dağlık Karabağ sorununa geldiğimizde ise SSCB’nin tavrı Gorbaçov dö-
neminde Azerbaycan lehine olmuştur. Bunu o dönem Sovyetlerin içinden çık-
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maya çalıştığı ekonomik bunalıma bağlamamız mümkündür. Çünkü Gorbaçov 
yönetimi enerjisini bu sorun üzerinde harcamaktan uzak durmuştur (Gürses, 
2001:255). Rusya Transkafkasya bölgesinde enerji kontrolünü elinde tutmak 
için Dağlık Karabağ’ın stratejik öneminin farkındadır. O dönem uygulanması 
planlanan yakın çevre doktrinine göre Orta Asya ve Kafkasya Rusya’nın arka 
bahçesidir. Bu plan çerçevesinde Moskova yönetimi bu krizi fırsata çevirip böl-
ge kontrolünü elinde tutmayı amaç edinmiştir (İşyar, 2004:74).

20. yüzyılın sonlarına doğru SSCB’nin dağılması ve bölgedeki bağımsız-
lık hareketleri Kafkasya’yı huzursuz bir hale sokmuştur. Rusya bu dönemde 
ABD’nin ve diğer güçlerin bölgede aktif rol alacağını düşünüp, bu stratejik böl-
geyi rakiplerine kaptırmamak adına girişimlerde bulunmuştur. Rusya’da konu-
şulan yaklaşımlardan Avrasyacı düşüncenin tezine göre Ermenistan, Azerbay-
can’dan daha yakın ilişkiler kurulabilecek ve sorun çıkarmayacak bir ülkedir. 
Bu fikirlerin farkında olan Ermenistan’da bunu fırsata çevirmesini bilmiş ve 
Karabağ işgalini devam ettirmiştir.

Bu doğrultuda devam eden Rusya – Ermenistan ilişkileri 1994 yılında im-
zalanan ikili anlaşma ile taçlanmıştır. Bu anlaşma gereğince (Cabbarlı, 2011)

	Rus birliklerinin Ermenistan’da kalması,
	Gümrü ve Erivan’da iki üs tesis edilmesi,
	Türkiye-Ermenistan sınırlarının Rus sınır birliklerince korunması,
	Rusya Federasyonu kuvvetlerinin hava savunma sistemleri, uçak ve he-

likopterlerle takviyesi kararlaştırılmıştır.
Azerbaycan bu adımlar karşısında bir alternatif politika üretmek zorundaydı 

ve bu alanda attığı adım Bağımsız Devletler Topluluğu ( BDT )’na üye olmaktır. 
Azerbaycan BDT’ye iç muhalefetin engellemelerine karşın üye olmuştur. Bu 
üyelik politikasının altında Rusya yanlısı bir tutum sergilendiğini görmekteyiz. 
Nitekim Azerbaycan Almatı Bildirisine imza atarak resmen bu topluluğun bir 
üyesi olmuştur. Mutalibov’un Rus yanlısı politikalarına karşın Elçibey yönetimi 
Türkiye’ye yakın bir politika sergilemiş ancak Rusya’dan da uzak kalmamıştır. 
Ancak Azerbaycan’ın bu politikası Dağlık Karabağ sorununda aleyhinde geliş-
meler olmasına neden olmuştur (Attar, 2005:140).

Bu karmaşık ve aleyhte yaşanan gelişmeler devam ederken Azerbaycan’da 
yaşanan iktidar değişikliği artık gerçekçi ve sürekli bir politikanın işlemesine ne-
den olmuştur. Bu politikayı izleyecek isim ise Haydar Aliyev (Oran, 2005:214). 
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Aliyev döneminde daha sistematik ve planlı adımların atılması öngörülmüştür. 
Bu planlar çerçevesinde Rusya’nın bölge ile ilgisini azaltmak ve daha sonra 
Rusya’ya birtakım tavizler vererek batı ile yakınlaşmak hedeflenmiştir. Bu ilke-
ler doğrultusunda atılan ilk adımlarda karşılık olarak Rusya’nın Karabağ konu-
sunda tarafsız olması ve süreci olumsuz yönlendirecek müdahalelerden kaçın-
ması hedeflenmiştir.

Azerbaycan ortaya koyduğu ilkeli politikanın ilk aşamasından umduğunu 
bulamamış ve Karabağ konusuyla kendi imkanlarıyla başa çıkmaya çalışmış an-
cak kaybeden taraf olmuştur. Bu kayıplar sonrasında yüzünü tekrar batıya dönen 
Azerbaycan yönetimi artık batıda müttefik edinerek çözüme katkı sağlamak ve 
avantaj elde etmek istemiştir. Bu çerçevede batılı devletlerle enerji alanında gö-
rüşmelere geçmiştir. Ancak bu girişimlerde Karabağ sorununun çözümüne katkı 
sağlayamamış ve Azerbaycan buradan da avantaj elde edememiştir (Yalçınkaya, 
2006:123).

İran

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan bu savaş sürecinin sona er-
mesi ve silahlı çatışmaların durdurulması adına faaliyet gösteren ve barışın tesis 
edilmesi için adım adan bölgesel güçlerden bir diğeri de İran’dır. İran, Kara-
bağ savaşında ateşkes ilan edilmesi için arabuluculuk yapmıştır. İran’ın bölgeye 
bakışında etnik, dinsel meseleler ve enerji alanındaki birkaç başlık ön plana 
çıkıyor. Azerbaycan’da var olan Şii nüfusu ve İran’da yaşayan Azeri kökenli 
insanlar İran’ın temkinli adımlar atmasına neden olmaktadır. Ancak İran enerji 
alanında pragmatist bir tutum sergilemekten geri durmamıştır. İran’ın bölgede 
Azerbaycan aleyhine tutum takınmasında Azerbaycan’ın Türkiye ile olan sıkı 
dostluk ilişkilerini de gösterebiliriz. Zira İran, Türkiye’nin bölgede var olmasını 
istememekle birlikte bunu kendine gerekçe göstererek Ermenistan safında ken-
dine yer bulmuştur ( Oğan, 2008:189).

Azerbaycan’ın Baba Aliyev döneminden itibaren batı ile olan yaklaşımı ve 
işbirliği politikası İran’ı rahatsız eden bir husustur. İran’da bu tutuma karşılık 
Karabağ meselesinde asla Azerbaycan tarafında olmamıştır. İran’ın planlarında 
Azerbaycan’ın mutlaka batıdan kopacağı ve bir gün kesinlikle İran’a yanaşacağı 
kanısı yatmaktadır. İran Karabağ konusunda kesin çözüm yanlısı görülmemek-
tedir. İran’ın tutumunu ne öldür ne oldur diye yorumlayabiliriz.
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Ermenilerin ABD ve Avrupa Birliği’nde Yaptığı Lobi Faaliyetleri

Lobicilik denilince aklımıza gelen ilk ülkenin İsrail olması gayet doğal kar-
şılanabilir bir durum ancak bu alanda olağanüstü bir mücadele sarf eden diğer 
ülke olarak Ermenistan’ı sayabiliriz. Ermeni lobisi Avrupa Birliği ülkelerinde 
ve özellikle ABD’de çok müthiş faaliyet göstermektedir.43 Daha önce ABD baş-
lığında ele aldığımız gibi burada da şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki lobinin 
Kongre üyeleri üzerindeki etkisi nedeniyle ABD’den Ermenistan’a birçok ka-
lemde yardım sağlanmaktadır (Karaca,2006:23). Ayrıca lobi faaliyetlerinin etki-
sini Dağlık Karabağ sorununda da görmekteyiz. ABD kongre üyelerinin bölgeyi 
ziyaret etmesindeki temel etkenin bu lobi faaliyetleri olduğu düşünülmektedir.

Ermeni lobilerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetlerini üç 
başlık altında sıralayabiliriz. Bu başlıklardan birincisi yapılan yardımların art-
tırılması, ikincisi Ermeni politikalarına meşruiyet sağlanması ve üçüncüsü ise 
düşman olarak kabul edilen Azerbaycan’a yapılacak her türlü yardımın önüne 
geçilmesidir (Arı, 1997:47). Bunlara ek olarak önem arz eden bir diğer hedefte 
soykırım meselesinde Türkiye aleyhindeki faaliyetlerin desteklenmesi ve önü-
nün açılmasıdır (Laçiner, 2004:200).

1991 yılında dağılan SSCB’den bağımsızlığını alan Ermenistan gücünün 
sınırlı olduğunun farkındaydı. Bu anlamda politik güç ve avantaj elde edebil-
mek için yabancı devletlerde diaspora ve lobiler oluşturdu. Ermenistan dış po-
litikasının şekillenmesinde ve görece başarı elde etmesinde bu diaspora ve lobi 
faaliyetlerinin etkisi büyüktür.

Nitekim bu diaspora ve lobi faaliyetlerinin en önemli ayağı ABD’de çalış-
malarını sürdüren Amerika Ermeni Asemblesi (Armenian Assembly of Ameri-
ca - AAA) bu anlamda başarılı bir çalışma yürütmüştür. ABD’de bu oluşumun 
başkanlık görevini yapan Ross Vartian, yaptığı bir açıklamada soykırımın dün-
ya ülkeleri tarafından kabul edilmesinin Ermenistan dış politikasının en önemli 
unsurlarından biri olduğunu dile getirmiştir.44 Günümüzde ABD’de etkili olan 
en önemli lobi grupları olarak karşımıza Amerika Ermeni Asemblesi ve tarihi 
birinci dünya savaşının sonuna kadar uzanan Amerika Ermeni Ulusal Komite-

43  Giray Saynur Derman (2015), “Ermeni Diasporası’nın Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi “- 
Türkler ve Ermeniler -http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/yazarlar/giray-saynur-derman/

44  “European Parliament, Resolution on a Political Solution to the Armenian Question”, Doc. A2–33/87, 
18.6.1987.
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si (Armenian National Committee of America-ANCA) gelmektedir.45 Yine bu 
diaspora ve buna bağlı lobi grupları tarafından araştırma merkezleri ve süreli 
yayın yapan gazete, dergi, internet sayfası gibi yayın organlarının kurulmasıda 
soykırım gibi iddiaların toplum tarafından kanıksanmasını sağlayan diğer bir 
unsurdur.46 Tabi bunlara ek olarak unutmamamız gereken bir örgüt daha var ki 
bu örgüt Ermeni iddialarını ve ideallerini, yaşayan ve bu anlamda en radikal 
görüş ve davranışlara sahip olan Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Or-
dusu (Armenian Secret Army for Liberation of Armenia - ASALA)’dur (Gürün, 
2005:87). Bu örgüt amacına ulaşmakta en önemli güç olarak ve en etkin araç 
olarak terör eylemlerini kullanmayı hedef edinmiştir (Kumkale, 2007:75). Bu 
amaç ve hedef doğrultusunda birçok Azeri ve Türk vatandaş, diplomat v.b. insa-
nın hayatına son vermiştir. 

Partizan lobi faaliyeti yürüten ve bunların içerisinde AAA ve ANCA ile 
birlikte hareket eden diğer bazı kuruluşları da şunlar oluşturmaktadır (Kantarcı, 
2004:173-174):

•	 Ermeni Devrimci Federasyonu (Armenian Revolutionary Federation 
(ARF)),

•	 Doğu Amerika Hınçak Sosyal Demokrat Partisi (Hunchakian Social De-
mocratic Party of Eastern USA),

•	 Ermeni Liberal Demokratik Partisi (Armenian Democratic Liberal Or-
ganization) 

ve
•	 Milli Ermeni Amerikan Cumhuriyet Meclisi (National Armenian Ame-

rican Republican Council (NAARC).

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ

Konumuzun en başından beri ele aldığımız üzere ortaya çıkan en önemli 
kriz Karabağ sorununun çözümüdür. Karabağ sorununda çözümün gerçekle-
şebilmesi için tarafların yani Ermenistan ve Azerbaycan’ın yalnız kalması ve 
sorunu dışarıdan kesinlikle destek almadan kendi güçleri ve diplomatik kabili-

45  Giray Saynur Derman (2015), “Ermeni Diasporası’nın Türkiye-ABD İlişkilerine Etkisi - Türkler ve 
Ermeniler,-http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/yazarlar/giray-saynur-derman/

46  “European Parliament, Report On The 2000 Regular Report From The Commission On Turkey’s Progress 
Towards Accession” (COM(2000) 713 – C5–0613/2000 – 2000/2014(COS)), 11.10.2001.
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yetleriyle çözmeleri mümkündür. Ancak sorunun başlangıcından bugüne gerek 
Rusya gerekse batılı ülkeler ve uluslararası  örgütlerin başat aktörleri çözümün 
ilerlemesi için yapılan görüşmeler ve müzakerelerde Ermenistan’ı hem aske-
ri hem de ekonomik ve siyasi açıdan desteklemişlerdir. Ateşkesin ilan edildiği 
1994’ten beri çözüme yönelik somut bir adım atılamamıştır. İki taraf ülkenin 
eş zamanlı olarak üye oldukları uluslararası kuruluşlarda yapılan çalışmalar ta-
rafların süreci tıkamaları sebebiyle başarısız olmuştur. Buna AGİT’in yapmış 
olduğu konferanslar dizisini örnek verebiliriz. Yine Rusya’nın tavır koymasıyla 
Soçi’de barış için bir araya gelen taraflar iyi niyet konusunda söz vermekten 
başka hiçbir adım atmamıştır.

Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çözümünün Önündeki Engeller

Dağlık Karabağ sorununun çözümünde işgalde olduğu gibi temel aktör 
Azerbaycan ve Ermenistan değil Rusya’dır. Rusya kendi politikaları ve çıkar-
larına aykırı bir durum olmadığı sürece çözümden yana görünmüyor. Sorunun 
tarafları arasında Ermenistan’ı kendine daha yakın gören Rusya, tavrını ve tara-
fını bu ülkenin lehine kullanmıştır (İşyar, 2004:74).

Rusya’nın burada çözümden yana olmamasında Kafkasya’yı kontrol etmek 
ve buradaki enerji kaynaklarında söz sahibi olmak düşüncesi vardır. Bununla 
birlikte Ermenistan, Rusya’nın bölgede daha kolay kullanabileceği bir aktör ol-
duğu için sorunda Ermenistan tarafında yer almış ve bu da sorunun çözümünde 
Ermenistan’ın cesur ve sorumsuz hareket etmesine dolayısıyla sorunun çözül-
memesine yol açmıştır  (Oran, 2005:213).

Karabağ sorununun çözümü önünde ki engellerden bir diğeri ise AGİT, BM 
gibi çözüm için faaliyet gösteren örgütlerin uygulamış olduğu çifte standarttır. 
Örgütlerdeki önde gelen ülkelerin burada Ermenistan’dan yana olması ve bazı-
larında ise Ermeni lobilerinin etkili olması sürecin tıkanmasına ve somut adım-
lar atılamamasına neden olmuştur (Abbaslı, 2011:171-173).

Sorunun Çözülmesi ve Çözüme Dair Öneriler

Karabağ sorununda ateşkes ilanından bugüne tek bir adım dahi ilerleme 
kaydedilememiştir. Geleceğe baktığımızda ise sorunun çözülebilmesine dair tek 
bir umut bile yoktur. Bu sorun iki ülke arasındaki en önemli kriz olarak varlığını 
sürdürecektir (Attar, 2005:139).
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Kısa, orta ve uzun vadede çözümün mümkün olmadığı Dağlık Karabağ’da 
daha önce ele aldığımız gibi çözüme dair ortaya atılan üç plan vardı, ancak bun-
lar hayata geçmedi. Bu üç çözüm teklif; toptan çözüm taslağı, aşamalı çözüm 
taslağı ve ortak devlet taslağıdır. Çözüm için ortaya koyulan bu tekliflerin ilk 
ikisi Ermenistan’ın sonuncusu ise Azerbaycan tarafından reddedilmiştir.

SONUÇ

Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan böl-
gesel olduğu kadar küresel etkileri de olan bir sorundur. SSCB’nin dağılması 
ile ortaya çıkan bu sorunun temelinde Ermenistan’ın hak iddia ettiği toprakları 
işgal etmesi yatmaktadır. Bu iddia ve işgalin arkasında Ermenistan ulusunun 
ideali olan Büyük Ermenistan hayali yatmaktadır.

Dağlık Karabağ sorunu beraberinde bir trajediye de imza atmış ve büyük 
bir insanlık suçu işlenmiştir. Buna verebileceğimiz en gerçekçi örnek hiç şüphe-
siz Hocalı Katliam’ıdır. Bu katliamda binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce-
si yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bu yaşananlar bile Ermenistan’a bir 
yaptırım uygulanmasına yetmemiştir. Bu konuda verdiği tepkiyi somut adımlara 
dönüştüren tek ülke Türkiye olmuştur. Türkiye bu süreçten itibaren Ermenistan 
ile ilişkilerini kesmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Buradan da anlamak-
tayız ki bu sorun hem kendi taraflarına hem de üçüncü ülkelere zarar vermiştir.

Sorunun çözümü için hem devletler hem de ulus üstü örgütler devreye gir-
miştir ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu olumsuz karşılığın sebeple-
rinden en önemlileri Rusya’nın Ermenistan’ı ekonomik ve siyasi anlamda des-
teklemesi, hem güçlerin bölgedeki çıkarları doğrultusunda hareket etmesi hem 
de Ermeni lobi faaliyetlerinin etkisi vardır. Bu anlamda çıkarları doğrultusunda 
hareket etmeyen tek örgüt olarak İslam Konferansı Örgütü diyebiliriz. AGİT, 
BM, AP gibi örgütlerin itici güçleri sorunun çözümünden yana olmadıkları için 
somut adımlar atılmasına izin vermemiş ve süreci sürekli tıkayan Ermenistan’a 
bir yaptırım uygulanmasına müsaade etmemiştir.

Dağlık Karabağ sorununu ele alırken en çok üzerinde durduğumuz konular-
dan biri de jeopolitik konumu ve yer altı kaynakları zenginliğiydi. Bu iki özellik 
nedeniyle hem bölgenin hem de bölgeyi yakından takip eden öteki güçlerin ilgi-
si ve çıkarı burada çakışıyordu. Buradaki çıkar çatışması da sorunun çözümüne 
engel olan bir diğer sebeptir. Bu doğrultuda Ermenistan’a sınırsız destek veren 
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Rusya, zengin kaynaklara sahip olan Azerbaycan ile ilişkilerini göz ardı etme-
miş ve sürekli takipte kalmıştır.

Türkiye bu soruna rağmen her iki ülke ile olan ilişkilerini geliştirme gay-
retinde olmuştur. Ancak Ermenistan’ın işgalci tavrı buna engel olmuştur. Er-
menistan’ın bu tutumu karşısında ilişkilerin normalleşmesi imkansızdı, buna 
rağmen normalleşse bile Azerbaycan faktörünü göz ardı etmek istemeyen bir 
Türkiye buna yanaşmadı.

Dağlık Karabağ sorununun çözümü için atılması gereken en önemli adım, 
dışarıdan müdahale olmaksızın tarafların çözüme mecbur bırakılması. Burada 
Ermenistan’a verilen askeri, siyasi, ekonomik ve politik gücün önüne geçilmesi 
şarttır. Bu doğrultuda Ermenistan öncelikle yıllardır çiğnediği uluslararası hu-
kuka uygun davranmalı ve işgal haline son vermelidir. Çözümün en çok insan 
hayatı ve onuru için gerekli olduğuna taraflar inanmalıdır. Çözümün çözümsüz-
lük olduğu düşüncesine hakim olan örgütler ve devletler artık samimiyet ortaya 
koyup, insan hakları ve onurunu yüceltmek adına bir kez olsun çıkarları doğrul-
tusunda, bu realist politikalarından ödün vermelidirler. 

Türkiye ise ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya 
koyduğu “ Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak ” ve tüm dünyada 
uygulanmak üzere benimsediği “ Yurtta sulh, cihanda sulh “ ilkesi doğrultusun-
da politikalar geliştirmeye devam ederek, sorunun biran önce çözülmesi için 
gerekli gayreti ve samimiyeti göstermelidir.
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TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMININ FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma kadınların istihdam düzeylerini incelemek amacı ile ya-
pılmıştır. Bu araştırma için TUİK’ ten elde edilen kadın istihdamı alanındaki 
veriler kullanılmıştır. İstatistiksel analiz tekniklerinden Mann-Whitney U testi 
ve varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanacaktır. Bu çalışma ile amaç-
lanan temel husus, kadınların istihdam düzeylerine etki eden faktörlere göre 
işsizlik sayılarını ve işsizlik oranlarını belirli özelliklere göre karşılaştırmaktır.  
Kadınlar için istihdam türü, ikamet alanı ve çalıştıkları işyeri türleri gibi çeşitli 
faktörler göz önüne alınarak, işsizlik düzeyleri hipotez testleri test edilecektir. 
Bu çalışmada kadınların istihdam düzeyleri; istihdam türü, ikamet alanı ve ça-
lıştıkları işyeri türleri bazında değerlendirilmiştir. Bu çalışma için Mann-Whit-
ney U testi ve varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma so-
nucunda elde edilen bulgular ışığında kadınların istihdam düzeylerinin istihdam 
türü, ikamet alanı ve çalıştıkları işyeri türleri bazında istatistiksel olarak farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir.

GİRİŞ

Türkiye’de kadınlar, 1950’den sonra kırsaldan kente göç başlamış ve kent-
leşmeyle beraber, işgücü piyasasında yer almaya başladı. Zamanla, kadınların 
işgücü piyasasındaki konumları ve çalışma biçimleri de değişmiştir. (Berber ve 
Yılmaz, 2008: 2).
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Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) 2012’deki verilerine göre, kamu ku-
rumlarında istihdam edilen iki buçuk milyondan fazla insanın yüzde 36’sı kadın, 
yüzde 64’ü erkektir. 

Bir ülkenin günümüze gelişmiş olarak kabul edilmesinin en önemli göster-
gelerinden biri, o ülkedeki kadınların erkeklerle eşit ve etkili bir şekilde eko-
nomik ve sosyal hayata katılmaları ve refahtan kendi paylarını ne ölçüde al-
dıklarının göstergesidir. Kadın istihdamı, kadınların ekonomik ve sosyal hayata 
katılımında en önemli kriterlerden biridir.(OECD, 2012).

Kadınların istihdama katılımı, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, karar 
alma mekanizmalarına erişebilmeleri, parasal gelir elde edebilmeleri ve gele-
cekleriyle ilgili karar vermelerinde daha emin olmaları için önemli bir koşul-
dur. İstihdama katılan kadınların hem toplumda hem de ailede daha yüksek bir 
statüye sahip olacağı, karar alma süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer alacağı 
ve bunun sonucunda kendine güvenen bireylerin gelecek nesillerini yetiştirme-
de çok önemli bir aktör olacağı vurgulanmalıdır. Ülkemizde cinsiyet eşitliğini 
sağlamak için gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte, ka-
dınlar yeterli eğitim seviyesine sahip değillerdir; çünkü aile içi sorumluluklar 
nedeniyle geleneksel işbölümü ve kadınlara yönelik çocuk bakımı, kadın işgücü 
piyasasında mekanizmaların bulunmaması gibi problemler nedeniyle alınama-
dıkları için iş ve aile hayatı 2012 yılına göre kadınların işgücüne katılım oranına 
yeterince yerleştirmek% 29, 5; istihdam oranı% 26.3 idi. Ülkemizde kadın is-
tihdamının istenen düzeyde olmadığı açıktır. Ancak, kamu kurumlarında ve özel 
sektörde, yerel yönetimlerde ve üniversitelerde kadın istihdamı bilincinin son 
yıllarda önceki dönemlere göre önemli ölçüde arttığını söylemek mümkündür. 
Buna paralel olarak, kadınların işgücüne katılım ve istihdamı artmış, Tablo 1’de 
görüldüğü gibi, kadınlar için işgücüne katılım oranı 2004 yılında% 23,3, bu 
oran 2012 yılında% 29,5’e yükselmiştir. kentsel-kırsal ayrımdan, kentte gerçek 
dönüşümün gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Buna göre, 1988 yılında top-
lam kadın nüfusunun% 48,9’u kentlerde yaşarken, bu oran 1999’da% 58,3’e ve 
2012’de% 68,4’e yükselmiştir. 

Kentsel bölgelerde artan kadın nüfusu nedeniyle kadınlarda istihdamda 
önemli bir artış olmuştur.

Buna göre, 1988 yılında toplam kadın nüfusunun% 48,9’u kentlerde ya-
şarken, bu oran 1999’da% 58,3’e ve 2012’de% 68,4’e yükselmiştir. kentli ka-
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dın nüfusunun artması. Buna göre, kentte kadınların istihdam oranı 1988’de% 
12,7 iken, 1999’da% 14,7’ye ve 2012’de% 22’ye yükselmiştir. 2012’de, çalışan 
kadınların% 45,8’i istihdam edilmiş,% 39,3’ü tarımda ve % 14,9’u sanayi sek-
töründe istihdam edildi. 1980’lerde kadınların çoğunluğu ücretsiz aile işçileriy-
ken, ücretli istihdamdaki kadınların oranının, kentleşme ve tarımda görülen par-
çalanma sonucunda artmış olması dikkat çekicidir. Nitekim, Tablo 4’te görül-
düğü gibi 1988’de istihdam edilen kadınların% 22,7’si belirli bir işte ücret veya 
günlük ücret karşılığında çalışırken, bu oran 2012’de% 54,3’e yükselmiştir.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU YAYINLARI 
NO: 12, HER ALANDAKİ KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYON RAPORU, KASIM 2013

Kadınlar, ön planda olmayan ancak toplumun ilerleyişinde önemli etkileri 
olan bir toplumun üyeleridir. Toplum ne kadar verimli ve üretken olursa, toplum 
o kadar gelişmiştir. Kadının iş hayatına dahil edilmesi, sosyal ve ekonomik ge-
lişme sürecinde, insan ve insan emeğinin özgürleşmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda, kadınların çalışmaları, sosyal statülerini arttırmak 
için de gereklidir.1

Kadınların kırsal alanlara işgücüne katılımı 1988–2011 döneminde% 
50,7’den% 37,5’e düşerken, kentte% 17,7’den% 24,8’e yükselmiştir (02pdf). 
Bunun nedeni buradaki kadınların bir aile işçisi olarak çalışmasıdır.

Bir başka deyişle, kadınların işgücüne katılım oranı, 1988 yılında yükselişe 
geçtiği dönemde,% 5,5 oranında azalmıştır, çünkü şehirden kadın nüfusunun 
köyden kente göç sonucu artması, kadın işgücündeki artıştan daha yüksektir. 
Türkiye’deki kentsel kadın işgücüne katılım oranı ulusal ortalamanın altındadır. 
Bugün çalışan kadınların sayısında bir artış var. 2012 yılında toplam çalışan 
kadın sayısı 7.309.000’dir. 

Çalışan kadınların% 39,2’si tarımda,% 45’i hizmet sektöründe,% 14,8’i 
sanayi sektöründe çalışmaktadır. Buna göre, istihdamda en büyük paya sahip 
olan tarım oranı Türkiye genelinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bununla birlik-
te, kentsel istihdamın daha fazla göstergesi olan sanayi ve hizmetlerin oranını, 
kentsel nüfustaki hızlı artışa rağmen, çok yavaş bir gelişme izlemektedir. Bu du-
rum, kentleşme eğiliminin kentlerdeki kadın istihdamını artırmadığı ve toplam 
kadın istihdamını ve katılımını azalttığı şeklinde yorumlanabilir.
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2012 yılında toplam ve ücretli çalışanların% 62,9’u ücretsiz aile işçisi,% 
13,1’i, serbest meslek sahibi% 18,9’u ve işverenleri% 4,9’du. Kadınların% 
33,6’sı, erkeklerin% 4,6’sı, ücretsiz aile işçisi, kadınların% 54,2’si, erkeklerin% 
66,5’i, ücretli çalışan ya da ücretli çalışan olanların% 10,7’si işsiz, kadınların% 
1,2’si ve erkeklerin% 6,5’i. Ücretsiz aile işçiliği çoğunlukla tarımsal olup, tarım 
sektöründe çalışan kadınların% 77,9’u ücretsiz aile işçileridir.

Kadın İşgücünün Problemleri

Kadınların kırsal alanlarda ücretsiz ve ücretli aile işçileri olarak istihda-
mı, işgücüne dahil olmalarına izin vermesine rağmen, sosyal statülerine veya 
ekonomik bağımsızlıklarına fazla katkıda bulunamamaktadır. Kentsel bölgeler-
de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olması ve işsizlik oranlarının 
yüksek olması. Kadınların kentlerde işgücündeki önemli sorunları ve kadınların 
işgücü piyasasına katılımını azaltan sebepler temelde birbiriyle örtüşmektedir. 
Nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı İşbölümü
2. Psikolojik Taciz (Mobbing)
Türkiye’deki tüm kadınların medeni durumuyla ilgili işleri çocuk bakımı ve 

yaşlı bakımını üstlenmeleri beklenir. Ev dışında çalışan evli genç kadın Kararla-
rını daha özgürce alabilirler, evlilik sırasında eşlerinin onayına sahip olmazlarsa 
iş hayatını terk ederler. Bu yüzden evli olmak, işgücü piyasasına katılma kara-
rının ana belirleyicilerinden biridir. Çalışmaya karar verirken, kadınlar evdeki 
işlerin nasıl yapılacağını ve çocuklara ve yaşlılara nasıl bakacaklarını düşünmek 
zorundadır. Çalışan kadınların çalışma hayatındaki en zor dönemleri çocukla-
rın okul yıllarıdır. Bu, kadınların çalışmaya katılma ve çalışmaya devam etme 
kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Çocuk bakımının kurumsallaşmasın-
daki yetersizlik erkeklerden farklı olarak kadınların çalışma yaşamını doğrudan 
etkilemektedir (Ecevit, 2009: 159-160).

Kadınların işgücü piyasasının küreselleşmesinden daha fazla etkilenmesi-
nin nedeni, yeterli mesleki eğitim ve deneyime sahip olmamasıdır. İstihdamın 
tanıtımında büyük önem taşıyan eğitim seviyesini arttırmak için, özellikle özel-
likle kız çocuklarının okullaşmasının arttırılması yönündeki politikaların güç-
lendirilmesi, ayrıca kız çocuklarının mesleki eğitim almalarının desteklenmesi 
gerekmektedir (Önder, 2013: 35-61).
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Ülkemizde toplumsal cinsiyet anlayışı, kadınların işgücüne katılımında 
önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Bu anlayışa göre, kadınların tek 
bir çocuk bakımı ve ev işi gibi ev işlerinde kadınlara işini tolere eden kadınlar, 
kadın toplumsal cinsiyet anlayışı ile yüklenmekte, bu konularda çözüm ürete-
meyen kadınlar iş piyasasının dışında kalmaktadır. Çocuk, yaşlı bakımı ve ev 
işleriyle ilgili hususlarda oluşturulacak eşitlikçi ve paylaşımcı anlayış ile ancak 
bu konuların üstesinden gelinebilecektir.

Kalkınmanın en önemli özelliklerinden biri, toplumsal cinsiyet ayrımcılı-
ğını düşünmeden, toplumun üyelerinin üretimin her aşamasına katılmasını sağ-
lamaktır. Ancak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve yoksulluğu azaltmak 
için kadınların daha üretken halde olmaları gerekir. Bir toplumun medeniyet 
seviyesi, kadınlara verdiği değerle ilgilidir.

Öte yandan, kadınların ekonomik, sosyal ve sosyal güçleri, ekonomik kal-
kınmayı artıracaktır.  (Toksöz, 2007: 57-79). 

Kadınlar ve sürdürülebilir kalkınma konusu, kadınların hak ve statüleri ile 
ilgili boyutu olmakla birlikte, kadın haklarından daha aşkın; dünya ekonomisi 
ve geleceği ile ilgili bir boyutu da vardır.  Yani, kadınların ekonomik hayata 
katkısı arttıkça, ekonomik olarak da güçlü olacak ve kendi ayakları üzerinde du-
racaktır. Bu ona hem ailede hem de toplumda daha saygın bir durum verecektir. 
Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması ancak ka-
dınlar daha üretken hale geldiğinde mümkün olacaktır. (Kaypak ve Kahraman, 
2016: 298-315). 

Dünyada kadınların işgücü ücretli bir işçi olarak çalışıyor. Gelişmiş eko-
nomilerde, kadınların önemli bir kısmı ücretli işçi olarak çalışmaktadır. Ancak, 
yüksek gelir gurubundaki ülkelerde, kadınların çoğu işveren olarak çalışmakta-
dır. Bu dünya ortalamasını geçmiştir.(Kılınç, 2015: 1-16). 

ABD gibi gelişmiş ülkelerde, kendi ülkelerinde çalışan kadın girişimcilerin 
gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha fazla nedenleri vardır bunlar, bağımsızlık 
isteği ve kararları kontrol etme isteği gibi çekici faktörlerdir (Çabuk ve ark., 
2015: 423-441).

Kadınların ekonomik büyüme ve gelişmeye işgücü olarak katkısı kabul 
edildiğinde, kadınların ekonomideki konumunun arttırılması da bir zorunluluk-
tur. Kadınların ekonomik konumunun güçlendirilmesi ve kalkınmaya gerçek 
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katkısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor 
(Tutar ve Yetişen, 2009: 116-131).

Hiyerarşi, özellikle kırsal kesimde, yaş ve cinsiyet değişkenlerine bağlı ola-
rak yaşlı erkeklerden başlayarak, hiyerarşi genç kadınlarla bitmektedir. Hiyerar-
şinin tepesindeki yaşlı erkeğin üretim açısından bir söz sahibi olmasına rağmen, 
kadınlar, özellikle de genç kadınlar, söyleyemez.1

Kırsal alanlardaki ailelerin geçim koşulları ve gelir düzeyleri, iş gücüne 
duyulan gereksinme ilköğretimin ardından çocukların eğitimlerine devam etme 
şanslarını azaltan en önemli faktörlerdir. Ailelerin özellikle kırsal alanlarda kız 
çoçuklarını okutmama bir eğilimi vardır. Bunun nedenleri arasında kızların ka-
yıp bir aile ferdi gözüyle bakılması, genç yaşta evlenmeleri, geleneksel anlayış 
nedeniyle, fiziksel olarak gelişmiş olmaları nedeniyle okuldan geri alınmaları 
dikkat çekmektedir. (Peker ve Kubar, 2012: 173-188).

Üretimin her aşamasına aktif olarak katılan kadınlar, gelişme fırsatlarından 
yararlanamazlar ve yoksulluk ve azgelişmişliğin dezavantajlarından dünyadaki 
en çok etkilenen nüfus grupları arasındadırlar. İşsizliğin yaygın olduğu az geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkelerde, eğitim ve sağlık hizmetleri sınırlı ve dengesiz 
bir biçimde dağıtılmakta, özellikle kırsal alanlardaki kadının durumu, statüsü ve 
sorunları oldukça dikkat çekmektedir (Aydemir, 2013: 115-138). 

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Bu çalışma kadınların istihdam düzeylerini incelemek amacı ile yapılmıştır. 
Bu araştırma için TUİK’ ten elde edilen kadın istihdamı alanındaki veriler kul-
lanılmıştır. İstatistiksel analiz tekniklerinden Mann-Whitney U testi ve varyans 
analizi (ANOVA) teknikleri uygulanacaktır. Bu çalışma ile amaçlanan temel 
husus, kadınların istihdam düzeylerine etki eden faktörlere göre işsizlik sayıla-
rını ve işsizlik oranlarını belirli özelliklere göre karşılaştırmaktır.  Kadınlar için 
istihdam türü, ikamet alanı ve çalıştıkları işyeri türleri gibi çeşitli faktörler göz 
önüne alınarak, işsizlik düzeyleri hipotez testleri test edilecektir. 

İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ

2004-2012 yılları arasında tarım ve tarım-dışında çalışan kadınların istih-
dam türlerine göre işsiz kişi sayılarını karşılaştırmak için Mann-Whitney-U testi 
uygulanmıştır.
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 İşsiz sayısı

Mann-Whitney U 6,000

Z -3,046

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,001b

Ho:  Tarım ve tarım dışında çalışan kadınlar arasında işsiz sayılarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.

Hı:  Tarım ve tarım dışında çalışan kadınlar arasında işsiz sayılarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.

Yukarıdaki tabloda tarım ve tarım dışında çalışan kadınlar arasında işsiz 
sayılarına göre Mann-Whitney U analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. Test ista-
tistiğinin anlamlılık değeri 0.001<0.05 olduğundan tarım ve tarım dışı çalışan 
kadınlar arasında işsiz sayısı açısından anlamlı bir fark vardır. 

İstihdam Türü N Mean Rank Sum of Ranks

İşsiz 
sayısı

Tarım 9 5,67 51,00

Tarım dışı 9 13,33 120,00

Total 18   

Yukarıdaki tabloda tarım ve tarım dışında çalışan kadınların işsiz sayılarına 
ilişkin sıra ortalamaları gösterilmektedir. Tarım dışında çalışan işsiz kadın sayı-
sı, tarım kesiminde çalışan kadınlara göre daha yüksektir.

İKAMET ALANLARINA GÖRE GENÇ KADIN NÜFUS 
ARASINDA İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2004-2012 yılları arasında kentlerde ve kırlarda çalışan genç kadınların 
ikamet bölgelerine göre işsizlik oranlarını karşılaştırmak için Mann-Whitney-U 
testi uygulanmıştır.

 İşsizlik Oranı

Mann-Whitney U 0,000

Z -3,576

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,000b
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Ho:  Kentlerde ve kırlarda çalışan genç kadınlar arasında işsizlik oranlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.

Hı:  Kentlerde ve kırlarda çalışan genç kadınlar arasında işsizlik oranlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.

Yukarıdaki tabloda kentlerde ve kırlarda çalışan genç kadınlar arasında 
işsizlik oranlarına göre Mann-Whitney-U analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. 
Test istatistiğinin anlamlılık değeri 0.000<0.05 olduğundan kent ve kırlarda ça-
lışan genç kadınlar arasında işsizlik oranları açısından anlamlı bir fark vardır. 

İkamet N Mean Rank Sum of Ranks

İşsizlik 
Oranı

Kır 9 5,00 45,00

Kent 9 14,00 126,00

Total 18   

Yukarıdaki tabloda kentlerde ve kırlarda çalışan kadınların işsizlik oran-
larına ilişkin sıra ortalamaları gösterilmektedir. Kentlerde yaşayan kadınlarda, 
kırlarda yaşayan kadınlara göre işsizlik oranları daha yüksektir.

İŞYERİ TÜRLERİNE GÖRE İŞSİZLİK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ

2004-2012 yılları arasında çalışan kadınların çalıştıkları işyeri türlerine 
göre işsiz kişi sayılarını karşılaştırmak için varyans analizi testi uygulanmıştır.

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Tarla 9 2523,6667 244,00615 2279,00 2915,00

Düzenli işyeri 9 2993,4444 557,29595 2203,00 3973,00

Sabit olmayan 
işyeri

9 64,7778 6,64789 57,00 78,00

Evde 9 300,3333 90,64077 215,00 434,00

Total 36 1470,5556 1352,16023 57,00 3973,00

Yukarıdaki tabloda tarla, düzenli işyeri, sabit olmayan işyeri ve evde çalı-
şan kadın sayılarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler gösterilmektedir.
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between 
Groups

60964783,111 3 20321594,370 214,829 ,000

Within Groups 3027021,778 32 94594,431   

Total 63991804,889 35    

Ho:  İşyeri türlerine göre genç kadınlar arasında işsiz sayıları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.

Hı:  İşyeri türlerine göre genç kadınlar arasında işsiz sayıları açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.

Yukarıdaki tabloda genç kadınlar arasında çalıştıkları işyeri türlerine göre 
işsiz sayıları açısından bir farklılık olup olmadığını belirlemek için uygulanan 
ANOVA tablosu sonuçları gösterilmektedir. Test istatistiğinin anlamlılık değe-
ri 0.000<0.05 olduğundan, çalışan kadınların işyeri türleri arasında işsiz sayısı 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

İşyeri Durumu N
Subset for alpha = 0.05

1 2 3

Sabit olmayan işyeri 9 64,7778   

Evde 9 300,3333   

Tarla 9  2523,6667  

Düzenli işyeri 9   2993,4444

Sig.  ,380 1,000 1,000

Çalışan kadınların işyeri türleri arasında işsiz sayısı açısından farklılık ol-
duğu belirlenmiş ve bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tukey testi ile 
belirlenmiştir. Buna göre, düzenli işyerinde çalışan kadınlar arasında işsiz sayı-
sı en yüksek düzeydedir ve diğer gruplardan anlamlı ölçüde farklıdır. Tarlada 
çalışan kadınlar arasında işsiz sayısı evde ve sabit olmayan işyerinde çalışan 
kadınlara göre daha yüksektir. Evde ve sabit olmayan işyerinde çalışan kadınlar 
arasında işsiz sayısı bakımından anlamlı bir farklılık yoktur.
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Yukarıda işyeri türlerine göre işsiz kadın sayılarına ilişkin ortalama grafiği 
gösterilmektedir. Düzenli işyerinde işsiz sayısı maksimum, sabit olmayan işye-
rinde ise minimum olarak görülmektedir.

SONUÇ 

Bu çalışmada kadınların istihdam düzeyleri; istihdam türü, ikamet alanı ve 
çalıştıkları işyeri türleri bazında değerlendirilmiştir. Bu çalışma için Mann-W-
hitney U testi ve varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular ışığında kadınların istihdam düzeylerinin istih-
dam türü, ikamet alanı ve çalıştıkları işyeri türleri bazında istatistiksel olarak 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İstihdam türüne göre, tarım dışında çalışan 
işsiz kadın sayısı, tarım kesiminde çalışan kadınlara göre daha yüksektir. İkamet 
edilen alanlara göre, kentlerde yaşayan kadınlarda, kırlarda yaşayan kadınlara 
göre işsizlik oranları daha yüksektir. İşyeri türüne göre düzenli işyerinde çalı-
şan kadınlar arasında işsiz sayısı en yüksek düzeydedir. Ayrıca tarlada çalışan 
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kadınlar arasında işsiz sayısı evde ve sabit olmayan işyerinde çalışan kadınlara 
göre daha yüksektir. Evde ve sabit olmayan işyerinde çalışan kadınlar arasında 
işsiz sayısı bakımından anlamlı bir farklılık yoktur ve bu kadınlarda işsizlik ora-
nı tarlada ve kentlerde çalışan kadınlara göre daha düşük seviyededir.
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AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLERİ

Bekir KOCADAŞ

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,  
Adıyaman / Türkiye

Öz: Son yıllarda aile ve aile ilgili pek çok sorun zihinleri yakından rahatsız 
etmeye devam etmektedir. Bu sorunların başında şiddet gelmektedir. Şiddetin 
her türlüsüne karşı olduğunu ifade eden bireylerin bile bir kısmı aile içinde kadı-
na ve çocuğa karşı şiddet kullanmakta sakınca görmemektedir. Aile bireylerine 
karşı şiddet kullanmayı da genellikle aile mahremiyeti içinde değerlendirmek-
tedir. Böylece kişi şiddet kullanma meselesini kafasında legalize etmektedir. 
Aslında bu yaklaşım kişinin etrafına en aşılmaz duvarları örmesine de neden 
olmaktadır. Şiddet, top yekûn bir karşı koyma ve başarılı bir eğitim süreci so-
nucu engellenebilir. Ayrıca şiddet, her toplumda farklı sevilerde görülmektedir 
ve kültürden kültüre de değişmektedir. Aslında şiddetin tanımlanmasında kar-
şılaşılan sorunun temeli bu farklılığa dayanmaktadır. Yapılan tanımların farklı 
toplumlardaki şiddet uygulamalarını ifade etmede yetersiz kalmasının sebebi 
budur. Sosyal bir problem olan şiddet, yine mevcut toplumun üretimi olan yön-
temlerle çözülebilir. Bunun için gerekli olan ise sorunun iyi bir biçimde ortaya 
konması yani tahlil edilmesi gerekir. Sonuç olarak aile içi şiddetin etkileri, şid-
detin ortaya çıktığı aile fertleri ve aile ile ilgili olanlar başta olmak üzere bütün 
toplumu baştan sona kuşatır.

GİRİŞ 

Türk Aile yapısı içinde meydana gelen şiddeti, aile bireylerinin birbirine 
ya da bireylerden birinin fiziksel veya duygusal yönden saldırıya uğraması ola-
rak tanımlamak mümkündür. Aile içi şiddeti daha geniş bir şekilde; bireylerin 
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yaralanmasına, sindirilmesine veya duygusal, sembolik değerlerine zarar veril-
mesine yol açan eylem, davranış ve muamele olarak tanımlamak mümkündür.

Aile içi şiddet incelendiğinde genellikle, şiddete maruz kalanın kadınlar ve 
çocuklar olduğu görülmektedir. Şiddet, dayaktan tacize, fiziksel ve psikolojik 
baskıdan ölümcül yaralamaya kadar, oldukça geniş bir yelpaze biçiminde görül-
mektedir. Özellikle geleneksel toplumlarda ya da geleneğin yoğun olarak hisse-
dildiği toplumlarda erkek, şiddet uygulama tekelinin elinde bulundurmaktadır. 
Çünkü erkek çocuğa sosyalleşme sürecinde kadından üstün olduğu sürekli ola-
rak işlenmektedir. Böyle bir kültürel ortamda yetişen erkek, baskıcı, buyrukçu, 
despot ve en küçük problemlerin çözümünde bile şiddete başvurmaktan çekin-
meyen bir kişilik yapısı geliştirmektedir. Bu yapıdaki bir baba, aile içi ilişkilerde 
eşi de dâhil olmak üzere çocuklarına şiddet uygulayabilmektedir.

Şiddet, her toplumda yaygın olarak görülmektedir. Şiddet, uygulanma nok-
tasında toplumdan topluma, kültürden kültüre farklıklar göstermektedir. Zaten, 
şiddeti tanımlama güçlüğü bu noktada ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan şid-
dete başvuran birey, mevcut toplumun veya grubun kendisine öğrettiği şekilde 
şiddet uygulamaktadır. Bireyler, öğrendikleri şiddet kullanma tekniklerini başka 
kaynaklarla geliştirmektedirler. Bu noktada bireyler, en önemli şiddet kullanma 
tekniklerini medyadan edindiklerini itiraf etmişlerdir.

Aile Nedir? 

Her toplumda kadın ve erkek ilişkilerini düzenlemek çocukların bakım, 
beslenme, sağlık ve eğitimlerini sağlamaktan sorumlu bir aile kurumu mevcut-
tur. Aile genç kuşakların sosyalleştirilmesini ve kültürel değerleri kazanmasın-
dan da sorumludur (İlhan Tunç, 2008:116). Aile özellikle çağdaş toplumlarda 
kurumsal düzeyde diğer toplumsal kurumlar kadar önemlidir. Toplumsal sis-
temin işlemesinde ve özellikle geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın 
yetiştirilmesinde diğer kurumlardan daha önemli bir yere sahiptir. Zira bizim 
toplumumuzda aile doğumdan ölüme kadar birey için hep bir barınak ve koru-
nak olmuştur.

Aile, yetişkin eşlerden ve çocuklardan oluşan, birbirine duygusal açıdan 
bağlanmış, ekonomik, sosyal duygusal hak ve sorumlulukları paylaşan bir top-
lumsal sistemi oluşturmaktadır. Diğer toplumsal sistemlerden farklı olarak bir 
aile sisteminin bireyi olabilmek doğum, evlat edinme veya evlilik aracılığıyla 
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gerçekleşmekte ve aile üyeleri ancak ölüm sonucu sistemden ayrılmakta, aile 
bağlarının başka bir yolla kopması mümkün olmamaktadır. Aile, sosyalizasyon 
sürecinin temel ajanlarından biridir. Birincil bir küme niteliğine sahip olan ai-
lenin çağdaş toplumdaki temel işlevi, çocuğun sosyalizasyon sürecine olan kat-
kısıdır. Diğer bir deyişle çocukların bakımı ve toplumsal çevreye hazırlanma-
larında ailenin önemi ortaya çıkar. Çocuk için yeri doldurulamayan bir eğitim 
kurumudur (Kasapoğlu-Vd., 2012). 

Özellikle Batı toplumunda kadın sorunu ve aile kavramı 20. yüzyılın ikinci 
yarısında düşünce platformunda gündeme getirilen temel konuların başında yer 
almaktadır. Ailenin geçirdiği değişimler ve ailenin geleceğinin ne olacağı soru-
su bu yıllarda sosyal bilimcilerin ilgisini e fazla çeken konulardan biri olmuştur. 
Aile olgusunun bu boyutlarda öne çıkmasının gerekçeleri arasında sanayileşmiş 
batı toplumlarında ortaya çıkan aile kurumunun çok yönlü krizi ve geçirilen 
çalkantıların yanı sıra, pek çok aile ve insan ilişkileri teorilerine rağmen aile 
kavramının anlaşılır düzeyde bulunmaması gösterilmektedir (Breines, 1978: 
943 Akt.: İlhan Tunç, 2008:116).

Zira aile, üyelerine birtakım davranış biçimleri kazandırır. Kazandırdığı 
davranış örüntülerinin, toplumsal normlar ve değerlerle çatışmamasına özen 
gösterir. Bu anlamda ahlak kurallarına dayalı bir kümedir. Ayrıca, toplumda gö-
rülen birtakım istenmedik davranışları da denetler. Böylece üyelerin toplumdaki 
kötü davranışların etkisinde kalmasını önlemeye çalışır. O halde aile, bireylerin 
kural ve ölçülere duyarlı olarak yetiştirildiği, toplumsal cinsiyetçi davranışla-
rını düzenleyen, aynı zamanda da kuvvetli bir toplumsal denetimin var olduğu 
toplumsal kurumdur. Çocuk ilk toplumsal davranışlarını, aile üyeleri ile etkile-
şim kurarak ve onları taklit ederek öğrenir. Ailenin temel bir kurum olmasının 
nedenlerinden biri de “sosyalleşme” üzerinde en etkili kurum olmasıdır.” Aile 
tüm toplumlarda toplumun sürekliliğini sağlayan, çocukların bakımı ve eğitimi 
açısından önemli bir toplumsal kurumdur (Kasapoğlu, Vd., 2012).

İlhan Tunç’a (2008:120) göre aile yapısı araştırmalarında, aile kurumunda 
yaşanan değişmelerden önce ve sonra problemler yaşandığı ortaya çıkmaktadır. 
Fakat ailenin güçlü ve dinamik özellikleriyle problemlerin çözüldüğü ve kendi-
sini yeni koşullara uyarladığı görülmektedir. Türk aile yapısının son derece güç-
lü, hızlı ve radikal sayılabilecek değişim faktörleri ile karşı karşıya kaldığında 
bunun ailenin yapısı ve işlev değişiminde sarsıntılara yol açtığı da araştırmacılar 
tarafından dile getirilmektedir. Boşanmalardaki artış bunun bir örneğidir.
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Şiddet Nedir?

Şiddet geçmişten günümüze kadar, sosyal sorunların başında gelen ve tar-
tışmalarda hep merkezde yer almış olan bir olgudur. Sorunun tespitine ve çözüm 
önerilerine yönelik görüşler ise işin içinden çıkılamayacak kadar fazladır. Duru-
mun karmaşıklığı belki de insanları kendine çekmektedir. O cazibeye kapılanlar 
kervanına bizde katılıp “aile içi şiddet” ile ilgili bakış açımızı bir kez daha orta-
ya koymaya çalışacağız.

