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Join Zoom Meeting 

 Meeting ID: 889 1559 4796     
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
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The application works on tablets, phones and PCs. 

The options in each session must be connected to the session 5 minutes from the presentation time. 

All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

Make sure your computer has a microphone and is working. 

You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
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Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion 
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Emre TANSÜ–Session 1 

https://us02web.zoom.us/j/88915594796?pwd=Qkwybk1nNk54R0s3R041bktxT0Fxdz09
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Çalışma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Dr. Gülşen KIRPIK 

Mehmet Ali DOĞAN 
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Arş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN 

ÇÖLLÜOĞLU 

Öğr. Gör. Mümin ESER 

21.Yüzyılda Siber Uzay Ve Siber Güvenliğin Neorealist Perspektifden 
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Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK 

SÜTİÇER 

E-Wom’un Algılanan Adalet Boyutlarına Etkilerinin Yükleme Kuramı 

Açısından Değerlendirilmesi  

 

Dr. Akın ERDEMİR 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Algılarının Değerlendirilmesi 

 

Öğr. Gör. Yusuf KURT 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA 

İştirakler, İş Ortaklıkları, Bağlı Ortaklıklar Ve Finansal Yatırımlara İlişkin 

Değerleme Farklarının Tms/Tfrs Ve Bobi Frs Açısından Karşılaştırılması 

 

Öğr. Gör. Mümin ESER 

Arş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN 

ÇÖLLÜOĞLU 

COVİD-19 Sürecinde Yaşanan Ekonomik Daralma: Nazilli Örneği 

Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU COVID 19 Krizi ve Ekonomik Toparlanma 

Dr. Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ 
İzole Yaşamdan Uyuma Giden Süreçte Suriyeliler Üzerine Bir Alan 

Araştırması: Aydın İli Örneği 

 

 

 

12-06-2020 

FRIDAY/ TIME 12:30-14:30 

 

HALL 2, SESSION 2. 
MODERATOR: Doç. Dr. F. Pervin BİLİR 

                                                   & Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN 

Bilim Uzm. Nurşen ŞAHİN 

Doç. Dr. F. Pervin BİLİR 

Bilim Uzm. Ali YILDIRIM 

Hokey Hakemlerinde Öz Yeterlilik Ve Karar Verme 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan CEYLAN 
Spor Sakatlıklarının Tedavisinde Kullanılan Dolgit Krem Ve Doğal Balın 

Karaciğer Enzimleri Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması 

Doç. Dr. Murat KUL 

Emre BOZ 

Öğr. Gör. Onur ŞİPAL 

Dursun Yılmaz BAYCAN 

Yunus ERDOĞAN 

Elit Boks Sporcularının Benlik Saygısı Ve Karanlık Üçlü Kişilik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN 
Futbol Hakemlerinin Empatik Eğilimleri Ve Algılanan Stres 

Düzeylerinin İncelenmesi ( Düzce İli Örneği) 

Emre BOZ 

Kübra SEFA 

Büşra SAĞLAMDEMİREL 

Spor Eğitimi Alan 9-11 Yaş Gurubu Çocukların Goodenough-Harris İnsan 
Çiz Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. F. Pervin BİLİR 

Arş. Gör. A. Erdi AVANOĞLU 

Bilim Uzm. Nurşen ŞAHİN 

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ve Pedagojik Formasyon 

Sertifika Programına Katılan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin 

İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği 

Dr. Tuncay ÖKTEM 
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Giyim Ürünlerine 

Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 
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12.06.2020 

FRIDAY / TIME 12:30-14:30 
 

HALL 3, SESSION 2. 
MODERATOR:   Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI 

                                                      & Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE 

Ahmet Hasan KILIÇ Anonim Şirkette Şirkete Borçlanma Yasağı Ve Temsil İlişkisi 

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT Adab-I Muaşeret Kurallarının Teknolojik Boyuta Uyumu Ve Adaptasyonu 

Fatih Emre ÖZTAŞ 

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ 

Prof. Dr. Ergun ERASLAN 

Sağlıklı Çevre Kapsamında Cep Telefonu Ve Baz İstasyonlarının Olası Sağlık 

Etkileri 

Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI Arap Baharı Ve Ortadoğu’da Emperyalist İdealler 

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT Protokol Kurallarının Kamu Kurumlarında İtibarı Arttırıcı Rolü 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE Doğu Sanatının 20. Yüzyıl Batı Sanat Akımları Üzerindeki Etkileri 

Elif BENGİSU                                               Boncuklu Tarla Mardin 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE 
Dante 01 Filmindeki Mitolojik Ve Modern Sembollerin Göstergebilimsel 

Analizi 

Doç. Dr. Michael KUYUCU 
Dijital Ve Geleneksel Medyanın Z Kuşağının Müzik Dinleme 

Alışkanlıklarına Olan Etkisi 
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12-06-2020 

FRIDAY / TIME 15:00-17:00 

HALL 1, SESSION 3. 

MODERATOR: Doç. Dr. Yaşar USLU 

&  

 Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL 

Öğr. Gör. Gamze SEÇKİN 

Kentlerde Sosyal Altyapıya İlişkin Alan İhtiyacının Değerlendirilmesi: 

Çankırı Örneği 

Doç. Dr. Yaşar USLU 
Grafik Tasarımda Basitlik, Sadelik; Flat Tasarım, Minimalizm, Wabi Sabi 

Öğr. Gör. Gamze SEÇKİN 

Çankırı Kentinin Merkez İlçesinde Açık Ve Yeşil Alanların 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğretim Üyesi Zehra DOĞAN SÖZÜER 

Handan AZAKOĞLU 

Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeni Yönelimler: 

İleri Dönüşüm 

Ebru GÜRBÜZ 

Dr. Öğr. Üyesi İpek MEMİKOĞLU 
Tarihi Yapıların Yenilenmesinde Evrensel Tasarımın Önemi 

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Inclusive Design, Playgrounds And Children With Special Needs 

