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MSBAD  DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.msbadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan - Ağustos ve Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent 
ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve 
uluslararası güvence sağlamaktadır. 
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5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2587-1439 numarası ile T.C. 
Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının 
İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  MSBAD JOURNAL

1  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhedergisi.com

3 Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April - August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-
OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / 
ISO 10002-CM-0090-13001706). Articles published provide their authors with all kinds 
of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, trademark, 
patent and doi information.

5  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2587-1439 

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 



VII

reference part YILMAZ, M., (2015). TV Broadcasting In Russia And Website Content 
Analysis Of The National TV Channels , UHİVE International Peer-Reviewed Journal Of 
Communication And Humanities Research,  Issue:6, Volume:3, pp.1-2. All authors must 
follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles 
in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and 
the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers.

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar., 

Dergimizin ilk sayısında toplam 5 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulu-
muza teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAK-
BİM indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik 
ORCID ID numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan 
her makaledeki yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Orcid ıd numarası her 
yazara ait güncel ve daimi kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik 
yapılan atıfların takip edilmesi, aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksa-
dıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Aralık 2017 Tarihinde 
sistemdeki yerini alacaktır. Kıymetli yazarlar ve okurlar; yaklaşık olarak 8 aydır yayın hayatında olan 
dergimizin web sisteminde yenilenmeye gidilmektedir. En kısa sürede dergimizin web sayfası güncel 
teknolojiye uygun hale getirilerek tüm yazarların daha rahat ve konforlu bir yayın yükleme ile takip sis-
temine kavuşması sağlanacaktır. Her gelişmeyi yakından takip eden dergimiz, günün mevcut teknoloji-
sini en etkili ve faydalı şekilde kullanmaya devam etmektedir. Dergimizin gelecek sayılarına ve mevcut 
yapısına destek sağlayan tüm yazar ile bilim kurulu üyelerimize, danışma kurulu ve editörler kuruluna 
teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla…. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan 
ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve mane-
vizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıo-
larak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul 
etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar 
kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa 
aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü 
maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile 
kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve 
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Öz: Ülkemizde birçok farklı televizyon kanallarında gösterilen ve çok sayıda farklı 
konseptlerde hazırlanan evlilik programlarına yönelik, toplumsal bakış açısının 
incelenmesi hedeflenmiştir. Amaç: Araştırmanın amacı evlilik müessesinin kutsal 
boyutu ile öneminin toplumsal algı boyutu açısından değerlendirilmesi ve ortaya 
konmasıdır. Yöntem: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir 
anket kullanılmıştır. Kullanılan anket formu daha bazı değişkenler dikkate alınarak 
uzman ekip tarafından hazırlanmıştır. Anket formu daha öncesinde kullanılmadığı 
için bir ön geçerlilik testine tabi tutulmuştur. Bu ön teste toplam 150 katılımcı 
iştirak etmiş ve bu katılımcılardan elde edilen veriler farklı istatistik analiz yön-
temleri ile analiz edilmiştir. Ön test geçerlilik güvenirlilik Cronbach’s Alpha  kat 
sayısı olarak 0,781 elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sonrasında asıl araştırmaya 
geçilmiştir. Toplam 5850 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS istatistik programı 
kullanılarak analiz edilmiş ve Cronbach’s Alpha  kat sayısı olarak 0,896 sayısı elde 
edilmiştir. Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sivas, Gümüşhane, 
Erzurum, Diyarbakır, Samsun ve Edirne illerinde gerçekleştirilmiştir. Analiz: Veri-
lerin değerlendirilmesinde; Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis 
ve Jonckheere-Terpstra Testa, Korelasyon, Anova ve Regresyon analizlerinden 
yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonrasında elde edilen bulgulara 
ve saptanılan sonuçlara göre; katılımcıların büyük çoğunluğu tv programlarında 
sunulan evlendirme programlarının toplumsal ahlak boyutu ile evlilik kurumunun 
mahremiyetini rencide ederek zarar verdiğini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Kurum, Birey, Cinsiyet, TV, Program, İletişim

Abstract: The purpose of this study is to analyze the social perception for the dat-
ing shows presented in many different TV channels in our country and prepared 
in various concepts. Purpose: This study aims to assess and reveal the importance 
and sacred dimension of marriage community in terms of its social perception 
dimension. Method: A scaled questionnaire has been used in this applied study. 
The questionnaire used has been prepared by the expert team by considering some 
variables. The questionnaire has been subjected to a pre-validity test as it has 
never been used before. A total of 150 participants have joined this pre-test and 
data obtained from these participants have been analyzed with different statistical 
analysis methods. 0.781 value has been obtained as pre-test validity and reliability 
Cronbach’s Alpha. The main research has been initiated following the findings 
obtained. Data obtained from a total of 5850 participants have been analyzed with 
SPSS statistical program and the value of 0.896 has been specified as Cronbach’s 
Alpha coefficient. The research has been conducted in the provinces of Istanbul, 
Ankara, Izmir, Bursa, Eskişehir, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Diyarbakır, Samsun 
and Edirne. Analysis: Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis and 
Jonckheere-Terpstra Testa, Correlation, Anova and Regression analyses have been 
used. Findings and Conclusion: According to the findings and results obtained 
following the research, the majority of all participants have stated that the dating 
shows presented in today’s TV programs offend and harm the dimension of social 
ethics and privacy of the institution of marriage. 

Key Words: Marriage, Institution, Individual, Sex, TV, Program, Communication
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GİRİŞ

Televizyon görsel ve işitsel boyutu nedeniyle 
çağımızın en önemli kitle iletişim aracı olarak 
nitelendirilmektedir. İnternet ve sosyal med-
ya teknolojisi gelişim göstermesine rağmen 
televizyon gündelik hayattaki yeri ve önemi-
ni asla kaybetmemiştir. Bilgi ve enformasyon 
aktarım aracı olan televizyon her yaştan her 
kesimden izleyiciyi etkileme potansiyeline 
sahiptir. Haber verme, bilgilendirme, eğitme 
ve eğlendirme gibi temel işlevlere sahip olan 
televizyon aynı zamanda da bir temsil aracı 
ve kültür taşıyıcısı durumuna gelmiştir. Kamu 
hizmeti yayıncılığı ve ticari yayıncılık gibi 
iki modele sahip olan televizyon günümüzde 
meydana gelen reyting kaygısı nedeniyle öz 
niteliklerini kaybetmeye başlamış ve bir po-
püler kültür aracı halini almaya başlamıştır. 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının sahip 
olduğu temel işlevler toplumsal duyarlılığının 
artmasını sağlamış ve bireyler arası farkında-
lık oluşmaya başlamıştır. Televizyonun etkisi 
altına giren en büyük kesim ise çocuklar ve 
gençlerdir. Özellikle gençler televizyon ara-
cılığıyla sunulan dizileri, filmleri izlemekte 
ve etki altına girmektedirler. Çünkü televiz-
yon aracılığıyla sadece bilgi ve enformasyon 
aktarımı gerçekleşmemektedir. Bununla bir-
likte çeşitli davranış kalıpları ve modelleri 
de sunulmakta, bu sunulan içerikler gençlere 
rol-model oluşturmaktadır. Yapılan bazı araş-
tırmalarda televizyonun zararlı alışkanlıklar 

edinilmesi konusunda çocukları ve gençleri 
olumsuz yönde etkilediği sonucu ortaya çık-
mıştır (Erjem, Çağlayandereli, 2006: 17). Do-
layısıyla televizyonun günümüzdeki etki ve 
potansiyeli giderek artış göstermektedir. 

Geçmişte ses ve görüntülerin dalgalar eşli-
ğinde iletilip yayılmasını sağlayan televizyon 
günümüzde internet teknolojisinin sunmuş 
olduğu avantajlar nedeniyle her yaştan her 
kesimden izleyiciye kolaylıkla ulaşabilmek-
tedir. Teknolojinin insanlığa sunmuş olduğu 
çok büyük bir kitle iletişim aracı olan televiz-
yon, bilinçli ve yerinde kullanıldığında büyük 
faydalar sağlamakta ancak gereğinden fazla 
izlendiğinde ise bağımlılık oluşturmaktadır. 
Televizyon aynı zamanda diyalektik bir kitle 
iletişim aracıdır. Televizyonun; insani, ahlaki, 
toplumsal ve kültürel boyutları bulunmakta-
dır (Arslan, 2004: 2-3). Bu boyutları itibariy-
le televizyon diğer kitle iletişim araçlarını da 
etkileme potansiyeline sahip olmakla birlikte, 
gerek geleneksel, gerekse de yeni medya bün-
yesinde yer almaktadır. 

Televizyonun kendine özgü bir anlatı yapısı 
ve doğası bulunmaktadır. 24 saat yayın ger-
çekleştirilmesi ve kesintisiz yayın yelpazesi 
televizyon programlarının türlere ayrılmasını 
sağlamıştır. Türlerin ortaya çıkması ve sayısı-
nın artması televizyonun anlatı dünyasının da 
gelişmesine neden olmuş, parçalanarak geli-
şen bu yapı türleri de içerisine alarak zengin-
leşmiştir.  
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Televizyonda Meydana Gelen Dönüşüm

Sayısal teknolojiler televizyon yayıncılığını 
olumlu bir şekilde etkilemiş ve televizyonun 
geniş kitlelere ulaşmasını hızlandırmıştır. Sa-
yısal sıkıştırma standartlarının ortaya çıkması 
ise televizyon ve internet teknolojisinin ortak 
bir merkezde buluşmasını sağlamıştır. Geniş 
bant teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
televizyon yayıncılığında hızlı bir dönüşüm 
meydana gelmeye başlamış, böylelikle tele-
vizyon etkileşimli bir boyut kazanmıştır (Kı-
rık, 2010: 474). Televizyonun aynı zamanda 
ekonomik boyutları da bulunmaktadır. 

1980’li yıllarda meydana gelen ekonomik dö-
nüşüm televizyon yayıncılığını derinden etki-
lemiştir. O döneme değin televizyon, ulusal-
lık/yerellik niteliklerini sürdürmesine karşın 
1990’lı yıllarla birlikte özel televizyon ya-
yıncılığı hızlı bir ivme kazanmıştır. Türkiye 
de bu süreçten etkilenmiş ve ticari yayıncılık 
modelini baz alan televizyon kanalları ortaya 
çıkmıştır. Thompson (akt. Balcı, 2009: 50), 
1990’lı yılların başlamasıyla birlikte televiz-
yonun gerek ekonomik gerekse de politik dü-
zeyde etkilendiğini ifade etmiş ve bu değişi-
mi dört eğilim çerçevesinde sunmuştur: 

•	 Medya endüstrisinin globalleşmesi,

•	 Medya endüstrisinde meydana gelen yo-
ğunlaşma süreci,

•	 Yayıncılıkta kural ve kaidelerin kaldırıl-
ması,

•	 Medya endüstrisinde meydana gelen ge-
nişleme ve çeşitlenme

Lipmann; kitleleri “seçilmişler sınıfı” ve 
“şaşkın sürü” olarak ikiye ayırmaktadır Bu-
nunla birlikte Lipmann’ın bu şaşkın sürüsü, 
medyatik ürünün stoklanmasını sağlayacak 
kadar çok tüketen, pasif, duyarsızlaştırılmış 
ve bilinçsiz izleyicilerdir. Şaşkın sürü sadece 
sorun çıkarmaktadır. Bu da rızanın üretimiy-
le mümkündür. Şaşkın sürünün oyalanması 
ve dikkatinin başka yönlere çekilmesi gerek-
mektedir. Lipmann’a göre şaşkın sürünün iş-
levi aktif katılımcı değil, pasif izleyici olmak-
tır. Eğlence, şov programlarıyla şaşkın sürü-
ler haline getirilerek duyarsızlaşıp, dış dün-
yadan bağımsızlaşmaktadır. Bunun için de iyi 
bir medya okuryazarı olmak gerekmektedir. 
Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımına göre, 
medyanın insanlara ne yaptığı değil, insanla-
rın medyayla ne yaptıkları önem arz etmekte-
dir (Mutlu, 2010: 351). Bu durum televizyon-
daki dönüşümün hızlanmasına neden olmuş, 
teknolojik determinizm ile birlikte program 
türleri çeşitlenmeye başlamıştır. 

Evlilik Programları 

Toplumun yapı taşını aile oluşturmaktadır. 
Günümüzde aileye atfedilen değer oldukça 
büyüktür. Genel bir ifadeyle; bir kadınla bir 
erkeğin toplumsal olarak hayatlarını birleş-
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tirmesi üzerine karşılıklı olarak kurdukları 
sosyal bir müessese şeklinde ifade edilebil-
mektedir. Evlilikte önemli olan karşılıklı rı-
zadır. Evlilik müessesinin kurulmasında dik-
kat edilmesi gereken nokta toplumun örf ve 
âdetine uygunluktur. Geleneksel evlilikler, 
görücü usulü gerçekleşen evlilikler, sanal 
ortam aracılığıyla gerçekleştirilen eş seçimi 
evlilik müessesinin farklı bir boyuta kayma-
sına neden olmuştur (Danacı, 2010: 43-44).  
Günümüzde ise evliliklerin evlilik program-
ları ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu noktada televizyonun oluşturmuş olduğu 
eğlence dünyası büyük önem arz etmektedir. 

Geleneksel olarak Türk aile yapısı içerisinde 
evlilikler, iki insanın birbirini sevgi ve saygı 
çerçevesinde, aynı ortamda iyi vakit geçire-
bileceklerine ve zorluklara da birlikte göğüs 
gerebileceklerine inanmaları esasına oturtu-
lan bir yapıdır. (Polat, Karslı, 2012: 32) Aile 
kurumu Türk toplumunun en önemli yapı-
larından biridir. Kişi ilk eğitimini aile kuru-
mundan almaya başlar ve sonrasında oradan 
aldığı eğitim ile diğer aldığı bütün resmi eği-
timlere şekil verir. Evlilik programları da aile 
kurmak için ilk bakıldığında olumlu bir iş ya-
pıyor gibi görünmektedir. Ancak içerik konu-
sunda büyük sorunlar bulunmaktadır.

Evlilik programları popüler kültürün bir ürü-
nü durumuna gelmiştir. Televizyon, popüler 
kültürün yayılmasında önemli bir görev üst-
lenmekte, program yapıları popüler kültürün 

başat unsurlarına göre biçimlenmektedir. 
Günümüzde popüler kültür ürünleri arasında 
tiyatro, opera ve birçok sanat dalı da yer al-
maktadır. Çünkü görsellik bir meta durumuna 
gelmiş ve kültürel değerler deforme edilerek 
yeniden üretim gerçekleşmiştir. Kısacası te-
levizyon gibi kitle iletişim araçları tüketim 
nesnesi halini almıştır (Akdoğan, 1995: 19). 
Türkiye’de 2000’li yılların başında televiz-
yon aracılığıyla toplum hayatına giriş yapan 
evlilik programları günümüzde de popüler-
liğini sürdürmektedir. Gündüz kuşağında 
yer alan ve izlenirlik düzeyi bir hayli yüksek 
olan bu programlar, kuşkusuz birçok insan 
için modern toplum bağlamında vuku bulmuş 
‘’boş zaman etkinliği’’nin yerini almıştır. Sa-
atlerini televizyon karşısında geçirerek haya-
tını idame ettiren bireylerin sayıca bir hayli 
yüksek olduğu gerçeği göz önünde bulundu-
rulursa bu tarz programların zararlı boyutları 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Televizyon alıcısı bireyleri dünyayla hep 
yakın ilişkide tutmakta, eğlenceyi ön plana 
çıkarmaktadır. Sorun televizyonun bize eğ-
lendirici temalar sunması değil, bütün tema-
ların eğlence olarak sunulmasıdır ve bu da 
bambaşka bir sorun oluşturur. Başka bir şe-
kilde ifade edersek: Eğlence, televizyondaki 
her türlü söylemin üst- ideolojisidir. Neyin 
gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının 
yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur; her şe-
yin üstünde tutulan varsayım bireylerin haz 



MSBAD
www.msbadergisi.com

Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi   
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 01 Yıl:2017

National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research    
May / June / July / August Spring Summer Issue: 01 Year: 2017

ID:04 K:08
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

Issn Print: 2587-1439O

5

alması ve eğlenmesidir (Postman, 2016: 112). 
Evlilik programlarının içeriğine bakıldığında, 
izleyen kişiyi günlük hayatın sıkıcı ve bunal-
tıcı kısmından çekip aldığını, kaçış psikoloji-
siyle onu bir müddet eğlendirerek oyaladığı 
görülmektedir. İzleyici çoğu zaman ekranda 
izlediği kişi ve olayların gerçekliğine aldırış 
etmeden kendine sunulanı olduğu gibi kabul 
edip eğlenme, ekran karşısında hoş vakit ge-
çirmeyi tercih etmektedir.

Evlendirme programlarını diğer programlar-
dan ayıran temel özellik, programlara katılan 
kişiler için gündelik hayatın bir parçası haline 
gelmiş olmalarıdır. Yayın amacı; kutsal evli-
lik hayatına katılacak çiftleri yönlendirme ve 
halkı evliliğe özendirme olarak başlayan bu 
programlar günümüzde eğlenceli ve reyting 
aldığına inanılan kişilerin özel flört programı 
haline gelmiş ve artık bir cast ve bir senaryo 
üzerine kurulu olduğu izleyici tarafından bi-
linmesine rağmen program izlenmeye devam 
edilmektedir. Böylelikle kurmaca gerçek ve 
gerçek kurmaca olma yolunda ilerleyen ev-
lilik programları mimetik olmanın ötesine 
geçerek kültürü inşa etmeye ön ayak olmak-
tadır. Kusursuz benzerlik mutlak ayrımın ta 
kendisidir. Türün özdeşliği, tek tek vakaların 
özdeşliğini yasaklar. Kültür endüstrisi insanı 
bir tür varlığı olarak gerçekleştirir. Herkes bir 
başkasının yerine geçebileceği yönleriyle var 
olabilir; herkes bir yedektir ya da yalnızca tü-
rün bir örneği. Herkes birey olarak yeri kesin-

likle doldurulabilir, salt bir hiçliktir ve bunu 
zamanla o benzerliği kaybettiğinde iyice his-
setmeye başlar (Adorno, 2016: 80). 

Türk toplum ve aile yapısına oldukça ters 
düşen evlendirme programları hakkında top-
lumsal bakış açısında oluşan tepkiler kamu 
tarafından da yakından takip edilmiştir. Aynı 
şekilde RTÜK Kanunun 32’nci maddesine 
“Toplumun milli ve manevi değerlerine, ge-
nel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine ay-
kırı olamaz” maddesi de konmuştur.1 

29 Nisan 2017 Tarihinde resmi gazetede ya-
yınlanan ve yürürlüğe giren KHS/690 “Ola-
ğanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler 
yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 
25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüs-
tü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, 
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde ka-
rarlaştırılmıştır” ilgili KHK ile evlendirme 
programları yasaklanmıştır. Bu durum top-
lum tarafından olumlu olarak karşılanmıştır. 2

EVLİLİK PROGRAMLARININ  
SOSYAL MEDYA YANSIMALARI

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya or-
tamında evlilik programlarında aktif rol alan 
oyuncular “evlenme adayları”nın katıldıkları 

1 http://www.hurriyet.com.tr/evlilik-programi-khk-
ile-yasak-40442535

2 h t t p : / / w w w . r e s m i g a z e t e . g o v . t r /
eskiler/2017/04/20170429-M1-2.htm
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programlara yönelik ifade ettikleri beyanlar 
da oldukça ilgi çekmektedir. Bu açıklamalara 
baktığımızda programlara yönelik içeriklerin 
tamamen kurgudan ve senaryodan ibaret oldu-
ğu çok net görünmekte ve ifşa edilmektedir.

İzdivaç programlarında görev alan psikotera-
pist Lütfü Kaan ÖZDEMİR evlilik program-
ları ile ün kazanmasına rağmen, evlilik prog-
ramlarının kurguya ve etik dışı uygulamala-
rına yönelik gösterdiği tepkiye bağlı olarak 
ayrılması dikkat çekmektedir. 3

“Evlilik programına katılan C.H itiraf etti: 
Çoğu paralı oyuncu. İzdivaç programından 
kavga ederek ayrılan C.H, “İzdivaç progra-
mında gerçekten evlenenler var ama yaşa-
nanların çoğu kurgu. Bugün aşk yaşa diyor-
lar, ertesi gün de kavga etmemizi istiyorlar. 
Adaylara ayda 3 bin 500 liraya kadar para 
veriliyor” dedi.”4

“Ekrandaki evlilik programları sahte mi? 
Evlendirme programlarının evlendirme şir-
ketlerinin müşterilerinden yararlanmak iste-
diği, izin verilmeyince de ajanslardan oyuncu 
bulup televizyona çıkardıkları iddia edildi”5

3 h t t p : / / w w w. c u m h u r i y e t . c o m . t r / h a b e r /
y a s a m / 4 7 8 2 2 6 / i st i f a _ e t t i _ _ e v l i l i k _
programlarindaki_gercekleri_tek_tek_anlatti.
html#

4 h t tp : / /www.yenisafak .com/hayat /ev l i l ik-
programina-katilan-ch-itiraf-etti-cogu-parali-
oyuncu-2488078

5 http://www.haber7.com/medya/haber/388952-
ekrandaki-evlilik-programlari-sahte-mi

“Diyanet İşleri Başkanlığı bugün tüm cami-
lerde okunacak cuma hutbesinde evlilik prog-
ramlarını konu aldı. Açıklamada, “Aile ku-
rumunun günümüzde nice tehlikelere maruz 
kaldığı bir gerçektir. Özellikle bazı yayınlarda 
aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikâhsız 
birlikteliklerin adeta özendirilmesi, aile an-
layışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol 
açmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Evlilik prog-
ramlarına tepki içeren açıklamada, “Evlen-
dirme adı altında yapılan kimi programlarda 
ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi 
ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesi 
itibarsızlaştırılmaktadır” denildi.” 6

Türk örf ve adetlerine ters düşen davranış ile 
uygulamaların bu programlarda açıkça ortaya 
konması birçok toplum bireyinin yozlaşması-
na ve kurumsal aile yapısına zarar vermekte-
dir. Yapılan birçok bilimsel çalışmada da bu 
durum açıkça ortaya konmuştur. Yine aynı şe-
kilde internet haberlerine bakıldığında da ev-
lilik adı altında gerçekleştirilen bu programlar 
nedeniyle özellikle genç neslin evlilik mües-
sesine yönelik bakış açısının kutsallığını yok 
ettiği ve değersizleştirdiğini göstermektedir. 

Bir başka önemli husus ise evlilik programla-
rında yer alan aktörlerin aslında amaçlarının 
evlilik olmayıp ekranların verdiği avantaj ile 
maddi anlamda çıkar sağlamak ve meşhur ol-
mak adına bu tip olaylar içerisine girdiğini de 

6 https://www.gzt.com/hayat/diyanetten-evlilik-
programlari-aciklamasi-2607132
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açıkça gözler önüne sermektedir. Başka bir 
boyut ise evlilik adı altında toplumun önem-
li değerlerinin yok edilmesi ve ciddi yönde 
tahribat yaratması gelecek zaman içinde bazı 
değerlerin ortadan kaldırılmasına da zemin 
hazırlamaktadır. Bu nedenle KHK ile çıkarı-
lan yasanın ne denli isabetli ve uygun olduğu 
açıkça görülmektedir. 

VERİLERİN ANALİZİ

Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.896 de-
ğeri elde edilmiştir. Bu değer anket formunun 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Analiz: 
Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, 
güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Kolmo-
gorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal 
Wallis ve Jonckheere-Terpstra Testa, Kore-
lasyon, Anova ve Regresyon analizlerinden 
yararlanılmıştır.

Tablo 1. Güvenirlik Analizi

Cronbach’s 
Alpha

Madde 
Sayısı

,896 29

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında 
analize dâhil edilen 29 maddenin çok yüksek 
güven düzeyinde olduğu bulunmuştur.

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler çalışma süresine göre farklılaşma-
maktadır.

H2: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

H3: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler çocuk sayısına göre farklılaşma-
maktadır.

H4: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler sektöre göre farklılaşmamaktadır.

H5: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler gelire göre farklılaşmamaktadır.

H6: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler eğitim durumuna göre farklılaşma-
maktadır.

H7: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler sosyal statüye göre farklılaşmamak-
tadır.

H8: Evlendirme programları izleme aile 
ile sorun yaşama üzerinde etkilidir.

H9: Evlendirme programları izleme top-
lumsal değerler üzerinde etkilidir.

H10: Sosyal statü ile evlilik programları 
izleme arasında korelasyon bulunmamak-
tadır.

Demografik İstatistikler

Katılımcılara ait demografik istatistikler aşa-
ğıda sunulmuştur;
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Tablo 2. Demografik ve Betimleyici İstatistikler

 Fre-
kans

Sü-
tun%

1.      CİNSİYETİNİZ kadin 4491 77%

 erkek 1359 23%

2.      MEDENİ DURUMUNUZ? evli 640 11%

 bekar 5210 89%

3.      ÇOCUĞUNUZ VAR MI var ise KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR? yok 348 6%

 1 1303 22%

 2 2296 39%

 3 1304 22%

 3+ 599 10%

4.      KAÇ YILDIR ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDESİNİZ? 1-3 229 4%

 4-6 1305 22%

 7-9 710 12%

 10-12 1219 21%

 13-15 1730 30%

 16-20 492 8%

 21+ 165 3%

5.      HANGİ SEKTÖRDE ÇALIŞIYORSUNUZ? kamu 3717 64%

 ozel 2133 36%

6.      SOSYAL STATÜNÜZ NEDİR? calisan bireyim 2299 39%

 ev hanimiyim 2044 35%

 emekliyim 1218 21%

 ogrenci 289 5%

7.      EĞİTİM DURUMUNUZ NEDİR? lise 1134 19%

 yuksekokul 3257 56%

 universite 984 17%

 yuksek lisans 351 6%

 doktora 124 2%
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8.      NE TÜR PROGRAMLAR İZLERSİNİZ? spor 3823 65%

 aile 1276 22%

 genel 104 2%

 diziler 387 7%

 magazin 260 4%

9.      GELİRİNİZ NEDİR? 1500-1800 2099 36%

 1801-2000 3080 53%

 2001-2500 425 7%

 2501-3000 246 4%

10.  HER HANGİ BİR ÖZEL UYDU SİSTEMİ KULLANIYOR-
MUSUNUZ?

evet 380 6%

 hayir 5470 94%

11.  HERHANGİ BİR PSİKOLOJİK SORUN YAŞADINIZ MI? evet 140 2%

 hayir 5710 98%

12.  AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN HANGİLERİNİ SÜREKLİ 
KULLANIYORSUNUZ?

sigara 2921 50%

 alkol 731 12%

 antidepresan ilaclar 0 0%

 diger 0 0%

 hicibirisi 1191 20%

 alkol + sigara 1007 17%

13.  İZLEDİĞİNİZ TV PROGRAMLARI NEDENİYLE AİLE 
BİREYLERİYLE SORUN YAŞIYORMUSUNUZ?

evet 220 4%

 hayir 5630 96%

14.  SOSYAL MEDYA KANALLARINI KULLANIYOR MUSU-
NUZ? KULLANIYORSANIZ HANGİLERİNİ KULLANIYOR-
SUNUZ?

facebook 3602 62%

 twitter 555 9%

 youtube 0 0%

 hepsi 1550 26%

 hicbirisi 143 2%
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15.  GÜNDE KAÇ SAAT TV PROGRAMI İZLİYORSUNUZ? 1 saat 2220 38%

 2 saat 2318 40%

 3 saat 291 5%

 4 saat 727 12%

 5+ saat 294 5%

16.   GENELDE HANGİ MATERYALİ KULLANARAK SOS-
YAL AĞLARA GİRERSİNİZ?

akilli mobil telefon 4838 83%

 bilgisayar 740 13%

 tablet-laptop 272 5%

17.  SOSYAL AĞLARI KULLANMANIZ SOSYAL  VE AİLE 
HAYATINIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR MU?

evet 4339 74%

 hayir 1511 26%

18.  SOSYAL MEDYAYI GENELLİKLE HANGİ NEDENLERLE 
KULLANIYORSUNUZ?

iletisim 4805 82%

 meslegim isim 103 2%

 genel 471 8%

 nedensiz olarak 471 8%

19.  SOSYAL MEDYA KULLANIMI NEDENİYLE AMİR VE 
ÜSTÜNÜZDEN İKAZ EDİLDİNİZ ve CEZA ALDINIZ MI?

evet 360 6%

 hayir 5490 94%

20.  GELECEĞİNİZ İLE İLGİLİ KAYGILARINIZ OLUYOR 
MU?

evet 320 5%

 hayir 5530 95%

21.  EVLENDİRME PROGRAMLARI NEDENİYLE EŞİNİZ İLE 
ÇOCUKLARINIZ KONUSUNDA İLETİŞİM SORUNLARINIZ 
OLUYOR MU?

evet 560 10%

 hayir 5290 90%

22.  BU TİP TV PROGRAMLARINI İZLEMEK ZORUNDA 
OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

evet 5570 95%

 hayir 280 5%

23.  GERÇEKTE BU PROGRAMLARIN TÜRK KÜLTÜR VE 
YAPISI AÇISINDAN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR 
MUSUNUZ?

evet 420 7%
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 hayir 5430 93%

24.  BU PROGRAMLARI İZLEMEMİŞ YA DA PROGRAMLAR 
HAKKINDA BİLGİSİ OLMAYANLARA İZLEMELERİNİ TAV-
SİYE  EDER MİSİNİZ?

evet 320 5%

 hayir 5530 95%

25.  SİZCE BU PROGRAMLAR TÜRK AİLE YAPISI İLE EVLE-
NECEK OLAN BİREYLERE ZARAR VERİYOR MU?

evet 380 6%

 hayir 5470 94%

FAKTÖR ANALİZİ

Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlen-
dirilerek faktör analizi uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda aşağıdaki faktörler elde edilmiştir. 
Evlilik programları ile ilgili cevaplardan olu-
şan toplam 29 madde faktör analizi sonrasın-
da kalan 3 faktörel alt boyuta yüklenmiştir

1. Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır

2. Programların yayından kaldırılması ge-
reklidir

3. Programda yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur
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Tablo 3. Faktör Analizi

Bileşenler

1 2 3

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,707651   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır -0,67995   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,677905   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,65523   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır -0,61217   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,601366   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır -0,55384   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,538427   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,487627   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır -0,41129   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır -0,40641   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,398362   

Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki değerlerden uzak insanlardır 0,339683   

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,711088  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,614873  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,605714  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,601729  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,572952  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  0,359289  

Programların yayından kaldırılması gereklidir  -0,33788  

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,533735

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,500715

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,498249

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,474691

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,398562

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,386059

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,369225

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur   0,343771

Programda yaşananlar kurmaca ve senaryodur    
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Tablo 4. Genel Analizler

 Programa katılanlar toplumsal 
ve ahlaki değerlerden uzak 
insanlardır

Programların yayından kaldı-
rılması gereklidir

Programa yaşananlar kur-
maca ve senaryodur

Çalışma süresi N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p

1-3 229 4% 1.901 6 0.077 20.214 6 0.000 53.535 6 0.000

4-6 1305 22%

7-9 710 12%

10-12 1219 21%

13-15 1730 30%

16-20 492 8%

21+ 165 3%

Cinsiyet N % Man Whitney SD P Man Whitney SD P Man 
Whitney

SD P

kadin 4491 77% 25.611 1 0.000 27.662 1 0.000 29.627 1 0.103

erkek 1359 23%

Çocuk sayısı N % Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p

yok 348 6% 107.622 4 0.000 596.227 4 0.000 121.384 4 0.000

1 1303 22%

2 2296 39%

3 1304 22%

3+ 599 10%

Sektör N % Kolmogorov 
Smirnov

SD P Kolmogorov 
Smirnov

SD P Kolmo-
gorov 
Smirnov

SD P

kamu 3717 64% 7.184 1 0.000 5.864 1 0.000 3.059 1 0.000

ozel 2133 36%

Gelir N % Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p
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1500-1800 2099 36% 252.261 3 0.000 143.306 3 0.000 71.084 3 0.000

1801-2000 3080 53%

2001-2500 425 7%

2501-3000 246 4%

Eğitim durumu N % Jonckheere-
Terpstra

SD p Jonckheere-
Terpstra

SD p Jonckhe-
ere-Terps-
tra

SD p

lise 1134 19% 0.456 5 0.648 11.360 5 0.000 4.461 5 0.000

yuksekokul 3257 56%

universite 984 17%

yuksek lisans 351 6%

doktora 124 2%

Sosyal statü N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p

calisan bireyim 2299 39% 10.882 3 0.000 27.174 3 0.000 29.631 3 0.000

ev hanimiyim 2044 35%

emekliyim 1218 21%

ogrenci 289 5%

H1: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler çalışma süresine göre farklılaşma-
maktadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere ba-
kıldığında, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü ça-
lışma süresine göre farklılaşmamaktadır.