Sosyal bilimlerin en güç ve tarif edilmesi en zor kavramlarından biri de 
şiddettir (Imbusch, 2005: 13). Dolayısıyla şiddetin, üzerinde görüş birliğine va-
rılmış ya da tartışmalı olmayan bir tanımı yoktur. Zira terim bunun mümkün 
olabilmesi için fazlasıyla geniştir. Yine de terimin, insanları incitmek, acı ve 
ıstırap çektirmek niyetiyle yapılan her türlü fiziksel saldırıyı kategorize ettiği 
yönünde, sağduyuya dayalı basit bir anlaşılma biçimi söz konusudur. Sıklıkla, 
diğer canlı varlıklara yönelik benzer saldırılar da şiddet fiilleri olarak kabul edil-
miştir (Outhwaite, 2008:758). 

Özellikle yirminci ve yirmi birinci yüzyılı pek çok düşünür “şiddet” ve “sa-
vaş” yüzyılı olarak görür. Polat’a göre (2015:15) şiddet, yirmi birinci yüzyılda 
sosyal hayatın içinde var olan ve pek çok boyutuyla insanı tehdit eden bir olgu 
olarak ortaya çıkmıştır. Şiddet özellikle, aile içi şiddet boyutuyla bireysel dü-
zeyde yaşanmasının yanında savaşlar (iç savaşlar, terör olayları, iki ülke arasın-
da ve ya da Irak ve Suriye’de olduğu gibi çoklu savaş şeklinde) ve toplumsal 
düzeyde kolektif düzeyde de yaşanabilmektedir. Şiddetin, güçlünün güçsüze 
uyguladığı zarar verici her çeşit davranış gibi geniş kapsamlı tanımlanmasının 
içine o kadar farklı uygulamalar girmektedir ki anlaşılabilmesi için bunların tek 
başlarına ele alınıp analiz edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Şiddet ile ilgili pek çok farklı tanımların yapılmış olduğu görülecektir. Do-
layısıyla şiddet İngilizce’de “violence”, Latince’de “violentia” kelimelerinden 
türetilmiştir. Anlamı ise “sert ya da acımasız kişilik, güç”tür. Şiddetin sözcük 
anlamı; güç ve baskı uygulanarak kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar gör-
mesine neden olan bireysel ve toplumsal hareketlerin hepsidir (Polat, 2015:15).  
Crutchfield ve Wadsworth (2003:68) şiddetin duygusal ya da gelişimsel zarar 
vermeden daha ziyade fiziksel zarar verme olarak tanımlanabileceğini ifade 
ederler.
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Aslında şiddetin var olan bir içgüdüsel dürtü olduğu ve doğada canlıların 
birbirlerine yönelik şiddet davranışlarının doğal (sıradan) davranışlar olarak or-
taya çıktığını savunan görüşler de mevcuttur. Predasyon (biyolojideki tanımı 
ile yaşamak veya yaşamını sürdürmek için diğer tür canlıları yiyerek kendi-
ne gerekli maddeleri sağlama alışkanlığı), canlılar arasında sıklıkla izlenen bir 
olay olduğundan predasyonu şiddetin temel motivasyonu olarak tanımlayanlar 
da bulunmaktadır. Bu bakış açısı ile başkalarına zarar vererek yaşama dürtüsü 
ile şiddet arasında bir döngüden bahsedilmektedir. Ancak şiddet davranışları 
değerlendirildiğinde bu görüşün şiddet davranışlarının ancak küçük bir kısmını 
kapsadığı gözlenmektedir. Fakat şiddet ile motivasyonları arasındaki döngü çok 
daha karmaşık tır. Şiddeti anlayabilmek için şiddeti besleyen motivasyonların, 
döngülerin, çok daha farklı disiplinler ve bakış açıları ile değerlendirilmesi ge-
rekmektedir (Polat, 2015: 15).  

Öte yandan Pahl (2003:324) şiddetin konusunun ya da yedi biçiminin (ya 
da seviye) dini sistemlerle ilgili olarak tanımlanabileceğini düşünür. Bu yedi 
seviye şu şekildedir:

- En temel seviyede; neredeyse bütün dini grupların hepsinin uygulamala-
rında (örneğin ritüeller ve mitler) ve dillerinde bulunan sembolik şiddet 
ve ritüeller vardır.

- İkinci yoğunluk seviyesinde; dinlerin dünyayı ikili bir düşünce yapısı 
içinde örneğin “içerdekiler”-dışarıdakiler” ve “saf”-“saf olmayan” gibi 
dünyayı bölmek eğilimindedirler.

- Üçüncü seviyede; dini yasaklar bireysel davranışları önleyebilir fakat 
diğer bir deyişle aynı sistem belli şartlar altında bu tür davranışlara izin 
verebilir ya da zorlayabilir.

- Şiddetin dördüncü yoğunluk seviyesi; açık ya da gizli sistematik olarak 
yapılan zulüm ve cezalandırmayı içerir. 

- Şiddetin beşinci seviyesi; sistematik dışlanma ya da dini olarak meşru-
laştırılmış sosyal şiddettir; ekonomik eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcılığı 
(ya da ön yargısı) gibi.   

- Şiddetin altıncı yoğunluk seviyesi; şiddetin devrim ve terör olaylarında 
bir misillemelerde aracı olarak kullanılmasıdır.

- Son olarak; dini grupların dini bir savaşa girmesi ve soykırımı meşru-
laştırmadır. Bu toplu fiziksel saldırganlık ve yıkım eylemleri –en yoğun, 
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açık ve örgütlü şiddet biçimleri- sosyal bilimcilerin ve tarihçilerin en 
fazla dikkatini çeken durumlar oldu.

Kısacası şiddet, her şeyden önce sosyal bir problem olarak ele alınıp, çözül-
meye çalışılmalıdır. Şiddet, bireysel (yani aile içinde çocuk ve kadına yönelik 
olarak meydana gelmesi) düzeyde meydana gelmiş olsa bile toplumun ahengi-
ni bozabilmektedir. Dolayısıyla şiddet, öncelikli olarak çözülmesi gereken bir 
problemdir. Toplumsal barışın ve huzurun da bozulmasının en önemli sebeple-
rinden biridir.    

Aile İçi Şiddet ve Aile Bireyleri Üzerine Etkileri

Şiddet, yalnızca kişiye fiziksel zarar veren ya da bunu amaçlayan bir şey 
değildir. Kişiyi psikolojik açıdan incitmeyi hedefleyen, hak ve özgürlükleri kısıt-
layan davranışları da içine alır. Buna rağmen, bir toplumda hangi davranışların 
şiddet olarak tanımlandığı, o toplumun kültürel yapısı ve insanların değer yargı-
larıyla da yakından ilgilidir. Bizim toplumumuzda şiddet içeren davranışlar her 
ne kadar “istenmeyen davranışlar” olarak nitelendirilse de, geleneksel ögelerle 
şiddete başvurulduğunda, ya da şiddet “doğruyu/yanlışı öğretmek” amacıyla 
kullanıldığında haklılık kazanıyor, yani meşrulaştırılıyor. Bu açıdan, toplumun 
çekirdeğini oluşturan ailede şiddete nasıl bakıldığının ve şiddetin nasıl değer-
lendirildiğinin anlaşılması önemlidir. Çünkü ailenin, bireylerin toplumsallaşma-
larındaki, kendi ayakları üzerinde durmak ve yurttaş bilincine sahip olabilmek 
için gereken becerileri öğrenmelerinde ki payı büyüktür  (Zülal, 2001:36).

Şiddet özellikle Türkiye’de gittikçe aile içi şiddete dönüşme eğilimi gös-
termeye başlamıştır. Aile fertlerinin birbirlerine karşı maddi, manevi hak ve so-
rumlulukları vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi, kadın ve erkeğin 
aynı evde birlikte insani değerler üretmeyi başaramaması huzursuzlukların baş-
langıcını oluşturmaktadır. İnsani değerleri ve etik davranmayı bir kural olarak 
benimsemiş evliliklerin temeli sağlam kurulmuş olsa bile, araştırmalar sonraki 
yıllarda her an evliliklerin (ailenin) yıkılması tehlikesi ile yüz yüze kalabildiği-
ni, bu sebeple evliliğin her döneminde kuralların titizlikle uygulanması gerek-
tiğini göstermektedir (İlhan Tunç, 2008:137). Ailenin sürekliliği, aile bireyleri-
nin (üyelerinin) bütünlüğünün yani çeşitli saldırılara ve aşağılayıcı davranışlara 
maruz kalmamasına bağlıdır. Uzun soluklu evliliklerin ve aile bütünlüklerinin 
temelinde yatan gerçeklik bu olsa gerek.
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Öte yandan özellikle Türkiye’de şiddete maruz kalanlar İlhan Tunç’a 
(2008:144) göre, en fazla şiddeti babalarından ve eşlerinden görmektedirler. 
Özellikle evlilik ilişkisinde iki kişinin birbirini doğru algılaması, bireysel fark-
lılıkların ve hakların göz önünde bulundurulduğu, sevgi ve saygının var olduğu, 
şiddetin yer almadığı aile ortamlarında mümkün olacaktır. Öte yandan, ciddi 
kişilik problemi olan eşlerin profesyonel yardım almaları ailenin ve kendi gele-
cekleri açısından faydalı olacaktır.

Altınay ve Arat’a (2007:51-54) göre, 1975 yılında Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde gerçekleştirilen Ulusal Aile İçi Şiddet Araştırması (National Family 
Violence Survey) ile ilk kez hayata geçirilmiş ve şiddetin ender rastlanan bir 
olgudan ziyade, Amerikan ailesinin şiddet dolu bir toplumsal kurum olduğunu 
bu araştırma göstermiştir. 1970’lerde gerçekleştirilen aile içi şiddet araştırmala-
rı, ailenin çok yoğun şiddet yaşanan bir kurum olduğunu göstermesine rağmen 
“aile içi şiddetin arka planını yani bağlamını değerlendirmeye almamaları”, 
“şiddetin sonuçlarını ölçmemeleri” ve “cinsel ve ekonomik şiddet türlerini ele 
almamaları” bakımından feminist araştırmacılar tarafından eleştirilmiştir. Femi-
nist bakış açısına göre aile içi şiddet yaklaşımından yola çıkılarak yapılan araş-
tırmalar kadın ve erkek arasındaki iktidar ilişkisini yani “ataerki” yi hiçe saydığı 
için bu eksiklikleri içinde barındırmaktadır. Feminist yaklaşıma göre kadın ve 
erkek arasındaki iktidar ilişkisini ciddiye almadan, aile içinde yaşanan şiddetin 
özellik, sebep ve sonuçlarını tespit etmek mümkün değildir. 1980’lerde aile içi 
şiddet yaklaşımı bağlamında araştırma yapanlar, feminist yaklaşımın yönelttiği 
eleştirileri dikkate alarak araştırma yöntemlerini geliştirmiş; 1990’lı yıllarda ise 
aile içi şiddet yaklaşımı çerçevesindeki kadına yönelik şiddet araştırmalarının 
kapsamı genişlemiş ve şiddetin arka planı, sonuçları, kadınların şiddete ver-
dikleri tepki, ev dışında yaşanan şiddet deneyimleri, cinsel şiddet ve denetim 
boyutları ana konular haline gelmiştir.

Kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekme-
siyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketler Şiddet olarak ta-
nımlanmaktadır. Kadına yönelik aile içi şiddet kavramı ilk defa 1970’li yıllarda 
resmi, dini nikâhlı veya beraber yaşayan erkeklerin eşlerine/birlikte yaşadıkları 
kadınlara uyguladıkları şiddet ve tacizi tanımlamak için kullanılmıştır (Günindi 
Ersöz, 2011:254).

Türk toplumunda şiddetin olağan kabul edilmesi şiddetle mücadelenin 
önündeki en önemli engellerden birisini oluşturmaktadır. Kadınların, aile içi 
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şiddet biçimlerinden özellikle, fiziksel şiddete ilişkin tutumlarını ne kadar iç-
selleştirdiklerinin belirlenmesi amacıyla kadınların ekonomik ve cinsel neden-
lere dayalı olarak kocanın karısını dövmesini haklı bulup bulmadıklarına dair 
sorular sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 2005 
yılında yaptığı araştırmada elde sonuçlara göre, 15-49 yaş grubunda kadınların 
%39’u belirtilen nedenlerden en az birini kocasının kendisini dövmesi için haklı 
bir neden olarak belirtmiştir (Günindi Ersöz, 2011:257). Özetle aslında, kadın-
ların eşleri tarafından kendilerine uygulanan şiddeti kanıksadıkları söylenebilir. 
Bu şiddeti kanıksama durumu, şiddetle mücadeleyi de derinden baltalamaktadır 
ve mücadelenin başarısız olmasına sebep olmaktadır. 

Günindi Ersöz (2011:257), kadına yönelik aile içi şiddetin nedenleri aran-
dığında ataerkil değerler ile karşılaşıldığını ifade eder. Kadının ekonomik öz-
gürlüğe sahip olmaması, toplumda kadının ikincil konumu ve bunu pekiştiren 
uygulamalar, şiddetin bir iktidar aracı olarak kabul edilmesi, kamusal alandaki 
şiddetin görmezden gelinmesi, kitle iletişim araçları tarafından geleneksel kadın 
ve erkek rollerinin tekrar tekrar üretilmesi, şiddeti bir sorun çözme biçimi ola-
rak algılayan değerlerin kitle iletişim araçlarında sıklıkla sunulması aile odaklı 
şiddeti artırıcı etki yapmaktadır. 

Aile içinde şiddetin var olması onu, ailenin diğer fertleri için taklit edilebilir 
ve kendilerinden daha zayıf olanlara karşı kullanılan bir araç haline getirmekte-
dir. Çocuklar için aile içi şiddetin en zararlı yanı bu olsa gerek. Zira çocuklar, en 
yakın toplumsal çevrelerinde gördükleri olumlu ya da olumsuz davranışları ve 
dolayısıyla yaşadıklarını başkalarına karşı uygulama eğilimi içine girebilmek-
tedirler. Zira şiddet tamamen toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 
ve dolayısıyla bu sorunun oluşumunun nedenlerini toplumsal çevrede aramakta 
fayda vardır. Bireyin toplumsal çevresini başta aile olmak üzere eğitim (okul), 
sosyo-kültürel örgütler, arkadaş grupları ya da akran grupları (peer group) oluş-
turur. Bireyin toplumsallaşma sürecini ne şekilde geçirdiği önem arz eder. Zira 
sürekli kısıtlanan, horlanan, aşağılanan ve kişiliğine yönelik sürekli bir taciz ve 
olumsuz etki çocuğu ve genci ya da bireyi en kısa yoldan tepki vermeye itecek-
tir. Bu kısa yol genellikle de şiddetten geçmektedir. Kısacası Archer ve Gart-
ner’a (1996:247) göre şiddetin taklit ya da model alma yoluyla üretilebileceğine 
dair oldukça etkileyici deneysel kanıtlar vardır.

Zülal’a (2001:37-38) göre, şiddeti psikolojik ve toplumsal etkenler açısın-
dan açıklamaya çalışan araştırmaların bazıları, gelişim sürecindeki deneyimle-
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rin insanların şiddete yönelme davranışlarına etkisini ortaya çıkarmaya çalışır. 
Daha çok Kanadalı psikolog Albert Bandura’nın görüşlerini temel alan sosyal 
öğrenme kuramına göre, çocuklar, belli durumlarda nasıl davranmaları gerek-
tiğini, başka insanların davranışını gözlemleyerek öğrenirler. Bandura’ya göre 
insan gelişimi, doğuştan gelen özelliklerin, kişinin davranışlarının ve çevrenin 
etkisinin karmaşık etkileşimleri sonucu gerçekleşir. Saldırgan davranışların pe-
kişmesinde en önemli etken de, çevredeki modellerin davranışlarının gözlen-
mesidir. Çocuklar, anne babalarının, sorunları çözerken başvurdukları saldırgan 
davranışları öğrenerek bunları benimserler. Örneğin, babasının sık sık annesine 
şiddet uyguladığına tanık olan bir çocuğun, ileride eşine ya da çocuğuna za-
rar veren bir yetişkin olma olasılığı yüksektir. Bandura ve arkadaşlarının bu 
konudaki ünlü makalesi yayımlandıktan sonra, izlenen saldırganlıkla saldırgan 
davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan birçok araştırtma yapılmıştır. 
Bugün bu araştırmaların geneline bakarak, çocukların şiddet içeren olayları ya 
da görüntüleri izlemelerinin, ileride bu davranışları gerçekleştirme olasılığını 
artırdığı söylenebilir. 1980’li yıllarda araştırmacılar, televizyon programların-
daki şiddetin insanları nasıl etkilediğini incelemeye giriştiler. Bu araştırmaların 
sonuçlarına göre şiddet içeren televizyon programlarının etkisi iki yolla olu-
şabiliyor. Birincisinde, şiddet içeren programların çokluğu, insanlarda şiddete 
karşı bir duyarsızlık gelişmesine neden oluyor. İkincisinde ise şiddetin sorunları 
çözmek ve amaca ulaşmak için kabul gören bir yol olduğu düşüncesi uyanıyor, 
günlük yaşamda saldırgan davranışlar serbest bırakılıyor. 1994 yılında yapılan 
bir araştırmadaysa, evde anne babadan biriyle sürekli çatışma halinde olan ço-
cukların, dışarıda öteki çocuklara göre daha saldırgan davranışlar sergiledikleri 
görülmüştür.

Şiddet Sınıflandırmaları Üzerine

Şiddettin türleri çok fazladır. Şiddetin sınıflandırılması üzerine girişişim-
ler, göz önünde bulundurulan kriterlere göre farklılık arz etmektedir. Özdiker 
(2003:93) başlıca şiddet çeşitlerini dörde ayırır, bunlar; 

1-Fiziksel şiddet; dayak, kaza, yangın, cinayet, yaralama, yakma, patlama, 
patlatma, tahribat (canlı, çevre, nesne tahribatı), soygun ve soygun girişimi, te-
cavüz, tartaklama. 

2-Fiziksel olmayan şiddet; sözel şiddet, tehdit, şantaj, baskı, küfür. 
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3-Kurgu şiddet; doğaüstü şiddet, doğaüstü canlı şiddeti, zaman ötesine yö-
nelik şiddet ve 

4-Gizli şiddet, yapısal şiddet, siyasal/yönetsel şiddet, olarak sıralanabilir.
Polat’a (2015: 17) göre şiddet iki ana başlık altında sınıflandırılabilir. 
1-Bireysel şiddet,
2-Kollektif şiddet; çok sayıda kişinin etkilendiği toplum şiddet uygulama-

larının olduğu bir türü ifade eder. Savaşlar (ülkeler arasında ya da iç savaşlar), 
terör olayları, gösteri yürüyüşleri bunların önlenmesi için polisin uyguladığı 
orantısız güç kullanımı vb. gibi.

Bunlara ilave olarak Chesnais de (1981; akt.: Polat, 2015: 18) şiddeti şu 
şekilde özetlemiştir:

I. Özel Şiddet
1. Cürümsel Şiddet
a. Ölümle Sonuçlanan: Cinayetler, suikastlar, zehirlenmeler, (ebeveyn ya 

da çocuk öldürmeleri de dahil), idamlar vs.
b. Bedensel: Bilerek darbe ve yaralamalar
c. Cinsel: Irza geçmeler, tacizler vs.
2. Cürümsel Olmayan Şiddet
a. İntihar (intihar ve intihar teşebbüsleri)
b. Kaza (araba kazaları dahil)
II. Kolektif Şiddet
1. Vatandaşların İktidara Karşı Şiddeti
a. Terör
b. İhtilaller
2. İktidarın Vatandaşlara Karşı Şiddeti
a. Devlet Terörü
b. Endüstriyel Terör
c. Savaş
Imbusch (2003:26) da, şiddet kavramının çeşitli yönlerini ele alarak Tab-

lo-1’de olduğu gibi bir sınıflandırma yapmıştır.
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SONUÇ 

Şiddetin izahları toplumlardaki farklı kültürel yapılara göre değişiklik gös-
terebilir. Dolayısıyla araştırmacılar öncelikle, kişilerin şiddeti nasıl algıladıkları 
ve hangi tür davranışları şiddet olarak gördüklerini belirlemeye çalışmışlardır. 
Bu soruya verilen yanıtlar, en çok dayak, daha sonra da kötü söz, küfür, başkası-
na zarar vermek amacını taşıyan söz ve davranışların katılımcılar tarafından şid-
det olarak algılandığını göstermiştir. Araştırmaya katılanların hemen hepsinin, 
şiddeti doğru olmayan bir davranış biçimi olarak gördükleri de ortaya çıkmıştır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu, hem kamusal alan olarak toplumda hem de 
özel alanı temsil eden ailede şiddetin çok yaygın olduğunu vurgularken, kendi 
ailelerinde sorunların şiddete başvurmadan çözüldüğünü belirtmişlerdir. Ancak, 
pek çok ailede, ilk sırada çocukların, ikinci sıradaysa kadınların, şiddetin türlü 
biçimlerine maruz kaldıkları bulunmuştur. Özellikle toplumun benimsediği bir 
amaca ulaşmak ya da bazı toplumsal değerleri korumak için kullanıldığında, 
şiddete başvurmak haklı bulunuyor ve hatta meşruluk kazanıyor. Örneğin, ço-
cuklar yaramazlık yapıyorsa şiddet uygulamak “eğitici” bir davranış olabiliyor 
ya da, kadın geleneksel görevlerini yerine getirmiyorsa, itaatsizlik yapıyorsa, 
durumundan şikâyet ediyorsa veya izinsiz bir yerlere gidiyorsa, “ailenin saygın-
lığını, namusunu korumak” adına şiddete başvurulması da araştırmadaki erkek-
ler ve en çok da kadınlar (yani hem şiddet uygulayan bireyler, hem de şiddete 
maruz kalanlar) tarafından “haklı” bir davranış olarak düşünülmüştür (Zülal, 
2001:36).

Ataerkil toplumun değer yargılarına göre kadının evlilik kurumu içinde 
tanımlanması, aile içi kadına yönelik şiddetin “kol kırılır yen içinde kalır” ata-
sözünde olduğu gibi sürekli saklanması ve kadınların aşırı fedakârlığı, örneğin 
evliliklerin ömrünü uzatmıştır. Günümüzde örneğin; kadının çalışma yaşamı-
na katılması yani ekonomik özgürlüğünün olması, boşanma olgusuna nispeten 
daha olumlu yaklaşılması boşanma oranlarını etkilemektedir. Özellikle, erkeğin 
karısını aldatması doğal bir olay, eril söyleme göre “erkeğin elinin kiri” olarak 
görülmüş, ataerkil değerlerin etkisiyle boşanma hoş görülmemiştir. Kadına dü-
şük toplumsal statü veren Türk toplumu boşanan kadınları daha ağır yargıla-
maktadır. Bu durumda özellikle kırsal kesim de boşanma oranlarını etkilemek-
tedir. 1980’li yıllara kadar aile içi şiddet olağan bir terbiye aracı olarak kabul 
edilmiştir. 1980’li yıllarda toplumdaki yapısal değişmeler ve kadın hareketinin 
etkisiyle değişmeler özel alana yansımış, kadınların bağımsızlık isteklerini ar-



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

525

tırmıştır. Buna paralel, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla yasal 
ve eğitimsel önlemler alınmış, bilimsel çalışmalarda sayısal artış olmuş, şiddet 
görünür kılınmıştır. Bütün bu çabalar, kadına yönelik şiddeti durduramamıştır 
(Günindi Ersöz, 2011:261).

Aslında her toplumlarda Zülal’a (2001:36-37) göre, yakın aile bireyleri ara-
sında şiddet olması istenmeyen bir davranıştır. Dolayısıyla bu tür davranışların 
haklılığının ve meşruluğunun nedenlerinin “aile dışından kişilere” anlatılabil-
mesi gerekiyor. Bu durumda, özellikle kadınlar eşlerinin şiddet içeren davra-
nışlara başvurmalarını, ekonomik sıkıntıların yol açtığı sinirlilik, işlerinin kötü 
gitmesi, zaman zaman davranışlarına hâkim olamama, eğitimsizlik, kişilik za-
yıflığı gibi, kişinin elinde olmayan nedenlere dayandırarak veya davranışların 
“kalıcı”, “sürekli” değil, “geçici”, “anlık” olmasına bakarak meşrulaştırıyorlar. 
Bu tür gerekçelerin, toplumdaki güç ilişkilerinin, eşler ya da anne-babalarla 
çocuklar arasındaki güç ilişkilerine yansımasını gösterdiğini vurguluyorlar. Bu 
sonuçsa, aile içinde şiddetin yönünün en çok kadın ve çocuğa doğru olmakla 
beraber, aile içindeki iktidar ilişkilerinde belirlenerek, güçlüden güçsüze yöne-
lik olduğunu ortaya çıkarıyor. Şiddetin meşru görülmesi önce ailede ve de sonra 
toplumda tekrar tekrar üretilmesine ve bir sorun çözme yöntemi olarak kuşaktan 
kuşağa aktarılmasına yol açmıştır.

Kısacası kültürün, dinin ve geleneklerin aile içi şiddetin, kadına ve çocuğa 
yönelik şiddetin sebebi olamayacağı kabul edilmelidir. Ayrıca özel alandaki şid-
deti durdurmaya yönelik önlemler de alınmalıdır. Örneğin boşanma hem boşa-
nan eşler, hem de çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yapabilmektedir. Bu kapsam-
da, boşanma olgusunun nedenlerini ortaya koyan niteliksel çalışmalar yapılmalı 
ve evli çiftlere danışmanlık yapacak merkezlerin kurulması sağlanmalıdır (Gü-
nindi Ersöz, 2011:262). Hem toplumsal alanda hem de bireysel alanda şiddetin 
hiçbir şekilde kabullenilmemesi, sebeplerinin mazur gösterilmemesi gerekir. 
Şiddet toplumsal kurumları, başta aile olmak üzere içten içe kemiren, birey-
leri bu süreçte derinden yaralayan bir davranıştır. Şiddetin önlenebilmesi için, 
şiddet uygulayanlara hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi gerekir. Zira şiddet 
davalarındaki hafifletici sebepler, şiddetin devamlılığını sağlayan en önemli et-
kenlerden biridir. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU 
AÇISINDAN DERERLENDİRİLMESİ

Şaban ESEN1, Yaşar AKÇA2, Gülbin Hilal TİTİZ3

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  
Bartın / Türkiye

2Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  
Bartın / Türkiye

3Bartın Üniversitesi, SBE, İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi,  
Bartın / Türkiye

Öz: Son yüzyılda yaşanılan hızlı gelişmeler sonucunda dünya ekonomileri 
bütünleşme sürecine doğru ilerlemektedir. Küreselleşme ile birlikte dünyanın 
hemen her yerinde büyüme, küçülme, birleşme ve yeniden yapılanma süreçleri 
yaşanmaktadır.  Rekabet hukuku ekonomik hayatın oluşumundan, verimli ve 
düzenli şekilde devam ettirilmesinde temel faktörler arasında yer almaktadır. 
Türkiye’de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile rekabet or-
tamının sağlanması ve korunması görevi Rekabet Kurumu tarafından yürütül-
mektedir. Bu çalışmada şirket birleşme ve devralmalarına niçin ihtiyaç duyul-
duğu, sonuçları, ülkemizdeki şirket birleşme ve devralmalarına değinilmiştir. 
Ayrıca rekabet hukukunun neleri kapsadığı da ele alınmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 
Dünyada son yıllarda gelişen ve değişen ekonomik, politik, teknolojik ve 

sosyal gelişmeler ile şirketler iş yapma biçimlerini ve rakipleriyle sürdürdük-
leri ilişkilere yeni boyutlar getirmişlerdir. Bu değişimle beraber şirketler hem 
rekabet hem de işbirliği yapmanın getirdiği avantajları fark etmişlerdir. Reka-
bet stratejileri sayesinde farklı insan kaynakları uygulamaları ve farklı yenilik-
çi davranışları, rekabet stratejileri ile insan kaynakları uygulamaları arasında 
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akılcı bir bağlantının kurulmasını sağlamaktadır. Stratejik yeniliklerin başarıyla 
uygulanabilmesi için çalışanların işbirliğine yatkın, yaratıcı, risk alabilen, uzun 
dönemde düşünmeye eğilimli bireyler olması gerekmektedir.  

Bilindiği üzere şirketlerin karlarını arttırmak, uzun dönemde daha verimli 
hale gelmek ya da mevcut veya potansiyel rakipler karşısında pazardaki ko-
numlarını güçlendirmek, uluslararası düzeydeki rakipleriyle başa çıkabilmek 
ve gelişen yeni teknolojiler üretebilmek gibi amaçlarla, başka bir şirketi veya 
şirketlerle kalıcı şekilde bir araya gelmeleri ya da güç birlikteliğine gitmeleri 
ekonomik açıdan fayda getiren bir durumdur ( Gürpınar, 2011-35). 

Birleşme ve devralmalar bir ekonomide var olan kaynakların yeniden da-
ğılımının gerçekleştirilmesindeki araçlardan birini oluşturmaktadır. Birleşme 
yoluyla rekabet yeteneği artabilmekte ve ilgili piyasada rekabet düzeyi gelişe-
bilmekte sonuç olarak da kar miktarının artması, çeşitlenmesi, düşük fiyatlar 
gibi faydaları da beraberinde getirmektedir. 

Türkiye’nin yıllar içinde büyüyen ekonomisi ile beraber şirket birleşmeleri 
ve devralmaların sayısında bir artış görülmektedir. Şirketlerin satın alma ve bir-
leşmelerde fiyat ve pazarlıkta tarafların kozlarını belirleyebilmeleri için hedef 
şirket üzerinde yapılacak mali ve hukuki due diligence (itinalı hukuki değerlen-
dirme) etkili olacaktır ( Arıkan, 2016- 266).

 “İki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi; bir veya daha fazla teşebbü-
sün tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya dolaylı kontrolünün çeşitli 
yollarla bir ya da daha fazla teşebbüs veya hâlihazırda en az bir teşebbüsü 
kontrol eden bir ya da daha fazla kişi tarafından devralınması Rekabet Ku-
rumu tarafından birleşme ve devralma işlemi olarak kabul edilmektedir “ ( 
Rekabet Kurumu, 2014).

Uluslararası en az bir firmayı veya yan kuruluşunu içeren yatay birleşme 
ve ele geçirmelere ülke içi birleşme (mergers) ve devralmalar (acguisition) de-
nilmektedir ( Esen ve Demirarslan, 2016-451). Şirket birleşmeleri; “iki veya 
daha fazla işletmenin büyümek amacıyla faaliyetlerinin ekonomik ve hukuk-
sal olarak bir birlik haline getirilmesi veya işbirliğine gitmeleridir “ ( Bilen ve 
Yükselen, 2016- 52). Birleşme ve devralma adı altında yapılan işbirliklerinde, 
şirketlerin hem ekonomik hem de hukuksal açıdan birlik haline gelmiş ve mal 
varlıklarının da birleştirilmiş olması gerekmektedir.
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TTK 136. madde birleşme kavramının tanımını şu şekilde tanımlamakta-
dır:  “birden çok ticaret şirketinin malvarlıklarını tasfiye etmeksizin, içlerinden 
birinin bünyesinde veya yeni kurulan bir şirkette birleşmeleri ve birleşmeye ka-
tılan şirketlerin pay sahiplerine belirli bir değiştirme ölçüsüne göre birleşmenin 
gerçekleştiği şirkette pay sahibi olma imkanının sağlanmasıdır “ (Arıkan, 2016-
270). Birleşmede bir   “devalan “ ve bir ya da birden fazla  “ devrolunan “ şir-
ketler bulunmaktadır. Birleşme eğer bir şirketin diğer bir şirketi veya şirketleri 
devralması şeklinde gerçekleşiyorsa bu tür birleşme Ticaret Kanunu tarafından 
‘ devralma şeklinde birleşme’ olarak adlandırılmıştır.

AMAÇ 

Bu çalışmada şirket birleşme ve devralmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, 
sonuçları, ülkemizdeki şirket birleşme ve devralmalarına değinilmektedir. Ay-
rıca rekabet hukukunun neleri kapsadığı ve ülkemizde rekabet hukuku uygula-
malarından bahsedilmektedir. Ülkemizde Rekabet Kurumu tarafından yürütülen 
çalışmalar analiz altında incelenmektedir. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında Rekabet Kurumu 2013-2017 yılları arasındaki Bir-
leşme ve Devralma Görünüm Raporları incelemeye alınmıştır. Rekabet Kuru-
mu’na her yıl yapılan başvuru sayıları değerlendirmeye tabi tutulmuş yıllar iti-
bari ile değişiklikler (artış, azalış) saptanmıştır.

 Birleşme ve devralma işlemleri iki kategori şeklinde incelenmektedir. İlk 
kategori işlem taraflarının, hedef şirketin veya işlem konusu ortak girişimin han-
gi ülkenin yasasına göre kurulmuş olduğu kapsamında herhangi bir daraltma ya-
pılmaksızın Rekabet Kurumu’na bildirilen tüm işlemler değerlendirilmektedir.

Bu bakımdan çalışmada değerlendirmeye tabi ilk kategori “Tüm İşlemler” 
olarak gösterilmektedir. İkinci kategoride ise, hedef şirketin veya işlem konusu 
ortak girişimin Türk yasalarına göre kurulmuş olduğu işlemler ele alınmaktadır. 
Bu işlemler ise “Türkiye İşlemleri” olarak gösterilmektedir.

YÖNTEM

Çalışmada araştırma konusu olan birleşme ve devralma, rekabet kavramı, 
rekabet hukuku kavramlarını incelemek ve araştırmak için içerik analizi yönte-
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mi kullanılmaktadır. İçerik analizi sosyal bilimcilere arşivlerden, belgelerden, 
gazetelerden, sinema, dizi gibi çeşitli görsel dokümanlardan, çeşitli kitle iletişim 
araçlarından elde edilen bilgilerin bir anlam kazandırılması amacıyla sistema-
tik olarak incelenmesidir. İçerik analizi, araştırmacılara sözel, yazılı veya başka 
kullanılan materyallerin sistematik ve sübjektif şekilde incelemelerine katkıda 
bulunan nitel bilimsel araştırma yöntemidir ( Alper ve Gülbahar, 2009: 100).

Gerekli verilere Rekabet Kurumu resmi sitesinden ulaşılmaktadır. Kuru-
mun 2013-2017 yılları arasında yayınlamış olduğu Birleşme ve Devralma Gö-
rünüm Raporları incelemeye tabi tutulmuştur.

2013-2017 Görünüm Raporlarında işlem sayısı ve değerleri karşılaştırılmalı 
olarak incelemeye alınmaktadır. Ayrıca Türkiye işlemleri bazında yatırımcıların 
ülke sıralamaları ve sektörlere bağlı karşılaştırmalar ilk beş sıradaki değişkenler 
ele alınarak incelenmektedir.

BULGULAR

2013 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen toplam birleşme ve devralma 
işlem sayısı 213 adettir.  İşlem taraflarının kökeni bakımından yapılan grupla-
maya göre; Tüm İşlemler içinde, 2013 yılında tarafların tümü, 43 işlemde Türki-
ye yasalarına göre, 68 işlemde ise yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirket-
lerden oluşmaktadır. 71 işlemde ise işlem tarafları Türk ve yabancı şirketlerden 
oluşmuştur. Tüm İşlemler içinde, 2013 yılında tüm tarafları yabancı şirketler 
olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri 223 milyar 483 milyon TL’dir.

Tablo 1. 2013 Yılı Görünüm Raporu

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL)

Tüm Tarafları Türk 43 1.730.610.911

Türk ve Yabancı 71 14.925.523.292

Tüm Tarafları Yabancı 68 223.482.419.679

       TOPLAM 182 240.138.553.882

Özelleştirme 19 19.550.053.196

Kapsam Dışı 12                         -

      GENEL TOPLAM 213 259.688.607.078

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 2013
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Kökeni bakımından 30 adet yabancı yatırımcılardan tüm işlemler bazında 
ilk sırayı Almanya almaktadır. İşlem adedi bazında yapılan sıralamada 16 işlem 
ile ABD ve 14 işlem Japonya üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye işlemleri 
temel alınarak Hollanda 9 işlem ile ilk sırada, Almanya 8 işlem ikinci, Japonya 
ve Lüksemburg ise 7 işlem ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye işlemleri bazında 2013 yılında yoğunluk gösteren sektörlerin ilk 
sırasında7 işlem ile elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı gelmektedir. 
İşlem sayısı 3 ile en az sigorta sektörü son sırada yer almaktadır ( Rekabet Ku-
rumu Raporu, 2013: 7-12).

2014 Yılı Görünüm Raporu

2014 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen toplam birleşme ve devralma 
işlem sayısı 215 adettir. Bu işlemlerden 122’sinde hedef şirket veya oluşturulan 
ortak girişim Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir.

İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2013-2014 
Karşılaştırması

İşlem kökeni bakımından, tüm işlemler içinde 2014 yılında 215 işlemden 
53 tanesinin tarafların tümü Türkiye’deki yasalara göre, 76 tanesinin yabancı 
ülke yasalarına uygun kurulmuş şirketler oluşturmaktadır. 64 tanesi de Türk ve 
yabancı işlem tarafları olan şirketler tarafından kurulmuştur (Rekabet Kurumu, 
2014: 3).
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Tablo 2.    İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2013-2014  
Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri 
(TL) 2014

İşlem Sayısı ve Değeri (TL) 
2013

Tüm Tarafları Türk 53      6.185.556.459 43     1.730.610.911

Türk ve Yabancı 64      12.494.489.493 71     14.925.523.292

Tüm Tarafları Yabancı 76       454.510.661.587 68      223.482.419.679

         TOPLAM 193     473.190.707.539 182      240.138.553.882

Özelleştirme 18  9.192.590.000 19      19.550.053.196

Kapsam Dışı 4                                           
-

12   
-

GENEL TOPLAM 215    482.383.297.539 213    259.688.607.078

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 
2014 
Türkiye işlemleri kategorisinde yatırımcıların ülke sıralamasında 2014 yı-

lında Hollanda 7 işlem ile ilk sırada yer almaktadır. Fransa ve Almanya 5 işlem 
sayısı ile son sırada yer almaktadır. Yoğunluk gösteren sektörlerin ilk sırasında 
12 işlem ile elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı yer almaktadır. Son 
sırada da 3 işlem ile genel amaçlı diğer makinaların imalatı yer almaktadır ( 
Rekabet Kurumu Raporu, 2014: 6-12).

2015 Yılı Görünüm Raporu 

2015 yılında Rekabet Kurumu’na toplam 159 birleşme ve devralma işlemi 
bildirilmiştir. 2015 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme ve 
devralmaların bildirilen, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye 
kökenli olduğu işlemlerde özelleştirmeler hariç olmak üzere işlem bedeli top-
lam işlem bedeli yaklaşık 8 milyar 645 milyon TL’dir.
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Tablo 3. İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2014-2015  
Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değe-
ri,2014 (TL)

İşlem Sayısı ve Değeri, 
2015 (TL)

Tüm Tarafları Türk 53 6.185.556.459 29 2.272.607.613

Türk ve Yabancı 64 12.494.489.493 48 6.118.019.440

Tüm Tarafları Yabancı 76 454.510.661.587 64 441.020.568.564                                  

TOPLAM 193 473.190.707.539 141 449.411.195.618

Özelleştirme 18 9.192.590.000 8 3.148.965.000

Kapsam Dışı 4
-

6
-

Bilgi Notu -
-

3
-

Şikâyet -
-

1
-

GENEL TOPLAM 215 482.383.297.539 159               
452.560.160.618

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 
2015 

Türkiye işlemleri kategorisinde yatırımcıların ülke sıralamasında 2015 yı-
lında Hollanda ve Lüksemburg 6 işlem ile ilk sırada yer almaktadır. İngiltere, İs-
panya ve Japonya ise 4 işlem ile son sırada yer almaktadır. Türkiye işlemlerinde 
2015 yılında işlem sayısı bakımından, en çok işlem, belirli bir mala tahsis edil-
miş mağazalardaki diğer toptan ticareti ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve 
dağıtımı alanında gerçekleşmiştir. En az işlemler ise 3 işlem belirli bir mala tah-
sis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret ve motorlu kara taşıtların ticareti 
sektörlerinde gerçekleşmiştir ( Rekabet Kurumu Raporu, 2015: 6-11).

2016 Yılı Görünüm Raporu 

Rekabet Kurumu’na 2016 yılında toplam 209 birleşme ve devralma işlemi 
bildirilmiştir. Bu işlemlerin 91 tanesi Türkiye yasalarına göre kurulmuş hedef 
şirket veya ortak girişim ile oluşturulmuş şirketlerden oluşmaktadır. 2016 yı-
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lında kuruma bildirilen Türk kökenli işlemde özelleştirmeler haricinde toplam 
işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 263 milyon TL’dir.

Tablo 4.  İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2015-2016  
Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri, 
2016 (TL)

İşlem Sayısı ve Değeri, 
2015 (TL)

Tüm Tarafları Türk 34 7.392.435.910 29 2.272.607.613

Türk ve Yabancı 50 10.239.110.413 48 6.118.019.440

Tüm Tarafları Yabancı 107 1.577.940.934.617 64 441.020.568.564                                  

TOPLAM 191 1.595.572.480.940 141 449.411.195.618

Özelleştirme 9
-

8 3.148.965.000

Kapsam Dışı 8
-

6
-

Bilgi Notu 1
-

3
-

Şikayet -
-

1
-

GENEL TOPLAM 209            
1.595.572.480.940

159 452.560.160.618

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 
2016
Türkiye işlemlerinde 2016 yılında işlem sayısı bakımından en çok 8 işlem 

sayısı ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiş-
tir. Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki perakende ticaret 3 işlem ile 
en az sektör olarak ilk beş sıralamada en sonda yer almaktadır. Yatırımcı ülke 
bazında Hollanda 9 işlem ile ilk sırada,  ABD ve Fransa 3 işlem ile son sıradadır 
( Rekabet Kurumu Raporu, 2016: 6-10).

2017 Görünüm Raporu 

Rekabet Kurumu’na 2017 yılında toplam 184 birleşme ve devralma işlemi 
bildirilmiştir. Bu işlemlerin 90 tanesi Türkiye yasalarına göre kurulmuş hedef 
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şirket veya ortak girişimlerden oluşmaktadır. Kurum tarafından incelenen bir-
leşme ve devralmalardan hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türk 
kökenli işlemlerinde özelleştirmeler hariç tutulduğunda toplam işlem bedeli 
yaklaşık olarak 22 milyar 310 milyon TL’dir. Aynı dönemde tüm tarafları Türki-
ye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleş-
me ve devralmaların toplam işlem değeri 5 milyar 276 milyon TL’dir (Rekabet 
Kurumu Raporu, 2017: 1).

Tablo 5. İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı Bakımından 2016-2017  
Karşılaştırması

Tarafların Kökeni İşlem Sayısı ve Değeri 2017 
(TL)

İşlem Sayısı ve Değeri 2016 
(TL) 

Tüm Tarafları Türk 31 5.276.371.198 34 7.392.435.910

Türk ve Yabancı 54 10.993.238.879 50 10.239.110.413

Tüm Tarafları Yabancı 83 1.069.137.519.594 107 1.577.940.934.617

TOPLAM 168 1.085.407.129.671 191 1.595.572.480.940

Özelleştirme 5
-

9
-

Kapsam Dışı 8
-

8
-

Bilgi Notu 3
-

1
-

GENEL TOPLAM 184 1.085.407.129.671 209 1.595.572.480.940

Kaynak: Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, 
2017

2017 yılında Türkiye işlemlerinde yatırımcı ülke sıralamasında Hollanda 
ve Japonya 6 işlem ile ilk sırada, Avusturya ve İngiltere ise 3 işlem ile son sırada 
yer almaktadır. Yatırım sektörlerindeki sıralamada 11 işlem ile elektrik enerji-
sinin üretimi, dağıtımı ve iletimi yer alırken, 3 işlem ile belirli bir mala tahsis 
edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret son sırada yer almaktadır ( Rekabet 
Kurumu Raporu, 2017: 7-11).
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SONUÇ

Rekabet ortamı, işletmelerin kendilerini yeniden yapılandırmak, sermaye 
yapılarını güçlendirmek ve örgütsel performansları arttırmak zorunda bırak-
mıştır. Rekabet Kanunu ülkemizdeki bütün sektörlere uygulanmaktadır. Bu çer-
çevede teşebbüslerin yerli veya yabancı olması arasındaki herhangi bir ayrım 
gözetilmemiştir.

Rekabet Kanunu’nun temelde belli amaç ve yaptırımlarının olduğunu söy-
leyebiliriz. Kanunda yer alan Madde 4, Madde 6 ve Madde 7 en önemli amaçları 
içermektedir. Bu maddeler mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti engelleyici, 
bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları piyasaya hâkim olan 
teşebbüslerin bu hâkimiyeti kötüye kullanmalarını önlemektir. Son beş yıla ait 
ortalama başvuru sayısı 196’dır. 2017 yılında incelemeye alınan birleşme ve 
devralmalara ait toplam işlem adedinin son beş yılın ortalamasına yakın sey-
rettiği görülmektedir. Bir önceki yıla ait veriler ile kıyaslandığında ise % 12 
düzeyinde bir düşüş olduğu görülmektedir.
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24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ 
PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE KOBİ VE 

GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ

Şaban ESEN1, Yaşar AKÇA2, Gülbin Hilal TİTİZ3

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  
Bartın / Türkiye

2Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  
Bartın / Türkiye

3Bartın Üniversitesi, SBE, İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi,  
Bartın / Türkiye

 
Öz: Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşka-

nı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında 
belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli 
iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde 
ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında 
faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Siyasi 
partiler seçim çalışmalarına genellikle parti beyannamelerini açıklayarak baş-
larlar. Beyanname içinde, ülke gündemi ile ilgili öngördükleri tüm konulara 
yer verilmesi ve  iktidara geldiklerine ise neler yapacaklarının beyan edilmesi 
gerekmektedir.  Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen 
genel seçimler öncesinde seçime katılan siyasi partilerin toplumun çok büyük 
bir kesimini ilgilendiren KOBİ ve girişimcilik konusuna parti beyannamelerin-
de ne şekilde yer verdiklerini incelemek olacaktır. Çalışmada temel veri siyasi 
partilerin yayınlamış oldukları beyannamelerden sağlanmıştır. Veri analizinde 
ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri (Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem 
milletvekili genel seçimleri), bir yönüyle Türkiye açısından yeni bir devlet yöne-
timinin de şekillenmesine yol açan seçim olmuştur. Bu seçimle birlikte artık 
başbakanlık devri sone ermiş ve yerine Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmiştir. 
Seçimle gelen Cumhurbaşkanı hükümetin başında yer alacak ve  daha sorumlu 
hareket etmek zorunda kalacaktır.

Genel seçimlerde siyasi partilerin amacı, ülke genelinde iktidara gelebi-
lecek çoğunluğa ulaşacak oy oranına sahip olmaktır. Bu amaçla ülke günde-
mindeki tüm konulara/sorunlara yönelik olarak hazırlanan ve bir yönüyle par-
tileri bağlayan bir seçim beyannamesi açıklamak her parti için bir zorunluluk 
arz etmektedir. Nitekim bu çalışmanın kapsamı dahilinde de seçime girecek 
partilerin her biri seçim beyannamelerini hazırlamışlar ve komuoyu ile de pay-
laşmışlardır. Bu çalışmada incelenen seçim beyannameleri siyasi partilerin in-
ternet sayfasından elde edilmiştir.  

Bu çalışmada  24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılan siyasi partilerin 
seçim beyannamelerinde spor olgusuna yaklaşımları incelenmeye çalışılacaktır.

Siyasi parti; Halkın desteğini kazanmak suretiyle devlet mekanizmasının 
kontrolünü ele geçirmeye veya sürdürmeye çalışan sürekli ve istikrarlı bir 
örgüte sahip siyasal topluluktur (Özbudun,1979).

Siyasi partiler, bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek ve bu 
amaçla siyasal iktidarı ele geçirmek üzere örgütlenmiş kuruluşlardır (Kışlalı, 
2004; Davut, 2008). 

22/4/1983 tarih ve  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun  3. maddesinde 
siyasi parti; 

“Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, 
milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında 
belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli 
iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde 
ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında 
faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır” şek-
linde tanımlanmaktadır.
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 AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 Genel seçimlerine (Cumhurbaşkanı 
Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine)  katılan siyasi partilerin 
seçim beyannamelerinde girişimcilik ve KOBİ kavramlarına yaklaşımlarını or-
taya koymaktır. Bilindiği üzere, bu iki kavram tüm ülkeler için istihdamın, üre-
timin ve gelişmenin en önemli temel taşlarındandır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, 24 Haziran 2018 Genel seçimlerine  katılan siyasi 
partiler’in seçim beyannameleri incelenmiştir. Ancak çalışmanın sonunda da 
gösterildiği üzere bazı partiler diğer partiler ile ittifak yaptığından (kendileri 
Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadıklarından) beyanname hazırlamamışlar veya 
çok kısa bir beyanname hazırlamışlardır. Bu kapsamda, beyanname hazırlayan 
ve aday çıkaran partiler şunlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ; Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Muharrem İnce, Halkların 
Demokratik Partisi (HDP); Selahattin Demirtaş, İYİ Parti; Meral Akşener, Vatan 
Partisi; Doğu Perinçek. Çalışmada seçim beyannamesi hazırlayan tüm siyasi 
partilerin beyannameleri  inceleme kapsamına alınmıştır.  

YÖNTEM

Çalışma için veri elde etmede ikincil kaynaklardan; siyasi partilerin 24 Ha-
ziran 2018 tarihi için hazırladıkları  beyannamelerden, veri analizi için ise sos-
yal bilimde sıklıkla kullanılan içerik analizinden yararlanılmıştır. 

Kaplan (1943:230) içerik analizini,  politik söylemin istatiksel anlambi-
limidir, şeklinde tanımlarken;  Stone ve arkadaşları (1996:213), metin içinde 
tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için 
kullanılan bir araştırma tekniği olarak tanımlamaktadır.  İçerik analizi sözel, ya-
zılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak 
tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001).

Koçak ve Arun (2006:22)  ise, içerik analizinde farklı yaklaşımlar olmakla 
birlikte,   içerik analizinin, farklı disiplinlerde birçok araştırma sorusuna yanıt 
aramak üzere kullanılan temel bir araştırma aracı olduğundan hareketler, içerik 
analizine ilişkin birbirinden farklı tanımlar yapılsa da, hepsinin vurguladığı iki 
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önemli konunun, yöntemin “sistematik” ve “tarafsız” olması gerektiğini ifade 
etmektedirler. 

Parti beyannameleri incelenirken öncelikle “KOBİ” ve “Girişimcilik”  kav-
ramlarının ayrı bir başlık altında incelenip-incelenmediğine bakılmıştır. Bir son-
raki adımda ise bu kavramların ne sıklıkla parti beyannamesi içinde kullanıldığı 
incelenmiştir. 

BULGULAR

Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi  (Ak Parti) 

AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşmaktadır. Girişimcilik ve 
KOBİ’ler alt başlığı; İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi (139.sayfa)  başlığı altında 
yer almaktadır.

AK Parti beyannamesinde girişimcilik ve KOBİ’lerle ilgili bazı alıntılar;  

….. Girişimcilik ve KOBİ’ler AK Parti olarak kuruluş felsefemiz gereği 
teşebbüs hürriyetinin ve serbest girişimcinin her daim yanındayız.

 Partimizin büyüme stratejisi girişimciliği ve özel sektör öncülüğünde dina-
mik bir yapıyı esas almaktadır. Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişim-
cilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşması temel 
politikamızdır. Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile 
yenilikçi KOBİ’leri desteklemeyi, istikrarlı ekonomik büyümenin ve sosyal 
gelişmenin önemli bir gereği olarak görmekteyiz. Bir taraftan Türkiye’nin her 
yerinde her ölçekteki işletmeyi desteklerken, diğer taraftan Türkiye’nin gelecek 
vizyonuna yakışır mega projeleri hayata geçireceğiz. KOBİ’lerimizle birlikte 
esnafımızın da yanında olarak farklı ölçeklerdeki tüm girişimcilerimizi destek-
lemeyi sürdüreceğiz.