Elif BENGİSU Harran Ve Kubbeli Evler 

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL 
The Role Of Publıc Spaces For Strengthening Of Disadvantaged 

Neighborhoods 

12-06-2020 

FRIDAY/ TIME 15:00-17:00 

HALL 2, SESSION 3. 
MODERATOR: Doç. Dr. Bahadır KILCAN 

 & Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA 

24 Mayıs 1935 Tarihli Atatürk Spor Günü Etkinliklerine Tarihsel Bir 

Bakış 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR 

Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL 

Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Sistematik Literatür İncelemesi 

Dr. Öğr. Üy. Ahmet KAYA İsmet Özelin Şiirlerinde Tema Olarak “Kendi Bedeni” 

Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR 

Türkiye’de Öz Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Araştırmalarındaki 

Eğilimler 

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Gıda Kaybı, İsraf Ve Ekonomik Kayıplar 

Dr. Tuğba KILCAN 

Hilal BULUT 

Doç. Dr. Bahadır KILCAN 

Forrest Carter’in “Küçük Ağaç’ın Eğitimi” Adlı Eserinin Kök Değerler 

resim alıyorsun değil mi Açısından İncelenmesi 

Şenay KIRGIZ 

Daniel Kehlmann’ın „Du Hättest Gehen Sollen“ (Gitmeliydin) Adlı 

Uzun Öyküsüne Karakter Ve Mekân Odaklı Bir Analiz 

Sinan YAMAN 

Öğr. Gör. Hanife YAMAN 

Derleme Sözlüğü Bağlamında Anadolu Ağızlarında Olağanüstü 

Varlıklarla İlgili Sözvarlığı 

Gülnara HACIYEVA İctimai quruluş və insan xarakterləri 

http://www.ispeco.org/
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Ashikul HOQUE 

Mohammad Waliul HASANAT 
Farzana Afrin SHİKHA 

Prof. Abu Bakar Abdul HAMİD 

Prof. Huam Hon TAT 

 
 

A review paper of global economic & tourism after COVID-19 

pandemic 

Farzana Afrin SHİKHA 
Ashikul HOQUE 

Mohammad Waliul HASANAT 

Prof. Abu Bakar Abdul HAMİD 

 
An Empirical Study on E-Shopping effects on Economic Growth in 

Malaysia. 

Mohammad Waliul HASANAT 

Ashikul HOQUE 

Sarmin SULTANA 
Prof. Abu Bakar Abdul HAMİD 

Prof. Huam Hon TAT 

 

 
Performance Evaluation of Retail Industry of Bangladesh 

 

 
İsmail Furkan ZEREN 

 

Uzamış Süreç Yoğun Bakım Servisinde Vefat Eden Hastaların 

Giderlerinin Belirlenmesi 
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ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR 

İNCELEMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR (Sorumlu yazar) 
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü  

Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL 

Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
ÖZET 

Eleştirel düşünme felsefe ve psikoloji gibi iki ana disiplinin inceleme alanında olan ve kökeni 

Sokrates’e kadar dayanan bir kavramdır. Eleştirel düşünmenin 21. yüzyıl toplumunda 

bireylerin yaşantısında oldukça önem arz ettiği söylenebilir. Bu beceriye sahip bireylerin 

günlük hayat problemlerini bilinçli bir şekilde çözebildiği, bilimsel sorgulama 

gerçekleştirebildiği, mantıksal çıkarsama yapabildiği, sorgulayıcı bir yaklaşımla olaylara 

yaklaşabildiği ve analiz yapıp, çıkarım yaparak sonuca ulaşmayı başarabildiği 

düşünülmektedir. Literatürde eleştirel düşünme becerilerine yönelik birçok makale ve tez 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eleştirel düşünme becerilerine yönelik 

yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini sistematik olarak incelemektir. Literatürdeki 

çalışmalara ulaşmak için sistematik inceleme prosedürü tasarlanmış, belli kriterler 

oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez 

merkezi veri tabanı sistematik olarak incelenmiştir.  Araştırma 2010 ile 2020 yılları arasında 

yapılmış olan tezleri kapsamaktadır.  Başlangıçta kullanılan anahtar kelimeler “eleştirel 

düşünme”, “eleştirel düşünme becerileri”, “eleştirel düşünme eğilimleri”, “öğretmen adayları” 

ve “öğretmenler” olarak belirlenmiştir. Sistematik inceleme prosedürü ile 60 adet teze 

ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan 2 tanesi erişime kapalı, 3 tanesi de belirlenen kriterlere 

uygunluk göstermemiştir. Bu nedenle araştırmaya 55 adet tez ile devam edilmiştir. Seçilen 

tezler sistematik olarak incelenmiş ve amaç / araştırma soruları, tasarım, ortam ve katılımcılar, 

veri toplama araçları, güvenilirlik ve geçerlilik testleri, veri analizleri ve temel sonuçların yer 

aldığı bir elektronik tabloda (yayın sınıflandırma formu) tek tek kodlanmış ve sonuçları not 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında çalışmaların çoğunlukla yüksek lisans 

düzeyinde kaldığı ve öğretmen adaylarıyla gerçekleştirildiği görülmüştür. Eleştirel 

düşünmeye yönelik verilen eğitimlerin olumlu yönde etkili olduğu gözlenirken, drama 

eğitimi, sosyobilimsel konu temelli eğitim, zeka oyunları, STEM eğitimi ve bilimsel 

etkinliklere katılımın da eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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Eğitim fakültelerinde eleştirel düşünmenin öğrenimi ve öğretimine yönelik eğitimlerin 

verilmesi ve öğretmenler için de eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi 

eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerileri, Eleştirel Düşünme 

Eğilimleri, Öğretmenler, Öğretmen Adayları 

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON CRITICAL THINKING SKILLS 

ABSTRACT 

Critical thinking is a term that is in the field of study of two main disciplines such as 

philosophy and psychology and its roots go back to Socrates. It can be said that critical 

thinking is very important in the life of individuals in the 21st century society. It is thought 

that individuals with this skill can solve daily life problems consciously, perform scientific 

inquiries, make logical inferences, approach events with a questioning approach, and achieve 

results by analyzing and inferring them. There are many articles and theses on critical 

thinking skills in the literature. The aim of this study was to examine master's and doctoral 

theses, which made for critical thinking skills systematically in Turkey. To attain the studies 

in the literature, a systematic review procedure has been designed, certain criteria have been 

established and implemented. For this purpose, the Higher Education Institution (YÖK) 