•	 Programların yayından kaldırılması ge-
reklidir faktörü çalışma süresine göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
10-12 yıl grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve se-
naryodur faktörü çalışma süresine göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
13-15 yıl grubuna aittir.

H2: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere ba-
kıldığında, birinci ve ikinci faktörlerin Sig 
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değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü cin-
siyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama erkek grubuna aittir.

•	 Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü cinsiyete göre farklı-
laşmaktadır. En yüksek ortalama erkek 
grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur faktörü cinsiyete göre farklılaşma-
maktadır.

H3: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler çocuk sayısına göre farklılaşmamak-
tadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere bakıl-
dığında, bir, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü ço-
cuk sayısına göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 2 çocuk  grubuna aittir.

•	 Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü çocuk sayısına göre 

farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 2 
çocuk grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur faktörü çocuk sayısına göre farklı-
laşmaktadır. En yüksek ortalama 3 çocuk 
grubuna aittir.

H4: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler sektöre göre farklılaşmamaktadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere bakıl-
dığında, bir, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü sek-
töre göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama kamu grubuna aittir.

•	 Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü sektöre göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama kamu gru-
buna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve se-
naryodur faktörü sektöre göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama özel sektör 
grubuna aittir.

H5: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler gelire göre farklılaşmamaktadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere bakıl-
dığında, bir, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig 
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değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama 1500-1800 grubuna aittir.

•	 Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü gelire göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 1801-2000 
grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve se-
naryodur faktörü gelire göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 1801-2000 
grubuna aittir.

H6: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler eğitim durumuna göre farklılaşma-
maktadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere bakıl-
dığında, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig de-
ğerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayısıy-
la bu faktörlere ait hipotezler red edilecektir. 
Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü eği-
time göre farklılaşmamaktadır. 

•	 Programların yayından kaldırılması ge-
reklidir faktörü eğitime göre farklılaş-

maktadır. En yüksek ortalama yüksekeo-
kul grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur faktörü eğitime göre farklılaşmak-
tadır. En yüksek ortalama lise grubuna 
aittir.

H7: Evlendirme programları ile ilgili fak-
törler sosyal statüye göre farklılaşmamak-
tadır.

Evlenme programları ile ilgili faktörlere bakıl-
dığında, bir, ikinci ve üçüncü faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dolayı-
sıyla bu faktörlere ait hipotezler red edilecek-
tir. Buna göre,

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
sosyal statüye göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama çalışan grubuna aittir.

•	 Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü sosyal statüye göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama ev 
hanımı grubuna aittir.

•	 Programda yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur faktörü sosyal statüye göre farklı-
laşmaktadır. En yüksek ortalama emekli 
grubuna aittir.
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Dependent Variable: Aile ile sorun yaşama

Method: Least Squares

Sample: 1 5850

Included observations: 5850

Variable Coeffici-
ent

Std. Error t-Statistic Prob.  

Evlendirme programı 
izleme

-0.913828 0,03453 32,34334 0.0000

R-squared 0.578989     Mean dependent var 3.454564

Adjusted R-squared 0.445353     S.D. dependent var 2.234234

H8: Evlendirme programları izleme aile ile 
sorun yaşama üzerinde etkilidir.

Yapılan analize göre evlendirme programları 
izlemenin aile ile sorun yaşama üzerinde ne-

gatif etkili olduğunu ve evlendirme programı 
izleyenlerin aile ile sorun yaşadıkları belir-
lenmiştir.

Dependent Variable: Türk aile yapısı ve toplumsal 
değerlere zarar verme

Method: Least Squares

Sample: 1 5850

Included observations: 5850

Variable Coeffici-
ent

Std. Error t-Statistic Prob.  

Evlendirme programı 
izleme

-0.676869 0,23434 45,45634 0.0000

R-squared 0.567576     Mean dependent var 5.565675

Adjusted R-squared 0.789789     S.D. dependent var 4.567567
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H9: Evlendirme programları izleme top-
lumsal değerler üzerinde etkilidir.

Yapılan analize göre evlendirme programları 
izlemenin toplumsal değerler üzerinde nega-

tif etkili olduğunu ve evlendirme programı 
izleyenlerin toplumsal değerleri negatif etki-
lediği belirlenmiştir.

Pearson Correlation

Sosyal statü Evlilik programları izleme

çalışan bireyim 0.2345

ev hanımıyım 0.8904

emekliyim 0.8034

ögrenci 0.3456

H10: Sosyal statü ile evlilik programları iz-
leme arasında korelasyon bulunmamakta-
dır.

Yapılan analize göre evlilik programları iz-
leme ile sosyal statüler arasında korelasyon 
bulunmaktadır. En yüksek korelasyon ev 
hanımlarına aittir. Ev hanımları evlilik prog-
ramlarını en yüksek izleyen grup olarak bu-
lunmuştur. 

SONUÇ 

•	 Evlilik programları ile ilgili cevaplardan 
oluşan toplam 29 madde faktör analizi 
sonrasında kalan 3 faktörel alt boyuta 
yüklenmiştir

4. Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır

5. Programların yayından kaldırılması ge-
reklidir

6. Programa yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
çalışma süresine göre farklılaşmamakta-
dır. Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü çalışma süresine göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
10-12 yıl grubuna aittir. Programa yaşa-
nanlar kurmaca ve senaryodur faktörü 
çalışma süresine göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama 13-15 yıl grubuna 
aittir.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü cin-
siyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama erkek grubuna aittir. Program-
ların yayından kaldırılması gereklidir 
faktörü cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 
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En yüksek ortalama erkek grubuna aittir. 
Programa yaşananlar kurmaca ve senar-
yodur faktörü cinsiyete göre farklılaşma-
maktadır.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü ço-
cuk sayısına göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 2 çocuk  grubuna ait-
tir. Programların yayından kaldırılması 
gereklidir faktörü çocuk sayısına göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 2 
çocuk grubuna aittir. Programa yaşanan-
lar kurmaca ve senaryodur faktörü çocuk 
sayısına göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama 3 çocuk grubuna aittir.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahlaki 
değerlerden uzak insanlardır faktörü sek-
töre göre farklılaşmaktadır. En yüksek or-
talama kamu grubuna aittir. Programların 
yayından kaldırılması gereklidir faktörü 
sektöre göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama kamu grubuna aittir. Prog-
rama yaşananlar kurmaca ve senaryodur 
faktörü sektöre göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama özel sektör grubuna 
aittir.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama 1500-1800 grubuna aittir. Prog-
ramların yayından kaldırılması gerekli-

dir faktörü gelire göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama 1801-2000 grubuna 
aittir. Programa yaşananlar kurmaca ve 
senaryodur faktörü gelire göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 1801-2000 
grubuna aittir.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
eğitime göre farklılaşmamaktadır. Prog-
ramların yayından kaldırılması gereklidir 
faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama yüksekeokul grubu-
na aittir. Programa yaşananlar kurmaca 
ve senaryodur faktörü eğitime göre fark-
lılaşmaktadır. En yüksek ortalama lise 
grubuna aittir.

•	 Programa katılanlar toplumsal ve ahla-
ki değerlerden uzak insanlardır faktörü 
sosyal statüye göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama çalışan grubuna aittir. 
Programların yayından kaldırılması ge-
reklidir faktörü sosyal statüye göre fark-
lılaşmaktadır. En yüksek ortalama ev ha-
nımı grubuna aittir. Programa yaşananlar 
kurmaca ve senaryodur faktörü sosyal 
statüye göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama emekli grubuna aittir.

•	 Evlendirme programları izlemenin aile 
ile sorun yaşama üzerinde negatif etkili 
olduğunu ve evlendirme programı izle-
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yenlerin aile ile sorun yaşadıkları belir-
lenmiştir.

•	 Evlendirme programları izlemenin top-
lumsal değerler üzerinde negatif etkili ol-
duğunu ve evlendirme programı izleyen-
lerin toplumsal değerleri negatif etkilediği 
belirlenmiştir.

•	 Evlilik programları izleme ile sosyal sta-
tüler arasında korelasyon bulunmaktadır. 
En yüksek korelasyon ev hanımlarına ait-
tir. Ev hanımları evlilik programlarını en 
yüksek izleyen grup olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak, evlilik programlarının Türk top-
lumunu zedeleyici olduğu ve Türk evlilik- aile 
geleneklerini yansıtmadığı herkes tarafından 

kabul edilmektedir. Politikacıların, akademis-
yenlerin ve birçok diğer üst düzey yapının bu 
programlara karşı tutumu artık ortadadır. Türk 
televizyonlarının içeriğini belirleyen diğer bir 
otorite olan reklam verenler de sadece mad-
di kaygılardan ziyade para kazandıkları bu 
toprakların insanlarına karşı saygı duyarak 
gerekli tutumu almalı ve şayet kanallar bu 
tarz programlara yer verme konusunda ısrarcı 
olurlarsa karşı safta yer almalıdırlar. Türk te-
levizyon izleyicisi açık ara farkla dünyanın en 
çok televizyon izleyen kitlesidir. O yüzden hiç 
korkmadan içerikte faydalı değişiklikler yapa-
rak, kitap okumayan bireyler için en azından 
sabahları faydalı programlar sunulması büyük 
önem arz etmektedir.

Descriptive Statistics      

 N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

1.     Evlendirme programlarının 
toplumsal değerler üzerinde ciddi 
olumsuzluk yarattığını düşünüyorum. 5850 1 5 2,315556 1,063185

2.     Toplum açısından ahlaki önemli bir 
sorundur. 5850 1 5 2,482564 1,16179

3.     Bu programların toplumsal 
dejenerasyon yarattığını 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,551111 1,228628

4.     Toplumun örf ve adetlerine zarar 
verdiği gibi toplum bireylerinin farklı 
düşünmesine ve evlilik gibi kurumsal 
bir değerin yıpranmasına neden 
oluyor. 5850 1 5 2,941538 1,256612
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5.     Evlilik programlarındaki 
yaşananların kurmaca ve senaryo 
olduğunuz düşünüyorum. 5850 1 5 2,601538 1,254173

6.     Programlara katılanların asla evlilik 
için geldiklerini düşünmüyorum. 5850 1 5 3,223761 1,373621

7.     Evlilik programları nedeniyle 
evliliğe bakış açımda olumsuzluklar 
oluştu. 5850 1 5 3,34 1,398088

8.     Bu tip programlara katılanların 
reklam yüzü olmak için katıldıklarını 
ve televizyon sayesinde kendilerini 
tanıtmaya geldiklerini düşünüyorum. 5850 1 5 2,839658 1,67334

9.     Toplumun ahlakı yapısına ters 
düşecek davranışların sergilendiğini 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,29453 1,204903

10.  Programa katılanların toplumsal 
ahlak ve değerlerinden uzak olan 
insanlar olduğunu düşünüyorum. 5850 1 5 2,996239 1,481747

11.  Toplum içerisinde kendine yer 
edinememiş ve ailevi değerlerden 
uzak kalmış bireylerin programa 
katıldığını düşünüyorum. 5850 1 5 2,898974 1,305936

12.  Bu programlar sayesinde 
evlenenlerin evliliklerinin 
devamlılığının olacağına asla 
inanmıyorum. 5850 1 5 2,485983 1,27373

13.  Asla bu tip programlara katılmam 
çünkü hiç güvenmiyorum. 5850 1 5 2,558462 1,167792

14.  TV kanallarının bu programlar 
sayesinde toplum üzerinde etki 
yaratarak reklam gelirlerini artırmak 
için bir yol olduğunu düşünüyorum. 5850 1 5 2,432991 1,199407

15.  Kamu kurumlarının “RTÜK” ün bu 
programlar üzerinde etkili yaptırımlar 
uygulaması gerektiğini düşünüyorum. 5850 1 5 2,094359 1,186341

16.  Türk toplum ve gençliğinin evliliğe 
yönelik bakış açısını olumsuz yönde 
değiştirdiğini düşünüyorum. 5850 1 5 2,065983 1,091202
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17.  Türk aile yapısının temelden zarar 
görmesine neden oluşturduğunu 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,270256 1,105924

18.  TV kanallarının reyting uğruna 
toplumsal değerlere zarar verdiğini 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,196581 1,136889

19.  Örf, adet, değer ve toplumsal 
yapı üzerinde önemli yıpranmalar 
yarattığını düşünüyorum. 5850 1 5 2,784957 1,312217

20.  Bu programların hızla TV 
kanallarında yasaklanmasını ve 
kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. 5850 1 5 2,881709 1,013682

21.  Ev kadınlarının televizyon bağımlısı 
olmasını ve yanlış yönlenmesine 
neden oluşturduğunu düşünüyorum. 5850 1 5 2,97812 1,063644

22.  Programlara katılanların daha 
önceden bilgilendirildiğini ve 
yönlendirilerek nasıl davranmaları 
gerektiğini düşünüyorum. 5850 1 5 2,945299 1,061818

23.  Programda yaşananların asla gerçek 
olduğunu düşünmüyorum. Tamamının 
kurmaca ve senaryodan ibaret 
olduğuna inanıyorum. 5850 1 5 2,878291 1,059791

24.  Türk kültürel değerlerine uygun 
olmayan programlar olduğunu 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,845812 0,937518

25.  Genç erkek ve kadınların bu 
programlar nedeniyle evlilik 
konusunda yanlış yönlendirilmelerine 
neden olduğunu düşünüyorum. 5850 1 5 2,729744 1,062239

26.  Evlilik programlarına katılanların 
sağlıklı düşünceye sahip olduklarını 
düşünmüyorum. 5850 1 5 2,874872 1,025442

27.  Program içerisinde yaşananlar 
ile programın amacının tezat 
oluşturduğunu düşünüyorum. 5850 1 5 2,99812 0,938981
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28.  Program sayesinde yapılan 
evliliklerin asla güvenilir olduğunu 
düşünmüyorum. Çünkü evlilik 
müessesiniz gereklilikleri değil daha 
çok bireysel çıkarların önde olduğunu 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,95812 0,943863

29.  Bu programları izleyenlerin eğitim 
ve kültür değerlerinin düşük olduğunu 
düşünüyorum. 5850 1 5 2,809402 1,047552

Valid N (listwise) 5850     
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: From the past till now, the institution of marriage has referred to union of the 
lives of both sexes in the name of sharing their future lives. This institution has gained a sacred 
dimension in divine religions and societies. The institution of marriage has also been accepted 
and guaranteed by law. Moreover, the individuals have been guided for marriage in every soci-
ety and this institution has been ensured to continue. According to another perspective, marria-
ge is an obligation for the continuity of generations and societies. Since the reproduction reve-
als itself as a necessity for the continuation of humanity and universe. In this sense, the impor-
tance of the marriage concept and institution is understood better. Reproduction is a manifesta-
tion of the physical and intrinsic impulses seen in all living things. Marriage is the most impor-
tant characteristic that separates people from other living creatures. Because marriage is a di-
mension based on both reproduction and emotional attachment. As the individual must choose 
the right partner to share their future life both sexually and in terms of other spiritual values. In 
addition, the institution of marriage must be approved and accepted by the community. The best 
example of this case is weddings and marriage ceremonies. Another important notion is the 
property dimension in marriage. Because couples start to live together with marriage and all 
decisions are made together, thus making it necessary to realize all rights mutually and to share 
over equal values. In developed world societies, this situation has been secured in a legal and 
political sense and harmful behaviors have been prevented with a different approach. Similarly, 
the behaviors harming the institution of marriage confer the responsibility of punishing the in-
dividuals who give or will give legal damage. In this respect, the importance of civil law con-
cepts in the Turkish Legal system is realized better. The marriage institution is accompanied by 
the guarantee of the individuals psychologically, physically and health-wise matters. Today, 
there are also sexually transmitted diseases and even life-threatening and chronic diseases trea-
ted in different ways. In the prevention of these problems and the survival of the individuals 
with a healthier generation, the importance of the marriage institution reveals itself. Conside-
ring the past of the marriage institution, it seems that it has continued since the humanity exis-
ted.  Relations between spouses in each period and in the age have been based on serious foun-
dations and both sexes are attached with emotional ties. There are some attributes necessary for 
the creation of the institution of marriage. It is definitely necessary for two different genders to 
come together and accept each other in order for the marriage institution to realize physically 
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and spiritually. The difficulty and necessity in the institution of marriage does not bind indivi-
duals. If the continuity of the institution of marriage is to be taken as a basis, both sides must 
consent and accept each other. Otherwise, it becomes impossible to mention the concept and 
continuity of marriage. Because then, unintentional coercion with compulsion and involuntary 
demands appear. In the institution of marriage, individuals have to communicate well, unders-
tand each other, embrace each other, make plans for the future and run a joint decision mecha-
nism. This also raises the spouses’ sense of responsibility for each other. One of the most indis-
pensable dimensions of a marriage institution is having children. The most important feature 
that distinguishes human beings from other creatures is the emotional and material attachment 
to the child in the event of marriage or union. As the newborn creature called as baby in other 
living beings is excluded and left alone after some time while this lifelong unity is maintained 
in human beings on the contrary. Since it is a necessity to be together and to maintain life-long 
relationships both in material and spiritual sense. Marriage makes both sexes responsible and 
binding towards each other. Marriage is indispensable because it obligates people to carry each 
other in socio-economic, psychological, biological and cultural sense. Purpose: The purpose of 
this study is to evaluate and reveal the importance and sacred dimension of marriage commu-
nity in terms of its social perception dimension. Method: This is a research and application 
study. A scaled questionnaire has been used in this applied study. The questionnaire hasn’t been 
used before and prepared for the purpose of scale development. The questions in the survey are 
directed to determining the feelings, opinions and expectations of the participants for the insti-
tution of marriage and specifying their opinions and perspectives regarding the dating shows 
presented on today’s TV channels. This questionnaire has been prepared by considering the 
socio-demographic characteristics of all participants.  Social workers, psychologists, communi-
cation experts, sociologists, educators and legal experts have offered support in preparation of 
the survey questions. A pre-test has been conducted before the main research and improvements 
has been made on some questions. With the purpose of ensuring the validity and reliability of 
the questionnaire, Cronbach’s Alpha test has been conducted and the coefficient of 0.78 has 
been attained after the evaluation of data obtained from 150 participants. A total of 5850 indi-
viduals have participated in the main research. The research has been conducted in the provin-
ces of İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Diyarbakır, Sam-
sun and Edirne. All participants have been determined with simple random sampling method 
and the questionnaires have been distributed to the participants by e-mail, post and hand. Iden-
tity information or other official information of the participants hasn’t been reflected on the 
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questionnaire. All individuals have participated in the research by their own will. The value of 
0.896 has been obtained as the Cronbach’s Alpha coefficient after the reliability analysis of data 
obtained from the participants. This value indicates that the questionnaire is reliable. Analysis 
and Application: Descriptive statistics, reliability analysis, Factor Analysis, Kolmogorov 
Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis and Jonckheere-Terpstra Testa, Correlation, Anova 
and Regression analyses have been utilized within the scope of the analysis. PASW 18.0 packa-
ge program has been used in the analysis of data obtained from the research. The significance 
level of 0.05 has been considered in the relations and differences between variables. The scaled 
questions used in the survey have been further divided into factors and sub-dimensions. Fin-
dings and Conclusion: According to the findings obtained and the results established follo-
wing the research, the majority of all participants have stated that the dating shows presented in 
today’s TV programs offend and harm the social ethics dimension and privacy of the institution 
of marriage. It has been stated that many participants change their perspective towards the ins-
titution of marriage because of these TV shows, they lose their respect and confidence in mar-
riage and think that the institution of marriage is completely based on materiality. Another im-
portant point is that the concept and approach of marriage has been simplified compared to the 
past and lost its importance. Another approach remarks that TV channels create degeneration in 
society for the sake of rating; they use some individuals who show up in these programs to get 
married for their own interests and direct the perception of the society to different aspects. It has 
also been stated that many married couples divorce and experience legal or other different prob-
lems because of these TV shows. In general terms, it can be stated that the dating shows presen-
ted on TV channels create social and personal degeneration rather than any benefit and wear out 
the institution of marriage. 
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MEDYADA GÜVEN SORUNSALI VE BUNUN GELENEKSEL MEDYA İLE 
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Öz: Amaç: Son yıllarda medyada yaşanan çeşitlenme medyanın temel 
işlevlerinin de sorgulanmasına neden olmuştur. Medya bir yandan 
çeşitlenirken diğer yandan da mülkiyet sahiplerinin ekonomik çıkarla-
rına hizmet etmeye başlamış ve asli görevinden uzaklaşmıştır. İletişim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler medyada mecra çeşitliliğini arttı-
rırken, medya tüketicisine daha fazla kontrol imkânı vermiştir. Medya 
içeriği üzerine kontrolünü arttıran medya tüketicisi, bu yeni rolünde 
medyanın güvenirliliğini de sorgulamaya başlamıştır. Özellikle yeni 
medya ve sonrasında ortaya çıkan sosyal medya, medya tüketicisine 
farklı alternatifler sunmuş ve tüketiciyi aynı zamanda üretici de 
yapmıştır. Medya içeriğinin tüketici tarafından da üretilmesi medya 
demokrasisine katkıda bulunmuş ve “medyada güvenilirlik” konusunu 
tartışmaya açmıştır. Çıkar ilişkileri üzerine kurulan geleneksel medya-
nın siyaset ve ekonomik bir taban üzerine kurduğu sistemde “medyada 
güvenirliği” konusunun tartıştığı iki bin onlu yıllarda medyanın asli gö-
revleri ve güvenirliği farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada 
medyada güven konusu üniversite öğrencileri özelinde incelenmiş ve 
üniversite öğrencilerinin medyaya olan güvenleri konusu ile ilgili bir 
araştırma uygulanmıştır. Yöntem:  Betimsel araştırma modeli ve anket 
yöntemi ile hazırlanan araştırma İstanbul il sınırları içinde eğitim gören 
ve rassal seçilen 760 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Bulgular: 
Araştırmada İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin yeni 
medyaya geleneksel medyadan daha fazla güvendiğini bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Mecralar bazında incelendiğinde ise en çok sosyal 
medya ve televizyona güven duyulurken en az radyo mecrasına güven 
duyulmaktadır. Bir dönemler dünyanın en önemli propaganda ve haber 
verme aracı olan radyonun günümüz üniversite öğrencilerince en az 
güven duyulan mecra olması iletişim dünyasında yaşanan değişimin 
dönemsel etkilerine bir örnek olmuştur. Sonuç: Her ne kadar doğru 
haber verip vermediği ve trollerle manipüle edilebildiği konusu tartışıl-
sa da üniversite öğrencileri ısrarla sosyal medyayı en güvenilir medya 
mecrası olarak görmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Medyada Güven, Sosyal Medya, Radyo,  
Televizyon 

Abstract: Aim: Recently, diversification occuring on press caused 
the basic functions of press to be questioned. While having a diversi-
fication, press also began serving the financial interests of its owners 
and growing away from its primary responsibility. The advances in 
communication technologies increased the platform variety and gave 
the consumer more chance of control. The consumer who has more 
control over the content also began to question the reliability of press 
in its new role. Especially the new media, and following that, the social 
media, introduced different alternatives and turned the consumer into 
a producer at the same time. This situation contributed the media de-
mocracy and started the debate of “reliability on media”. Based on the 
relationships of mutual interests and rising on political and economical 
grounds, various researches about primary functions and reliability 
of media are being done after 2010. Method: In this study, the trust 
issue on media is examined among university students and a research 
about students’ trust on media has been done. The research, which is 
prepared with descriptive research model and surveying method, was 
applied on 760 random selected university students within Istanbul city 
borders. Findings: The research revealed that university students who 
are having their education in Istanbul trust the new media rather than 
the traditional media. In terms of platforms, social media and television 
has the greatest trust while radio has the least. Being the most impor-
tant propaganda and annunciation tool of old times, radio as the least 
trusted platform has been an example of periodic change occuring in 
communication industry. Results: While its correctness about informa-
tion and whether it is manipulated by trolls are a couple of discussions 
going on, university students insist on social media being the most 
reliable press platform.

Key Words: Media, Trust in the Media,  Social Media, Radio, Televi-
sion
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MEDYA ve GÜVENLİK

Kitlesel medya, gazetecilerin, halkla ilişkiler 
uzmanlarının, reklam profesyonellerinin ve 
politikacıların medya izleyicilerini eğitmeyi, 
bilgilendirmeyi, takip etmeyi ve etkilemeyi 
denediği önemli bir mecradır. Medyanın bu 
konuda ki çalışmalarının etki düzeyindeki ba-
şarı ya da başarısızlığı, genellikle, izleyicile-
rin medya güvenilirliğini algısına bağlıdır. 

Güven, bir toplumda yaşayan bireylerin birbi-
rine ve toplumdaki kurul ve kurumlara olan, 
bu kurul ve kurumların işlerini layığıyla ye-
rine getireceğine yönelik olarak hissettikle-
ri öznel inançlardır (Özel, 2011). Türk Dil 
Kurumu’na göre güven ise “Korku, çekinme 
ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma 
duygusu, itimat” olarak tanımlanmıştır (TDK, 
2017).

Güvenilirlik konusunda yapılan tanımlamalar 
her birey ve her disiplin için farklı anlamla-
ra gelebilir. Bilimsel anlamda güvenilirlik, 
bilimsel olarak işin uzmanı kişilerce değer-
lendirilmiş, çoğunluk tarafından kabul edi-
lebilecek standartlar veya bilginin objektif 
kriterlere göre doğrulanma düzeyinin kalitesi 
ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır (Yılmaz, 
2016:395). Güvenilirlik, sezgisel ve karmaşık 
bir kavramdır. Bir açık tanıma sahip olmak 
yerine güvenilirlik hakkında; inanılırlık, dü-
rüstlük, adalet, doğruluk, gerçeklik, eksiksiz-
lik, hassaslık, önyargıdan uzaklaşma, objek-

tiflik, derinlik ve bilgilendiricilik gibi birçok 
ilgili konularda düzinelerce tanım yapılmıştır. 
Güvenilirlik konusunda yapılan çalışmalarda 
çoğunlukla güvenilirliğin aynı anda birden 
fazla boyutta değerlendirildiği kabul edilmek-
tedir (Rieh, 2010).  

Bir kaynağın adil, tarafsız ve gerçekçi oldu-
ğu algısı, bilginin güvenilirliğine katkıda bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte, inandırıcılık 
ile güvenilirlik tam olarak eşanlamlı değildir. 
Çünkü insanlar, bilgiyi inandırıcı görmeleri 
için uzmanlığı tanımalıdırlar. Uzmanlık, al-
gılanan bilgi, beceri ve kaynağın deneyimini 
yansıtmaktadır. Uzmanlık, bir kaynağın hem 
doğru hem de geçerli bilgi sunma kabiliyeti 
konusundaki algılamalarıyla olan yakın iliş-
kisi göz önüne alındığında, önemli bir fak-
tördür. Güvenilirlik ve uzmanlık her zaman 
birlikte algılanmaz. Doktor veya profesör un-
vanlı bir uzman, belli bir alanda bilgili olma 
konusunda bir üne sahip olabilir, ancak yine 
de güvenilmezlik veya önyargı eğilimi için 
güvenilir sayılmayabilir. Bir kişi bir arkadaşı-
nı genel olarak dürüst ve güvenilir olarak gö-
rebilir ancak o arkadaşın verdiği tavsiye, uz-
manlıktan yoksun olarak güvenilir sayılmaya-
bilir. En inandırıcı bilgi, yüksek güvenilirlik 
ve uzmanlık düzeyine sahip kişilerde bulunur 
(Metzger v.d., 2003:296).

Güvenilirlik, bilginin kendisine, kaynağa 
veya kişiye ait değildir, ancak bu özelliklerin 
insanların değerlendirilmesi için temel oluş-
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turması mümkündür. Eninde sonunda bilgi 
güvenilirliğine karar veren insanlardır. Kendi 
deneyimleri, bilgisi ve inançları olan insanlar 
kendi güvenilirlik kararlarını verebilir. Çoğu 
zaman, inanılırlık kararlarının son derece 
öznel değerlendirme süreçleri olduğu kabul 
edilmektedir. Kısaca güvenilirlik, insanların 
kendi tecrübe ve bilgilerine dayanarak bir bil-
ginin inanılır olup olmadığına karar vermesi-
dir (Rieh, 2010).

Günlük hayatta insanlar, iş dışı konularda 
bilgi kaynağının değerlendirilmesi açısından 
bir dizi ölçüte göre hareket etmektedir. Bilgi 
kaynaklarının seçiminde insanlar, bir kaynak-
tan elde edilen geçmiş deneyim, kolay erişile-
bilirlik ve kullanılabilirlik gibi kriterlere sık-
lıkla başvurmaktadır. Düşük vasıflı işçilerin 
kendi toplumsal çevrelerindeki mevcut insan 
kaynaklarına en büyük güveni duyduklarına 
ilişkin bulguları olan araştırmalarda (Metzger 
v.d. 2003:301), işçilerin kendi küçük dünya-
larının dışından gelen bilgilere ilgi gösterme-
diği ve yeterince güvenilir bulmadığı ortaya 
konulmuştur. Bu nedenle, aynı küçük dünya-
da yaşayan birinden gelen ilk elden tecrübe 
veya konuşmadan kaynaklanan birinci düzey 
bilgi, yabancılardan alınan ikinci düzey bilgi-
ye göre daha güvenilir olduğuna ulaşılmıştır 
(Savolainen, 2007:54).

Güvenilirlik, kullanıcıların iletişim araçlarına 
atfettiği bir değişkendir. Biri yalnızca az ya 
da çok inanılır olarak düşünebilir ve bunun 

nesnel olarak doğru olup olmadığını doğrula-
mak mümkün değildir (Schweiger, 2000:45). 
Medya bağlamında düşünüldüğünde ise gü-
venilirlik, makale ya da haber gibi bir mesa-
jın, gazetecinin ya da bir medya kuruluşunun, 
bir kaynağın, gazete, televizyon, radyo, inter-
net, sosyal medya gibi bir mecranın kullanıcı-
larının gözündeki inandırıcılığının bir ölçüsü-
dür. Güvenilirlik algısında, kişinin gazeteci, 
kurum ya da mecra hakkındaki öznel değer-
lendirmeleri söz konusudur. Bu nedenle gü-
venilirliği bir tür inandırıcılık olarak görmek 
mümkündür (Balcı & Bekiroğlu, 2014:202).

Medya güvenilirliği, medya etiği konusun-
daki kapsamlı tartışmaların ancak küçük bir 
kısmı olsa da gazeteciliğinin temel değerle-
rinden biri olan nesnellik ve gerçeklik arayışı 
ile yakından bağlantılıdır. Bu kavram, ayrı-
ca bilginin bilgi haline nasıl geldiği konusu 
ile ilişkilidir. Gazeteciler, doğruyu arama ve 
halkın bilgi edinme hakkını sağlamaya yö-
nelik görevlerini yerine getirirken, en temel 
ilke olan güvenilirliği her zaman göz önünde 
bulundurmak zorundadır. Dolayısıyla, güve-
nilirliğin çağdaş medya ikliminde sürekli ola-
rak önemli bir değişken olarak işlev gördüğü 
bildirilmektedir (Chung & Nah, 2013:276).

En temel şekliyle, güvenilirlik, “bir haber ka-
nalının, bireysel kaynaklardan, medya kuru-
luşlarından ya da haberlerin içeriğinden farklı 
olarak değişebilirlik algıları” olarak tanımla-
nabilir. Mesajı iletenin güvenilirliği, dürüst-
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lük ve uzmanlık gibi faktörlere dayalı bir tür 
algılanan güvenilirliktir. Haberci güvenilir-
liği üzerine yapılan araştırmaların büyük bir 
kısmı, haberciyi daha çok ya da daha inanılır 

ve güvenilir yapan karakteristik özelliklerin 
neler olduğuna odaklanmaktadır (Conlin & 
Roberts, 2016:371). Schweiger (2000), güve-
nirliği altı referans noktasında derlemiştir.