Neler Yaptık 

AK Parti olarak, girişimciliği ve KOBİ’leri geliştirmek için önemli adımlar 
attık. 

Girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için geri ödemeli ve geri 
ödemesiz olmak üzere 150 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız. Bugüne ka-
dar yaklaşık 48 bin girişimcimize 1,2 milyar TL destek sağladık. Bu kapsamda 
kadın girişimcilerimize sağlanan destek oranı 1.ve 2. Bölgelerde yüzde 80 diğer 
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bölgelerde yüzde 90’dır. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılma-
sı ve kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik program-
lar uyguladık. Bu çerçevede, 2012 yılından itibaren 19.550 kadın girişimciye 
485,7 milyon TL tutarında destek ödemesi yaptık.  İlk defa KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planın hazırlayarak yürürlüğe koyduk. 

Yatırımcılar için uygun yatırım yerinin ve kümelenmenin önemine binaen 
bugüne kadar 180 Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapısını tamamladık. 

2002 yılında 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 77’ye, 3 olan Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi bulunan il sayısını 51’e çıkardık.

AK Parti döneminde Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu-
nu yürürlüğe koyduk. Esnaf ve sanatkârlarımız için bilgi sistemi oluşturduk 
ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak uygulamaya 
koyduk. Esnaf ve sanatkârlarımıza Halk Bankası aracılığıyla önemli miktarla-
ra ulaşan uygun koşullu krediler kullandırdık.  Kooperatifler için yasal ortamı 
iyileştirdik.

 Neler Yapacağız

 KOBİ’lerimizin rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik büyümemize 
daha fazla katkı vermeleri temel amacımızdır. Önümüzdeki dönemde yenilikçi, 
katma değeri yüksek, küresel değer zincirinde üst sıralara çıkmış bir üretim ya-
pısını girişimcilerimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. 

Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantılarını geliştirileceğiz. Bu 
kapsamda, yabancı erken aşama fonlarının Türkiye’de ofis açmaları veya yer-
li fonlara ortak olmaları, yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki fonlara 
yatırım yapmalarını özendireceğiz.  KOBİ’lerin finansmanına destek olmaya 
devam edeceğiz.

 KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla insan kay-
nakları başta olmak üzere kapasitelerinin gelişmesine yönelik destek program-
ları oluşturacağız. 

2023 yılına kadar 5 ihtisas, 10 Organize Sanayi Bölgesi içinde olmak üzere 
toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısını 105’e çıkarmayı hedefliyoruz.

 Esnaf ve sanatkârın stratejik planını yenileyerek 2018-2023 yıllarını kap-
sayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlayacağız. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Beyannamesi   (CHP)

CHP seçim beyannamesi 240 sayfadan oluşmakta ve girişimcilik ve KO-
Bİ’lerle ilgili özel bir başlık beyanname içinde yer almamaktadır. 

Ancak, parti beyannamesinde “KOBİ” kavramı taratıldığında 26 kez kul-
lanıldığı gözükmektedir. Aşağıda bu kavramların ne şekilde kullanıldığına dair 
örnekler verilmiştir;

•	 KOBİ’ler borç ve vergi yükü altında eziliyor. Yüksek maliyetler nede-
niyle zarar edip üretimden çekiliyor. (s.16)

•	 Güçlü bir ekonomik kalkınma programı uygulayarak, ailelerin ve KO-
Bİ’lerin borç çıkmazına son vereceğiz. (s.52)

•	 …  Buna mukabil, özellikle KOBİ’ler olmak üzere şirketler kesiminde 
bir süredir ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşanmaktadır. 2017’de devreye 
alınan Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Nefes Kredisi benzeri programlar 
kısmi bir rahatlama sağlamış olsa da, piyasada bu tip programların deva-
mına yönelik bir beklenti oluşmuş ve buna bağlı olarak nakit akışlarında 
düzensizlikler baş göstermiştir. Oysa KOBİ’lerin bu tip desteklere ba-
ğımlı olmaksızın, kendi başlarına ayakta kalabilmeleri sektörlerin sağlı-
ğı açısından çok önemlidir. (s.53)

•	 Kısa vadeli hedefler kısmında KOBİ’ler ilgili olarak; KOBİ’ler önce-
likli olmak üzere şirketlere yönelik mevcut teşvikler daha kapsamlı ve 
etkin kullanılacak; yeni iş projeleri, dijital ortamda ve finansal sistemin 
desteği ile çok kolaylaşacaktır. Sosyal işletmeler ve KOBİ güç birlikleri 
özendirilecektir. (s.55)

•	 KOBİ’lerimizi geleceğin ekonomisine hazırlayacak ve dijital çağın 
öncüleri kılacağız. Mevcut durumda KOBİ’lerimizin faktör verimlili-
ği artmıyor ve büyümeye istenen ivmeyi vermiyor. Bu nedenle, dijital 
teknolojilerin üretimi ve kullanımı bir tercihten ziyade kaçınılmaz bir 
zorunluluk haline geliyor. Dijitalleşmeye dönük atacağımız adımlar ile 
KOBİ’lerin yönetim kalitesini artıracak ve her ilimizde kurulacak olan 
Dijital Dönüşüm Merkezleri ile yetkinlikleri, inovasyonu ve işbirlikleri-
ni geliştirecek ortamlar yaratarak KOBİ’lerimiz arasındaki dijital tekno-
lojilerin yayılımını sağlayacağız. (s.59)
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•	 KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin e-ticaret kapasitelerini artırmaya yöne-
lik önlemler alacağız. (s.82)

•	 KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin bulut bilişimi, elektronik tedarik ve stok 
yönetimi yöntemlerini kullanmalarını teşvik edeceğiz. (s.82)

 • KOBİ’lere ve sosyal işletmelere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarın-
da faizsiz, işletme kredisi vereceğiz. • KOBİ’lerimizin KDV alacaklarını ivedi-
likle ödeyeceğiz. • KOBİ’lerimizin borç sorununu çözmek ve takipten kurtar-
mak amacıyla bankacılık sektörü ile birlikte bir kurtarma planı hazırlayacağız. • 
Tekellerin yıkıcı rekabetinden koruyacağımız KOBİ’lerimizin, sosyal işletmeye 
dönüşmesini ve sektörel güç birliği kurmasını özendireceğiz. (s.87)

Son olarak da, Dijital Dönüşüm Merkezleri: Dijitalleşmeye dönük ataca-
ğımız adımlar ile inovasyonu ve işbirliklerini geliştirecek ortamlar yaratarak 
KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız. (s. 230)

Halkların Demokratik Partisi Seçim Beyannamesi  (HDP)

96 sayfalık HDP seçim beyannamesinde KOBİ’ler 26. Sayfada ayrı bir baş-
lık olarak yer almaktadır. Ancak parti programı içinde girişimcilik kavramına yer 
verilmediği görülmektedir. HDP’nin KOBİ’lerle ilgili yaklaşımları şu şekildedir: 

AKP’nin sadece yandaş 19 firmaya verdiği 135 milyar liralık teşvik programı 
gibi teşvikler iptal edilecek. KOBİ’lere yönelik istihdam ve yatırım odaklı şeffaf 
bir teşvik sistemi kuracağız. İlave istihdam yaratmaları koşuluyla istihdam teşviki 
vereceğiz. Böylece işsizliği önemli oranda azaltacağız. Firmalar arasında rekabeti 
ortadan kaldıran tekelleşmeyi önleyerek büyük sermayeyi değil, KOBİ’leri des-
tekleyeceğiz. Anti-tekel yasası çıkaracağız. KOBİ’lerde en az yarısı kadın olacak 
şekilde 5 milyon kişiye insan onuruna yaraşır yeni iş imkânı sağlayacağız. Kadın 
emeği yoğun KOBİ’leri özel bir program kapsamında destekleyeceğiz. 

İyi Parti Seçim Beyannamesi  

İyi parti beyannamesi 138 sayfadan oluşmaktadır. KOBİ’leri konu alan özel 
bir başlık yoktur. Ancak 99. Sayfada “girişimcilik” konusu ayrı bir başlık olarak 
ele alınmıştır. 

Girişimciliği teşvik edeceğiz, Kalkınma Politikalarının Merkezine yer-
leştireceğiz: Her yaşta girişimciliği özendireceğiz. Girişimciliği yerel ekonomi 
politikalarını ana unsuru haline gereceğiz. Bu kapsamda, iş planı, finansal ve 
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bilişim okur-yazarlarlığı ile meslek edinimi, teknik, idari ve mali analizler vd. 
hususlarında eğimler vereceğiz. 

İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programı uygulayacağız: İn-
ternet ve Teknoloji Girişimciliğini geliştirmek üzere; destekleri Mentorluk ve 
Nakdi olarak iki aşamada sağlayacağız. Uygulamalı internet girişimciliği ders-
lerini eğim müfredatına dahil edeceğiz. Melek yatırımcılık ve mentorluk ağları 
geliştireceğiz. Örnek teşkil edecek başarılı girişimciler aracılığı ile ülke gene-
linde, gençlere yönelik tanım etkinlikleri düzenleyeceğiz. Girişimcilik projeleri 
için yarışmalar düzenleyeceğiz ve bu alanda başarılı olmuş birey ve şirketleri 
ödüllendireceğiz. Üniversitelerde internet girişimciliğini konu alan dersler ve 
seminerlerin, girişimcilik alanında uzman danışmanlarca verilmesini sağlaya-
cağız. İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programını hayata geçirece-
ğiz. Gerekli mevzuat altyapısını hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz. Kamu 
ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik 
ederek girişimcilerin erken aşamada müşteri bulmalarını ve hızlı büyümelerini 
kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Erken aşama teknoloji yarımcılarının ve giri-
şimcilerinin yarım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki 
zemin iyileştirmelerinin yapılmasını ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksiklikle-
rin giderilmesini sağlayacağız.  

Girişimcilerin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaştıracağız: Girişimci-
lerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici mekanizmalar 
tasarlayarak hayata geçireceğiz. Türkiye’deki girişimcilerin yurt dışı pazarlara 
açılmasını, yurt dışındaki şirketlerin Türk şirketlerini tanımasını, iş birliktelik-
leri yapmasını ve uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye’nin aktif olarak 
yer almasını sağlayacağız ve buna yönelik yapı ve organizasyonlar kuracağız. 
İşletmelerin teknoloji, yöntem, ihracat becerileri, uluslararasılaştırma, ihracat 
arşı, yeni ürün geliştirme, Ar-Ge ve Patent süreçleri, Markalaşma, Pazarlama, 
ERP kullanımı, İş Planı Geliştirme, B2B vb. alanlarda kapasite geliştirilmesi 
için yine bölge bazında farklılaştırılmış programlar tasarlayarak, bu konuda ge-
rekli destekleri vereceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesi   (MHP)

MHP,  24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkar-
mamış olup, AK Parti adayını destekleyeceğini beyan etmiştir. Bu nedenle ay-
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rıntılı bir parti beyannamesi hazırlamamış ve sadece  16 sayfadan oluşan bir 
beyanname ortaya koymuştur. Girişimcilik ve KOBİ konularıyla ilgili olarak da 
beyannamede sadece KOBİ’lerle ilgili olarak; 

“KOBİ’lerin makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV alınmaya-
cağı, makine teçhizat alımları için kredi kullanımında BSMV alınmayacağı” 
şeklinde bir beyan yer almaktadır. 

Saadet Partisi Seçim Beyannamesi  (SP)

Saadet Partisi de MHP gibi 24 Haziran Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı 
adayı çıkarmamış olup, CHP’nin adayını destekleyeceğini ifade etmişlerdir. Bu 
nedenle Saadet Partisinin de seçim beyannamesi 19 sayfadan oluşmakta ve ko-
nulara genel bir yaklaşım sergilediğinden ne girişimcilik ne de KOBİ konularına 
yer verilmemiştir. 

Vatan Patisi Seçim Beyannamesi  

Vatan Partisi beyannamesi 58 sayfadan oluşmakta olup, KOBİ’ler için özel 
bir başlık mevcuttur. 

Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Kayseri, Ada-
na, Mersin, Gaziantep, Kilis, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, 
Çorlu, Çerkezköy gibi küçük ve orta sanayi kentlerimizin üretim olanakları-
nı yeniden harekete geçireceğiz. Küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. 
Makinelerin pasını silecek, Türkiye’nin boş yatan makine donanımını üretim 
süreçlerine sokacağız. Küçük ve orta sanayideki üretim güçlerimizi de sefer-
ber ederek hem iş olanağı hem de katma değer yaratacağız. Kamuya ve özel 
sektöre ait boş yatan fabrika, tezgâh, dökümhane, makine, araç ve gereci üre-
time sokarak milyonlarca işsize iş sağlayacağız. Büyük sanayimizin ara malı 
ihtiyacını ülke içinden karşılayacağız. Böylece küçük ve orta sanayimiz dış 
ödemeler açığının kapatılmasına katkıda bulunacaktır. Türk otomobilini ulus-
lararası marka yapacağız.

SONUÇ

Siyasi partilerin kuruluş amacı, ülke genelinde iktidarı ele geçirmek ve ül-
keyi her açıdan daha ileriye götürmektir. İktidara gelen bir partinin bu hedefi 
ne derece gerçekleştirip gerçekleştirmediğini genel seçimler belirler. Seçmeler 
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siyasi tercihlerini pek çok faktöre göre belirler, bu faktörlerden biri de ekono-
mik faktörlerdir. Bu çalışmada da ekonomik konulardan bir olan, girişimcilik 
ve KOBİ kavramlarına siyasi partilerin bakış açısından incelenmek istenmiş-
tir. İçerik analiziyle elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Girişimcilik 
ve KOBİ kavramları en fazla AK parti seçim beyannamesinde yer almış, bunu 
sırasıyla CHP ve İyi Parti izlemiştir. Ancak şu yanılgıya da düşmemek gerek-
mektedir, bir siyasi partinin belirtilen bu kavramları parti beyannamesinde sık 
kullanmaması bu olgulara değer vermediği anlamına gelmez. 

Tablo 1. Girişimcilik ve KOBİ Kavramlarının Parti  
Beyannamelerindeki Yeri 

Parti İsmi Beyanna-
me Sayfa 
Sayısı

Giri-
şimcilik 
Kavramı 
Kullanım 
Sayısı

KOBİ 
Kavramı 
Kullanım 
Sayısı

Girişimcilik 
Konusu 
Ayrı Bir 
Başlık 
Olarak

KOBİ Ko-
nusu Ayrı 
Bir Başlık 
Olarak

Adalet ve Kal-
kınma Partisi 

360 65 47 Evet Evet

Bağımsız Tür-
kiye Partisi

Beyanna-
me yok

- - - -

Büyük Birlik 
Partisi

Beyanna-
me yok

- - - -

Cumhuriyet 
Halk Partisi

240 11 26 Hayır Hayır

Demokrat Parti Beyanna-
me yok

- - - -

Halkların 
Demokratik 
Partisi 

92 - - Hayır Hayır

İyi Parti 138 30 4 Evet Hayır
Milliyetçi Ha-
reket Partisi 

46 - 1 Hayır -

Saadet Partisi 19 - - - -
Vatan Partisi 58 1 1 Hayır Hayır
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN KAVRAMSAL VE 
KURAMSAL ÇERÇEVESİ47

Burcu KOYUNCU1, Yüksel DEMİRKAYA2

1 Bitlis Eren Üniversitesi, Yerel Yönetimler Programı, Bitlis / Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kentsel yaşam kalitesinin, yaşam kalitesi gibi üzerinde konsensüs 
sağlanmış standart bir tanımı yoktur. Her iki kavram için de çeşitli bilim dal-
ları tarafından yapılan tanımlamalar bulunmaktadır. Özellikle kamu yönetimi 
ve kent planlama disiplinleri tarafından yapılan kentsel yaşam kalitesi tanım-
larının altı çizilmektedir; çünkü bu disiplinler kentsel yaşam kalitesini, kentin 
tüm boyutunu ele alarak irdelemişlerdir. Türkiye’de konuya ilişkin çalışmalar 
ancak 1990’ların sonunda başlamıştır. Yıllardır uluslararası düzeyde çeşitli bi-
lim dallarının inceleme alanı olan kentsel yaşam kalitesi, Türkiye’de aynı ilgiyi 
görememiştir. Ancak 21. yüzyılda yerel kalkınma yaklaşımlarının, kalkınma an-
layışında önemli bir unsur halini alması ile birlikte ülkemizde de kentsel yaşam 
kalitesi çalışmaları hız kazanmıştır. Buna rağmen konuya ilişkin yeterli düzeyde 
çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu eksikliğin de göz önüne alınmasıyla yapı-
lan bu çalışmanın bu alandaki kaynak ihtiyacına bir nebze de olsa katkı sağla-
ması ümit edilmektedir.

GİRİŞ

Eski Yunan filozoflarından İslam düşünürlerine kadar pek çok bilim insa-
nının,  kaliteli yaşam koşulları hakkında çalışmalar yaptıkları görülmektedir. 
Bu düşünürlere ilişkin yazınlar incelendiğinde, konuyu toplumsal değer bakış 

47  Yazar Notu: Kentsel Yaşam Kalitesi Kriterleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” isimli yüksek 
lisans tezinden oluşturulmuştur
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açısıyla ele aldıkları anlaşılmaktadır. Bunlar arasında Aristoteles ve Sokrates 
gibi eski Yunan filozofları politika temelli toplumsal refah olgusuna değinmek-
tedirler. Mevlâna ve Yunus Emre gibi İslam düşünürleri ise tekilden tümele yak-
laşımlarıyla kişisel huzuru temel alarak toplumsal mutluluğun formülünü ifade 
etmeye çalışmışlardır. Aristoteles, bir insanın mutlu olmasının yolunun çevresel 
koşulların sağlayacağı refaha bağlı olduğuna inanırken, Mevlâna mutlu olmanın 
yolunun iç huzur ile sağlanabileceği görüşündedir. Her iki düşünce sisteminin 
de kişisel mutluluk üzerinden toplumsal mutluluğu aradıklarını görmekteyiz. 
Platon mutluluğun insan zihninde olduğuna inanırken, Aristoteles ise 

gerçek yaşamda olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla Platon’a göre kişi 
kendi kendine zihninde yarattıkları ile mutlu olabilir; ancak Aristoteles’e göre 
kişinin mutlu olması için duyuları ile algılayabileceği refaha sahip olması gere-
kir. Tanımlamalar, ifade şekilleri her ne kadar farklı olsa da genel bakış açısının, 
kaliteli yaşam şartlarına bağlı olarak toplumsal huzurun sağlanabileceği yönün-
de olduğu açıkça görülmektedir (Işık ve Meriç, 2010: 423-424). Bu tanımlardan 
yola çıkarak, yaşam kalitesi algısının toplumsal düzeyde olduğu anlaşıldığında, 
geçmişteki yaşam kalitesi fikirlerinin, bugün ki anlamda kentsel yaşam kalitesi-
ne işaret ettiği söylenebilir. 

21. yüzyılda kabul gören yeni kalkınma kriterlerinin en önemlilerinden bi-
rinin e kentsel yaşam kalitesi olduğu görülmektedir. Böylelikle, kentsel yaşam 
kalitesi anlayışı kendisini kalkınma kriteri olarak kabul ettirmiş ve yeniden şe-
killenmiştir. Toplumsal ve ekonomik göstergeler ile birlikte ölçülebilen kentsel 
yaşam kalitesi; halkın kent yaşamına yönelik refahını, mutluluk ve memnuni-
yetlerini ifade etmektedir. Ancak henüz geniş ölçekte araştırma alanı oluştu-
rulmadığından ve özellikle kamu yönetimi bakımından yeni bir inceleme alanı 
olması itibariyle, kentsel yaşam kalitesinin kavramsal ve kuramsal çerçevesinin 
anlaşılması son derece önemlidir. Bu nedenle de çalışmada kuramsal ve kav-
ramsal çerçeve ele alınmaktadır. Ancak kentsel yaşam kalitesinin çıkış noktası-
nın anlaşılabilmesi için öncelikle yaşam kalitesinin açıklanması gerekmektedir.  

YAŞAM KALİTESİ

Yaşam kalitesinin insanlık kadar eski bir kavram olduğu kaynaklarda açık-
ça görülmektedir (Schuessler, 1985: 130).  Özelikle de yaşam kalitesinin mut-
luluk kavramı ile eşdeğer olarak algılanması dikkate alındığında, konunun filo-
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zoflarca dahi ele alındığı görülmektedir (Bowling, 2001: 55; Diener, 1997: 189). 
Ancak yaşam kalitesine yönelik nitelikli çalışmalar 20. yüzyılın ortalarında baş-
lamış olsa bile, bu konuya olan ilginin aynı döneme rastladığını söylemek pek 
doğru olmayacaktır.

Düşünce Dünyasında Yaşam Kalitesi Arayışı

Günümüzdeki yaşam kalitesi anlayışı, geçmiş dönemlerde filozoflarca bir 
mutluluk arayışı olarak değerlendirilmiştir. Bu noktada mutluluk, bireylerin 
kendi kendilerine yaptıkları değerlendirmeler neticesinde oluşan hisleri ile ve 
ayrıca yaşantılarından duydukları memnuniyet ile ilişkilendirilmiştir. Nitekim 
TUİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda (2009 TÜİK: 6) kaliteli yaşam 
şartları konusunun ele alındığı görülmektedir. Bu durum günümüz yaşam kali-
tesi anlayışının geçmişte var olan anlayışla benzeştiği sonucunu ortaya koymak-
tadır. Sokrates, Platon, Konfüçyüs, Buda, Aristotales, Yunus Emre, Mevlâna 
Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Fuzuli, Montaigne,  Goethe, Nietzche gibi 
birçok düşünür, insanların yaşam biçimlerine yönelik sorular ve cevaplar üret-
mişlerdir. Bu soruların altında yatan mutluluk arayışı, yaşam kalitesi kavramı 
ile örtüşmekte ve bu sorular için üretilen cevaplar ise yaşam kalitesinin özünü 
oluşturmaktadır. 

Platon, bireylerin hareketlerini yönlendiren etkenleri saptayarak topluluk-
ların mutlu olmalarını sağlayan faktörleri anlamaya çalışmıştır; bu nedenle in-
san psikolojisini ve toplum politikasını birbirine bağlamıştır. İlk ideal devlet 
modelini de insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması üzerine oluşturmuştur. 
Devlet adlı kitabında da bireylerin ve toplumlarının çıkarlarının örtüştüğünü 
dolayısıyla bireylerin kendi menfaatlerini koruyabilmek adına toplumlarının 
menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etmeleri gerektiğini anlatmaktadır. Bu 
nedenle, yaşam kalitesinin insanların mutlu olmalarını sağlayacak en iyi yaşam 
şartlarını temin edeceği için bireylerin ve toplumların menfaatlerine yönelik 
olacağını savunmaktadır. 

Bu konudaki bir diğer görüşte Platon’un öğrencisi Aristoteles tarafından or-
taya konmuştur.  Aristoteles’in “Eudomania” olarak ifade ettiği kavram, araştır-
macılar tarafından mutluluk olarak ele alınmaktadır. Ancak iki kavram arasında 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi mutluluğun Eudomania 
gibi bir hareketi değil de statik bir durumu ifade etmesidir. Dolayısıyla mutlu-
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luk maddi bir varlık gibi ele alınmamalı ya da bir deneyim sonucu kazanıldığı 
varsayılmamalıdır (Işık ve Meriç, 2010:  423). Aristoteles’in bakış açısına göre, 
görevini yerine getiren ya da amacına ulaşabilen kişi mutludur (Megone, 1990, 
s.36). Bununla birlikte Aristoteles tarafından yaşam kalitesi arayışı içsel ve dış-
sal şartlar ışığında ele alınmaktadır. İçsel koşullar kişinin psikolojisi ve sağlık 
durumu olarak; dışsal koşullar ise kişinin çevresi ve kültürel faktörleri olarak 
görülmektedir (Işık ve Meriç, 2010:  425). 

Aristoteles ve ondan sonraki dönemlerde yaşayan çoğu filozofa göre, in-
sanların yaşamlarındaki temel amacı her anlamda en üst seviyeye ulaşabilme-
leridir. İnsanlar, amaçları gerçekleştiğinde en yüksek yaşam kalitesi düzeyine 
sahip olmaktadırlar (Müezzinoğlu, 2005: 25). Amaçlarına ulaşabilmek için ise 
bireylerin kişisel potansiyellerini bilmeleri gerekmektedir  (Diener, 1997:  189).

Yüzyıllar önce Platon ve Aristoteles’in yaşam kalitesi arayışları, günümüz-
deki objektif ve subjektif göstergeler arasındaki ayırımla güncellenmektedir. 
Platon’un yaşam kalitesini insanın zihninde araması ve bireylerin arzularının gi-
derilmesi olarak görmesi, günümüzdeki subjektif göstergelere bakış açısını yan-
sıtmaktadır. Aristoteles’in, ekonomik refahın insanların mutluluğunu arttıracağını 
düşünmesi ve içsel koşulların yanında dışsal koşulları ele alınması savı, günümüz-
deki objektif yaşam koşullarına bakış açısı ile benzerlik göstermektedir.

Yüzyıllar boyu bu şekilde mutluluk arayışı sürmüştür ve daha pek çok filozof 
mutluluğun bir yansıması olan yaşam kalitesi üzerine düşünceler geliştirmiştir. 
Örneğin Montâigne yaşamın değerinin ne kadar sürdüğüyle değil, nasıl sürdüğüy-
le ölçülebileceğini vurgulamıştır ve özünde kaliteli bir yaşamın altını çizmiştir. 
Bununla birlikte Mevlâna ve Yunus Emre gibi İslam düşünürleri de kaliteli bir 
yaşamın nasıl sağlanacağı ve sürdürüleceği üzerine ilişkin fikirler vermektedirler.  
Mevlâna’nın “Ne olursan ol gel” özdeyişi, toplum içerisindeki eşitliğe vurgu ya-
parak farklılıkların yarattığı dışlanmayı ortadan kaldırmayı nasihat etmektedir ve 
toplumun yaşam kalitesinin nasıl arttırılacağına ilişkin çözüm sunmaktadır. Ben-
zer şekilde Yunus Emre’nin “Yaratılanı sev Yaratandan ötürü” özdeyişi ile anla-
şılan hümanist yaklaşımı, toplumun huzur içerisinde yaşamasını öngörmektedir. 

Yaşam Kalitesi Temelli Kuramlar

Yaşam Kalitesini esas alan bazı kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlar, bi-
reylerin ve toplumların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla oluşturulmuş-
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tur. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen kuramlar birbirinden farklı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam kalitesine ilişkin oluşturulan üç ayrı temel 
bulunmaktadır (Türksever, 2001: 45);

−	 Yaşanılabilirlik Kuramı

−	 Karşılaştırma Kuramı

−	 Adaptasyon Kuramı

Yaşanılabilirlik kuramı, bireylerin yaşam standartlarından ne ölçüde mem-
nun olduklarını değerlendirmektedir. Dolayısıyla yaşanılabilirlik kuramında te-
mel ölçüt olarak yaşam standartları kullanılmaktadır. Bu standartlar, kişi başına 
düşen gayri safi milli hasıla olabileceği gibi eğitim, sağlık ya da konut gibi gös-
tergeler de olabilmektedir. Ancak bu kuramda de bireylerin yaşamlarına mem-
nuniyetlerinin ölçümü daha çok ekonomik standartlara dayanmaktadır.

Bu kuramlardan bir diğeri de Karşılaştırma Kuramı’dır. Karşılaştırma Ku-
ramı, bireylerin geçmişteki tecrübelerinin yaşam kalitesi algılarını etkilediği 
göz önüne alınarak kişiden kişiye değişen bir değerlendirme yapılmasını ön-
görmektedir. Yaşam kalitesinin en önemli özelliklerinden bir olan algıya dayalı 
olarak öznel olma niteliğini kıyaslamaya yansıtmaktadır. 

Üçüncü bir kuram olan Adaptasyon Kuramı’nda ise her iki kuramdan bir 
parça bulunmaktadır. Yaşanılabilirlik Kuramı’ndaki gibi kişinin yaşam standart-
larına dair kalite düzeyini değerlendirmekle birlikte Karşılaştırma Kuramı’nda-
ki gibi bir kıyaslamayı da öngörmektedir. Ancak buradaki kıyaslamanın farkı, 
kişinin kendisini başkaları ile karşılaştırmasıyla değil, kendi ile karşılaştırma-
sıdır. Dolayısıyla Adaptasyon Kuramı ile birlikte bireyler kendilerini izleyerek 
bugünkü yaşamlarının geçmişteki yaşamlarına göre daha iyi olup olmadıklarını 
sorgulamaktadırlar. (Topçu, 2003:  35).

Araştırmacılar, yaptıkları yaşam kalitesi çalışmalarının niteliğine bağlı 
olarak her üç kuramı da savunmaktadırlar. Türksever’e göre ( 2001: 45), ob-
jektif veriler ile yapılan örneklem çalışmalarında Yaşanılabilirlik Kuramı, al-
gılama ve değerlendirmeye yönelik olarak subjektif veriler ile yapılan araştır-
malarda Karşılaştırma Kuramı, bireysel ya da toplumsal olarak yaşam kalitesi 
gelişiminin izlenmesi çalışmalarında ise Adaptasyon Kuramının kullanılması 
gerekmektedir.
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI ve TANIMLARI

Yaşam kalitesi, kentsel yaşamın sürdüğü ortam olan mekânı şekillendir-
mektedir (Kaya, 1994: 4). Çok geniş bir kavram olan yaşam kalitesinin, kentsel 
alanlar üzerindeki bu şekillendirici etkisi yaşam kalitesi kavramının mekânsal 
boyutunu yansıtmaktadır ve kentsel yaşam kalitesi olarak ifade edilmektedir.

Kentsel yaşam kalitesi ile yaşam kalitesi arasındaki temel fark ise yaşam 
kalitesinin sadece insanları, kentsel yaşam kalitesinin ise ilgili alanda tüm can-
lıları kapsamasıdır. Ancak kentsel yaşam kalitesi kentin içerisinde barındırdığı 
tüm canlıları kapsamaktadır; çünkü kentsel yaşam kalitesinin artması insanlar ile 
birlikte kentte yaşayan hayvanları da etkilemektedir. Kent içerisinde bazı hayvan-
ların korunması ya da kesim koşullarının iyileştirilmesi örneği, yaşam kalitesi ve 
diğer canlılar arasındaki dengeyi göstermektedir (Veenhoven, 2000: 3).

Yalnızca insanları temel alan yaşam kalitesi, kentsel yaşam kalitesinden 
farklı olarak birey temellidir. Kentsel yaşam kalitesi, yerel yönetimlerin strate-
jik planlamalarında, toplumsal yaşam kalitesi stratejilerinin nasıl öncelikle ele 
alması gerektiği konusunda yön gösteren bir kavramdır (Donald, 2001: 9). Kent 
kaynaklarının idare ve sorumluluğu ile birlikte stratejik planı hazırlama yetkisi 
belediyelere ait olduğu için yaşam kalitesi stratejileri de çoğunlukla belediyeleri 
ilgilendirmektedir. 

İlgili kurumlar, vatandaşların kişisel özelliklerini ve değerlendirmelerini 
dikkate aldıklarından bu yana kentsel yaşam kalitesini eğitim, sağlık, ekonomik 
ve sosyal olarak çok parçalı bir yapıda ele almaktadırlar (Royuela, Romani ve  
Artis, 2008: 421). Bu perspektiften bakıldığında;  kentsel yaşam kalitesi  her 
ne kadar toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeleriyle kent olarak kabul edilen 
yerlerde, kentsel alt yapı, iletişim, ulaşım, konut, sağlık, güvenlik ve benzeri 
olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen standartların üstünde olması 
durumu olarak tanımlansa da bunların yanında toplumsal, kültürel, siyasal, sos-
yal öğe ve süreçleri de kapsayan bir kavramdır (Geray, 1998: 326). Dolayısıyla 
kentsel yaşam kalitesi kavramı çok boyutlu bir niteliğe sahiptir.

Çok boyutlu niteliğinden de gözlenebildiği üzere kentsel yaşam kalitesi di-
siplinlerarası bir kavramdır. Kentsel yaşam kalitesi gerek kamu yönetiminin ge-
rekse kent ve şehir planlama, mühendislik, mimarlık, çevre bilimleri, sosyoloji 
ve hatta psikoloji gibi pek çok meslek ve bilim dalının çalışma alanına girmek-
tedir. Kentsel yaşam kalitesi kavramının disiplinlerarası bir kavram olmasının 
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nedeni yaşanabilirlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kavramları ile yakın-
dan ilgili olmasıdır. Bu kavramlar kendi içlerinde karıştırılsa da birbirlerinden 
farklı boyutları yansıtmaktadırlar. Yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik daha çok 
çevre odaklıyken, kentsel yaşam kalitesi insan odaklıdır. Ayrıca sürdürülebilir-
lik gelecek ile ilgili bir kavram iken kentsel yaşam kalitesi gelecekten çok gü-
nümüzle ilgilenmektedir.  Ancak yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik ile birlikte 
kentsel yaşam kalitesinin bütüncül ve tamamlayıcı niteliği ortaya çıkmaktadır. 

Kentsel yaşam kalitesinin çok boyutlu yapısı incelendiğinde kuramsal bir 
model üzerinde çalışılmış ve kentsel yaşam kalitesinin boyutları aşağıdaki gibi 
anlatılmıştır (Topçu, 2003: 18):

−	 Hoşnutluk : Yaşamdan hoşnutluk, evinden hoşnutluk, mahallesinden 
hoşnutluk gibi herhangi bir alanla ilgili hoşnutluk kişinin yaşam kalite-
sini etkilemektedir.

−	 Kişinin karakteri ve yetenekleri gibi içsel faktörler: problemlere çözüm 
bulabilme, sosyal ilişkiler kurabilme gibi öznel ve genel olarak ele alı-
nabilecek yetenekler ve kişinin algılamasıyla ilgili faktörlerdir.

−	 Biyo-sosyo- fiziksel çevre faktörleri: Biyolojik, sosyal ve fiziki çevre 
özellikleri bireyin kentsel yaşam kalitesini etkilemektedir. Örneğin fa-
kirlik veya zenginlik, kirli veya temiz bir yerde yaşıyor olmak, kişilerin 
kentsel yaşam kalitelerinin düşük veya yüksek olmasıyla ilgilidir.

Kişilerin hoşnutluğu veya çevreleri ile ilişkilendirilen kentsel yaşam kali-
tesi yalnızca kent hizmetlerinin, hizmet tüketicilerinin isteklerine uygun olması 
demek değildir; aynı zamanda yönetim sınırları içerisinde bireylere sağlanması 
gereken kentli haklarını da kapsamaktadır. “Kentsel” sözcük anlamı olarak belli 
bir alanı ifade etse de sosyolojik anlamda birbiri ile ilişki içerisindeki kurumları, 
değerleri, değerlendirmeleri ve davranışları kapsamaktadır ve kentlilik bilinci-
ni kendiliğinden var etmektedir (Erkök, 2002: 27). Dolayısıyla kentsel yaşam 
kalitesinin önemli diğer öğeleri de vatandaşların kent bilinci, kent sorumluluğu 
ve kent kültürleridir. Gerek yöneticiler gerekse yönetilenler açısından şehirler-
de yaşam kalitesinin oluşumu demokratik yollarla gerçekleşmelidir. Kent halkı, 
çeşitli sivil toplum kuruluşları ya da kent konseyleri gibi faktörlerin aracılığıyla 
kentsel yaşam kalitesi düzeyinin belirlediği kararlarda etkin olabilmektedir. An-
cak Türkiye gibi gelişmekte olan ve kentsel problemlerini henüz tam anlamıyla 
çözememiş bir ülkede tüm bunları değerlendirmek pek kolay değildir (Torunoğ-
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lu, 1997: 218). Bununla beraber kırdan kente gerçekleşen göçler; plansız yerleş-
meyi, gecekondulaşmayı, işsizliği, ulaşım yetersizliğini, eğitim problemini, gü-
venlik sorunlarını, sağlıksız çevre ve hava koşullarını beraberinde getirerek hem 
ekonomik alanda hem de sosyal anlamda bir adaletsizliği meydana getirmekte-
dir. Bu gibi sorunlar şehir yaşamını daha da zorlaştırdığı için kentlilere sunulan 
yaşamın, her anlamda kalitesinin düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. 

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞİM 
SÜRECİ

Günümüzde çok çeşitli araştırmalara konu olan kentsel yaşam kalitesi, 
uluslar arası antlaşmalara dahi kavram olarak girmiştir. Ancak kentsel yaşam 
kalitesi kavramının, araştırma konusu olarak pek çok disiplinin çalışma alanına 
girmesi 20. yüzyılın ortalarından sonra gerçekleşebilmiştir.  Henüz çok yeni bir 
kavram olan kentsel yaşam kalitesi, ilk olarak yaşam kalitesi araştırmaları ile 
ortaya çıkmıştır.

Batı’da 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çeşitli salgın hastalıkların baş gösterme-
si, şehirlerde hastalığa bağlı olarak ölüm oranlarının artmasına sebep olmuştur. 
Şehri saran bulaşıcı hastalıkların kentlerin kötü yaşam koşullarından kaynaklan-
ması kamu sağlığı olgusunu ön plana çıkarmıştır. 19. yüzyılın ilk yıllarında aşırı 
nüfus, sağlıksız çalışma koşulları ve günümüzdeki alt yapı sisteminin eksikliği 
gibi etkenler, insanlar için ölüm tehdidi oluşturmuştur. İnsan sağlığına yönelik 
bu gibi kentsel tehditlerin önüne geçebilmek için 1832’de İngiltere’de sağlık 
koşullarını iyileştirebilmek için bir kanun çıkarılmıştır. Her ne kadar kavram 
olarak yaşam kalitesinden bihaber olunsa da çıkarılan İlk Kamu Sağlığı Yasası 
ile dünyada ilk kez kentteki yaşam koşulları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Çıka-
rılan kanundan birkaç yıl sonra yayınlanan Kraliyet Komisyon Raporu’nda da 
yolların iyileştirmesi, kanalizasyon işlemlerinin son bulması, çevre ve konut 
için standartlarının belirlenmesi gerektiği yer almıştır. Bu raporda başka dikkat 
çekici bir unsurda, kentsel hizmetlerin bir kısmının yerel yöneticilere devredil-
mesidir. Söz konusu raporda sağlık hizmetleri merkezi yönetimden yerel yöne-
time aktarılmıştır (Tekeli, 1980: 12). Nihayet, sınırlı da olsa yaşam koşullarına 
ilişkin bir takım faaliyetler yerel yönetimlere devredilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde kentsel hizmetlerin kısmen yerel yönetimlere aktarıla-
bilmesi ancak 1854 yılında ilk modern belediye sistemi olarak oluşturulan Şeh-
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remaneti ile gerçekleşebilmiştir. Modern belediyecilik anlayışı ile kurulan Şeh-
remaneti’nin ardından İstanbul kenti on dört belediye dairesine ayrılmıştır. Be-
yoğlu-Galata Bölgesi’nde kentsel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Altıncı 
Daire kurulmuştur. Beyoğlu ve çevresini kapsayan Altıncı Daire ile İstanbul’un 
düşmekte olan kentsel yaşam kalitesi, yükseltilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede 
İstanbul’un kentsel bakımdan istenilen seviyeye gelebilmesi için kaldırımların 
ve kanalizasyonların yapılması, sokakların temizlenmesi ve aydınlatılması, yol-
ların genişletilmesi ve belediyeye ayrılacak olan gelirlerin arttırılması sağlan-
maya çalışılmıştır.

Osmanlı padişahlarının halka kaliteli hizmet götürülmesine, halkın mutlu 
olmasına ve refahının sağlanmasına yönelik uygulamalarına rağmen Osman-
lı Devleti’nin sonraki dönemleri için aynı şeyleri söylemek çok güçtür. Ancak 
yine de Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminde kavramsal olarak kentsel ya-
şam kalitesinden bahsedilmese de kentsel yaşam kalitesinin izleri net bir şekilde 
görülebilmektedir. Bu izler Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi diğer bazı 
ülkelerde ancak yıkıcı bazı savaşlardan sonra anlaşılabilmiştir. Hatta bu gibi ül-
kelerde halkın refahı, sağlığı ve mutluluğu özellikle dünya savaşlarından sonra 
dikkate alınmaya başlamıştır (Türksever, 2001: 29). 

Kavramsal olarak yaşam kalitesinin ortaya çıkması ve gelişmesi ancak 20. 
yüzyılın başlarında gerçekleşebilmiştir. Tarihsel akış içerisinde de kentsel ya-
şam kalitesinin kavramsal olarak araştırılmaya başlanması 1928 dünya ekono-
mik buhranından sonra gerçekleşmiştir. Bütün dünyayı etkileyen ekonomik kriz 
sonrasında halkın refahını, moralini ve mutluluğunu arttırmaya yönelik arayış-
lar, 1930’larda farklı alanlardan bilim adamlarının yaşam kalitesi çalışmalarına 
yönelmelerini sağlamıştır. Örneğin; 1933’te Chicago’da William Ogburn adlı 
bir sosyolog “Son Sosyal Eğilimler Dergisi”nde, Chicago yönetimi için iki cilt 
rapor yayınlamıştır. Bu çalışma ile sosyal şartlar raporları geliştirerek yerel yö-
neticilere destek olmak ve değişiklikleri görüntülemek amaçlanmaktadır; ancak 
çalışmanın sonunda ABD vatandaşlarının sosyal anlamda çözülmesi gereken 
problemlerinin olduğu anlaşılmaktadır (Türksever,  2001: 25). 1970’lere kadar 
bu şekilde çalışmalar yapılmaktadır.

 1970’lerde ise Sosyal Göstergeler Hareketi’nin ortaya çıkması ile birlikte 
yaşam kalitesi araştırmaları gelişmiştir. Bu kapsamda evsizlik, yoksulluk, in-
san hakları gibi çeşitli konular inceleme altına alınmıştır (Massam, 2002: 144). 
1960’lara kadar, yaşam kalitesi araştırmalarında ekonomik göstergeler kullanıl-
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mıştır ve ekonomi merkezli refah çalışmaları ile yaşam kalitesi kovalanmıştır. 
Ancak 1960’larda sosyal refahın ekonomik göstergelerinden duyulan memnu-
niyetsizlik ile ilgili pek çok veri bir araya getirilerek, ekonomik göstergelerin 
kullanılmasından duyulan memnuniyetsizliğin çeşitli nedenlerinin olduğu sap-
tanmıştır. Bunlar (Bognar, 2005: 562):

−	 Ekonomik göstergelerin makro seviyelerde, geniş alan planlamalarında 
ve sosyal eğilim analizlerinde kullanılmasına rağmen toplumun özel bo-
yutları hakkında daha az bilgi vermesi,

−	 Ekonomik göstergeler ile bir insanın bütüncül olarak yaşam koşulları 
hakkında bir tanımlama yapılamaması sadece ekonomik refahının anla-
şılabilmesidir.

Ekonomik göstergelere yönelik bu saptamalara rağmen geçmiş yıllarda 
ekonomik göstergelerin daha başarılı olduğu düşünülmüştür ve onlara sosyal 
göstergelerden daha çok önem verilmiştir. Yalnız sosyal gösterge yanlıları, eko-
nomik göstergelerin sosyal politikaların ve sosyal değişim ölçümlerinin anlaşıl-
masında yetersiz kalacağına inanmışlardır. Sadece sosyal göstergeler üzerinden 
elde edilen verilerin sistemli bir şekilde toplanması ile birlikte yaşam kalitesi 
hakkında öngörü ve analizlerin yapılabileceğini savunmuşlardır. Ayrıca politika 
yapabilmek için de sosyal eğilimlerin nedenlerinin sosyal göstergelerle anlaşı-
labileceğine vurgu yapmışlardır. Bu şekilde sosyal göstergeleri savunan araştır-
macıların tümü Sosyal Göstergeler Hareketi’ni ortaya çıkarmıştır.

 Sosyal alandaki bu büyük yenilik, farklı toplumlarda yaşam kalitesinin 
değerlendirilmesine yönelik duyulan endişelerle ortaya çıkmıştır ve yaşam ka-
litesinin tanımlanmasındaki kullanımı ile aktiflik kazanmıştır (Schneider, 1975, 
s.495). Bu hareketle birlikte, sosyal göstergelerin toplum refahının anlaşılması-
na yardımcı olacağı kanaati oluşmuştur. Bireylerin toplum içerisindeki yaşam-
larının, nasıl iyiye gideceğini değerlendirebilmek adına sosyal göstergeleri kul-
lanılabileceğine olan inanç hâkim olmuştur.

Sosyal Göstergeler Hareketi ile refahın ölçülmesinde ekonomi dışı ölçüt-
lerin kullanılmasının bir sonucu olarak yaşam kalitesi araştırmalarının arttığı 
söylenebilir (Bayless, 1982: 421). Uygun bir sosyal göstergeyle, toplum içinde 
yaşayan bütün bireylerin ya da özel bir grubun ve hatta farklı toplumlarda ya-
şayan bireylerin yaşam kaliteleri ölçülebilir. Ancak bunun sağlanabilmesi için 
ekonomik göstergeler ve sosyal göstergeler arasında bir kombinasyonun sağlan-
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ması gerekmektedir. Çünkü sosyal göstergeler tek başına kullanıldığında sadece 
kişisel yaşamla ve sosyal refahla ilgili bir çalışma için kullanılabilir (Bognar, 
2005: 562). 

1950’den itibaren ABD’de, 1960’dan sonra da politikanın bir boyutu olarak 
çeşitli ülkelerde ele alınan yaşam kalitesi kavramı ancak 1970’den sonra Sosyal 
Göstergeler Hareketi ile birlikte bilimsel olarak incelenmiş ve bu tarihten sonra 
çalışmaların sayısı hızlı bir şekilde artmıştır (Dökmeci ve diğerleri, 1996: 469). 
Yaşam kalitesinin bilimsel perspektifte ele alınmasından itibaren çeşitli araştır-
macılar, yaşam kalitesinin kavramsallaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmış-
lardır. Bunlar arasındaki en önemli çalışma Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir; 
çünkü ihtiyaçlar hiyerarşisi, yaşam kalitesinin kavramsallaşmasındaki en önem-
li parametrelerden birisi olmuştur.

1970’lerden sonra yaşam kalitesinin belirlenmesinde, bireylerin yaşamla-
rını sürdürdükleri çevreleri önem kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla yaşam 
kalitesinin mekânsal boyutu da önem kazanmıştır. Hatta kentlerde yaşayanların 
yaşam kalitelerinin belirleyici unsuru, onlara yaşam koşullarını sunan kent yö-
netimleri olmuştur. Bununla birlikte kentsel mekânın kalitesi hızla önem kazan-
mıştır ve kentsel yaşam kalitesi tartışılmaya başlanmıştır. Ancak kentsel yaşam 
kalitesinin Türkiye’deki gelişim çizgisi bu doğrultuda gelişememiştir. Batı’da 
1970’lerde başlayan kentsel yaşam kalitesi tartışmaları, Türkiye’de bu yıllarda 
gündeme gelmemiştir. Ne yazık ki yaşam şartları ile birlikte ele alınan kentsel 
yaşam kalitesi kavramı, özelliği ya da algılayışı ülkemizde, 1990’lı yıllara kadar 
araştırılmamıştır (Tekeli, 1992: 141).

Küreselleşme ile birlikte ülkeler, dünya ekonomisindeki rollerini kentlerine 
bırakmışlardır. Dolayısıyla küresel sermayeyi kendine çekmek isteyen kentler, 
yarış içerisine girmişlerdir. Kentlerin yaşam kalitesinin arttırılması küresel an-
lamda bir önem arz ederken; artık yalnız refahı arttırmaya yönelik raporlar de-
ğil, kentlerin kıyaslanması ve sıralanması gündeme gelmeye başlamıştır. 

1990’lardan sonra ise kentsel yaşam kalitesi çalışmaları, sosyal göstergele-
rin verileri ışığında halkın memnuniyetini ölçmeye yönelik olmuştur. 1990’lar-
dan sonra ekonomik refah düzeyinin ve eğitim düzeyinin artması ile birlikte 
bireyler daha sorgulayıcı olmuşlardır (Demirkaya, 2009: 166). İnsan hakları ve 
kentli haklarında yaşanan gelişmeler de vatandaşların memnuniyetini arttıracak 
çalışmalar yapmayı gerektirmiştir. Dolayısıyla pek çok ülkede kentsel yaşam 
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kalitesi hakkında yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. Dünya genelinde kentsel 
yaşam kalitesine yönelik çalışmalar oldukça yaygın olmasına rağmen ülkemizde 
kentsel yaşam kalitesi ile ilgili çalışmalar henüz çok yenidir. Ancak 1990’lardan 
sonra Türkiye’de başlayan kentsel yaşam kalitesi araştırmaları, 2000’li yıllarda 
yeterli sayıda olmamakla beraber önceki yıllara göre hız kazanmıştır.

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ

Kişisel ve toplumsal yaşam kalitesi ölçümleri toplum psikolojisi açısından 
çok önemlidir (Evans, 1985:  305). Ancak yaşam kalitesinin tanımlanmasın-
da yaşanan karmaşa, ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde de yaşanmaktadır. 
Araştırmacılar arasında hâlen bir tartışma konusu olan yaşam kalitesinin de-
ğerlendirilmesi ve ölçülmesi, objektif göstergeler ve subjektif göstergeler ile 
sağlanmaktadır. 

Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri

Objektif ve subjektif göstergelerin araştırılmaya başlanması, sosyal rapor-
ların düzenlenmesi ve sosyal göstergeler üzerinde çalışılmaya başlanması ile 
gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın başlarında, hükümetler, yerel yönetimler ve bir ta-
kım organizasyonlar tarafından sosyal raporlar yayınlanmıştır. Bu raporlar, sos-
yal değişim ve sosyal eğilimle ilgili istatistik ve analizleri içermektedir. Sosyal 
raporların hazırlanması için gerekli olan gelir, tüketim, sağlık, eğitim, konut vb. 
konularla ilgili sosyal göstergeler ise 1960’larda toplanmış ve düzenlenmiştir 
(Bognar, 2005: 561). Bu çerçevede sosyal göstergeler bir araştırma alanı olarak 
incelenmeye başlanmıştır.  İlk araştırma 1960’ların ortasında ABD’de gerçek-
leşmiştir. Sosyal göstergelerin ABD’ de gelişen ve tartışılan bir olgu olması ve 
erken ilerleme kaydetmesi ile birlikte sosyal göstergeler Avrupa ülkelerinin ve 
uluslararası organizasyonların da inceleme alanı olmaya başlamıştır. Bu yayılı-
mın etkisi devam etmiştir ve 1960’lardan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinde 
sosyal göstergelere olan ilgi artmıştır (Ostropot, 1982: 113).

  Sosyal göstergeler üzerine yapılan çalışmalar ile birlikte hem sosyal gös-
tergeler kapsamında objektif ve subjektif göstergeler ele alınmış hem de yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesini sağlayacak ölçütler geliştirilmiştir. 1970’lerde 
konuya ilişkin çalışmaların arttığını belirten Walter (1983: 338), 1974-1981 yıl-
ları arasında Sosyal Göstergeler Araştırmaları Dergisi’nin dokuz cildinde sosyal 
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göstergelere ilişkin 100 makale bulunduğunu ve bunlardan 47 tanesinin objektif 
sosyal göstergeler üzerine, 47 tanesinin ise subjektif sosyal göstergeler üzerine 
olduğunun altını çizmiştir. Günümüzde ise göstergeler hakkında yapılan araş-
tırmalar, geçmiş yıllardan daha hızlı artarak bilimsel çalışmalar arasında yerini 
almaktadır. Buna rağmen yaşam kalitesinin ölçülmesi hususunda evrensel ola-
rak hangi göstergenin kullanılacağı henüz netlik kazanamamıştır. Çünkü göster-
gelerin değeri toplumdan topluma ya da ülkelerin gelişme seviyesine göre de-
ğişmektedir (Elgar, 2004: 338). Sonuç olarak, yine de kentsel yaşam kalitesinin 
objektif göstergelerin kullanılarak mı yoksa subjektif göstergelerin kullanılarak 
mı yapılacağı hâlen bir tartışma konusudur.