Presidency systematic database of the thesis center was examined systematically. The 

research covers theses made between 2010 and 2020. The initial keywords used were “critical 

thinking”, “critical thinking skills”, “critical thinking tendencies”, “teacher candidates” and 

“teachers”. 60 theses were reached with the systematic examination procedure. 55 of these 

studies complied with the specified criteria. 45 of the studies are master's theses and 10 of 

them are doctoral theses. 37 of the studies were carried out with teachers, and 18 of them were 

determined with pre-service teachers. The Selected theses continue to be systematically 

examined and coded individually in a spreadsheet (publication classification form) with 

purpose / research questions, design, environment and participants, data collection tools, 

reliability and validity tests, and data analysis. At the end of the presentation of the master's 

and doctoral thesis for a holistic portrait of the critical thinking skills that made the last 10 

years in Turkey and accordingly, it is planned to discuss suggestions for future studies. 

Key Words: Critical Thinking, Critical Thinking Skills, Critical Thinking Tendencies, 

Teachers, Pre-Service Teachers. 
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1. GİRİŞ 

Düşünme kavramı ilk çağlardan beri üzerine birçok araştırma yapılmış bir konudur. Ancak bu 

kavramın tanımı üzerinde bir fikir birliğine varılamamıştır. Cüceloğlu (1993: 205) düşünmeyi 

içinde bulunulan durumu anlayabilmek amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik yapılan 

organize bir süreç olarak tanımlamaktadır. Edward de Bono (1976)’ya göre ise düşünmeyi 

zihinsel aktivite, bir amaç için kasıtlı bir keşif, problemleri çözmeye çalışmak için kişinin 

beynini kullanma süreci veya belirli bir konuda sonuca varma süreci olarak ifade etmektedir. 

Düşünme türleri ise “Mantıksal düşünme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, üretici 

düşünme, üst düzey düşünme, soyut düşünme, kavramsal düşünme, ıraksak düşünme, sözel 

düşünme, yakınsak düşünme, yansıtıcı düşünme, problem çözme vb olarak ifade 

edilmektedir” (Akar, 2007). 

Düşünme türlerinden eleştirel düşünme felsefe ve psikoloji gibi iki ana disiplinin inceleme 

alanında olan ve kökeni Sokrates’e kadar dayanan bir kavramdır (Fisher, 2001). 

Küreselleşmeyle birlikte, 21. yüzyılın en önemli niteliği durumuna gelen bilgi toplumuna 

uyumlu bireylerin yetiştirilmesi büyük önem kazanmaktadır (Türkkan, 2008). Bu nedenle 

eleştirel düşünmenin 21. yüzyıl toplumunda bireylerin yaşantısında oldukça önem arz ettiği 

söylenebilir.  Üst düzey düşünme becerilerinden biri olan eleştirel düşünme ve eleştirel 

düşünme öğretimi günümüzde oldukça önemlidir. Eleştirel düşünme, düşünme üstüne 

düşünmemizi sağlayan bir üst düzey düşünme becerisidir (Gündoğdu, 2009). Eleştirel 

düşünme kavramına en çok katkıda bulunan bilim insanlarından olan Robert Ennis eleştirel 

düşünmeyi neye inanacağına veya ne yapacağına karar vermeye odaklanmış mantıklı, 

yansıtıcı düşünme olarak tanımlamaktadır (Fisher, 2001,s4). Dewey ise “kanıtların ve 

sonuçların farkında olunan aktif bir düşünme süreci olarak tanımlamaktadır (Dewey, 1933). 

Ülkemizde uygulanan eğitim öğretim programları incelendiğinde öğrencilerin, eleştirel 

düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi programın amaçları arasında 

bulunmaktadır (MEB, 2018). Eleştirel düşünmenin geliştirilebilmesinde önemli olan faktörler 

içinde öğretim programları, öğretmenler ve ders kitapları yer almaktadır. Öğrencilerin 

eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerinde en önemli faktör ise öğretim 

programlarının uygulayıcısı öğretmenlerdir. Öğretmenlerin öğrenme ortamlarında eleştirel 

düşünmeyi desteklemesi, bireylerin bilişsel özelliklerinin gelişimlerine katkı sağlamakta ve 

bireylerin eleştirel düşünme hakkındaki tutumlarını olumlu yönde arttırmaktadır.  
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Bunu gerçekleştirebilmeleri için öğretmenlerin yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerine 

sahip olması, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayabilecek öğrenme 

– öğretme ortamlarını oluşturabilecek ve öğrenme-öğretme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek 

yeterliğe sahip olmaları gerekmektedir (Yıldırım & Şensoy, 2017). Buradan yola çıkarak bu 

araştırmanın amacı eleştirel düşünme üzerine Türkiye’de öğretmen ve öğretmen adayları ile 

yapılmış olan tezleri incelemektir.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada “sistematik literatür incelemesi” yönteminden faydalanılmıştır. Sistematik 

incelemeler, bir veya daha fazla araştırma sorusunu ele alan tüm ilgili, yüksek kaliteli bireysel 

çalışmaların bulgularını belirleyerek, eleştirel olarak değerlendirerek ve bütünleştirerek 

sorunları gidermeyi amaçlamayan bir yöntemdir (Baumeister ve Leary, 1997; Bem, 1995; 

Cooper, 2003). Sistematik incelemeler, nesnel, şeffaf ve tekrarlanabilirdirler. Sistematik 

incelemenin aşamaları: (1) amaç ve araştırma sorularının belirlenmesi, (2) dahil etme 

ölçütlerini ve anahtar kelimeleri belirleme, (3) seçili veri tabanlarındaki anahtar kelimeleri 

iyice arama, (4) ilk liste için ilgili çalışmaların seçilmesi, (5) bir liste oluşturmak için seçilen 

çalışmaları gözden geçirmek, (6) yayın sınıflandırma formundaki bilgileri çıkarma (veri 

çıkarma tablosu), (7) derinlemesine bir inceleme ile nihai sonuçlara ulaşmaktır (Macaro et al., 

2012).  