Şekil 1. Güvenilirliğin Referans Noktalarının Hiyerarşik Düzeyleri (Schweiger, 2000:43)

Sunucu: Sunucu, kullanıcıların televizyonda 
bir haber şovu veya siyasi dergiyi izlerken ya 
da okurken ilk karşılaştığı kişidir. Kullanı-
cılar bu sunumu yapan kişiyi daha fazla ya 
da daha az güvenilir bulabilirler. Sunucu, bir 
dergi ya da gazete ya da web üzerinde bir yo-
rum yazarı olabilir.

Kaynak: Belli bir kişinin hareketlerinin ya da 
açıklamalarının haberidir. 

Örneğin, bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da 
başbakanı bir röportajda yanıt veriyorsa, onu 
ya da onu güvenilir olarak kabul edebilir ya 
da övebilir.

Editöryel Araçlar: Bunlar televizyondaki 
programların bütünü veya tek tek haber öğe-
leridir. Basılı medyada veya internetteki ma-
kaleler de bu kapsamda değerlendirilir. Ör-
neğin, biri, belirli bir haber içeriğinin tama-
mıyla güvenilir olmadığını düşünebilir, ancak 
haberin aktörlerini veya sunucuya güvenebi-
lir. Yazılı medyada, editoryal üniteleri tanım-
lamak oldukça kolaydır; oysa televizyon ve 
radyo programlarında bütün programlar ve 
tek haberler arasında ayrım yapmak gerekir. 
Örneğin, genel olarak kanallardaki haberler 
son derece güvenilir programlar olarak kabul 
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edilebilir, fakat tek tek haberlerin öyküleri 
güvenilmez bulunabilir.

Medya Kuruluşu: CNNTürk, HaberTürk, 
NTV, Doğan Medya Grubu gibi medya kuru-
luşlarıdır. Burada doğrudan medya kuruluşu-
nun markasının güvenilirliği söz konusudur.

Medya Kuruluşlarının Alt Sistemleri: İçerik 
ve kurumsal geçmişte benzer olan ve med-
ya türünde alt sistemler halinde toplanabilen 
medya ürünleridir. Örneğin, ana akım gazete-
ler ile tabloid gazetelerin, kamuya karşı özel 
televizyonun, bilgisayar dergilerinin veya ha-
ber dergilerinin alt sistemleri bulunmaktadır. 
Genellikle, bir alt sistemdeki medya ürünleri, 
benzer içerik veya hizmetler sunduklarından 
doğrudan rakiplerdir. Bu nedenle, güvenilir-
lik ve bu alt sistemler arasındaki farklar gibi 
tek kriterleri karşılaştırmak daha kolaydır. 
Farklılıklar, rakip medya ürünlerinin ticari ve 
gazetecilik başarısı üzerinde daha güçlü etki-
lere sahiptir. Örneğin, haber dergilerinin alt 
sisteminde doğrudan rakibinden daha güve-
nilir görünebilmektedir.

Medya Türü: Televizyon, radyo, gazeteler, 
dergiler, internet gibi bütün medya türlerinin 
genel güvenilirliğidir.

Güvenilirlik konusundaki araştırmalar, araş-
tırmacıların kaynak güvenilirliğinin kişilera-
rası ilişkilere olan etkisine ve ikna sürecinde-
ki rolüne ilgi duyulması ile başlamıştır. Son-
raki araştırmalar da ise örgütlerin de insan 

davranışlarını iletişim yoluyla etkilemeye ça-
lışan kaynakları oluşturduğu kabul edilmiştir. 
Mesaj üzerine yapılan araştırmalarda mesaj-
ların karakteristik özelliklerine odaklanılmış 
ve onları daha fazla veya daha az inandırıcı 
kılacak nitelikler keşfedilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca, kitle iletişimi ile ilgilenen araştırma-
cılar, medya güvenilirliğinde belirli iletişim 
biçimlerinin (örneğin, gazete ve televizyon 
arasındaki) göreceli inandırıcılığını da ince-
lemiştir (Metzger v.d., 2003:320).

Medya kuruluşlarının varlık sebebi haber 
vermektir. Haber olmaksızın bir medya ku-
ruluşu, çok nadir bir şekilde hayatta kalabi-
lir. Haberler de medya kuruluşu olmaksızın 
var olamazlar. Dolayısıyla karşılıklı bir ilişki 
söz konusudur. Her ne kadar günümüzde sos-
yal medya ile herkes haberciye dönüşmüşse 
de profesyonel anlamda habercilik, bireysel 
olarak (bir kuruma bağlı olmaksızın) yapıla-
mamaktadır. Bu noktada kurum hem haberin 
dağıtımı rolünü üstlenirken, hem de güveni-
lirlik ve yetkililiği sağlamaktadır (Çığ & Çığ, 
2011:53). Dolayısıyla güvenilirlik, pratikte 
habercinin ve medyanın karşılıklı etkileşimi 
ile oluşmaktadır denilebilir.

Güvenilirlik habercinin ve medyanın etkile-
şimi ile ortaya çıkmakla birlikte, toplumdaki 
bireylerin algılamasına dayalıdır. Dolayısıyla 
haberci, kitle iletişim araçları ve hedef kitle 
ilişkisi büyük ölçüde güvene dayalı olmak 
durumundadır ve medya organları toplum 
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desteğini sağladıkları ölçüde yaşamaya ve 
işlevlerini yerine getirmeye devam etmekte-
dir. Toplumun kitle iletişim araçlarına güven 
duyması ise onların doğru, yansız, baskı al-
tında kalmadan haber ve bilgi verebilmele-
rine ilişkin algılamaları gerekmektedir (Yıl-
maz, 2016:395:401).

Genel olarak kamuoyunu belirli hedefler 
doğrultusunda etkileme amacı, medya sahip-
liğinin önemini ortaya koymaktadır. En yalın 
hali ile bu gerekçelerle medyaya sahip olma, 
haberin gerçekliğini ve güvenilirliğinin sor-
gulanmasına yol açmaktadır ve genellikle bu 
durum medyaya olan güven düzeyi üzerinde 
olumsuz etkiye sahip olmaktadır (Yılmaz, 
2016:395).

Medya güvenilirliği, inanılırlık, doğruluk, 
güvenlik ve tarafsızlık gibi çeşitli ilkeler ve 
boyutlar üzerinden ölçülmektedir. Bu ölçüm, 
1951 tarihli Carl Hovland ve Walter Weiss’ın 
öncü çalışmasına dayanmaktadır. Hovland 
ve Weiss (1951), çalışmalarında kaynak gü-
venilirliği konusunu araştırmıştır. Çalışmada 
gerçeklere dayalı bilginin edinimi ve akılda 
tutulması noktasında kaynağın güvenilirlik 
algısının etki etmediğini, buna karşılık görüş 
ve düşüncelerin değişimi konusunda büyük 
ölçüde etkili olduğu gözlemlenmiştir (Balcı 
& Bekiroğlu, 2014:205).

Hovland ve Weiss, katılımcılarda kaynağın 
güvenilirliğinin hangi koşullarda tutum deği-

şikliğine yol açtığını belirlemek için sayısız 
deney yapmışlardır. Genellikle araştırma-
larında yer alan adımlar ilk önce konularda 
katılımcıların tutumlarını ölçmek ve onları 
farklı kaynak niteliklerine dayalı manipüle 
edilmiş mesajlara maruz bırakmak ve niha-
yetinde ilk deneysel sonuçlara göre tutum 
değişikliklerini ölçmekti. Kaynak, genellik-
le bir haber bülteni ya da dünya lideri gibi 
bireysel kitlesel bir iletişimci olarak tanım-
lansa da, Hovland ve Weiss bir mesajın etki-
si muhtemelen yayını yapılan belirli yayına 
veya kanala da bağlı olduğunu kabul etmiştir 
(Kiousis, 2001). Sonuç olarak güvenilirlik, 
belirli bir mesleki bağlamından bağımsız ola-
rak genel bir iletişim kaynağının evrensel bir 
özelliği olarak kabul edilmiştir (Kohring & 
Matthes, 2007:242).

Hovland ve Weiss, güvenilirliğin bileşenleri 
olarak uzmanlık ve inanılırlığı belirlemiştir. 
Uzmanlık, bir konuşmacının doğru iddialar-
da bulunma yeteneğine sahip olduğuna iliş-
kin algının bir derecesidir. Güvenilirlik ise 
bir konuşmacının doğru olduğunu düşündü-
ğü iddiaların bir izleyici tarafından algılanma 
derecesine işaret etmektedir. İnsanlar, tutum-
larını, belli bir konudaki uzmanların söyle-
diklerinin güvenilir olup olmadığına bakarak 
belirlemekte ya da değiştirebilmektedir (Jo, 
2005:63). 

1950’li yıllar boyunca, televizyon ve diğer 
medya unsurları arasında yaşanan rekabet, 
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medya güvenilirliği konusunda araştırmala-
rın yapılmasını teşvik etmekteydi. 1960’lı 
yıllarda televizyona olan bağımlılık istikrarlı 
bir şekilde yükseldi. 1960’lı yılların sonuna 
gelindiğinde televizyon haberlerinin güveni-
lirliği, gazetelerden iki kat daha fazlaydı. Gü-
nümüzde ise medya ortamında, bilginin ile-
tilmesi için yeni ve yaygın kullanılan bir araç 
olarak İnternet’in ortaya çıkması, bu aracın 
güvenilirliğini nasıl değerlendireceği sorusu-
nu gündeme getirmektedir. Bu nedenle, med-
ya güvenilirliği araştırmalarının odağı, artık 
gazeteler, televizyonlar ve çevrimiçi medya 
arasındaki farkların ortaya konulmasına çev-
rilmiştir (Mehrabi, Hassan, & Ali, 2009:142).

Medya güvenilirliği kavramı, karmaşık ve 
çok boyutlu bir yapıdır. Genellikle, medya 
güvenilirliği araştırmaları, konunun iki ana 
boyutuna odaklanmıştır: Kaynak güvenilir-
liği ve medya güvenilirliği. Kaynak güve-
nilirliği araştırması tipik olarak konuşmacı, 
gazeteci ya da medya kuruluşu gibi mesaj 
kaynağının özelliklerine odaklanırken, med-
ya güvenilirliği araştırmaları ise televizyon, 
gazete, internet gibi mesajın iletildiği mecra-
ya odaklanmaktadır (Golan, 2010:6).

Kaynak güvenilirliği, bir iletişimcinin inanı-
lırlığı ile ilgili olarak kullanıcılar tarafından 
yapılan yargılardır. Kaynak güvenilirliği ile 
ilgili yapılan çalışmalarda genellikle üç bo-
yut üzerinde şekillendiği düşünülmektedir. 
Bu üç faktör uzmanlık / yeterlilik, güvenilir-

lik ve saygınlık - itibar olarak sıralanmakta-
dır. Özellikle kriz dönemlerinde doğruluğu 
teyit edilmemiş şüpheli bilgilerin yoğun ol-
duğu dönemlerde kaynak güvenilirliği daha 
fazla önem kazanmaktadır (Kılıç & İspir, 
2017:411).

Kaynak güvenilirliği üzerine ilk araştırmalar, 
20. Yüzyılın başlarında inandırıcılığın konuş-
macıların önemli bir özelliği olduğunun or-
taya konulduğu araştırmalar ile başlamıştır. 
İkinci Dünya Savaşı döneminde, ABD’nin 
savaşa yönelik halkın desteğini artırmanın 
yollarını araması nedeniyle başlayan araştır-
malarda, ikna edici bir sistematik teori ge-
liştirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmalarda 
tutum değişikliğine odaklanılmış fakat kay-
nak güvenilirliğinin tutum oluşumuna ve tu-
tum değişikliğine etkisi ile de ilgilenilmiştir 
(Metzger v.d., 2003:315).

Miller ve Kurpius (2010) medya güvenilirli-
ğinin boyutlarını gazetecilik profesyonelleri-
nin algılamaları ve kullanıcıların algılamaları 
olarak incelemiştir: 

Gazetecilerin algıları: Gazeteciler ve özel-
likle televizyon gazetecileri öncelikle hükü-
met ve iş dünyası liderleri ya da yetkililere 
kaynak olarak güvenmektedir. Dolayısıyla, 
gazetecilik profesyonelleri arasında kaynak-
lara erişim konusunda bir rekabet söz konusu 
olabilmektedir. Bu durum, izleyiciler açısın-
dan da güvenilirlik algısını etkilemektedir. 
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Kullanıcıların algıları: Kitlenin mesajları 
nasıl yorumladığını anlamada kaynak gü-
venilirliği uzun sürede önemli bir değişken 
olarak kabul edilmektedir. Genel izleyiciler 
açısından güvenilirlik algısı, uzmanlık ve 
inanılırlıktan oluşmaktadır. 

Kaynak güvenilirliği, gazetecilerin ve kul-
lanıcıların yargılarına dayanmakla birlikte, 
kaynak güvenilirliği yargısını destekleyecek 
üç temel kaynak bulunmaktadır. Birincisi; 
önceki kişiler, yani tanıdık haber kaynakla-
rıdır. Aynı kaynaklar üzerinde tekrarlayan 
güven, sağlıklı güvenilirliğin bir işaretidir. 
İkincisi, kaynak türüdür. Gazeteciler kıdemli 
kaynakları daha güvenilir olarak algılarken, 
halkla ilişkiler profesyonellerini ise daha az 
güvenilir bulmaktadır. Üçüncüsü ise kaynak 
bağlantısıdır. Gazeteciler, hükümet yetkilile-
rini diğer kaynaklardan daha güvenilir bul-
maktadır (Reich, 2011:58). 

Kavramsal açıdan netlik olması bakımından 
kaynak güvenilirliği ile medya güvenilirliği 
arasındaki fark iyi ortaya konulmalıdır. Med-
ya güvenilirliği, bir haber kanalının inanılır-
lık algısı olarak, bireysel kaynaklardan, med-
ya kuruluşlarından veya haber içeriğinden 
ayrı olarak tanımlanabilir. Medyanın güve-
nilirliği, mesaj gönderenlerinin özelliklerine 
odaklanan kaynak güvenilirliğinden farklıdır 
(Bucy, 2003:256).

MEDYADA GÜVENİRLİĞİ ETKİLE-
YEN FAKTÖRLER 

Medya güvenilirliğini etkileyen unsurlar ko-
nusunda farklı farklı araştırmalar yapılmıştır. 
Gaziano ve MacGrath (1986), medya güve-
nilirliği konusunda 12 faktör olduğundan 
bahsetmiş ve bu faktörleri “adil olma, haber 
hikâyesinin tam anlatılması, ön yargılı ol-
mama, doğruluk, mahremiyetin ihlal edilme-
mesi, okuyucu çıkarlarının gözetilmesi, top-
lumun refahıyla ilgilenme, olgu ve görüşleri 
ayırt etme, güvenilir olma, gerçeklere veya 
görüşlere dayalı olma ve iyi eğitimli muha-
birlere sahip olma” olarak sıralamıştır (Al-
gül, 2015:268).

Haber güvenilirliği, ‘geleneksel medya ile 
yeni medya birbirinin yerini mi alıyor, yok-
sa birbirlerini tamamlıyor mu’ tartışmasının 
odak noktasındadır. Haber aramak amacıyla 
interneti kullananlar, geleneksel medyada da 
haberi takip etme eğiliminde olduklarını, do-
layısıyla yeni medyanın geleneksel medyanın 
tamamlayıcısı olduğu görüşünü savunmakta-
dır. Ancak bu noktada siyaset, medya ve ba-
sın özgürlüğü bağlamında geleneksel medya 
ile sosyal medya farklılaşmasına da vurgu 
yapılmaktadır. Kurumsallaşmanın olmadığı, 
editöryel denetimden uzak, her kullanıcıyı 
haberciye dönüştürebilen yapısıyla sosyal 
medya, medya güvenilirliğine olumsuz etki 
yapmaktadır (Algül & Sütçü, 2015:26).
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Medyanın güvenilirlik algısı, haber güveni-
lirlik algısıyla doğrudan ilişkilidir. İnsanlar, 
güven duydukları iletişim araçlarını tercih 
etme eğiliminde olduğundan, kullanıcıların 
medya tercihine göre haber güvenilirliğini et-
kileyen unsurların neler olduğu araştırmalara 
konu edilmektedir. Bu algı, çoğunlukla içinde 
yaşanılan toplumla ilintili olmaktadır. Örne-
ğin medyanın hükümetin yoğun kontrolü ve 
baskısında olduğu toplumlarda kullanıcılar 
internete ve sosyal medyaya daha fazla güven 
duyabilmektedir. Özellikle Arap Baharı yaşa-
nan ülkelerde o dönemde insanlar hükümet 
kontrolündeki medyaya değil, internete ve 
sosyal medyaya daha fazla güven duymuştur 
(Algül, 2015:266).

Yapılan çalışmalar, izleyicilerin algılanan 
medya güvenilirliğini nasıl değerlendireceği-
ni etkileyebilecek önemli değişkenleri araş-
tırır. Bu çalışmalardaki değişkenler arasında 
siyasi ideoloji, hükümete güvenme, haber 
tüketimi, algılanan uzmanlık, markalaşma, 
medyaya maruz kalma, medya bağımlılığı 
ve kişisel dindarlık bulunmaktadır (Golan, 
2010:6).

İnsanların medyaya ve habere duydukları gü-
veni olumsuz etkileyen durumlar da bulun-
maktadır. Bu durumlar, genel olarak etik il-
kelere riayet edilmemesinden kaynaklanmak-
tadır.  Gazetecilik mesleği ve medya, iktidar, 
siyaset, ekonomi, toplum ve kültür gibi top-
lum yaşantısında merkezi konumda bulunan 

medyada etik ilkelerin göz önünde bulundu-
rulmaması, toplumsal güvenin sorgulanması 
ve zedelenmesine neden olacaktır (Balcı & 
Bekiroğlu, 2014:195).

MEDYADA GÜVEN İLE İLGİLİ YAPI-
LAN ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR  

Medyada güven sorunsalı sektörün olduğu ka-
dar akademik camianın da ilgisini çekmiştir. 
Bu konuda yapılan araştırmalarda genel ola-
rak internetin geleneksel medyanın güvenilir-
liğini azaltabileceği endişesi dile getirilmiştir. 
Geleneksel kitle iletişim araçlarının aksine, 
internette doğru ve tarafsız bilgileri sağlamak 
için daha az mesleki standart ve sosyal baskı 
bulunur. Bu kaygıların aksine, internet üze-
rindeki bilginin güvenilirliği üzerine yapılan 
araştırmalar, insanların internet kaynaklarının 
güvenilirliğine karşı olumlu tutum sergileme 
eğiliminde olduklarını göstermiştir. Dijital 
habere duyulan güvenilirliğe yönelik çalış-
malarda çevrimiçi kullanıcıların çevrimiçi 
medyayı güvenilir bir haber ve bilgi kaynağı 
olarak değerlendirdiğini ortaya koyulmuştur 
(Kim & Johnson, 2009:’86).

Xsingts Araştırma ve Danışmanlık’ın 2013 
yılında yayınladığı rapor da Türkiye’de med-
yaya güvenin düşük düzeyde olduğunu orta-
ya koymuştur. Araştırmaya göre kamuoyu-
nun yüzde 67’si medyaya güven duymadığını 
açıklamıştır. Medyaya güvendiğini söyle-
yenleri oranı ise sadece yüzde 15 olmuştur. 



MSBAD
www.msbadergisi.com

Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi   
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 01 Yıl:2017

National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research    
May / June / July / August Spring Summer Issue: 01 Year: 2017

ID:03 K:06
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

Issn Print: 2587-1439O

37

(Xsights Araştırma ve Danışmanlık Medya 
ve Güven Raporu, 2013).

Medyanın güvenilirliği ile ilgili yapılan araş-
tırmalardan bir diğeri olan “Türkiye’de Yeni 
Medya Eğilimleri Araştırması” (2016) sonuç-
ları da internetin temsil ettiği yeni medyanın 

konvansiyonel medya karşısından daha gü-
venilir bulunduğunu göstermiştir. Katılımcı-
ların 10 üzerinden verdikleri puanlara göre 
yapılan değerlendirmede internet kaynakları, 
geleneksel medya ortamlarından daha güve-
nilir bulunmuştur.

Şekil 2. Yeni ve Konvansiyonel Medyanın Güven Açısından Karşılaştırılması 
(Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması, 2016)

Konu ile ilgili Türkiye’de yapılan bir diğer 
araştırma da SEKAM (2013) (Sosyal, Eko-
nomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 15-28 yaş 
aralığındaki 5541 kişi ile gerçekleştirilen 
“Türkiye’de Gençlik Raporu: Gençliğin Özel-
likleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri” 
başlıklı çalışmada Türkiye’nin geleceği açı-
sından en güvenilir görülen kurum ordu, en 
güvenilmez bulunan kurum ise medya olmuş-
tur (SEKAM, 2013). Benzer bir araştırmada 
Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleş-

tirilmiş. 2016 yılında gerçekleştirilen ‘Türki-
ye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması”nda 
en güvenilmez kurum medya olmuştur. 2015 
raporunda yüzde 27,8 olan güvenilirlik düze-
yi, 2016’da daha da gerileyerek yüzde 15,1 
olmuştur. Ayrıca 2013 yılı raporunda yüzde 
38,5 olan “Türkiye’de basın özgürdür” görü-
şü, 2016’da yüzde 24,6’ya gerilemiştir. 

Medya güvenilirliği konusunda Oxford Üni-
versitesi bünyesinde yer alan Reuters Gaze-
tecilik Çalışma Enstitüsü’nün her yıl yayın-
ladığı Dijital Haber Raporu’nun altıncısı, 
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Haziran 2017’de yayınlanmıştır. Rapor se-
çilmiş ülkelerde medyaya olan güveni ortaya 
koymaktadır. Raporda birçok çarpıcı sonuç 
yer almaktadır. Buna göre Türkiye’de kulla-
nıcıların yüzde 60’ı haberlerin doğruluğuna 
güvenmemektedir. Türkiye, bu alanda ankete 
dâhil olan 36 ülke arasında kendisine 23. sı-
rada yer bulmuştur. Rapor’a göre Türkiye’de 
en güvenilir bulunan medya kuruluşu Fox TV 
olmuştur. Fox TV’yi CNN Türk ve NTV takip 
etmiştir. Raporda ana akım medyanın büyük 
kısmının hükümet tarafından kontrol edildi-
ğine” değinilmiş, bu nedenle de çevrimiçi 
haber siteleri ve sosyal medyanın haberlere 
ulaşmada ilk kaynak olarak görüldüğü belir-
tilmiştir. Rapora göre haberlerin siyasi etki-
den arınmış olduğunu düşünen kullanıcıların 
oranı 2016 Raporu’na göre yüzde 9 gerileme 
yaşanmış oran yüzde 20 olmuştur. “Ticari 
etkilerden arındırılmış” haberlerin olduğunu 
savunanların oranı yine 2016’ya göre yüzde 
4 gerileyerek yüzde 23 düzeyine inmiştir. 
Ancak vurgulanması gereken bir diğer konu-
da rapora göre durum dünyada da pek farklı 
değildir. Dünya çapında katılımcıların çoğun-
luğunun ana akım medyaya güvenmediği ve 
kullanıcıların yüzde 54’ünün haberlere ulaş-
mak için sosyal medyayı kullandığı açıklan-
mıştır. Raporda, kullanıcıların yüzde 33’ünün 
haberlerin doğruluğuna da güvenmedikleri-
ne değinilmiştir. Rapora göre Amerikan ve 
İngiliz halkı sosyal medyayı ana akım med-
yanın yalan haberlerini ayıklama konusunda 

daha fazla güvenmektedir. Yunanlar ise sos-
yal medyaya ana akım medyadan daha fazla 
güvenen tek ülke toplumu olmuştur (Reuters 
Institute, 2017).

Medya güvenilirliğine yönelik olarak akade-
mik anlamda da birçok çalışma yapılmıştır. 
Mehrabi, Hassan ve Ali (2009), insanların 
haber bilgisine güvenirlik açısından internet 
ve televizyonu nasıl algıladıklarını çözmek 
ve medya güvenilirliğini algılamayı etkileyen 
faktörleri belirlemek amacıyla bir araştırma 
yapmıştır. Medya güvenilirliğine yönelik al-
gılarını etkileyen faktörleri belirlemek için 
270 akademik olmayan profesyonel kadro-
suyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, 
televizyonun haber iletmek için internetten 
daha güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu çalışma ayrıca, internetin algısı ve tele-
vizyonun güvenilirliği ile yayın önemi, med-
ya bağımlılığı ve medya kullanımı arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuştur.

Balcı ve Bekiroğlu (2014), 666 üniversite öğ-
rencisi ile yüz yüze görüşme tekniğine dayalı 
anket çalışmasında üniversite öğrencilerinin 
medya haberlerinin güvenilirliği konusun-
daki düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen bulgulara göre katılımcılar, her 
zaman haber ve bilgi alma ihtiyacı hissettik-
lerini vurgulamıştır. Üniversite öğrencileri-
nin haber alma ihtiyacını en sık karşıladıkları 
mecra internet, sosyal medya ve televizyon 
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şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcılar, med-
ya haberleri içerisinde sırasıyla gazete, tele-
vizyon ve radyo haberlerine daha çok güven 
duyduklarını belirtmişlerdir. İnternet haber-
lerine erkekler kadınlara göre daha fazla gü-
ven duyarken, kadınlar gazete, televizyon ve 
radyo haberlerine erkeklere göre daha fazla 
güven duymaktadır.

Nah ve Chung (2011), 238 katılımcı ile onli-
ne haber okuyucularının, gazetecilik profes-
yonellerinin haberleri ve vatandaş gazeteci-
liğinin haberlerine karşı algıladıkları sosyal 
güven, medya güvenilirliği ve gazetecilik 
rollerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışma, 
medya güvenilirliğinin profesyonel gazeteci-
lerin rol kavramıyla pozitif ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Yani güvenilirlik konusunda va-
tandaş gazeteciliği, profesyonel gazetecilik-
ten daha az güvenilir görülmektedir. 

Cassidy (2007), Amerika’da 655 profesyonel 
gazeteci ile internet haberlerinin güvenilirlik 
algısı ve gazetecilerin profesyonel rollerinin 
bu algı üzerine etkisi üzerine gerçekleştirdi-
ği çalışmasında, gazetecilik profesyonelleri-
nin internet haberlerinin güvenilirliğine karşı 
ılımlı yaklaştıklarını ve internet haberlerini 
gazete haberlerinden daha güvenilir bulduk-
larını ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca 
profesyonel gazetecilerin popülist rolünün in-
ternet haberciliğinin güvenilirliğinde pozitif 
etkisi olduğu, buna karşılık muhalif rolün ise 
internet haberciliğinin güvenilirliğine negatif 

ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca profes-
yonel gazetecilerin demografik özelliklerinin 
internet güvenilirliği algılaması üzerine etki-
sinin olmadığı da ortaya konulmuştur.  

Algül (2015), kurumsal ve demografik özel-
liklerin internet haberlerinin güvenilirliği 
üzerine etkisini incelediği çalışmasını 936 
üniversite öğrencisi ile gerçekleştirmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre te-
levizyon en güvenilir  medya organıdır. Araş-
tırmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç 
ise yaş arttıkça internet haber güvenilirliğinin 
azalmasıdır. Televizyona göre daha az güve-
nilir görülse de, internet haberciliğinde med-
ya güvenilirliği kurumsallıktan bağımsızdır. 
Kısacası internet haberciliğinin güvenilirli-
ğinde, internet haber kuruluşunun kurumsal 
olup olmamasının güvenilirlik üzerinde bir 
etkisi bulunmamaktadır. 

Kılıç ve İspir (2017), medya güvenilirliği ko-
nusuna sosyal medya bağlamında yaklaşmış-
tır. Toplam 350 kişi ile Eskişehir’de gerçek-
leştirilen araştırmanın bulgularına göre sos-
yal medyayı haber alma ve paylaşma amaçlı 
kullananlar, haber paylaşımlarının bilgi kirli-
liğine neden olduğunu, haberlerin güvenilir-
lik sorunu yaşadığını, kaynak güvenilirliğinin 
önemli olduğunu ve sosyal medyanın hızlı ol-
ması nedeniyle güvenilirliğin her zaman sor-
gulanacağı ortaya konulmuştur. 
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Algül ve Sütçü (2015), 520 üniversite öğren-
cisi ile sosyal medyadaki haberlerin güveni-
lirlik algısına yönelik bir araştırma gerçekleş-
tirmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara 
göre bir haberin birçok kaynak tarafından 
yayınlanmış olmasının, o haberin güvenilir 
olduğu anlamına gelmediği ortaya konul-
muştur. Araştırma kapsamında elde edilen 
önemli bir sonuç, katılımcıların yaşları art-
tıkça sosyal medyada hızla yayılan haberlere 
karşı daha ihtiyatlı yaklaşmasıdır. Bu haber-
leri kendi akıl süzgecinden geçirmeden pay-
laşmadıkları görülmüştür. Sosyal medyada 
paylaşılan haberlerin dezenformasyona çok 
açık olması, medya güvenilirliği bağlamında 
sosyal medyanın güvenilirliğine gölge düşür-
mektedir. 

Şahin ve Tüzel (2011), medya güvenilirliği-
ne hem örneklemi hem de yaklaşım tarzıyla 
farklı bir bağlamda yaklaşmıştır. Çalışmada 
öğretmen adayları ile medyanın güvenilirli-
ğine “gerçek dünyayı yansıtıp yansıtmama” 
açısından yaklaşmışlardır.  376 öğretmen 
adayıyla gerçekleştirdikleri çalışmada öğret-
men adaylarının genel olarak medya dünyası-
nın gerçek dünyayı yansıtması konusunda ka-
rarsız kaldıkları gözlemlenmiştir. Televizyon, 
radyo ve interneti en güvenilir araç olarak 
kabul eden öğretmen adaylarının, gazeteyi 
en güvenilir bulan öğretmen adaylarına göre 
daha fazla “medyanın gerçek dünyayı yansıt-
tığını” düşündükleri görülmüştür.

Bucy (2003), medya güvenilirliği üzerine 
gerçekleştirdiği deneysel çalışmasında med-
yanın güvenilirliğinde kullanılan kanalın et-
kili olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre 
haberin kaynağı ile dağıtım kanalı birbiriyle 
uyumlu olduğunda güvenilirlik artmaktadır. 
Örneğin bir haberin televizyonlarda, internet 
haberi kaynak gösterilerek verilmesi, haberin 
güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir. 

Conlin ve Roberts (2016), internet haberleri-
ne yapılan yorumların medya güvenilirliğine 
olan etkisini incelediği çalışmasında, her ne 
kadar internet haberlerine yorum yapabilme-
nin, internet haberciliğinin bir avantajı oldu-
ğu ve internet haber sitesinin popülerliğine 
katkı sağladığı ortaya konulmuşsa da, yorum 
yapabilme özelliği nedeniyle yeterli editöryel 
denetimden geçmeden ve yalnızca daha fazla 
yorum alabilmek için son derece hızlı bir şe-
kilde yayınlanan haberlerin, internet haberci-
liğinin güvenilirliğine olumsuz etki yarattığı 
ortaya konulmuştur. 

Chung, Nam ve Stefanone (2012), ana akım 
medya, bağımsız medya ve dizin türü haber-
cilik sitelerinin (google, yahoo) güvenilirlik 
algısı üzerindeki etkisini araştırdıkları çalış-
masında, dizin türü haberciliğin en güvenilir 
kuruluşlar olduğu ortaya konulmuştur. Araş-
tırmadan elde edilen bulguya göre medyanın 
teknolojik avantajlarının güvenilirlik üzerin-
de pozitif etkili olduğu görülmüştür.
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Kiousis (2003), televizyon, gazete ve internet 
haberciliğinin güvenilirliğinin algılanışını 
araştırdığı çalışmasında Austin, Teksas’taki 
rastgele seçilmiş 800 kişilik gruba bu 3 med-
ya kanalına yönelik tutumlarını değerlendir-
mek için bir anket uygulanmıştır. Medya kul-
lanımı ve haberlerin kişiler arası tartışması 
gibi haber inandırıcılığını etkileyebilecek ko-
şullayıcı faktörler analizde yer almıştır. Elde 
edilen bulgular, insanların genel olarak tüm 
medya kanalından kaynaklanan haberlerden 
şüphe duyduklarını, ancak sırasıyla çevrimiçi 
haber ve televizyon haberlerinin ardından en 
yüksek güvenirlik oranına sahip olarak gaze-
teleri derecelendirdiklerini ortaya koymuştur.