Objektif Göstergeler

Objektif göstergeler ile istatistikler, sayım sonuçları, çeşitli devlet raporları, 
uluslararası antlaşmalar kastedilmektedir. Objektif veriler değişmez oldukları 
için araştırmalar esnasında güvenilirlik sağlamaktadır. Ayrıca objektif veriler, 
hem belli bir topluluğun yaşam kalitesinin ölçülebilmesini sağlamakta hem de 
bir topluluğunun yaşam kalitesinin, diğer toplulukların yaşam kalitesi ile karşı-
laştırılmasını sağlamaktadır. 

Widgery’e göre (1982: 38), Liu (1976) ve Todd (1977) gibi pek çok araş-
tırmacı, yaşam kalitesinin anlaşılabilmesi için objektif göstergelerin kullanılma-
sı gerektiğini vurgulamaktadırlar. İskandinav araştırmacılar, objektif bilgilerin 
biraraya getirilerek yaşam koşullarının anlaşılacağına dikkat çekmektedirler  
(Hudler ve Richter, 2002: 220). Ancak Sosyal Göstergeler Hareketi araştırma-
cıları arasında bir fikir ayrılığı mevcuttur ve yaşam kalitesinin ölçülmesi için 
objektif göstergelerin yetersiz olacağını düşünülmektedir. Bu eksikliğin gideri-
lebilmesinin yolu içsel değerlendirmelerin de gösterge olarak kabul edilmesi ve 
subjektif göstergelerin çalışmalara dâhil edilmesiyle mümkün olacaktır.

Subjektif Göstergeler

Yaşam kalitesinin ölçülebilmesi için bireylerin yaşam deneyimleri ve öznel 
duyguları vazgeçilmez verilerdir. Objektif göstergeler ise insanların yaşamları-
na yönelik deneyimlerini yansıtmazlar (Das, 2007: 298). Objektif göstergeler ile 
elde edilemeyecek olan bu veriler, subjektif göstergeler ile tamamlanmaktadır. 
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Subjektif verilerin elde edilebilmesi ve ortalama memnuniyet düzeyinin an-
laşılabilmesi için vatandaşlara, kendi yaşamlarına yönelik sorular sorulmalıdır. 
Yaşam kalitesine yönelik kendisine soru sorulan bir kişi hisleri ile bu soruya 
cevap verecektir; eğer kişi mutlu ise ya da sağlanan hizmetlerden memnun ise 
kişinin yaşam kalitesi yüksek çıkacaktır (Shye, 1989: 346). Subjektif gösterge 
araştırmaları, yaşam kalitesinin algılanması için cevaplarda bulunanların psiko-
lojileri üzerinde odaklanmıştır. Kişisel mutluluk, iyi olma hâli, stres ve endişe, 
kişisel yetenekler gibi örnekler de buna dâhil edilmektedir. Diğer bir odak nok-
tası ise evlilik, aile, konut gibi yaşam tecrübesi alanındaki memnuniyet ölçü-
müdür (Stipak, 1979: 426). Bütün bu etkenlerin kişisel değerlendirmeleri etki-
lediği dikkate alındığında subjektif verileri de etkilediği anlaşılmaktadır; çünkü 
subjektif sosyal göstergeler, genel olarak algılanan yaşam koşullarının kişisel 
değerlendirmesi olarak bilinmektedir (Chamberlain, 1985: 346).

Subjektif göstergeler, vatandaşların kendilerine sunulan toplum refahından 
ya da kamu kaynaklarının kullanımından memnun olup olmadıklarını belirleye-
bilmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla subjektif göstergelerin yaşam kalitesi 
ölçümlerinde de kullanılması gerektiğini savunan Shin’e göre (1980: 524); Al-
lard (1973), Andrews ve Withey (1976), Campbell (1976), Haris ve Associates 
(1978,) Milbrath ve Sahr (1975), Masan, Faulkenberry ve Seidler (1975), Zeh-
ner (1977) gibi pek çok araştırmacı kendisi ile aynı görüştedir.

Subjektif göstergeler hakkında ilk çalışmalardan birini yapan Campbell ve 
arkadaşları, memnuniyetin ölçümü aşamasında içerisinde bulunulan ortamın ni-
telikleri ile birlikte toplumu oluşturan bireylerin kişisel özelliklerinin de ölçüm 
için son derece önemli olduğunu iddia etmişlerdir. Daha sonra Campbell ve ar-
kadaşlarının çalışmalarını geliştiren Marans ve arkadaşları, yaşam kalitesinin 
ölçümünde ortamın niteliklerinin değerlendirmesinin yanında bireylerin kişisel 
tutumlarının ve geçmişte yaşadıkları tecrübelerinin de ölçüm üzerinde etkili 
olduğunu savunmuşlardır. Dolayısıyla yaşam kalitesi, algılamaya yöneliktir ve 
kişiden kişiye değişebilmektedir ( Türkoğlu, 2008: 104-105).

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN 
FARKLI YAKLAŞIMLAR

Kentsel yaşam kalitesi, yaşam kalitesi gibi hem objektif olarak gözlenebilen 
gerçeklere hem de kişilerin yaşamlarına dair kendi subjektif değerlendirmeleri-
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ne dayanmaktadır. Dolayısıyla yaşam kalitesinin ölçümünde her iki göstergenin 
de kullanılması gerekmektedir (Topçu, 2003: 9). Zira yapılan pek çok araştır-
mada sosyal refah seviyesinin anlaşılabilmesi için objektif veriler ile subjektif 
veriler birlikte kullanılmaktadır  (Hudler ve Richter, 2002: 220). 

Dissart ve Diller (2000: 136), insanların yaşam kalitesinin hem objektif 
gerçeklere hem de subjektif algılara bağlı olduğunu vurgulamaktadırlar. Her iki 
gösterge de yaşam kalitesinin ölçülebilmesi bakımından çok kıymetli ölçütler 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kentsel yaşam kalitesinin ölçümlen-
mesinde bu iki göstergenin dikkate alınması gerekmektedir.

Chamberlain (1985), farklı bir bakış açısı sunarak objektif göstergeler ve 
subjektif göstergeler arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Schineder (1975),  
Wasserman ve Chua (1980) gibi pek çok araştırmacının kendisi ile aynı fikir-
de olduğunu belirten Chamberlain (1985: 346), objektif ve subjektif gösterge-
ler arasındaki ilişkinin önemsiz nitelikte olduğunu belirtmektedir. Objektif ve 
subjektif göstergeler arasındaki ilişkinin önemsiz olmasının nedeni, kişilerin 
isteklerinin ve beklentilerinin göstergeler arasındaki farkı arttırması olarak gö-
rülmekte ve objektif yaşam koşullarının kötü olduğu bir yerde, kişisel tatmi-
nin yüksek çıkabilmesi örneği verilmektedir  (Campbell, Converse ve Rodgers, 
1976: 483). Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar ise belirsiz olsa da objektif ve 
subjektif göstergeler arasında pozitif ve tutarlı bir ilişkinin olduğunu savunmak-
tadırlar (Ostropot, 1982: 114).

Objektif göstergeler ve subjektif göstergeler arasındaki bağın niteliğine ya 
da yaşam kalitesinin ölçümünde hangi göstergenin kullanılacağına yönelik çe-
şitli düşünceler vardır. Yaşam kalitesi araştırmaları, yaşam kalitesinin ölçümü 
temeli üzerine kuruludur (Bognar, 2005: 564). Ölçme esaslı yaşam kalitesi iki 
düşünceyi birbirine bağlamaktadır. Bunlardan biri refahın materyal olan yönü 
ve materyal olmayan yönü arasındaki ilişki; bir diğeri de kişisel yaşam ve top-
lumsal yaşam koşulları arasındaki ilişkidir (Abbate, Giambalvo ve Milito, 2000: 
276). Delhey’in oluşturduğu tabloda da birbirine bağlanan bu iki düşünce res-
medilmektedir.
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Tablo 1. Yaşam Kalitesi Yaklaşımı

Kişisel Düzey Objektif yaşam koşulları Subjektif olarak iyi olma hali

Toplumsal Düzey Toplumsal kalite Algılanan toplumsal kalite

Kaynak: Delhey, 2002, s.170. Quality of Life in a European Perspecti-
ve: The Euromodule As a New Instrument For Comparative Welfare Rese-
arch.  Social Indicators Research. 58, 163–176

Tablo 1, yaşam kalitesinin hem objektif ve subjektif boyutunu hem de ki-
şisel ve toplumsal boyutunu ele alınmaktadır. Objektif koşullar, materyal olan 
yönü; subjektif koşullar ise materyal olmayan yönü ifade etmektedir. Yaşam ka-
litesinde kişisel düzey mikro çerçevede, toplumsal düzey ise makro çerçevede 
ele alınmaktadır. Örneğin objektif yaşam koşullarından gelir, eğitim, sağlık vb. 
kastedilmekte iken toplumsal düzeyde objektif koşulların ele alınmasıyla bera-
ber toplumsal kaliteden söz edilmektedir ve gelir eşitsizlikleri kastedilmektedir. 
Öznel olarak iyi olma, kişinin gelirden memnun olması ve mutlu olması anla-
mına gelmektedir. Ancak toplumsal düzeyde algılanan toplumsal kalite ile gelir 
eşitsizliğinin ve sosyal adalet eşitsizliğinin öneminin algılanması kastedilmek-
tedir. Tablo 1’de Delhey’in oluşturduğu yaşam kalitesi yaklaşımı kuramı, yaşam 
kalitesinin anlaşılabilmesi açısında son derece önemlidir. Ancak Delhey’den 
önce yaşam kalitesinin kavramsallaştırılmasını ve gelişmesini sağlayan çeşit-
li kuramlar oluşturulmuştur. Bunlardan biri Maslow’un oluşturduğu ihtiyaçlar 
hiyerarşisi kuramıdır; diğeri ise Campbell’ın subjektif göstergeleri ve kişisel 
değerlendirmeleri ortaya çıkardığı yaşam kalitesi kuramıdır.

YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE YÖNELİK KURAMLAR 

İnsanlar objektif olarak tanımlanmış bir çevrede yaşamalarına rağmen sub-
jektif bir çevreyi algılayabilirler ve bu şekilde yaşamlarından hoşnutluk duya-
bilirler  (Lloyd ve Auld, 2003: 341). Dolayısıyla hoşnutluğun ölçülebilmesi için 
objektif ve subjektif göstergelerin birlikte kullanılması gerekmektedir. Yaşam 
kalitesinin gelişim süreci incelendiğinde, her iki göstergenin kullanılması ile 
birlikte yaşam kalitesinin politik arayışlarının başladığı anlaşılmaktadır.

Campbell ve Yaşam Kalitesi Göstergeleri

Ekonomi dışı faktörlerin kullanılması gereği 1950’den sonra; toplumları 
memnun etmenin yolunun sosyal yapıları kesinleştirmekten geçtiğinin anlaşıl-
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ması ile kabul edilmiştir. Bu sayede toplumsal yaşamın gerekleri ve önemi, po-
litikaya yansıtılmıştır ve 1970’lerden itibaren pek çok araştırmacı öznel yaşam 
kalitesine yönelik araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmacıların en önemlilerinden 
birisi de Campbell’dır. Subjektif göstergeleri, bireylerin tecrübelerini ve değer-
lendirmelerini de yaşam kalitesi ölçümlerine dâhil ederek yaşam kalitesinin po-
litik arayışlarını sürdürmüştür.

1970’li yıllarda Campbell ve arkadaşlarının, kaliteli yaşamın küresel algısı 
üzerine yaptıkları çalışmalarda insanların yaşamlarından duydukları memnuni-
yet göstergeleri yer almaktadır (Campbell, 1976: 471).  Bu çalışmalarda, ya-
şam kalitesinin anlaşılabilmesi ve ölçülebilmesi için topluma dâhil olan birey-
lerin tutumlarının, hislerinin ve beklentilerinin, özetle toplumun sosyal tabanda 
psikolojik durumunun izlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Yaşam kalitesinin, 
onun farkına varanın gözlerinde olduğunun altı çizilmektedir Campbell ve ar-
kadaşlarının yaptıkları yaşam kalitesi araştırmalarında, toplumun en küçük ya-
pısından en büyük alanına kadar geniş bir inceleme alanı bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar sayesinde toplumun memnuniyet ya da memnuniyetsizlik durumu 
doğrudan görülebilmektedir. Campbell’ın çalışmalarında yaşam kalitesi algısı, 
iyi hayatın nesnel ve öznel göstergeleri arasındaki ilişkiyi içermektedir. Nesnel 
şartların doğurduğu öznel değerlendirmeler, bağıl değer olarak nüfusun refahını 
görüntülemektedir (Campbell, 1976: 442-474). Dolayısıyla her iki gösterge de 
nüfusun refahının görüntülenmesini sağlamaktadır. Campbell ve arkadaşları da 
bu çerçevede göstergeleri temel alarak yaşam kalitesi ölçümünü bir kuram hâ-
line getirmişlerdir.
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Tablo 2. Yaşam Kalitesi Ölçümü

Kaynak: Campell, Converse and Rodgers, (1976), s.16. The Quality of 
American Life: Perceptions, Evualition and Satisfaction. New York: Russel

Tablo 2’den gözlenebildiği üzere;  objektif özellikler, algısal özellikler ve 
değerlendirmeye dayalı özelliklerin değerlendirilmesi neticesinde yaşamdan 
duyulan memnuniyet ölçülebilmektedir. Yaşam kalitesinin anlaşılabilmesi için 
bireylerin algılama, değerlendirme ve memnuniyetlerinin ölçülmesi yaklaşımı 
öngörülmektedir. Campbell ve arkadaşlarının bakış açısına göre bu göstergeler 
incelenebildiğinde uzun vadede de olsa çok daha geçerli sonuçlar alınabilecek-
tir. Gerçekte ilgi çeken argüman, tablodaki özelliklerin etkileşiminin daha fazla 
anlaşılabildiği taktirde bu göstergeleri çevreleyen sınırlı anlamların da hızla çö-
zülebileceğidir. Kısacası, bu etkileşimin değerlendirilmesi sonucunda, belirsiz 
ve şeffaf bir varlık olan yaşam kalitesi daha anlaşılabilir olacaktır (Campbell, 
1976:  471).

Campbell ve arkadaşları oluşturdukları tabloda memnuniyeti ölçmeye yara-
yan göstergeleri; objektif özellikler, algısal özellikler ve değerlendirmeye dayalı 
özellikler adı altında toplamaktadırlar. Toplumun objektif özelliği ile fiziksel 
çevre problemleri, konut birimi, işsizlik, suçluluk, Okur-yazarlık oranları gibi 
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faktörler ifade edilmektedir. Objektif özellikler, bireylerin kendi yaşamlarını 
neye göre ve nasıl değerlendireceklerini şekillendiren etkenlerdir (Türkoğlu, 
2008: 105 ). 

Bireylerin yaşadıkları ortamın özelliklerini yansıtan objektif özellikler, bi-
reylerin memnuniyetini ölçmede kullanılan ilk göstergedir; ancak tek gösterge 
değildir. Çünkü yaşam kalitesinin ölçülmesinde, objektif özelliklerin yanında 
algısal özellikler de önemli bir etkendir; çünkü yaşam kalitesi algısal bir ol-
gudur. Dolayısıyla bireysel özellikler de yaşam kalitesinin ölçülmesinde önem 
kazanmaktadır.

 Bireysel özelliklerin dâhil olmasıyla birlikte objektif özelliklerden fark-
lı olarak algısal özelliklerin kişiden kişiye farklılık göstermesi niteliği dikkate 
alınmaktadır. Bunun nedeni ise algısal özelliğin tamamen bireylerin kişisel özel-
liklerine göre şekillenmesidir. Dolayısıyla sadece yaşanılan ortamın niteliğin-
den yola çıkarak yaşamdan duyulan memnuniyetin ölçülemeyeceği söylenebilir.

 Tablo 2’de üçüncü kıstas ise değerlendirmeye dayalı özelliklerdir. Birey-
lerin yaşam koşullarına ve algılamalarına dayalı olan değerlendirmeleri sonu-
cunda memnuniyet düzeyleri değişebilmektedir. Kişisel özellikler, algısal bir 
olgu olan yaşam kalitesini değiştirebilmektedir. Örneğin kişinin eğitimli olması 
sonucu algısal özellikleri değişebilmektedir. Değerlendirmeye dayalı özellikte 
ise, kişilerin geçmişi ve geçmişe yönelik deneyimleri de memnuniyet düzeyini 
değiştirebilmektedir. Örneğin; geçmişte yurtdışında bulunmuş bir insanın ken-
di ülkesindeki yaşam koşullarına yönelik algısı ve kıyaslama gücü elbette ki 
kişisel değerlendirmesinde etkili olacaktır. Campbell ve arkadaşlarının yaşam 
kalitesine yönelik olarak oluşturdukları bu tabloda; bireylerin yaşamlarına yö-
nelik algıları ve değerlendirmeleri ile memnuniyetlerinin ölçülmesi gerektiği 
özetlenmektedir. 

Tablo 2, kent perspektifinde ele alındığında da geçerliliğini korumaktadır. 
Kent halkının, kent yönetimine ilişkin memnuniyetini ölçebilmek için yalnız 
kentin objektif özelliklerini ele almak yeterli olmayacaktır. Çünkü kente hizmet 
sağlayabilmek adına sınırsız kaynaklar olabilir. Ancak algılanan yaşam kalitesi, 
kaynakların gerçek miktarından çok bireylerin bu kaynaklardan elde ettikleri 
tatmine bağlıdır. Kaynak yeterliliğinin ölçütü ise kaynaklardan elde edilen tat-
min olacaktır.
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Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi Kuramı ve Göstergeler 

Yaşam kalitesinin kavramsal ve kuramsal çerçevesi, Abraham H. Mas-
low’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramından bağımsız bir şekilde ele alınamaz. 
Çünkü yaşam kalitesi alanında politik arayışların başlaması ile birlikte birey-
lerin yaşamındaki ihtiyaçlar önem kazanmaya başlamış ve Maslow’un ihtiyaç-
lar hiyerarşisi kuramı, yaşam kalitesinin kavramlaştırılmasında ve hoşnutluğun 
ölçülmesinde büyük rol oynamıştır. Bu çerçevede Maslow’un, oluşturduğu ge-
reksinmeler piramidi, yaşam kalitesi seviyesinin anlaşılabilmesi için bir ölçüt 
sunmuştur (Tekeli ve diğerleri 2004:  11). Günümüzde de yaşam kalitesi kavra-
mına uygun olarak, kişisel tatmini öngören yaşam kalitesi kriterlerinin oluştu-
rabilmesi için Maslow’un gereksinimler kademelenmesine dikkat çekilmektedir 
(Royuela, Romani ve Artiz, 2008: 423).

Bir piramit şeklinde düzenlenen ihtiyaçlar, ihtiyacın önemine göre aşağıdan 
yukarıya doğru dizilmiştir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan 
en önemli ihtiyaç olan fizyolojik gereksinimler, en alt katmanda yerini almakta-
dır. Bunlar; su, gıda, hava, uyku gibi canlıların biyolojik olarak hayatlarını sür-
dürmelerini sağlayan ve giderilmesi zorunlu olan ihtiyaçlardır. Piramidin ikinci 
basamağında ise fizyolojik ihtiyaçlarını gidererek hayatını idame ettiren birey-
lerin, hayatlarını korumaya yönelik ihtiyaçları yer almaktadır. Bu durumda içe-
risinde yaşanılan ortamın güvenliği önem kazanmaktadır. Bireyin çevresinden 
gelebilecek herhangi bir tehdide ya da tehlikeye karşı korunma ihtiyacı vardır 
ki bu gereksinim de ikinci kademede güvenlik ihtiyacı olarak yerini almaktadır. 
Piramidin üçüncü basamağından itibaren ihtiyaçlar bireysel tabandan toplumsal 
tabana doğru yayılmaktadır. Bu çerçevede üçüncü kademedeki gereksinim de 
toplumsallaşmanın etkisi ile birlikte bireyin, diğer insanlar ile olan ilişkisinin 
niteliğindeki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla üçüncü basamakta 
bireyin toplumdaki diğer insanlar tarafından sevilmeye ve de onlara ait olma 
hissine yönelik olan ihtiyaçları yer almaktadır. Dördüncü basamaktaki gerek-
sinim ise insanın kendisine duyduğu saygı ve başkalarından beklediği saygıdır. 
Bireylerin kendilerini birilerine ya da bir şeylere hissetmesi, toplumdaki diğer 
kişiler tarafından sevilmesi, sayılması piramidin en üst basamağındaki ihtiyacı 
kendiliğinden doğurmaktadır. Beşinci basamakta yer alan bu ihtiyaç ise kendi-
ni gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bireyin hayatındaki hedefini gerçekleştirebilmesi 
beşinci basamaktaki ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.
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Bu gereksinimler piramit şeklinde sıralandığında ihtiyaçlar arasında bir 
öncelik hususu oluşmaktadır. Birey,  piramidin alt katmanlarındaki ihtiyaçla-
rının giderilmesinin ardından üst katmanlardaki ihtiyaçlara güdülenmektedir. 
Temel ihtiyaçlar karşılandıkça, psikolojik ihtiyaçlar daha baskın olmaya başla-
maktadır ve yüksek psikolojik ihtiyaçlar asla tamamen tatmin edilememektedir. 
Maslow’a göre arzulanan isteklerin bir tanesi karşılandığı an, diğeri istenmeye 
başlanacaktır. Her bir ihtiyacın karşılanması ile yeni bir istek doğmakta ve bu 
durum sürekli isteklerin artmasına neden olmaktadır (Amos, Hitt ve Warner, 
1982, s.320).

İhtiyaçlar hiyerarşisi ile yaşam kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulun-
maktadır. Bireyler, ihtiyaçları karşılandıkları ölçüde tatmin olmaktadırlar ve 
buna bağlı olarak da bireylerin yaşam kalitesi seviyeleri artmaktadır. 

Yaşam kalitesinin özü, bireylerin yaşamlarından memnun olmalarıdır. Bi-
reylerin yaşamlarından memnun olması için ihtiyaçlarının giderilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla yaşam kalitesi, ihtiyaçlar hiyerarşisinde oluşturulan sıra-
lama ile ihtiyaçların karşılanmasıdır. Yaşam kalitesi bu ihtiyaçların karşılanması 
oranına bağlı olarak değişmektedir. Piramidin alt kademesinden üst kademesine 
doğru ne kadar ihtiyaç karşılanırsa, o kadar yaşam kalitesi artmaktadır. Ancak 
bütün ihtiyaçların karşılanması insanlarda bir tatminsizlik de yaratabilmekte-
dir. Çünkü piramidin alt kademeleri birer gereksinim iken üst kademeleri birer 
istek hâlindedir ve gereksinimlerin karşılanması ile birlikte istekler de ihtiyaç 
olarak algılanmaktadır. Bireylerde isteklerin de karşılanması arzusu doğmakta-
dır. İsteklerin ulaşılabilir olarak görülmesi, bireyleri imkânsızı isteyecekleri bir 
konuma getirmektedir. Dolayısıyla imkânsızı isteyen bir vatandaşın, yaşamdan 
duyduğu tatminsizlik oranı artmaktadır (Tekeli, 2004, s.11).

Campbell ve Maslow Arasındaki Yaklaşım Farklılığı

Campbell, yaşam kalitesinin önemli parametrelerini oluşturmuştur. Özellik-
le subjektif göstergeler üzerinde çalışan Campbell, bireylerin yaşam kalitesinin 
yükselmesi için onların psikolojik olarak tatmin olmaları gerektiğini vurgula-
maktadır. Maslow ise yaşam kalitesinden çok kişilerin ihtiyaçlarını ve davranış-
larını belirleyen güdüler alanında çalışmıştır. Maslow zorunluluk derecelerine 
göre sınıflandırdığı gereksinimler ile yaşam kalitesinin etkin bir hâle gelmesini 
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sağlamaktadır. Çünkü bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ile fiziksel olarak 
tatmin olmaları neticesinde yaşam kalitesinin artmaktadır.

Campbell, yaşam kalitesinin ölçülebilmesi için hoşnutluğu ele almıştır. Bu 
çerçevede hoşnutluğun bireylerin değerlendirmeleri, tecrübeleri ve algılarına 
göre değişebileceğini vurgulamıştır. Maslow ise hoşnutluğun nasıl ölçülebile-
ceği üzerine kuram geliştirmiştir ve ihtiyaçların karşılanması ile hoşnutluğun 
artacağı ve bu şekilde yaşam kalitesinin yükseleceğini belirtmiştir.

 Her iki bilim adamı da yaşam kalitesine ilişkin ölçütler geliştirmiştir. Cam-
pbell, yaşam kalitesi açısından objektif ve subjektif özelliklerin yanında kişisel 
değerlendirmeleri de ele almakta iken, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kura-
mında kişisel nitelikler bulunmamaktadır. İhtiyaçlar kuramında kişiden kişiye 
değişebilen öznel değerlendirmeler kıstas olarak alınmadığı için, bütün bireyler 
tek bir kişi olarak ele alınmıştır ve birbirinin aynı olarak görülmüştür. Oysa 
Campbell, yaşam kalitesi ölçümünde,  memnuniyetin kişisel özellikler ile deği-
şebileceği hususuna vurgu yapmaktadır. 

Yaşam kalitesinin temelini oluşturan subjektif ve objektif göstergeler ara-
sındaki fark, istekler ve ihtiyaçlar arasındaki farkta gizlidir. Bu farkın yarattı-
ğı yansıma ile araştırmacıların görüşleri arasında fikir ayrılıkları oluşmuştur. 
Campbell, yaşam kalitesine subjektif verilerle yaklaşır iken; Maslow, daha çok 
objektif veriler ile yaklaşmaktadır ve özellikle çevrenin güvenliği hususunda 
hassasiyet göstermektedir. Campbell’ın savunduğu subjektif göstergeler kişisel 
istekleri sorgulamakta, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ise kişisel ihtiyaçları 
sorgulamaktadır (Allardt, 1993, s.92). Yaşam kalitesi araştırmalarında ölçek 
olarak hangisinin dikkate alınacağına dair bir genel görüş bulunmamaktadır 
(Schuessler, 1985, s.135).

SONUÇ

Toplumsal yönetim mekanizmaları, toplumların yaşayış düzeninin dina-
miklerini düzenlemek ve işleyişin belirli bir sistematik içerisinde kalmasını 
sağlamak için var edilmişlerdir. Dolayısıyla devletlerin, hükümetlerin ya da 
yerel yönetimlerin varoluş amacı toplumun huzurunu, mutluluğunu ve mem-
nuniyetini sağlamak olmalıdır. Bu gerçek ışığında yönetimlerin, halkın yaşam 
koşullarından memnuniyet duyması için çalışmalar yapması gerekliliği istenen 
ve beklenen bir durumdur. 
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Bu perspektiften bakıldığında; kent halkının iradesi ile oluşturulan kent yö-
netimleri toplumsal memnuniyeti sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve mem-
nuniyetin devamlılığını sağlamakla yükümlüdürler. Kentsel yaşam kalitesi yak-
laşımı, bu noktada memnuniyet unsurlarını hayata geçirmek ve özellikle de bu 
unsurları tespit etmek amacıyla var olan bir yaklaşımdır. Kentsel yaşam kalitesi 
başlığı altında yapılan faaliyetler, kent halkının yaşam çevresinden edinecekleri 
memnuniyet düzeyini maksimum seviyeye taşımaktır. Bunun yolu da, halkın 
istek, ihtiyaç ve beklentilerinin analizi ile başlayıp, bunlar karşılamakla devam 
etmektedir. Eğitim, sağlık, kültür, ekonomi, konut, yeşil alan, rekreasyon gibi 
kentsel yaşam kalitesi kriterleri, kentte yerine getirilmesi gereken hizmetleri ifa-
de etmektedir. Söz konusu kriterlerin yerel yönetimlerce karşılanması, kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi anlamını taşır. 

Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi noktasında kullanılacak verilerin 
hem objektif hem de sübjektif mahiyette olması gerekliliği söz konusudur. Aksi 
takdirde kalitenin tek boyutlu olması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Bireyler 
yaşadıkları kentte fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayabildikleri halde kentin yaşam kalitesinden söz edilebilir. Çünkü kent yaşa-
mına dair fiziksel yaşam koşullarını yansıtan objektif veriler, tek başına kentsel 
yaşam kalitesinin ölçümü için yeterli değildir. Kentten elde edilen doyumun 
anlaşılabilmesi için sübjektif göstergelere de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, fiziksel 
koşullardaki iyileştirmenin ne şekilde algılandığının belirlenmesi gerekliliğin-
den ileri gelmektedir. Tüm bu tespitler dikkate alındığında, evrensel düzeyde bir 
kentsel yaşam kalitesi standardının neden oluşturulamadığı ortaya çıkmaktadır.
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SHARPE, TREYNOR VE JENSEN ÖLÇÜTLERİNE 
GÖRE YATIRIM FONLARI PERFORMANSLARININ 

HESAPLANMASI VE YILDIZ DERECELENDİRMESİ: 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Serpil ALTINIRMAK1, Basil OKOTH2, Yavuz GÜL3

1 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu, Eskişehir / Türkiye
2-3 Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

Öz: Finansal piyasalarda günden güne artış gösteren yatırım alternatifleri 
bulunmaktadır. Yatırım tercihleri arasında karar vermek zorlaşmaktadır. Bu ne-
denle profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları yatırımcıların ilgisini 
çekmektedir. Fonlar, seçilen yatırım araçları ve fon yöneticilerine göre farklı 
performans göstermektedir. Yatırımcılar fona aktardıkları tasarrufları karşılığın-
da getiri beklemektedirler. Bu nedenle fonların performanslarının değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Yatırımcılar seçenekler arasında yatırım kararı verirken 
performans ölçümüne gerek duymaktadırlar. Bu çalışmada Sharpe, Treynor ve 
Jensen performans ölçütleri dikkate alınarak Türkiye’deki yatırım fonlarının 
2014-2016 yılları performansları hesaplanmıştır. Daha sonra Morningstar Yıl-
dız Derecelendirme Sistemi metodolojisi ışığında Sharpe, Treynor ve Jensen 
sonuçlarına göre yıldız derecelendirmeleri yapılmıştır. Bu uygulama ilk kez 
denemiştir. Sonuçta her üç yönteme göre fonların aldıkları yıldızların benzer 
olduğu görülmüştür. 

GİRİŞ

Fon ya da portföy performanslarının değerlendirilmesi, finans literatürün-
de her zaman için en fazla üzerine çalışılan konulardan bir tanesidir. Önceleri 
sadece getiriye odaklı bir performans değerlendirmesi yapılır durumdayken, 
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Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli ile beraber aynı zamanda risk kavramı da 
dikkate alınmaya ve bu yönde analizler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Perfor-
mans değerlendirmesi, yatırım sürecinin en mühim unsurlarındandır. Değerlen-
dirme yapılırken ortaya çıkan performansın hangi öğelerden ne şekilde etkilen-
diğini belirlemek de dikkate alınması gereken noktalardandır. Yatırım fonlarının 
mevcut yatırımcıları yapılan performans değerlendirmesine göre fondan çıkma 
kararı alabilmekte, potansiyel diğer yatırımcılar ise tasarruflarını yüksek per-
formanslı fonlara yönlendirebilmektedirler. Her ne kadar geçmişte gerçekleşen 
performans, herhangi bir şekilde gelecek performansın garantisi olmasa da, ya-
tırımcılar yine de bu değerlendirmelere dayanarak yatırım kararlarını verebil-
mektedirler. Fon yöneticileri ise, kendi performanslarını gözlemleyebilmekte, 
iyi yönetilen fonlarla beraber prestij kazanabilmekte ve böylece fona daha fazla 
nakit girişinin olmasını sağlayabilmektedirler. Diğer yandan fon yöneticilerinin 
birbirleriyle rekabeti kızışabilmekte ve bu sayede yatırım fonu endüstrisinde 
genel bir etkinlik artışından söz edilebilmektedir. 

Fon performanslarının değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilmiş olan 
pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan kimisi belirlenen fonların doğrudan 
performansını ele alırken kimisi performans sonuçlarının fona gerçekleşen na-
kit akışları üzerindeki etkilerini ele almıştır. Bazıları da performans değerlen-
dirmesi için yepyeni yöntemler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalar Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo1. Dünya’da Yatırım Fonlarının Performansına Yönelik Çalışmalar

Araştırmacı Yöntem Sonuç

Sharpe
(1966, s. 119-138)

Treynor Endeksi Treynor’un çalışmasını geliştirmeye çalış-
mıştır. Treynor ölçütünün geçmiş performan-
sı ölçmede yetersiz olduğunu ancak gelecek 
performansı ölçmede iyi bir ölçüt olduğunu 
öne sürmüştür.

Treynor ve Mazuy
(1966, s. 131-136)

En Küçük Kare-
ler Tekniği ve F 
Testi

Yatırım fonlarının yatırım fonu yöneticileri-
nin piyasada önemli dönüşleri tahmin edip 
edemediklerini araştırmışlardır. Sonuçta, 
yatırım fonu yöneticilerinin piyasayı başarılı 
şekilde tahmin ettiklerine dair genel inanı-
şı destekleyecek bir kanıt bulamadıklarını 
göstermişlerdir.
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Jensen,
(1968, s. 389-416

Jensen Alfası Portföy yöneticilerinin tahmin yetenekle-
rinin, fon getirileri üzerine katkı düzeyini 
belirleyen Jensen Alfası isimli ölçeği geliş-
tirmiştir. Sonuçta, portföy yöneticilerinin 
hisse senedi fiyatlarını doğru tahmin etmede 
ortalamayı pek aşmadığını ifade etmiştir.

Carlson
(1970, s. 1-32)

Sermaye Varlık-
larını Fiyatlama 
Modeli

Gösterge endekslerinin etkinliğini, geçmiş 
sonuçların gelecek performansını tahmin 
etme konusundaki tahmin gücünü ölçmeye 
çalışmıştır. Bu konuda başarı sağlanamadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

Klemkosky
(1973, s. 505-514.)

Sharpe, Trey-
nor ve Jensen 
Oranları

Bu üç yöntemin performans ölçmede başa-
rısını ölçmek istemiştir. Sonuçta, Treynor 
ve Jensen oranlarının pozitif yönde yanlılık 
gösterdiğini ancak daha çok çalışma yapmak 
gerektiğini belirtmiştir.

Mc. Donald
(1973, s. 1161-
1180)

Regresyon 
Yöntemi, Sharpe, 
Treynor ve Jen-
sen Oranları

Üç yöntemi kıyaslamıştır. Sonuçlara göre 
fonların genel olarak riske göre düzeltilmiş 
üstün getiriler sağladıklarını söylemiştir. 
Ancak fon yöneticilerinin piyasadaki genel 
trendleri tahmin edebildiğine dair kanıt 
bulamamıştır.

Henriksson
(1984, s. 73-96)

Henriksson ve 
Merton tarafın-
dan geliştirilen 
parametrik ve pa-
rametrik olmayan 
teknikler

Piyasa zamanlamasına dair herhangi bir 
kanıt bulamamıştır.

Grinblatt ve Tit-
man
(1993, s. 47-68)

Yeni bir yöntem Bütün yöneticiler üstün performans ser-
gilemektedir. Üstün performans sağlayan 
yöneticilerin tahminde bulunabildikleri 
görülmüştür.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

578

Hendricks, Patel 
ve Zeckhauser
(1993, s. 93-130)

Regresyon 
Analizi

Yakın dönemde kötü pperformans sergile-
miş fonların gösterge endekslerden anlamlı 
olarak daha kötü performans sağladıkları, 
yüksek performansa sahip olan fonların ise, 
anlamlı olmasa da gösterge endekslerin-
den daha iyi performans sağladıkları tespit 
edilmiştir.

Kahn ve Rudd
(1995, s.43-52)

Regresyon Ana-
lizi ve Olasılık 
Tablosu Analizi

Geçmiş performansın gelecek performansı 
işaret edip etmeyeceğini araştırmışlardır. 
Hisse senetleri fonlarının devamlılık göster-
mediği ancak tahvil fonlarının aksi durum 
yaşattığı tespit edilmiştir.

Gruber
(1996, s.783-810)

Sermaye Varlık-
larını Fiyatlama 
Modeli ve Jensen 
Oranı

Özellikle aktif olarak yönetilen fonların per-
formanslarının endeks fonun ortalamalarının 
altında kaldıklarında bile neden hızlıca büyü-
mektedirler diye düşünmüşler ve sonuçta 
bu fonlardaki yatırımcıların, çok rasyonel 
davrandıklarını vurgulamışlardır.

Jayadev
(1996, s.73-84).

Sharpe, Treynor, 
Jensen Oranları

Fonların performanslarını ölçmüş ve iyi 
yönetilmediklerini tespit etmiştir.

Carhart
(1997, s.57-82).

Sermaye Varlık-
larını Değerleme 
Modeli ve Dört 
Faktör Modeli

Sonuçlar, yatırım fonlarının seçicilik kabili-
yeti gösterdiğini fakat karakteristik zaman-
lama kabiliyetine sahip olmadıklarını işaret 
etmiştir.

Daniel vd.
(1997, s.1035-
1058).

Karekteristlik 
Zamanlama 
Karekteristik Se-
çicilik ve Jensen 
Oranı

Sonuçlar, yatırım fonlarının seçicilik kabi-
liyeti gösterdiği fakat karakteristik zaman-
lama kabiliyetine sahip olmadıklarını işaret 
etmiştir.

Murth, Choi ve 
Desia
(1997, s.408-418).

Veri Zarflama 
Analizi, Sharpe 
ve Jensen Oran-
ları.

Yöntem, Sharpe ve Jensen Oranları ile 
uyumlu çıkmıştır. Fonların verimliliğinin 
işlem maliyeti ile alakası olmadığını göster-
mişlerdir.
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McMullen ve 
Strong
(1998, s.1-12).

Veri Zarflama 
Analizi

Sonuçların, yatırımcıların fon seçiminde 
yararlı olacağını ileri sürdüler. Ancak Veri 
Zarflama Analizinin her zaman optimum 
sonuçları üreten bir yöntem olarak görülme-
mesi gerektiğini eklemişlerdir.

Zheng
(1999, s.901-933).

Grinblatt ve 
Grinblatt tarafın-
dan geliştirilen 
Yöntem, Reg-
resyon Analizi, 
Ferson ve Schadt 
Modeli

Yatırımcıların kısa dönemde gelecek perfor-
mansın değerlendirilmesine dayalı olarak 
alım ve satım kararlarını verebildiklerini 
kanıtlamıştır. Akıllı yatırımcıların ortala-
ma yatırım fonundan daha iyi performans 
sergileyebileceklerini öne süren Zheng bu 
hipotezini istatiksel yöntemlerle kanıtlaya-
mamıştır.

Nitish vd.
(2009, s. 47-60).

Sharpe, Trey-
nor ve Jensen 
Oranları

Sonuçta, fon performanslarını ölçmüşler-
dir. Üç yönteme göre yapılan sıralamanın 
nerdeyse birbirinin aynısı olduğunu bulmuş-
lardır.

Huang, Sialm ve 
Zhang
(2011, s. 2575-
2616).

Sermaye Varlık-
larını Değerleme 
Modeli, Fama 
French Üç Faktör 
Modeli, Carhart 
Dört Faktör Mo-
deli, Ferson ve 
Schadt Modeli.

Risk seviyesinde değişiklik yapan fonların, 
sahip olduğu risk seviyesini koruyan fonlara 
göre zamanla daha kötü performans gösterdi-
ğini bulmuşlardır.

Ferreira vd.
(2013, s. 483-525).

Carhart Dört 
Faktör Modeli ve 
Fama-French Üç 
faktör Modeli

Sonuç olarak, Amerika ve diğer ülkelerdeki 
fonları karşılaştırmışlardır. Büyüklük etkisi 
dikkate alındığında Amerikan fonlarında 
küçük fonların daha iyi performans göster-
dikleri bulunmuştur. Diğer ülke fonlarında 
ise bu durumun tersi tespit edilmiştir.

Vysniauskas ve 
Rutkauskas
(2014, s. 398-407).

Sharpe, Trey-
nor ve Jensen 
Oranları

Jensen Oranının en iyi sonuçları sağladı-
ğını, diğer oranların gösterdiği sonuçlarla 
fon performansının alakası olmadığı tespit 
edilmiştir. 
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Blume,
(1998, s.19-27)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Yöntem anlatılmış ve genç fonların daha 
kolay 1 yıldız veya 5 yıldız alabildiklerini 
tespit etmiştir.

Simons
(1997, s. 33-48)

Sharpe Oranı 
ve Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

İki yöntemle fonları değerlemiştir. Sonuç-
ta, iki yöntemin sonuçları birbirine yakın 
bulunmuştur.

Loviscek ve 
Jordon
(2000, s. 145-157)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

5 yıldızlı hisse senedi fonlarının bileşiminde 
bulunan hisse senetlerinden seçim yaparak 
piyasaya göre üstün performans sergileyen 
portföyler oluşturulup oluşturulamayacağına 
bakılmıştır. Ancak bu noktada yeterince iyi 
sonuçlar alınamamıştır.

Blake ve Morey
(2000, s. 451-483)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Yatırım fonlarının performansını tahmin 
etmek için Yöntem kullanılmıştır. Sonuçta, 
Yöntemin genellikle üstün fon performansını 
tahmin edemediğini tespit etmişlerdir.

Morey ve Vinod
(2001, s. 1-16)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Tahmin riskini incelemişlerdir. Sonuçta 
genç fonlar için tahmin isabeti daha yüksek 
bulunmuştur.

Morey
(2002, s. 56-63)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Yaşlı fonların ortalama yıldız derecelerinin 
istikrarlı olarak orta yaşlı ve genç fonların 
ortalama yıldız derecelerinin yüksek olduğu 
bulunmuştur.

Adkisson ve 
Fraser
(2003, s. 24-27)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Küçük fonların daha şanslı hisse senedi 
seçimleri ile tüm fon performansını arttıra-
bileceğini, bu gibi durumların fonun daha 
yüksek yıldız derecelendirmeyi elde etmesini 
sağlayabileceğini tespit etmişlerdir.

Chiang, Kozhev-
nihov ve Wisen
(2003, s. 1-23)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yöntemi diğer yöntemlerle 
kıyaslanmıştır. Yöntemler benzer sonuçları 
vermiştir. Morningstar derecelerinin fon 
seçimi için tek kriter olarak kullanılmaması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Casarin vd.
(2005, s. 297-308)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yönteminin ortaya koyduğu 
sistemin Sharpe, Sortino ve Treynor Oranları 
ile yüksek korelasyon ilişkisi gösterdiğini 
bulmuşlardır. Yöntemin güçlü bir devamlılı-
ğa işaret ettiğini aktarmışlardır.

Morey
(2003, s. 1-17)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

İlk beş yıldızını alan fonun gelecek per-
formans stratejisi, giderler vb. etkilerini 
araştırmacılardır. Yatırımcıların 5 yıldız 
derecesinin gelecek üç yıl performansı için 
bir sinyal olarak kullanılması konusunda 
dikkatli olmaları gerektiğini aktarmışlardır.

Gerrans
(2006, s. 605-628)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Sisteminin fonların gelecek 
performansını tahmininde kullanılıp kullanıl-
mayacağını araştırmıştır. Sonuçta, Yöntemin 
tahmin gücünün zayıf olduğunu anlatmıştır.

Morey ve Gottes-
man
(2006, s. 1-25)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme 

Yüksek değerlenmiş fonların, çoğunlukla 
daha düşük derecelenmiş fonlardan önemli 
ölçüde daha üstün performans sahibi olduk-
larını ortaya çıkarmışlardır

Knuutila, Puttonen 
ve Smythe
(2007, s. 88-96)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Finlandiya’da 5 yıldız değerlendirilmesinin 
Amerika’daki kadar fazla dikkate alınmadı-
ğını tespit etmiştir.

Faff, Parwada ve 
Poh
(2007, s.1528-
1547)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Fon derecelerinin nakit akışlarını etkile-
diğini, yanı sıra nakit akışlarının da fonun 
performansını sonrasında ise fon derecesini 
etkilediğini belirtmişlerdir.

Del Guercio ve 
Tkac
(2008, s.907-936)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Yatırımcıları nakitlerini tahsis etme konu-
sunda Morningstar Sisteminin etki altında bı-
raktığını ve yatırımcıların yıldız derecelerini 
kullanmak suretiyle Morningstar’ın tavsiye-
lerine göre yatırımlarını yönlendirebileceğini 
vurgulamışlardır.

Antypas vd.
(2009, s. 1-25)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Daha yüksek Morningstar derecesinin daha 
yüksek getirilere sahip olma durumuyla bağ-
lantılı bulunduğunu vurgulamışlardır.
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Kaur ve Liu
(2010, s. 1-29)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yıldız Derecelendirme Siste-
mi’nin Kanadalı yatırım fonlarının gelecek 
performansını tahmin edebildiğini vurgu-
lamışlardır. Yıldız derecelendirmesinin 
özellikle kötü performans gösteren fonların 
performansını tahmin etme gücünün yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

Füss vd.
(2010, s. 75-93)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yıldız Derecelendirme Siste-
mi’nin yüksek performans gösteren fonlar 
ile orta seviyede performans gösteren fonları 
pek ayırt etmediğini ancak düşük performans 
sergileyen fonları belirleyebilmek için sınırlı 
kabiliyeti olduğunu belirtmişlerdir.

Sah, Tidwell ve 
Ziobrowski
(2011, s. 249-267)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

4 ve 5 yıldız almış olan gayrimenkul yatırım 
fonlarına önemli derecede artırarak gerçek-
leşen nakit akışlarının performans perspekti-
finden rasyonel olmayabileceğini ve sadece 
başka tür bir getiri takip etme davranışının 
olabileceğini söylemişlerdir.

Lisi ve Caparin
(2012,s. 1477-
1486)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yıldız Derecelendirme Siste-
minin esas olarak karlılıktan etkilendiğini, 
riskten is az bir etkilenme durumu olduğunu 
belirtmişlerdir.

Barron ve Ni
(2013, s. 95-110)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Yıldız Derecelendirmesinde 
yüksek yıldız alan fonlara doğru pozitif nakit 
akışı tespit edilmiştir.

Chotivetthamrong
(2015, s. 104-110)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Fonların performansı ile fon büyüklüğünün 
arasında negatif ilişki var olduğunu ve bu 
durumun daha çok küçük fonların daha 
kolay yönetilebileceğini öne süren önceki 
çalışmalarla uyuştuğunu da eklemiştir.

Bolister, Trahan ve 
Wang
(2016, s. 11-22)

Morningstar 
Yıldız Derece-
lendirme

Morningstar Derecelendirme Sisteminin ya-
tırımcılara piyasa ortalamasından daha üstün 
bir portföy oluşturma konusunda bir imkan 
verdiğini vurgulamışlardır.
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YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Yatırım fonları, bireysel yatırımcıların bir havuzda toplanan paralarla pro-
fesyonel yöneticiler sorumluluğunda birtakım finansal varlıklara yatırım yapa-
rak oluşturulan portföyleri yöneten finansal yapılar şeklinde de tanımlanabilir. 
Yatırım fonları saptanmış olan finansal hedeflere etkin bir biçimde erişmeyi 
amaçlayan pek çok yatırımı bir araya toplamakta olup esasen gelişmiş ülkelerde 
uzun yıllardan beri var olmaktadır. 1822’de Kral I. William tarafından Hollan-
da’da sunulan kapalı uçlu fonların dünyadaki ilk fonlar olduğu kabul edilmek-
tedir.

Gerçekleştirilen herhangi bir yatırımın, performans değerlendirmesi sure-
tiyle geri bildiriminin elde edilmesi, o yatırımın başarısı için önemlidir. Ge-
rek kurumsal gerek bireysel yatırımcılar tarafından, temelde riski dağıtabilmek 
maksadıyla oluşturulmuş olan portföylerin, arzu edilen faydayı yatırımcıya sağ-
layıp sağlayamadığının, getiri ile risk arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulup ku-
rulamadığının ve başarılı bir yatırımın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin 
saptanabilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Fon performansı belirlenirken, temelde risk ile getiri üzerinde durulmakta-
dır. Fonun risk ve getirisi, fon bileşiminde bulunan varlıkların risk ve getirileri-
ne göre farklılık gösterecektir.

Performans ölçümü, değerlendirme dönemi olarak tanımlanabilen bir za-
man aralığında, portföy yöneticisi tarafından sağlanan getirinin hesaplanmasını 
içermektedir. Yatırım performansının değerlendirilmesi, dar kapsamda düşünül-
düğünde fon performansının ölçülmesi, yatırım yönetimi sürecinin son aşaması-
nı oluşturmaktadır. Fon performansının tespiti ile beraber, fon bileşiminde ger-
çekleştirilebilecek değişiklikler ve yapılacak hamleler ortaya konulabilecektir. 
Ayrıca başarılı olarak gözüken fonlar, fon yöneticilerinin de itibarını yükselte-
bilecek, yatırımcıların bu başarılı fonlara yönelmesi neticesindeyse, fona daha 
fazla nakit akışı meydana gelebilecektir.  

Yatırım fonlarının performansının ölçülmesi hususu, bilhassa 1960’lı yıl-
lardan itibaren yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Sermaye Varlıklarını Fiyatla-
ma Modelinin geniş finans çevrelerince kabulü sonucu fon performanslarının 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu ça-
lışmalar sonucu performans ölçmek için kullanılmak üzere yeni ölçütler geliş-
tirilmiştir.
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Çalışma kapsamında Sharpe, Jensen, Treyner oranları kullanılmıştır.

Treynor Oranı 

1965 yılında Jack Treynor tarafından ortaya konulan Treynor Oranı (En-
deksi), portföy performansını ölçme konusunda toplam riski ifade eden stan-
dart sapma yerine, sistematik riskin ölçüsü olan beta katsayısını kullanmaktadır. 
Beta katsayısı, menkul değerlerin ya da portföyün piyasaya karşı olan duyarlılı-
ğını belirtmektedir. Treynor, sistematik olmayan riskin portföy çeşitlendirmesi 
yoluyla elimine edilebileceğini ancak sistematik riskin hiçbir şekilde ortadan 
kaldırılamayacağını savunmuştur (Gökgöz ve Günel, 2012:  10). Şöyle ki Trey-
nor, çeşitlendirilebilen bir portföyün yatırım riskini, genel pazar dalgalanmaları 
ve portföyde tutulan belirli menkul kıymetlerde görülen dalgalanmalar şeklinde 
iki kısma ayırmıştır. Treynor, birinci riskin tüm hisse senetleri için geçerli oldu-
ğunu ve ortadan kaldırılamayacağını, ikinci riskin portföyün uygun şekilde çe-
şitlendirilebilmesiyle ortadan kaldırılabileceğini ileri sürmüştür. Burada da tıpkı 
Sharpe Oranında olduğu gibi risk priminin hesaplanması söz konusudur. Ancak 
Sharpe Oranından farklı olarak hesaplanan bu prim, standart sapmaya değil beta 
katsayısına oranlanmaktadır. Bu şekilde, üstlenilen her bir birim sistematik riske 
karşılık, elde edilen artık getiri yani risksiz faiz oranı üzerindeki kazanç bulun-
maktadır. Treynor Oranının aşağıdaki şekilde ifade edilmesi mümkündür (Kök 
ve Erikçi, 2015:  20).