Öncelikle ilk basamak olan amaç ve araştırma soruları belirlenmiştir. Ardından dahil etme 

ölçütleri ve anahtar kelimeler belirlenmiştir. Bu noktada araştırmanın amacına yönelik olarak 

2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yazılmış tezler arasından eleştirel düşünme becerilerine 

yönelik olan, öğretmen adayları ve öğretmenlerle yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu 

amaçla Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ulusal tez merkezi veri tabanı sistematik olarak 

incelenmiştir. Tarama sürecinde kullanılan anahtar kelimeler “eleştirel düşünme”, “eleştirel 

düşünme becerileri”, “eleştirel düşünme eğilimleri”, “eleştirel düşünme tutumları”, “öğretmen 

adayları” ve “öğretmenler” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı ve belirlenen özel 

kriterler doğrultusunda 2010-2020 yılları arasında YÖK ulusal veri tabanında yayımlanan 

toplam 60 çalışmaya ulaşılmıştır ancak 3 tanesi çalışmanın amacına uygun olmaması 

sebebiyle araştırmaya dahil edilmemiştir. İki adet tezin de ulaşım engeli olması sebebiyle 

erişim sağlanamamıştır. Geriye kalan 55 adet tez sistematik inceleme metodu kullanılarak 

analiz edilmiştir.  
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Bu aşamada ise derinlemesine bir inceleme için aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar 

aranmıştır: 

 Çalışmaların odaklandığı konular nelerdir? 

 Uygulanan kontekstler (ortam) nelerdir? 

 Çalışmaların katılımcıları kimlerdir? 

 Hangi araştırma metotları kullanılmıştır? 

 Veri toplama araçları nelerdir? 

 Geçerlik ve güvenirlikleri nasıl tespit edilmiştir? 

 Hangi analiz yöntemleri uygulanmıştır? 

 Çalışmaların öne çıkan / temel sonuçları nelerdir?  

 

Analiz sürecinde araştırmacılar tezleri tek tek inceleyerek kodlamalar yapmış ve yayın 

sınıflandırma tablosuna şu kategoriler altında özetlemişlerdir: çalışmanın yılı, çalışmanın 

odak noktası / konusu, çalışmanın konteksti, çalışma grubu, araştırma yöntemi, kullanılan 

ölçme araçları, güvenirlik-geçerlik çalışmaları, analiz yöntemleri ve temel sonuçlar olarak not 

edilmiştir.  Araştırmaya dahil edilen tezlerin tarama süreci yaklaşık 1 ay sonra tekrarlanmış ve 

çalışmaya dahil edilen tezler arasından rastgele seçilen 10 tez yeniden kodlama sürecine 

alınmıştır. Yeniden tarama sonrasında 2020 yılında savunulmuş ve YÖK veri tabanına yeni 

eklenmiş çalışmalar da dahil edilmiştir. Yeniden yapılan kodlama ve önceki kodlamalar 

karşılaştırılmıştır ve aralarında yüksek oranda uyum bulunmuştur. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın ilk tarama sürecinde sistematik inceleme prosedürü ile 60 adet teze ulaşılmıştır. 

Çalışmaların incelenmesi sonrasında 55 tanesinin belirlenen kriterlere uygunluk gösterdiği 

görülmüştür. İlk olarak tezlerin katılımcı sayılarına ve tez türlerine bakılacak olursa 

çoğunluğun öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği ve yüksek lisans tezinin daha fazla sayıda 

olduğu görülmektedir. 55 adet tez içerisinden 45 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu ve 10 

tanesinin doktora tezi olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmalardan 18 tanesinin öğretmenlerle, 

37 tanesinin de öğretmen adayları ile yapıldığı görülmektedir.  

Odaklanılan konulara bakıldığında ise genel olarak farklı branşlarda eleştirel düşünme 

becerilerine odaklanan birçok çalışmanın olduğu, yanı sıra farklı eğitim süreçlerinin veya 

materyallerin kullanımının eleştirel düşünme becerileri üzerine etkilerini araştıran 

araştırmaların olduğu görülmektedir. Detaylar Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Odaklanılan konular 
Tez No Konular 

T1 Yaratıcı drama eğitiminin eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

T2 Eleştirel düşünme becerilerine yönelik verilen eğitimin etkisi  

T3 Çevrimiçi tartışma yapısının eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

T4 Türkiye’deki öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin tespiti  

T5 

T52 

Yansıtıcı sorgulamaya dayalı genel biyoloji laboratuvarı etkinliklerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel 

düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi 

T6 CoRT 5 düşünme programının eleştirel düşünme becerilerine etkisi  
T7-T9-
T36-T12-

T25-T41- 

İngilizce / Müzik /Sosyal Bilgiler /Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri 

T8-T15 

–T26  

Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki  

T10- T11-
T14- –

T15-T18-

T19- T49 

Fen bilgisi öğretmenlerinin / 1. kademe öğretmenlerin / ilkokul ve ortaokul / biyoloji öğretmenlerinin / sınıf 

öğretmenlerinin /müzik öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri  

T13 Sınıf yönetimi ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki  

T17 Öğretmenlerin benimsediği eğitim felsefeleri ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki  