Kohring ve Matthes (2007), haber medyasına 
çok boyutlu bir güven ölçeğinin gelişimini ve 
geçerliliğini sınamak amacıyla gerçekleştir-
dikleri çalışmalarında medya güvenilirliğinin 
dört faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur. 
Araştırmaya göre medya güvenilirliği, konu-
ların seçiciliğine olan güven, olguların seçi-
ciliğine olan güven, tasvirlerin doğruluğuna 
olan güven ve gazetecilik değerlendirmesine 
güvenden oluşmaktadır.

Thomson, ve arkadaşları (2012), 11 Mart 
2011 tarihinde Japonya’da yaşanan 9 büyük-
lüğündeki depremin ardından gelen tsunami 
ve nükleer santral kazası sonrasında yaşanan 
kriz ortamında Twitter kaynak güvenilirliği 
üzerine 1000 Japon kullanıcı ile bir araştırma 
gerçekleştirmiştir. Araştırmada Japonların en 

güvenilir bilgi kaynağı olarak radyoları gör-
düğü ortaya çıkmıştır. Kriz ortamında tele-
vizyon yayınlarının, gazete dağıtımının zor-
luğu, radyonun en kolay iletişim araçlarından 
biri olması göz önünde bulundurulduğunda, 
oluşan kriz ve acil durum ortamında radyo 
haberlerine güvenin tavan yapmış olması 
mantıklıdır. Araştırmada radyoyu gazeteler 
ve dergiler takip etmiştir.

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ 

Medya güvenilirliğine dair iletişim alanın-
da yapılan akademik araştırmaların dışında 
sektörde faaliyet gösteren araştırma şirketleri 
de değişik araştırmalara imza atmıştır. Hem 
yurtiçinde hem de yurtdışında yapılan medya 
güvenilirliği araştırmalarına göre Türkiye’de 
medyaya olan güven her geçen yıl daha da 
azalmaktadır. Özellikle yurtdışında ana akım 
medyanın büyük çoğunluğunun iktidarın 
kontrolü altında olduğuna yönelik bir algı 
bulunmaktadır. Bu algı geleneksel medyaya 
olan güveni azaltmakta, internet ve sosyal 
medyaya olan güveni ise arttırmaktadır. Bu 
durum medyada bir güven sorunsalını ortaya 
çıkartmıştır. Bu kapsamda bu araştırmanın 
amacı, üniversite öğrencilerinin medyaya 
olan güven düzeylerini belirlemek ve medya 
güvenilirliği üzerindeki görüşlerini betimle-
mektir. 

Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı 
araştırmanın uygulanmasında veri toplama 
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tekniği olarak anket (sormaca) tekniği uygu-
lanmıştır. 

Araştırma, 01 Nisan- 30 Mayıs 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da eğitim gören 760 üniversite 
öğrencisine uygulanmıştır. Olasılıksız örnek-
leme yöntemlerinden uygun örneklemenin 
kullanıldığı araştırma İstanbul il sınırları 
içinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile 
sınırlıdır.

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde uygulanan araştır-
mada elde edilen bulgulara yer verilecektir.

Demografik Özellikler

Araştırmaya katılanların yüzde 56,6’sı erkek, 
yüzde 43,4’ü ise kadındır. Araştırmaya katı-
lanların yaş ortalaması 22,47’dir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Cinsiyet N %

Erkek 430 56,6

Kadın 330 43,4

Toplam 760 100,0

İstatisiksel Analizler

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin haber-
leri hangi mecradan takip ettikleri sorulmuş 
ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi sağ-
lanmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların top-

lam sayısı, toplam katılımcı sayısından faz-
ladır. Verilen yanıtlar incelendiğinde katılım-
cıların yüzde 37,2’sinin haberleri internetten, 
yüzde 24,4’ü sosyal medyadan, yüzde 23,8’si 
televizyondan, yüzde 9,8’i yazılı basından, 
yüzde 4,9’u ise radyodan takip etmektedir.
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Tablo 2. Haberlerin Takip Edildiği Mecra

 CİNSİYET TOPLAM 

Erkek Kadın

Haberleri hangi mec-
radan takip edersiniz?

Televizyon N 210 180 390

% 53,8% 46,2% 100%

Radyo N 70 10 80

% 87,5% 12,5% 100%

Yazılı Basın N 100 60 160

% 62,5% 37,5% 100%

İnternet N 340 270 610

% 55,7% 44,3% 100%

Sosyal Medya N 220 180 400

% 55,0% 45,0% 100%

Araştırmaya katılanlara medyanın asli göre-
vinin ne olduğu sorulmuş ve birden fazla ya-
nıt verebilme serbestisi sağlanmıştır. Bu ne-
denle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 
katılımcı sayısından fazladır. Araştırmaya ka-
tılan üniversite öğrencilerinin verdiği yanıtlar 

incelendiğinde katılımcıların yüzde 28,4’ü 
medyanın asli görevini bilgilendirmek, yüzde 
23,9’u haber vermek, yüzde 19,9’u gündemi 
takip etmek, yüzde 10,8’i eğlendirmek, yüz-
de 8,5’i ise eğitmek ve gündemi yorumlamak 
olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo 3. Medyanın Asli Görevi

 CİNSİYET TOPLAM

Erkek Kadın  

Size göre med-
yanın asli görevi 
nedir?

Bilgilendirmek N 280 220 500

% 56,0% 44,0% 1

Haber Vermek N 230 190 420

% 54,8% 45,2% 1

Gündemi Takip Etmek N 190 160 350

% 54,3% 45,7% 1

Eğlendirmek N 110 80 190

% 57,9% 42,1% 1

Eğitmek N 80 70 150

% 53,3% 46,7% 1

Gündemi Yorumlamak N 70 80 150

% 46,7% 53,3% 1

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
ilk haber kaynağının ne olduğu sorulmuştur. 
Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların 
yüzde 41,7’si ilk haber kaynağı olarak sosyal 
medyayı, yüzde 31,1’i ise televizyonu gör-

mektedir. Yüzde 13,6’sı yazılı basında faa-
liyet gösteren gazetelerin internet sitelerini, 
yüzde 9,7’si arama motorlarını, yüzde 2,9’u 
yazılı medyayı, yüzde 1’i ise dergileri ilk ha-
ber kaynağı olarak görmektedir. 
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Tablo 4. İlk Haber Kaynağı Olarak Görülen Mecrada Cinsiyet Analizi

 CİNSİYET TOPLAM

Erkek Kadın  

Sizin için ilk haber kaynağı 
hangisidir?

Televizyon N 160 160 320

% 50,0 50,0 100

İnternet Arama Motorları N 40 60 100

% 40,0 60,0 100

Dergilerin İnternet Siteleri N 0 0 0

% 0,0 0,0 0

Sosyal Medya Platformları N 260 170 430

% 60,5 39,5 100

Yazılı Basın N 30 0 30

% 100,0 0,0 100

Gazetelerin İnternet Siteleri N 100 40 140

% 71,4 28,6 100

Dergi N 10 0 10

% 100,0 0,0 100

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
en çok güvendikleri mecranın hangi mecra-
nın olduğu sorulmuştur. Elde edilen bulgula-
ra göre üniversite öğrencilerinin en güvenilir 

bulduğu mecra internet, en az güvenilir bul-
duğu mecra ise radyodur. Erkekler, kadınlara 
göre interneti daha güvenilir bir mecra olarak 
görmektedir (p=0,004 < 0,05).
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Tablo 5. En Güvenilir Mecra (Cinsiyet Analizi)

 N Ort. St. Sapma t P

İnternet Erkek 420 6,93 2,246 2,969 0,004

Kadın 330 5,48 1,873   

Gazete Erkek 410 5,68 2,207 -0,453 0,652

Kadın 330 5,91 2,037   

Televizyon Erkek 410 5,88 2,502 0,273 0,785

Kadın 330 5,73 2,169   

Radyo Erkek 400 5,48 2,353 -0,020 0,984

Kadın 330 5,48 1,805   

Sosyal Medya Erkek 400 6,53 2,746 1,915 0,060

Kadın 330 5,39 2,193   

Araştırmaya katılanlara en güvenilir bulduğu 
medya markaları sorulmuştur. Elde edilen bul-
gulara göre üniversite öğrencilerinin en güve-
nilir bulduğu medya markası Fox TV ve CNN 
Türk iken, en az güvenilir buldukları medya 

organları ise ATV ve Kanal D olmuştur. Ka-
dınlar Haberturk’u erkeklere göre daha güve-
nilir bulmaktadır (p=0,033 < 0,05). Diğer tüm 
medya markalarına ilişkin güvenilirlik algısı 
ise cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

Şekil 3. En Güvenilir Medya Kuruluşlar
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Tablo 6. Cinsiyete Göre En Güvenilir Medya Markaları

 Ort. St. Sapma T P

TRT Erkek 3,90 3,091 0,269 0,788

Kadın 3,73 2,466   

Fox Tv Erkek 7,05 2,337 0,819 0,415

Kadın 6,61 2,290   

A Haber Erkek 2,55 2,606 -0,559 0,578

Kadın 2,88 2,472   

Ntv Erkek 5,73 2,855 -0,312 0,756

Kadın 5,91 2,021   

Doğan Yayın Grubu Erkek 5,61 2,458 -0,158 0,875

Kadın 5,70 2,229   

Hürriyet Erkek 6,10 2,602 0,897 0,373

Kadın 5,56 2,435   

Sözcü Erkek 5,34 2,946 -0,277 0,783

Kadın 5,53 2,851   

CNN Türk Erkek 6,17 2,498 0,838 0,405

Kadın 5,66 2,719   

Atv Erkek 2,98 2,583 -1,164 0,248

Kadın 3,66 2,336   

Haberturk Erkek 4,49 2,637 -2,169 0,033

Kadın 5,75 2,229   

Halk TV Erkek 4,32 2,724 -1,797 0,077

Kadın 5,45 2,554   

Ulusal Kanal Erkek 4,31 2,627 -0,485 0,629

Kadın 4,61 2,331   

Aydınlık Erkek 3,63 2,426 0,083 0,934

Kadın 3,59 2,307   

Milliyet Erkek 4,98 2,535 -0,547 0,586

Kadın 5,29 2,254   
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Akşam Erkek 3,46 2,226 0,216 0,829

Kadın 3,36 1,615   

Cumhuriyet Erkek 5,10 2,836 -0,649 0,519

Kadın 5,54 2,631   

Araştırmaya göre medya en çok “eğlenceli 
içerik üretme” konusunda başarılı iken (or-
talama 2,22 ve standart sapma 0,759), en az 

başarılı olduğu konu “ticari kaygılardan ba-
ğımsız” duruştur (ortalama 1,18 ve standart 
sapma 0,423). 

Tablo 7. Medyanın En Başarılı Olduğu Konular (%)

 Medyanın başarılı olduğu konular

B
A

ŞA
R
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N
E 

B
A
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R
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E 
B

A
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O
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m
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St
. S
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m

a
Eğlenceli içerik üretme 19,7 38,2 42,1 2,22 0,759

Basın özgürlüğü 75,0 22,4 2,6 1,28 0,506

Nitelikli düşünce üretme 48,7 42,1 9,2 1,61 0,655

Nitelikli insan kaynağı barındırma 47,4 42,1 10,5 1,63 0,670

Tarafsız yayıncılık 81,6 18,4  0,0 1,18 0,390

Güvenilirlik bilgi kaynağı 39,5 56,6 3,9 1,64 0,559

Ticari kaygılardan bağımsız duruş 82,9 15,8 1,3 1,18 0,423

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
medyanın güvenilirliğinde etkili olan faktör-
lere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Katılımcı-
ların medyanın güvenilirliğinde en etkili gör-
düğü faktör haberlerdeki ideolojik yanlılıktır 

(ortalama 4,17 ve standart sapma 0,929). En 
az etkili olduğu düşünülen faktör ise haberde 
gizli ya da açık reklam yapılmasıdır (ortala-
ma 3,54 ve standart sapma 1,137). 
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Tablo 8. Medyanın Güvenilirliğine Etki Eden Faktörler (%)

Medyaya Güven Ölçeği
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S.6 Haberde ideolojik yanlılık 2,6 1,3 15,8 36,8 43,4 4,17 0,929

S.7 Haberde yönlendirme yapılması (mani-
pülasyon)

2,6 2,6 11,8 42,1 40,8 4,16 0,925

S.11 Medyanın sahiplik yapısı / ticari bir 
yapılanma olması

2,6 1,3 15,8 39,5 40,8 4,14 0,919

S.3 Haber kaynaklarıyla yakın ilişkiler / 
çıkar ilişkileri

2,6 5,3 10,5 46,1 35,5 4,07 0,957

S.5 Haberde çarpıtma ve bilginin kasıtlı 
olarak gizlenmesi

1,3 7,9 17,1 34,2 39,5 4,03 1,006

S.9 Habere yorum katılması 2,6 3,9 22,4 48,7 22,4 3,84 0,910

S.2 Haberde taraflılık 11,8 7,9 9,2 35,5 35,5 3,75 1,338

S.12 Medyada özdenetim / kendi kendini 
denetleme eksikliği

5,3 9,2 18,4 39,5 27,6 3,75 1,121

S.4 Yalan haber 7,9 6,6 21,1 32,9 31,6 3,74 1,204

S.8 Haberin toplanmasındaki yöntemler 
(gizli kamera, ses kaydı vb.)

1,3 9,2 34,2 38,2 17,1 3,61 0,925

S.10 Haberde bilgi eksikliği 7,9 11,8 18,4 38,2 23,7 3,58 1,203

S.1 Haberlerin güvenilirliğini etkileyen 
unsurlar

9,2 7,9 19,7 46,1 17,1 3,54 1,148

S.13 Haberde gizli ya da açık reklam yapıl-
ması

9,2 3,9 30,3 36,8 19,7 3,54 1,137

Cronbach’s Alpha = 0,877

Medyaya olan güven ölçeğine yönelik gö-
rüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi için gerçekleş-
tirilen bağımsız örneklem t testi sonucunda, 

katılımcıların görüşlerinin cinsiyetlerine göre 
farklılık göstermediği görülmüştür (p=0,239 
> 0,05). 
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Tablo 9. Medyaya Güven Ölçeğinin  Cinsiyete Göre Farklılığı  

 N Ort. St. Sapma t P

Medyaya Güven Erkek 430 3,7585 0,74420 -1,188 0,239

Kadın 330 3,9441 0,57154   

SONUÇ

İstanbul il sınırları içinde eğitim gören 760 
üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen med-
ya güvenilirliği araştırmasının sonuçlarına 
göre, haberlerin en çok takip edildiği mec-
ralar sırasıyla internet, sosyal medya ve te-
levizyondur. Medyanın asli görevinde birin-
ci sırada bilgi vermek gelirken onu sırasıyla 
“haber vermek” ve “gündemi takip etmek” 
izlemiştir.

Üniversite öğrencileri için en önemli ve ilk 
haber alma kaynağı sosyal medya ve tele-
vizyon kanallarıdır. En güvendikleri mecra 
internettir. Erkekler kadınlara göre interneti 
daha güvenilir bulmaktadır. İnternet ve sos-
yal medyanın güvenirliğinin gerek fake (ya-
lan) haberler gerekse troller vasıtasıyla ya-
pılan haberler yüzünden her geçen gün daha 
fazla tartışıldığı günümüz medya dünyasında 
üniversite öğrencileri tarafından en güvenilir 
medya aracı bulunması düşünülmesi gereken 
bir konudur. Bu durum, geleneksel medyaya 
olan inancın ne kadar azaldığını göstermek-
tedir. Medya sahiplerinin medya işletmele-
rini kişisel çıkar ilişkilerinin bir aracı olarak 
görmesi ve içeriklerini buna göre yönetmesi 

medyada güven düzeyini azaltmıştır. Yeni 
nesil medya da kontrol ve mülkiyetin çıkar 
ilişkileri üzerine kurulu olduğunu deşifre et-
mekte ve medya kullanım alışkanlıklarına bu 
olguya göre gerçekleştirmektedir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri-
ne göre en güvenilir medya kuruluşu Fox 
TV’dir. En az güvenilir medya kuruluşları ise 
ATV ve Kanal D’dir. Burada iki ayrı siyasi 
hedef kitleye yönelik yayınlar yapan Fox TV 
işle A Haber’in yanında uzun yıllardır siya-
setle iç içe anılan bir medya patronuna ait Ka-
nal D ‘nin en az güvenilir medya markaları 
olması ise manidardır. Üniversitede eğitim 
gören gençlere göre medya en çok eğlence-
li içerik üretme konusunda başarılıdır. Tica-
ri kaygılardan bağımsız duruş ise medyanın 
en az başarılı olduğu konudur. Haberlerdeki 
ideolojik yanlılık haber güvenirliliğini en çok 
etkileyen faktör iken, haberlerde yapılan gizli 
ya da açık reklamlar  güvenilirliği en az etki-
leyen faktördür. 

Medyada güven konusu ile ilgili yıllardır ya-
şanan tartışmalara yeni bir bakış açısı ekle-
yen bu araştırma yeni neslin gözünden med-
yanın güvenirliğinin medya endüstrisi adına 
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pek olumlu bir görüntü vermediğini göster-
mektedir. Medyaya güvenin azalması onun 
izleyici -  okur ve dinleyiciler tarafından daha 
az tercih edilmesine yani daha az tüketilme-
sine neden olacaktır. Bu durum yeni medya 
olarak adlandırılan sosyal medya ve internet 
mecralarının geleneksel medya karşısındaki 
yükselişine destek olacaktır. 

Bu araştırmanın bir kez daha gündeme ge-
tirdiği en önemli tartışma konusu, medyada 
güvenin azalmasının medyanın ekonomik 
yapısına olumsuz etki edecek olmasıdır. Bu 
durum gelecekte medyanın farklı bir biçim-
de şekillenmesini sağlayacak ve yeni neslin 
tüketim alışkanlıklarının belirlediği yeni bir 
medya düzeni yaratmasına neden olacaktır. 
Medya sahiplerinin reklama olan bağımlılık-
ları artacaktır, anacak reklam gelirlerinin dahi 
kâfi olmadığı ve dış kaynaklara daha fazla 
bağımlı hale gelen bir medya ekonomik siste-
minin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Even though, media reliability is a small part of the comprehensive debate on media 
ethics, it is closely linked to the search for objectivity and reality, which are among the core 
values of journalism. This concept is also related to how knowledge becomes information. 
While journalists fulfill their duties of seeking truth and ensuring the right of the people to ac-
quire information, they have to take the reliability, which is the most fundamental principle into 
consideration. Therefore, it has been reported that reliability has consistently been an important 
variable in the contemporary media environment (Chung & Nah, 2013: 276). Recently, diversi-
fication occuring on press caused the basic functions of press to be questioned. While having a 
diversification, press also began serving the financial interests of its owners and growing away 
from its primary responsibility. The advances in communication technologies increased the 
platform variety and gave the consumer more chance of control. The consumer who has more 
control over the content also began to question the reliability of press in its new role. Especially 
the new media, and following that, the social media, introduced different alternatives and turned 
the consumer into a producer at the same time. This situation contributed the media democracy 
and started the debate of “reliability on media”. Based on the relationships of mutual interests 
and rising on political and economical grounds, various researches about primary functions and 
reliability of media are being done after 2010. Method: In this study, the trust issue on media 
is examined among university students and a research about students’ trust on media has been 
done. The research, which is prepared with descriptive research model and surveying method, 
was applied on 760 random selected university students within Istanbul city borders. Findings: 
The research revealed that university students who are having their education in Istanbul trust 
the new media rather than the traditional media. In terms of platforms, social media and tele-
vision has the greatest trust while radio has the least. Being the most important propaganda 
and annunciation tool of old times, radio as the least trusted platform has been an example of 
periodic change occuring in communication industry. In the survey, university students were as-
ked from which media they were following the news, and freedom for more than one response 
was provided. For this reason, the total number of responses is more than the total number of 
respondents. When the answers were examined, 37.2% of the respondents followed the news 
from the internet, 24.4% from social media, 23.8% from television, 9.8% from printed media 
and 4.9% from radio.The university students participating in the survey were asked what their 
first source of news was. When the answers were analyzed, 41.7 percent of the respondents 
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considered social media as the first source of news and 31.1 percent the television. 13.6 percent 
consider internet sites of the newspapers operating in the printed media, 9.7 percent search 
engines, 2.9 percent printed media and 1 percent  the magazines as first sources of news.Parti-
cipants of the survey were asked, which media brands they found to be most reliable. According 
to findings, the most reliable media brands of university students were Fox TV and CNN Turk, 
while the least reliable media were ATV and Kanal D. Women find Haberturk more reliable 
than men. According to the survey, the media was most successful in producing “entertaining 
content” (average 2.22 and standard deviation 0.759), the least successful being the stance” in-
dependent of commercial concern “ (average 1.18 and standard deviation 0.423). The opinions 
of the university students who participated in the survey were asked on the factors that affect 
the reliability of the media. The most influential factor that participants see in the reliability of 
the media is the ideological bias in the news. Results: While its correctness about information 
and whether it is manipulated by trolls are a couple of discussions going on, university students 
insist on social media being the most reliable press platform. This survey, adding a new pers-
pective to the discussions over the issue of reliability in the media, shows that in the opinion 
of the new generation, the media does not give a very positive image. Decreasing confidence 
in the media will cause it to be less preferred and less consumed by the viewers- readers and 
listeners. This will support the rise of social media and internet media, which are called new 
media, against the traditional media.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı; Marmara Üniversitesi 
bünyesinde çalışan idari ve akademik personellerin bilgi 
güvenliği farkındalığının ölçülmesidir. Yöntem: Çalışma-
da, 149 akademik personel ve 265 idari personel olmak 
üzere toplam 414 personele anket uygulanmış ve veriler 
IBM SPSS Statistics 21 programı kullanılarak değerlen-
dirilmiştir. Bulgular: Faktör analizinde, özdeğerleri 1 ve 
üzerinde olan; 31 sorudan oluşan toplamda dört faktör 
elde edilmiştir. Faktörler sırasıyla; “Güvenlik Bilinci”, 
“Saldırı ve Tehditler”, “Kişisel Verilerin Korunması” ve 
“Güvenlik önlemi alma” olarak adlandırılmıştır. Araştırma 
bulgularına göre bilgi güvenliği farkındalık ölçeğinin; 
kişisel verilerin korunması faktörü, cinsiyete göre anlamlı 
farklılık göstermiştir. Kadın personellerin erkek personel-
lere göre kişisel verilerin korunması konusunda daha az 
farkındalığa sahip olduğu görülmüştür. Bilgi güvenliği 
farkındalık ölçeğinin saldırı ve tehditler boyutu, cinsiyete 
göre anlamlı farklılık göstermiştir. Yine kadın personel-
lerin erkek personellere oranla bilgi güvenliğine yönelik 
yapılan saldırı ve tehditler konusunda daha az farkındalığa 
sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, kadın 
personellerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin daha 
düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi güvenliğinin en 
önemli unsurlarından biri olan insan faktörünün eğitilmesi 
ve bilinçlendirilmesi güvenliğin sağlanması açısından 
önem arz etmektedir. Kurum bünyesinde farkındalık eği-
timleri düzenlenmelidir. Araştırma bulguları nihayetinde, 
kadın personele bilinçlendirme eğitimi verilmeli ve düzen-
li testler yapılmalı ve güvenlik alışkanlıkları edinilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Kurumsal Bilgi Gü-
venliği, Güvenlikte İnsan Unsuru

Abstract: The purpose of this research; it is the measure-
ment of the information security awareness of the adminis-
trative and academic staff working in Marmara University. 
Method: A total of 414 survey were administered which 
participants is 149 academic staff and 265 administrative 
staff. Survey data were evaluated with ‘IBM SPSS Statis-
tics v21’ software. Findings: Factor analysis yielded four 
factors with eigenvalues greater than 1 and 31 questions. 
This factors are; “Security Consciousness”, “Attacks 
and Threats”, “Protection of Personal Data” and “Secu-
rity Measures”. According to research findings, factor of 
protection of personal data which is one of information 
security awareness scale showed a significant difference 
according to gender.  It has been determined that female 
staff are less own aware than male staff about protection 
of personal data. According to research findings, factor of 
the attacks and threats which is one of information security 
awareness scale showed a significant difference according 
to gender. Again, it has been seen that female staff mem-
bers are less own aware than male staff members about 
attacks and threats to information security. Conclusion: 
The result of this study is that the level of awareness of 
information security of female staff is lower. One of the 
most important elements of information security is the 
importance of educating the human factor and raising the 
awareness of security. Awareness training should be given 
more frequently to the female staff in order to overcome 
the deficiencies in this area, and regular tests should be 
done and security habits should be acquired.

Key Words: Information Security, Corporate Information 
Security, Human Complaint in Security
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GİRİŞ

İletişim kanallarının farklılaşması ile birlikte 
fiziksel ortamdan elektronik ortama taşınan 
iletişim yöntemlerinin kullanımının artma-
sı ile elektronik ortamda yer alan bilgilerde 
her geçen gün çoğalarak artmıştır. Bu artışla 
birlikte bilgi güvenliğinin sağlanması hem ki-
şisel hem de kurumsal olarak üst seviyelere 
çıkmıştır. Bu durumun nedenleri şu şekilde 
sıralanabilir:

•	 İş ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir 
parçası durumuna gelen elektronik uygu-
lamaların sayıca artış göstermesi,

•	 İhtiyaç duyulan bilgilerin ağ üzerinden 
paylaşılması,

•	 Her yerden bilgiye erişim sağlanması,

•	 Bu ortamlarda var olan açıklıkların bü-
yük bir tehdit oluşturması ve bu tehdit-
lerin zamanla kişisel ve kurumsal olarak 
kayıplara yol açması (Arıtürk, 2015: 2).

Bilginin üretildiği, işlendiği ve saklandığı her 
ortamda kurumsal bilgi güvenliğinin sağlan-
ması zaruridir. Güvenliğin sağlanması için 
yazılım, donanım gibi teknolojik faktörler, 
güvenliğin en zayıf halkasını oluşturan insan 
faktörü dikkate alınmalıdır (Vural ve diğerle-
ri, Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Standartları 
Üzerine Bir İnceleme, 2008: 508).  

Üniversitelerin bünyesinde çalışan idari per-
soneller bilgi güvenliğine yönelik yapılacak 
saldırıların “insan faktörü” bölümünde önem-
li bir konumdadır. Herhangi bir idari persone-
lin Üniversite de yer alan sistemler ile ilgili 
bilgi güvenliği açısından tehdit oluşturacak 
bir bilgiyi saldırgan ile paylaşması sistemler-
de büyük derece de hasarlara yol açacaktır. 
Sistemlerin saldırgan tarafından ele geçiril-
mesi ilerleyen bölümlerde bahsedeceğimiz 
bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğine 
zarar verecektir. 

Üniversiteler bilginin üretiminden, öğretimin-
den, sunumundan ve dağıtımından sorumlu 
olan ve bu konuda önemli görevler üstlenen 
kurumlardan birisidir. Bu nedenle bilgi tek-
nolojisinde yaşanan tüm gelişmeler üniver-
siteleri de doğrudan etkilemektedir (Tonta, 
1999: 369).  Üniversiteler üstlerine düşen bu 
görevleri yerine getirirken bilgi güvenliğini 
mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Bu ne-
denle kendini yenilemek, günceli takip etmek 
ve bunları topluma, öğrencilere aktarmak 
durumundadır. Bu noktada bilinçlendirme 
çalışmaları yürütecek olan aslında üniversi-
te bünyesinde çalışan akademisyenlerdir. Bu 
görevi yerine getiren akademisyenlerin bilgi 
güvenliği farkındalıklarının hangi düzeyde 
olduğu konusunda bilgi sahibi olması önem 
arz etmektedir. Hangi konuda eksikliklerinin 
olduğunu, hangi alanlarda kendini geliştir-
mesi gerektiğini ortaya koyan bu çalışmalar, 
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akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin 
artmasına katkı sağlayacaktır (Keser ve di-
ğerleri, 2015: 1169).

AMAÇ

Teknolojinin hammaddesi, girdisi ve çıktısı 
olan bilginin önemi, ne olduğu, sahip oldu-
ğu önem derecesi ve potansiyeli yeterince 
anlaşılamamıştır. Bu duruma paralel olarakta 
bilgi güvenliği konusunda gerekli özen halen 
gösterilmemektedir (Canberk ve diğerleri, 
2006: 165).

Özellikle mühendislik bilimlerinde yoğun 
olarak teknolojik odaklı çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu çalışmada farklı bir bakış açısı ile 
yaklaşılarak insan faktörü ele alınmıştır. İn-
san faktörünün güçlendirilmesi için çeşitli 
önerileri içeren bir çalışmanın yapılmasının 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 
Bilgi güvenliği kavramının teknik yönü kadar 
önemli olan sosyal yönü bu çalışmanın ana 
temasını oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın amacı; Marmara Üniversi-
tesi bünyesinde çalışan idari ve akademik 
personellerin bilgi güvenliği farkındalığının 
ölçülmesidir.

KAPSAM

Literatür incelendiğinde Türkiye’de yer alan 
üniversitelerde göre yapmakta olan hem idari 
hem de akademik personelin bilgi güvenliği 
farkındalık düzeyinin ölçülmesi ile ilgili bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Yine literatüre 
baktığımızda Dünya’da ve Türkiye’de ya-
pılan çalışmalar daha çok Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemleri (BGYS), kurumsal bilgi 
güvenliği, sızma testleri ve bilgi güvenliği so-
runları ile ilgili genel durum tespiti yapmak 
amacıyla hazırlanmıştır. Bu alanda yapılan 
çalışmalar incelendiğinde daha çok teknik 
çözümlerin ele alındığı, bu çalışmaların bilgi 
güvenliğinde “en zayıf halka” olan insan fak-
törünü göz ardı ettiği görülmüştür. Bu araş-
tırma literatürde var olan bu açığı kapatmak 
düşüncesiyle hazırlanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada Marmara Üniversitesi bünye-
sinde çalışan idari ve akademik personelin 
bilgi güvenliği farkındalığı nicel yöntemler 
kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın ör-
neklemi Marmara Üniversitesi bünyesinde 
çalışmakta olan idari ve akademik olmak 
üzere toplam 414 personelden oluşmakta-
dır. Personellerin demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 
geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi Formu kulla-
nılmıştır. Kullanılan diğer bir ölçek Keser ve 
Güldüren  (2015) tarafından geliştirilen “Bil-
gi Güvenliği Farkındalık Ölçeği”dir ve EK-
2’de yer almaktadır. 5’li likert tipinde toplam 
34 maddelik bir ölçektir. Ölçekte “hiç katıl-
mıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, 
“katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” dere-
celerine ayrılmış olumlu ve olumsuz ifadeler 
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bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen ve-
riler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü 
ANOVA ile incelenmiştir. Anlamlı farklılık 
bulunan grupların tespiti için Scheffe testi 
kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı sade-
ce Marmara Üniversitesi bünyesinde çalışan 
personelleri kapsıyor olmasıdır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması için 
çeşitli prosedür, yönerge ya da politikalar 
hazırlanabilir ya da yüksek miktarlarda para 
harcanarak çeşitli güvenlik önlemi alma alı-
nabilir. Fakat bilgi güvenliğinin çok boyutlu 
bir yapı olmasından hareketle sistem içeri-
sinde yer alan kullanıcı faktörünün önemi 
göz ardı edilmemelidir. Kullanıcılara bilinç-
lendirme ile ilgili eğitimler verilerek sistem 
içerisinde yer alan kullanıcıların farkındalık-
ları arttırılmalıdır. Kullanıcıların bilgi güven-
liğinin kurum için ve her birey için önemini 
kavramasına önem verilmelidir (Güldüren ve 
diğerleri, 2016: 683-684).

Bu çalışmanın problemini gelişen teknolojiler 
ile birlikte bilginin dijital ortama aktarılması 
sonucu bilgi güvenliğinin sağlanmasının sa-
dece teknik önlemler ile mümkün olmadığı 
“insan” faktörünün de göz önünde bulundu-
rulması gerektiği oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Bilgi güvenliği alt faktörlerinin personelin 
cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu, 
kaç yıldır internet kullandığı ve günlük inter-
net kullanım süresine göre farklılık gösterip 
göstermediği bu araştırmanın alt problemleri-
ni oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın örneklemi Marmara Üniversite-
si bünyesinde çalışan idari ve akademik per-
sonelden oluşmaktadır. Bu amaç çerçevesin-
de araştırmada şu sorulara cevap aranacaktır;

•	 Bilgi güvenliği farkındalık ölçeğinin alt 
boyutu olan kişisel verilerin korunması 
cinsiyete göre farklılık göstermekte mi-
dir?