  Tp = (Rp – Rf) / βp                                                                                   (2.1)

Tp = Treynor Oranı

Rf = Risksiz Faiz Oranı 

Rp = Fonun Getirisi 

Βp = Fonun Beta Katsayısıdır.

Treynor, portföy performansını Sharpe’tan farklı olarak CML’e (Sermaye 
Piyasası Doğrusu) göre değil, Menkul Kıymet Piyasa Doğrusuna (Security Mar-
ket Line-SML) dayandırarak açıklamıştır. Değerlendirilen portföy, bu doğrunun 
üzerinde ise, piyasa portföyüne göre daha iyi bir performans sergilemiş, altın-
daysa daha kötü bir performans sergilemiş anlamına gelmektedir.  

Sharpe, 1966 yılındaki çalışmasında Treynor Oranının sistematik olmayan 
riski göz ardı etmesinden dolayı, iyi çeşitlendirilememiş portföylerde çok farklı 
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ve yanıltıcı sonuçlar vereceğini ifade etmiştir. Portföyün betasının, portföyde-
ki menkul kıymetlerin betalarının ağırlıklı ortalaması olduğu düşünüldüğünde, 
betası yüksek menkul kıymetler portföyde yer aldığında, portföyün betası da 
yüksek olacaktır. Yüksek ya da artan Beta Katsayısı, Treynor Oranının düşme-
sine sebebiyet verecektir. Burada, hesaplanan Treynor Oranının, aynı Sharpe 
Oranında olduğu gibi, piyasa portföyü ya da diğer portföylerin Treynor Oranları 
ile kıyaslanması sonucu, portföyün performansına dair daha sağlıklı bir değer-
lendirme yapılabilecektir. Ancak tek başına da, artan Treynor Oranının iyiye 
giden bir performans, düşen Treynor Oranının azalan bir performans durumunu 
göstereceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Sharpe Oranı

Portföy performansının ölçülmesinde toplam riski baz alan Sharpe Oranı, 
1966 yılında William Forsyth Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu model, port-
föy performansının ölçülmesi hususunda en çok kullanılan ve en basit yöntem-
lerden biridir. Sharpe modelinde öngörülen sistematik olmayan riskten kaçın-
manın yolu olarak, yatırımcının piyasa portföyüne dolayısıyla endeks fona yatı-
rım yapması gerektiği düşüncesi, etkin piyasalardaki hisse senetlerinin fiyatları 
doğruyu yansıttığından piyasadan daha fazla bir getiri elde etmeye çalışmanın 
hatalı olacağı varsayımından kaynaklanmaktadır.

Sharpe gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, Treynor’ın öne sürdüğü ölçütü 
ampirik bir teste tabi tutmak suretiyle, ölçütün tahmin gücünü değerlendirerek, 
Treynor’ın çalışmasını geliştirmeye ve aynı zamanda sermaye teorisindeki son 
gelişmeler ile yatırım fonu performansının alternatif modelleri arasındaki iliş-
kiyi daha açık hale getirmeye ve bu alternatif modelleri ampirik yani deneysel 
testlere tabi tutmaya çalışmıştır. 1954 ile 1963 yılları arasındaki 34 açık uçlu 
yatırım fonunun yıllık getiri oranlarını analiz etmiştir. Çalışmasında, 23 yatırım 
fonunun performansının, gösterge olarak ele alınan DJIA (Dow Jones Industrial 
Average)’dan daha düşük olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan görece olarak iyi 
çeşitlendirilememiş portföyler düşünüldüğünde, Treynor Endeksi, çeşitlendirme 
zayıflığı (eksikliği) nedeniyle oluşan değişkenliğin bir kısmını ele almadığı için 
sonuçların önemli derecede farklılaşabileceğini, bu sebeple geçmiş performan-
sı ölçmek için kalitesiz bir ölçüt olduğunu fakat aynı sebepten dolayı gelecek 
performansını tahmin etmek için de çok iyi bir ölçüt olabileceğini söylemiştir 
(Sharpe, 1966: 119-138).
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Sharpe’ın ortaya koymuş olduğu model, yatırımcının üstlenmiş olduğu top-
lam riske karşılık, risksiz faiz oranı üzerinden sağlamayı amaçladığı fazla getiriyi 
yani, alınan her bir birim toplam riske karşılık elde edilecek ek getiriyi göstermek-
tedir. Sharpe Oranı, Sermaye Piyasası Doğrusuna (Capital Market Line-CML) da-
yanmakta olup, yatırım fonu portföyünün etkin olduğunu varsaymaktadır (Yolsal, 
2012:  347). Buradan hareketle gösterge olarak Sermaye Piyasası Doğrusunu esas 
aldığı söylenilebilmektedir. Yatırımcının sahip olduğu portföy için hesaplanan 
Sharpe Oranı, piyasa portföyünün Sharpe Oranı ile karşılaştırıldığında, portföy 
için bulunan değer piyasa portföyünün değerinden büyük olursa, portföyün piya-
saya oranla daha yüksek bir performansa sahip olduğu sonucuna varılabilir.

Toplam portföy riskini temel alan Sharpe Oranının hesaplanması aşağıdaki 
şekilde gösterilebilmektedir: 

  S = (Rp – Rf) / σp                                                                 (2.2)                                                                           

S = Sharpe Oranı,

Rp = Fonun Getirisi

Rf = Risksiz Faiz Oranı

σp = Fonun Standart Sapması (Fonun Toplam Riski)

Burada, portföyün getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki fark, yani eşitliğin 
pay kısmı, risk primi olarak ifade edilmektedir. Bu prim, yatırımcının üstlenmiş 
bulunduğu risk karşısında, elde edeceği ödülü ya da diğer bir ifade ile artık ge-
tiriyi (excess return, risksiz faiz oranı üzerinde sağlanan getiri) göstermektedir. 
Payda kısmıysa, hem sistematik hem sistematik olmayan riski barındıran top-
lam riski belirtmektedir. 

Hesaplanan Sharpe Oranının tek başına fazlaca bir anlamı olmadığını, diğer 
fonlarla ya da piyasa portföyü (gösterge endeks) ile karşılaştırılması gerektiğini 
söylemek mümkün olabilecekse de, artan getiri veya düşen risk yani standart 
sapma ile yükselen bir Sharpe Oranının, artan fon performansına işaret ettiği 
de belirtilebilmektedir. Düşen getiri ya da artan risk neticesinde düşüş eğilimi 
gösteren Sharpe Oranı ise, azalan bir fon performansına neden olmaktadır.

Jensen Oranı

Michael Cole Jensen tarafından 1968 yılında geliştirilmiş bir oran olup port-
föy performansını ölçme konusunda tek bir değerden faydalanmaktadır. Jensen 
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Oranı, herhangi bir portföyün Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapmasını 
ölçmektedir (Seçme, Aksoy ve Uysal, 2016: 118). Temeli Sermaye Varlıklarını 
Fiyatlama Modeli (SVFM)’ne dayanan Oran, portföyün gerçekleşmiş olan ge-
tirisi ile Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu üzerinde yer almış olması varsayımıy-
la beraber beklenen getirisinin arasındaki farktır. Portföy yöneticisinin portföy 
oluşturma becerisinin irdelendiğini de söylemek olasıdır. Jensen, bahsedilen 
farkı Alfa Katsayısı ile ifade etmiş olduğundan bahse konu oran Jensen Alfası 
olarak da bilinmektedir. Bu oran, SVFM’ye göre beklenen getiriden ölçülen 
normalüstü getiri olarak da tanımlanabilmektedir. 

Jensen, gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, portföy yöneticilerinin tah-
min yeteneklerinin, fon getirileri üzerine ne derece bir katkısı olduğunu ölçme-
ye yarayan ve Jensen Alfası olarak bilinen bir yöntem (ölçüt) ortaya koyduğunu 
belirtmiştir. 1945 ile 1964 yılları arasındaki 115 yatırım fonu yöneticisinin tah-
min yeteneğini ölçmeyi amaçlamıştır. Yatırım fonu performansları göz önüne 
alındığında, 115 yatırım fonunun da performansının dolayısıyla yöneticilerinin 
hisse senedi fiyatlarını doğru tahmin etme konusunda ortalamayı pek aşamadı-
ğını ifade etmiştir (Jensen, 1968, p. 389-416).

Jensen Oranı aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

  αp = Rp – [Rf + βp (Rm – Rf)]                                                          (2.3)

αp = Fonun Jensen (Alfa) Oranı

Rp = Fonun Getirisi

Rm = Gösterge Endeksin (piyasanın) Getirisi

Rf = Risksiz Faiz Oranı

βp  = Fonun Beta Katsayısıdır. 

Gerçekleştirilen hesaplama sonrasında pozitif olarak bulunan Alfa Katsayı-
sı, portföy yöneticisinin başarısını ortaya koymaktadır. Çünkü portföy, SVFM’ne 
göre sağlaması gereken getiriden daha yüksek bir getiri sağlamış, piyasa port-
föyüne göre daha yüksek performans ortaya koymuştur. Negatif Alfa Katsayısı 
ise, olması gerekenden düşük getiri sağlandığını, portföy yöneticisinin başarısız 
performans gösterdiğini ve tahmin yeteneklerinin düşük olduğunu belirtmektedir. 
Diğer bir deyişle, Pozitif Alfa Katsayısı riske göre düzeltilmiş üstün bir perfor-
mansa, Negatif Alfa Katsayısı ise riske göre düzeltilmiş düşük bir performansa 
işaret etmektedir. Jensen’e göre portföy Menkul Kıymet Piyasa Doğrusunun ne 
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kadar üstündeyse, portföy o derece başarılı demektir. Alfa katsayısının 0’a eşit 
olması ise, portföy yönetiminin profesyonel olarak yönetilmeyen portföyler kadar 
başarılı olduğuna emaredir (Korkmaz ve Uygurtürk, 2009, s. 5).

Başlıca portföy performansını ölçme endekslerinden olan Sharpe ve Trey-
nor Oranlarının tek başlarına fazlaca bir anlamları olmadığı ve piyasa portföyü 
ya da diğer portföylerle karşılaştırılması suretiyle daha sağlıklı yorumlar yapıla-
bileceği ancak Jensen Oranı’nın kendi başına bir performans ölçütü sunabilece-
ği söylenebilmektedir. Sharpe ve Treynor Oranları bir portföyün diğerlerine ya 
da piyasaya göre performans durumunu ortaya koyma eğilimindeyken, Jensen 
Oranıysa mutlak bir ölçüte göre performansı gözler önüne sermektedir. 

Jensen Oranı, portföy performansı ölçülürken analiz edilen periyot süre-
since her bir seri için ayrı getiri ve risksiz faiz oranı kullanmasıyla Sharpe ve 
Treynor Oranlarından farklılaşmaktadır. Sharpe ve Treynor Oranları dönemin 
ortalama getiri ve ortalama risksiz faiz oranları kullanmaktadır.

Çalışma kapsamında ele alınan fonların üç farklı yöntem kullanılarak per-
formans değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler geleneksel per-
formans değerlendirme yöntemleri olarak bilinen Sharpe, Treynor ve Jensen 
oranlarıdır. Lakin bu oranlar, klasik yani bilinen şekilleriyle değil, Türkiye’de 
pek fazla uygulaması bulunmayan ve Morningstar Şirketi tarafından geliştiril-
miş olan Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi (Morningstar star rating 
system)’nden hareketle ve bu yöntemin metodolojisi söz konusu oranlara uyar-
lanarak hesaplanmıştır. Morningstar orta yaşlı (en az 5 yıllık fakat 10 yıldan az 
verisi olan) fonları değerlendirirken ya da araştırma dönemi olarak 5 yıllık bir 
periyot seçildiğinde, bu fonların son 3 yıllık ve 5 yıllık Morningstar getiri ve 
Morningstar risk değerlerinden yola çıkarak 3 yıllık ve 5 yıllık ham getirilerini 
hesaplamak suretiyle fonlara yıldız atamaktadır. Bu yıldız değerlerine göre, 5 
yıldız alan fonlar çok iyi performans sergilemiş, 1 yıldız alan fonlar alan ise 
kötü performansa sahip fonlar olarak nitelendirilmektedir. Morningstar’ın bu 
metolodijisi ışığında, bu çalışmada fonların Sharpe, Treynor ve Jensen oranları 
için hem 3 yıllık (2014-2016 dönemini baz alarak) hem de 5 yıllık değerler be-
lirlenmiştir. Devamında fonların 3 yıllık Sharpe Treynor ve Jensen oranlarının 
%40’ı, 5 yıllık Sharpe Treynor ve Jensen oranlarının ise %60’ı alınarak yani bir 
anlamda ağırlıklandırma yapılarak nihai oran değerleri ortaya koyulmuştur. Bu 
şekildeki bir hesaplama ise, yöntemlerin Morningstar metodolojisine benzeşti-
rilerek kullanılması arzusundan otaya çıkmıştır. Akabinde Morningstar’ın belir-
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lediği ölçeğe göre, fonlara yıldız dereceleri verilmiştir. Gösterge endeks (piyasa 
portföyü, karşılaştırma ölçütü) olarak BİST 100 Endeksi baz alınmıştır.  Elde 
edilen sonuçlara bakıldığında, Sharpe oranına göre 5 yıldız alan fonlar Tablo 
2’de görülmektedir.

Tablo 2. Sharpe Oranına göre 5 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ SHARPE

İş portföy BIST teknoloji ağırlıklı sınırlamalı endeksi hisse 
senedi fonu (hisse senedi yoğun fon)

***** 0,2840

Yapı Kredi portföy yabancı teknoloji sektörü hisse senedi 
fonu

***** 0,2391

Ak portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu ***** 0,2286

Ak portföy yabancı hisse senedi fonu ***** 0,1697

Kare portföy hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon) ***** 0,1434

Yapı Kredi portföy Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

***** 0,1337

1 yıldız alan fonlar ise Tablo 3’de yer almaktadır

Tablo 3. Sharpe Oranına göre 1 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ SHARPE

İş portföy katılım hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon) * -0,0959

Bizim portföy enerji sektörü katılım hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0956

İstanbul portföy hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon) * -0,0928

Global MD portföy ikinci hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

* -0,0636

Global MD portföy birinci hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

* -0,0427

Ak portföy BIST banka endeksi hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

* -0,0311



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

590

Fonların Sharpe oranı ekseninde piyasaya göre nasıl performans sergiledik-
lerine bakıldığındaysa, 57 fondan 44 tanesinin piyasanın üzerinde performansa 
sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda fonların piyasadan başarılı olduk-
ları söylenebilmektedir. En başarılı fonların yabancı hisse senedi fonu özelliği 
taşıdıklarını söylemek mümkün olmakla beraber, en başarısız fonlar için böylesi 
bir genelleme yapılamamaktadır. Ayrıca BİST 100’un negatif Sharpe oranına 
sahip olduğu görülmektedir. 

Fonları, sistematik olmayan riskleri göz ardı etmek suretiyle sadece siste-
matik risklerini hesaba katarak değerlendiren Treynor oranına göre ise 5 yıldız 
alan fonlar Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4. Treynor Oranına göre 5 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ TREYNOR

Yapı Kredi portföy yabancı teknoloji sektörü hisse 
senedi fonu

***** -1,01574

Gedik portföy G-20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

***** 0,12041

Ak portföy yabancı hisse senedi fonu ***** -0,09332

Ak portföy Avrupa yabancı hisse senedi fonu ***** -0,05220

Ak portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu ***** -0,03635

İş portföy BIST teknoloji ağırlıklı sınırlamalı endeksi 
hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon)

***** 0,03466

Treynor oranına göre 1 yıldız alan fonlar Tablo 5’de yer almaktadır.
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Tablo 5. Treynor Oranına göre 1 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ TREYNOR

Bizim portföy enerji sektörü katılım hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

* -0,01014

İş portföy katılım hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

* -0,00991

İstanbul portföy hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun 
fon)

* -0,00629

Global MD portföy ikinci hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,00378

Global MD portföy birinci hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,00253

Ak portföy BIST banka endeksi hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

* -0,00174

 Burada dikkat çeken husus, Treynor oranına göre 5 yıldız alan fonlardan 
4 tanesinin negatif Treynor oranlarına sahip olmasıdır. Treynor oranının payda 
kısmında sistematik riskin göstergesi olan beta katsayısı yer almakta olduğun-
dan ve bahse konu bu dört fonun beta katsayıları negatif olarak bulunduğundan 
dolayı, fonların Treynor oranları negatif çıkmıştır yani bahsedilen negatiflik 
fonların risksiz faiz oranının altında bir getiri sağlamalarından değil negatif beta 
katsayılarına sahip olmalarından dolayı ileri gelmektedir. Dolayısıyla esasen bu 
fonların üstün bir performansa sahip oldukları söylenebilmektedir. Bu fonlar 
dışındaki diğer bütün fonların beta katsayıları (Gedik portföy G-20 ülkeleri ya-
bancı hisse senedi fonu’nun 3 yıllık betası hariç) pozitiftir. Öte yandan eğer 
Treynor oranlarındaki negatiflik, risksiz faiz oranının altında getiri sağlanmış 
olmasından kaynaklanıyor ise, o halde fonların kötü bir performans sergiledik-
lerinden bahsetmek söz konusu olabilmektedir. Örneğin, son sıralarda bulunan 
fonların ve BIST 100’ün de Treynor oranları negatiftir ancak bahsi geçen ne-
gatiflik bu fonların ve gösterge endeksin risksiz faiz oranından daha düşük bir 
getiri sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda BIST 100 Endeksi’nin 
de ele alınan çalışma döneminde başarısız olduğu görülmektedir. 

Fonları birbirlerine ya da gösterge endekse göre kıyaslayarak göreceli bir 
performans durumu ortaya koyan değil, kesin bir ölçüte göre değerlendiren, 
yani CAPM’e göre sağlamaları beklenen getiriler ile sağladıkları getirileri mu-
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kayese ederek, alfa katsayısı ile mutlak performans durumunu belirleyen Jen-
sen oranı incelendiğinde, 57 fondan 44 tanesinin alfa katsayısının pozitif oldu-
ğu görülmekte olup, bu fonlar başarılı olarak addedilebilmektedir. Çünkü bu 
fonlar, finans literatüründe geniş çevrelerce kabul görmüş bir modele (CAPM) 
göre sağlamaları gereken getirilerden daha yüksek getiriler elde etmişlerdir. 
Bir anlamda fon yöneticilerinin seçicilik kabiliyetlerinin ve dolayısıyla perfor-
manslarının irdelendiği Jensen oranında, genel çerçevede fon yöneticilerinin iyi 
performans gösterdiklerini ve fon bileşimlerini verimli şekilde oluşturdukları-
nı söylemek yanlış olmayacaktır. Jensen oranı her ne kadar fonları birbirlerine 
göre karşılaştıran bir yöntem olmasa bile, yine de 5 yıldız alan fonlar Tablo 6’da 
yer almaktadır.

Tablo 6. Jensen Oranına göre 5 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ JENSEN

İş portföy BIST teknoloji ağırlıklı sınırlamalı endeksi 
hisse senedi fonu  (hisse senedi yoğun fon)

***** 0,0166802

Ak portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu ***** 0,0096925

Yapı Kredi portföy yabancı teknoloji sektörü hisse 
senedi fonu 

***** 0,0091294

Kare portföy hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon) ***** 0,0087556

Ak portföy yabancı hisse senedi fonu ***** 0,0071873

Strateji portföy birinci hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

***** 0,0067197

1 yıldız alan fonlar, Tablo 7’de görülmektedir.
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Tablo 7. Jensen Oranına göre 1 Yıldız Alan Fonlar

FONLAR YILDIZ JENSEN

Bizim portföy enerji sektörü katılım hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

* -0,0036231

Global MD portföy ikinci hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

* -0,0024168

İstanbul portföy hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun 
fon)

* -0,0022919

İş portföy katılım hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun 
fon)

* -0,0022050

Global MD portföy birinci hisse senedi fonu (hisse sene-
di yoğun fon)

* -0,0016431

Ak portföy BIST banka endeksi hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0012629

Tüm yöntemlere göre 5 yıldız ve tüm yöntemlere göre 1 yıldız almış olan 
fonlar Tablo 8’de görülmektedir.
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Tablo 8. Sharpe, Treynor ve Treynor Oranınlarına göre 5 Yıldız ve 1 
Yıldız Alan Fonlar

FONLAR SHARPE TREYNOR JENSEN

İş portföy BIST teknoloji ağırlıklı sınırla-
malı endeksi hisse senedi fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

***** ***** *****

Yapı Kredi portföy yabancı teknoloji sektö-
rü hisse senedi fonu

***** ***** *****

Ak portföy Amerika yabancı hisse senedi 
fonu

***** ***** *****

Ak portföy yabancı hisse senedi fonu ***** ***** *****

İş portföy katılım hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* * *

Bizim portföy enerji sektörü katılım hisse 
senedi fonu (hisse senedi yoğun fon)

* * *

İstanbul portföy hisse senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon),

* * *

Global MD portföy ikinci hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

* * *

Global MD portföy birinci hisse senedi fonu 
(hisse senedi yoğun fon)

* * *

Ak portföy BIST banka endeksi hisse senedi 
fonu (hisse senedi yoğun fon)

* * *

Çalışmada kullanılan yöntemler ve fonların elde ettikleri yıldız dereceleri 
bir bütün olarak incelenirse, Sharpe, Treynor ve Jensen oranları arasında genel 
bir uzlaşı olduğu ve fonların bu üç yönteme göre aldıkları yıldız derecelerinin 
birbirine hayli benzediği dikkat çekmektedir.. Öte yandan inceleme dönemin-
de BİST 100’ün negatif Sharpe ve Treynor oranlarına sahip olması göz ardı 
edilmemelidir. Üzerinde durulması gereken noktalardan bir diğeri ise, fonların 
Sharpe ve Treynor oranları gösterge endeksin üzerinde olup piyasadan daha ba-
şarılı bir performans sergilemiş olsalar bile, bu oranlar negatif ise ve Treynor 
oranının negatifliği beta katsayısından kaynaklanmıyorsa fonların negatif risk 
primine sahip olmalarından hareketle risksiz faiz oranına kıyasla kötü perfor-
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mans gösterdikleri ve risksiz varlıktan daha yüksek riske sahip bulunmalarına 
rağmen daha az getiri sağladıkları gerçeğidir. Diğer bir kritik husus, çalışmadaki 
çoğu fonun, gösterge endeksin üzerinde performansa sahip olmalarına rağmen, 
Morningstar’ın metodolojisinden dolayı düşük yıldız dereceleri almış olmala-
rıdır. Çünkü neticede, fonlar arasında bir kıyaslama söz konusu olduğundan, 
5 yıldız alan fonlar olduğu gibi, 1 yıldız alan fonlar da mutlaka olacaktır ki 
Morningstar’ın ortaya koyduğu yöntem bu yönüyle hâlihazırda eleştirilmekte-
dir. Örneğin, 44 fon Sharpe oranına göre piyasanın üzerinde performans sergi-
lemelerine rağmen, bu fonlardan birçoğu 3 yıldız almak durumunda kalmıştır. 
Bu sebeple, düşük yıldız derecesi alan fonlar çok kötü performansa sahiptir gibi 
doğrudan bir sonuca varmak doğru olmayabilecektir. Keza esasen düşük per-
formansa sahip olan fonlar, sırf diğerlerinden daha iyi performansa sahip ol-
duğu için yüksek yıldız derecesi almış olabileceğinden, yüksek yıldız dereceli 
fonların çok iyi performans gösterdiği düşüncesi de sağlıklı sonuçlara varmayı 
engelleyebilecektir. 

Çalışma kapsamında bulunan bütün fonların yıldız dereceleri Tablo 9’da 
görülmektedir.

Tablo 9. Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Sharpe, Jensen ve Traynor 
Oranlarının Yıldız Derecelendirmesi

SHARPE TREY-
NOR

JENSEN

Ak portföy Amerika 
yabancı hisse senedi 
fonu

***** 0,2286 ***** -0,03635 ***** 0,0096925

Ak portföy Avrupa 
yabancı hisse senedi 
fonu

**** 0,1132 ***** -0,05220 **** 0,0044236

Ak portföy Asya 
yabancı hisse senedi 
fonu

** -0,0018 ** -0,00095 ** -0,0000765

Ak portföy BIST 30 
endeksi hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

*** 0,0089 *** 0,00067 *** 0,0009554

Ak portföy BIST 
banka endeksi hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0311 * -0,00174 * -0,0012629
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Ak portföy BRIC 
ülkeleri yabancı hisse 
senedi fonu

*** 0,0353 **** 0,00768 *** 0,0019280

Ak portföy hisse sene-
di fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

** -0,0185 ** -0,00094 ** -0,0004940

Ak portföy yabancı 
hisse senedi fonu

***** 0,1697 ***** -0,09332 ***** 0,0071873

Ata portföy birinci his-
se senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

**** 0,0898 **** 0,00562 **** 0,0054396

Azimut PYŞ birinci 
hisse senedi fonu(hisse 
senedi yoğun fon)

**** 0,0454 **** 0,00360 **** 0,0026001

Bizim portföy enerji 
sektörü katılım hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0956 * -0,01014 * -0,0036231

Bizim portföy inşaat 
sektörü katılım hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

*** 0,0395 **** 0,00276 **** 0,0024941

Deniz portföy BIST 
100 endeksi 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

*** 0,0040 *** 0,00037 *** 0,0006699

Deniz portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

*** 0,0109 *** 0,00079 *** 0,0009917

Finans portföy BIST 
30 endeksi hisse sene-
di yoğun borsa yatırım 
fonu

*** 0,0220 *** 0,00142 *** 0,0018157

Finans portföy birinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

**** 0,0524 **** 0,00346 **** 0,0032421

Finans portföy Dow 
Jones İstanbul 20 hisse 
senedi yoğun borsa 
yatırım fonu

*** 0,0258 *** 0,00164 *** 0,0019917
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Finans portföy ikinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

**** 0,0509 **** 0,00319 **** 0,0032607

Finans portföy Türkiye 
yüksek piyasa değerli 
bankalar hisse senedi 
yoğun borsa yatırım 
fonu

** -0,0010 ** 0,00001 *** 0,0004653

Fokus portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

**** 0,0417 **** 0,00283 *** 0,0020581

Garanti portföy BIST 
30 endeksi 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

*** -0,0006 *** 0,00010 *** 0,0004320

Garanti portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

**** 0,0406 *** 0,00258 **** 0,0026068

Gedik portföy birinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

** -0,0108 ** -0,00059 ** -0,0001846

Gedik portföy G-20 
ülkeleri yabancı hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

**** 0,1073 ***** 0,12041 **** 0,0041053

Gedik portföy ikinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

**** 0,1217 **** 0,01032 **** 0,0058835

Global MD portföy 
birinci hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0427 * -0,00253 * -0,0016431

Global MD portföy 
ikinci hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0636 * -0,00378 * -0,0024168

Halk portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

*** 0,0239 *** 0,00158 *** 0,0018096
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HSBC portföy BIST 
30 endeksi 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

** -0,0069 ** -0,00027 ** 0,0000700

HSBC portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

*** 0,0360 *** 0,00226 **** 0,0026858

ING portföy birinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

** -0,0139 ** -0,00064 ** -0,0002600

İş portföy temettü 
ödeyen şirketler hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

** -0,0126 ** -0,00061 ** -0,0002163

İstanbul portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

* -0,0928 * -0,00629 * -0,0022919

İş portföy BIST 30 
endeksi hisse senedi 
fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

** -0,0012 ** 0,00005 ** 0,0003845

İş portföy BIST 30 
hisse senedi 
yoğun borsa yatırım 
fonu

*** 0,0209 *** 0,00137 *** 0,0017461

İş portföy BIST banka 
endeksi 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

** -0,0093 ** -0,00048 ** -0,0001311

İş portföy BIST tekno-
loji ağırlıklı sınırlama-
lı endeksi hisse senedi 
fonu(hisse senedi 
yoğun fon)

***** 0,2840 ***** 0,03466 ***** 0,0166802

İş portföy hisse senedi 
fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

** -0,0147 ** -0,00072 ** -0,0003077

İş portföy İş Bankası 
iştirakleri endeksi his-
se senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

**** 0,0536 **** 0,00377 **** 0,0025575
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İş portföy katılım hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

* -0,0959 * -0,00991 * -0,0022050

İş portföy Privia Ban-
kacılık hisse senedi 
özel fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

** -0,0018 ** 0,00003 ** 0,0003078

Kare portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

***** 0,1434 **** 0,00888 ***** 0,0087556

Qinvest portföy hisse 
senedi fonu
(hisse yoğun fon)

*** 0,0034 *** 0,00025 ** 0,0003790

Strateji portföy birinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

**** 0,1172 **** 0,00819 ***** 0,0067197

Strateji portföy ikinci 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

**** 0,0744 **** 0,00898 **** 0,0021747

Şeker portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

*** 0,0058 *** 0,00037 *** 0,0006002

Tacirler portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

**** 0,0417 *** 0,00270 *** 0,0011679

TEB portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

*** 0,0249 *** 0,00166 *** 0,0018600

Vakıf portföy BIST 30 
endeksi hisse senedi 
fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

** -0,0009 *** 0,00007 *** 0,0003919

Yapı Kredi portföy 
BIST 30 endeksi 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

*** 0,0097 *** 0,00071 *** 0,0009949
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Yapı Kredi portföy 
BIST 100 endeksi his-
se senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

*** 0,0026 *** 0,00030 *** 0,0005863

Yapı Kredi portföy 
birinci hisse senedi 
fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

*** 0,0078 *** 0,00061 *** 0,0008276

Yapı Kredi portföy 
Koç Holding iştirak ve 
hisse senedi fonu (his-
se senedi yoğun fon)

***** 0,1337 **** 0,00858 **** 0,0066486

Yapı Kredi portföy ya-
bancı teknoloji sektörü 
hisse senedi fonu

***** 0,2391 ***** -1,01574 ***** 0,0091294

Ziraat portföy BIST 30 
endeksi hisse senedi 
fonu (hisse senedi 
yoğun fon)

*** 0,0036 *** 0,00034 *** 0,0006477

Ziraat portföy hisse 
senedi fonu
(hisse senedi yoğun 
fon)

** -0,0086 ** -0,00050 ** 0,0000373

Ziraat portföy temettü 
ödeyen şirketler hisse 
senedi fonu (hisse 
senedi yoğun fon)

*** 0,0001 ** 0,00002 ** 0,0002735

BIST 100 - -0,0085 - -0,00034 - -

SONUÇ

Çalışma daha uzun ya da daha farklı bir dönem için tekrar gerçekleştirildi-
ğinde ya da aylık veriler yerine günlük ya da haftalık veriler üzerinden hareket 
edildiğinde farklı sonuçlara ulaşılması mümkün olabilecektir. Aynı şekilde, elde 
edilen performans dereceleri, geleceğin bir aynası olarak görülmemeli, geçmiş 
dönemlerin bir raporlaması biçiminde değerlendirilmeli ve buna göre hareket 
edilmelidir. Sağlanan veriler, fon yatırımı sürecinin başlangıç adımı şeklinde 
kabul edilmeli ve bir fikir vermesi açısından dikkate alınarak yorumlanmalıdır. 
Performans değerlendirmesi yaparken, tek bir yönteme bağlı kalınmamalı, diğer 
yöntemlerden de destek alınarak ortaya çıkan tabloya bir bütün olarak bakılma-
lıdır. 
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TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFLERİ 

Derya SEMİZ ÇELİK

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, İstanbul / Türkiye

Öz: Kooperatifler, toplum içindeki işbirliğinin ve örgütlenmenin önemli bir 
uygulamasıdır. Tüm dünya pazarlarında değişim ve gelişim süreklilik göster-
mekte ve baskıcı şartları artmaktadır. Bu uygulama ile bireysel ve kurumsal 
çabalar ile değişim ve gelişime adaptasyon artacaktır. İktisadi ve sosyal anlamda 
toplum refahını katkı sağlamaktadır. Kooperatif işletmelerinin sağlayacağı kat-
kının sürekliliği için kendi içlerinde de değişim ve gelişime uyumu sağlamaları 
ve durumlarını değerlendirmeleri gerekmektedir. Yeni stratejilerin belirlenmesi 
tüm işletmelerde olduğu gibi kooperatif işletmelerinde de büyük öneme sahiptir. 
Turizm, bu potansiyele sahip ülkelerin ekonomisinde büyük bir gelir kaynağı-
dır. Türkiye’de yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada da turizm 
geliştirme kooperatiflerinin yeri, önemi, faaliyet konuları incelerek sektöre kat-
kıları değerlendirilmektedir.

GİRİŞ

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olarak turizm, toplumlar üzerinde önem-
li sosyo-ekonomik etkilere sahiptir. Her yıl geçici bir süre için çeşitli nedenlerle 
yaşadıkları yerleri terkeden insanlar, ekonomik ve sosyal etkileri çok geniş olan 
turizm olayını meydana getirmektedir. Turizm, “Sürekli kalışa dönüşmemek ve 
gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve 
konaklamasından doğan olay ve ilişkilerin tümü” olarak tanımlanmıştır (Eralp, 
1983; 36 Akt. Ceylan, 1998: 16).

Turizmin İnsan ihtiyaçları arttıkça ve uygarlık düzeyi geliştikçe yaygınlaş-
tığı görülmektedir. Turizmi doğuran temel düşünce, insanın psikolojik, sosyal, 
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kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için yer değiştirme gere-
ği duymasıdır (Sezgin, 1991: 14).

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren din, sağlık, dinlenme, spor, 
merak, eğlence gibi nedenlerle turistik karekterli yolculukların yapıldığı görül-
müştür, Turizm olayını, başlangıçta sosyal ve teknik şartların bir gereği ola-
rak, sadece belli bir aristokrat sınıfı gerçekleştirmiş, ancak onsekizinci yüzyılın 
ikinci yansıyla beraber Avrupa’da yaşanmaya başlanan endüstri devrimi sonu-
cu ortaya çıkan burjuva sınıfı da bu dönemde turizmin içindeki yerini almıştır 
(Ceylan, 1998: 16-17).

Yirminci yüzyılda özellikle de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomi, 
sosyal politika ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler,    turizm hareketleri-
ni kuvvetlendirmiş ve zenginleştirmiştir. Çağımız turizmine özellik kazandıran 
gelişmelerin en önemlisi, turizm alanında demokratizasyonun sağlanması, yani 
turizmin toplumların bütün tabakalarına yayılması olmuştur (Dikmen, Barda, 
1965: 12). Dünya nüfusunun hızla artması, kişi başına düşen milli gelir artışla-
rı, çalışanların ücretli izin kullanmalarına ilişkin yasal düzenlemeler, ulaştırma 
teknolojisindeki ilerlemeler, seyahat organizasyonları ve turizm tanıtımları ile 
uluslararası turizm politikasındaki değişmeler turizmi başlı başına bir endüstri 
haline getirmiştir. 

Bu endüstri ekonomik ve sosyal yaşamda oldukça önemli roller üstlenmek-
tedir. Gerçekten de sayısal veriler gelişmelerin bu yönde olduğunu göstermek-
tedir. Son beş yıla ait Tursab’dan alınan istatistiklere göre turizm gelirlerine ait 
veriler tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1. 2013-2017 Gelir, Sayı ve Ortalama Harcama

YILLAR TURİZM GE-
LİRİ (1000$)

ZİYARETÇİ 
SAYISI

ORTALAMA  HARCAMA ($)

2013   32 310 424   39 226 226     824

2014 34 305 904 41 415 070     828

2015 31 464 777 41 617 530     756

2016 22 107 440 31 365 330     705

2017 26 283 656 38 620 346      681
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Turizm endüstrisi, yapısı itibariyle büyük yatırımlan ve organizasyonları 
gerektirmektedir. Dolayısıyla bu hizmetleri sunabilmek ve bunlardan yararla-
nabilmek de pahalı hale gelmektedir. Ancak küçük sermaye sahiplerinin ve dar 
gelirlilerin turizm endüstrisini oluşturan alt ve üst yapı tesislerini meydana ge-
tirebilmeleri, üretilen mal ve hizmetleri pazarlayabilmeleri, turizm pazarından 
pay alabilmeleri kısacası turizmin her aşamasına katılabilmeleri için kooperatif-
lerden yararlanmaları gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmektedir (Turan, 1994: 
17).

Bununla beraber kooperatifçilik düşüncesi ile turizm birçok ortak noktada 
buluşmaktadır. Kooperatifçiliğin temel amacı insana hizmet etmektir. Turizmde 
de hedef insandır. Bütün faaliyetler insan üzerine odaklanmıştır. Kooperatifçilik 
düşüncesi endüstri devrimiyle beraber ekonomik paylaşımdan rahatsız olan in-
sanların geliştirdiği alternatif bir modeldir. Çağdaş anlamda turizm ise endüstri 
devrimi sonrası yaşanan değişimler sonucu geniş halk kitlelerinin turizm ola-
yına katılmalarıyla oluşmuştur. Turizmin bugün eriştiği noktada da sosyal tu-
rizm politikalarının ve bu politikaların uygulanmasında turizm kooperatiflerinin 
önemli rolü olmuştur. Görüldüğü gibi her ikisinin de modern anlamda başlangıç 
noktalan endüstri devrimine dayanmaktadır. Kooperatifçilik, insanların tek baş-
larına yapamayacakları işleri karşılıklı yardım ve işbirliği çerçevesinde başa-
rabilme anlayışına dayanmaktadır, Turizm kooperatifçiliği de kooperatifçiliğin 
doğuşunda ve özünde varolan ekonomik açıdan az varlıklı kimselerin maddi 
ve manevî varlıklarını birleştirerek, turizmden istenilen seviyede yaralanabilme 
düşüncesini ifade etmektedir. Kooperatifçilik düşüncesi kapsamında gelişen tu-
rizm kooperatifçiliğinin, turizmin gelişmesinde ve öncelikle az varlıklı kesimle-
rin, daha sonra da tüm bireylerin kaliteli bir turizm olayım gerçekleştirmesinde 
önemli rol oynadığı, ekonomik ve sosyal hayata belli bir canlılık kazandırdığı, 
bunları yaparken de kamu sektörüne ve özel sektöre göre daha etkili olduğu 
görülmektedir.

 Sosyal Turizm Tanımı, Amacı ve Gelişimi

Sosyal dengesizliklerin görüldüğü turizm faaliyetlerinde, turizmin sosyal 
ve insancıl yönünü unutmamak gerekir. Zevk için para kazanma amacına da-
yanmayan seyahatler, bu seyahatlerden ortaya çıkan olayın özel bir yönünü de 
sosyal turizm teşkil eder. Sosyal turizm genel olarak, satın alma gücü zayıf olan 
halk tabakalarının bir takım özel tedbirlerle, turizm olayına katılmalarından do-
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ğan ilişkilerin bütünüdür. Buradan sosyal turizm olgusunun ortaya çıkan özel-
liklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Gülersoy, 1962: 12, Akt. Geren, 1996: 16-17).

•	 Sosyal turizme katılanlar ekonomik imkanları kısıtlı kişilerdir.
•	 Kişilerin kendi başlarına turizme katılmaları zor olduğundan bu ihti-

yaçlarını çeşitli kuruluşların sağladığı imkânlardan faydalanmak sure-
tiyle gerçekleştirirler. 

Turizm hareketinin geniş kitlelere yayılması ve olumlu etkilerinin yaratıl-
ması hedef olarak ele alınmalıdır.

Sosyal Turizmin Oluşum Sebepleri

Sosyal turizmin esas oluşum sebepleri iki ana grup altında değerlendiril-
mektedir. Zayıf halk tabakasının mevcudiyeti, bu tabakanın turizme katılması 
bu değerlendirmeye temel oluşturmaktadır. Bu sebepler şunlardır;

a. Temel sebepler 
b. Geliştirici sebepler
a. Temel sebepler: Sosyal turizmin gelişmesi için bazı temel sebeplerin 

varlığı söz konusudur. Temel sebepler, sosyal turizmin gelişmesine katkıda bu-
lunduğu kadar gelişmesi ve yaygınlaşması bakımından da önem taşımaktadır. 
Bu sebepler şunlardır: 

aa. Sosyal Şartlar: Sanayileşmenin getirdiği olumsuz şartlardan çalışanla-
rın kurtarılması yolunda çalışmaların neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Çalışan-
lara sosyal güvenlik ücret çalışma saatleri, yaş sının, tatil gibi birçok imkânlar 
verilmiştir. Dinlenme haklan yasalarca düzenlendikten sonra ücretli tatiller tu-
rizmin Önemli etkeni olmuştur.

ab. Gelir Seviyesi: Gelir düzeyi düşük kişiler gelirlerinin bir kısmını zo-
runlu ihtiyaçlara ayırmakta artanı tasarruf etmektedirler. Bu kişileri sosyal turiz-
me katmak, bazı turistik hizmet fiyatlarını bu gelir grubunun faydalanılabileceği 
seviyede tutmak veya bunların gelirlerini arttırmak gerekecektir. Bunun sağ-
lanmasını temin etmek sosyal turizmin amaçlan arasındadır. Burada ya turistik 
hizmetlerin fiyatı düşük tutulacak ya da bedelsiz olarak sosyal yardım şeklinde 
kişilere sunulacaktır.

b. Geliştirici sebepler: Temel sebeplerin turizmi yaratmış olması yeterli 
değildir. Çünkü sosyal turizmden faydalanan kişiler imkânları sınırlı kişilerdir. 
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Temel sebepler her ne kadar bir alt yapı oluştursa da sosyal turizmi canlandırıcı 
ve etkileyici olmaktan uzaktır. Bu nedenle, bir takım yardımlar ve sebeplerle 
geliştirici veri olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Bu etkenleri de şöyle sıralayabiliriz.
ba. Ekonomik Yardımlar ve Sosyal Yardımcılar: Bunlar, genel olarak 

gelir düzeyinin yetersizliği sebebiyle tatile çıkma imkânı bulamayan ücretli kit-
lelere ekonomik, katkı niteliğini taşımaktadır. Sosyal turizmden faydalanmak 
isteyenlere bu katkı değişik uygulamalar biçiminde yansıtılmaktadır. Yansıtıl-
maları şu şekilde sıralayabiliriz:

•	 Tatil kredileri,
•	 Taşıma araçlarında indirim,
•	 Seyehat ve tatil çeki uygulamaları,
•	 Tesislerle indirim anlaşmaları,
•	 Tatil sandıkları kurulması,
bb. Üçüncü Yaş Turizmi: Bugünkü sosyal turizmin büyük bir kısmım kap-

samaktadır. Çünkü bu grubun boş zamanının çok olması, değerlendirme aracı 
olarak da sosyal güvence kuruluşları aracılığıyla sosyal turizme yönelmeleri, bu 
alanda Özel bir yerlerinin olmasına sebep olmaktadır.

bc. Ulaşım Araçlarının Gelişmesi: Her alanda olduğu gibi, ulaşım araçla-
rındaki teknolojik gelişmeler uzun zaman alan yolculukların çok kısa zaman di-
limlerine indirgenmesine yol açmaktadır. Bu gelişmeler, dar gelirlilerin kitlesel 
seyahatlere katılmalarına imkan vermektedir.

Sosyal Turizm Sandığı

Biriktirme sandığı, tipinin en mükemmel ve yaygın şekli sosyal turizm san-
dığı olup, ön tasarruf sistemine göre çalışmaktadır. Sosyal turizm sandıkları-
nın en eskisi ve etkili çalışanı 1939 yılında kurulan İsviçre seyahat sandığıdır. 
1951’de kurulan Alman sosyal turizm sandığı ve 1953’te kurulan Avusturya 
sosyal turizm derneği İsviçre seyahat sandığının çok benzer yapılarıdır.

Sosyal turizm sandıkları kâr gayesi gütmeyen temettü dağıtmayan kamu 
yararına çalışan bir kooperatif olarak devlet, ekonomik kamu teşebüsleri hayır 
dernekleri, özel sektör ve sendikaların katılması ile kurulmaktadır. Sandığa üye 
olan sendikaları, işveren teşekkülleri, dernekleri, kendi mensuplarına bu üyele-
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rin Ön tasarrufları karşılığında sosyal turizm sandığından aldıkları ve ödeme ni-
teliği taşıyan “pulları” mensuplarına normal değerlerinin altında vermektedirler. 
Pulları belirli karnelere yapıştıran bu mensuplar seyahatlerinde ödemelerinin 
adı geçen karnelerle yapmaktadırlar. Karneleri Ödeme olarak kabul eden ulaş-
tırma ve konaklama tesisleri, bunları sosyal turizm kasasına nominal değerleri 
üzerinden verip paralarını almaktadırlar. Bu şekilde de sandıktan faydalanma 
devresi tamamlanmakta hem üye hem de tesisler açısından sorun çıkmamak-
tadır. Tasarruf fonksiyonu, sendika, işveren ve dernek mensuplarının bu ku-
ruluşlara yatırdıkları taksitler ve bunlardan tasarruflardan ortaya çıkmaktadır. 
Ucuzlama fonksiyonu ise sosyal turizm sandığının kendi mensuplarına verdiği 
pulları nominal değerinin altında vermesinden doğmaktadır. Ödeme fonksiyo-
nu ise tesisleri pullarla Ödeme yapılması sonucunda onaya çıkmaktadır. Sosyal 
Turizm sandığının tam anlamı ile işleyebilmesi sandığın çeşitli kamu ve özel 
sektör kuruluşlarınca desteklenmesi, sandığın gerek sendikalarla, gerek işveren 
kuruluşları derneklerle gerekse de çeşitli ulaştırma ve konaklama tesisleri ile 
anlaşmalar yapması gerekir. Ayrıca bazı sosyal turizm sandıkları özel yatırım-
larla sosyal turizm te-sisleri kurmakta özel ulaştırma araçları işletmektedirler. 
Bu şekilde, turizmin en etkili biçimde işlemesini sağlamaktadır (Akoğlu, 1975; 
18). Sosyal turizm sandıkları, menafi sandıkları gibi turizm kooperatiflerinin ilk 
adımlarıdır. Bugün gelişmekte olan ülkelerde deneme safhasında, kuzey ülkele-
ri ve Avrupa’da ise turizm kooperatifleri kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmek-
tedirler.

Turizm Geliştirme Kooperatifçiliğinin Tanımı

Turizm kooperatifleri, toplumun en az gelirli gruplarının düzenli ve kaliteli 
bir turizm olayından yararlanması amacıyla, ortak ihtiyaçlarını gideren bir te-
şebbüs şeklinde kurdukları, sosyal ilişkilerden kuvvet alarak geniş halk kitlele-
rini de içine alan bağımsız kuruluşlardır (şimşek, 1991; 40).

Gelir seviyesi ülkenin ortalama gelir seviyesinin altında olanların, turizm 
endüstrisi içinde kooperatifler biçiminde örgütlenmesine turizm kooperatifleri 
denir. Sosyal turizmin gelişmesini engelleyen tüm sorunları çözmek amacıyla 
satın alma gücü az ya da zayıf olanlar tarafından kurulan ve kooperatifler aracı-
lığıyla turizm olayına katılmayı sağlayan kuruluşlara turizm kooperatifleri denir 
(Adalılar, 1990: 70).
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Turizm kooperatifleri, ekonomik bakımdan ülkede ortalama gelir düzeyinin 
altında gelire sahip olan bireylerin maddi ve manevi imkânlarını birleştirerek 
karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla turizm endüstrisine katılmaları amacıy-
la oluşturulan kuruluşlardır (Turan, 1994: 18).

Turizm kooperatifleri, ortak gereksinimlerini ortak bir girişim içinde, tek 
başlarına kurdukları girişimden daha iyi karşılayabileceklerine inanan kişilerin 
faaliyetlerinin organizasyonudur (Tunalı, 1995: 25).

Turizm Geliştirme Kooperatifçiliğinin Amaçları

İnsan haklarına saygı göstermeyen bir hareketin başarı şansı bulunmamak-
tadır. Kooperatifçilik hareketi, insan temel haklarını göz önünden ayırmayan bir 
harekettir. Bu nedenle turizmi, bir hak olarak mütaala etmekte ve toplumlarının 
en az varlıklı tabakalarının bu hakkın en iyi şekilde kullanılmasını turizm ko-
operatifleri amaçlan arasında savmaktadır. Turizm geliştirme kooperatiflerinin 
ortaklarına hizmette bulunmak, genel kullanma açık turistik tesisler yapmak, 
bunları günün koşullarına uygun bir biçimde işletmek ve turizm sektörünün 
diğer alanlarında faaliyette bulunmak başlıca amaçlarındandır. Kooperatifler, 
bireylerin toplum içindeki sorumluluk duygusunu kuvvetlendirerek, bireylerin 
yaradılışında bulunan kişisel çıkar eğilimini toplumun yararına yönlendirebil-
mektedirler. Topluma hizmet götürürken aynı anda tek tek bireylerin maddi ve 
manevi olanaklarına da katkıda bulunmaktadırlar (Geren, 1996: 25).

Turizm kooperatiflerinin temel ilkesi olan, birlik ve beraberlik öyle bir 
mekanizma şeklinde işleyecek, sosyal ve ekonomik ahlakı da kontrol edip dü-
zenleyecektir. Bu hedefe ulaşmak için planlı bir çalışma gerekecektir. Böylece 
dünyada olduğu gibi turizm gelişmesini engelleyen sorunların çözümüne yar-
dımcı bir rol oynayacaktır. Özellikle tatillerin yayılması, tasarruf, konaklama ve 
ulaşım araçları ile genel mahiyette toplu hizmetlerin geliştirilmesi, çevre düze-
nine saygı konulan turizm kooperatiflerinin çalışma alanı ve amacı içinde yer 
almaktadır.

Turizm Geliştirme Kooperatifçiliğinin Faaliyetleri

Türkiye’ de turizm kooperatifleri yasal çerçevede ilk olarak, 1980 yılında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek 
ana sözleşmede “Turizm Geliştirme Kooperatifi” ismiyle anılmıştır. 1163 sayı-
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lı Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklik gereği, 1989 yılında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden hazırlanan örnek ana sözleşmenin altıncı 
maddesinde, turizm geliştirme kooperatiflerinin amaçlan “doğal, tarihi, arkeo-
lojik ve sosyo-ekonomik turizm değerleri ile diğer turizm potansiyelinin geliş-
mesine yardımcı olmak ve ortaklarının turizm ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak” 
şeklinde açıklanmıştır. Kooperatifler bu amaçla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleş-
tirirler (Turizm Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi, Md. 6).

1. Turistik tesis yapmak için gerekli arsa ve arazileri alır ve kiralar, turistik 
tesisler ile yardımcı kollarını kurar ve bunları işletir ya da işlettirir.

2. Konusuyla ilgili taşınır ve taşınmaz mal alır, yaptırır, restore eder, satar, 
kiralar, kiraya verir, ipotek eder, ferağ ve teferruğda bulunur, borç para 
alır ve benzeri tasarruflarda bulunur.

3. Aynı konudaki ortaklıklara katılır, yurt içinde ve dışında acentelikler ku-
rar, şubeler açar.

4. Turistik ürünlerin imali, değerlendirilmesi ve pazarlanması için çalışır.
5. Kara, deniz, hava ulaşım araçları ile turistik amaçlı seyahatler düzenler, 

deniz ulaşım araçları ile tekne ve yatların yapımı ve işletmeciliğinde 
bulunur.

6. Turizm geliştirme kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
7. Çevre kirlenmesine karşı tedbirler alınması yönünde çalışmalar yapar.
8. Gerektiğinde yardım fonlan oluşturur konusuyla ilgili eğitimi, yayın, 

araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Turizim Kooperatifçiliğinin Önemi

Turizm kooperatiflerinin önemini Ekonomik Yönden, Sosyal Yönden ve 
Çevresel Yönden olmak üzere üç başlık altında aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.  