 

 

 

Tablo 1. Odaklanılan konular (devamı) 

 

 

 

 

 

Tez No Konular 

T20 Öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarının eleştirel düşünme, akademik başarı açısından 

yordanması  

T21 

T40 

T51 

T53 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okur yazarlıkları ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve empatik eğilimlerinin incelenmesi 

Sorgulamaya dayalı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının erişilerine, sorgulayıcı öğrenme ve eleştirel düşünme 

becerilerine etkisi 

T22 Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişki  

T23 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları ve mesleki etik ilkelerinin incelenmesi  

T24 Matematik okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerileri  

T27 Beden eğitimi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki  

 

T28 Sosyobilimsel temelli eğitimin eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

T29  STEM (fen-tekn-endüstri-mat) eğitiminin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

T30 Zeka oyunlarının eleştirel düşünme becerilerine etkisi  

T31-T42 Fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiler  

Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiler  

T32 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

T33- T37-T54 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi 

T34-T39 Fen Bilgisi öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi 

Sosyal bilgiler / Coğrafya öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin 

incelenmesi 

T35-T38-T45 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının/ öğretmen adaylarının /sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimi  

düzeylerini ve demokratik tutum belirlemek ve arasındaki ilişkiyi 

T43 Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi  

T44 Tartışmaya dayalı etkinliklerin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi 

T48 Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi  

T54 Örnek olay ve altı şapkalı düşünme etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerine 

etkisinin incelenmesi 
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Araştırmaya dahil edilen tezlerin branşlarına bakıldığında en fazla Fen Bilgisi 

Öğretmenliği’nde (n=13) çalışıldığı, ardından, Okul Öncesi Öğretmenliği’nde (n=5) ve Sınıf 

Öğretmenliği’nde çalışıldığı (n=5) görülmektedir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (n=3), , 

Türkçe Öğretmenliği (n=3), Matematik Öğretmenliği (n=2), Beden Eğitimi (n=2), Müzik 

Öğretmenliği (n=2)  gibi branşlardaki tez sayılarının orta seviyede olduğu, İngilizce  

Öğretmenliği (n=1), Coğrafya Öğretmenliği (n=1), Teknoloji Öğretmenliği (n=1), PDR (n=1) 

branşların da daha azınlıkta olduğu görülmektedir. Diğer çalışmaların da branş bazında 

belirtilmeyip karma olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Tezlerde kullanılan yöntemlere bakıldığında nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modelinin 

çoğunlukla kullanıldığı, nitel yöntemlerden durum çalışmasının kullanıldığı ve karma desenin 

de tercih edildiği çalışmaların olduğu görülmektedir.  

 

 

 
  

Grafik 1. Kullanılan yöntemler 

 

Kullanılan ölçme araçlarına bakıldığında ise çoğunlukla ölçek kullanıldığı (n=48), ardından 

ise görüşme formu (n=8), gözlem formu (n=2) ve öğrenci günlüklerinin (n=3) kullanıldığı 

görülmektedir. Tezlerde tercih edilen geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yönelik bilgiler ise 

Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Kullanılan geçerlik güvenirlik çeşitleri 

 Güvenirlik geçerlik seçenekleri 

Geçerlik  Uzman görüşü (3), açımlayıcı faktör analizi (3), doğrulayıcı faktör analizi (3), yöntemsel 

çaprazlama (1), veri çaprazlama (1), araştırmacı çaprazlama (1), kapsamlı alan çalışması (1), 

veri çeşitlemesi (1), doğrudan alıntı(1), 

Güvenirlik  Cronbach’s Alpha (33), test-tekrar test(2) , tutarlılık incelemesi(2), değerlendiriciler arası 

güvenilirlik(1), teyit incelemesi (2)  

Belirtilmemiş  7 çalışma  

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi geçerlik ve güvenirlik testlerinden birçok farklı seçeneğin tercih 

edildiği ancak Cronbach Alpha’nın en çok tercih edilen güvenirlik testi olduğu görülmektedir. 

Altı araştırmada ise geçerlik güvenirlik süreçlerine değinilmediği dikkat çekmektedir. 

Kullanılan analiz yöntemlerine yönelik bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kullanılan analiz çeşitleri 

 
Nitel/Nicel Analiz çeşitleri  

Nicel  Tek yönlü varyans analizi (33), iki yönlü varyans analizi (1), çok yönlü varyans analizi (1), bağımlı 

gruplar t testi (5), bağımsız gruplar t testi (14), tanımlayıcı analiz (Frekans, Yüzde, Ortalama, 

Standart sapma) (13), pearson korelasyon katsayısı (13), regresyon (3), aşamalı çoklu regresyon 

(2), Mann Whitney-U (12), Kruskal Wallis (11), Scheffe (1), Bonferroni (1). Spearman's Rho 

korelasyon analizi (2), Wilcoxon İşaretli Sıralar testi (1), yol analizi (2) 

Nitel  İçerik analizi (6), betimsel analiz (2) 

   

Kullanılan analiz yöntemlerinde ise çoğunlukla nicel analiz yöntemlerinden tek yönlü varyans 

analizinin kullanıldığı görülürken, betimsel analizin ve Pearson korelasyon katsayısının da 

benzer şekilde fazlaca tercih edildiği görülmektedir.  

Araştırmaya dahil edilen tezlerden bir kısmının temel sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere birçok eğitim ve uygulamalar eleştirel düşünme becerilerinin 

olumlu düzeyde artmasını sağlamıştır.  
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Tablo 4. Temel sonuçlar 

 
Tez numarası  Sonuçlar  

T1  Drama eğitimi eleştirel düşünme becerilerini geliştirmiştir. 

T2-T37 Eleştirel düşünme becerilerine yönelik verilen eğitim öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini arttırmış ve kalıcı 

olmuştur / öğretmen eğitiminde akıl yürütme becerileri, eleştirel düşünme becerileri eğitimine gereksinim 
olduğu 

T4- T33 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin orta/alt düzeydedir. 