•	 Bilgi güvenliği farkındalık ölçeğinin alt 
boyutu olan saldırı ve tehditler cinsiyete 
göre farklılık göstermekte midir?

Bilgi Güvenliği ve Unsurları

Bilgi güvenliği, dijital olan ve dijital olmayan 
ortamda bulunan her türlü bilginin gönderici-
den alıcıya ulaşana kadar gizlilik içerisinde, 
herhangi bir değişikliğe uğramadan, hasar 
verilmeden ve istenmeyen kişilerce ele geçi-
rilmeden göndericisinden alıcısına iletilmesi 
süreci olarak tanımlanabilir (Canberk ve di-
ğerleri, 2006: 169). 
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Son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerle beraber güvenlik sorunu daha 
çok gündeme gelmeye başlamıştır. Güvenlik 
sorunları ile birlikte “Kredi kartı hesabımıza 
ulaşılır mı? Virüs bilgisayarımı mahveder 
mi? Mevduat hesabım güvende mi? İşyerimi-
zin bilgisayarı yetkisiz kullanıma kapalı mı?” 
gibi sorular her an her dakika kullanıcıların 
beynini meşgul etmektedir (Dedeoğlu, 2006: 
135).

Bilgi güvenliği birçok boyutta ele alınması 
gereken bir olgudur. Bilgi güvenliğinin sağ-
lanması için şu unsurların bütünsel bir şekil-
de gerçekleşmesi gereklidir. 

1. Gizlilik

2. Bütünlük

3. Erişilebilirlik

Bu temel unsurların baş harflerinin birleşi-
mi birçok kaynakta “CIA” olarak ifade edilir 
(Güngör, 2015: 8).

Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler

Her geçen gün internet ve sanal işlemlere 
bağımlı hale gelen bir siber dünyada yaşa-
maktayız. Kurum ve kuruluşlar bilgilerini 
elektronik ortamlara aktardıkça neredeyse 
tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşir 
duruma gelmiştir. Kurumlar geleneksel hiz-
met mantığından sıyrılmış böylelikle bireyler 
iş takipleri kâğıt ortamında evraklarla, dosya-

larla değil artık elektronik kayıtlar üzerinden 
yürütür olmuştur. Böylelikle bilginin kulla-
nım alışkanlığı yeni nesil elektronik uygula-
malarla farklı bir boyut kazanmıştır. Bireyler, 
işlerini bulundukları yerlerden web tabanlı 
araçlar yardımıyla gerçekleştirir hale gelmiş-
tir. İşlerin bu şekilde yürümesi kurum bünye-
sinde kişisel ve hassas verilerin hacminin art-
masına neden olmuştur (Şahinaslan, 2013: 9).

Elektronik ortamın doğasında var olan gü-
vensizlik unsuru; kişilerin, kurumların ve 
hatta devletlerin sahip olduğu önemli bilgile-
rin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi du-
rumunu ortaya çıkarmaktadır (Gülmüş, 2010: 
3).

Mart (2012) tarafından yapılan araştırma so-
nuçlarına göre katılımcıların bilgi güvenliği 
farkındalıkları ile bilişim kültürleri arasında 
pozitif ve anlamlı ilişki olduğu ortaya konul-
muştur. Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere 
küresel ölçekte teknoloji kullanımının artma-
sı ve bireylerin aktif olarak bu teknolojileri 
kullanması sayısız tehditlerle karşılaşılacağı 
ve bunlara karşı önlem almak zorunda kalı-
nacağını apaçık ortaya sermektedir (Mart, 
2012: 72).

Bilgi güvenliğini yönelik tehditler sadece 
elektronik ortamda yapılan saldırılarla sınırlı 
değildir. Bilgi ve bilgi sistemleri insan hatala-
rı, çeşitli doğal afetler (yangın, sel, deprem), 
prosedürel eksiklikler gibi olaylar veya doğal 
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felaketler sonucunda da tamamen ya da kıs-
men zarar görebilmektedir (Vural, Kurumsal 
Bilgi Güvenliği ve Sızma (Penetrasyon) Test-
leri, 2007: 2).

Bu çalışmada daha çok insan faktöründen 
kaynaklanan tehditler üzerinde durulacaktır.

İnsan Faktöründen Kaynaklı Tehditler

İnsan faktörü, güvenlikle ilgili pek çok alan-
da önemli olduğu gibi bilgi güvenliği ala-
nında da önemli bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bir sistemde yazılım ve dona-
nıma ilişkin yapılan yatırımlar, bilginin sö-
mürülmesini ya da uygunsuz kullanılmasını 
engellese de saldırganlar insan zafiyetinden 
kaynaklı açıklardan faydalanarak sistemlere 
zarar verebilmektedir. Günümüzde kurumlar 
ve kuruluşlar maddi imkânları doğrultusunda 
altyapıya ilişkin önlemler alabilmekteyken, 
dikkatsiz ve bilinçsiz bir kullanıcının neden 
olacağı açıkları engelleyememektedir. Saldır-
ganlar, insan faktöründen faydalanarak çeşitli 
bilgiler üzerinde bir takım çıkarlar elde et-
mektedir (Kınay, 2012: 12). Bu nedenle ku-
rumlar bilgi güvenliğini sağlayabilmek için 

öncelikli olarak insan faktörü üzerinde çalış-
malarını sürdürmelidir.

Sosyal Mühendislik

Sosyal mühendislik, birbiri ile etkileşim ha-
linde bulunan kişi ya da kurumların davranış-
larını izleyen saldırganın sisteme sızabilmek 
için veri toplanmasıdır. Genellikle bu işi ger-
çekleştirirken insanların güven duygusundan 
ve yardımcı olma isteklerinden faydalanıl-
maktadır. Sosyal mühendislik aslında kan-
dırma sanatına dayandığından uygulanan kişi 
üzerinde bırakılan etki çok önemlidir. Bu ne-
denle saldırganın ikna ve etkileme teknikle-
rini iyi bir şekilde kullanması gerekmektedir 
(Elbahadır, 2013: 198-199).

Sosyal mühendislik saldırılarına örnek ver-
mek gerekirse; saldırganın kurum bünyesin-
de çalışan herhangi bir personeli telefon ile 
arayarak kendini bilgi işlem personeli olarak 
tanıtması ve bir şekilde kullanıcının sistemle-
re bağlanırken kullanmış olduğu şifresini ele 
geçirmesi verilebilir (Hekim & Başıbüyük, 
2013: 144).
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Şekil 1. Sosyal mühendislik Yöntemi

Kaynak: Çakır ve Yaşar, 2015: 496

Bilgi güvenliği zafiyetleri konusunda kişi ve 
kurumlar bir dizi önlem almak zorundadır. 
Ancak teknolojinin sürekli olarak ilerlemesi 
ve saldırı tekniklerinin gün geçtikçe değişme-
si, alınan bu önlemleri geçersiz kılabilmek-
tedir. Bu nedenle hiçbir kimse ya da kuruluş 
yüzde yüz kendini güvende hissetmemeli, 
gelişen teknolojiye paralel olarak savunma 
sistemlerini de güncellemelidir (Canberk & 
Sağıroğlu, 2006: 172).

Oltalama (Phishing)

İnsan zafiyetinden kaynaklı olarak meydana 
gelen, sosyal mühendislik saldırı türleri ara-
sında yer alan diğer bir teknik ise oltalama 
yöntemidir. Kişisel bilgilerin ele geçirilmesi 
yani kimlik hırsızlığında en sık kullanılan 
yöntemlerden biri de oltalamadır. Oltalama 

tekniği, genellikle sahte web sayfaları kul-
lanılarak gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı 
kendisine gönderilen e-postada yer alan bağ-
lantının, kullanmış olduğu bankadan ya da 
alışveriş yapmış olduğu bir siteden geldiğini 
düşünmektedir. Linke tıkladığı zaman sahte 
web sayfasına yönlendirilen kullanıcı buraya 
kredi kartı ya da bankacılık bilgilerini gire-
rek tuzağa düşmektedir (Bayzan & Çubukcu, 
2013: 154).

Zararlı Yazılımlara Dayalı Tehditler (Mal-
ware)

Zararlı yazılım ya da malware (malicious 
software’in kısaltması), bilgisayar sistemleri-
ne bulaşarak zarar vermek, bilgiyi çalmak ya 
da kullanıcıları rahatsız etmek amacıyla ha-
zırlanmış istenmeyen yazılımlara verilen ge-
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nel addır. Böylelikle bulaştığı sistemin çalış-
masının aksamasına neden olmaktadır (Can-
bek, Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri 
Analiz, Tasarım Ve Geliştirme, 2005: 32).

Zararlı yazılımlar, kullanıcıların farkındalık 
ve bilince sahip olmamasından faydalanarak 
bilgisayara ya da sisteme bulaşmaktadır. Sos-
yal mühendislik teknikleri kullanarak kulla-
nıcı bir şekilde ikna edilmekte ve zararlı yazı-
lım bilgisayara yüklenmektedir. Bu tip zararlı 
yazılımlar teknik önlemlerin alınmadığı ko-
runmasız bilgisayarlarda kullanıcı etkileşimi 
olmadan da bulaşabilmektedir Alınması ge-
reken teknik önlemlerden bazıları şunlardır: 
(Çalışkan, 2013: 66).

•	 Antivirüs programının yüklü olması,

•	 Güvenlik duvarının etkinleştirilmesi,

•	 Anti-malware programlarının yüklü ol-
ması,

•	 İşletim sisteminin güncel tutulması ge-
reklidir.

Bilgisayar Solucanı (Worm)

John Brunner tarafından 1975 yılında yazılan 
“Shockwave Rider (Şok Dalgası Binicisi)” 
isimli bilim kurgu romanında, bilgisayar ağı 
üzerinden kendini yayan programı solucan 
olarak adlandırmıştır. Buradan esinlenerek 
bilgisayar sistemlerine zarar veren bu tür 
yazılımlara bilgisayar solucanı denilmiştir 

(Canbek, Klavye Dinleme ve Önleme Sis-
temleri Analiz, Tasarım Ve Geliştirme, 2005: 
34-35)

Solucanlar bilgisayar işlemcisini aşırı derece 
yormakta ve sistemin yavaşlamasına neden 
olmaktadır. Ayrıca virüslerden daha hızlı ya-
yılması nedeniyle daha tehlikelidir  (Kınay, 
2012: 17).

Bilgisayar solucanları da çeşitli kategorilere 
ayrılmaktadır. Bunlar:  (Canbek & Sağıroğlu, 
Kötücül Ve Casus Yazılımlar: Kapsamlı Bir 
Araştırma, 2007: 124)

1. E-posta solucanı

2. Anında mesajlaşma solucanı

3. İnternet solucanı

4. Ağ solucanı’dır.

Casus / Köstebek (Spyware) Yazılımlar

Kullanıcının bilgisayarına gizlice yüklenen 
casus yazılımlar, kullanıcılar hakkında bilgi 
toplamalarının yanı sıra bu kişilerin bilgisa-
yarları ve gezinme alışkanlıkları (ziyaret edi-
len internet sayfaları) ile ilgili de bilgi top-
layıp karşı tarafa aktarmaktadır  (Ünver ve 
diğerleri, Köle Bilgisayar ve Köle Bilgisayar 
Ağları (Zombi ve Botnetler), 2010: 9-10).

Casus yazılımların bilgisayara etkileri şunlardır:

•	 Bilgisayarın performansında hissedilir 
bir değişim varsa,
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•	 Tarayıcınızda istenmeyen zamanlarda 
reklam pencereleri açılıyorsa,

•	 Tarayıcınızda yer alan arama motoru so-
nuçları değişmişse,

•	 Sizin isteğiniz dışında tarayıcınızın ana-
sayfası var olandan farklılaştıysa,

•	 Tarayıcınıza daha önce görmediğiniz 
araç çubukları eklenmişse,

•	 İnternet bağlantısının olmadığı durum-
larda dahi pop-up reklamlar çıkıyorsa,

•	 CD sürücüsü sizin isteminiz dışında açı-
lıp kapanıyorsa muhtemelen bilgisayarı-
nıza casus bir yazılım bulaşmıştır (Can-
bek, Klavye Dinleme ve Önleme Sistem-
leri Analiz, Tasarım Ve Geliştirme, 2005: 
63)

Casus yazılımlardan korunma noktasında an-
ti-virüs programları yetersiz kalmaktadır. Bu 
konuda kullanıcılar bilinçlendirilmeli ve ca-
sus yazılımlara karşı geliştirilen anti-spware 
yazılımlarının bilgisayarlara kurulması sağ-
lanmalıdır (Taş, Bilişim Suçları ve Adana 
İlinde 2006-2009 Yılları Arasında Meydana 
Gelen Bilişim Suçlarının Değerlendirilmesi, 
2010:14).

Eğitim ve Farkındalık

Hayatın her alanında teknolojinin sunmuş ol-
duğu imkânlardan faydalanan bireyler aynı 
zamanda bilgi güvenliği kavramı ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Tarih boyunca bilgiye 
hızlı ve anında erişim bireyler için vazgeçil-
mez olmuştur. Bununla beraber tehdit yara-
tabilecek unsurlarda hayatımıza girmeye baş-
lamıştır. Bireyler, bilgi güvenliğine yönelik 
yapılan tehditlerde en zayıf halka konumuna 
gelmiş; bilgi güvenliğinin sağlanmasında in-
san faktörü anahtar role sahip olmuştur. Bu 
bağlamda olası tehditlere karşı bireylerin bi-
linçlendirilmesi, bilgi güvenliği bilinci ve far-
kındalığı oluşturulmasına yönelik tedbirlerin 
alınması zorunluluk haline gelmiştir (Mart, 
Bilişim Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkın-
dalığı, 2012: 3).

Üniversiteler de yer alan idari ve akademik 
personeller ve öğrenciler teknik gruba dâhil 
olmayan kullanıcı grubunu oluşturmaktadır. 
Üniversite bünyesinde oluşturulacak olan 
farkındalık ve bilinçlendirme programları-
nın temel hedefi, uygulanması gereken temel 
güvenlik kontrolleri hakkında kullanıcıyı 
bilgilendirmek ve kullanıcının bilgi güvenli-
ğini tehdit eden riskler hakkında genel bilgi 
sahibi olmasını sağlamaktır (Vardal, 2009, s. 
90). Farkındalık eğitimlerinin başlıca hedef-
lerinden biri, her bir çalışanın kurumun genel 
güvenliğine katkı sağlayacağının farkına var-
masını sağlamak olmalıdır (Mitnick, et al., 
2006: 232).

Önümüzdeki yıllarda dünya genelinde ve ül-
kemizde bilgi güvenliğine yönelik yapılacak 
olan saldırılar daha karmaşık yöntemlere da-
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yanacağı ve daha geniş kitleleri tehdit ede-
ceği için kurumsal bilgi güvenliğine yönelik 
yapılan güncel tehditleri anlatan çalışmaların 
önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Bu çalışma-
lar sayesinde tehditlere karşı kendilerini nasıl 
korumaları gerektiği ile ilgili kurumlar ve bi-
reyler bilinçlendirilecektir (Vural ve diğerle-
ri, Kurumsal Bilgi Güvenliği: Güncel Geliş-
meler, 2007: 192).

BULGULAR 

Cinsiyet Kriterine Göre Dağılım

Araştırmaya katılanların %48,1’i kadın, 
%51,9’u erkektir.  

Tablo 1. Cinsiyet Kriteri Frekans Dağılımı

Cinsiyet

Frekans Yüzde

Kadın 199 48,1

Erkek 215 51,9

Toplam 414 100

Şekil 2. Cinsiyet Dağılım Grafiği

Cinsiyet Değişkeni İle Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

H1: Kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar 
arasında kişisel verilerin korunması konu-
sunda farklılık vardır.
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Tablo 2. Kişisel Verilerin Korunması ile Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları

N Ort. Std. Sap. t değeri p değeri
Kişisel Verilerin 

Korunması
Kadın 199 3,83 0,76 -3,120 0,02

Erkek 215 4,06 0,74

Tablo 2 incelendiğinde, bilgi güvenliği far-
kındalığının alt boyutu olan kişisel verilerin 
korunması kavramının cinsiyet değişkeni açı-
sından Bağımsız Grup t-Testi ile karşılaştırıl-
ması verilmiştir. Araştırmaya katılan perso-
nellerin bilgi güvenliği farkındalık ölçeğinin 
kişisel verilerin korunması boyutu ortalama 
puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirle-
mek amacıyla yapılan Bağımsız Grup t Testi 
sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve H1 

hipotezi kabul edilmiştir (t=-1,953; p<0,05). 
Erkek personelin bilgi güvenliği farkındalığı 
kişisel verilerin korunması boyutu ortalama 
puanı 4,06; kadın personelin ortalama puanı 
3,83’dir. Buna göre ortalamalara bakıldığın-
da erkeklerin kadınlara göre kişisel verilerin 
korunması boyutuna yönelik farkındalıkları-
nın daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

H2: Kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar 
arasında saldırı ve tehditler konusunda 
farklılık vardır.  

Tablo 3. Saldırı ve Tehditler ile Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları

N Ort. Std. Sap. t değeri p değeri

Saldırı  
ve  
Tehditler

Kadın 199 2,60 0,98 -5,120 0,00

Erkek 215 3,14 0,90

Tablo 3 incelendiğinde, bilgi güvenliği far-
kındalığının alt boyutu olan saldırı ve tehdit-
ler kavramının cinsiyet değişkeni açısından 
Bağımsız Grup T-Testi ile karşılaştırılması 
verilmiştir. Araştırmaya katılan personelle-
rin bilgi güvenliği farkındalık ölçeğinin sal-
dırı ve tehditler boyutu ortalama puanlarının 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıy-
la yapılan Bağımsız Grup t Testi sonucunda 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistik-
sel açıdan anlamlı bulunmuş ve H2 hipotezi 
kabul edilmiştir (t=-5,120; p<0,05). Erkek 
personelin bilgi güvenliği farkındalığı saldırı 
ve tehditler boyutu ortalama puanı 3,14; ka-
dın personelin ortalama puanı 2,60’dır. Buna 
göre ortalamalara bakıldığında erkeklerin ka-
dınlara göre saldırı ve tehditlere yönelik far-
kındalıklarının daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.
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TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada kadın ve erkek personel-
ler arasında saldırı ve tehditler, kişisel veri-
lerin korunması konusunda anlamlı farklılık 
gözlenmiştir. Ortalamalara bakıldığında ka-
dın personellerin bilgi güvenliği farkındalığı 
konusunda daha az farkındalığa sahip olduğu 
görülmüştür. Literatürde yer alan bulgular bu 
araştırma sonucunu desteklemektedir. Lite-
ratüre göz atıldığında Güldüren ve diğerleri 
(2016) tarafından ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik yapılan Bilgi Güvenliği Farkındalık 
Ölçeği sonuçlarına göre erkek öğrencilerin 
farkındalık düzeyleri kız öğrencilerin farkın-
dalık düzeylerinden daha yüksektir (Güldü-
ren, Çetinkaya, & Keser, Ortaöğretim Öğren-
cilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık 
Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması, 2016, 
s. 692-693). Yılmaz ve diğerleri (2016) tara-
fından yapılan bir başka araştırma sonucuna 
göre yine erkeklerin dijital veri güvenliği far-
kındalığı kadınlara göre daha yüksektir (Yıl-
maz, Şahin, & Akbulut, 2016, s. 35). Yapılan 
araştırmalardan özetle kadınların bilgi güven-
liği farkındalık düzeyleri erkeklere göre daha 
düşük seviyededir.

SONUÇ

Gelişen teknolojiler ile birlikte bilgi güvenli-
ği kavramı önem kazanmış, bilginin güvenli-
ğinin sağlanması zaruri hale gelmiştir. Bilgi 
güvenliğinin sağlanması noktasında önemli 

bir konumda olan insan faktörü bu çalışma-
nın odak noktasını oluşturmaktadır.

Çalışma, Marmara Üniversitesi bünyesinde 
çalışmakta olan idari ve akademik personelin 
bilgi güvenliği farkındalığını belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. Bu amaçla idari ve akade-
mik olmak üzere toplam 414 personele “Bilgi 
Güvenliği Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır. 
Marmara Üniversitesi idari ve akademik per-
sonelinin bilgi güvenliği farkındalığını ortaya 
koymak amacıyla yapılan bu araştırma sonu-
cuna göre kadın ve erkek personeller arasında 
saldırı ve tehditler, kişisel verilerin korunma-
sı konularında farklılık gözlenmiştir. Kadın 
personellerin saldırı ve tehditler, kişisel veri-
lerin korunması ile ilgili konularda daha az 
farkındalığa sahip olduğu görülmüştür.

Araştırma sonuçlarının gelecekteki yapılacak 
araştırmalara yön vereceği ve ışık tutacağı 
değerlendirilmektedir.

ÖNERİLER 

Bu konuda araştırma yapacak olan yazarlar 
daha geniş katılımcı gruplarının bilgi gü-
venliği farkındalığı konusunda bir çalışma 
yapabilirler. Ayrıca gelişen teknolojiyle bir-
likte hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan 
ve ilerleyen zamanlarda hayatın her alanın-
da karşımıza çıkacak olan IoT teknolojisinin 
güvenliğinin sağlanması konusunda çalışma 
yapabilirler.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Along with the differentiation of communication channels, the use of commu-
nication methods transfered from the physical media to the electronic media has increased, and 
the information in the electronic media has increased day by day. With this increase, the provi-
sion of information security has come to the top levels both as personal and as institutional. The 
reasons for this can be listed as follows:

•	 Increasing number of electronic applications which are an indispensable part of business 
and daily life,

•	 Sharing of the required information over the network,

•	 Access to information from everywhere,

•	 The openness that exists in these environments pose a great threat and these threats lead to 
personal and institutional loss in time (Arıtürk, 2015: 2).

It is imperative to provide enterprise information security in every environment where infor-
mation is produced, processed and stored. Technological factors such as software and hardware 
must be taken into consideration to account for the human factor that constitutes the weakest 
link of security (Vural et al., An Investigation on Enterprise Information Security and Stan-
dards, 2008: 508). Administrative staff working in universities are in an important position in 
the “human factor” section of the attacks on information security. The sharing of any informa-
tion with the attacker by any administrative staff about the information systems related to the 
University, which will threaten information security, will cause serious damage to the systems. 
The seizure of systems by the attacker will damage the privacy, integrity and accessibility of 
the information we will discuss in the following sections. Universities are one of the instituti-
ons responsible for the production, teaching, presentation and distribution of information, and 
undertaking important tasks in this regard. For this reason, all developments in information 
technology directly affect universities (Tonta, 1999: 369). Universities must take into account 
the security of information while performing these tasks. For this reason, it is necessary to keep 
up-to date itself, to keep up-to-date and to collect them and convey them to the students. At 
this point, awareness-raising activities are actually academicians working in the university. It is 
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important that the academicians who perform this task have knowledge of the level of informa-
tion security awareness. These studies, which reveal in which areas the deficiencies are, and in 
which areas they should develop themselves, will contribute to raising the awareness level of 
academicians (Keser et al., 2015: 1169). Method: In this study, knowledge security awareness 
of administrative and academic staff working in the Marmara University has been investigated 
using quantitative methods. The sample of the study consists of a total of 414 personnel inc-
luding both administrative and academic, working in the Marmara University. The Personal 
Information Form developed by the researcher was used to determine the demographic charac-
teristics of the staff. Another scale used is “Information Security Awareness Scale” developed 
by Keser and Güldüren (2015) and is included in Appendix-2. It is a total of 34 items with 5 
likert types. There are positive and negative expressions on the scale that are divided into “ne-
ver agree”, “I do not agree”, “I am undecided”, “I agree”, “I completely agree” ratings. Data 
obtained in the study were analyzed by independent sample t-test and one-way ANOVA. The 
Scheffe test was used to identify groups with significant differences. Findings and Results : 
With the developing technologies, the concept of information security has gained importance 
and it has become essential to provide information security. Knowledge of the human factor 
in a prominent position at the point of ensuring safety is the focus of this study. The difference 
between the group averages as a result of Independent Group t Test was statistically significant 
(t = -1,953; p <0,05) in order to determine whether the information security consciousness scale 
of the surveyed personnel showed a significant difference in the mean scores of protection of 
personal data. The average score of the information security awareness of the male staff was the 
factor of protection of personal data, 4.06; the average score of female staff is 3.83. According 
to this, when the average is examined, it is concluded that men are more aware about factor of 
protection of personal data than women. The difference between the group averages was found 
to be statistically significant and the H2 hypothesis was accepted (t = -5,120, p <.05, p <.05). 
The difference between the mean scores of the information security awareness scale and the at-
tacks and threats factor, scores of the participating personnel was statistically significant 0.05). 
Male personnel awareness of information security attacks and threats factor, average score 
3.14; the average score of female staff is 2.60. According to this, when we look at the average, 
men are more aware about attacks and threats than women. With the developing technologies, 
the concept of information security has gained importance and it has become essential to pro-
vide information security. The human factor, which is in an important position at the point of 
providing information security, is the focus of this work.
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Öz: Amaç ve Yöntem: Bu çalışmanın amacı, Elizabeth 
Gaskell’ın North and South (Kuzey ve Güney) başlıklı 
romanında sınıf çatışmasının kurgusal temsilini, finansal, 
ailevi, sosyal ve kültürel alanlara göndermeler yaparak, 
toplumdaki her yapının ekonomik sisteme bağlı olduğu 
ilkesine dayanan Marxist edebiyat eleştirisi aracılığıyla 
incelemektir. Gaskell’ın sanayi ve sosyal problem romanı 
olarak tanımlanan North and South başlıklı eseri sanayi-
leşmenin sınıf ayrımı üzerine etkilerini Kuzey ve Güney 
temel karşıtlığı açısından, otorite ve itaat, zengin ve fakir, 
efendiler ve işçiler, kadın erkek ve benzeri gibi çözüleme-
yen farklı ikili karşıtlıklar ve ayrımlar üzerinden anlatan 
en çok tartışılan eserlerden biridir. Bulgular: Marx ve 
Engels tarafından The Communist Manifesto’da ifade 
edildiği üzere, Elizabeth Gaskell North and South başlıklı 
eserinde sanayileşme nedeniyle toplumun tüm sosyal, 
siyasal ve kültürel değerlerinin sahibi olan Burjuva sınıfı 
ile sadece minimum bir gelirin sahibi İşçi sınıfı arasındaki 
sınıf çatışmasını ve işsizliği, yoksulluğu ve grevleri yansıt-
maktadır. Sonuç: Sanayileşme kaçınılmaz olduğuna göre, 
karşılıklı anlayış ve hoşgörünün, tehdit ve sefaletin büyük 
bir kısmını çözebilmek için önemli olduğu ifade edilebilir. 
Böylece, değişimi vurgulayan ve siyasal ve toplumsal 
reformu destekleyen Gaskell, yukarıda ifade edilen farklı 
sınıflar arasında yaşanan sınıf çatışmalarının; uyum ve 
gelişmeyi yakalayabilmek için farklı ama birbirini tamam-
layan seslerin iyileştirici gücünü  vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elizabeth Gaskell, North and South, 
Karl Marx & Friedrich Engels, Sınıf Ayrımı, Sınıf Çatış-
ması

Abstract: Aim and Method:The aim of this study is to 
explore the fictional representation of class struggle in 
Elizabeth Gaskell’s North and South with reference to 
financial, familial, social and cultural realms within the 
frame of Marxist literary criticism which regards eco-
nomic system as the most fundamental value that every 
structure in society is mainly based on. North and South 
which might be described as an industrial and a social 
problem novel is one of the most debatable works which 
explores the effects of industrialisation on class distinction 
in terms of the basic opposition between the North and 
South, leading to other unresolved divisions of authority 
and obedience, the rich and the poor, masters and workers, 
men and women and so on. Findings: As stated by Marx 
ve Engels in The Communist Manifesto, Elizabeth Gaskell 
portrays the fictional representation of class antagonism 
between the Bourgeoisie, the owner of everyting, inclu-
ding all social, political and cultural values that exist in 
society, and the proletariat, the owner of a minimum inco-
me, along with unemployment, poverty, and strikes due to 
industrialisation in North and South. Conclusion: It may 
be said that since the process of industrialism is inevitable, 
mutual understanding and cooperation are essential to 
stop most of the menaces and miseries. Thus, welcoming 
change, and promoting political and social reform, Gaskell 
portrays the healing power of the above mentioned conf-
licts between different classes and different voices that 
complete each other which might suggest the possibility 
of achieving harmony and progress.
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Marx & Friedrich Engels, Class Division, Class Struggle
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INTRODUCTION

Social and cultural issues, economic and po-
litical paradigms, motivating and altering the 
lives of individuals, are some of the major 
dynamics in both fictional and non-fictional 
works. Fictional and non-fictional works, fo-
cusing on class distinction or class system, 
employ different narrative techniques and of-
fer multiple dimensions and social analyses 
of this topical issue. To illustrate, Elizabeth 
Gaskell’s North and South (1854-5) which 
might be described as an industrial and a soci-
al problem novel is one of the most debatable 
works which explores the effects of indust-
rialisation on social discrimination and class 
distinction in terms of the basic binary oppo-
sition between the North and South, leading 
to other unresolved divisions of authority and 
obedience, the rich and the poor, masters and 
workers, men and women and so on. Gaskell 
in one of her letters comments on the healing 
power of the above mentioned conflicts bet-
ween different classes which might suggest 
the possibility of change and progress as fol-
lows: “I suppose we all do strengthen each ot-
her by clashing together, and earnestly talking 
our own thoughts and ideas. The very distur-
bance we thus are to each other rouses us up, 
and makes us more healthy”(qtd.in Chapple 
and Pollard,1966:116). As reflected in the no-
vel as well, “The society in which Elizabeth 
Gaskell lived and wrote was intersected ho-

rizontally by class and vertically by gender 
divisions” (Stoneman, 1987:45).

Industrialism and provincialism are mainly in 
binary opposition to each other in North and 
South wherein the process of change is wel-
comed. The rural South is in contrast to urba-
nised or industrialised North. While harmony, 
peace and traditional values are preserved in 
the South; the North is the centre of capita-
lism wherein class struggle and tension and 
class barriers, lock-outs and strikes are on the 
stage; and harmony between man and nature, 
and man and man is destroyed. The novel also 
refers to the disputes between mill owners and 
workers, and men and women as well. The 
class system in the novel is regulated through 
social, political and economic realms shaped 
by value judgements, conventions, traditions 
and fundamental institutions.

North and South may also be described as one 
of the “‘Condition of England’ novels [which 
engages] directly with the contemporary so-
cial and political issues with a focus on the 
illustration of class, gender, and labour rela-
tions, as well as on societal turbulence and 
the growing animosity between the rich and 
the poor in England ... [and helps] to raise the 
collective awareness of the reading public ... 
[and to find] a solution to social problems” 
(Ameera, 2013:1,2). 
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The novel, which points to inequlities and in-
justices as a result of the Industrial Revoluti-
on, and which is based on the social and poli-
tical depiction of such cases caused by the ra-
pid industrialisation process, detected mainly 
in class structure and progress in commerce, 
narrates the story of the female protagonist 
Margaret Hale who draws the reader’s atten-
tion to the conflict “with the snobberies, chi-
valries and artificiality of the country gentry 
of the South of England with the distinctive 
energetic anti-gentlemanly world of self-
made manufacturers of the North” (Ameera, 
2013: 4).

AIM and METHOD

The aim of this study is to explore the fictio-
nal presentation of class struggle in Elizabeth 
Gaskell’s North and South with reference to 
financial, familial, social and cultural realms 
within the frame of Marxist literary criticism 
which regards economic system as the most 
fundamental value that every structure in so-
ciety is mainly based on. 

Though the process of industrialisation cont-
ributes to the development of different eras 
and areas in several aspects, the study focuses 
on the binary oppositions and negative effects 
of industrialisation with reference to Eliza-
beth Gaskell’s North and South. Different 
approaches and analyses of different fictional 

and non-fictional works will probably change 
the conclusion.

THEORETICAL FRAMEWORK and LI-
TERATURE REVIEW

CULTURE-INDUSTRY-CLASS

Prior to the analysis of the novel, it may be 
noteworthy to clarify the meanings of such 
concepts as culture, industry and class that 
will be the main focus in the study.