Ekonomik Yönden Önemi

Turizm özellikle yirminci yüzyılın İkinci yansından sonra ekonomik açı-
dan ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem kazanmış, yatırılan ve istih-
damı arttıran, iş hacmini geliştiren, gelir ve döviz sağlayan ve yeni iş alanları 
yaratan bir yapıya bürünmüştür. Bu nedenle günümüzde turizm hareketlerinin 
hızlandırılmasına ve turistik tesis kapasitelerinin arttırılmasına yönelik politika-
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lar izlenmektedir. Turizm endüstrisinin gelişmiş olduğu birçok ülkede, turizmin 
sağladığı ekonomik getirilerden en üst düzeyde yararlanabilmek ve küçük ve 
orta ölçekteki girişimcilerin bu yapıya entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla 
turizm kooperatifçiliğine önem verilmiştir. Gerçekten de bu ülkelerde turizm 
kooperatiflerinin turizm sektörüne belli bir ivme kazandırdığı, turizm gelirleriy-
le ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Turizm sektöründe 
gerek yatırımların gerçekleştirilmesinde, gerekse bu yatırımlara yönelik işletme 
fonksiyonlarının rasyonel bir şekilde kullanılmasında turizm kooperatifleri, bi-
reysel girişimlere göre daha şanslı durumdadır. Bunun sonucu olarak, kooperatif 
İşletmelerin hacimleri genişlemekte, üretilen mal ve hizmetlerin niteliği artmak-
tadır (Ceylan, 1998: 21).

Turizm endüstrisinin kapsam alanı çok geniştir. Kooperatifler turizm en-
düstrisini toparlayıcı bir etkiye sahiptir. Böylelikle sunulan hizmetlerde de bir 
bütünlük sağlanmış olmaktadır. Kooperatifler turistik tesis sahibi ortaklarına te-
sislerinin modemizasyonu amacıyla kredi sağlamaktadır. Bu ise turizm işletme-
lerinin sürekli dinamik bir yapıda kalmasına neden olmaktadır. Diğer kooperatif 
türlerinde görülen yatay ve dikey bütünleşme modelleri turizm kooperatifleri 
İçin de geçerlidir. Kooperatifler bu şekilde hem ilişki içinde bulundukları diğer 
kooperatiflerin kalkınmasına yardımcı olmakta hem de turizm sektöründe hâkim 
bir pozisyona gelmektedir. Böylece öncelikle bölge ekonomisine daha sonra da 
ülke ekonomisine önemli katkılarda bulundukları görülmektedir. Turizm koo-
peratiflerinin sektör içindeki işlevlerinden biri de, sağladığı standardizasyondur. 
Kooperatifler bu yolla maliyetleri ve fiyatları rahatlıkla belirleyebilmekte, gelir 
gider farklarını kolayca hesaplayabilmektedir. Standardizasyon ayrıca tüketici 
tarafından plânlanan turizm hareketi içinde, hangi mal ve hizmetlerin hangi fi-
yatla satın alınacağının önceden bilinmesine yardımcı olmaktadır. Bilindiği gibi 
turizm olayında süreklilik açısından, turist için güven çok önemlidir.

Turizm kooperatifleri, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını, tüketici 
tarafından kabul edilebilir seviyelerde tutabilmektedir. Bunun nedeni, turizm 
kooperatiflerinin diğer kooperatiflerle girdikleri ilişkiler sonucu mal ve hizmet 
üretimi için gerekli olan hammaddeleri ucuza temin edebilmesidir. Bu özellik, 
kooperatiflerin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilme gücünü arttırmaktadır. Ko-
operatifler ayrıca pazarlama sırasında karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırarak, 
pazarlama riskini en alt düzeye indirebilmektedir. Özellikle bir ürünün ya da 
hizmetin pazarlanmasında görülen üretici ile tüketici arasındaki aracı halkalar 
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turizm sektöründe kooperatifler vasıtasıyla ortadan kaldırılmakta, böylece sek-
tördeki ekonomik verimlilik yükselmektedir. Turizm kooperatifleri sahip olduk-
ları İşletmecilik fonksiyonları ve piyasayı düzenleyici, dengeleyici özellikleri 
sayesinde kalitenin yükselmesini, turizm kaynaklarının en verimli şekilde kul-
lanılmasını, sonuçta da bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik kalkınmanın ger-
çekleştirilmesini sağlamaktadır.

Sosyal Yönden Önemi

Bilindiği gibi turizm, sadece ekonomik bir olay olmayıp sosyal kültürel, 
siyasi ve çevresel yönleri de olan, toplumu ve sosyal yapıyı etkileyen bir hare-
kettir. Bu neden-le, sosyal dengesizliklerin görüldüğü turizm faaliyetinde turiz-
minin siyasal ve insancıl yönünü göz ardı etmemek gerekir. Turizm kooperatif-
leri, insanların temel haklarını göz önüne olarak yukarıda belirlenen yönleri de 
değerlendirerek turizmi bir hak olarak düşünmekte ve toplumun en az varlıklı 
tabakalarının da bu hakkı en iyi şekilde kullanmaları için çaba göstermektedir. 
Birinci Dünya Savaşından sonra, turizmin yapısında hızlı değişimleri yaşanmış 
geçmiş yüzyılın tersine gezme, görme, eğlenme, dinlenme gibi olanaklar belirli 
sınıflara özgü olmaktan çıkarak ekonomik güçleri sınırlı olan kitlelerin yaşam 
biçimi olmuştur. “Turistik Demokratizasyon” denilen bu olay, siyasal bakımdan 
da Önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmaktadır 
(Geren, 1990: 29-30).

Turizm bireysel arayışın anlatımıdır. Bireyler, toplumsal çevresinin kendi-
ne verdiği monotonluktan kaçınmak, isimsizlikten kurtulmak, ruhen ve psikolo-
jikman güçlenmek için seyahatleri tercih etmektedirler. Bu nedenle, 21. yüzyılın 
turizm görüşünde çalışanların boş zamanlarını turizm olayıyla değerlendirmele-
ri, çalışanların çalışma alanlarından işçilerin üretim araçlarından yabancılaşma 
duygularının bedelini ödemek olarak düşünülmelidir. Üretimi artırmak ve ça-
lışmayı verimli kılmak için turizmden faydalanmalıdır. Turizm olayının, insan 
yaşamındaki önemi kadar bir bütün olarak toplum açısından da büyük önemi 
bulunmaktadır. Turizm bir toplumun dünya görüşünü, algılayışını ve başka ülke 
insanları hakkında düşüncelerini etkileyen sosyal bir olaydır. Turizmin çeşitli 
yönleri ile etkili olması, sosyal yapıya da olumlu ve olumsuz etkiler yapmak-
tadır. Bu etkileri planlı ve programlı bir şekilde bir kooperatif turizmi içinde 
yoğrulması olumsuzluğun ortadan kalkmasına imkan verecektir.
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Çevresel Yönden Önemi

Turistin konaklama yaptığı yerleşim yerleri (kent- kırsal alan özellikleri) 
ve yaşam imkânları birer tercih nedeni olmaktadır. Turizmin uygulandığı doğal 
çevre, turizm potansiyelini yaratan en önemli etkendir. Doğanın tahribi ve do-
ğaya uygun düşmeyen yapılaşma turizm için aksi yönden etki yapabilmektedir 
(Bayer, 1992: 21).

Organize kuruluşlar görünümü veren turizm kooperatifleri çevre koruma-
sında daha etkin olacaklardır. Tüm bu görüntüler üst üste konulduğunda turizm 
sektöründe kooperatif hareketin önemi daha da belirginleşmektedir. Kooperatif-
çiliğin kullanıcı sahipliği, kullanıcı kontrolü, kullanıcı yararları ilkeleri ve yapı-
sı gereği bu sektördeki yerini daha kapsamlı almalıdır.

Turizm amaçlı kooperatiflerin ana sözleşmesi Türkiye’de çevre kirlenmesi-
ne karşı tedbir alarak önlemler getiren ilk ana sözleşme olmuştur. Kıyı ve çevre 
koruma duygusuna sahip kişiler son dönemde belirli yerleri yağma ve kirlenme-
ye karşı korumak amacıyla bölgesel Turizm Geliştirme Kooperatifleri kurarak 
doğal bir SİT alanı oluşturmaktadırlar. (Akyar Turizm Geliştirme Kooperatifi 
gibi).

Turizm Kooperatifçiliğinin Gelişimi

Dünyadaki Gelişimi

Dünya’da turizm kooperatiflerinin ilk kurulmaları 1930’Iu yıllara kadar git-
mekte ise de, asıl gelişmeleri son 20 yılda olmuştur. Önce Kuzey Amerika’da 
gelişmiş ve sonra Avrupa ve diğer ülkelere yayılmıştır. Bugün birçok Avrupa 
Topluluğu ülkesinde turizm kooperatifleri görülmektedir. Örneğin, yılda 100 
milyon geceleme ile turizmin büyük gelişme gösterdiği ve turizmden yılda 10 
milyar dolar döviz girdisi sağlayan İtalya’da turizm kooperatifçiliği son yıllarda 
hızla gelişmiştir. Kooperatifler Ulusal Konfederasyonuna bağlı otelciler, kamp-
çılar ve seyahat acenteleri kooperatiflerinin sayısının 200, ortak sayısının 8000 
ve yıllık cirolarının 200 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Yine İtalya’dan 
turizm kooperatifçiliğine çarpıcı bir örnek de Adriyatik kıyılarındaki uygula-
madır. Şöyle ki, bu bölgede İtalyan turizm gelirinin üçte birinin sağlanmasının 
sırrı kooperatifçilik olarak açıklanmaktadır. 7800 otelin, 160 kampingin, binler-
ce pansiyon ve lokantanın bulunduğu sahillerde yiyecekten bütün eğlencelere 
kadar turiste yararlı her türlü mal ve hizmet, kooperatiflerce sağlanmaktadır. 
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Böylece hem fiyatlar düşük tutulmakta, hem de maliyet düşürülerek turizmden 
en yüksek kazanç sağlanmaktadır (Mülayim, 2006: 449).

Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekoslovakya (Çek ve Sloven Cum.), Da-
nimarka, Finlandiya, İngiltere, Hollanda, İzlanda, Japonya, Norveç, Polonya, 
İsveç, İsviçre ve Amerika gibi ülkelerde oturmuş hatta büyük gelişmeler göster-
miş bir turizm kooperatifi endüstrisi vardır Tunalı, 1995: 11-12).

Türkiye’deki Gelişimi

Ülkemizde kooperatifçilik hareketi Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket 
Sandıkları ile başlamıştır.  Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin başlaması 
genellikle Mithat Paşa’ya mal edilmektedir. Türk köylüsünü içinde bulundu-
ğu kötü ekonomik koşullardan ve yüksek faizle para veren aracıların elinden 
kurtarmak amacıyla 1863 yılında kooperatife benzer bir kuruluş olan memle-
ket sandıklarının çalışmasını sağlayan Mithat Paşa, özellikle demokratik yöne-
time ve kredi dağılımında adalete önem vermiştir. Ayrıca, sermaye birikimini 
sağlamak içinde üyelerin belli bir alanı ortaklaşa işletme-sini gerçekleştirmiştir 
(Tangırşek, 1939; 2). Kooperatifçiliğin ülkemizdeki başlangıç tarihi, 1883 yı-
lında, Mithat Paşa tarafından Niş Valisi iken Pirot kasabasında kurduğu Memle-
ket Sandıkları örgütü esas alınmaktadır. Memleket Sandıklarının kurulmasıyla 
köylünün gereksinim duyduğu kredinin bir kısmı bu sandıktan sağlanmaktaydı. 
Yapı itibariyle Avrupa’daki Rochdale öncülerinin kurdukları örgütlenmiş tüke-
tim kooperatiflerine benzememekle birlikte, ülkemizdeki kooperatifçilik tarihi 
yönünden bir başlangıç olarak kabul edilmektedir (Şimşek, 1991: 10).

Mithat Paşa tarafından 1867 yılında hazırlanan ve kabul edilen Memleket 
Sandıkları Nizamnamesi’yle, Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk te-
meli atılmış olmaktadır. Memleket Sandıkları Nizamnamesi 29 maddeden mey-
dana gelmiş olup, iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde; sermaye, yönetim, 
kredi verme ve kazancın taksimi, ikinci bölümde ise sandık tarafından izlenecek 
muhasebe usulü belirtilmiştir. Devletin bu kuruluşlar aracılığıyla vergi toplama-
ya çalışması, başlangıçtaki ilgiyi azalttığından memleket sandıklarının yerine 
menafi (faydalı) sandıklar kurulmuş ve bu sandıklarda sonra 1888 yılında Ziraat 
Bankasına bırakılmıştır. Anadolu’da gerçek anlamda ilk kooperatifçilik hare-
ke-ti ise yabancı şirketlerin Türk incirini ucuz fiyatla satın alması ve bu amaçla 
çeşitli yollara başvurması karşısında başlamıştır. Yabancıların “FigPackers” adı 
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altında oluşturdukları tröste karşı bir şirket halinde birleşen incir üreticileri or-
tak adedini çoğaltmak ve güçlenmek amacıyla 1914 yılında “Aydın İncir Müs-
tahsilleri Kooperatifi” adı altında örgütlenmişlerse de, önce 1. Dünya Savaşı’nın 
çıkması, arkasından Yunanlıların Ege Bölgesini işgal etmesi sonucu kooperatif, 
Cumhuriyet kuruluncaya dek önemli bir varlık gösterememiştir (Yiğiter, 1966: 
100). Kooperatifçilik konusu, Cumhuriyet devrinde yeniden ele alınmış, koo-
peratiflerin kurulmaları muhtelif yollardan teşvik edilmiştir. Özellikle, büyük 
devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, her konuda olduğu gibi kooperatifçi-
lik konusunda da, ülkenin önderi olmuştur. Atatürk, kooperatifçiliği sözleriyle 
daima teşvik etmiş, bu konuda muhtelif kanunların çıkarılmasını sağlamıştır 
(Mülayim, 2006: 11). Cumhuriyet ilânından sonra, 1924 yılında “İtibarî Ziraî 
Birlikleri Kanunu”, 1926 yılında Ticaret Kanununa göre kooperatif kurulmaya 
başlanmış, 1929 yılında 1470 sayılı “Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” çıka-
rılmış, bu kanunların çıkarılmasıyla Türkiye’de kooperatifçilik hareketi çalış-
maları hız kazanmaya başlamıştır.

1935 yılında Atatürk’ün de teşvikiyle 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanunu, 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarıl-
mıştır. Atatürk, 1 Kasım 1936 günü Büyük Millet Meclisini açarken; “Koopera-
tif Teşkilatı her yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu kadar istihsal vasıta-
larını öğretip kullandırmak için de kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz” 
demiştir (Hazar, 1970: 252). Kooperatifçiliğin gelişmesi yönünden önemli bir 
adım da, 1961 Anayasası’nın 51. maddesinde “Devlet, Kooperatifçiliğin geliş-
mesini sağlayacak tedbirleri alır” denilmektedir. 1969 yılında çıkartılan 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu ile, kooperatifler, Ticaret Kanunundan çıkarılarak, 
bağımsız bir kanuna kavuşmuş olmaktadır.

1982 Anayasası’nın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararla-
rını dikkate alarak, öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. Kooperatif-
ler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve 
siyasi partilerle işbirliği yapamazlar hükmünün yer alması da kooperatifçiliğin 
ülke ekonomisi yönünden önemini belirtmektedir.

Ülkemizdeki Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin 1982 yılından itibaren 
kurulmaya başladığını ve faaliyetlerini sürdürdüğü yapılan araştırma ve ince-
lemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin ge-
lişmesine paralel olarak yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir. Örneğin; 2834 
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sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu yerine 3186 sayılı yeni 
yasa 1985 yılında, 2836 sayılı T.K.K. yerine 1972 yılında 1581 sayılı kanun 
çıkarılmış, bu yasa 1985 yılında yürürlüğe giren 3223 sayılı kanunla yeniden 
düzenlenmiştir. 1163 sayılı kooperatifler kanunundaki bazı maddelerle ilgili de-
ğişiklikler 6.10.1988 tarih ve 3476 sayılı kanunla yeni şeklini almıştır.

Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin Hukuki Yapısı Ve Ortaklık 
Koşulları

Turizm Geliştirme Kooperatiflerini Hukuki Yapısı

Turizm Geliştirme Kooperatifleri tüzel kişilikleri, kooperatifçilik politika-
sının genel çerçevesi içinde turizm sektörünün genel politikası doğrultusunda 
1163 sayılı yasa gereğince hazırlanan “Turizm Geliştirme Kooperatifleri Tip 
Ana sözleşmesine” göre gerçekleştirilirler.

Faaliyette bulunacak tesisler, gerek nitelik gerekse fiyatlandırma politika-
ları, denetim ve ilgili diğer yönlerde turizm müessesesi belgesine sahip tesislere 
uygulanan esaslara bağlı kalmak zorundadır. Bu kooperatiflerde esas, ortaklara 
hizmetin yanında kamu yararına genel kullanıma açık turistik tesisler yapmak 
ve bunları günün icaplarına uygun biçimde işletmek ve turizm endüstrisinin di-
ğer alanlarında faaliyet göstermektir. Yapacakları faaliyetler içinde turistik hiz-
met ve ürünleri sunmak ve pazarlamak vardır. Turizm amaçlı konaklama tesis-
lerini gerçekleştirecek kooperatifler, özel kullanma dönük konutları kesinlikle 
yaptıramazlar. Turizm geliştirme kooperatiflerinin süresi 30 yıldır. Ortak sayısı 
sınırsızdır. Kuruluşta en az 40 ortakla kurulur.

Turizm Geliştirme Kooperatifi kurmak isteyen müteşebbisler, turizm ba-
kanlığına bizzat veya dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatlar ön etüt sistemi 
ile incelemeye tabi tutulur.

Turizm kooperatiflerini kurmak için uyulacak hukuki formaliteler şöyledir.
Bir mahalde turizm kooperatifi kurabilmek İçin o mahallin:
- Turizm potansiyeli
- EI sanatları durumu
- Ulaşım imkanları
- Coğrafi ve ekonomik durumu
- Nüfusu
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- Piyasa faaliyetleri ile ticari ve diğer özellikleri.

Turizm Bakanlığınca inceleme yapılmasına ve olumlu sonuç alınmasını 
gerektirir. Ön inceleme raporları mahalli idare amirlerince olumlu veya olum-
suz olarak bakanlığa intikal ettirilmesinden sonra son inceleme yapılır.

Yapılan inceleme neticesinde, turizm geliştirme kooperatifinin kurulmasına 
karar verildikten sonra kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için 40 kişilik müteşeb-
bis heyet kurulur.

Gerek kurucu ortakların gerek kuruluştan sonra alınacak ortakların turiz-
me ilgisi olan ve bölge turizmine katkısı olacak kimselerde seçilmesine dikkat 
edilir.

Müteşebbis heyet tarafından ana sözleşmenin 3. maddesindeki esaslara 
göre se-çilen kurucu ortakların adı ve soyadları doğum tarihleri, meslekleri, iş 
ve konut adresleri belirtilmek suretiyle Ana sözleşmenin son sayfasına yazılır. 
Ana sözleşmenin 2-13-14-17. maddelerindeki başlıklar doldurulur. Bu suretle 
hazırlanacak 10 adet Ana sözleşme kurucular tarafından imzalanarak noter tara-
fından imzalanarak tasdik ettirilir.

1163 sayılı Kooperatifler kanunun 4. ve ana sözleşmenin 13. maddeleri ge-
reğince kuruluş sermayesinin 1/4 tutarındaki miktar milli bankalarımızdan biri-
ne yatırılarak alınacak dekontla birlikte 10 adet noterce tasdikli ana sözleşmeler 
Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınmak üzere mahalli mülki idare amiri 
kanalıyla söz konusu Bakanlığa intikal ettirilir.

Son incelemeden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdikine gönderilir. 
Onaylanan Ana sözleşmelerden 2’si Turizm Bakanlığına gönderilir. Onaylanan 
ana sözleşmeler mahalli ticaret siciline kaydettirilir. Tescilden sonra sermayenin 
geri kalan 3/4 ü olan miktar bankaya yatırılarak sermaye tamamlanır. Tescili ya-
pılan Turizm Geliştirme Kooperatifi, Ana sözleşmesi Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlanır.

Yayınlanan maddeler 1163 sayılı K.K. (Kooperatifçilik Kanunu)’nun 3. 
maddesinde belirtilen maddelerdir. Turizm geliştirme kooperatiflerinin kuracağı 
tesis ve işletmeler turizm müessesesi belgesi almak zorundadır. Kurulacak te-
sisler, idare ve işletme tarzları fiyatlandırma politikaları denetim ve ilgili diğer 
yönlerden turizm müessesesi belgesine sahip tesislere uygulanan esaslara 1163 
sayılı K.K.’nun önerdiği denetime tabidirler.
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Ortaklık Şartları, Ortakların Hak ve Ödevleri

a. Ortaklık Şartları

Kooperatife ortak alacak kişilerin T.C. uyruklu olması, medeni haklan kul-
lanma yeteneğine sahip olması, turizm komisyoncusu olmaması gerekir.

Bu özelliğe sahip olanlar yönetim kuruluna başvururlar. Ortaklığa kabul 
yönetim kurulu kararıyla tekemmül eder. Ortaklığa kabul ya da red, 15 gün için-
de istekliye yazılı olarak bildirilir. İstekli ortaklığa alındığı takdirde kararın ken-
disine bildirildiği tarihten bir ay içinde, ilk taksitle, diğer ortakların her birinin o 
tarihe kadar, Ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.

Bu bedel karşılığında, ortağı alma yazılı ortaklık senedi verilir. Her ortağın, 
ortaklık haklarının adına yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır.

Bu senette kooperatifin, Unvanı, sahibinin adı ve soyadı iş ve konut ad-
resi kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar senet sahibi ile 
kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı 
veya, çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği 
paralara ait İse ortak imza eder, imzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Söz 
konusu senet, ana sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde 
de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp, sadece 
beynelmilel vesikası hükmündedir.

Yönetim kumlunun ortaklığa kabul talebini reddi halinde istekli 15 gün 
içinde denetçiler vasıtası ile toplanacak ilk genel kurula başvurabilir. Bu 15 gün-
lük sürede yönetim kurulu boş ortaklığa üye kabul etmez.

Bu zaman zarfında isteklinin genel kurula müracaat etmesi halinde, 15 gün 
bitiminden sonra, boş ortaklığa yeni ortak alınırken genel kurulun vereceği ka-
rar üzerine ortaklığa kabul isteminin kesinleşeceği müracaat eden yeni ortağa ve 
kendisinden muvafakatini bildiren belge alır. 15 gün içinde ilk, istekli itirazda, 
bulunmazsa yönetim kurulu dilediğini ortak kaydeder.

Bu itirazların, gündeme alınması, mecburidir. Genel kurulu gündeme alın-
mak şartıyla süresi içinde istekleri incelemek, zorundadır. Genel kurul, bu ince-
leme sırasında denetçilerin ve dilek sahiplerinin yazılı veya sözlü beyanlarını da 
dinledikten sonra kararını verir. Bu karar kesindir.

Turizm Geliştirme Kooperatiflerinde ortaklığa kabul bu şartlar altında 
mümkün olur.
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b. Ortakların Hak ve Ödevleri

Turizm geliştirme kooperatiflerinin kuruluş hareketi tabandan başlamalıdır. 
Ancak, kredi ilkelerinde devlet yardımı esirgememelidir. Tıpkı özel teşebbüs 
gibi, ancak devletin bizzat sevk ve yönetiminden uzak, yönetimi ortakların yap-
tığı sosyo ekonomik müesseseler olmalıdır. Bu sebeple kooperatifin ortak sayı-
sı tabanı geniş tutulduğu müddetçe tabandan gelme ilkesine sadık kalır. Ortak 
sayısının en az 40 oluşu ana sözleşmede hükme bağlanmıştır. Yönetim kurulu 
herhangi bir limite bağlı kalmaksızın kooperatif amacına ve imkânlarına göre 
ortak sayısını lüzumu kadar artırabilir. Ancak, ortak sayısı genel kurul kararı 
ile 40’dan az olmamak üzere sınırlandıra-bilir. Tavanın açık bırakılması şarttır.

Kooperatifler gönüllü kuruluşlardır. Kurucular ve iştirakçileri kooperatif-
lerin kendilerine sağlayacağı yaran bilerek ona yaklaşırlar ve ortak olurlar. Or-
takların hak ve Ödevleri eşittir. Ortaklar genel kurulda bulunurlar ve oy verirler. 
Seçme ve seçilme hakları vardır.

Turizm kooperatiflerinin ortakları ana sözleşmede ve 1163 sayılı yasanın 
24 ve 25 maddelerinde belirtilen haklardan istifade etmek ve yasalara uymak-
la yükümlüdürler. Akçalı taahhütlerini vaktinde yerine getirmek, kooperatifin 
aleyhine hiç bir çalışmada bulunmamak, kooperatifin kredi açacak ve arsa tahsis 
edecek kuruluşa karşı olan taahhüt ve yükümlülüklerine uymak zorundadır.

3. Kooperatifin Yönetim Yapısı

Kooperatif çalışmalarını düzen ve tertip içinde yürütmek bakımında belli 
bir idari yapı içinde yönetilmektedir. Bu yapı:

a. Genel Kurul

Genel Kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Kanun ve ana 
sözleşme ile tesbit edilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklarla, koo-
peratife genel kurul toplantısından 6 ay evvelinden ortak olmayanlar hariç, her 
ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak bir oya sahip olur. Her 
ortak diğer bir ortağı vekil tayin edebilir. Ancak, bir ortak bir ortağı vekaleten 
temsil edebilir.

Başlıca görevleri şunlardır;

•	 Bilanço ve netice hesaplarını, yönetim ve denetim raporlarını inceleyip, 
kabul ya da red etmek.
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•	 Bütçeyi onaylamak.
•	 Çalışma programını düzenlemek.
•	 1163 sayılı Kanun çerçevesinde ana sözleşmeyi değiştirmek.
•	 Yönetim Kurulu kararlarına itirazları karara bağlamak.
•	 Kooperatifin tasfiye, fesih yahut müddetini uzatmaya karar verme.

b. Yönetim Kurulu
Kooperatif işleri ortaklar arasından genel kurulca en çok 4 yıl için seçilen 

en az 3 ortaktan oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurucu ortaklar İlk 
genel kurula kadar 3 kişiyi asil ve yedek yönetim kuruluna en az 3 kişiyi de asil 
ve yedek olarak denetime seçerler. Bu husus ana sözleşmenin arkasında belirtilir,

Başlıca görevlen şunlardır;
•	 Kooperatifi 3. şahıslar nezdinde temsil etmek, edecekleri belirlemek 

veya bunları İlan etme.
•	 Kooperatif işlerini ortaklar yararına yürütmek, müdür atama.
•	 Personel temini.
•	 Gereğinde genel kurulu toplamak, hesapları devamlı hazır bulundurma.
•	 İş programı ve projeleri genel kurula sunma.
•	 Kooperatifin ihtiyaçları bankalarla ilişkileri olan eğitimlerini sağlamak 

için girişimlerde bulunma.
•	 Masrafları inceleme ve onaylama.
•	 Aylık mizanları çıkarmak ve kontrol ve 3 aylık mizan çıkarılması ve 

kontrolü
•	 Gerekli defterlerin tutulmasını sağlama
•	 Kooperatife ait bilgileri teftiş ve kontrole hazır bulundurma.
•	 Denetçilere gerekli bilgi ve belgeyi verme,
•	 Yasa ve ana sözleşme uyarınca diğer tüm görev ve yükümlülükleri etkin 

ve eksiksiz biçimde yerine getirme.

c. Denetçiler
Ortaklar arasından 3 yıl süreyle 3 asil, 3 yedek olmak üzere gene] kurulca 

gizli oyla seçilirler. Denetçilerden biri kooperatif ortağı olmayıp, dışarıdan seçi-
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lebilir. Dışarıdan seçilen denetim kurulu üyesinin kooperatifçilik, turizm, ban-
kacılık ve muhasebe konularında yeterli tecrübeye sahip olması aranmaktadır.

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleriyle 3. 
dereceye kadar kan ve sıhri hısım olanlar aynı zamanda denetçi veya yönetim 
kurulu üyesi olamazlar.

Görev konularında veya suç oluşturan eylemlerinden ötürü, yönetim veya 
denetim kurulu üyeliğinden uzaklaştırılan kimselere, yeniden denetim kurulu 
üyeliğine seçilemezler.

d. Tasfiye Kurulu

Tasfiye Kurulu, genel kurulun seçeceği lüzumu kadar üyeden teşekkül eder, 
genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Tasfiye kurulu 
üyelerine, genel kurul kararı ile ücret de verilebilir.

Tasfiye kurulu üyelerinden birinin veya hepsinin va2ifelerini yapmadıkları 
anlaşılırsa, genel kurulca işten el çektirilerek yerine yenileri atanır. Tasfiye ku-
rulu üyeleri vazifelerini, diğerlerine devredemezler.

Tavsiye Kurulunun Görevleri

•	 Tavsiyeyi ilan etmek.

•	 Tasfiye bilançosu hazırlamak.

•	 Tasfiye devamınca yönetim kurulu yerine geçer. Yeni mesuliyet altına 
girmez.

•	 Yarım kalan iş ve işlemleri tamamlar,

•	 Tasfiye defteri tutar,

•	 Tasfiye kapanış bilançosu yapar.

•	 Kooperatifin dağılmasını tescil ve ilan ettirir

KAYNAKÇA

Adalılar, A., (1990). Plânlı Dönemde Turizm Politikası, Turizm Kooperatif-
leri ve Turizmde Çevre Bilinci, Ankara.

Akoğlu, T., (1965).  Gelir Seviyesi Düşük Olan Kimselerin Turizme Katıl-
maları, Yeni Gazete, Ankara.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

623

Akoğlu, T., (1975). Sosyal Turizm,  Ankara.

Bayer, M.Z., (1992).  Turizme Giriş, İstanbul.

Ceylan, A., (1998). Turizm Geliştirme Kooperatifleri Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Üzerine Bir Model Yaklaşımı, ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dikmen, O., Barda, S., (1965).  Türkiye’de Turizmin Geliştirilmesi, İstan-
bul.

Eralp, S., (1983). Genel Turizm, Ankara.

Geren, M., (1996). Türk Turizm Sektöründe Turizm Geliştirme Koopera-
tiflerinin Yeri ve Hizmet Düzeyi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi 
Üniversitesi, Ankara.

Gülersoy, Ç.,  (1962). Sosyal Turizm, TTOK Yayını, İstanbul.

Hazar, N., (1970). Kooperatifçilik Tarihi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yar-
dımlaşma Birliği Yayımları No. 1, Ankara.

https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-tu-
rizm-geliri/2003-2017-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html (Erişim: 
04.12.2018)

Mülayim, Z.G., (1975). Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik,  Ankara.

Mülayim, Z.G., (2006). Kooperatifçilik,  Yetkin Yayınları, 2006, Ankara.

Sezgin, O.M.,  Acar, Y.A., (1991).Turizm, Ankara.

Şimşek, M.Y., (1991). Türkiye’ de Turizm Kaynaklarının Değerlendirilme-
sinde Turizm Kooperatifçiliğinin Geliştirilmesi ile İlgili Bir Model Yaklaşımı 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tangırşek , Y.S., (1939).  T.C. Ziraat Bankası, 1939, İstanbul.

Tunalı, M., (1995). Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin Finansman Kay-
nakları Ve Fethiye Turizm Geliştirme Kooperatifinin İncelenmesi, (Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Turan, A., (1994). Turizmde Turizm Kooperatifçiliği, Karınca Dergisi, An-
kara.

Turizm Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

624

Yiğiter, K., (1966).  İzmir Çevresinde Kooperatifçiliğin Doğuşu, İktisadi 
Kalkınma ve Kooperatifçilik Raporları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları No: 186,  
İstanbul. 



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

625

KIRSAL ALANDA KADINLARIN TARIMSAL 
FAALİYETLERE KATILIMI (AĞRI İLİ MERKEZ İLÇESİ 

ÖRNEĞİ)

Esen ORUÇ1, Nagihan Aslanboğa2

1-2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi  
Bölümü, Tokat / Türkiye

Öz: Kırsal alan yaşamını paylaşan ve tarımsal üretim faaliyetlerine katılan 
kadınların, olanaklarının iyileştirilmesi ve bunun için var olan koşullarının belir-
lenmesi önemlidir.  Bu düşünce ile Ağrı’da kadınların tarımsal faaliyet sürecin-
deki mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın yapılmasına 
karar verilmiştir. Araştırmanın amacı; Ağrı’da kırsal alanda yaşayan kadınların 
tarımsal üretime ve tarımsal üretim sürecindeki kararlara ne ölçüde katıldıkları-
nın, dağ ve ova köyleri karşılaştırması da yaparak araştırılmasıdır. Ağrı İli Mer-
kez İlçe köyleri araştırma alanını, bu alanda yaşayan kadınlar araştırma konusu 
hedef kitleyi oluşturmaktadır. Mali ve zaman sınırlılıkları nedeniyle kadınların 
tamamı ile görüşülmesi mümkün olmadığı için, örnekleme çalışması yapılmış-
tır. Örnekleme çalışması sonucunda, 66’sı ova, 44’ü dağ köyünden olmak üzere, 
toplam 120 kadın ile anket yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmanın ana ma-
teryalini Ağrı İli Merkez ilçeye bağlı köylerde yapılan anketlerden elde edilen 
veriler oluşturmaktadır. Anket çalışmasından elde edilen veriler, dağ ve ova 
köyü karşılaştırması yapılarak, tanımlayıcı istatistikler ve yüzde dağılımlarla 
değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, ele alınan bölgede kadınların eğitim düzeyi 
son derece düşüktür. Ova köylerinde bitkisel üretim faaliyetleri, dağ köylerinde 
hayvancılık faaliyetleri ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Dağ ve ova köyleri aynı 
bölgede konumlanmış olmalarına rağmen, dağ ve ova köyleri bazı farklılıklar 
göstermektedir. Kadınların tarımsal üretim faaliyetlerinde önemli ölçüde yer al-
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dıkları görülmekte, özellikle hayvansal üretim sürecinin her aşamasında bulun-
dukları ve bu üretim dalında önemli rol sahibi oldukları anlaşılmaktadır.

GİRİŞ

Bugün artık cinsiyet toplumların kendilerine özgü yapıları içinde kalan ve 
dış dünyadan bağımsız bir kavram olmaktan çıkmıştır. Cinsiyetlere verilen rol-
ler, yüklenen sorumluluklar, tanınan haklar toplumdan topluma, en fazla farklı-
lık gösteren sosyal unsurlardan biridir. Bu yüzden de her toplum için kadın ve 
erkek özellikleri son derece kendine özgüdür. Kadınla ve erkekle ilgili sosyal 
kabuller konusunda toplumların kendine özgü yapıları evrensel düzeyde bilim-
sel araştırma platformuna taşınabilir ancak sorun niteliğinde ele alınmayabilir. 
Ancak, uluslararası düzeyde tartışma konusu olan ve sorun düzeyinde ele alı-
nan; kadın ve erkeğin toplumsal statüsündeki dengesiz duruş, toplumların ken-
dine özgü kurallarının cinslerden birinin, bazen her ikisinin yaşamı üzerindeki 
olumsuz etkisi, insani haklarına erişiminde engel oluşturması, yaşam standar-
dını düşürmesi durumudur. Cinsiyet rolleriyle ilgili dengeli ve sağlıklı yapı, 
makroekonomik kriterler gibi tam anlamıyla bir sayısal göstergeye dönüştürü-
lememiş olmakla birlikte, aslında gelişmeye paralel olan ve bu nedenle gelişmiş 
ülke özelliği olmuş bir faktördür. 

Çeşitli toplumlarda yaşanan cinsiyet rollerine ilişkin sorunların bilimsel 
platforma taşınması, siyasal düzeyde, sanat eserlerinde konu edilmesi elbette 
oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Dünyada kadın hareketlerinin ve onun 
sosyal statüsüne ilişkin değişimlerin başlamasını kimi kaynaklar Fransız ihtilali 
dönemine dayandırmaktadır. Bunu ABD’de 1840’larda, İngiltere’de 1850’lerde 
örgütlü ilk kadın hareketlerinin izlediği belirtilmektedir (Çiçek ve ark., 2015). 
Ancak, iletişim alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, küreselleşme hare-
ketleri ve bunlara bağlı olarak gelişen başkaca etkenler, cinsiyet eşitliği konu-
sunda da toplumların kapalı yapılarına daha fazla nüfuz edilmesini, en azından 
sorunların tartışma düzeyine çıkarılabilmesini sağlamıştır. Böylece, önceleri 
kapalı yapıları içinde cinsiyet rollerine ilişkin dengesiz ya da sağlıksız yapıyı 
sağlıklı ya da normal olarak kabul ederek yaşayan toplumlar, cinsiyet konu-
sunda gelişmiş bir toplumda olması gerekenlerle tanışmaya ve kendi toplum-
larında geçerli normları gözden geçirmeye başlamışlardır. Bazı toplumlar bu 
konuda çok iyi ilerleme kaydederken bazıları kapalı kalmaya, bazılarıysa daha 
dışa açılsalar bile cinsiyetle ilgili normlarını eleştirme ve değiştirme konusun-
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da direnmeye devam etmişlerdir. Cinsiyet konusunda toplumların değişim sü-
recini ele alan ve modern dönemin bu konu üzerindeki büyük etkilerini konu 
eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Şenol ve ark., 2017, Quffa, 2016, Çi-
çek ve ark.,2015, Aslan, 2015, Mikkola, 2005). Sosyal değişim her toplum için 
kaçınılmaz olmakla birlikte, bazı toplumlarda daha yavaş gerçekleşmektedir. 
Toplumsal yapıda maddi kültür unsurlarının daha hızlı ve kolay, manevi kültür 
unsurlarının ise yavaş ve zor değiştiği bilinmektedir (Yurttaş ve ark., 2007). 
Cinsiyet rolleriyle ilgili konular çok güçlü manevi kültür unsurlarıyla sıkı sıkıya 
ilişkilidir. Gelenekler, örf ve adetler, dini motifler bunlar arasındadır. 

Dünya geneline bakıldığında, cinsiyet anlayışı farklı kültürlere büyük ay-
rılıklar göstermektedir. Genellikle gelişme hızı daha yavaş ve daha geride olan 
ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu eşitsizlikte 
dezavantajın daha çok hatta neredeyse tamamen kadın yönlü olduğu görülmek-
tedir. Kadının toplumdaki varlığını şekillendiren değerler ya da parametreler 
yalnızca ülke düzeyinde değil, bazı ülkelerde bölgeler arasında da farklılık gös-
termektedir. Türkiye bu durumun söz konusu olduğu ülkelerden biridir. Türki-
ye’de doğu, batı, güney, kuzey hemen hemen bütün bölgeler arasında kadının 
farklı sosyal duruşu olduğunu ifade etmek mümkündür. Daha önce de söz edil-
diği gibi buradaki sorun farklı kültürlerde kadın ve erkekle ilgili farklı kültürel 
özellikler değil, kadın açısından dezavantaj ya da sorun oluşturan, onun sosyal 
yaşam içindeki konumunu olumsuz etkileyen durumlardır. 

Kırsal alan söz konusu olduğunda kadınla ilgili değişkenler yeni boyutlar 
kazanmakta, sorunların ya da yaşanan dezavantajların düzeyi ya da niteliği de 
değişmektedir. Kırsal alanda, ekonomik faaliyet sürecinde kadının konumlan-
ması da kent ortamından farklıdır. Kırsalda kadın kentteki kadın gibi ücretli 
bir işte çalışmakla, yaşamını evindeki işleriyle geçirmek seçenekleri arasında 
değildir. Genellikle kırsalda en önemli geçim kaynağı olan tarımsal üretim süre-
cine katılmak, burada alışılagelmiş sistem içinde kadınlar için hangi işler uygun 
görülmüşse onları yürütmek durumunda kalmaktadır. Ayrıca yaptığı işler karşı-
lığında herhangi bir ücret almamaktadır. Bu durumda bulunduğu yörenin üretim 
sisteminde kadına tanımlanmış çerçeve içerisinde sosyal ve ekonomik yaşamını 
sürdürmektedir. Kadının tarımda ücretsiz aile işgücü olarak çalışıyor olması, 
kırsal kadın çalışmalarında en fazla altı çizilen konulardan biridir (Erdoğan ve 
Yaşar, 2018, Kıral ve Karlılar, 2017, Konak, 2016, Önder, 2013, Karabıyık, İ., 
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2012, Kızılgöl, 2012, İnce, 2010, Gulcubuk, 2009, Berber ve Eser, 2008, Özer 
ve Biçerli, 2003)

Sosyal bilimlerde çözüm için öncelikle sağlıklı sorun tespiti, bunun için 
de mevcut durumun analizi gerekmektedir ve mikro bazda yapılan çalışmalar 
önemlidir. Bu bölümde Ağrı ili merkez ilçeye bağlı köylerde yaşayan kadınların 
tarımsal üretime ve tarımsal üretim sürecindeki kararlara ne ölçüde katıldıkları, 
dağ ve ova köyleri karşılaştırması da yaparak, ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Belirlenen amaca ulaşmak amacıyla kırsal alanda yaşayan kadınlarla yapı-
lan anket çalışması verileri değerlendirilmiştir.  Çalışma alanı olarak; Ağrı İli 
Merkez ilçe köyleri esas alınmıştır. Ağrı İli Merkez İlçeye bağlı 6 dağ ve 9 ova 
köyünde seçilmiş, bu köylerde yaşayan kadın nüfusu ana popülasyonu oluştur-
muştur. Araştırmanın örnek hacminin belirlenmesinde gayeli örnekleme yönte-
mi kullanılmış, tespit edilen ana popülasyondan 66’sı ova ve 54’ü dağ köyünden 
olmak üzere toplam 120 kadın anket çalışması kapsamına alınmıştır. Örnekleme 
çalışması doğrultusunda belirlenen kadınlarla yüz yüze görüşmeler yapılmış ve 
böylece araştırmanın temel verileri derlenmeye çalışılmıştır.  Verilerin değerlen-
dirilmesinde yüzde hesapları ve ortalama değerler kullanılmıştır.

AĞRI İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİ ALAN ARAŞTIRMASI 
BULGULARI

BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Anket yapılan kadınların yarıya yakın kısmı (% 43) 40-49 yaşları arasın-
dadır. Ortalama yaş 44,73’tür. Yaş dağılımının dağ ya da ova köylerine göre 
belirgin bir farklılık göstermemesine karşın, ortalama yaşın dağ köylerinde daha 
genç bir yaş olduğu görülmektedir (Tablo1). Kırsal nüfusun yaşlanması, Tür-
kiye için sıkça dile getirilen önemli bir kırsal alan sorunudur (DPT 2006, DPT 
2007, Gülçubuk ve ark. 2010, Bıçkı 2011). Bu sorunun araştırma alanındaki 
gerek ova gerekse dağ köyleri için de geçerli olduğu görülmektedir. 

Görüşülen kadınların eğitimlerine ilişkin dağılıma bakıldığında önemli 
bir olumsuzluk dikkati çekmektedir. Kadınların çoğunluğu okuryazar değildir. 
Okuryazar olmayanların oranı dağ köylerinde daha da yüksektir ve tabloya göre 
dağ köylerinde her üç kadından ikisinin okuryazarlığı bulunmamaktadır (Tablo 
1). Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce yürütülen çalışmalarda da, bu bölgede 
okuryazar olmayan kadınların yüksek oranlarda oluğu görülmektedir. Yurttaş ve 
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arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadınların 
%37,0’sinin okur-yazar olmadığı tespit edilmiştir (Yurttaş ve ark 2005). Yine bu 
bölgede Erzincan, Erzurum, Bayburt illerini kapsayan bir diğer çalışmaya göre 
kırsal alanda kadınların % 41,8’inin okuma yazması bulunmamaktadır (Kaya 
ve ark. 2012).  Bu araştırmada Ağrı İli için bulunan okur-yazar olmayan kadın 
oranının diğer çalışmalardan da yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 
eğitim araştırma alanında yaşayan kadınlar için önemli bir engel durumundadır. 
Bölgedeki kadınlara yönelik tarımsal üretim ya da diğer konularda yapılacak 
eğitim çalışmaları, kadınların kendilerini geliştirme çabaları, bugünün tekno-
lojisini kullanabilme, her türlü imkâna erişim ve daha birçok pozitiflik mevcut 
eğitim düzeyi ile oldukça zor görünmektedir. 

Çalışma alanında anket yapılan kadınların % 90’ı evlidir. Kadınların yaşa-
dıkları aileler ortalama olarak 6-7 kişiden oluşmaktadır (Tablo 1). Evli olma ve 
nispeten kalabalık denilebilecek aileler kırsal alan özellikleri olarak bu bölged 
ortaya çıkmıştır. Yaygın aile tipi ova köylerinde çekirdek aile, dağ köylerinde 
ise geniş aile şeklindedir.
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Tablo 1. Ankete Katılan Kadınlar ve Aileleriyle İlgili Bazı  
Sosyo-Demografik Özellikler

Ova Köyleri Dağ Köyleri Toplam

Frekans % Frekans % Frekans %

Yaş

20-29 7 10,61 4 7,41 11 9,17

30-39 19 28,79 16 29,63 35 29,17

40-49 28 42,42 24 44,44 52 43,33

50-59 9 13,64 7 12,96 16 13,33

60-69 3 4,55 3 5,56 6 5,00

Ortalama 49,22 40,24 44,73

Eğitim

Okuryazar 
değil

28 42,42 36 66,67 64 53,33

Okuryazar 4 6,06 3 5,56 7 5,83

İlkokul me-
zunu

29 43,94 13 24,07 42 35,00

Ortaokul me-
zunu

1 1,52 2 3,70 3 2,50

Lise mezunu 2 3,03 0 0,00 2 1,67

Üniversite 
mezunu

2 3,03 0 0,00 2 1,67

Medeni 
Durum

Evli 64 96,97 48 81,48 108 90,00

Bekâr 2 3,03 6 18,52 12 10,00

Aile Tipi
Çekirdek Aile 42 63,64 24 36,36 66 55,00

Geniş Aile 24 36,36 30 45,45 54 45,00

Ailede ortalama birey sayısı 6,40 6,89 6,65

Eşinin 
Mesleği

Çiftçi 49 74,24 25 46,30 74 61,67

İşçi 15 22,73 23 42,59 38 31,67

Eşi yok 2 3,03 6 11,11 8 6,67

TOPLAM 66 100,00 54 100,00 120 100,00
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Değerlendirmeler sonucunda dağ köylerinde tarım kesimi dışında meslek 
edinme eğiliminin ova köylerine göre daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo 
1). Bunun, arazi yetersizliği ve verim düşüklüğü ve bunlardan kaynaklı geçim 
sıkıntısıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tarım dışında yapılan işler genelde, 
kasabada-şehirde işçi olarak çalışmak şeklinde kendini göstermektedir.

TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNE KATILIM 

Tablo 2’de kadınların ailelerine ait tarım işletmelerinin arazi ve hayvan var-
lığı verilmektedir. Ova köylerinde ortalama arazi büyüklüğünün dağ köylerinin 
beş katından daha fazla olduğu görülmektedir. Dağ köylerinde ise büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan varlığının ova köylerinden fazla, özellikle küçükbaş hayvan 
sayısının dağ köylerinin beş katından daha yüksek sayıda olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu bulgular, ova köylerinde bitkisel üretimin, dağ köylerinde ise hayvancılık 
faaliyetlerinin daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Dağ köylerinde arazi 
miktarı düşük, hayvan sayısı fazla, ova köylerinde ise bunun tersi söz konusu-
dur. İşletme tipine göre dağ ve ova köyleri farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Ağırlıklı tarımsal faaliyet alanları kadınlara sorulduğunda da, ova köyle-
rinde kadınların çoğunluğu (%61,00) bitkisel üretim, dağ köylerinde ise (% 68) 
hayvancılık faaliyetlerinin ağırlıkta olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 2.  Kadınların Ailelerine Ait Arazi ve Hayvan Varlığı

Ova 
Köyleri

Dağ 
köyleri

Genel

Ortalama Arazi Varlığı (dekar) 139,97 25,04 82,51

Ortalama Büyükbaş Hayvan Varlığı (adet/işletme) 8,36 10,70 9,53

Ortalama Küçükbaş Hayvan Varlığı (adet/işletme) 8,97 48,07 28,52

 Tablo 3, görüşülen kadınların tarımsal faaliyetlere katılım oranını ortaya 
koymaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretime ek olarak, çiftlik ya da ev ortamında 
gerçekleştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin devamı niteliğinde olması nedeniyle 
hayvansal faaliyetlerden elde edilen sütün, süt ürünlerine dönüştürülmesi aşa-
ması da bu gruptaki bulgulara dâhil edilmiştir. 

Tablo 3’e göre, ova ve dağ köyünde olmasına göre, kadınların hem katıldık-
ları tarım işleri hem de katılım oranları değişmektedir. Tabloya göre, bu farklılı-
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ğın nedeni, ağırlıklı üretim alanıdır (bitkisel ya da hayvansal üretim). Bulgulara 
göre, kadınlar hayvansal üretim 

Tablo 3. Tarımsal Üretim Faaliyetlerine ve Süt Ürünleri Üretimine Katılım

Ova Köyleri Dağ köyleri Genel

F % F % F %

Bitkisel
Üretim

Hiç katılmıyorum 32 48,48 52 96,30 84 70,00

Kısmen katılıyo-
rum

34 51,52 2 3,70 36 30,00

Tamamına katılı-
yorum 

- - - - - -

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Bitkisel 
Üretim 
İşleri

Toprak hazırlama  1 0,83 - - 1 0,83

Ekim 4 6,06 - - 4 3,33

Çapalama 10 15,15 - - 10 8,33

Sulama 5 7,58 - - 5 4,17

İlaçlama 10 - - - 10 8,33

Hasat 30 45,45 2 3,70 32 26,67

Katılmayanlar 32 48,48 52 96,30 84 70,00

Toplam 66 * 54 * 120 *

Hayvan-
sal
Üretim

Hiç katılmıyorum 45 68,18 11 20,37 56 46,67

Kısmen katılıyo-
rum

1 1,52 2 3,70 3 2,50

Tamamına katılı-
yorum 

20 30,30 75,93 75,93 61 50,83

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00
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Hayvan-
sal
Üretim 
İşleri

Hayvan barınakla-
rı temizliği

19 28,78 36 66,67 55 45,83

Besleme 18 27,27 39 72,22 57 47,50

Sağım 21 31,82 43 79,62 64 53,33

Doğum 15 22,73 27 50,00 42 35,00

Katılmayanlar 45 68,18 11 20,37 56 46,67

Toplam 66 * 54 * 120 *

Süt Ürün-
leri
Üretimi

Hiç katılmıyorum 40 60,61 13 24,07 53 44,17

Kısmen katılıyo-
rum

1 1,52 1 1,85 2 1,67

Tamamına katılı-
yorum 

25 37,88 40 74,07 65 54,17

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Süt ürün-
leri üretim 
ve pazar-
laması

Süt ürünleri üretim 
aşaması

24 36,36 41 75,93 63 52,50

Süt ürünleri satışı 2 3,03 1 1,85 3 2,50

Katılmayanlar 40 60,61 13 24,07 53 44,17

Toplam 66 * 54 * 120 *

*Üretime katılan kadınlar birden fazla işle ilgilendirdikleri için yüzde dağı-
lım toplamı yüzü aşmaktadır.