T5  Yansıtıcı sorgulama yaklaşımı ile öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri anlamlı artış gözlenmiştir.  

T11  Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerine yönelik  

eğilimlerinin düşük, duygusal zekâlarının ise yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 

T14 Anne eğitim durumu öğretmenlerin eleştirel düşünme düzeylerini olumlu yönde anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

Bilimsel etkinliklere katılımın öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimine katkısının olduğu sonucu elde edilmiştir. 

 

T15 Eğitim durumumu değişkenine göre eğitim düzeyi artan okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile eleştirel 

düşünme becerilerinde de artış meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öz yeterlik düzeyi yüksek olan okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin de yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

 

T16 Sınıf öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%55) ise eleştirel düşünme eğiliminin “düşük” düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  

 

T17 Öğretmenler hangi eğitim felsefesini benimserse benimsesin eleştirel düşünme becerilerini destekleyici etki sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

T18 Öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları ile eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik 

başarıları arasında olumlu yönde ve anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. 

 

T20 Biyoloji öğretmenlerinin eleştirel düşünme düzeylerinin “düşük düzey” de olduğu belirlenmiştir. 

 

T26 Okul öncesi eğitimi öğretmen adayların eleştirel düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyleri arttıkça mesleki kaygıları düşmektedir. 

 

T27 Öğretmen adaylarının orta seviyede eleştirel düşünme becerisine sahip olduğu  belirlenmiştir.  

 

T28   SSI temelli eğitimin eleştirel düşünme eğilimlerini artırmıştır.  

 

T29 Öğretmen adaylarının problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin STEM eğitimi ile geliştiği tespit edilmiştir.  

 

T30 Zeka oyunları eğitiminin, eleştirel düşünme eğilimlerini geliştirdiği söylenilebilir. 

T34  Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin ve girişimcilik özelliklerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür.  

T35 

T38 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının betimsel analiz sonuçlarına göre eleştirel düşünme eğilimleri ve demokratik  

tutumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile demokratik değerleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

görülmüştür. 

T36 Fen Bilimleri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin tüm alt boyutlar açısından yüksek olduğu 

görülmüştür. 

T40 Eleştirel düşünme eğilimi ile empatik eğilim arasında ise pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

T42 Yaratıcılık puanları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki düşük düzeyde ve pozitif yönde bulunmuştur.  

T44 Tartışma yöntemine dayalı grup temelli etkinliklerin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin eleştirel düşünme 

eğilimlerinde artış tespit edilmiştir. 

T45 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri arttıkça, demokratik değerlere daha fazla önem verdikleri 

görülmüştür. 

T46 Coğrafya öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin orta seviyede bulunmuştur. 

T47 Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve demokratik değerlere ilişkin tutumları yüksek düzeyde 

görülmektedir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada Türkiye’de eleştirel düşünme ile ilgili son 10 yılda öğretmen ve öğretmen 

adayları ile yapılmış olan tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

oluşturulan kriterler ile araştırmaya dahil edilen tezler incelendiğinde genel olarak 

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının düşük seviyede eleştirel düşünme becerilerine sahip 

olduğu göze çarpmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini benzer şekilde düşük bulan çalışmalar 

mevcuttur (Can & Kaymakçı, 2015; Gelen, 1999; Gülveren, 2007; Güven & Kürüm, 2008; 

Kürüm, 2002; Kökdemir, 2003; Selçuk, 2013; Özdemir, 2005). Yanı sıra orta seviyede 

(Korkmaz, 2009; Özsevgeç & Altun, 2015; Palavan, Gemalmaz & Kurtoğlu, 2015; Şengül & 

Üstündağ, 2009) ve yüksek seviyede (Göbel, 2013; Karadeniz, 2006; Narin, 2009; Yeşilpınar, 

2011) eleştirel düşünme becerilerine sahip olan öğretmen ve öğretmen adaylarının da olduğu 

çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Buradan yola çıkılarak incelenen tezlerdeki eleştirel 

düşünme becerilerini olumlu yönde etkileyen öğelerden bahsedilebilir. İlk olarak eleştirel 

düşünme becerilerine yönelik verilen eğitimlerin bu becerilere olumlu yönde etki sağladığı 

yapılan araştırmada elde edilen sonuçlardan birisidir. Literatürde bu bulguyu destekleyen 

birçok çalışmaya rastlamak mümkündür (Daley, Shaw, Balistrieri, Glasenapp & Piacentine, 

1999; Dolapcı, 2009; Feuerstein, 1999; McCarthy-Tucker, 1998; Zohar & Tamir; 1993). 

Yapılan araştırmada eleştirel düşünme becerilerine yönelik eğitimlerin yanı sıra drama 

eğitimi, sosyobilimsel konu temelli eğitim, zeka oyunları, STEM eğitimi ve bilimsel 

etkinliklere katılımın da eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Çalışmaya dahil edilen tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, doktora tezlerinin 

daha az çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların 

çoğunlukta olduğu, öğretmenlerle daha az çalışıldığı görülmüştür.   

Araştırmanın diğer sonuçlarına bakıldığında çalışmaların büyük çoğunluğunun nicel ağırlıklı 

olduğu, karma yöntem ve nitel yöntem kullananların sayısının oldukça az olduğu tespit 

edilmiştir. Nicel verilerin nitel veriler ile desteklenmesinin, karma yöntem kullanılmasının 

araştırmanın güvenirliği açısından, tek bir yöntemin eksikliklerinin giderilmesi ve güçlü 

delillere ulaşılabilirlik bakımından araştırmacılar için fırsat oluşturmaktadır (Tunalı, Gözü, & 

Özen, 2016). Bu nedenle eleştirel becerilere yönelik yapılacak bundan sonraki çalışmalar nitel 

verilerle desteklenebilir ve daha güçlü sonuçlar elde edilebilir. İlişkisel tarama modeli ise 
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tezlerde en çok kullanılan model olmuştur. Yanı sıra incelenen tezlerin 6 tanesinde geçerlik 

güvenirlik bilgilerinin net bir şekilde sunulmadığı görülmektedir.  