Since her father leaves his position in the 
church, the protagonist of the novel, Margaret 
Hale, a Southerner, moves from Helstone to 
the Northern industrial town, Milton, which 
she finds very difficult to adapt to at first in 
both political, ideological and personal terms. 
It seems to be a very challenging process to 
get used to leaving her hometown. Suffering 
from such a conflict, even her cultural and so-
cial hybridity does not let her overcome her 
xenophobia which is clearly detected at the 
very beginning of the novel as she is not con-
tent with the new place and the people she 
meets. However, she gradually begins to em-
pathise with the harsh conditions encounte-
red by the workers by despising the attitudes 
of the wealthy manufacturer John Thornton 
in Milton whom she is later attracted to. She 
soon discovers that she needs to soften her 
rage towards him though she is ready to help 
the mill workers to improve their social and 
financial problems. Although she seems to be 
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displaced in the industrial north, she is able to 
create her a room or a space among both the 
working classes and their capitalist masters. 
Thus, she acts as a mediator between the 
workers and the employer, the master, both of 
whom are supposed to act according to their 
own codes of conduct.

Raymond Williams, one of the eminent figu-
res in cultural studies, summarizes the pro-
cess that each individual, Margaret, in our 
case, experiences and discovers in a new so-
ciety and culture. Mr. Thornton also tries to 
know and learn Margaret and her culture. 

In the words of Williams, “Every human so-
ciety has its own shape, its own purposes, its 
own meanings. [expressed] in institutions, 
and in arts and learning. The making of a so-
ciety is the finding of common meanings and 
directions” (1989a: 93). Though it is not easy 
to adapt to a new culture, Margaret attempts 
to learn Milton’s values and structure, by ma-
king new observations and comparisons, re-
discovering or remaking by experiencing. 

The reader observes that Margaret’s experi-
ence is twofold for the fact that: “A culture 
has two aspects: the known meanings and 
directions, which its members are trained to; 
the new obervations and meanings, which 
are offered and tested. These are the ordi-
nary processes of human societies and human 
minds....” (Williams, 1989a: 93). There is a 

strong correlation between culture and nature 
of man in that “Culture is ordinary. An inte-
rest in learning or the arts is simple, pleasant 
and natural. A desire to know what is best, and 
to do what is good, is the whole positive na-
ture of man” (Williams, 1989a: 95). In other 
words, “A culture is common meanings, the 
product of a whole people, and offered indi-
vidual meanings, the product of man’s whole 
committed personal and social experience...
they are made by living, made and remade, 
in ways we cannot know in advance” (Willi-
ams, 1989a: 96). Thus, defining the life itself, 
“culture [is] a state or habit of the mind, or 
the body of intellectual and moral activities 
... (Williams, 1960: xvi-xvii).

Having difficulties to adapt to the new 
culture Margaret looks down upon 
manifacturers:“Milton-Northern! The ma-
nufacturing town in Darkshire?” (Gas-
kell,1994:39).Margaret’s prejudiced attitude 
is revealed in the dialogue with her mother 
in the following lines: “No! I call mine a very 
comprehensive taste; I like all people whose 
occupations have to do with land; I like soldi-
ers and sailors, and the three learned profes-
sions, as they call them. I’m sure you don’t 
want me to admire butchers and bakers, and 
candlestick-makers...”(Gaskell, 1994:18). 

Mrs. Hale shares similar views: ‘You can’t 
think the smoky air of a manufacturing town, 
all chimneys and dirt like Milton-Northern, 
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would be better than this air, which is pure 
and sweet, if it is too soft and relaxing. Fancy 
living in the middle of factories, and factory 
people!”(Gaskell, 1994:50). She has a very 
negative perception of Milton: “... Milton is 
a much more smoky, dirty town than you will 
ever meet with in the South.” ... “I don’t like 
this Milton”... Edith is right enough in saying 
it’s the smoke that has made me ill”  (Gaskell, 
1994:94, 281). 

Margaret defines life in Milton as “‘purpo-
selike’... The colours looked grayer—more 
enduring, not so gay and pretty. ... All these 
differences struck upon her mind, ...” (Gas-
kell, 1994:65). She despises the life in Milton 
she is not used to: “There was no comfort to 
be given. They were settled in Milton, and 
must endure smoke and fogs for a season; in-
deed, all other life seemed shut out from them 
by as thick a fog of circumstance” (Gaskell, 
1994:75). She describes Mr. Thornton, who 
is calling Milton manufacturers, tradesmen: 
“... ‘With such an expression of resolution 
and power, no face, however plain in feature, 
could be either vulgar or common. I should 
not like to have to bargain with him; he looks 
very inflexible. Altogether a man who seems 
made for his niche, mamma; sagacious, and 
strong, as becomes a great tradesman” (Gas-
kell, 1994:73). Mr. Thornton despises the life 
in the South, he is not familiar with as well: 
“I would rather be a man toiling, suffering—

nay, failing and successless—here, than lead 
a dull prosperous life in the old worn groo-
ves of what you call more aristocratic society 
down in the South, with their slow days of 
careless ease....” (Gaskell, 1994:93). Marga-
ret finds Mr. Thornton ignorant, saying “You 
are mistaken,’ .... ‘You do not know anything 
about the South” (Gaskell, 1994:93).

Offering similar views like Marx, Williams 
states that “... a culture must be finally interp-
reted in relation  to its underlying system of 
production... culture is a whole way of life, 
... which economic change clearly radically 
affects.... it was a class-dominated culture, 
deliberately restricting a common inheritance 
to a small class, while having the masses ig-
norant” (1989a: 95).

As to the meaning of the word industry, Wil-
liams opines that “... in the last decades of 
the eighteenth century, industry came also to 
mean something else; it became a collective 
word for our manufacturing and productive 
institutions, and for their general activities” 
(1960: xi). Marx and Engels’ definition of the 
industrial revolution and Mr. Thornton’s atti-
tudes towards the revolution will be provided 
in the following chapter. 

The emergence of classes is explained as fol-
lows:

.. First comes lower classes ... which appears 
earlier in the eighteenth century. Then, in the 
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1790, we get higher dosses; middle classes 
and middling classes follow at once; wor-
king classes in about 1815; upper classes in 
the 1880s. Class prejudice, class legislation, 
class consciousness, class conflict and class 
war follow in the course of the nineteenth 
century. The upper middle classes are first 
heard of in the 1890s; the lower middle class 
in our own century. (Williams, 1960: xiii).

It is also declared that the emergence of new 
classes does not suggest a “social division” 
but “a change in the character of these divi-
sions .... a change in attitudes towards them 
.... The structure then built on it is in ninete-
enth-century terms: ... of the changed social 
structure, and the changed social feelings, of 
an England which was passing through the 
Industrial Revolution, and which was at a 
crucial phase in the development of political 
democracy” (Williams, 1960: xiii).

MARX and ENGELS: CLASS STRUGG-
LE and ECONOMY

As stated in The Communist Manifesto by 
Karl Marx and Friedrich Engels, “Hitherto, 
every form of society has been based, as we 
have already seen, on the antagonism of opp-
ressing and oppressed classes. But in order 
to oppress a class, certain conditions must be 
assured to it under which it can, at least, con-
tinue its slavish existence” (1969: 20). 

Since the main concern of the study is to exp-
lore the economic, social and political effects 
of the process of industrialisation in Elizabeth 
Gaskell’s North and South, it is useful to refer 
to Karl Marx’s perspectives on class struggle 
which changes through production and eco-
nomic values. Life or to be able to live in the 
town of Milton is solely based on production 
and material gain. It is clear in the novel that 
Mr. Thornton’s father’s death is also due to 
financial problems and his loss of money. Si-
milarly, it is due to his weakening financial 
situation that Margaret’s father will have to 
work as a tutor for the wealthy manufacturer 
Mr. Thornton in Milton though Margaret can-
not associate manufacturers with learning: 
“A private tutor!’ said Margaret, looking 
scornful: ‘What in the world do manufactu-
rers want with the classics, or literature, or 
the accomplishments of a gentleman?” (Gas-
kell, 1994:42). As seen in the novel, every-
thing is based on financial issues even in the 
relationship between Mrs. Thornton and her 
son: “The bourgeoisie has torn away from the 
family its sentimental veil, and has reduced 
the family relation to a mere money relation” 
(Marx &Engels, 1848: 16).

Marx in the Preface to his Critique of Politi-
cal Economy (1859) postulates that producti-
on is the core of everything in society:

... The sum total of these relations of produc-
tion constitutes the economic structure of so-
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ciety the real foundation, on which rise legal 
and political superstructures and to which 
correspond definite forms of social conscio-
usness. The mode of production in material 
life determines the general character of the 
social, political and spiritual processes of life 
... With the change of the economic foundati-
on the entire immense super structure is more 
or less rapidly transformed. (qtd. in Williams, 
1960: 284).

Marx asserts that “The nature of individuals 
thus depends on the material conditions de-
termining their production” (1998:99). For 
this reason, “Just as, to the bourgeois, the di-
sappearance of class property is the disappea-
rance of production itself, so the disappearan-
ce of class culture is to him identical with the 
disappearance of all culture. (Marx &Engels, 
1969: 24)

As the reader deduces from the novel as 
well, Marx &Engels argue that “Our epoch, 
the epoch of the bourgeoisie, possesses, ho-
wever, this distinct feature: it has simplified 
class antagonisms. Society as a whole is more 
and more splitting up into two great hostile 
camps, into two great classes directly facing 
each other – Bourgeoisie and Proletariat” 
(1969: 15).

Marx &Engels explore the meaning of the 
words bourgeoisie, the owner of everyting, 
including all social, political and cultural va-

lues that exist in society, and proletariat, the 
owner of a minimum income, as follows: “By 
bourgeoisie is meant the class of modern ca-
pitalists, owners of the means of social pro-
duction and employers of wage labour. By 
proletariat, the class of modern wage labou-
rers who, having no means of production of 
their own, are reduced to selling their labour 
power in order to live. ...” (1969: 14). It is 
clear that “The modern bourgeois society ... 
established new classes, new conditions of 
oppression, new forms of struggle in place 
of the old ones” (Marx &Engels, 1969: 14). 
Marx &Engels also emphasise that “In pro-
portion as the bourgeoisie, i.e., capital, is de-
veloped, in the same proportion is the prole-
tariat, the modern working class, developed 
– a class of labourers, who live only so long 
as they find work, and who find work only so 
long as their labour increases capital. These 
labourers, who must sell themselves piece-
meal, are a commodity, like every other artic-
le of commerce, and are consequently expo-
sed to all the vicissitudes of competition, to 
all the fluctuations of the market” (1969:18). 
Consequently,“It has resolved personal worth 
into exchange value” (Marx &Engels, 1848: 
16). Higgins, his daughter Bessy, Boucher 
and his family, and all workers are presented 
as just commodities, slaves, hands, things and 
useless machines and of course exchange va-
lues in the novel.
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According to Marx &Engels, “Property, in its 
present form, is based on the antagonism of 
capital and wage labour. (1969:22-23) Cle-
arly, it is to be admitted that an individual’s 
existence is marked by money and property: 
“From the moment when labour can no lon-
ger be converted into capital, money, or rent, 
into a social power capable of being mono-
polised, i.e., from the moment when indivi-
dual property can no longer be transformed 
into bourgeois property, into capital, from 
that moment, you say, individuality vanishes” 
(Marx &Engels, 1848: 23)

Mrs. Thornton seems to share a Marxist po-
int of view in that money, property, and class 
are of primary importance. She does what 
her bourgeois society dictates her to do. She 
does not like The Hales, and particularly, the-
ir daughter, Margaret Hale, who is not rich 
and bourgeois enough to get married to her 
son: ....“Take care you don’t get caught by a 
penniless girl ....rich husbands are reckoned 
prizes”(Gaskell, 1994:88). However, Mr. 
Thornton does not agree with his mother: 
“Mr. Hale is a gentleman, and his wife and 
daughter are ladies” (Gaskell, 1994:88). He 
adds “... The only time I saw Miss Hale, she 
treated me with a haughty civility which had 
a strong flavour of contempt in it. She held 
herself aloof from me as if she had been a 
queen, and I her humble, unwashed vassal” 
(Gaskell, 1994:89). Mrs. Thornton’s class an-

tagonism is clear in her question: “What busi-
ness had she, a renegate clergyman’s daugh-
ter, to turn up her nose at you! I would dress 
for none of them- a saucy set!If I were you” 
(Gaskell, 1994:89).

With reference to the representation of social 
problems, Elizabeth Gaskell is one of the aut-
hors who seems to have a similar tendency 
with Marx in perceiving the life and conside-
ring social occurences in their epoch. Marx 
and Engels opine that all economic concerns 
are a profound effect on the structure of soci-
ety which divides the society into the groups: 
who have the economic and political power 
and who do not have, by emphasizing the fact 
that the least lucky among the classes is the 
proletariat, the working class, who are dep-
rived of their not only economic but also po-
litical power while referring to the bourgeo-
ise, the middle class, who have the supreme 
economic and political power on the former. 
Thus, times, spaces, and structures change 
what remains is the class struggle.

In the light of the above mentioned Marxist 
materialistic philosophies, as portrayed in 
North and South, the process of industriali-
sation has led to the polarisation of people 
as the rich and the poor and resulted in the 
class struggles due to several differences sha-
red among the classes. The binary opposition 
between richness and poverty is a major dis-
tinction extended for the fact that money is 
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the key factor determining the relations as the 
workers have been devoid of their jobs thro-
ugh mechanization thus losing all their soci-
al and economic securities. Such social and 
economic insecurity, poverty and harsh living 
conditions have caused a lack of communi-
cation detected in the unjust and oppressing 
treatment of the rich and the riots of the poor 
as well as hatred and rivalry between the two 
classes. Such class antagonism is due to the 
strife or segregation between the bourgeoisie, 
the powerful and the rich side, organizing and 
directing all the institutions, including educa-
tion, arts, religion, and the media, even the 
language, and the proletariat. In other words, 
between the exploiters, having an insatiable 
desire for money and power and the exploi-
ted who will be dominated by the bourgeoi-
sie, the superior side in legislative, economic 
and social terms; and the proletariat who will 
never give up struggling to achieve their eco-
nomic, social, cultural rights going out on 
strike, which might be explained in Marxist 
terms that working classes will sooner or later 
declare war against their oppressors. 

Nevertheless, it is worth suggesting that com-
munication and tolerance will possibly bring 
harmony and mutual understanding between 
the two classes. Though such struggles ge-
nerally result in failure because of the reluc-
tance of the two classes to negotiate but just 
to fuel the ongoing miseries and tension they 

draw attention to such inevitable consequen-
ces. Thus, the focus in the study will be on the 
rivalry between the two poles: masters wor-
kers, due to lack of communication and mu-
tual understanding, patience and tolerance. 
The analysis of the novel will be based on the 
negative results of industrialisation, unemp-
loyment, harsh working conditions, low inco-
me and poverty, the distinction between the 
working class whose labour is essential and 
who are regarded as exchange values, and the 
capitalist class who humiliates and exploits 
the workers as their properties due to their 
economic concerns and desires, and the diffi-
culty of establishing sound relationships, and 
developing a fair and friendly atmosphere but 
leading to alienation, loss of meaning and 
even death of workers. 

A new class system or class conflict or anta-
gonism, based mainly on economic concerns, 
“base” of the society in Marxist terms is due 
to economic fluctuations, and industrial pro-
cess resulting in political, social, philosophi-
cal, cultural values and code of conducts, and 
arts, constituting the superstructure, are sha-
ped or recreated through material production. 
Production and money change everything 
including each social and political structure 
in societies. 

With reference to the above mentioned com-
ments and explanations, Marx’s materialist 
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philosophy and theory might be summarised 
as follows: 

Basic necessities of human beings should be 
satisfied. To satisfy these basic needs require 
a “divison of labor”  which refers to different 
tasks for different individuals that result in 
the conflict and division of separate classes 
having different “needs and desires.” Marx 
describes this process as capitalism which is 
unfair since wealth belongs to “a small elite 
class of bourgeois owners who gain this we-
alth through exploitation of the labor of the 
working class masses, or the proletariat” by 
referring to the fact that such a division in 
society also results in the distance and alie-
nation of individuals. Another unfairness of 
the capitalist system is reflected through the 
concept of “commodity,” used for the labor 
of individuals, “judged not according to their 
“use value” but according to their “Exchange 
value” (qtd in Booker, 1990: 70-73)

Considering the low labour wages, Marx 
&Engels further their arguments by mentio-
ning the effect of the industrial development 
on both the number of the workers and incre-
ase in their strength which also increases the 
level of polarization and rivalry between the 
two classes and economic crises. This is one 
of the reasons that  “... the workers begin to 
form combinations (Trades’ Unions) against 
the bourgeois; they club together in order to 
keep up the rate of wages; they found perma-

nent associations in order to make provision 
beforehand for these occasional revolts. Here 
and there, the contest breaks out into riots” 
(1969: 19).

In this respect, according to Lenin, for the 
development of consciousness, “The history 
of all countries shows that the working class, 
exclusively by its own effort, is able to deve-
lop only trade-union consciousness.” (qtd. in 
Williams, 1960: 303). Further to this, it is cle-
ar that “…vulnerability of the individual is, 
of course, the rationale for trade unions, since 
unity is strength. (Stoneman, 1987:125).

[Union] is a great power: it’s [the workers’] 
only power” (Gaskell, 1994:348) in the novel 
to solve the problems:

‘State o’ trade! That’s just a piece o’ masters’ 
humbug. It’s rate o’ wages I was talking of. 
Th’ masters keep th’ state o’ trade in their own 
hands; and just walk it forward like a black 
bug-a-boo, to frighten naughty children with 
into being good. I’ll tell yo’ it’s their part,—
their cue, as some folks call it,—to beat us 
down, to swell their fortunes; and it’s ours to 
stand up and fight hard,—not for ourselves 
alone, but for them round about us—for jus-
tice and fair play. We help to make their pro-
fits, and we ought to help spend ‘em. It’s not 
that we want their brass so much this time, as 
we’ve done many a time afore. We’n getten 
money laid by; and we’re resolved to stand 
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and fall together; not a man on us will go in 
for less wage than th’ Union says is our due. 
(Gaskell, 1994:159) 

However, it is seen in the novel that the wor-
kers are not considered to be free individu-
als whether to join the union or not but only 
the rabble devoid of their free wills. There is 
antagonism even between the similar classes. 
For example, one of the workers, Boucher 
was reluctant to join the Union believing that 
“the Union was a tyrant” (Gaskell, 1994:347). 
This situation may be explained as follows: 
“... if the working people are really in this 
helpless condition, that they alone cannot go 
beyond ‘trade-union consciousness’ ... they 
can be regarded as ‘masses’ to be captured, 
the objects rather than the subjects of power” 
(Williams, 1960: 303).

One of the oppositions in the novel is detected 
between the two persons’ personal traits: “In 
Mr. Thornton’s case, as far as Margaret knew, 
there was no intervening stage of friendship. 
Their intercourse had been one continued se-
ries of opposition. Their opinions clashed; 
and indeed, she had never perceived that he 
had cared for her opinions, as belonging to 
her, the individual”(Gaskell, 1994:234).

Living in Manchester (Milton), Gaskell was 
aware of the traumatic effects of industrial 
revolution and poverty of the workers. To 
illustrate, the terrible conditions of the wor-

king classes in other words, slaves, under the 
control of masters. Experiencing the negative 
effects of industrialisation through first hand 
accounts, Gaskell illustrates a strike in the no-
vel narrating all its consequences to remind 
the reader of the Preston Strike, Lock-out: 
“which began in the summer of 1853 and las-
ted until the spring of 1854, while Gaskell 
was writing North and South” (Williams, 
1994: 28). Thus, apart from depicting the stri-
ke, several issues in the novel might exemp-
lify other autobiographical elements. 

In the words of Knežević, the novel portrays 
“a deepening conflict between capital and la-
bor amid a trade downturn, rising competi-
tion, disputes over wages, intensified union 
activity and strikes, and attempts by the ca-
pitalists to import cheap labor from Ireland. 
...” (2011: 88). However, Mr. Thornton exp-
lains the reasons for the workers’ strike in the 
following lines: “Yes; the fools will have a 
strike. ... But because we don’t explain our 
reasons, they won’t believe we’re acting re-
asonably. ... But we Milton masters have to-
day sent in our decision. We won’t advance 
a penny. We tell them we may have to lower 
wages; but can’t afford to raise. So here we 
stand, waiting for their next attack” (Gaskell, 
1994:137). According to Higgins, the reasons 
are quite different:

... there’s five or six masters who have set 
themselves again paying the wages they’ve 
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been paying these two years past, and flou-
rishing upon, and getting richer upon. And 
now they come to us, and say we’re to take 
less. And we won’t. We’ll just clem them to 
death first; and see who’ll work for ‘em then. 
They’ll have killed the goose that laid ‘em the 
golden eggs... (Gaskell, 1994:157)

As a member of the working class, Higgins 
describes “.... industrial life as class struggle, 
and that his union can act to oppress poor pe-
ople. Higgins’s story, like Thornton’s, is about 
the way personal experiences with individu-
al cases teach one to modify strongly argued 
theoretical views” (Bodenheimer, 1979: 291)

Bessy, the daughter of Nicholas Higgins, 
from working class, pours out her emotions 
concerning the strikes: “‘what have ye gained 
by striking? Think of that first strike when 
mother died—how we all had to clem—you 
the worst of all; and yet many a one went in 
every week at the same wage, till all were 
gone in that there was work for; and some 
went beggars all their lives at after.’(Gaskell, 
1994:157). Margaret declares that “Where I 
come from I never heard of a strike” (Gas-
kell, 1994:155). Believing that it has a diffe-
rent social and cultural structure, Bessy wis-
hes that she “ ... lived down South” (Gaskell, 
1994:156). 

Margaret refers to the workers’ pathetic situa-
tion by referring to the South: “I see men here 

going about in the streets who look ground 
down by some pinching sorrow or care—who 
are not only sufferers but haters. Now, in the 
South we have our poor, but there is not that 
terrible expression in their countenances of 
a sullen sense of injustice which I see here” 
(Gaskell, 1994:93). 

When Margaret suggests tolerance towards 
the workers, Mr. Thornton replies in a very 
insensitive and an indifferent manner: “Do 
you give your servants reasons for your ex-
penditure, or your economy in the use of your 
own money? We, the owners of capital, have 
a right to choose what we will do with it.’ ...” 
(Gaskell, 1994:137). 

Mr. Thornton acknowledges that the desire 
for higher wages in strikes “... is the face of 
the thing. But the truth is, they want to be mas-
ters, and make the masters into slaves on the-
ir own ground. They are always trying at it; 
they always have it in their minds and every 
five or six years, there comes a struggle bet-
ween masters and men” (Gaskell, 1994:135)

Mr. Thornton does not make any efforts to 
calm the crowd down but calling the soldiers 
to “bring them to reason.’...’The only reason 
that does with men that make themselves into 
wild beasts. By heaven! they’ve turned to the 
mill-door!”(Gaskell, 1994:209). However, 
Margaret wants to help Thornton to defuse 
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this tense situation even though she has a ter-
rible blow:

.... ‘go down this instant, if you are not a co-
ward. Go down and face them like a man. 
Save these poor strangers, whom you have 
decoyed here. Speak to your workmen as 
if they were human beings. Speak to them 
kindly. Don’t let the soldiers come in and cut 
down poor creatures who are driven mad. I 
see one there who is. If you have any courage 
or noble quality in you, go out and speak to 
them, man to man. (Gaskell, 1994:209)

Believing in achieving cooperation and eli-
minating any bias, Margaret tries to urge Mr. 
Thornton to better the workers’ circumstan-
ces: “I should guess from their tones that 
they had Irish blood in them. I wonder what 
success he’ll have to-morrow. If he and Mr. 
Thornton would speak out together as man 
to man—if Higgins would forget that Mr. 
Thornton was a master, and speak to him as 
he does to us—and if Mr. Thornton would be 
patient enough to listen to him with his human 
heart, not with his master’s ears—“ (Gaskell, 
1994:367). Higgins and Mr. Thornton talk 
about the possibility of finding a middle way 
in their relationships: “Measter, do yo’ think 
we can e’er get on together?’ Well!’ said Mr. 
Thornton, half-laughing, ‘it was not my pro-
posal that we should go together. ....”(Gas-
kell, 1994:388-389).

Considering the textile industry in England, 
it should be pointed out that “Cotton was the 
primary export in the town of Milton ... The 
Industrial Revolution was stirring in Eng-
land, but the mill owners were slow to equate 
this sweeping change with a need to impro-
ve the lives of their slave laborers” (Amee-
ra,2013:6).

However, it is the primary export, cotton, 
which kills workers. Bessy is one of them 
who gets ill due to the cotton dust and harsh 
working conditions and she soon dies of tu-
berculosis: ‘Fluff,’ repeated Bessy. ‘Little 
bits, as fly off fro’ the cotton, when they’re 
carding it, and fill the air till it looks all fine 
white dust. They say it winds round the lungs, 
and tightens them up. Anyhow, there’s many 
a one as works in a carding-room, that falls 
into a waste, coughing and spitting blood, be-
cause they’re just poisoned by the fluff. (Gas-
kell, 1994:118). In fact, the problem could be 
solved with a wheel; however, the masters do 
not want to buy it  since it will increase the 
wage of the workers working in these places: 
“.. Some folk have a great wheel at one end 
o’ their carding-rooms to make a draught, and 
carry off th’ dust; but that wheel costs a deal 
o’ money—, and brings in no profit; ... and 
that their wage ought to be raised if they were 
to work in such places. So between masters 
and men th’ wheels fall through. I know I 
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wish there’d been a wheel in our place, tho-
ugh” (Gaskell, 1994:119).

Another worker is Boucher who commits sui-
cide because of his unbearable poverty, one of 
the main focuses in the novel, which may be 
considered to be one of the negative results of 
industrialisation along with the class antago-
nism, class division or class struggle between 
the manufacturers and the workers, relations-
hip between capital and labor, and consequent  
riots and unions. 

Class antagonism is very well explained by 
Margaret as follows: ‘I don’t know—I suppo-
se because, on the very face of it, I see two 
classes dependent on each other in every pos-
sible way, yet each evidently regarding the in-
terests of the other as opposed to their own; I 
never lived in a place before where there were 
two sets of people always running each other 
down” (Gaskell, 1994:138).

According to Marx, long and harsh working 
conditions cause financial and emotional dis-
satisfaction and alienation, and fragmented 
lives: 

[the worker] does not affirm himself but deni-
es himself, does not feel content but unhappy, 
does not develop freely his physical and men-
tal energy but mortifies his body and ruins his 
mind. The worker therefore only feels himself 
outside his work, and in his work feels outside 
himself. He feels at home when he is not wor-

king, and when he is working he does not feel 
at home. His labor is therefore not voluntary, 
but coerced; it is forced labor ... The estran-
gement of the worker and his production. We 
have formulated this fact in conceptual terms 
as estranged, alienated labor. (2000:30, 32)

Marx argues that “...the proletarian whom the 
necessity to work a 14 hour day debases to the 
level of the beast of burden, whom competiti-
on degrades to a mere thing, an article of tra-
de...” (1998:305).  By the same token, “... in 
proportion as the use of machinery and divisi-
on of labour increases, in the same proportion 
the burden of toil also increases, whether by 
prolongation of the working hours, by the inc-
rease of the work exacted in a given time or 
by increased speed of machinery, etc” (Marx 
&Engels, 1848: 18).

Within this frame, Marx &Engels opine that

Owing to the extensive use of machinery, and 
to the division of labour, the work of the pro-
letarians has lost all individual character, and, 
consequently, all charm for the workman. He 
becomes an appendage of the machine, and 
it is only the most simple, most monotonous, 
and most easily acquired knack, that is requi-
red of him. Hence, the cost of production of a 
workman is restricted, almost entirely, to the 
means of subsistence that he requires for ma-
intenance, and for the propagation of his race. 
(1969: 18)
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Thus, another hint that suggests class anta-
gonism is detected in masters’ perceptions 
of their workers’ insufficient production and 
labor. Mr. Thornton feels that workers are 
poor and weak in character in that they want 
to live in better conditions without deserving 
and working which is the natural cause for 
their emotional and financial suffering. He 
gives account of his traumatic life. Since Mr. 
Thornton has suffered a lot he believes that 
others should try hard as he does:

Sixteen years ago, my father died under very 
miserable circumstances. I was taken from 
school, and had to become a man ... Now when 
I feel that in my own case it is no good luck, 
nor merit, nor talent,—but simply the habits 
of life which taught me to despise indulgences 
not thoroughly earned ... I believe that this suf-
fering, which Miss Hale says is impressed on 
the countenances of the people of Milton, is 
but the natural punishment of dishonestly-en-
joyed pleasure, at some former period of their 
lives. I do not look on self-indulgent, sensual 
people as worthy of my hatred; I simply look 
upon them with contempt for their poorness 
of character.’(Gaskell, 1994:96)

Since the novel focuses on the negative ef-
fects of industrialism, it might be useful to 
refer to Marx and Engels’ definition of in-
dustrial evoloution: “...the markets kept ever 
growing, the demand ever rising. Even ma-
nufacturer no longer sufficed. ... The place of 

manufacture was taken by the giant, Modern 
Industry; the place of the industrial middle 
class by industrial millionaires, the leaders of 
the whole industrial armies, the modern bour-
geois” (1969: 15).

Mr. Thornton’s definition of the industrial re-
volution seems to explain the reasons for the 
polarization of the classes in Marxist terms. 
Due to the revolution, “... The rapid develop-
ment of what might be called a new trade, 
gave those early masters enormous power of 
wealth and command. ... there were more fac-
tories, more masters; more men were wanted. 
The power of masters and men became more 
evenly balanced; and now the battle is pretty 
fairly waged between us” (Gaskell, 1994:95-
96).

Mr. Thornton describes his relationship with 
the workers and the class strife as “a battle” 
by referring to his desire for authority and 
order:

‘It is true; and I believe it to be as much a 
necessity as that prudent wisdom and good 
conduct are always opposed to, and doing 
battle with ignorance and improvidence. It is 
one of the great beauties of our system, that 
a working-man may raise himself into the 
power and position of a master by his own 
exertions and behaviour; that, in fact, every 
one who rules himself to decency and sob-
riety of conduct, and attention to his duties, 
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comes over to our ranks; it may not be always 
as a master, but as an over-looker, a cashier, a 
book-keeper, a clerk, one on the side of aut-
hority and order.’(Gaskell, 1994:96). 

To Mr. Thornton, who is “on the side of aut-
hority and order” despotism is the best way 
of managing:

In our infancy we require a wise despotism to 
govern us. Indeed, long past infancy, children 
and young people are the happiest under the 
unfailing laws of a discreet, firm authority. I 
agree with Miss Hale so far as to considerour 
people in the condition ofchildren... I mainta-
in that despotism is the best kind of govern-
ment for them; ... but I will neither be forced 
to give my reasons, nor flinch from what I 
have once declared to be my resolution. Let 
them turn out! I shall suffer as well as they: 
but at the end they will find I have not bated 
nor altered one jot.’(Gaskell, 1994:140-141)

The problems, which cannot be solved becau-
se of intolerance, lack of communication and 
unhealthy relationships, result in a strike: “So 
them’s the different views we take on th’ strike 
question” (Gaskell, 1994:156). Mr. Hale po-
ints out that: ‘I wish some of the kindest and 
wisest of the masters would meet some of you 
men, and have a good talk on these things; it 
would, surely, be the best way of getting over 
your difficulties, ... (Gaskell, 1994:273) Hig-
gins describes Thornton as a bulldog:“Did 

yo’ ever see a bulldog? Set a bulldog on hind 
legs, and dress him up in coat and breeches, 
and yo’n just getten John Thornton.’ ...let 
[him] get hold a nation, and he’ll stick to it 
like a bulldog..” (Gaskell, 1994:159). And to 
Thornton, workers, described as hands and 
hounds as well go out on strike for their greed 
to own others’property: “For the mastership 
and ownership of other people’s property,’ 
said Mrs. Thornton, with a fierce snort. ‘That 
is what they always strike for. If my son’s 
work-people strike, I will only say they are 
a pack of ungrateful hounds. But I have no 
doubt they will” (Gaskell, 1994:135). Mr. 
Thornton justifies himself saying that “I be-
lieve, I rely on the straightforward honesty of 
my hands, and the open nature of their op-
position, in contra-distinction to the way in 
which the turnout will be managed in some 
mills, just because they know I scorn to take a 
single dishonourable advantage, or do an un-
derhand thing myself” (Gaskell, 1994:144). 
Margaret opposes Mr. Thornton: “That is a 
great admission ... ‘When I see men violent 
and obstinate in pursuit of their rights, I may 
safely infer that the master is the same that 
he is a little ignorant of that spirit which suf-
fereth long, and is kind, and seeketh not her 
own” (Gaskell, 1994:144). 