F: Frekans  
faaliyetlerine daha yoğun olarak katılmaktadır. Bitkisel üretim söz konusu 

olduğunda, dağ köylerindeki kadınlara göre ova köylerindeki kadınlar çok daha 
yüksek bir katılım oranına sahiptir. Ova yerleşimlerde kadınların yarıdan biraz 
fazla bir bölümü (%51,52),  dağ köylerinde ise kadınların çok küçük oranda 
bir bölümü bitkisel üretime katılmaktadır. Dağ köylerinde üretim alanının ve 
bitkisel üretimin sınırlı olması, hayvansal üretimin ise yoğun emek gerektirmesi 
nedeniyle kadınların bitkisel üretime katılım oranlarının düşük olması beklene-
bilir. Ova yerleşimlerde kadınların yarıya yakın bir bölümünün bitkisel üretime 
katılmaması, üretilen ürünlerle ilgili olabilir. Kadınların daha az çalıştıkları iş-
letmelerin hububat, yağlı tohumlar, besi işletmeleri ve meraya dayalı hayvancı-
lık alanları olduğu belirtilmektedir (Keskin, 2004). 
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 Hayvancılık faaliyetleri söz konusu olduğunda dağ köylerinde kadınla-
rın katılım oranları yükselmekte, hemen hemen %80,00 (%79,63) gibi bir ço-
ğunluk oranına ulaşmaktadır. Ova köylerinde kadınların %31,52’si hayvansal 
üretime katılmaktadır. Üstelik kadınlar bu üretim alanında genellikle üretim sü-
recinin tamamına katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Bitkisel ya da hayvansal üretimde kadınlar tarafından hangi işlerin yapıldı-
ğına ilişkin sonuçlar da Tablo 3’de yer almaktadır. Bitkisel üretimde kadınların 
en fazla üstlendiği iş hasat ve sonrasında çapalamadır. Ova köylerde kadınların 
yarıya yakın bir bölümü ürün hasat aşamasına katılmaktadır. En az katıldıkları 
işler, toprak hazırlığı ve ekim işlemi iken ilaçlamaya hiç katılmamaktadırlar. 
Bitkisel üretimde kadınların katıldıkları işler daha çok emek gerektiren, bir an-
lamda meşakkatli işler olarak nitelendirilebilir. 

Tokat ili kırsal alanda yapılan bir çalışmada da kadınların bitkisel üretimde 
en fazla katıldıkları işler yine çapalama, yabani ot temizliği ve hasat olarak be-
lirlenmiştir. Ancak bu araştırmada kadınların hem bu işlere katılımı daha yüksek 
oranlardadır (%90,06, %74,85 ve %67,84) hem de ekim, gübreleme, ilaçlama, 
toprak hazırlığı gibi daha farklı işlere katılımları da söz konusudur (Kızılaslan 
ve Yamanoğlu, 2010). Sebze ve meyve üretiminin yapıldığı, üretim çeşitliliğinin 
daha fazla olduğu bölgelerde kadınların bitkisel üretime katılımlarının arttığı 
görülmektedir (Çakır, 2016, Karagel, 2010). 

Hayvansal üretimde kadınlar tarafından yapılan işlerde sağım birinci sırayı 
almaktadır ki, sağım işleminin kırsalda kadınla özdeşleşmiş bir iş olduğu söy-
lenebilir.  Hayvan barınaklarının temizliği ve hayvanların beslenmesi, sağım 
işleminden sonra en fazla katıldıkları işlerdir. Doğum aşamasına, hayvancılı-
ğın yaygın faaliyet alanı olduğu dağ köylerinde kadınların yarısı katılırken, ova 
köylerde %22,73’ü katılmaktadır. Sağım, barınak temizliği ve hayvan besleme 
gibi işlemler kadınların çoğunluğu tarafından yapılmaktadır. Yılın bütün za-
manlarında yapılan hayvancılık faaliyeti sürecinde, kadın işgücüne büyük ölçü-
de yer verildiği görülmektedir. 

Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen süt, evde ya da çiftlik içinde genel-
likle süt ürünlerine dönüştürülmekte ve sütün yanı sıra süt ürünleri olarak da pa-
zarlanmaktadır. Yine dağ köylerinde hayvancılık faaliyetlerinin fazla olmasının 
bir sonucu olarak, kadınların süt ürünleri üretiminde de çoğunlukla katıldıkları 
ve sürecin genellikle tamamında bulundukları görülmektedir. Ova köylerinde 
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süt ürünü üretimine katılan kadınların oranı %39,40’a düşmektedir. Süt ürünleri 
üretimine katılan kadınların bu ürünlerin pazarlama aşamasında genellikle yer 
almadığı da Tablo 3’deki oranlardan anlaşılmaktadır.

Kadınların katıldıkları işler için bir gün içerisinde harcadıkları zaman Tablo 
4’de verilmektedir. Bitkisel, hayvansal üretime ve süt ürünleri üretimine katılan 
bir kadın toplamda ortalama olarak bir gününün 10,29 saatini tarımsal üretim 
işlerine ayırmış olmaktadır. Dağ köylerindeki kadınların tarımsal işlerde günlük 
çalışma süresi 11,23 saate kadar çıkmaktadır. Dağ köylerinde hayvancılık faali-
yetleri kadınların günlük ortalama 3,05 saatini almakta ve bu durum yıl boyunca 
aralıksız sürmektedir. Verilen ortalamaların hesaplanmasında, üretim sürecinde 
yer aldığını belirten kadınlar dikkate alınmıştır. Kadınların tamamı her üretim 
alanında çalışmadıkları için çalışma süresi bazı kadınlar için daha az olabilir.

Daha önce yapılan çalışmalarda da kadınların hayvancılık faaliyetlerinde 
önemli rol aldıkları, sağım, hayvan barınaklarının temizliği, hayvan bakım-bes-
leme, süt ürünleri üretimi gibi birçok işi üstlendikleri ve bu işlerin onların gün-
lük hayatlarında önemli bir zaman aldığına ilişkin sonuçlara yer verilmektedir  
(Özdemir ve ark., 2016, Çakır, 2016, Kır, 2010, Kızılaslan ve Yamanoğlu, 2010)

Tablo 4. Kadınların Katıldıkları Faaliyetlere Bir Günde Harcadıkları  
Zaman

(Ortalama olarak saat/gün) Ova 
Köyleri

Dağ 
köyleri

Genel

Bitkisel üretim (üretim dönemi boyunca) 4,00 5,00 4,50

Hayvansal üretim (yıl boyunca) 2,90 3,05 2,98

Süt ürünleri üretimi (yıl boyunca) 2,44 3,18 2,81

Toplam 9,34 11,23 10,29

KADINLARIN AİLE KARARLARINA KATILIMI

Yukarıdaki bölümde kadınların tarımsal üretime katılım düzeyleri ortaya 
konmaya çalışılmış, bitkisel üretimde, özellikle de hayvancılık faaliyet alanında 
katkılarının önemli düzeyde olduğu bulgularla yansıtılmıştır. Bu bölümde, ev 
eksenli (annelik, ev işleri, ev sorumlulukları vs.) görevlerinin yanı sıra, tarımsal 
üretim sürecinde de sorumlulukları olan kadınların, aile içindeki yetkileri konu-
sunda bir fikir oluşturabilmek amacıyla, bazı kararlara ne kadar katılabildikleri 
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ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle bazı genel konulardaki ka-
rarlara katılıp katılmadıkları sorulmuş, alınan cevaplardan yola çıkılarak Tablo 
5 düzenlenmiştir. Tabloda yer alan frekans ve oranlar “evet katılıyorum” ceva-
bını yansıtmaktadır. 

Kadınların en yüksek katılım gösterdikleri konu eve eşya alımı konusun-
da olmaktadır. Beklenen bir durum olmasına karşın yine de kadınların hemen 
hemen beşte bir oranında bir bölümünün bu konuda da katılımı olmaması ilgi 
çekicidir. Dağ köyünde eve alınan eşyalar konusunda kararlarda etkili olmayan 
kadınların oranı daha fazladır. Gelirin harcanması konusunda kadınların katılım 
oranı daha da düşmekte, dağ köylerinde bu konuda biraz daha yüksek katılım 
oranı olduğu görülmektedir.

  Tarımsal üretimi planlama süreci kararlarına, kadınların katılımının ol-
dukça düşük olduğu görülmektedir. Ova köylerinde kadınların ancak %13,63 
oranında bir bölümü karar sürecinde yer aldığını ifade etmiştir. Dağ köylerinde 
bu oran daha da düşüktür. Genel sonuçlara bakıldığında, her on kadından ancak 
birinin tarımsal üretim planlamasında söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 
5). Çocuklarının eğitim kararlarına katılan kadınların oranı yarıyı bulmamakta-
dır. Oran yine dağ köylerinde daha düşük olup üçte bir oranındadır. Çocukları-
nın evlilikleri konusunda ise ova köylerinden her dört kadından ancak biri karar-
lara katılırken, dağ köylerinde oranın biraz daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Kadınların Bazı Kararlara Katılımı (*)

Ova Köyleri Dağ köyleri Toplam

Frekans % Frekans % Frekans %

Ev eşyası alınmasında 53 80,30 40 74,07 93 77,50

Gelirin harcanmasında 36 54,55 37 68,52 73 60,83

Tarımsal üretimin plan-
lanmasında

9 13,63 4 7,41 13 10,83

Çocukların eğitim kara-
rında 

31 46,97 18 33,33 49 40,83

Çocukların evlilik kara-
rında

17 25,76 21 38,89 38 31,67

TOPLAM 66 * 54 * 120 *
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* Her bir karar konusu için “evet katılıyorum” cevaplarına ait tabloda 
frekansa yansıtılmış, hayır cevabı tabloya alınmamıştır. Tablodaki her hücre 
“hayır katılmıyorum” cevabıyla 100’e tamamlanmaktadır.

Bu genel başlık niteliğindeki sorulardan biri olan “Tarımsal Üretim” konu-
sunda, araştırma konusu olması nedeniyle, daha ayrıntılı sorulara gidilmiş ve bu 
sorularda “Hiçbir zaman” ile “Her zaman” seçenekleri arasında derecelendirme 
yapılmıştır. Tablo 6’ya göre, gerek tarımsal üretim kararlarında gerekse tarımsal 
pazarlamada alınan kararlarda söz hakkı olan kadınların oranı %50’yi aşma-
maktadır. Ova köylerinde katılım oranının daha da düşük olduğu görülmektedir. 
Tarımsal üretim kararlarına her zaman katıldığını belirten kadınların oranı ova 
köylerinde %12,12, dağ köylerinde %18,52’dir. Tarımsal pazarlama, ova köy-
lerde kadınların ancak %21,21’inin, dağ köylerinde ise %37,04’ünün fikriyle 
katıldığı bir konudur.

Tablo 6. Tarımsal Üretim ve Pazarlama Konularında Kararlara Katılım

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

Tarımsal 
Üretim

Hiçbir zaman 42 63,64 27 50,00 69 57,50

Nadir olarak 4 6,06 6 11,11 10 8,33

Bazen 10 15,15 10 18,52 20 16,67

Sık sık 2 3, 03 1 1,85 3 2,50

Her zaman 8 12,12 10 18,52 18 15,00

Tarımsal 
Pazarlama

Hiçbir zaman 52 78,79 34 62,96 86 71,67

Nadir olarak 5 7,58 9 16,67 14 11,67

Bazen 2 3,03 1 1,85 3 2,50

Sık sık 1 1,52 2 3,70 3 2,50

Her zaman 6 9.09 8 14,81 14 11,67

TOPLAM 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Oranlar düşük olmasına karşın farklı bir açıdan bakıldığında %10 düzey-
lerinde de olsa, araştırma alanı olarak seçilen bölgede kadınları, üretim ve pa-
zarlama kararlarına her zaman dâhil eden aileler bulunmaktadır. Hatta bu dağ 
köylerinde üretim süreci için %20 düzeylerine yaklaşmaktadır. Dağ köylerinde, 
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kadınların hem üretim sırasında hem karar alma sürecinde daha çok yer aldığı 
görülmektedir. Bu durum, soyo-demografik özelliklerin verildiği bölümde yer 
alan, dağ köylerinde tarım kesimi dışında meslek edinme eğiliminin daha fazla 
olduğu şeklindeki sonuçla ilişkilendirilebilir. Bu durumda, yani evdeki erkekler 
tarım dışı işlerde olduğunda, tarım işlerinin ve kararlarının daha fazla kadına 
kalması olasılığından söz edilebilir. Ancak genel olarak, kadınların üretime ka-
tıldıkları oranda kararlara katılmadıkları sonucuna varılmaktadır.

Kadınların söz konusu karar süreçlerinde yer almayı isteyip istemedikleri, 
yani bu konudaki tercihleri de dikkate alınmalıdır. Bir başka anlatımla, kadınlar 
karar alınırken katılmamayı tercih ediyor olabilirler. Bu konuyla ilgili bir belir-
leme yapmak amacıyla kadınlara, kararlara katılamama durumunu nasıl karşı-
ladıkları, eğer katılıyorlarsa katılamamaları durumunda nasıl karşılayacakları 
sorulmuştur. Alınan cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 7’de yansıtmaktadır.

Tablo 7. Karar Süreci Dışında Kalma Konusunda Düşüncesi

Alınan kararlara katıl-
madığında

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

Üzülür 16 24,24 18 33,33 34 28,33

Saygı duyar, kabullenir 5 7,58 4 7,41 9 7,50

Önemsemez 41 62,12 28 51,85 69 57,50

Böylesini doğru bulur 4 6,06 4 7,41 8 6,67

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Elde edilen sonuçlar, kadınların bu durumu daha çok önemsememe yönün-
de eğilimleri olduğunu göstermektedir. Ova köylerinde %62,12, dağ köylerinde 
%51,85 oranıyla kadınlar kararlara dâhil edilmemelerini önemli bulmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu karara saygı duyanlar ve doğru bulanlar da dâhil edildi-
ğinde, büyük çoğunluğun zaten kararlara katılım eğilimde olmadığı ya da bunu 
çok önemsemedikleri anlaşılmaktadır. Buna karşın ova köylerde yaklaşık her 
dört kadından, dağ köylerinde her üç kadından biri bu duruma üzüldüğünü ya 
da üzüleceğini belirtmiştir. 

Kadınların kararlara katılımla ilgili düşünceleri ya da hissettiklerine ilişkin 
sonuçlar dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada da katılım göste-
ren kadınların mı katılamayanların mı bu durumu kabullendiği ya da üzüldüğü 
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belirlenmemiş, daha ileri düzey bir nokta olarak da bunların nedenleri araştırıl-
mamıştır. Söz konusu inceleme konularına daha sonraki araştırmalarda yer veri-
lebilir ve böylece konunun daha derinden ele alınması yarar sağlayabilir. Burada 
tahmin yoluyla bazı yorumlarda bulunmak mümkün olabilir. Karar verme ya 
da verilen kararlara katılım, yetki sağladığı gibi sorumluluk da getirmektedir. 
Bunun yanı sıra karar verme, bilgi birikimi, doğru düşünme yeteneği, tecrübe 
gibi bazı yeterlilikler, ayrıca karar verilecek konuya odaklanma ve takip gerek-
tirmektedir. Kadınların sahip oldukları eğitim düzeyi yukarıda belirtildiği gibi 
kendilerini geliştirmelerini, bilgi birikimi sağlamalarını, bazı yeteneklerini ge-
liştirmelerini zorlaştıracak düzeyde görünmektedir. Bunun yanı sıra ev eksenli 
işleri de tarımsal konulara odaklanmalarını ve takiplerini güçleştiriyor olabilir.

Ayrıca kadınların bulundukları sosyal çevrenin normlarını benimseyerek ya-
şıyor olmaları da önemli bir etken olabilir. Kadınların karar aşamalarında geri 
planda kalması, araştırmada ele alınan bölgede kabul gören bir değer yargısı ise, 
kadınların buna paralel bir düşüncede olmaları da güçlü bir olasılıktır. Bu noktada, 
söz konusu durumun, yani kadınların da kararlara katılım konusunda çekingen 
kalmalarının nedenleri ve ne gibi sonuçları olduğu üzerine daha derin araştırmalar 
yapılıp, durumun ne ölçüde ve ne yönde sorun niteliği taşıdığı belirlenmelidir. 

Kadınlara tarımsal işleri konusunda karşı karşıya oldukları en önemli zorlu-
ğun ne olduğu sorulmuştur. Cevap olarak tek bir tercihle kendilerince en önemli 
sorunu belirtmeleri istenmiş, bölgenin sert iklim koşulları belirgin bir oran farkıy-
la ilk sırayı almıştır. Bunun dışında pazarlama güçlüğü, emek yoğun çalışma ko-
şulları ve yetersiz mekanizasyon düzeyi, en önemli sorun olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 8. Kadınlara Göre Yörede Gerçekleştirilen Tarımın En Önemli 
Güçlüğü

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

Sert iklim koşulları 48 72,73 40 74,07 88 73,33

Ürün pazarlama güçlüğü 13 19,70 10 18,52 23 19,17

Emek yoğun çalışma 4 6,06 3 5,56 7 5,83

Mekanizasyon yetersizliği 1 1,52 1 1,85 2 1,67

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00
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Kadınlara göre aile içinde onlara yüklenmiş olan sorumluluklar arasında 
en önemli olanların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Annelik ve ev işleri 
kadınların hepsi tarafından temel görevler olarak kabul edilmiştir. Buna ek ola-
rak tarımsal üretime katılmak da ova köylerde %65,15, dağ köylerinde %65,19 
oranında en önemli ya da temel görevler arasında sayılmaktadır. Bu durumda 
özellikle dağ köylerindeki kadınlar kendileri için oldukça ağır bir görev yüküm-
lülüğünü benimsemiş görünmektedir. Düşük oranlarda olmakla birlikte tarım 
dışı gelir sağlamayı da görev olarak kabul eden kadınlar vardır. 

Tablo 9. Kadınlara Göre Kadınların Aile İçindeki En Önemli Görevleri

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

Annelik 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Ev işleri 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Tarımsal üretime 
katılmak

43 65,15 46 85,19 89 74,17

Tarım dışı gelir sağ-
lamak

3 4,55 2 1,58 5 4,17

Toplam 66 * 54 * 120 100,00

*Cevaplarda birden fazla seçenek kullanıldığı için yüzde dağılım toplamı 
yüzü aşmaktadır.

Kadınların tarımsal üretimle ilgili işlerinde, ev içi faaliyetlerinde, çocukları-
nın bakımı ile ilgili konularda ve diğer gelişmek istedikleri konularda kimlerden 
ya da hangi kaynaklardan bilgi edindikleri belirlenmeye çalışılmış ve bu yön-
lü bir soru yöneltilmiştir. Kadınların büyük çoğunluğunun başvurduğu iki bilgi 
kaynağı TV ve akraba ya da arkadaş konumundaki diğer kadınlardır. Kadınların 
kendi aralarında yoğun bilgi alışverişi ve sosyal iletişim içinde olması bekle-
nen bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu ikisi dışında bilgi kaynaklarından 
yararlanma oranı oldukça düşük oranlardadır. Eğitim düzeyinin düşük olması 
yazılı kaynaklardan bilgi edinmenin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. 
Hiçbir kaynaktan bilgi edinmeyenlerin oranı düşüktür. Ancak, belirtildiği gibi 
yazılı kaynaklar kullanılamadığı için, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak 
kitap, dergi, gazete gibi nitelikli bilgi kaynakları çok sınırlı kalmaktadır. Tarım 
konusunda uzman kişiler kaynaklar arasında hiç belirtilmemiştir. 
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Tablo 10. Tarımsal Üretim, Ev İşleri, Çocuk Bakımı

Gibi Konularda Kadınların Bilgi Kaynakları

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

TV 57 86,36 46 85,19 103 85,83

Arkadaş, akraba, vs. 57 86,36 44 81,48 101 84,17

Radyo 8 12,12 4 7,41 12 10,00

Hiçbir yerden bilgi edin-
miyor

2 3,03 6 11,11 8 6,67

Gazete 5 7,58 - - 5 4,17

Kitap, broşür vs. yazılı 
kayn.

4 6,06 - - 4 3,33

Toplam 66 * 54 * 120 100,00

*Cevaplarda birden fazla seçenek kullanıldığı için yüzde dağılım toplamı 
yüzü aşmaktadır.

İnternet de eğitim düzeyine bağlı olarak bölgedeki kadınların bilgi kaynak-
ları arasında hiç yer almamaktadır. Yapılan bir çalışmada Burdur İl Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 2007-2010 yılları arasında “Kadın Çiftçiler 
Tarımsal Yayım Projesi” kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal 
konularda yeni teknikler denemeleri amacıyla yapılan çalışmalardan söz edil-
mektedir. Bu proje kapsamında süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelere katkıda 
bulunulması, yem bitkileri ekilişinin yaygınlaştırılması ve hayvancılıktan elde 
edilen gelirin yükseltilmesi gibi hedeflerin olduğu belirtilmektedir. Bu kapsam-
da kadınlara silajlık mısır ve Macar fiği tohumluğu verildiği ve sonrasında ürü-
nün ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda eğitim verildiği anlatılmaktadır. 
Ayrıca sağım teknikleri, yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, süt sı-
ğırı yetiştiriciliğinde bakım ve beslenmenin önemi, ahır temizliği, temiz süt elde 
edilmesi, gıdaların değerlendirilmesi, peynir yapımı, yoğurt yapımı ve sağım 
teknikleri gibi konularda eğitimler verildiği ifade edilmektedir. Proje kapsamın-
da bunların dışında kadınlara yönelik ev ekonomisi ağırlıklı eğitim çalışmala-
rının da yapıldığı, bu şekilde kadın çiftçilere tarım, hayvancılık, beslenme ve 
ev ekonomisi alanlarında eğitimler verildiği belirtilmektedir. Ancak bu eğitim 
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çalışmalarının köy sayısı, toplantı sayısı ve çiftçi  katılımı açısından çok sınırlı 
sayıda kaldığından bahsedilmektedir (Kutlar ve ark., 2014)

Kadınlara bulundukları koşullar içinde hayatlarından ne ölçüde memnun 
oldukları sorulmuş ve Tablo 11 düzenlenmiştir. “Bulunduğum yaşam koşulların-
dan hiç memnun değilim” diyen kadınlar diğer iki gruptan düşük orandadır. Dağ 
köylerinde yaklaşık her dört kadından biri memnun olmadığını belirtirken, ova 
köylerinde oran daha düşüktür. Geriye kalan kadınlar kısmen ya da tamamen 
hayatlarından memnun görünmektedir. Ova yerleşimlerde kadınların %42,42 
gibi bölümü hayatından tamamen memnun olduğunu belirtmektedir. Dağ köy-
lerinde bu grubun oranı %35,19’dur. Çalışma koşulları, köy yaşam standartları, 
bölgenin sert iklimi dikkate alındığında, memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek 
olduğu düşünülebilir. 

Tablo 11. Kadınların Hayatlarından Memnuniyet Düzeyi

Ova Köyleri Dağ Köyleri Genel

Frekans % Frekans % Frekans %

Hiç memnun değilim 6 9,09 13 24,07 19 15,83

Kısmen memnunum 32 48,48 22 40,74 54 45,00

Tamamen memnunum 28 42,42 19 35,19 47 39,17

Toplam 66 100,00 54 100,00 120 100,00

Bu durumun kırsal alan insanlarının özellikleri arasında sıralanan, düşük 
beklenti düzeyi, şartlara göre sağlıklı ve mutlu olma ve kadercilikle ilişkilendi-
rilebilir (Yurttaş ve ark., 2007)

SONUÇ

Ağrı İli Merkez ilçede gerçekleştirilen alan çalışmasıyla elde edilen bulgu-
lara göre, araştırma kapsamındaki köylerde yaşayan kadınların sosyo-demogra-
fik özellikleri açısından en öne çıkan sonuç, eğitim düzeyinin son derece düşük 
olmasıdır. Okuryazar olmayanların oranı ova köylerinde %40’ı, dağ köylerin-
de %60’ı aşmaktadır. Bu şekilde bir eğitim düzeyinin söz konusu olduğu bir 
bölgede yapılması gereken öncelikle bu engelin kaldırılmasına yönelik çabalar 
olmalı, bu durumun giderilmesi ya da en aza indirilmesi yönünde çözümler dü-
şünülmelidir. Bölge kadınlarına yönelik tarımsal üretimle ilgili yayım faaliyet-
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lerinde ya da bölge kalkınması için planlanan eğitim içerikli bütün çalışmalarda, 
akademik anlamda hiç eğitimi olmayan bireylerin hedef kitle içindeki önemli 
oranı mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Ova köylerinde bitkisel üretim faaliyetleri, dağ köylerinde hayvancılık fa-
aliyetleri ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Dağ ve ova köyleri aynı bölgede ko-
numlanmış olmalarına rağmen, dağ ve ova yerleşim olmaları nedeniyle bazı 
farklılıklar göstermektedir. Bu durum, götürülen tarımsal hizmetlerde, kalkınma 
çalışmalarında ya da kırsal alanlara yönelik herhangi bir girişimde, yerel özel-
liklerin tanınmasının önemini ortaya koymaktadır. Dağ köylerinde hayvancılık 
faaliyetlerinin yoğun yapılması, arazi sınırlılığı ve bitkisel üretimi verimli bir 
şekilde gerçekleştirmenin zorluklarıyla ilgili olabilir. Hayvansal üretim karlı bir 
üretim alanı olmasına rağmen, bütün yıl devam etmesi, sürekli işçilik gerek-
tirmesi gibi nedenlerle bitkisel üretimin verimli olarak yapılabildiği alanlarda 
çok fazla tercih edilmemektedir. Üretim faaliyetlerinin farklılığı da bu köyler 
arasında farklılıklara yol açmaktadır. Ova yerleşimlerdeki kadınların iş yükü 
açısından dağ köylerine göre daha rahat oldukları anlaşılmaktadır. 

Kadınların tarımsal üretim faaliyetlerinde önemli ölçüde yer aldıkları gö-
rülmekte, özellikle hayvansal üretim sürecinin her aşamasında bulundukları ve 
önemli rol sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bitkisel üretimde hasat, çapalama, 
hayvansal üretimde sağım, hayvan barınakları temizliği, hayvan besleme gibi 
üretim aşamalarında kadınların yoğun olarak bulundukları ortaya çıkmıştır. 

Araştırma alanında kadınlarının yüklendikleri sorumluluklar arasında an-
nelik ve ev işleri önceliklidir. Bunun yanı sıra, daha çok hayvansal üretim olmak 
üzere, tarımsal üretime katılmayı da görevleri arasında görmektedirler. Ancak 
tarımsal üretim sürecinde yer almayan kadınlar da bulunmaktadır. 

Kadınlar, bölgelerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak 
sert iklim koşullarını en önemli güçlük olarak görmekte, pazarlama güçlüğü, 
emek yoğun çalışma ve mekanizasyon yetersizliği de onlar tarafından algılanan 
diğer önemli güçlükler olarak sıralanmaktadır. Dünya üzerinde benzer coğrafi 
özelliklerde ve sert iklim koşullarında tarımsal üretim ve özellikle hayvancılık 
faaliyetlerini sürdüren, ancak bunu modern tarımsal üretim sistemlerini kulla-
narak gerçekleştiren gelişmiş ülkelerin çiftçileri dikkate alındığında ve bu bakış 
açısından görüşülen kadınların dile getirdikleri sorunlar birleştirilerek okundu-
ğunda bütüncül bir yoruma ulaşmak da mümkündür. Çok daha modern olanak-
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larla, hem yaşam standartlarının, hem çiftçilik standartlarının yüksek olduğu 
üretim sistemleriyle, mevcut iklim koşullarında hem tarımsal üretim hem de bu 
üretimin yansımaları çok daha iyi olabilecektir.  Bu nedenle Dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerde kullanılan, sert iklim koşullarıyla mücadeleyi kolaylaştıran, 
tarımsal üretimi kolay, verimli ve zevkli hale getiren teknolojiler, bilgiler ve 
mekanizasyon olanakları ile yöre insanlarının buluşturulma yolları aranmalıdır 
ve öncelikle yöre insanının ve kadınlarının konuyla ilgili farkındalıkları artırıl-
malıdır. Ancak bu teknolojilerin kullanımı konusunda da yine yöredeki eğitim 
düzeyinin oluşturacağı engel dikkate alınmalı ve bertaraf edilmesinin yolları 
bulunmalıdır. Kadınların yüklendiği sorumluluklar dikkate alınarak, onların iş-
lerinin kolaylaştırılması için proje bazlı çalışmalar planlanmalıdır. 

Kadınlar bilgi kaynağı olarak televizyonu yüksek oranda kullanmaktadır-
lar. Televizyon kadınlara ulaşılabilecek ve onların geliştirilmesi için yararlanıla-
bilecek bir araç olarak mutlaka dikkate alınmalı, onlara erişmede TV’nin en iyi 
kullanım yolları aranmalıdır. İnternet, var olan eğitim sorunu aşılıp nasıl kulla-
nılabilir sorusuna cevap aranmalı, bu teknolojiyi kullanacak beceri için eğitim 
düzeyi konusunda ne yapılabileceği üzerine çözümler düşünülmelidir.

Kadınlar aynı zamanda birbirlerinden de bilgi edinmektedirler. Köyde sözü 
geçen ve çok danışılan kişilerin belirlenerek, onların eğitim faaliyetlerine katı-
lımlarının sağlanması için özel çaba harcanmalıdır. 

Bu çalışmanın tamamlanması sonrasında ortaya çıkan bazı eksiklikleri son-
raki çalışmalarda giderilmesi, alan bazlı daha derine inen çalışmaların yapılma-
sı yararlı olabilecektir. Bu araştırmada kadınların ne kadarının tek bir faaliyet 
alanında, ne kadarının iki ya da üç üretim konusunda çalıştığı ve ne kadarının 
tarımsal üretim sürecinde hiç yer almadığı ortaya konmamış, bu çalışmanın bir 
eksikliği olarak görülmüştür. Konuyla ilgili daha sonra yapılacak araştırma-
larda, üretim deseninin ve kadınların çalışma durumlarına ilişkin sözü edilen 
ayrıntıların ortaya konması önerilmektedir.  Yine kadınların kararlara katılma 
konusunda tepkilerinin, kararlara katılan ve katılmayanlar şeklinde ayrılarak 
belirlenmesi, neden kararlara katılmak konusunda çok istekli olmadıklarının ve 
kararlara katılmamalarının sonuçlarının ortaya konması da yararlı görülmekte, 
yapılacak araştırmalar için önerilmektedir.
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Abstract: It is more important to analyze foreign direct investments (FDI) 
than ever before, due to its growth effects and importance to the country‘s eco-
nomy. During the last century it could be noticed huge changes in world’s eco-
nomy, where very important role is given to various forms of capital movement 
across different countries. One of the most important tasks for a countries’ eco-
nomic policy has become to attract FDI. Thus, for this and many other reasons 
FDI plays a significant role in the development of international trade and es-
tablishment of direct, stable and usually long-lasting links between different 
economies. (1) The aim of this this study to explain the determinants, challen-
ges, and legal changes intended to enhance Turkey’s attractiveness for FDI. (2) 
The most important FDI determinants are economical conditions and stability, 
transportation costs, government politics, patents, property rights, market im-
perfection, lower risk and favorable competition, market size, labor force and 
production costs were examined. (3)  All these determinants affect to attracts 
FDI. According to this study, firstly Turkey is selected as a location for foreign 
direct investment (FDI). Secondly, the determinants are examined, Thirdly, the 
main challenges that affect the FDI environment in Turkey are determined, and 
the impact of these challenges on the FDI environment and the operations of the 
firms are measured. Finally, the impact of the legal changes introduced in the 
last five years on FDI environment and business plans of firms is analyzed (4).
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INTRODUCTION

During last three decades, the world economy has been increasingly integ-
rated, with foreign direct investment (FDI) becoming a particularly significant 
driving force behind the interdependence of national economies. (5) Because of 
lots of changes in the world economy, the capital movements across countries 
took an important role.  Attracting foreign capital and investments have become 
an important task for many countries’ governments. Foreign direct investments 
are one of the most important investments in order to establish, obtain and deve-
lop stable and long term relations between different economies. (6) According 
to the UNCTAD 2018 World Investment Report , Turkey was the second largest 
recipient of FDI in West Asia, behind Israel. The country has adopted a series 
of legislative reforms to facilitate the reception of foreign investment, such as 
the creation of Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), 
a showcase of the efforts undertaken to attract foreign operators. (7) The total 
amount of FDI flows in 2004 was $648 billion. While developed countries rece-
ived 64% of this figure, the percent of FDI inflows to developing countries was 
36% which was the peak level since 1997 (UNCTAD, 2005a, p. xix). (8) After 
reaching a record high (USD 22 billion) in 2007, FDI flows to Turkey have 
decreased. FDI reached USD 13.3 billion in 2016 and dropped to USD 10.8 
billion in 2017 according to UNCTAD World Investment Report and the Tur-
kish Ministry of Economy. (9) The amount of FDI undertaken in developed and 
developing countries were $542 billion and $334 billion with the shares of 59% 
and 41%, respectively (UNCTAD, 2006, p. xvii). It is also estimated that both 
the volume of FDI flows and the share of developing countries in FDI inflows 
will increase in the upcoming years (UNCTAD, 2005b). (10) 

PROBLEM STATEMENT

According to the World Bank, FDI refers to the net inflows of investment 
to acquire a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in 
an enterprise, operating in an economy other than that of the investor and can be 
further developed as the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other 
long term capital, and short-term capital as shown in the balance of payments 
in that economy. The International Monetary Fund (IMF) defined the (FDI) as 
the investment that involves a long-term relationship reflecting a lasting interest 
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of a resident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in an 
economy other than that of the investor. Unlike foreign bank lending (FBL) 
and foreign portfolio investment (FPI), FDI is characterized by “the existence 
of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and 
a significant degree of influence by the direct investor on the management of 
the enterprise”(12). MNCs are the major source of FDI –they generate about 
ninety-five percent of world FDI flows. Another type of FDI is cross-border or 
international merger and acquisitions (M&A). A cross-border M&A is the trans-
fer of the ownership of a local productive activity and assets from a domestic to 
a foreign entity (13). 

FDI INFLOWS BY COUNTRY and INDUSTRY

Main Invested Sectors 2017, in

Finance and insurance 19.5

Transport and storage 18.2

Manufacturing 17.0

Energy 12.7

Construction 8.4

Source: Turkish Ministry of Economy - Latest available data.

Main Investing Countries 2017, in %

The Netherlands 23.8

Spain 19.5

Azerbaijan 13.6

Austria 4.4

UK 4.4

Germany 4.0

In the first four months of 2018, the sum of net FDI recorded a 21.9 percent 
yearly decline from some $3.9 billion in the same period of 2017, state-run 
Anadolu Agency reported. According to official data, the amount of net FDI the 
country received was $609 million in January, $467 million in February, more 
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than $1 billion in March and $863 million in April. As the leading item on the 
Overseas direct investment account, equity investment direct inflow to Turkey 
was around $1.7 billion.  “In January-April this year, $638 million of the total 
equity capital entry was in the energy sector,” the ministry stated. The energy 
sector was followed by the manufacturing sector with $371 million and the fi-
nancial intermediation sector with $161 million. Including 18 branch offices, a 
total of 2,344 new foreign-backed firms were established in Turkey while ano-
ther 34 local companies benefited from international participants over the same 
period. In Turkey, some 61,500 companies with overseas capital were operating 
as of April, 37.2 percent of them linked to the EU. EU member states are by the 
largest group of investors (67.9% of total investment in 2017) in Turkey. Offici-
al report showed that over 23,500 of these companies are involved in the retail 
and wholesale trade sector, followed by real estate rental and business activities 
(9,980 businesses), and manufacturing (7,210 firms). Last year, Turkey attracted 
$10.9 billion in net interna-tional direct investment, nearly $7.5 billion of which 
was equity investment inflow, and the Economy Ministry issued 339 incentive 
certificates for projects valued at $25.6 billion. (11)

A BRIEF HISTORY of FDI

During the third millennium before Christ, Sumerian merchants, establis-
hed in the southern part of Mesopotamia (current Iraq), realized the necessity of 
having representatives based abroad to receive, to stock and to sell their com-
modities. (14) During the fourteenth century, the Hanseatic League which was a 
guild of German cities’ merchants set up trading posts in Bergen (Norway), Bru-
ges (Belgium), London (UK), and Novogorod (Russia). During the same period 
there were about one hundred Italian banks involved in multinational operations 
(15).  The seventeenth and eighteenth centuries witnessed the emergence of co-
lonial companies such as the Dutch and British East India Companies, the Mus-
covy Company, the Royal Africa Company, the Hudsons Bay Company, and the 
Virginia Company. (16) The Virginia Company was chartered in 1606 by King 
James 1 to establish the first permanent English settlement in Jamestown (State 
of Virginia in the current USA) (17). By the end of the nineteenth century to the 
first two decades of the twentieth century, quite a few European companies were 
enjoying extracting minerals, running farms, manufacturing goods in overseas 
territories in Africa, America, Asia, and Australia. Some American and Europe-



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

652

an companies operating affiliates abroad before the First World War were: Le-
ver, Singer General Electric, Courtaulds, Nestlé, Michelin, Hoechst, Orenstein 
& Koppel, and Edison (18). In 1914, this latter accounted for 90 percent of all 
international capital movements (FBL, FDI, FPI, government loans, grants…). 
The major providers of the £9,500m invested abroad in 1914 were Great Britain 
(43 percent), France (20 percent), and Germany (13 percent) (19). The main 
recipients of these funds were other developed countries in North America and 
Europe. The only main determinant of international capital movement was inte-
rest rate differentials. The Depression of 1929 and World War II caused down-
turns in international business activities. After the Second World War, official 
gifts and loans, followed by direct investments made up the most important 
international capital flows (20). In the early 1960s, the term MNC was introdu-
ced in the economic literature to refer to those firms operating in more than one 
country. (21). In the early 1990s, cross-border capital flows rose sharply. Their 
composition also changed in meaningful ways. An increasing share of flows di-
rected towards developing countries (Calvo et al., 1996) largely took the form of 
foreign direct investment (FDI) rather than portfolio or equity flows. Following 
the sharp decline in capital flows worldwide precipitated by the global crisis of 
2007-2008, FDI flows to developing countries rebounded more quickly than 
other components of global capital flows (Duttagupta et al., 2011) and remain 
high, at roughly 10 percent of gross fixed capital formation.

DETERMINANTS

Given the fact that under normal circumstances foreign direct investment 
(FDI) is more costly than other alternatives such as exporting and licensing.  
FDI is “expensive because a firm must bear the costs of establishing production 
facilities in a foreign country or of acquiring a foreign enterprise” and it bears 
certain risks due to problems arising from involving in operations abroad which 
may not be predicted in advance. Yet theoretical and empirical studies regarding 
the FDI movements have identified various determinants that impact investment 
decisions: market conditions, regulations, incentives, factor costs, firms’ strate-
gies, and so on.

Until the end of 1990s, the literature investigating FDI determinants and 
location choice by multinational enterprises (MNEs) predominantly focused on 
“certain important traditional demand factors such as wage rates, capital costs, 
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market size, and the proximity of the local market” ( 22) whereas the increase 
in the FDI movements cannot be accounted for without taking into conside-
ration “the non-traditional factors”. As a result, the FDI literature examining 
the MNEs activities has paid more attention to the non-economic determinants 
such as institutions, political risk, incentives (23) In this study, my aim is to 
investigate whether there have been any changes in the weight of the determi-
nants affecting the decisions of foreign investors for their location choices. The 
second aim of our study is to analyze the problems faced by foreign equities in 
Turkey and the pace of progress achieved in the solution of these problems and 
the prospects of further improvement in the upcoming years. Our third aim is to 
analyze the impact of legal changes introduced within the last five years on the 
FDI environment and business plans of foreign equities. (24)

MARKET POTENTIAL

Market size and its growth potential have been considered as the most im-
portant factors influencing the location for investment. “A large market” is, ge-
nerally, associated with a higher demand. Therefore, other things being equal, a 
large market is expected to be more successful in receiving FDI flows, especial-
ly for “market-seeking FDI” (Asiedu, 2003, p. 11).

FACTOR COSTS

Market size and potential market growth are not the only factors that affect 
the location choice of FDI. Firms prefer to invest abroad to benefit from the re-
sources that are not available in the home country or that have price advantages 
compared to that of home country. Natural resources, low labor, raw materials 
and transportation costs are some examples of those resources. According to the 
“neoclassical theory of FDI determinants”, the main motivation behind a firm’s 
decision to make a foreign investment is “manufacturing 44 costs advantages” 
(Resmini, 2000, p. 676).

OPENNESS

Openness of an economy has been considered to play a role in FDI flows. 
“The trade (import plus export) share of GDP” reflects the degree of openness of 
a country (Addison and Heshmati, 2003, p. 10). Analyzing data from 79 count-
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ries, Sachs and Warner (1995) found an association between “openness and 
growth rate of GDP per capita”.

RISK

Political and economic risk plays a determining factor in the FDI attractive-
ness of a country.  Economical and political instability and high inflation impact 
FDI inflows negatively. Trade deficit is another type of economic risk. In gene-
ral, however, “trade surplus” is considered as the “indicative of a dynamic and 
healthy economy with export potential and is therefore more likely to encourage 
FDI” (Chakrabarti, 2001, p. 100). The relationship between FDI and political 
risk in developing countries, Jun and Singh (1996) report that high levels of 
political risk influence the FDI negatively. A similar study conducted by Harms 
(2002) for developing countries reached the same conclusion.

INCENTIVES

Use of incentives by host country governments can also be a means of 
attracting FDI. An increasing number of host governments also provide various 
forms of investment incentives to encourage foreign owned companies to invest 
in their jurisdiction.1 These include fiscal incentives such as tax holidays and 
lower taxes for foreign investors, financial incentives such as grants and pre-
ferential loans to MNCs, as well as measures like market preferences, infrast-
ructure, and sometimes even monopoly rights. Although some FDI promotion 
efforts are probably motivated by temporary macroeconomic problems such as 
low growth rates and rising unemployment, there are also more fundamental 
explanations for the increasing emphasis on investment promotion in recent ye-
ars (25)

CHALLENGES

As a developing country, Turkey has various economic, political, social and 
institutional problems which influence not only the foreign direct investment 
(FDI) environment of Turkey, but also the operations and business plans of fir-
ms invested in Turkey. In this study of FDI firms in Turkey, Erden (1996) analy-
zed the problems faced by investors at that time and pointed at “the inconsistent 
macroeconomic policy” (p. 184) as the most significant problem. The study 
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showed that from the investors’ point of view, “the regulatory environment, the 
absence of inflation accounting system, the existence of corruption, the recog-
nition of patent rights, incentives, environmental protection legislation and the 
insufficient development of financial markets” were regarded as “moderately 
serious” problems, while “problems related to the absence of generally accep-
ted accounting standards, recognition of goodwill/brand equity, land availability 
and the social problems of expatriate families” were considered as “the least 
serious” ones (p. 184- 85). (26)

LEGAL CHANGES 

The national and international policy environment, including law and the 
legal system, can have an effect on the direction and flow of investment flows. 
The legal system can influence an investors’ perception of risks and returns of 
an investment positively or negatively. Raising transaction costs through appli-
cation of certain laws and regulations may cause the investors to demand more 
returns on their investment. (27) Laws and regulations can decrease returns or 
increase risks to investors. To start with restriction on foreign investment entry, 
approximately no country will apply an outright ban on entry of foreign invest-
ment, but still less restrictive bans do exist (among others sectoral bans, like 
limits or prohibits of having an interest in electrical power generation). The re-
ason for these bans is protection of public interest. Licensing requirements, ad-
ministrative approvals, foreign exchange restrictions, operational requirements, 
restrictions on access to and use of land and natural resources and taxation are 
also obstacles imposed on foreign investment.(28) There must be a balance 
between protecting national interests through legal rules (can be obstacles to 
investors) and stimulating beneficial foreign investment.

MATERIAL and METHOD

In this study as a material, GDP Per Capita (29),  Exchange Rate (30),  FDI 
(31), Interest Rate (32),  and Ease of doing business in Turkey (33),  used as  
macro economical variables. All the variables show the years between 2006 to 
2017.  

As a method, Pearson Moment Correlation Coefficients are calculated for 
each relationship between variables.
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Formula-1: Pearson Moment Correlation Coefficient for the population 
and for the sample are given as: 

 or                respe-
ctively. (Source: https://www.oreilly.com/library/view/r-data-mining)

If the resultant value – r is close to +1, this indicates a strong positive cor-
relation.

If the resultant value – r is close to -1, this indicates a strong negative cor-
relation.

FINDINGS

Foreign Direct Investment has only relation with interest rate. According 
to the below correlation table, correlation coefficient between FDI and interest 
rate was found to be 0.648 with the P-Value: 0.023, which is significant at alp-
ha = 0.05. According to the below findings it shows that interest rate increases 
also foreign direct investment increases. When intrest rate increases, production 
stops and most of the producers start to put their money in the bank as a depo-
sit to get more revenue from the bank. When the production stops in Turkey, 
foreign investors start to intrest with Turkey for investment cause competition 
decreases because of local producers stops production. 

FDI is not significant with other variables such as GDP, Exchange rate,  
Ease of doing business in Turkey because correlation coefficient is not signifi-
cant. 
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Table 1. SPSS 25.0 Output for the Correlations Between Macroeconomic 
Indicators

Correlations

GDP per 
Capita

Exchan-
ge Rate

Foreign 
Direct 
Invest.

Interest 
Rate

Ease of 
Doing 
business

GDP per Capita Pearson Cor-
relation

1 ,281 -,214 -,620* -,339

Sig. (2-tailed) ,377 ,505 ,032 ,281

N 12 12 12 12 12

Exchange Rate Pearson Cor-
relation

,281 1 -,361 -,322 -,389

Sig. (2-tailed) ,377 ,250 ,308 ,211

N 12 12 12 12 12

Foreign Direct 
Invest.

Pearson Cor-
relation

-,214 -,361 1 ,648* -,150

Sig. (2-tailed) ,505 ,250 ,023 ,642

N 12 12 12 12 12

Interest Rate Pearson Cor-
relation

-,620* -,322 ,648* 1 -,122

Sig. (2-tailed) ,032 ,308 ,023 ,705

N 12 12 12 12 12

Ease of Doing 
business

Pearson Cor-
relation

-,339 -,389 -,150 -,122 1

Sig. (2-tailed) ,281 ,211 ,642 ,705

N 12 12 12 12 12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CONCLUSION and DISCUSSION

This study focused on determinants, challenges and legal changes of fo-
reign direct investment in Turkey for period between 2006-2017. This period 
is one of the most important in country’s history because the Turkish economy 
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encountered with serious global, regional, and domestic challenges during this 
period. The 2008 global financial crisis affected all the countries economy in ge-
neral and developing countries economy including Turkey. (34) Two significant 
remarks could be made as a supportive to future prospects of FDI inflows to Tur-
key. First of all, Turkey has diversified industrial manufacturing and structure 
despite having no oil resources. Nearly half of FDI inflows to Turkey in recent 
years are from the manufacturing sector which is a positive sign for the future. 
Secondly, Turkey’s young and growing population, its dynamic economy, com-
paratively low labor costs, and strategic location with access to regional markets 
in Europe, the Middle East, Africa and Central Asia make it an ideal country for 
future FDI inflows. (35)

For further studies sample size of the years must be increased and more 
macroeconomic indicators must be taken into consideration. 
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VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA 
UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇAVDAR
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Öz: Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için en önemli koşul, yeterli ve sürekliliği olan finansman kay-
naklarına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz önünde bu-
lundurulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda, vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir 
önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, devletin vergi kaynaklarından en yüksek 
faydayı sağlayabilmesi için de etkin bir vergi denetim sistemi gereklidir. Vergi-
ler, devletin kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacıyla kişi ve ku-
rumlardan ödeme güçlerine göre karşılıksız, zorunlu ve kanunlara dayalı olarak 
aldığı ekonomik değerlerdir. Çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmak-
tadır. Beyan esasının özünde ise, mükellefler aktif bir rol oynamaktadır. Beyan 
esasının başarısında, mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki bilgile-
rin doğruluğu, diğer bir ifadeye, mükelleflerce beyan edilen bilgilerin gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığı büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kamu 
gelirleri içerisinde en önemli paya sahip olan vergilerin tam ve zamanında tah-
sil edilebilmesi için mükellef beyanlarının denetlenmesi kaçınılmaz olmakta-
dır.  Vergi idaresinin en önemli uygulamalarından birisi olan vergi denetimi, 
gerek vergi mükelleflerinin gerekse denetim elemanlarının vergiler karşısındaki 
tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Vergi denetiminin mükellef-
lerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmediklerinin tespit 
edilmesi amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilen düzenli faaliyetleri ifade 
ettiğini düşündüğümüzde, özellikle vergi denetimi, vergi mükelleflerinin ver-
gi ve vergi denetimi konusundaki tutum ve davranışlarını etkileyen, vergi bi-
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lincinin oluşmasını ve vergiye gönüllü uyumun artmasını sağlayan önemli bir 
faktördür. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi müessesesi 
ele alınarak, bu ülkelerin vergi denetimi alanındaki uygulamaları incelenmiştir. 
Çalışmanın amacı, teoride vergi denetimi uygulamalarını irdeleyerek, Türkiye 
ve Japonya’daki vergi denetimi uygulamalarının benzer ve farklı yönlerini or-
taya koymaktır.

GİRİŞ 

Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine geti-
rebilmesi için en önemli koşul, yeterli ve sürekliliği olan finansman kaynakla-
rına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz önünde bulundu-
rulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir önem 
taşımaktadır.

Vergiyi, devletlerin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla ödeme gücü 
olanlardan, ödeme güçlerine bağlı olarak, karşılıksız, cebri ve kanunlara dayalı 
olarak alınan nihai ödemeler şeklinde tanımlayabiliriz. Verginin alacaklısı ve 
borçlusu olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Vergi borçlusu olarak nitelendi-
rilen gerçek ve tüzel kişiler, vergi kanunları çerçevesinde vergisel yükümlülük-
lerini yerine getirmek zorundadırlar. Vergi alacaklısı olarak nitelendirilen devlet 
ise, vergi mükelleflerinin vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine 
getirip getirmediğini kontrolünden ve vergilerin toplanmasından sorumludur.

Çağdaş vergi sistemlerinde kamu harcamalarının finansmanı açısından te-
mel kaynak olan vergiler beyan esasına göre tahsil edilmektedir. Ülkemizde de 
uygulanan vergilerin büyük kısmında beyan esası geçerlidir. Beyan esasında 
mükellefler vergiye tabi gelirlerini kendileri beyan ettiklerinden, vergi idaresi 
ile mükellef ilişkilerinin son derece uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü vergi 
mükelleflerinin bazıları vergisel yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında ye-
rine getirirken, bazıları ise bu yükümlülükleri bir yük olarak algılamaktadırlar. 
Bu sebeple vergi mükellefleri çoğu zaman vergi bilinci ve ahlakının yeteri kadar 
gelişmemesi, vergi mevzuatının karmaşıklığı gibi nedenlerle elde ettikleri gelir-
lerin tamamını veya bir kısmını beyan etmekten kaçınma eğilimindedirler. İşte 
bu noktada vergi denetimi müessesesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 
vergi denetimini, ödenmesi gereken vergilerinin doğruluğunu araştırmak, tespit 
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etmek ve vergi idaresi ile mükellefler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ka-
nunlarla belirlenen ilkelere uygunluğunun araştırılması olarak tanımlayabiliriz.

Japonya’da vergilerin toplanması ve diğer vergilendirme işlemlerinin ye-
rine getirilmesinden sorumlu olan birim, Japonya Maliye Bakanlığı’na bağlı 
Ulusal Vergi Dairesi (National Tax Agency) (NTA)’dır. NTA’ya bağlı denetim 
elemanları; vergi dairesinde ve işyerinde denetim olmak üzere iki tür denetim 
yöntemi kullanarak vergi denetimlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise, 
Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer gelir kanunları kapsamında gerçekleştiri-
len vergi denetim faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDKB) aracılığıyla yerine getirilmektedir. 