Bir araştırmada geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmamış veya geçerliği ve güvenirliği 

düşük olan ölçme araçları kullanılmış ise bu çalışmanın sonuçları bu durumdan olumsuz 

etkileneceğinden ve geçerlik güvenirlik bilgilerinin sunulmamasının yapılan ortak hatalardan 

birisi olduğu söylenebilir (Toy & Tosunoğlu, 2007).  

ÖNERİLER 

Bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyen, araştıran, sorgulayan, analiz eden, zihninde yapılandıran, 

öğrenmeyi öğrenen, öğrenilen bilgileri günlük yaşamda kullanabilen yani eleştirel 

düşünebilen öğrencilerin yetiştirilmesi eğitim-öğretimin başlıca amaçlarından birisidir. Ezbere 

dayalı ve doğrudan bilgi aktarımıyla gerçekleşen eğitimin sahip olduğu geleneksel rol, 

bireyleri araştıran, sorgulayan, düşünen, analiz eden, öğrendiği bilgiyi günlük yaşantısına 

aktarabilen bireyler olarak yetişme noktasında olumsuz yönde etkilemektedir. Bu özelliklerin 

öğrencilere kazandırılması eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. 

Bu nedenle bireylerin eğitim-öğretim sürecinde bu özellikleri kazanmış, dünyadaki 

gelişmelere ayak uydurabilen bireyler olarak yetiştirmek eğitim-öğretimin temel 

hedeflerinden birisi olmalıdır.  Bu özelliklerin kazandırılabilmesi için öncelikli görevin 

öğretmenlere düştüğü söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlerin de bu becerilere sahip olması 

gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de eğitim fakültelerinde eleştirel düşünmenin 

öğrenimi ve öğretimine yönelik eğitimlerin verilmesi gerektiği söylenebilir. Yanı sıra şu an 

mesleğin içinde olan öğretmenlere de eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik 

hizmet içi eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı öngörülmektedir. 

Öte yandan yapılan araştırmaların çoğunlukla nicel olması sebebiyle bundan sonraki 

araştırmaların nitel verilerle desteklenmesi önerilebilir. Ayrıca geçerlik güvenirlik sürecinde 

izlenen basamakların da net bir şekilde belirtilmesi sonraki araştırmalara öneri olarak 

sunulabilir. 
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TURİSTLERİN FESTİVALLERDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE KAKAVA FESTİVALİ 

Dr. Öğretim Üyesi Aydın ÜNAL 
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Hizmetleri Bölümü 

Sinan Baran BAYAR 
Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

ÖZET 

Turizm pazarlarında ve destinasyonlarında sürekli artan rekabet turistik çekicilik araçlarının 

kullanımını ve çeşitliliğini gerekli hale getirmektedir. Bu kapsamda destinasyonlarda son 

yıllarda sayıları hızla artan şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte festivaller düzenlenir hale 

gelmiştir. Bu çalışmada da Edirne ilini 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde konaklamalı veya 

günübirlikçi olarak ziyaret eden ve ilgili tarihlerde destinasyonda organize edilen Hıdrellez ve 

Kakava Festivali’ne katılan yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 300 anket ilgili tarihlerde destinasyonu ziyaret 

eden yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler 

(276 anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde turistlerin 

çoğunluğunun günübirliğine destinasyonu ziyaret ettikleri (%61), destinasyonu ve festivali 

ziyaret eden turistlerin ise önemli bir kısmının (%81) ise ziyaretlerinden genel olarak memnun 

oldukları belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre turistlerin 

festival memnuniyetlerine ilişkin ölçeğin; festival organizasyonuna ilişkin memnuniyet algısı, 

festival ürünlerine ilişkin memnuniyet algısı ve festival genel memnuniyet algısı 

boyutlarından oluştuğu ve turistlerin ilgili boyutların tümünden yüksek ve olumlu düzeyde 

memnuniyet algıladıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Pazarlaması, Festival Turizmi, Kakava, Hıdrellez, Edirne. 

A RESEARCH ON DETERMINING THE SATISFACTION OF TOURISTS WITH 

FESTIVALS: EDIRNE KAKAVA FESTIVAL 

ABSTRACT 

The ever-increasing competition in tourism markets and destinations makes the use and 

variety of tourist attraction tools necessary. In this context, national and international festivals 

have been organized in destinations in recent years, with an increasing number. In this 

research, it is aimed to determine the satisfaction levels of the domestic tourists, who visited 

Edirne city on 5-6 May 2019 with accommodation or as a day trip and who attended the 

Hıdırellez and Kakava Festival organized at the destination on the related dates.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org          ISPEC                     12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

20 

300 questionnaire forms prepared in this context were delivered to domestic tourists visiting 

the destination on the related dates by making face-to-face communication. The data obtained 

from the questionnaires (276 questionnaires) were analyzed via the SPSS program. As a result 

of the analyzes, it was determined that the majority of the tourists (61%) visited the 

destination for one day and that a significant number of them (81%) were generally satisfied 

with their visits. According to the results of the factor analysis applied in the research, it was 

determined that the scale of the festival satisfaction of the tourists consisted of the dimensions 

of the satisfaction perception of the festival organization, the satisfaction perception of the 

festival products and the general satisfaction perception of the festival, and that the tourists 

perceived a high and positive level of satisfaction with all the related dimensions. 

Keywords: Destination Marketing, Festival Tourism, Kakava, Hıdrellez, Edirne. 