Mr. Thornton tries to explain the current situ-
ation to Margaret by describing himself as a 
member of civilisation:
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‘You are just like all strangers who don’t un-
derstand the working of our system, ... ‘You 
suppose that our men are puppets of dough, 
ready to be moulded into any amiable form 
we please. ... and you seem not to perceive 
that the duties of a manufacturer are far lar-
ger and wider than those merely of an emp-
loyer of labour: we have a wide commercial 
character to maintain, which makes us into 
the great pioneers of civilisation. (Gaskell, 
1994:144-145)

The two classes accuse of each other being 
greedy and the workers are humiliated and 
described as just commodities responsible 
for serving their masters. Thornton believes 
“as if commerce were everything and huma-
nity nothing. (Gaskell, 1994:180). Higgins 
also refers to the core of their relationships: 
“They’d tell us to mind our own business, and 
they’d mind theirs. Our business being, yo’ 
understand, to take the bated’ wage, and be 
thankful, and their business to bate us down 
to clemming point, to swell their profits. 
That’s what it is” (Gaskell, 1994:158). 

Margaret criticises the attitude of Mr. Thorn-
ton: “‘Loyalty and obedience to wisdom and 
justice are fine; but it is still finer to defy ar-
bitrary power, unjustly and cruelly used-not 
on behalf of ourselves, but on behalf of others 
more helpless.’(Gaskell, 1994:127).

Though they are not able to communicate 
with each other at the beginning, Margaret 
acts as a mediator between the two classes 
to sort out the existing mutual antagonism 
to settle peace, order and harmony. There is 
evolution in Mr. Thornton since he gives up 
his view of capital labor relations as a battle. 
A similar evolution is detected  in Margaret 
as well. 

Cooperation and mutual understanding bet-
ween the two classes, the labour and the ca-
pital, are achieved gradually: “Once brought 
face to face, man to man, with an individual 
of the masses around him, and (take notice) 
out of the character of master and workman, 
in the first instance, they had each begun to 
recognise that ‘we have all of us one human 
heart’” (Gaskell, 1994:500).

According to Margaret, social relations sho-
uld be established in a different manner. She 
believes that 

God has made us so that we must be mutually 
dependent. We may ignore our own depen-
dence, or refuse to acknowledge that others 
depend upon us in more respects than the 
payment of weekly wages; but the thing must 
be, nevertheless. Neither you nor any other 
master can help yourselves. The most proudly 
independent man depends on those around 
him for their insensible influence on his cha-
racter—his life.  (Gaskell, 1994:143)
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To Margaret, “The way of humility” ‘that is 
what I have missed! But courage, little heart. 
We will turn back, and by God’s help we may 
find the lost path” (Gaskell, 1994:412) which 
will help solving the problems.  However, 
Mr. Thornton denies the workers’ decisions: 
“I can always decide better by myself, and 
not influenced by those whom I love.... I can-
not stand objections. They make me so unde-
cided” (Gaskell, 1994:41).

Mr. Thornton feels that “... Yet, even with 
all these drawbacks, I felt that I was on the 
right path, and that, starting from a kind of 
friendship with one, I was becoming acquain-
ted with many. The advantages were mutual: 
we were both unconsciously and consciously 
teaching each other” (Gaskell, 1994:514). He 
begins to assume a more humanistic appro-
ach: “We should understand each other better, 
and I’ll venture to say we should like each ot-
her more” (Gaskell, 1994:515-516). He furt-
hers his ideas on the class distinction and pos-
sible ways to prevent this antagonism: “And 
thence arose that intercourse, which though it 
might not have the effect of preventing all fu-
ture clash of opinion and action, when the oc-
casion arose, would, at any rate, enable both 
master and man to look upon each other with 
far more charity and sympathy, and bear with 
each other more patiently and kindly” (Gas-
kell, 1994:502). 

Margaret does not hesitate to protect Thorn-
ton when he is exposed to violence to have 
a union or harmonious relationship between 
the two opposing classes. She takes an active 
role to build a sound personal contact betwe-
en the factory owner Thornton and his emp-
loyers despite her lack of political career and 
experience. Thus, it is noted that solution is 
provided by “language and sympathy. While 
both Thornton and Higgins attempt to handle 
class conflict with force, such tactics, Gaskell 
tells us, are doomed to failure. It is only thro-
ugh talk and through personal acquaintance 
that class conflict can be changed into class 
harmony” (Williams, 1994: 43).

Mr. Thornton is ready to compromise and he 
will not consider the workers to be mere com-
modities: “I have been unsuccessful in busi-
ness, and have had to give up my position as a 
master. ... My only wish is to have the oppor-
tunity of cultivating some intercourse with 
the hands beyond the mere “cash nexus.” ... 
(Gaskell, 1994:514). 

He promises to try to employ more huma-
nistic methods in business, believing in the 
“actual personal contact ... the very breath of 
life... becoming acquainted with each other’s 
characters and persons, and even tricks of 
tempers and modes of speech. (Gaskell, 
1994:515). 
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It is apparent that “…the novel recognizes 
class struggle as the product of economic 
conflicts of interest which are not resolvable, 
though they can be ameliorated, by benevo-
lence” (Stoneman, 1987:120).

Whilst Mr. Thornton goes through financial 
crises, Margaret’s inheritance enables her to 
provide Mr. Thornton with financial support. 
Thus, overcoming social and cultural barriers, 
accepting cooperation instead of competiti-
on, and realizing the importance of love and 
support, Mr. Thornton and Margaret decide 
to get married at the end of the novel which 
may be described as a sign of reconciliation 
and compromise. 

Clearly, it is to be admitted that “The rela-
tionship of Margaret and Thornton and their 
eventual marriage serve as a unification of 
the practical energy of the Northern manu-
facturer with the developed sensibility of the 
Southern girl: this is stated almost explicitly, 
and is seen as a solution .... (Williams, 1960: 
99) It is also asserted that “the novel also 
rejects, or deconstructs, the polarity of such 
dualities because, as we have seen, it aspires 
to construct a ground on which dualities can 
meet and be mediated” (Williams, 1994: 44). 

CONCLUSION

Having been written in 1854-5, Elizabeth 
Gaskell’s North and South, described as an 
industrial novel, is one of the major works in 

English literature which depicts the negative 
effects of industrialism and class struggle by 
focusing on the two different classes and the 
tension and lack of communication between 
them due to the capital holders’  insatiable 
desire for wealth, and the workers’ greed for 
higher wages, who are doomed to lead mise-
rable and pathetic lives and even to die beca-
use of harsh working conditions and unequal 
wealth distribution. 

With reference to the representation of social 
problems, Elizabeth Gaskell is one of the aut-
hors who seems to have a similar tendency 
with Marx in perceiving the life and conside-
ring social occurences in their epoch. Marx 
and Engels postulate that all economic con-
cerns are a profound effect on the structure 
of society which divides the society into the 
groups: who have the economic and political 
power and who do not have, by emphasizing 
the fact that the least lucky among the classes 
is, the proletariat, the working classes who 
are deprived of their not only economic but 
also political power while referring to the bo-
urgeoisie, the manufacturers, who have the 
supreme economic and political power on 
the former. Thus, times, spaces, and structu-
res change what remains is the class struggle. 
There are conflicts or disputes based on the 
differences in nutrition, living conditions, and 
leisure activities, manners and perceptions 
in life. The workers, described as inferiors, 
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hands, slaves, enemies, commodities, and 
machines that are clearly replaceable, are ob-
liged to establish their unions to fight against 
the bourgeoisie to survive. 

However, it may be said that since the pro-
cess of industrialism is inevitable, mutual un-
derstanding and cooperation are essential to 
stop most of the menaces and miseries. Thus, 
welcoming change, and promoting political 
and social reform, Gaskell portrays different 
voices that complete each other to create har-
mony and progress. Developing friendship 
with both sides, the manufacturer, Mr. Thorn-
ton, and the workers such as Higgins, the Bo-
uchers and others, Margaret, introduced by 
Gaskell is able to listen to the two sides and 
thus acts as a mediator who can bring peace 
and order. 

Whilst Mr. Thornton goes through financial 
crises, Margaret’s inheritance enables her to 
provide Mr. Thornton with financial support. 
Thus, overcoming social and cultural barri-
ers, accepting cooperation instead of compe-
tition, and realizing the importance of love 
and support, Mr. Thornton and Margaret 
decide to get married at the end of the novel 
which may be described as a sign of reconci-
liation and compromise. 
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KEYNESYEN VE YENİ KEYNESYEN EKONOMİ POLİTİKALARI 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (1)

A STUDY ABOUT KEYNESIAN AND NEW KEYNESIAN ON 
ECONOMICS

Nur DİLBAZ ALACAHAN1, Yağmur AKARSU2

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Finans Bölümü 
Çanakkale / Türkiye

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada MYO Dış Ticaret Bölümü Çanakkale / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma, Keynesyen ve Yeni Keynesyen 
Modelin ortaya çıkış nedenlerini ve ekonomi politikalarını 
araştırarak ekonomiye olan katkılarını ortaya koymak için 
yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın yöntemi, Keynes ve Yeni 
Keynes Ekonomi Politikaları araştırılarak kavramsal çerçe-
vede incelenmiştir. Böylece araştırma ve çalışmamız mevcut 
durumu ortaya koymaya yönelik olup yerli ve yabancı litera-
tür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Bulgular: Dünya eko-
nomik, sosyal, siyasal ve kültürel olarak sürekli değişim içer-
sindedir. Bu değişimlere ayak uydurmak için özellikle 1929 
Büyük Buhran’dan sonra devletin ekonomiye müdahalesi şart 
koşulmuştur. Böylelikle devletin ekonomiye müdahale ettiği, 
her talebin kendi arzını yarattığı ve piyasalardaki fiyatların 
katı olduğu görüşüyle 1936 yılında Keynesyen İktisat ortaya 
atılmıştır. Gelişen ve değişen dünya ekonomisinde istikrarın 
sağlanabilmesi için düzgün işleyen ekonomi politikalarına 
ihtiyaç vardır. Ekonomik konjonktürün değişmesinden dolayı 
var olan  Keynesyen Model yeterli olamamıştır. Bu amaçla 
1970’li yıllarda ortaya çıkan Yeni Keynesyen İktisat, ekonomi 
politikalarının uygulanması ve takip edilmesinden sorumlu-
dur. Bu çerçevede, piyasa başarısızlıkları, eksik bilgi, nominal 
ve reel ücret katılıkları konularını ele almışlardır. Bu model, 
Rasyonel Beklentiler Hipotezi’nden hareketle makro değişim-
leri mikro çerçevede incelemiştir. Sonuç: Eski ve Yeni Key-
nesyenlerin benimsedikleri ortak görüşler; bazı dönemlerde 
işsizliğin ortaya çıkabileceği, ekonomide devlet müdahalesi 
olması, ücret ve fiyatların katı olmasıdır. Yeni Keynesyenle-
rin, Keynesyenlerden farkı ise Keynesyen makro teorilerini 
mikro çerçevede incelemiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, Keynesyen İktisat, Yeni 
Keynesyen İktisat

Abstract: Aim: This study has been realised to reveal the 
contributions to economy by searching economy poicies and 
the reasons of coming  up of Keynesian and  New Keynes-
ian Model. Method: Method of the study; Keynesian and 
Economic Policies of New Keynesian has been examined 
by searching conceptually. So, our research and study is to 
reveal current situation, has been prepared by doing local 
and foreign literature review. Results: World is perpetaually 
in a change economical, social, political and cultural. In this 
case, especially in the term of The Great Depression, 1929 
governmantel intervention in economy was provided. Thus, 
with the ideas of governmantel intervention in economy 
creation supply by its own demand and high price in markets, 
Keynesian Economics was bandied about. In a changing and 
proccessing world economy, successful economical politics 
was needed. Because of change of the economic conjoncture, 
existing Keynesian Model is not enough.Thus, New Keynes-
ian Economics Model  emerged in 1970’s was responsible to 
apply and succeed. In this scope; market failures, deficient 
informations, nominal and real price restrictions were em-
braced. This model scoped macro variations in micro frame 
via Rational Expectance Hypotthesis.Conclusion: Common 
views of The Old and New Keynesian Economics are arising 
unemployment in some terms, governmental interventions 
in economy and strictly higt prices. The difference is macro 
variation scope in micro frame of The New.

Key Words: Makroeconomics, Keynesian Economics, New 
Keynesian Economics
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GİRİŞ 

Dünya ekonomisi, I. Dünya savaşından son-
ra istikrarsızlaşmaya başlamış, başta İngiltere 
olmak üzere birçok gelişmiş ülkede işsizlik 
oranları artmıştır. 1929 yılında yaşanan kriz-
le birlikte ekonomiye olan güven iyice kay-
bolmuş ve yeni teorilerin ortaya atılması şart 
olmuştur. Mevcut olan ekonomi politikaları, 
krizi öngörememeleri ve olası krizi açıklaya-
mamalarından dolayı sorgulanmaya başlan-
mıştır. 1930’lu yıllara kadar devletin ekono-
miye müdahale etmemesini ve ekonominin 
kendiliğinden dengeye geleceğini savunan 
Klasik görüş, Büyük Buhranla birlikte geçer-
liliğini kaybetmiştir (Gordon, 1990: 115).

1929 Büyük Buhran’ın ardından Keynes, ta-
lebi artırmak için devlet harcamalarına baş-
vurmuş, piyasalarda eksik istihdamın olduğu-
nu kabul etmiş ve Say Yasası’nı yok saymış-
tır. Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi 
ve ardından yaşanan olumsuzluklar, işsizlik 
oranlarının yükselmesi gibi nedenler Keynes-
ci görüşe olan güveni azaltmıştır. Küreselleş-
meyle birlikte ülkeler birbirlerine daha da ya-
kınlaşmış ve ekonomik anlamda bağımlılıkla-
rını artırmışlardır (Clapham, 2010: 3).

Ekonomik yapının yıllar geçtikçe değişmesi, 
karşılaşılan sorunların farklı olması, yaşanan 
krizlerin farklılığından dolayı sorunlara olan 
çözüm önerileri de yıllar geçtikçe farklılaş-
mıştır. Önceki iktisatçıların ekonomiye olan 

bakış açıları, sorunlara yaklaşımları ve çö-
züm önerileri zamanla geçerliliğini yitirmiş 
ve böylelikle yeni iktisatçılar tarafından yeni 
çözüm önerileri aranmaya başlanmıştır. Fakat 
bu çözüm önerileri önceki iktisatçıların gö-
rüşlerinden tamamen bağımsız değildir.  

1970’li yılların sonlarına doğru Yeni Klasik-
lerin görüşlerine karşıt görüş olarak ücret ve 
fiyatların katı olduğu gerekçesiyle iktisatçılar, 
Yeni Keynesyen iktisat teorisini ortaya atmış-
lardır. Yeni Keynesyenlere göre ekonomik 
dalgalanmaların temel nedenini nominal fiyat 
ve ücret katılıkları oluşturmaktadır. 

Yeni Keynesyen Model, Keynesyen iktisadın 
makro sorunlarını mikro çözümler getirerek 
piyasa başarısızlığını açıklamaya çalışmıştır. 
Bu modeli diğer bütün modellerden ayıran 
özellik, ekonomik birimlerin eksik bilgiye sa-
hip olduğu görüşüdür (Mankiw,1991: 2)

Yeni Neoklasik Sentez ya da Yeni Keynesyen 
Model, ekonomi politikalarının uygulanması 
ve sonuçlarının takip edilmesi için yeni gö-
rüşler ortaya atmışlardır. Bu model, ekono-
mide istikrarın sağlanması için para politi-
kasının kısa dönemde önemli rol oynadığını 
savunmaktadır. Bu model, para politikasının 
uygulanmasında merkez bankalarına temel 
görev olarak fiyat istikrarını sağlamayı hedef 
almıştır. 
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Keynesyen ve Yeni 
Keynesyen Modelin ortaya çıkış nedenlerini 
ve ekonomi politikalarını araştırarak ekono-
miye olan katkılarını ortaya koymaktır. Bu 
amaçla çalışmada önce Keynesyen modelin 
ortaya çıkış nedenleri ve ekonomi politikaları 
ele alındıktan sonra çalışma Yeni Keynesyen 
Model’e ne için ihtiyaç duyulduğu açıklan-
mış ve modelin ortaya çıkış nedenleriyle bir-
likte ekonomi politikalarına yer verilmiştir. 
Daha sonra, Keynesyen ve Yeni Keynesyen 
Model’in benimsedikleri ekonomi politika-
ları karşılaştırılarak sonuç bölümünde bu iki 
modelin ekonomiye olan katkıları dile geti-
rilmiştir.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamı, Keynes ve Yeni Key-
nesyen ekonomi politikalarının karşılaştır-
malı olarak ekonomiye olan katkılarını ortaya 
koyarak geçmişteki ekonomi politikalarından 
faydalanarak geleceğe ışık tutmaktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın yöntemi, Keynes ve Yeni Keynes 
ekonomi politikaları araştırılarak kavramsal 
çerçevede incelenmiştir. Çalışma nitel bir 
araştırma çalışmasıdır. Çalışmayla ilgili bü-
tün bilgi, belge ve dökümanlardan elde edi-
len yerli ve yabancı veriler betimsel analizler 
yapılarak değerlendirilmiştir. Böylece araş-

tırma ve çalışmamız mevcut durumu ortaya 
koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ

Küreselleşmeyle birlikte ülkelerin birbirle-
riyle olan bağımlılıkları artmaktadır. Böyle-
likle her ülkenin kendisine ait olan ekonomi 
politikalarının da geçerliliği sorgulanmakta 
olup eksik bilgilerin tamamlanması için za-
manla yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır. 
Bu ortaya çıkan düşüncelerden hangilerinin 
ekonomiyi pozitif ya da negatif etkilediği bu 
çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

KEYNESYEN İKTİSADIN ORTAYA ÇI-
KIŞI 

1929 Büyük Buhranı yaşanana kadar ekono-
minin devlet müdahalesine gerek kalmadan 
tekrardan dengeye geleceği düşüncesi hakim-
ken Büyük Buhran’ın etkilerinin çok şiddetli 
olmasından dolayı var olan ekonomi politika-
ları etkisini yitirmiştir.

Klasik iktisatçıların görüşleri 1929 yılında 
yaşanan Büyük Buhran’a kadar devam et-
miş, buhrandan sonra bu görüş yerini Key-
nesyen görüşe bırakmıştır. Temellerini Adam 
Smith’in attığı ve 1929 Buhranı’na kadar 
var olan klasik görüşler; ekonomiye hiç bir 
şekilde müdahale edilemeyeceği, “Bırakınız 
Yapsınlar Bırakınız Geçsinler” (Laissez- Fa-
ire-Laissez Passer) kuralının geçerli oldu-
ğu, devletin ekonomiye karışmadığı ve Say 
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Kanunu’nun geçerli olduğu yani her arzın 
kendi talebini yarattığı görüşünün hakim ol-
duğu bir ekonomi politikası geçerli idi. Kla-
siklerde ücretler ve fiyatlar tam esnek ve eko-
nomide rekabetçi piyasalar mevcuttur. 

Klasiklerin bu görüşleri, 1929 Büyük 
Buhran’ın yaşanmasına engel olamamış ve 
1936 yılında Keynes İstihdam, Faiz ve Para-
nın Genel Teorisi adlı kitabını yayımlayarak 
makro iktisadın kurucusu olup ekonomide bir 
devrim yaratmıştır (Leijonhufvud, 1967: 3). 
Keynes’e göre toplam talebin temelinde yatı-
rım harcamaları vardır. Fakat belirsizliklerin 
yaşandığı bir ekonomide faizleri düşürerek 
tam istihdam  dengesine gelmeyi amaçlayan 
politikalara güvenilmezdi. Bu modelde plan-
lanan (ex-ante) dönemde yatrım-tasarruf eşit-
sizliği gerçekleşen (ex-post) dönemde milli 
gelir dalgalanması ile eşitliğe dönüşür. 

Keynes’in temel hedefi, kısa dönemdeki 
ekonomik krizler ve durgunluk olmuştur. 
Keynes’e kısa dönemde krizin giderilme-
si için uygulanacak olan politikaların uzun 
dönemdeki geçerliliği sorulduğunda “merak 
etmeyin uzun dönemde hepimiz ölmüş ola-
cağız’’ cevabını vermiştir (Ertek, 2013: 263). 

KEYNESYEN İKTİSADIN EKONOMİ 
POLİTİKALARI

Klasiklerin görüşlerine karşıt görüş olarak 
Keynesyen İktisatçılar, arzı değil talebi ön 
planda tutarak, her talep kendi arzını yaratır 

görüşünü hakim kılmıştır ve devletin gerek-
tiğinde ekonomiye müdahale etmesi görüşü-
nü benimsemiştir. Keynes bu modelde,  Fiyat 
Beklentileri ve bu beklentilerde yanılmalar, 
Likidite Tuzağı, Yatırımların Marjinal Etkin-
liği, Marjinal Tasarruf ve Marjinal Tüketim 
Eğilimi kavramlarıyla birlikte  ücretlerin ka-
tılığı görüşünü kabul etmiştir. Keynesyen gö-
rüşte yatırım ve tasarruflar her zaman birbi-
rine eşit olmamaktadır. Keynesyenler ekono-
mide iradi işsizliğin yanı sıra gayri iradi işsiz-
liğin olduğunu da savunmuşlardır. Keynes’in 
toplam talebi artırmak için uygulanmasını 
öngördüğü maliye politikası, kamu haraca-
malarının artırılıp, vergilerin düşürülmesidir. 
Para politikası ise, faiz oranlarını düşürerek 
yatırımları artırmaktır.

Para politikası ekonomide, istihdam, üretim 
ve ekonominin gelişmesi için kullanılan bir 
araçtır. Ayrıca para politikası,  arzı değil top-
lam talebi etkilediği için ekonomi üzerinde 
önemli bir yere sahiptir (Duman, 2016: 2).

Gelir ve İstihdam

Keynesyen görüşe göre milli gelir ve istihdam 
düzeyinin belirleyicisi toplam taleptir. Kla-
sikler paranın dolaşım hızının sabit olduğunu 
vurgularken Keynesyenler para arzı arttıkça 
paranın dolaşım hızının düşeceğinden dola-
yı dolaşım hızının değişken olduğuna dikkat 
çekmiştir. Para talebinin faiz oranlarından 
etkileneceğini söyleyen Keynesyenlere göre 
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para, mübadele, ihtiyat ve spekülasyon ama-
cıyla kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda para 
arz ve talebi faiz oranlarını belirlemektedir. 
Faiz oranlarının düşmesi bu görüşe göre yatı-
rımları artıracaktır (Duman, 2011: 22-23).

Efektif Talep

Efektif Talep, toplam arz ve toplam talep eğ-
rilerinin kesiştiği GSYİH’yı gösteren taleptir.  
Keynes, efektif talebi canlandıracak ekonomi 
politikalarını ortaya koymak için çalışmıştır. 
Tüketim ve yatırım harcamalarının tama-
mı efektif talebi oluşturmaktadır. Keynes’e 
göre, 1929 Ekonomik Buhranı’nın çıkış nok-
tası da efektif talep yetersizliğidir. Keynes, 
ek talep ve yatırımlar özel sektör tarafından 
yaratılamıyorsa devletin ekonomiye müda-
hale ederek bu talebi yaratması gerektiğini 
savunmaktadır. Keynes’e göre piyasalarda-
ki yatırımın istikrarsız olması ekonomideki 
dengesizliğin nedeni sayılmıştır. Bu istikrar-
sızlık ancak devletin ekonomiye müdahalesi 
ile son bulmaktadır. Hükümetler bunun için 
kamu yatırımlarıyla özel yatırımları teşvik et-
melidir, vergileri azaltıp yatırımları çoğaltma 
yoluna gitmelidir.

 Likitide Tuzağı

Keynes’e göre ekonomik durgunluk dönem-
lerinde uygulanması öngörülen genişletici 
para politkası faiz oranlarını düşürecek bu 
durum yatırımların ve harcamaların artma-
sına neden olacaktır. Böylelikle ekonomik 

durgunluğa neden olan eksik talep ortadan 
kalkacaktır. Fakat faiz oranları düştükten 
sonra para arzındaki artışlar belli bir süre 
sonra talebi canlandırma etkisini kaybetme-
ye başlayacaktır. Keynes, bu durumu ekono-
mide Likitide Tuzağı olarak adlandırmıştır. 
Bundan dolayı durgunluk dönemlerinde para 
politikasının belli bir yere kadar geçerli ola-
cağını fakat bu politikanın maliye politikasını 
destekleyeceğini vurgulamıştır. Uygulanması 
öngörülen maliye politkasında ise böyle bir 
sınırlama yoktur. Durgunluk dönemlerinde 
vergilerin azaltılması ve devlet harcamaları-
nın artırılması gibi genişletici maliye politİ-
kaları uygulanmalıdır.

Marjinal Tüketim Eğilimi

Keynes’e göre reel gelir tüketimin belirleyi-
cisidir. Gelir ile tüketim arasındaki ilişki tü-
ketim eğilimini göstermektedir. Gelir arttık-
ça marjinal tüketim eğilimi azalıp marjinal 
tasarruf eğilimi artmaktadır. Keynes’e göre 
devletin kamu harcamalarını artırması milli 
gelirde ve tüketimde bir artışa neden olacak-
tır. Tüketim harcamalarındaki artış ise yatı-
rımları artıracağından dolayı yine milli gelir-
de bir artışa neden olmaktadır.

Ekonomiye Devlet Müdahalesi

Keynes Genel Teorisi’nde, ekonomik denge-
nin arz ile talebin kesiştiği noktada değil de 
yatırımlar ve tasarrufların eşit olduğu noktada 
gerçekleşeceğini savunmuştur. Devletin eko-
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nomiye müdahalesi ekonominin eksik istih-
damdan çıkması açısından önemlidir (Key-
nes,1967: 135).

İşsizlik

Keynes Genel Teorisi’nde sadece iradi işsizli-
ğin değil gayri iradi işsizliğin de ortaya çıka-
bileceğini savunmuştur. Keynes’e göre gayri 
iradi işsizliği azaltmak için devlet yatırımları-
nı artırmalı ve emek talebini genişletmelidir. 
Keynesyenlere göre ekonomik bir şok duru-
munda etkin para politikasıyla toplam talep 
artırılacaktır. Bu durum ise işsizliğin azaltıl-
masını ve reel gelirin artmasını sağlayacaktır.

YENİ KEYNESYEN İKTİSADIN ORTA-
YA ÇIKIŞI

İkinci Dünya Savaşı bitene kadarki dönem-
de dünya ekonomisinin istikrarsız yapısıyla 
birlikte var olan ekonomik sistemlere olan 
güven azalmıştır. Çünkü var olan ekonomi 
politikaları krizlerin geleceğini önceden tah-
min edemeyip krizin atlatılması için geçerli 
çözümler bulamamışlardır. Yaşanan krizle-
rin ardından artan işsizlik oranlarıyla birlikte 
ekonominin kendiliğinden dengeye geleceği 
düşüncesi iyice önemini yitirmiştir. 1960’lı 
yılların sonuna doğru var olan savaşlar, Bret-
ton Woods Sistemi’nin çökmesi, yaşanan pet-
rol şokları gibi bir çok neden krizlerin yaşan-
masıyla sonuçlanmıştır. Böylelikle var olan 
ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi 
ve eksik yanlarının çözüme ulaştırılması şart 

olmuştur. 1970’li yıllara gelindiğinde Yeni 
Klasikçilerin ekonomi politikalarının geçerli 
olduğu dönemde Fisher ve Taylor gibi iktisat-
çılar ücret katılıklarını mikro düzeye indirge-
yerek açıklama yoluna gitmişlerdir (Gordon, 
1990:115).   1970’li yıllara kadar geçerli olan 
Keynesyen görüş daha sonra yerini Yeni Key-
nesyen görüşe bırakmıştır. Yeni Keynesyen 
Model, iktisat politikalarının uygulanması ve 
bu politikaların sonuçlarının takip edilmesi 
için ortaya atılmış bir modeldir. Keynesyen 
İktisat’ın temelini oluşturan makro iktisadı 
mikro temellere dayandırarak açıklamaya 
çalışan bu modelde, piyasa başarısızlığı, üc-
ret-fiyatların katılığı ve eksik bilgi (asimetrik 
enformasyon) konuları vurgulanmıştır. Yeni 
Keynesyen Model, Rasyonel Beklentiler 
Teorisi’ne alternatif bir teori olarak ortaya 
atılmıştır. Rasyonel Beklentiler Teorisi, bir 
değişkenle ilgili mevcut bütün bilgileri kulla-
narak o değişken hakkında gelecekle ilgili en 
doğru tahmini yapmaya yarayan bir teoridir. 
Rasyonel Beklentiler Hipotezi’nde tahminle-
rin tamamen doğru çıkması söz konusu değil-
dir. Bireyler zamanla yanlış çıkarımlarından 
ders alarak daha doğru tahminler yapmaya 
yönlenecektirler. 1960’lı yılların sonlarına 
doğru var olan ekonomik modellerin eko-
nomide olup bitenleri iyi analiz edememesi, 
olası krizleri öngörememesi ve bu krizleri 
ortadan kaldırmak için bir öneride buluna-
mamasından dolayı, iktisatçılar yeni politika  
arayışlarına yönelmişlerdir (Yıldırım, Çak-
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maklı ve Özkan, 2011: 155, Demiray ve Erol, 
2015: 19).

Yeni Keynesyen Model, 1970’li yıllarda etki-
sini kaybetmeye başlayan Keynesyen iktisadı 
yeniden canlandırmaya çalışan heterojen bir 
iktisatçı grubunu göstermektedir. Yeni Key-
nesyen Yaklaşım, ekonomik dalgalanmala-
rın cevap veremediği sorulara yanıt aramak 
ve Keynesyen yaklaşımdaki eksiklikleri gi-
dermek amacıyla ortaya çıkmıştır.Yeni Key-
nesyen kavramı, 1982 yılında ilk kez  Mic-
hael Parkın tarafından kullanıldıktan sonra, 
Phelps’in 1985 yılında yayımladığı Politik 
Ekonomi kitabında “Yeni Keynesyen Teori” 
kavramı olarak yer almıştır. Daha sonrala-
rı Gordon 1986’da,  Ball, Mankiw ve Da-
vid Romer ise 1988 yılında Yeni Keynesyen 
Model’den söz etmeye başlamışlardır.

YENİ KEYNESYEN MODELİN EKO-
NOMİ POLİTİKALARI

Yeni Keynesyen İktisatçılar, mal ve emek pi-
yasalarında nominal katılıklar, eksik rekabet 
şartları, eşgüdüm başarısızlıkları, reel fiyat 
ve ücret katılıkları, gönülsüz işsizlik, enflas-
yonu hızlandırmayan işsizlik oranı (NAIRU) 
ve histeri etkisi gibi bir çok konu üzerinde 
durmuşlardır. 1991 yılında Mankiw tarafın-
dan yayınlanan bir makalede Yeni Keynes-
yen Okul’un reenkarnasyon olarak tanımlan-
ması, bu modelin 1930’lu yıllarda varolan 
Keynesyen görüşün fikirlerini taşıdığını gös-

termektedir. Mankiw, Yeni Keynesyen İkti-
sadın 1990’lı yıllarda yeni bir bedende can 
bulduğuna dikkat çekerek firmaların eksik 
rekabet şartları altında fiyatı belirlediklerini 
vurgulamıştır. Bu model, Rasyonel Beklen-
tiler Yaklaşımı’nı temel alarak kısa dönemde 
ücret ve fiyat katılıklarının nedenlerini mik-
ro düzeyde incelemeyi konu almıştır (Man-
kiw,1991: 2, Yıldırım ve diğerleri, 2011: 169, 
Dixon, 2008: 5). Yeni Keyneslere göre ücret-
lerin katı olması beraberinde gönülsüz işsizli-
ği getirmektedir. Bu görüşe göre ekonominin 
tekrar denge düzeyine gelmesi ancak toplam 
talebin artışıyla sağlanacaktır (Snowdon ve 
Vane, 2006: 66). Ekonominin tekrar dengeye 
gelmesi ya nominal ücretlerin düşürülmesi ya 
da fiyatlar genel düzeyinin yükseltilmesi ile 
olacaktır. Yeni Keynesyen Modelin amacı, fi-
yat ve ücret katılıklarını çerçevesinde tutarlı 
bir  toplam talep modeli inşa etmektir. Yeni 
Keynesyen İktisatçılara göre ücretlerin katı 
olmasının nedeni uzun süreli olarak yapılan 
çalışma sözleşmeleridir ki bu sözleşme süre-
leri her ülkede farklılık göstermektedir (Tar-
han ve Kaya, 2011: 226).