Çalışmada, Türkiye ve Japonya’da uygulanan vergi denetimi uygulamaları-
na ilişkin genel çerçeve çizilmeye çalışılmış; bu bağlamda ilk olarak, Türkiye’de 
vergi denetimlerinin nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiğine 
yer verilmiştir. İzleyen kısımda ise, Japonya’daki vergi denetim uygulamaları 
ele alınarak, vergi denetiminde kullanılan yöntemlere değinilmiştir.

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ

Ülkemizde vergi denetimi Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra denetim 
birimleri aracılığıyla gerçekleşmekteydi. Merkez teşkilatı denetim birimleri; 
maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile gelirler kontrolörlerinden oluşmaktay-
dı. Taşra teşkilatı denetim birimleri ise; ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi 
müdürleri ve vergi denetmenleriydi. Ancak 2011 yılında yapılan düzenlemeler 
ile vergi denetim birimlerindeki bu çok başlılık ortadan kaldırılarak “vergi mü-
fettişi” unvanı getirilmiş ve vergi denetimi tek çatı altında toplanmıştır.

VUK ve diğer gelir kanunları kapsamında gerçekleştirilen vergi denetim 
faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan VDKB aracılığıy-
la yerine getirilmektedir. Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
daki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nın 20. maddesine göre 
12.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 646 Sayılı KHK ile değişiklik yapa-
rak VDKB’yi oluşturmuş ve bütün denetim birimlerini aynı çatı altında topla-
mıştır.

VDKB, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup 
Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi 
Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. Vergi Müfettişlerinin ülke çapındaki çalışma 
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esasları, devamlı ve geçici görev yerlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Ver-
gi Müfettişleri gerek devamlı, gerekse geçici inceleme yerlerinde ekip halinde 
veya tek başlarına çalışırlar (VDKB, 2018). 

VUK ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak, ge-
len ihbar ve şikayetleri değerlendirmek ile vergi kaçırma ve vergiden kaçın-
maya yönelik gerekli önlemlerin alınması konusunda araştırmalar yapmak gibi 
VDKB’ye verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümü-
nün sağlanmasında uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan VDKB’ye 
bağlı olarak aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir;

	Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,
	Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,
	Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,
	Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlığı.

Türkiye’de Vergi Denetimi

Türkiye’de 10.07.2011 tarihli 646 Sayılı KHK ile Maliye Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı KHK’da yapılan düzenlemelerle bir-
likte 12.07.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VDKB oluşturulmuştur. 
Vergi denetimi yapmaya yetkili olanları ise; ilin en büyük mal memuru, ver-
gi dairesi müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında 
müdür kadrolarında görev yapanlar ile VDKB’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 
vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcıları şeklinde sıra-
layabiliriz.

Türkiye’de Vergi Denetim Yöntemleri

Ülkemizde uygulanan vergilerin büyük bir kısmı beyan esasına dayanmak-
tadır. Buna göre, vergi idaresi tarafından yapılan tarh işlemi mükellef beyanla-
rına dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, vergi tahsila-
tının tam ve doğru olarak yapılabilmesi için mükelleflerin çeşitli yöntemlerle 
denetlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. İşte bu noktada, vergi idaresi, mükellef be-
yanlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını çeşitli vergi denetim yöntemleri ile 
incelemektedirler. Ülkemizde uygulanan denetim yöntemlerini; yoklama, vergi 
incelemesi, arama ve bilgi toplama şeklinde sıralayabiliriz. 
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Yoklama

Yoklama, genel olarak mükelleflerin mükellefiyetle ilgili ödev ve yüküm-
lülüklerini kanuna uygun bir şekilde yerine getirip getirmedikleri konusunda 
vergi idaresinin yaptığı kontrol ve tespit çalışmalarını ifade etmektedir (Arıca ve 
İyibil, 1985: 16). VUK’un 127. maddesinde yoklama, “mükellefleri ve mükelle-
fiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek” 
şeklinde tanımlanmaktadır.

VUK’un 129. Maddesinde yoklamaya yetkili olanlar sayılmıştır. Buna göre 
yoklama yetkisi olanları; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili 
makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler ve vergi incelemesinde 
yetkili olanlar şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca, 2005 tarihinden itibaren 5345 Sa-
yılı Kanunun 34/4 maddesiyle gelir uzmanları da yoklama yetkilileri arasında 
sayılmaktadır.

Vergi İncelemesi 

Vergi incelemesi; mükellefin ödediği ya da ödemesi gereken vergilerin 
doğruluğunu defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerektiğinde fiili envanter ve 
harici araştırmalar yapmak suretiyle araştırmak, tespit etmek ve gerçeğe uygun 
olmayanların uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek; mükellefin 
defter, kayıt ve belgeleri üzerinde incelemelerin yapılması (revizyon) ile defter 
ve belgelere bağlı olmaksızın harici araştırma ve incelemeler yapılarak (araştır-
ma) ödenmesi gereken vergi ve beyanların doğrulunun derinlemesine araştırıl-
ması ile mümkündür (Erdağ, 2006:84). Ayrıca, VUK’un 134. maddesinde vergi 
incelemesinde amacın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, 
tespit edilmesi ve sağlanması şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

Vergi incelemesinin hukuki dayanağını ise, VUK’un 1., 2. ve 137. maddele-
rinde ifade edilmektedir. Buna göre, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve 
resimler dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idareleri-
ne ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar vergi incelemesi kapsamındadırlar. 
Bununla birlikte söz konusu vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve 
zamlar da vergi incelemesine tabidir. Ayrıca incelemeye tabi olanlar; VUK’un 
137. maddesinde bu kanun ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, ev-
rak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel 
kişiler şeklinde belirtilmiştir.
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VUK’un incelemeye yetkililer başlığını taşıyan 135. maddesinde ise vergi 
incelemesine yetkili olanlar sayılmıştır; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yar-
dımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri, GİB’in merkez ve 
taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır.

VUK’un 135. maddesinde sayılan vergi incelemesine yetkili olanlar dışın-
da “takdir komisyonlarının”, “bankalar yeminli murakıplarının” ve “vergi yargı 
organlarının” inceleme yetkileri bulunmaktadır. Ancak bu yetki sınırlı bir yet-
kidir ve ancak kanunların belirlediği alanlarda kullanılmalıdır (Tekin ve Çelik-
kaya, 2014: 179).

Arama

Vergi mükelleflerinin denetlenmesi yollarından bir diğeri ise aramadır. Ara-
ma önemli bir denetim yöntemidir ve diğer yöntemlerden ayrılan yönleri bulun-
maktadır. Aramayı diğer yöntemlerden ayıran özelliği ise, bu yöntem ile elde 
edilecek bilgilerin daha çok gizlenen bilgilere yönelik olmasıdır.

VUK’un 142.-147. maddelerinde düzenlenen arama, bir ihbar ya da incele-
me sonucu vergi kaçırdığı yolunda kuvvetli belirtiler bulunan kişinin ve olayla 
ilgili bulunan üçüncü kişilerin nezdinde ve üzerlerinde vergi kaybı ve vergi su-
çuna ilişkin delillerin toplanması için yapılan bir araştırmadır (Öncel, Kumrulu, 
Çağan, 2006: 101).

VUK’un arama yapılabilecek haller başlığını taşıyan 142. maddesinde ara-
ma yapılabilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir. Buna göre; 

	İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdı-
ğına işaret eden belirtiler bulunması,

	Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların gerekçeli bir yazı ile arama 
kararı vermeye yetkili sulh hakiminden talep etmesi,

	Sulh hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi ge-
reklidir.

Bilgi Toplama

Vergi denetimi gerçekleştirilirken denetim elemanları, çeşitli vergiler bakı-
mından mükelleflerin defter, belge ve işlemlerini incelerken bazı denetim yön-
temlerinden faydalanmaktadırlar. Bu yöntemlerden birisi de bilgi toplamadır. 
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Denetim elemanlarının topladıkları bu bilgiler vergi denetiminde öncelikle kul-
lanılacak kaynaklardan birisidir. 

Bilgi toplama müessesesi, VUK’un 148 ve izleyen maddelerinde düzen-
lenmiştir. Buna göre, kamu idare ve müesseseleri, mükellefler ve mükelleflerle 
muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı 
veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye 
mecburdurlar. 

Ayrıca devamlı bilgi verme zorunluluğu, bazı konularda düzenli bilgi akı-
şı şeklinde de söz konusu olabilmektedir (Organ, 2008: 148). Bu bağlamda, 
VUK’un 150. maddesine göre; Sulh Yargıçları, İcra, Nüfus ve Tapu Memurları, 
yabancı memleketlerdeki Türk Konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar, 
Mahalle ve Köy Muhtarları ile banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden 
gerçek ve tüzelkişiler her ay öğrenmiş oldukları ölüm olayları ile intikalleri ertesi 
ayın 15. günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.

İstenilen bilgilerin verilmemesi veya eksik ya da yanlış verilmesi durumun-
da, VUK’un mükerrer 355. maddesine göre, bu kanunun 148,149 ve 150.  mad-
delerinde yer alan zorunluluklara uymayan kişi ve kurumlara özel usulsüzlük 
cezası kesilir.  Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine geti-
rilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan 
sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve 
belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edil-
memesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması yolu-
na gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin 
yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 
yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı 
olarak bildirilme şartı aranmaz. Bununla birlikte, özel usulsüzlük cezası kesil-
mesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu 
mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetle-
rin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat 
artırılarak uygulanır.

JAPONYA’DA VERGİ DENETİMİ ve YÖNTEMLERİ

Japonya’da modern anlamda vergi sistemi, Meiji Restorasyonu (1868)’ den 
yaklaşık 20 yıl sonra oluşturulmuştur. O döneme kadar Japonya’da toplanan 
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vergilerin  % 80’inden fazlasını arazi vergileri oluşturmaktaydı (MOF, 2006:1). 
2003’te gerçekleştirilen vergi reformu ile “arzu edilebilir bir vergi sistemi”nin 
oluşturulması yönünde ilk adım atılmıştır (MOF, 2006: 18).

1 Haziran 1949’da Japonya Maliye Bakanlığına bağlı NTA kurulmuştur. 
NTA, ulusal vergilerin toplanması ve diğer vergilendirme işlemlerinin yerine 
getirilmesinden sorumlu tutulmuştur. NTA’nın kurulmasından önce ise bu gö-
rev, Japonya Maliye Bakanlığı Vergi Bürosu tarafından yürütülmekteydi. Ör-
gütsel alanda yaşanan bu reform ile birlikte NTA bünyesinde merkez, bölgesel 
vergi büroları ve vergi dairelerinden oluşan üç katmanlı bir yapı oluşturulmuştur 
(NTA, 2003: 8). 

Japonya’da Vergi Denetimi

Japonya’da gelir ve kurumlar vergisi gibi ulusal düzeydeki vergilerde be-
yan esası uygulanmaktadır. Vergi idaresinin, mükellefler tarafından verilen be-
yannamelerin vergi kanunlarına uygunluğunu incelemek ve varsa yapılan hata 
ve hilelerin önlenmesi için gerekli işlemleri yapmak amacıyla konuyla ilgili bü-
tün materyallere ulaşma yetkisi bulunmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Japon 
vergi kanunları vergi idaresine önemli yetkiler vermektedir. Bu yetkilerden en 
önemlisi de vergi idaresinin mükellefler üzerindeki denetim yetkisidir (Ishimu-
ra, 1995: 46).

2011 yılında Japonya’da gerçekleştirilen vergi reformu ile birlikte vergi de-
netimi alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. Vergi denetimi alanında yaşa-
nan bu değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir (Baker ve McKanzie, 2013: 2-3);

Önceden Bildirme; vergi denetimi yapılmasına başlanmadan önce, vergi 
idaresi tarafından vergi mükellefine veya avukatına aşağıdaki bilgileri içeren 
resmi bir bildirim yapılmalıdır;

	Denetimin yapılacağı tarih,

	Denetimin yapılacağı yer,

	Denetimin amacı,

	Denetime tabi olacak vergi türleri,

	Denetimin hangi vergilendirme dönemini kapsayacağı,

	İlgili defter, belge ve diğer kayıtların gözden geçirileceği,
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	Denetim işleminin uygun bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kanun ve 
yönetmeliklere göre gerekli bilgilerin elde edilmesi.

Denetimin Tamamlanması İle İlgili İşlemler; vergi denetimi yapıldıktan 
sonra, vergi idaresinin mükellef hakkında özel bir değerlendirme yapmasına 
gerek olmadığı hallerde, söz konusu durumun mükellefe bildirilmesi gerekmek-
tedir. Buna karşılık, vergi idaresinin özel bir değerlendirme yapması gereken 
durumlarda, vergi mükellefine denetimin sonuçları açıklanmalı ve vergi beyan-
namesi üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Denetimin Tekrarlanması İçin Gereken Koşullar; 2011 yılında gerçek-
leştirilen reform öncesinde Japon vergi kanunlarında mali yıl içerisinde yapı-
lan denetimin tekrarlanması ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmuyordu. Ger-
çekleştirilen reformla birlikte, vergilendirme dönemiyle ilgili yeni bir bilginin 
ortaya çıkması ve denetim esnasında bir hata yapılması gibi durumlarda vergi 
idaresinin yeniden denetim yapabilmesinin önü açılmıştır. 

Japon vergi kanunlarına göre vergi denetimi dört gruba ayrılabilir (Ishimu-
ra, 1995: 46-47):

Bireysel Vergi Kanunları Kapsamında Vergi Denetimi; bu denetim gru-
bunda denetimler sonucunda yapılan düzeltmelerin, itirazların ve Ulusal Vergi 
Mahkemesi (National Tax Tribunal) (NTT) kararlarına yönelik olarak yapılan 
şikâyetler karara bağlanır.

Borçların Ödenmemesi Kapsamında Yapılan Vergi Denetimi; bu denetim 
gurubunda vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

Ulusal Düzeydeki Vergilerin İhlalinin Denetimi Kanunu Kapsamında Ya-
pılan Vergi Denetimleri; mükelleflerin vergi kaçakçılığına yöneldiği ve vergi 
kaçakçılığının arttığı dönemlerde gerçekleştirilen denetimlerdir.

Tamamen Gönüllülük Esası Kapsamında Yapılan Vergi Denetimleri; bu 
denetimler esas olarak bir kanun hükmüne dayanmamakla birlikte, daha çok 
idari bir işlem sonucu olarak gerçekleştirilen denetimlerdir. 

Japonya’da Vergi Denetimi Yöntemleri

Japonya’da vergi idaresi, yapılacak işlemlerin basit veya karmaşık olma-
sına bağlı olarak denetimlerin vergi dairesinde ya da işyerinde yapılmasına 
karar vermektedir.  Vergi dairesinde gerçekleştirilecek olan denetimler, vergi 
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mükellefinin ikamet ettiği yer vergi dairesince gerçekleştirilmektedir. İşyerinde 
gerçekleştirilen denetimler ise, mükelleflerin defter, belge ve kayıtlarını sakla-
dıkları yerde yapılmaktadır (Ishimura, 1995: 49).

Vergi Dairesinde Denetim; denetim için gerekli defter, belge ve kayıtların 
vergi dairesine getirilmesinin kolay olduğu hallerde gerçekleştirilen denetimler-
dir. Vergi dairesi tarafından gönderilen bir bildirim ile mükellef vergi dairesine 
davet edilir. Bu bildirimde yapılacak görüşme için belirlenen gün ve saat bilgi-
leri yer almaktadır. Ancak bu görüşme günü ve saati mükellefin talebi üzerine 
değiştirilebilmektedir (Ishimura, 1995: 49).

İşyerinde Denetim; işyerinde gerçekleştirilecek olan denetimlerde vergi 
dairesi mükellefe denetimin gün ve saatini yazılı olarak değil telefonla bildir-
mektedir. Bu bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir hüküm bu-
lunmamaktadır. Buna karşılık mevcut uygulamada bu bildirimler, denetimden 
önceki 4-7 gün arasında yapılmaktadır. Bazı durumlarda da haber verilmeden 
sürpriz denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak sürpriz denetimlerin yapılma 
ihtimali oldukça düşüktür (Ishimura, 1995: 49).

SONUÇ

Japonya’da vergiler ulusal ve yerel düzeyde gelir, servet ve harcamalar üze-
rinden alınan vergiler olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. NTA’ya bağlı 
olarak görev yapan denetim elemanları; vergi dairesinde denetim ve işyerinde 
denetim olmak üzere iki tür denetim yöntemi kullanarak vergi denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. 

Ülkemizdeki vergi sistemi ise, Japonya’ya benzer şekilde gelir, servet ve 
harcamalar üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Türkiye’de vergi deneti-
mi yapmaya yetkili olanları; vergi başmüfettişleri, vergi müfettişleri, vergi mü-
fettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev 
yapanlar şeklinde sıralayabiliriz. Denetim elemanları, mükelleflerin vergilendir-
meye yönelik olarak yaptığı işlemlerin doğru olup olmadığını; yoklama, vergi 
incelemesi, arama ve bilgi toplama gibi çeşitli yöntemleri kullanarak incele-
mektedirler. 

Türkiye’de vergi denetimi uygulamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
bağlı birimler tarafından yerine getirilirken, Japonya’da vergi denetim ile il-
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gili birim Japonya Maliye Bakanlığı’na bağlı NTA’dır. Ayrıca vergi denetimle-
ri, merkez ve taşra düzeyinde gerçekleştirildiğinden, Türkiye’de örgüt yapısı; 
merkez ve taşra örgütleri düzeyinde yapılandırılmıştır. Ancak, Japonya’da örgüt 
yapısı; merkez vergi büroları, bölgesel vergi büroları ve vergi daireleri şeklinde 
yapılandırılmıştır. Vergi denetimleri ise, genellik mükelleflerin işyerinde veya 
vergi dairelerinde yapılmaktadır. 

Japon vergi sistemi, ulusal ve yerel düzeyde gelir, servet ve tüketim üze-
rinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Japonya’da gelir ve kurumlar vergisi 
gibi ulusal düzeydeki vergilerde beyan esası uygulanmaktadır. Beyan esasının 
gereği olan vergi denetimi ise, mükellef beyanlarının incelenmesi ile hata ve 
hilelerin tespit edilerek kanunlara uygun olarak düzeltilmesini gerektirir. 2011 
yılında gerçekleştirilen vergi reformu ile vergi denetimi alanında değişiklikler 
yapılmıştır. Bu kapsamda; denetimlerin önceden bildirilmesine, denetimin ta-
mamlanmasına yönelik işlemlere, denetimin tekrarlanması için gerekli koşul-
lara, denetim sonuçlarına yapılan itiraz ve şikayet işlemlerine, vergi borçlarını 
ödemeyen mükelleflerin tespitine yönelik işlemlere, vergi kaçakçılığının arttığı 
dönemlere yönelik işlemlere ve idari işlemler sonrasında gerçekleştirilen dene-
timlere yönelik konularda önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

Japonya’da uygulanan denetim yöntemleri ile Türkiye’de uygulanan dene-
tim yöntemleri arasında bazı benzerlik ve farklılıklar bulunduğu görülmekte-
dir. Japonya’da vergi dairesinde ve işyerinde olmak üzere iki tür vergi denetim 
yöntemi uygulanmaktadır. Japonya’da uygulanan vergi dairesinde denetim ve 
işyerinde denetim yöntemleri, ülkemizde uygulanan vergi incelemesi yöntemi-
ne benzemektedir. Ancak, Japonya’da uygulanan vergi dairesinde denetim ve 
işyerinde denetim yöntemleri iki ayrı yöntem olarak kullanılırken, ülkemizde 
vergi incelemesi yöntemi, bazı istisnalar hariç işyerinde yapılmaktadır. Sonuç 
olarak, Japonya ve ülkemizde uygulanan denetim yöntemleri arasında büyük 
benzerlikler olduğu söylenebilir. 
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BÖLÜM III  
İSTATİSTİK EKONOMETRİ 

BİYOİSTATİSTİK 
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YÜZDE DEĞİŞİMLER İÇİN DÖRT FARKLI TEST 
İSTATİSTİĞİNİN AMPİRİK DAĞILIM ÖZELLİKLERİ: 

SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Handan ANKARALI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi 
AD, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim (MSPC) 
değerlerinin, 4 farklı istatistik ile test edildiğinde, bu istatistiklerin örnekleme 
dağılımlarını ve özelliklerini tanımlamak ve uygun test istatistiği konusunda 
açıklamalarda bulunmak amaçlandı. Altı farklı örneklem genişliği ve 3 farklı 
korelasyon yapısı dikkate alınarak bir simülasyon çalışması planlandı. Her bir 
koşul 40000 kez tekrar edildi. Hesaplamalarda FORTRAN programlama dili ve 
Minitab (ver. 16.0) programı kullanıldı. Pre-post ölçümler arasındaki değişim, 
MSPC ile ifade edildikten sonra, bu değişimin anlamlı olmadığına dair kurulan 
sıfır hipotezi, Mean/SEmean istatistiği ile test edildiğinde, istatistiğin dağılımı 
simetrik yapıda ancak iki tepe değerli bulundu. TrMean/SEmean istatistiğinin 
dağılımı simetrik ve tek tepe değerli bulundu. Bu teste ait örnekleme dağılımı-
nın varyansının daha küçük olduğu görüldü.  Median/IQR ve TrMean/IQR ista-
tistiklerinin dağılım şekli de tam simetrik ve tek tepe değerli bulundu. Örneklem 
genişliği arttıkça dağılımın varyansının küçüldüğü ve diğer iki istatistiğe göre 
daha dar aralıkta değerler aldığı belirlendi. Sonuç olarak, birinci istatistiğin iki 
tepe değerli ve platykurtic bir dağılım olması, ikinci istatistiğin ise leptokurtic 
bir dağılım olması nedenleriyle, modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim de-
ğerlerini test etmek için uygun bulunmadı.  Buna karşın 3 ve 4 nolu testlerin ör-
nekleme dağılımlarının normal dağılıma uyduğu fakat t-dağılımı göstermediği 
için t-testi ile test edilemeyeceği açıklandı. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Deneysel araştırmalarda eşleştirilmiş gruplar sıkça kullanılmaktadır. Bu tip 
denemeler literatürde matched designs veya paired designs olarak adlandırıl-
maktadır. En basit formu, uygulama öncesi (pre) ve sonrası (post) iki ölçüm 
içeren deney düzenleri olup, uygulama etkisi, yapılan iki ölçüm arasındaki fark-
lar alınarak değerlendirilir. Genelleştirilmiş formu tekrarlı ölçümlerde varyans 
analizi (repeated measurement analysis of variance) olarak adlandırılır.48

Uygulama etkisini incelemek amacıyla kullanılan farklar, her koşulda bu 
etkiyi, biyolojik anlamına uygun bir şekilde ifade edemediği gibi gerçek uygu-
lama etkisini de yansıtmayabilir. Çünkü başlangıç değeri büyük olan bir bireyde 
gözlenen farklılık ile başlangıç değeri küçük olan bir bireyde gözlenen farklılık 
aynı olduğu zaman, bu farklılık biyolojik olarak aynı anlama gelmemektedir. 
Mesela yüzdeki akne sayısını azaltmak amacıyla etkisi incelenen ilacın, bir ki-
şide akne sayısını 10’ dan 0’ a düşürdüğü, bir başka kişide ise 20’ den 10’ a 
düşürdüğünü gözlemlesin. Fark alındığı takdirde, ilacın her iki kişi de de aynı 
etkiyi yaptığı söylenir. Ancak araştırıcı bu değişimin gerçek biyolojik değişimi 
ifade etmediğini, birinci kişide klinik açıdan daha anlamlı bir değişim söz ko-
nusu olduğunu açıklar (Ankarali ve Ankarali, 2009). Literatürde bu ve benze-
ri durumlar için, kişilerin başlangıç değerlerindeki farklılığın değişim üzerine 
etkisini daha iyi giderebilmek amacıyla çeşitli değişim ölçüleri önerilmiştir.1 
Farkların yerine kullanılabileceği önerilen bu ölçütlerin hiçbiri hakkında derin 
bir araştırma ve fikir birliği bulunmamaktadır.1 

Ayrıca hangi test istatistiği ile test edileceği bilinmemektedir. Birçok araş-
tırmada, yüzde değişim ve oran gibi değişim ölçülerinin, asimetrik dağılım 
gösterdiği açıklanmış, bu nedenle simetrize edilmiş yüzde değişimlerin kulla-
nılabileceği vurgulanmıştır (Curran-Everett and Williams, 2015). Bu ölçünün 
ifade ettiği sonucu yorumlama zorluğu nedeniyle, üzerinde çok sınırlı sayıda 
araştırma yapılmış, dağılım özellikleri tanımlanmamıştır (Fay, 2006: ve diğ).

Literatürde en sık rastlamam değişim ölçüleri;49 50

1. Yüzde Değişim = PC = (𝑃𝑟𝑒−𝑃𝑜𝑠𝑡)/𝑃𝑟𝑒 𝑥100
2. Ratio = R = 𝑃𝑟𝑒/𝑃ost

48 https://pdfs.semanticscholar.org/9331/9f9e57224b38219385f2acdc4b1e3cf3dbae.pdf
49 https://pdfs.semanticscholar.org/9331/9f9e57224b38219385f2acdc4b1e3cf3dbae.pdf 
50 http://2011.isiproceedings.org/papers/950537.pdf
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3. Simetrize Yüzde Değişim = SPC = (𝑃𝑟𝑒-𝑃𝑜𝑠𝑡)/(𝑃𝑟𝑒+𝑃𝑜𝑠𝑡)∗100

4. Modifiye Simetrize Yüzde Değişim = MSPC = (𝑃𝑟𝑒-𝑃𝑜𝑠𝑡)/
(𝑃𝑟𝑒+𝑃𝑜𝑠𝑡)/2∗100

Farkların testinde one sample t-test veya diğer yaygın bilinen adıyla paired 
samples t-test kullanılmaktadır. Bu istatistik farkların ortalamasının farkların 
standart hatasına bölünmesiyle elde edilir ve istatistiğin örnekleme dağılımı 
t-dağılımıdır. Buna karşın PC, R, SPC ve MSPC için örnekleme dağılımı henüz 
bilinmemektedir. Literatürde, bu ölçülerden PC için simetrik olmayan bir dağı-
lım gösterdiği, SPC ve MSPC’ nin dağılımının da simetrik olduğu bilgisinin öte-
sinde bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak söz konusu ölçülerin dağılım şeklinden 
ziyade, bu ölçüler yardımıyla hesaplanan uygulama etkisinin, anlamlı bir etkiyi 
göstermediğine dair kurulan sıfır hipotezini test etmede kullanılacak istatistiğin 
dağılım özellikleri önemlidir. Farklar için kurulan hipotezin testinde kullanılan 
istatistiğin t-dağılımı göstermesi ve bu dağılımın özelliklerinin iyi tanımlanmış 
olması nedeniyle t-testi kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, literatürde hakkında kesin açıklamalar bulunmayan ve/veya 
henüz incelenmemiş olan şu sorulara cevap arandı:

• PC, R, SPC ve MSPC nasıl hesaplanır ve yorumlanır?

• Literatürde kullanılabilir bir ölçü olarak değerlendirilen MSPC ölçüsü 
için, olası test istatistiklerinin örnekleme dağılımları nasıldır?

MSPC için farkların testinde kullanılan t-testi kullanılabilir mi?

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Çalışmada Modifiye Simetrize Yüzde Değişim (MSCP) ve Fark ölçütleri 
kullanıldı. Ayrıca bu ölçütlerin sıfıra karşı hipotezinin testinde sırasıyla, Mean/
SEmean, TrMean/SEmean, Median/(Interquartile Range) ve TrMean/(Interqu-
artile Range) istatistikleri olmak üzere toplam 4 test istatistiği kullanıldı.

Simülasyon denemesinde, Dört farklı test istatistiğinin örnekleme dağılım-
larının özellikleri ile örneklem genişliği ve pre-post ölçümler arasındaki kore-
lasyon yapısı arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla düzenlenen simülasyon 
çalışmasında, aşağıda belirtilen 6 farklı örneklem genişliği ve 3 farklı korelas-
yon derecesi dikkate alındı. 

Rho=0.30, 0.60 ve 0.90
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n=10, 30, 60, 120, 500, 10000
Öncelikle yazılan simülasyon programının validasyonu için 6 farklı örnek-

lem genişliği ve 3 farklı korelasyon yapısından oluşan toplam 18 koşul için 
bivariate normal dağılımdan 40000 tekrarlı rastgele örnekler çekildi. Her bir 
örnek için Pre-Post farkları hesaplandı. Farkların ortalaması, standart hatasına 
bölünerek test istatistiğinin değeri hesaplandı ve elde edilen 40000 adet test 
istatistiğinin dağılım özellikleri incelendi.

Üretilen örneklemler için MSPC değerleri hesaplanarak 4 farklı test istatis-
tiğinin örnekleme dağılımları elde edildi. Toplam %5 yanılma düzeyinde elde 
edilen örnekleme dağılımlarının alt ve üst kuyruk değerleri belirlendi. Dağılım-
ların simetriklik yapısı incelendi, eğiklik ve diklik katsayıları hesaplandı. 

Simülasyonlarda ve grafiklerin elde edilmesinde Microsoft Power Station 
Developer Studio ve IMSL Library desteği ile FORTRAN programlama dili ve 
Minitab (ver. 16.0) programı kullanıldı.

BULGULAR

Simülasyon çalışmasında 40000 deneme sonucunda, ilk ve son ölçümler 
arasındaki farklara uygulanan test istatistiğinin dağılımı incelendiğinde, t-dağı-
lımı gösterdiği ve bu dağılıma göre birinci tip hatasının, %5 düzeyinde korun-
duğu görüldü (Şekil 1).
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Şekil 1. Simülasyon çalışmasında n=1000 için farklara uygulanan 
Mean/SEmean istatistiğinin örnekleme dağılımı (t-dağılımı)

İlk ve son ölçümler arasındaki değişim, MSPC ile ifade edildikten sonra, bu 
değişimin anlamlı olmadığına dair kurulan sıfır hipotezi, Mean/SEmean istatis-
tiği ile test edildiğinde, 

•	 İstatistiğin örnekleme dağılımının %2.5 yanılma olasılığındaki alt ve üst 
sınır değerleri, n=10 için ±1.887 bulundu. 

•	 n=10000 iken dağılımın alt ve üst sınırları ±1.710 olarak belirlendi. 
•	 Sınır değerlerin korelasyon yapısındaki değişimle birlikte önemli bir 

farklılık göstermediği gözlendi. 
•	 Bu dağılım simetrik yapıda ancak iki tepe değerli bulundu (Şekil 2).
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Şekil 2. Farklı Örneklem Genişliği ve Farklı Korelasyon Derecelerinde 
MSCP Ölçüsü için Mean/SEmean İstatistiğinin Ampirik Dağılımı

İlk ve son ölçümler arasındaki değişim, MSPC ile ifade edildikten sonra, 
bu değişimin anlamlı olmadığına dair kurulan sıfır hipotezi, TrMean/SEmean 
istatistiği ile test edildiğinde, 

•	 Test istatistiğinin örnekleme dağılımı simetrik ve tek tepe değerli bu-
lundu. 

•	 Dağılımın %2.5 yanılma olasılığındaki alt ve üst sınır değerleri, n=10 
iken ±1.622 ve n=10000 iken ±0.081 olarak hesaplandı. 

•	 Korelasyondaki değişimin bu değerlerde ondalık hanenin 3. basamağı-
nı etkilediği belirlendi. 

•	 Birinci istatistik ile karşılaştırıldığında sınır değerlerin daha dar aralık-
ta değiştiği, bir başka ifadeyle bu teste ait örnekleme dağılımının var-
yansının daha küçük olduğu görüldü (Şekil 3). 
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Şekil 3. Farklı Örneklem Genişliği ve Farklı Korelasyon Derecelerinde 
MSCP Ölçüsü için Trmean/SEean İstatistiğinin Ampirik Dağılımı

İlk ve son ölçümler arasındaki değişim, MSPC ile ifade edildikten sonra, 
bu değişimin anlamlı olmadığına dair kurulan sıfır hipotezi, Median/IQR ve 
TrMean/IQR istatistikleri ile test edildiğinde, 

• Her iki istatistiğin örnekleme dağılımları tam simetrik ve tek tepe de-
ğerli bulundu. 

• Örneklem genişliği arttıkça dağılımın varyansının küçüldüğü ve diğer 
iki istatistiğe göre daha dar aralıkta değerler aldığı belirlendi.

• Örnekleme dağılımının %95 ihtimalli alt ve üst sınır değerler; Median/
IQR istatistiği için n=10 iken ±0.430 ve n=10000 iken ±0.015 ve TrMe-
an/IQR istatistiği için n=10 koşulunda ±0.470 ve n=10000 koşulunda 
±0.029 bulundu (Şekil 4 ve Şekil 5). 
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Şekil 4. Farklı Örneklem Genişliği ve Farklı Korelasyon Derecelerinde 
MSCP Ölçüsü için Median/IQR İstatistiğinin Ampirik Dağılımı

İstatistiklerin örnekleme dağılımlarının eğiklik ve diklik katsayıları ince-
lendiğinde hepsinin eğiklik değeri, bütün örneklem genişliklerinde ve korelas-
yon yapılarında sıfıra çok yakın bulundu.  

Mean/SEmean istatistiğinin diklik değeri örneklem genişliğine bağlı olarak 
-0.5 ile -1 arasında değer aldı ve platykurtic bir dağılım sergiledi. TrMean/SE-
mean istatistiğinin diklik değeri örneklem genişliği arttıkça daha büyük ve 2 ile 
6.5 arasında değişen pozitif değerler aldığı görüldü. Bu sonuca göre, TrMean/
SEmean istatistiğinin Cauchy dağılımına benzer leptokurtic bir dağılım göster-
diğini söyleyebiliriz. Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin diklik değer-
leri sıfıra çok yakın bulundu. Ayrıca bu iki istatistiğin normal dağılıma uyumu 
Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendiğinde her ikisinin de normal dağılım 
gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Bulunan sonuçlar, incelenen 4 istatistiğin örnekle-
me dağılımının da, t-dağılımı olmadığını gösterdi.
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Şekil 4. Farklı Örneklem Genişliği ve Farklı Korelasyon Derecelerinde 
MSCP Ölçüsü için TrMean/IQR İstatistiğinin Ampirik Dağılımı

SONUÇ 

Çalışmada kullanılan 4 istatistiğin örnekleme dağılımı simetrik yapıda bu-
lundu. Mean/Semean istatistiğinin iki tepe değerli ve platykurtic bir dağılım 
olması, TrMean/Semean istatistiğinin leptokurtic bir dağılım olması nedenleriy-
le, modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim değerlerini test etmek için uygun 
bulunmadı.  

Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin örnekleme dağılımları, nor-
mal dağılıma uyduğu ancak t-dağılımı göstermediği için t-testi ile test edileme-
yeceği sonucuna ulaşıldı. 

Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin örnekleme dağılımları yardı-
mıyla birinci tip hatayı sınır değerde koruyacak ve güçlü sonuçlar verecek yeni 
tablo değerleri üretilebileceği sonucuna ulaşıldı.

Elde edilen sonuçlar, biyolojik değişimi farklara göre daha iyi tanımlayan 
MSPC ölçüsü için Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin istatistiksel 
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özelliklerinin (Birinci tip hata ve testin gücü) incelenmesi gerektiği sonucuna 
ulaştırdı. 
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MODİFİYE SİMETRİZE YÜZDE DEĞİŞİM İÇİN YENİ BİR 
TEST İSTATİSTİĞİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Handan ANKARALI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi 
AD, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, simetrik ve normal dağılım gösterdiği belirlenen iki 
test istatistiğinin, çeşitli koşullarda, örnekleme dağılımlarına ait %95 ihtimalli 
güven aralığındaki kuyruk değerlerini belirlemek ve bu değerlere göre söz 
konusu testlerin gerçekleşen birinci tip hataları ve güçlerini incelemek, uygun 
test için önerilerde bulunmak amaçlandı. Altı farklı örneklem genişliği ve 3 
farklı korelasyon yapısı dikkate alınarak bir simülasyon çalışması planlandı. 
Her bir koşul 40000 kez tekrar edildi. Eğitim verisi kullanılarak Median/IQR 
ve TrMean/IQR istatistiklerinin örnekleme dağılımları ve %95 ihtimalli alt 
ve üst sınır değerleri elde edildikten sonra her iki test istatistiğinin birinci tip 
hata yapma olasılıkları ve belirlenen 4 farklı etki büyüklüğü için testlerin güç 
değerleri hesaplandı. Hesaplamalarda FORTRAN programlama dili ve Mini-
tab (ver. 16.0) programı kullanıldı. Median/IQR istatistiğinin 18 farklı koşul 
için hesaplanan birinci tip hata yapma olasılıklarının çoğunluğu %5’ e çok ya-
kın değer aldı. TrMean/IQR istatistiğinin sonuçları da benzer bulundu. Ayrıca 
küçük örneklem genişliği ve etki büyüklüklerinde testlerin gücü düşük çık-
tı. Diğer örneklem genişliklerinde 1SD etki büyüklüğünde yeterli güce n>60 
iken ulaştığı, 1.5SD etki büyüklüğünde n>30 iken gücünün istenen seviyelere 
çıktığı ve son olarak 2SD etki büyüklüğünde testlerin %100 gücü yakaladığı 
belirlendi. Sonuç olarak orta veya büyük örneklem genişliklerinde farklara 
eşleştirilmiş gruplarda t-testi yapmak yerine, MSPC için Median / IQR istatis-
tiğini kullanmak daha çok avantaj sağlayacaktır. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Farklı zamanlarda veya koşullarda alınan bağımlı ölçümler arasındaki deği-
şimi ifade etmek için basit farklar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Ankarali 
ve Ankarali, 2009). Ancak biyolojik olaylarda basit farklar değişimi doğru bir 
şekilde tanımlamayabilir (Curran-Everett and Williams, 2015). Böyle durum-
larda her ne kadar farkların teorik dağılımı ve özellikleri iyi tanımlanmış olsa da 
veri analizinde kullanılması bir anlam ifade etmez. Konunun tartışıldığı kaynak-
larda, önerilen alternatif ölçütler söz konusudur.51 52 Ancak bu ölçütlerin dağılım 
özellikleri tam olarak tanımlanmadığı için veya yorumlamasının kolay olma-
ması nedenleriyle yaygın kullanılmamaktadır (Fay, 2006:ve diğ). Bu ölçütler 
içinde özellikle son yıllarda Modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim (MSPC) 
ölçütü, biyolojik değişimi doğru tanımlamak açısından, birçok durumda fark 
değişimine göre daha anlamlı sonuçlar verdiği vurgulanmaktadır.53

Bu çalışmada, basit farklara uygulanan t-testinin dağılım özellikleri refe-
rans alınarak, basit farklar yerine MSPC ölçütünün ve test istatistiği olarak Me-
dian/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin hipotez testinde kullanıldığı durum-
lardaki dağılım özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Bu kapsamda

•	 İki istatistiğin örnekleme dağılımlarına ait %95 ihtimalli güven aralığın-
daki kuyruk değerlerini belirlemek 

•	 Dağılımın kuyruk değerlerine göre söz konusu testlerin gerçekleşen 
birinci tip hataları ve güçlerini incelemek, 

•	 Uygun test için önerilerde bulunulması planlandı. 

Böylece MSPC’ ye dayalı hipotez testinde uygun tablo değerleri sunulmuş 
olacak, önerilen testin kullanım koşulları tanımlanacak ve farklara ilişkin hipo-
tez testinde kullanılan bağımlı gruplarda t-testi ile karşılaştırması yapılacaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Çalışmada kullanılan değişim ölçüleri aşağıdaki gibi tanımlandı;1

•	 Modifiye Simetrize Yüzde Değişim (MSPC) = ((Pre+Post))/
(((Pre+Post))/2)∗100

51 https://pdfs.semanticscholar.org/9331/9f9e57224b38219385f2acdc4b1e3cf3dbae.pdf
52 http://2011.isiproceedings.org/papers/950537.pdf
53 https://pdfs.semanticscholar.org/9331/9f9e57224b38219385f2acdc4b1e3cf3dbae.pdf
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•	 Farklar = D = (İlk ölçüm-Son ölçüm)

Çalışmada kullanılan Test istatistikleri ise;

•	 Birinci Test İstatistiği =Median/(Interquartile Range)

•	 İkinci Test İstatistiği =TrMean/(Interquartile Range)

Yapılan simulasyon denemelerinde, Median/IQR ve TrMean/IQR test is-
tatistiklerinin örnekleme dağılımlarına ait %95 ihtimalli sağ ve sol kuyruk de-
ğerleri, 40000 tekrarlı simülasyon denemelerinden elde edildi. Bu sürece eğitim 
aşaması adı verildi ve istatistiklere ait tablo değerleri üretilmiş oldu. 

Ayrıca yeni bir simülasyon denemesi planlandı. Her bir deneme, 3 fark-
lı korelasyon yapısı (Rho=0.30, 0.60 ve 0.90) ve 6 farklı örneklem genişliği 
(n=10, 30, 60, 120, 500, 10000) için 40000 kez tekrar edildi. Bu aşama test 
aşaması olarak adlandırıldı. Her bir koşul için yeniden Median/IQR ve TrMean/
IQR test istatistikleri hesaplandı. Her bir test istatistiğine ait değer daha önce 
belirlenen tablo değerleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezi geçerli iken Median/
IQR ve TrMean/IQR test istatistiklerine ait birinci tip hata yapma olasılıkları 
hesaplandı. 

Bunun yanı sıra sıfır hipotezinin geçerli olmadığı 4 farklı koşul dikkate 
alınarak (Etki büyüklükleri; 0.5SD, 1SD, 2SD ve 2.5SD) her iki testin gücü 
hesaplandı. 

Simülasyonlarda ve grafiklerin elde edilmesinde Microsoft Power Station 
Developer Studio ve IMSL Library desteği ile FORTRAN programlama dili ve 
Minitab (ver. 16.0) programı kullanıldı.

BULGULAR

Eğitim verisinden elde edilen örnekleme dağılımları ve bu dağılımların 
%95 ihtimalli alt ve üst sınır değerleri, tablo halinde sunuldu (Tablo 1). Bu tab-
lo değerleri kullanılarak, sıfır hipotezi geçerli iken üretilen 40000 örneklemde, 
Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin sıfır hipotezini ret etme olasılıkları 
birinci tip hata olarak hesaplandı. Ayrıca sıfır hipotezinin geçerli olmadığı 4 
farklı etki büyüklüğü için, bu çalışmada kullanılan söz konusu iki test istatisti-
ğinin güç değerleri belirlendi. 
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Eğitim verisinden elde edilen örnekleme dağılımları ve bu dağılımların 
%95 ihtimalli alt ve üst sınır değerleri, tablo halinde sunuldu (Tablo 1). 

Tablo 1’ de kuyruk değerleri yardımıyla her bir simülasyon denemesinde 
iki istatistiğe ait birinci tip hata yapma olasılıkları ve testlerin güç değerleri 
hesaplandı. Ayrıca bu değerlerin örneklem genişliği ile ve ilk ve son ölçümler 
arasındaki farklı korelasyon yapılarıyla ilişkisi de araştırıldı. 

Tablo 1. Örnekleme Dağılımlarının %95 İhtimalli Alt ve  
Üst Sınır Değerleri

Örneklem genişliği (n) Korelasyon (ρ)

Kritik Tablo Değerleri (alfa=0,05)

Median / IQR TrMean / IQR

Lα Rα Lα Rα

10
0,30 -0,430 0,430 -0,470 0,470

0,60 -0,434 0,434 -0,473 0,473
0,90 -0,435 0,435 -0,476 0,476

30

0,30 -0,273 0,273 -0,470 0,470
0,60 -0,273 0,273 -0,480 0,480

0,90 -0,274 0,274 -0,482 0,482

60

0,30 -0,195 0,195 -0,395 0,395
0,60 -0,196 0,196 -0,398 0,398

0,90 -0,196 0,196 -0,400 0,400

120

0,30 -0,138 0,139 -0,271 0,271

0,60 -0,139 0,139 -0,276 0,276

0,90 -0,140 0,140 -0,277 0,277

500
0,30 -0,068 0,068 -0,130 0,130

0,60 -0,068 0,068 -0,130 0,130
0,90 -0,068 0,068 -0,131 0,131

10000
0,30 -0,015 0,015 -0,029 0,029
0,60 -0,015 0,015 -0,029 0,029
0,90 -0,015 0,015 -0,029 0,029
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Simulasyonla üretilen bilgilerin geçerliliğini test etmek için, ilk aşamada 
ilk ve son ölçümler arası farklar alınarak t-testi yapıldı ve bu teste ait birinci tip 
hata yapma olasılıkları ve güç değerleri hesaplandı (Tablo 2). 

Tablo 2. Farklar için t-testi Uygulandığında Gözlenen 1. Tip Hata 
Yapma Olasılıkları ve Testin Gücü

Örneklem 
genişliği (n)

Korelas-
yon (ρ)

Gözlenen 1. 
Tip hata olası-

lıkları

Standardize etki büyüklükleri

D=0,5 D=1,0 D=1,5 D=2,0

10
(tα=±2,262) 

0,30 5,13 22,23 66,43 94,48 99,74

0,60 4,99 35,10 87,78 99,75 100

0,90 4,81 87,86 100 100 100

30
(tα=±2,045)

0,30 5,34 61,10 100 100 100

0,60 4,88 84,00 100 100 100

0,90 4,96 99,99 100 100 100

60
(tα=±2,000)

0,30 4,99 89,73 100 100 100

0,60 5,05 98,96 100 100 100

0,90 5,02 100 100 100 100

120
(tα=±1,980)

0,30 5,02 100 100 100 100

0,60 5,13 100 100 100 100

0,90 4,73 100 100 100 100

500
(tα=±1,965)

0,30 5,12 100 100 100 100

0,60 5,05 100 100 100 100

0,90 5,23 100 100 100 100

10000
(tα=±1,960)

0,30 5,06 100 100 100 100

0,60 4,90 100 100 100 100

0,90 4,81 100 100 100 100

Farklara uygulanan t-testinin birinci tip hata olasılığı %5 civarında çıktı ve 
en küçük değer %4.81, en büyük değer %5.34 bulundu.



SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

689

Median/IQR istatistiğinin 18 farklı koşul için hesaplanan birinci tip hata 
yapma olasılıklarının çoğunluğu %5’ e çok yakın değer aldı, en küçük %4.82 ve 
en büyük %5.65 olarak belirlendi (Tablo 3). 

Tablo 3. MSPC için Median/IQR Testi Uygulandığında Gözlenen 1. 
Tip Hata Yapma Olasılıkları ve Testin Gücü

Örneklem 
genişliği (n)

Korelasyon 
(ρ)

Gözlenen 
1. Tip hata 
olasılıkları

Standardize etki büyüklükleri

D=0,5 D=1,0 D=1,5 D=2,0

10

0,30 5,01 5,71 12,93 32,66 58,88

0,60 4,99 5,95 14,39 34,17 57,51

0,90 4,95 7,19 19,68 37,84 56,82

30

0,30 5,05 7,12 31,10 81,31 100

0,60 5,12 7,76 36,61 89,50 100

0,90 4,82 12,5 47,86 80,53 100

60

0,30 4,91 9,56 56,77 97,99 100

0,60 4,80 10,86 64,72 97,90 100

0,90 4,95 2130 82,82 98,53 100

120

0,30 5,24 13,74 86,26 100 100

0,60 4,97 17,36 92,06 100 100

0,90 4,90 47,86 99,46 100 100

500

0,30 5,28 43,70 100 100 100

0,60 5,26 55,67 100 100 100

0,90 5,31 93,80 100 100 100

10000

0,30 5,50 100 100 100 100

0,60 5,63 100 100 100 100

0,90 5,55 100 100 100 100

TrMean/IQR istatistiğinin sonuçları da benzer bulundu, değerlerin çoğu 
%5’ e çok yakın bulundu, en küçük %4.63 ve en büyük %5.63 olarak hesaplan-
dı (Tablo 4).
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Tablo 2. MSPC için TrMean /IQR Testi Uygulandığında Gözlenen 1. 
Tip Hata Yapma Olasılıkları ve Testin Gücü

Örneklem 
genişliği (n)

Korelasyon 
(ρ)

Gözlenen 1. Tip 
hata olasılıkları

Standardize etki büyüklükleri

D=0,5 D=1,0 D=1,5 D=2,0

10

0.30 5.15 5.86 14.56 38.59 68.42

0.60 5.01 6.08 16.29 39.40 64.55

0.90 4.96 7.23 21.16 40.32 60.06

30

0.30 5.19 6.13 16.06 49.34 84.92

0.60 4.99 5.78 16.85 49.10 82.10

0.90 4.96 6.62 20.36 51.18 80.01

60

0.30 5.24 6.16 20.30 67.44 94.32

0.60 4.82 6.26 21.91 63.72 92.10

0.90 4.75 6.85 22.27 62.11 90.30

120

0.30 4.99 7.23 36.98 95.60 100

0.60 4.70 7.64 37.30 96.81 100

0.90 4.63 20.36 34.48 98.80 100

500

0.30 5.23 15.53 90.24 100 100

0.60 5.12 18.23 90.50 100 100

0.90 4.83 27.77 89.67 100 100
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10000

0.30 5.09 100 100 100 100

0.60 5.02 100 100 100 100

0.90 4.92 100 100 100 100

Bu sonuçlar, 3 test istatistiğinin de dayanıklı (robust) test olduğunu göster-
di. Çünkü birinci tip hataları, başlangıçta belirlenen %5 seviyesini korumuştur.

Testlerin güç değerleri incelendiğinde örneklem genişliği 10 civarında ve 
etki büyüklüğü küçük ise 3 testinde gücü düşük bulundu ve etki büyüklüğü 
arttıkça bu değerin yükseldiği gözlendi. Bunun dışında kalan örneklem geniş-
liklerinde ve etki büyüklüğü 0.5 standart sapma iken t-testinin yeterince güçlü 
sonuçlar verdiği, etki büyüklüğünün 1 standart sapma ve üzerine çıktığı du-
rumlarda da gücünün %100 veya çok yakın değerler aldığı belirlendi. Ancak 
bu çalışmada önerilen Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin 0.5 SD etki 
büyüklüğünde çok büyük örneklemlerde gücünün yüksek olduğu, 1SD etki bü-
yüklüğünde yeterli güce n>60 iken ulaştığı, 1.5SD etki büyüklüğünde n>30 iken 
gücünün istenen seviyelere çıktığı ve son olarak 2SD etki büyüklüğünde tüm 
testlerin %100 gücü yakaladığı belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda, MSPC 
kullanılarak önerilen iki yeni testin, bilinen t-testi gibi dayanıklı (robust) testler 
olduğu ancak özellikle 1SD veya daha fazla sapma gösteren farklılıkların değer-
lendirilmesinde de güçlü (poweful) sonuçlar vereceği söylenebilir.

SONUÇ 

Elde edilen sonuçlara göre, MSPC ölçüsünün kullanılmak istendiği durum-
larda, Median/IQR ve TrMean/IQR testlerinin, bilinen t-testi gibi dayanıklı (ro-
bust) testler olduğu, ilk ve son ölçümler arasında 1 SD veya daha fazla sapma 
olduğu durumlarda güçlü (poweful) sonuçlar verdikleri ve ilk ve son ölçümler 
arasında <1 SD farklılık var ise sadece tanımlayıcı bir değer olarak verilmesinin 
daha uygun olacağı söylenebilir. 
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