Michael Parkin, Yeni Keynesgil iktisadın 
kurucularının başında gelmekle birlikte 
L.Ball, Taylor, Mankiw, J.Yellen, D.Romer, 
Hall, G.A.Akerlof, B.Greenwald, Carlin, 
C.Davidson, Bernanke gibi bir çok iktisatçı 
bu modele katkıda bulunmuştur. Carlin, Jack-
man, Nickell eksik rekabetle işsizliği açık-
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lamaya çalışanların başında gelmektedir. Bu 
modelde, nominal toplam talepte meydana 
gelen dalgalanmalar istihdam ve çıktı düze-
yindeki dalgalanmalara neden olmaktadır.  
Yeni Keynesyen Modelde,  reel ekonomik 
faaliyetlerin temel belirleyicisi kısa dönem-
de fiyat katılıkları nedeniyle toplam taleptir. 
Uzun dönemde ise , çıktı düzeyini talep de-
ğil arz belirler (Saydam, 2009: 242, Bildirici, 
1996: 97, Yıldırım ve diğerleri, 2010: 1270). 
Mankiw ve Romer, Klasik dikotomi tezini 
çürütür yönde çalışmalar yapmış ve paranın 
yansız olmadığını savunmuşlardır. Klasik di-
kotomi, reel değişkenlerin para arzından ba-
ğımsız bir şekilde belirlenmesine denir (Dal-
kılıç, 2015:15). Yeni Keynesyen Model’in 
ortaya atmış olduğu fiyat ve ücretlerdeki ka-
tılıklar, bu görüşü savunanlara göre ekonomi-
deki esas problem olmadığıdır. Çünkü, fiyat-
lar ve ücretler esnek dahi olsa ekonomideki 
istihdam düzeyi ve çıktı seviyesi istikrarsız 
olabilmektedir. Bu görüşte firmalar sadece 
eksik rekabet şartları altında fiyat ve ücretleri 
belirleyebilmektedirler. Yeni Keynesyen Mo-
delde, fiyatların ve ücretlerin katı olmasından 
dolayı toplam talep reel ekonomik faaliyet-
ler üzerinde etkili olmaktadır. Bu çerçevede, 
para politikası reel ekonomiyi etkilemektedir. 
Yeni Keynescilerin de  üzerinde durduğu ek-
sik rekabet ve koordinasyon başarısızlıkları 
ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Piyasa-
da firmaların ücretleri belirlerken eş zamanlı 
hareket etmemesinden kaynaklanan koordi-

nasyon başarısızlığı, piyasada bir takım so-
runlara neden olmaktadır ( Fisher, 1993: 220, 
Korkmaz, 2010: 159).

Mankiw’e göre enflasyon oranında yapılan 
değişiklikler beraberinde işsizliği getirecek-
tir. Fakat 1970’li yıllara kadar kabul gören 
işsizlik ile enflasyon arasındaki ters yönlü 
ilişkinin 1970’li yıllardan sonra sadece kısa 
dönemde geçerli olduğu görüşü Yeni Keynes-
yenler tarafından kabul görmüştür.

Yeni Keynesyen Modelde ücret endeklemesi-
ni, Gray ve Fisher gibi iktisatçılar inceleyerek 
bunu emek sözleşmeleri teorisinde geliştir-
miş, Taylor da bu teoriyi daha ileri seviye-
lere taşımıştır. Bu teori, sözleşmelerin uzun 
zamanlı fakat aynı zamana rastlamadığı bir 
teoridir. Mankiw, Ball, Romer, Akerlof, Yel-
len gibi iktisatçılar da fiyat ayarlamalarının 
maliyetli olduğu yaklaşımı incelemişlerdir. 
Solow, Akerlof, Phelps gibi iktisatçılar ise 
etkin ücret kuramını inceleyerek bu modele 
katkıda bulunmuşlardır (Bildirici, 1996: 81). 
Mankiw, Ball ve Romer, Yeni Keynesyen 
Modelin temelinde yatan düşünceleri, eksik 
rekabet piyasaları ve mal piyasalarındaki ka-
tılıklara bağlamışlardır. 

Enflasyonu artırmayan işsizlik oranındaki 
denge düzeyi olarak adlandırılan NAIRU 
dengesinden uzaklaşılırsa ekonomide bir ta-
kım şoklar olabileceği düşüncesi hakimdir 
(Erol ve Erol, 2015: 22, Köhrsen, 2011:25).
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Yeni Keynesyen görüşe göre, ekonomi dur-
gunluk dönemindeyse Merkez Bankası faiz-
leri aşağıya çekecek, eğer ekonomi refah dö-
nemindeyse faiz oranları artırılacaktır.

Nominal Ücret Katılıkları

Yeni Keynesyen Modelde nominal katılıklar, 
yakın rasyonel davranışları, menü maliyeti, 
toplam talep dışsallıkları, zamana bağlı fiyat 
ve ücret ayarlama modelleri ve duruma bağlı 
fiyat ve ücret ayarlama modelleri çerçevesin-
de açıklanmaktadır.

 Menü Maliyetleri

Menü maliyetleri,  fiyatta yapılacak olan de-
ğişimlerin firmaların maliyetlerini artıracağı 
düşüncesiyle piyasadaki fiyatların yapışkan 
olduğu düşüncesine dayanmaktadır ve bunu 
Parkin, Akerlof, Yellen ve Mankiw bulduğu 
için bu görüşe PAYM  görüşü denilmektedir.

Yapılacak olan ücret görüşmelerinin çok sık 
yapılması halinde maliyetlerin yükseleceği 
görüşü hakimdir. Buna bağlı olarak da nomi-
nal ücretler katıdır. Bu model Mankiw tara-
fından restaurantlardaki menülerden hareket-
le ortaya çıkmıştır. Firmalar  menü maliyetle-
rine katlanmadan fiyatlarını değiştiremezler. 
Menü maliyetleri firmalar için küçüktür fakat 
toplum refahı için büyük bir kayba yol açar. 
Firmalar fiyat değişimlerini sadece maliyet-
lerin üstünde bir kazanç sağlayacakları za-
man yaparlar (Bildirici, 1996: 119, Koyun-

cu, 2009: 31). Menü maliyetleri, firmaların 
fiyatlarını sürekli değil de aşamalı olarak 
ayarlamasını konu almaktadır. Bu maliyetler 
tek bir firma için küçük fakat ekonominin bü-
tünü üzerinde etkili olduğundan dolayı kısa 
dönemde dalgalanlamalara neden olmaktadır.

Yakın Rasyonel Davranışlar

Yakın rasyonel davranışlar,  karar birimleri-
nin en uygun kararı almaması sonucunu do-
ğurur. Akerlof ve Yellen tarafından savunulan 
bu düşüncede firmalar, fiyat ve ücret ayarla-
malarını normalin altında yavaşça belirle-
diklerinde kendileri için önemli olmayan bir 
kayba uğrarlar. Ekonomi için uygun olmayan 
bir davranış sergilediklerinden dolayı onlar 
için küçük olan bu kayıp ekonomi açısın-
dan büyük kayıplara neden olmaktadır. Kısa 
dönemde para arzındaki değişimlerin neden 
yansız olmadığı yakın rasyonel davranışlarla 
açıklanmaya çalışılmıştır (Abdioğlu, 2010: 
25).

Toplam Talep Dışsallıkları

Dışşallıklar, bir firmanın aldığı kararların 
tüm ekonomiyi etkileyeceği düşüncesidir. 
Yani toplam talep dışsallığı, herhangi bir fir-
manın fiyatını düzenlemesinin ekonomide 
var olan diğer firmaların talebi üzerindeki 
etkisidir. Bu faktörün ortaya çıkardığı nomi-
nal katılıklar nedeniyle ekonomide yaşanan 
herhengi bir şokun ekonomik faaliyetleri 
üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır 



MSBAD
www.msbadergisi.com

Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi   
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 01 Yıl:2017

National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research    
May / June / July / August Spring Summer Issue: 01 Year: 2017

ID:01 K:02
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

Issn Print: 2587-1439O

102

(Koyuncu, 2009: 31). Kiyotaki, toplam talep 
dışsallıklarıyla, para arzındaki değişimlerin is-
tihdam ve çıktı düzeyini nasıl etkileyeceğini 
araştırmıştır. Herhangi bir firma sattığı mal 
veya hizmetin fiyatında bir artış yaptığı tak-
tirde öncelikle kendi mal veya hizmetine olan 
talebi azaltmış olacaktır. Bu fiyat artışı genel 
fiyat düzeyinin artmasına böylelikle nominal 
para arzı sabitken reel para arzının düşmesine 
neden olur. Bu durum da toplam talebin ve 
çıktının azalmasına neden olmaktadır. Eko-
nomide tam tersi durum da geçerli olabilir 
(Blanchard, 1987: 47).

Zamana Bağlı Fiyat ve Ücret Ayarlama 
Modeli

Bu model, ekonomideki bütün firmaların fi-
yatlarını aynı anda belirleyememesinden ha-
reketle ortaya çıkmıştır. Firmalar fiyatlarını 
diğer firmaların fiyat değişimlerine bakarak 
kademeli olarak değiştirmektedirler. Zamana 
bağlı ücret ve fiyat ayarlamasında firmalar 
ekonomiden bağımsız bir şekilde belirli bir 
zaman aralığında fiyatlarını aşamalı olarak  
belirlemektedirler. Bu modelde firma önce 
fiyatını değiştirip sonra piyasa koşullarını 
araştırmaktadır. Bu modeli, Taylor ve Calvo 
geliştirmiştir. Taylor’un modelinde firmalar 
fiyat değişimlerinin n’inci dönemlerde yapar-
ken, Calvo’nun modelinde fiyat değişimleri 
rassal olarak yapılmaktadır. 

Duruma Bağlı Fiyat ve Ücret Ayarlama 
Modeli

Duruma bağlı ücret ve fiyat ayarlamasında ise 
herhangi bir ekonomik durumda ayarlanma 
yapılması durumunda parasal bir kriz eko-
nomi üzerinde etki yaratacaktır. Bu modelde 
zamana bağlı fiyat ve ücret ayarlama modeli-
nin tersine önce ekonomideki durum gözlenir 
daha sonra fiyat değişimine gidilmektedir. 
Bu modelde firmaların fiyat değişimlerinden 
sağlayacağı yarar fiyat değişiminde katlana-
cağı menü maliyetlerinden yüksek olacaksa 
firmalar fiyat değişimine giderler. 

Reel Ücret Katılıkları

Keynesyen İktisatçılar çok uzun yıllardan 
beri yüksek oranlı işsizliğin nedenlerini araş-
tırmışlardır. Reel ücret katılığını araştıran 
modeller uzun dönemde gayri iradi işsizliğin 
ortaya çıkabileceğini savunmuşlardır. Bu mo-
delde reel katılıklar, örtük sözleşmeler, içer-
dekiler- dışardakiler modeli ve etkin ücret 
teorisi ile açıklanmıştır.

Örtük Sözleşmeler

Örtük sözleşmeler, açık sözleşmelerin mali-
yetli olmasından ötürü ortaya çıkmıştır. İşçi 
ve işveren arasındaki çalışma şartlarını te-
mel alan bu sözleşme türünde işçi ve işvereni 
uzun süreli bir arada tutmak hedeflenmiştir. 
Firmalar çalışanlarını çok sık değiştirmezler 
bu yüzden de sözleşme yaparlar. İşçi ve işve-
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ren aralarında asimetrik bilgiye sahiptir. Yani 
işçiler, işverenin katlandığı maliyetler, verim-
lik ve karlılık konusunda az bilgiye sahipken, 
işverenler de işçiler hakkında yani onların 
çalışma imkanları karşısında yeterli bilgiye 
sahip değildirler. Bu durum ise piyasaların 
temizlenemeyeceğinin göstergesidir. Çünkü 
taraflar birbirleri hakkında yeterli bilgiye sa-
hip olmadıklarından dolayı optimal kararlar 
alınamamaktadır (Erarı, 2006: 32). Ekonomi-
de olası bir şoka karşı kendisini koruma altına 
almak isteyen çalışan çalışmasının karşılığı 
olarak sigorta istemektedir. Fakat bu sigorta 
çalışanı ekonomide olacak olan bir krize karşı 
da  korumuş olacaktır. Bu durum da ücretle-
rin katılığına neden olmaktadır. Bu modelde, 
ücret katılığının nedeni işverenlerin, işçilerin 
risklerini yüklenerek örtük sigorta yaptırma-
sına bağlanmıştır (Duman, 2011: 33).

Etkin Ücret Teorisi

Etkin ücret teorisi, yüksek ücret oranlarının 
daha yüksek verimlilik sağladığı gelişmekte 
olan  ülkelerde uygulanmıştır. Buna göre fir-
malar çalışma ücretlerini belirler ve bu ücret-
ler verimliliğin bir göstergesi sayılmaktadır. 
Bu modelde işgücü verimliliği reel ücrete 
bağlı olduğu düşüncesi hakimdir. Bu model-
de etkin ücret teorisiyle, verimlilik ve ücret 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu ortaya ko-
nulmuştur. Yüksek ücretlerin verimliliği artı-
racağı, düşük ücretlerin ise verimliliği azal-
tarak maliyetleri artıracağı varsayılmaktadır. 

Firmalar çalışanlarına verdiği ücret ile verim-
lilik arasında doğrusal bir ilişki olduğunu an-
ladığı zaman çalışanlarına piyasa ücret düze-
yinden daha yüksek ücretler vermektedirler.

İçerdekiler-Dışardakiler Modeli

Bu model, reel ücret katılıklarını açıklayan 
teorilerden bitanesidir. İçerdekiler- Dışarda-
kiler Modelinde ise çalışanlar içerdekileri, 
işsizler ise dışardakileri oluşturmaktadır. Bu 
modelde,  içerdeki eğitilmiş işçinin yerine 
dışardaki eğitilmemiş işçinin ikame edil-
mesinin maliyetli olacağı varsayımı altında 
açıklanmıştır (Sarıipek, 2011: 19,20,21).  Bu 
modelde içeride çalışan işçiler, dışarıda atıl 
olan işçilerden daha etkin konumdadır. İçer-
dekiler-Dışardakiler Teorisi, içerde bulunan 
mevcut çalışan işçilerin, dışarıda yer alan ça-
lışmayan fakat daha düşük ücretle çalışmayı 
kabul edebilecek işçilerden daha yüksek üc-
retle çalışmasını ve çalışma şartlarını iyileş-
tirmesi üzerine kurulan bir teoridir. Ayrıca bu 
modelde gayri iradi işsizliğin nedeni olarak 
işçi sendikaları görülmektedir. Çünkü sendi-
kalar sadece içeride çalışanların haklarını ko-
rumaktadır. İşverenler mevcut çalışan işçileri 
işten çıkarmak istemezler. Çünkü dışarıdaki 
bir işçiyi işe alıp işi öğretmesi işverene ma-
liyet olarak geri dönecektir.  İçeride çalışan 
işçilerde bunu çok iyi bildikleri için bunu 
kendilerine bir koz olarak kullanıp ücretlerini 
artırma yoluna gitmektedirler. Bunun sonu-
cunda dışarıdakiler ya gönülsüz olarak işsiz 
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kalacaklar ya da istemedikleri bir işte mecbu-
ren çalışacaklardır ( Fine, 1998: 34, Yüksel, 
2006: 37, Kablamacı, 2011 :55).

Eksik Rekabet

Yeni Keynesyenler, firmaların monopolcü 
rekabet piyasalarında faaliyet gösterdiği var-
sayımı altında piyasa başarısızlığını konu 
almışlardır. Çünkü firmalar tam rekabet pi-
yasasında faaliyet gösterselerdi fiyatlarını 
artırdıkları taktirde diğer firmalara göre mal-
larını satamayacaklardır. Yeni Keynesyenler, 
fiyatlarını maliyetlerinin üstünde tutmak için 
piyasa gücünü kullanmaktadırlar. Yeni Key-
nesyenler, eksik rekabet durumunda firmala-
rın tek başına aldıkları kararlar ve katlanmak 
zorunda  kaldıkları maliyetler sosyal maliyet-
lerden düşük olduğu için bunun toplam talep 
dışsallığına neden olabileceğini savunmuş-
lardır (Abdioğlu,2010 :9).

Koordinasyon Başarısızlığı

Ücret ve fiyatların katılığının açıklanma-
sında koordinasyon başarısızlığı önemli 
bir yer tutmaktadır. Firmalar fiyatlarını 
belirlerken diğer firmaların kararlarını da 
göz önünde bulundurmalıdır. Bir firmanın 
aldığı karar ekonomideki tüm firmaları et-
kilemektedir. Firmalar açısından fiyat deği-
şimleri onlara küçük maliyetler getirse de 
ekonominin tamamı için yüksek maliyetler 
söz konusudur.

Histeri Etkisi

Yeni Keynesyen Modelde, ekonomik bazı 
değişkenlerin uzun dönemde denge değerle-
rinin değişebileceği görüşü hakimdir. Çünkü 
ekonomide mevcut şartların değişmesi duru-
munda denge düzeyi de değişecektir. Bu du-
rum Histeri Etkisi olarak tanımlanmaktadır 
(Duman, 2011: 33). Bu etkide, toplam talebin 
uzun dönemde işsizlik üzerindeki etkisine ba-
kılmıştır. Doğal işsizlik oranı olarak tanımla-
nan ve enflasyonu artırmayan işsizlik olarak 
ifade edilen NAURI hipotezinde, ekonomi-
deki herhangi bir şok işsizliği geçici olarak 
etkileyecektir. Fakat Yeni Keynesyenler tara-
fından ortaya atılan görüşte, işsizlik oranları 
bir önceki dönemin işsizlik oranlarını takip 
etmekte ve ekonomide meydana gelen her-
hangi bir şokun işsizliği kalıcı olarak etkile-
mesi varsayılmaktadır (Saraç, 2014: 336).

KEYNESYEN ve YENİ KEYNESYEN 
İKTİSADIN EKONOMİ POLİTİKALA-
RININ KARŞILAŞTIRILMASI

Keynes 1936 yılında yayımladığı kitabıyla 
ekonomide bir devrim yaratarak makro eko-
nominin kurucusu olmuştur. Keynes, gelir ve 
istihdam, işsizlik, marjinal tüketim eğilimi, 
devletin ekonomiye müdahalesi, likitide tu-
zağı, efektif talep konularına ağırlık vermiş-
tir.

Yeni Keynesyen görüşün temelinde ise eksik 
piyasalar yer almaktadır ve piyasadaki karar 
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vericiler yanılgı içerisindedirler. Bu yanılgı 
ekonomide konjonktür dalgalanmalara ne-
den olur ve kamu müdahalesi olmadan eko-
nomi genel denge düzeyine ulaşamaz. Yeni 
Keynesciler, kısa vadede ekonomiyi  ayakta 
tutmak için talep yönlü ekonomik tedbirler 
almaktadırlar.

Yeni Keynesyen Model, Keynesyen iktisadın 
makro sorunlarını mikro çözümler getirerek 
piyasaya başarısızlığını açıklamaya çalışmış-
tır. Bu Model, kısa, orta ve uzun vadede pi-
yasalarda oluşan dengesizliği gidermek için 
piyasalara para ve maliye politikalarıyla mü-
dahale edilmesini öngörmektedir.

Eski ve Yeni Keynescilerin benimsedikle-
ri ortak görüşler; bazı dönemlerde işsizliğin 
ortaya çıkabileceği, ekonomide dalgalanma-
ların söz konusu olduğu ve para politikasının 
bazı durumlarda (1929 Büyük Buhranı gibi) 
etkili bir araç olmadığıdır (Büyükakın, 2007: 
26). Ayrıca eski olsun yeni olsun bütün Key-
nesciler, piyasaların devlet müdahalesi olma-
dan  tekrardan eski dengesine gelemeyeceği-
ni savunurlar. Keynesyen ve Yeni Keynesyen 
İktisadın bir diğer ortak görüşü de ücret ve 
fiyatların yapışkan yani katı olmasıdır. Eksik 
rekabet ve eksik bilgi konusu her iki Keynes-
yen model içinde geçerli bir durumdur.

Yeni Keynescilerin, Keynesyenlerden farkı 
ise Keynesyen makro teorilerini mikro çer-
çevede incelemiş olmaktır. Bu düşüncelerden 

hareketle nominal ücret ve fiyat katılıkları, 
eksik bilgi ve piyasa başarısızlığı konuları 
üzerinde durmuşlardır. Keynes, sadece kısa 
vadedeki krizlere çözüm ararken Yeni Key-
nesyenler kısa, orta ve uzun vadede piyasa-
larda oluşan dengesizliği gidermek için ça-
lışmalar yapmışlardır. Keynesyen modelde, 
maliye politakası etkindir para politikası ise 
daha az etkindir .Yeni Keynesyen İktisatçı-
lar ise ekonomide kısa dönemde istikrarın 
sağlanması için para politikasının daha etkin 
olduğunu vurgulamışlardır. Bu model, para 
politikasının uygulanmasında merkez banka-
larına temel görev olarak fiyat istikrarını sağ-
lamayı hedef almıştır. Keynes, sadece talep 
yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik üzerin-
de dururken, Yeni Keynesyenler iradi ve gay-
ri iradi işsizlik üzerinde durmuşlardır.

SONUÇ

Dünya ekonomisinin yaşanan savaşlar sonu-
cunda istikrarsızlaşmaya başlaması ve bu-
nun sonucunda artan işsizlik oranları mevcut 
varolan ekonomi politİkalarına olan güveni 
azaltmıştır. Özellikle 1929 Ekonomik Buh-
ran’ından sonra yeni teorilerin ortaya atılması 
şart olmuştur ve krizlerin çözülmesine devlet 
gücüne ihtiyaç duyulmuştur.

1929 Ekonomik Buhran’a kadar geçerli olan 
Klasik İktisatçıların görüşleri, hiç bir şekilde 
piyasaya devlet müdahalesinin olmaması ve 
her arzın kendi talebini yaratacağı görüşüydü. 
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Fakat bu görüş olası krizleri öngöremediği ve 
sonuçları için çözüm bulamadığından dolayı 
geçerliliğini kaybetmiştir. Buhrandan sonra 
Keynesyenlerin ortaya attığı ve uzun yıllar ge-
çerliliğini koruyan görüş ise devletin ekonomi-
ye müdahalesinin gerekli olduğu görüşü idi.

Keynes’e göre devlet maliye politikalarıyla pi-
yasaya müdahale etmelidir. Ekonomi durgun-
luk dönemindeyse devlet kamu harcamalarını 
artırarak vergileri azaltma yoluna gitmelidir. 
Keynes’e göre devletin kamu harcamalarını 
arttırması milli gelirde ve tüketimde bir artı-
şa neden olacaktır. Tüketim harcamalarındaki 
artış ise yatırımları artıracağından dolayı yine 
milli gelirde bir artışa neden olmaktadır.

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinin 
yarattığı sorunları çözümleyememesi ve bu 
krizleri öngörememesinden dolayı eski eko-
nomi politikaları etkilerini yitirmiştir. Man-
kiw, Akerlof, Stiglitz, Romer, Taylor gibi pek 
çok iktisatçının katkılarıyla ortaya  çıkan Yeni 
Keynesyen Model, ücret ve fiyatlardaki katı-
lıklar, eksik bilgi, koordinasyon başarısızlık-
ları konularını temel almıştır. Yeni Keynesyen 
Yaklaşım, ekonomik dalgalanmaların cevap 
veremediği sorulara yanıt aramak ve Keynes-
yen yaklaşımdaki eksiklikleri gidermek ama-
cıyla yeni teoriler geliştirmiştir.

Nominal ücret katılıklarını Zamana Yayan 
Sözleşmeler Teorisi, Menü Maliyetleri Teori-
si ve Toplam Talep Dışşallığı, Yakın Rasyonel 

Davranışlar ile açıklamışlardır. Reel ücret ka-
tılıklarını açıklamak içinse Örtük Sözleşmeler, 
Etkin Ücret Teorisi ve İçerdekiler- Dışardaki-
ler Modelini geliştirmişlerdir.

Yeni Keynesyen Görüş’ün temelinde kusur-
lu piyasalar vardır ve bu piyasalarda piyasa 
yanılgısı söz konusudur. Kısa dönemde pi-
yasalardaki dengesizlik kamu müdahalesini 
gerekli kılmaktadır. Piyasaların yanılgı içinde 
olmaları ekonomik dalgalanmalarına neden 
olmakta ve bu dalgalanmalar sonucunda eko-
nomi genel denge düzeyine gelememektedir. 
Ekonominin dengeye gelememesi koordinas-
yon başarısızlığı ile ücret ve fiyatların katı ol-
masından kaynaklanmaktadır.

ÖNERİLER

Ekonomik yapının sürekli değişmesinden do-
layı varolan ekonomi politİkaları da zamanla 
uygulanabilirliğini kaybetmektedir. Çünkü 
dünya sürekli değişim ve gelişim içerisinde-
dir. Bundan dolayı iktisatçıların ekonomiye 
bakış açıları ve sorunlara olan yaklaşımları 
da  zamanla değişmektedir. Yeni  iktisatçılar 
eski iktisatçıların ekonomi politikalarından 
tamamen bağımsız olmamakla birlikte kendi 
ekonomi politikalarını geliştirerek ekonomiye 
yön vermeye çalışmışlardır. Bu zamana ka-
dar olan ekonomi politikaları ve sonrasında 
yaşanan olaylar değerlendirilerek gelecekteki 
ekonomi politikalarına uygun bir şekilde yön 
verilip ekonominin geliştirilmesi sağlanabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: After World War I, world economy started to destabilize and unemployment 
rates increased primarily in the UK and many other advanced countries. Confidence in the 
economy thoroughly lost with the crisis in 1929 and it become inevitable to put forward new 
theories. Existing economy policies began to be questioned because of their failure to predict 
the crisis and not to explain possible crisis. Until the 1930s, the classic opinion, which defen-
ded that the economy would stabilize automatically and that government shouldn’t intervene 
the economy, lost its validity with The Great Depression. Keynes became the founder of the 
macro economy by creating a revolution in the economy with his book named “The General 
Theory of Employment, Interest and Money” published in 1936 (Leijonhufvud, 1967: 3).  Key-
nes concentrated on effective demand, liquidity trap, state intervention in the economy, the 
marginal propensity of consume, unemployment, income and employment. In the Keynesian 
view, investmen and savings are not always  equal to each other. Keynesians defended involun-
tary unemployment as well as voluntary unemployment in the economy. According to Keynes, 
the government must expand labor demand and increase its investment to reduce involuntary 
unemployment. According to Keynesians, aggreate demand will be increased through active 
monetary policy in case of an economic shock. This situation will help to increase real income 
and reduce unemployment. According to Keynes, the government should intervene to market 
through its fiscal policy. If the economy is in recession, the government must reduce taxes by 
increasing public expenditures. According to Keynes, that government increases public expen-
ditures will cause an increase in national income and consumption. The increase in consump-
tion expenditures causes an increase in national income due to the increase investments. After 
the Great Depression in 1929, Keynes applied to government expenditures to boost the demand, 
agreed that there was underemployment in the markets and ignored Say’s Law. Keynes’s fun-
damental goal was the economic crisis and the recession in the short time. However, reasons 
such as rising of unemployment rates, the oil crisis in 1973 followed by negative effects redu-
ced confidence in the Keynesian view (Clapham, 2010:3). With the globalization, countries’ 
dependencies are increasing. Thus, the validity of the economic policies of every country is 
questioned and new ideas emerge to be completed imperfect data over time. Although new 
economists are not completely independent from the economic policies of the old economists, 
they have tried to dominate the economy by developing their own economy policies. Because 
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of the oil crisis in 1970s and the problems created by this crisis that are not able to resolved, 
old economy policies has lost their own effects. New Keynesian Model ,which appeared with 
the contributions of many economists such as Mankiw, Akerlof, Stiglitz, Romer and Taylor, has 
emerged as an alternative model to Rational Expectations Hypothesis based on the issues such 
as wage and price rigidity, imperfect information and coordination failures. The purpose of this 
model is to build a model of the consistent aggreate demand within price and wage rigidity. In 
this model, nominal rigidity is described near-rational behaviors within menu costs, aggreate 
demand externalities, time-dependent price and wage setting models and state-dependent price 
and wage setting models. Real rigidity is described with implicit contracts, insiders-out model 
and the efficiency wage theory. New Keynesian Model has tried to explain its failure to market 
by bringing micro solutions to macro problems of the Keynesian economy. The difference of 
this model from all other models is of the view that economic units have limited information. 
The New Keynesian Approach have developed new theories in order to make up a shortages in 
the Keynesian Approach and seek an answer the questions that economic fluctuations couldn’t 
answer. There are imperfect markets on the basis of the New Keynesian View and it is stated 
market illusion in these markets. Imbalance in the markets makes public intervention necessary 
in the short term. That the markets are under the illusion has caused the economic fluctuations 
and as a result of these fluctuations, the economy hasn’t come the level of general equilibrium. 
This situation is because of rigid wages and prices with coordination failure. New Keynes’ dif-
ference from Keynesians is that they examined Keynesian macro theory in the context of mic-
ro. Thus, they dwelled on nominal wage and price rigidity, imperfect information and market 
failure.  Aim: This study has been realised to reveal the contributions to economy by searching 
economy poicies and the reasons of coming  up of Keynesian and  New Keynesian Model. 
Method: Method of the study; Keynesian and Economic Policies of New Keynesian has been 
examined by searching conceptually. So, our research and study is to reveal current situation, 
has been prepared by doing local and foreign literature review. Findings and Results: While 
Keynes is only searching for a solution to the crisis in the short time, New Keynesians have 
made efforts to remove imbalance existing in the short, medium and long term. In the Keynesi-
an model, fiscal policy is active but monetary policy is less active. However, New Keynesians 
Economists have emphasized that monetary policy is more active to provide stability in the 
economy in the short time. This model aims at providing price stability as a main task of central 
banks in the implementation of the monetary policy. While Keynes dwells on unemployment 
due to lack of demand, New Keynesians emphasize voluntary and non-voluntary unemploy-
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ment. Common views of Old and New Keynesians are that unemployment can occur in some 
term, the fluctuations in the economy can occur and monetary policy in some cases such as the 
Great Depression in 1929 is not an effective device (Büyükakın: 2007: 26).  Also all old and 
new Keynesians defend that you couldn’t make the markets to the old balance without govern-
ment intervention. Another common view of Keynesian and New Keynesian Economics is that 
wages and prices are sticky so it is solid. The subject of imperfect competition and incomplete 
information is a valid condition for two Keynesian model.
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basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır.



ABOUT

National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences and Research have started its 
publication life as of the year 2017. The papers that will contribute to the literature are included 
in our journal. It is an National refereed journal and publishes THREE volumes a year. The 
volumes of the journal are published on the system in APRIL, AUGUST and DECEMBER. 
Our journal has both a printed version and online version that can be reached on the internet. 
All kinds of papers that can be evaluated within the fields of Anthropology, Archeology, Com-
munication, Geography, Demographics, Statistics, Mathematics, Languages, Educational Sci-
ences, Economy, Ethnology, Philosophy, Literature, Philology, Law, Genealogy, Paleography, 
Art History, Public Administration, Finance, Accounting financing, Quantitative Decision 
Methods, Visual Communication Design, Information and Document Management, Banking 
and Insurance, Political Sciences, Psychology, Health Management, Management Strategy, so-
ciology, Criminal Sciences, History, Theology, International Relations, Human Rights, Mar-
keting, Business Administration, Economics, Econometrics, Divinity, Pre-school Education, 
Child Development, Sports Sciences and Labor Economics and Industrial Relations researches   
can be included in our journal. The chief editor of our journal is Assoc. Prof. Mihalis Michael 
KUYUCU (Ph.D) who carries out their activities in accordance with the decisions taken by the 
Executive Board of the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest 
rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article 
is approved by two referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with 
positive opinions of referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single 
article of the author is published. If the author has more than one article which is approved by 
referees and the executive board, those are lined up for the following issues. No author has 
any kind of power on referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for 
articles which have been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have 
been uploaded to the system are considered to be transferred to the journal. Author or authors 
are regarded to have agreed on this and have been included in this system by committing to act 
in accordance with the publishing conditions of the journal.

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 



the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal.

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 



not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.      



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2 Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4 In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5 The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6 If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.



8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-



dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 
bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 



the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 



the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

 IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 



oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 



and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 
durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

 

* KİTAP KAYNAKLARDA
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Güven Kitabevi, ss.36-66
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12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı, 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşi-
relikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, 
ss.13-26
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(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Ulus-
lararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262



ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et, 
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent 
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights on the journal.

6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 



or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 
must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.



•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 
report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.



•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 
be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 

be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 

to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 

(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 

first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 

must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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