1. GİRİŞ  

Turizm faaliyetlerinin temelinde insanların sürekli yaşadıkları yerlerden uzaklaşma, rutinden 

sıkılma ve farklılık arama çabaları yatmaktadır (Cao ve arkadaşları, 2019). Bu kapsamda 

destinasyonlarda organize edilen çeşitli festivaller, panayırlar, etkinlikler, organizasyonlar, 

konserler, vb. turistler için hem birer rekreasyonel faaliyet hem de destinasyonlar açısından 

birer çekicilik ve rekabet unsuru olarak ön plana çıkmaktadırlar (Atak, 2009). Festivaller 

düzenlendikleri destinasyonlara ayrıca turist talebin artması, yerel halkın ekonomik 

gelirlerinin artması, destinasyondaki istihdamın ve iş olanaklarının artması, destinasyonun 

altyapı ve üstyapı gelişiminin sağlanması, yerel halkın rekreasyonel etkinlik imkânlarının 

artması ve ferahlarının yükselmesi, sosyal ve kültürel kaynaşmanın sağlanması, destinasyonun 

tanınırlığının ve bilinirliğinin artması gibi çeşitli olumlu katkılar sağlamaktadırlar (Erdem ve 

arkadaşları, 2018). Ancak bu katkılardan yararlanmak ve daha çok turistik talebi kendilerine 

yönlendirmek isteyen destinasyon yönetimleri, planlamacıları ve pazarlamacıları festival 

ziyaretçilerinin beklentilerini, gereksinimlerini ve memnuniyetlerini yüksek düzeyde 

karşılamak zorundadırlar. Çünkü yoğun rekabetin yaşandığı destinasyonlarda turistler 

nezdinde sağlanacak memnuniyet ve kalite algısı turistlerde tekrar ziyaret niyetinin 

oluşmasında ve ilgili turistlerin sosyal çevrelerini ve etraflarında yer alan diğer potansiyel 

turistleri de harekete geçirmelerinde önemli avantajlar sağlayacaktır (Qu ve Li, 1997; Öztürk 

2004; Yoon ve Uysal, 2005; Ünlüönen ve Tokmak, 2010; Seçilmiş, 2012; Vetitnev ve 

arkadaşları, 2014; Beqiri ve arkadaşları, 2014). Bu çalışmada da Edirne destinasyonunu 

ziyaret eden yerli turistlerin destinasyonda düzenlenen Hıdrellez ve Kakava Festivali 

organizasyonundan memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  
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Çalışmanın konusu ve ölçeği itibariyle ilgili alanyazında ve destinasyonda görülen kuramsal 

çerçeve ve uygulama temelli eksikliğinin giderilmesi adına önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Çünkü araştırmada kullanılan ölçeğin (Tayfun ve Arslan, 2013) 

destinasyonlara uyarlanarak kullanılması ile ilgili alanyazında bir çalışma bulunmamaktadır. 

Ayrıca araştırma ölçeği ve elde edilen sonuçlar kapsamında turistlerin destinasyonlardaki 

festival organizasyonları başta olmak üzere diğer etkinliklerden de memnuniyet düzeylerinin 

ölçülmesi ve turistlerin ziyaretlerinde yaşadıkları sorunların ve memnuniyetsizliklerin 

anlaşılmasında ve giderilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede 

çalışmada öncelikle konunun kavramsal sınırları çizilmiştir. Daha sonra araştırma yöntemi 

tasarlanmıştır, araştırma amacı ve kapsamı çerçevesinde gerekli analizler uygulanmıştır ve 

araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma da son olarak araştırma bulguları kısaca 

özetlenerek sonuç ve değerlendirme bölümü oluşturulmuştur.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Edirne destinasyonunu 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde ziyaret eden yerli turistlerin 

destinasyonda düzenlenen Hıdrellez ve Kakava Festivali organizasyonundan memnuniyet 

düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

2.2. Araştırma Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın veri toplama sürecinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmada 

da iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik yedi sorudan ve bu sorulara ilişkin cevaplandırıcının 

seçebileceği ifadelerden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların festival 

organizasyonundan memnuniyetlerinin belirlenmesine yönelik 20 Likert tipi Beş-Kesinlikle 

Katılıyorum ve Bir-Kesinlikle Katılmıyorum aralığında ifadeden oluşmaktadır. Ankette yer 

alan soruların ve likert tipi ifadelerin oluşturulmasında Tayfun ve Arslan (2013) 

yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ilgili alanyazın kapsamında farklı yazarlarca 

(Karagöz, 2006; Özdemir ve Çulha, 2009) geliştirilmeye başlanmıştır ancak Tayfun ve Arslan 

(2013) ölçeğin son halini test etmişlerdir. Bu çalışmada anketin içerik geçerliğinin sağlanması 

sürecinde anlam ve dil bilim konularında akademik ve yetkin kişilere danışılmıştır. Yapısal 

geçerlik konusunda ise güvenirlik, normallik, faktör analizi, vb. kıstaslar sağlanmıştır. 
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2.3. Araştırma Alanı Seçim Süreci 

Edirne destinasyonunun araştırma alanı olarak seçilmesinde; ilin Anadolu’yu Avrupa’ya 

birleştiren konumdan ve Osmanlı Devletine başkentlik yapmasından dolayı sahip olduğu 

kültürel, dini, gastronomik, tarihi, iklimsel, mimari, sosyal ve doğal zenginliği, destinasyonun 

eşsiz ve spesifik gelenekleri ve görenekleri, bir yıllık dönem içerisinde Kakava-Hıdrellez 

Festivali başta olmak üzere, Bando ve Ciğer Festivali ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi 

çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapması, düzenlenen etkinliklerde En Büyük Ciğer 

Tavası ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na girerek ulusal ve uluslararası bilinirliğinin ve 

tanınırlığının artması (Edirne Belediyesi, 2020) ve konu kapsamında destinasyonda daha 

önceden yürütülmüş bir çalışmanın bulunmaması belirleyici olmuştur. 

2.4. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Edirne destinasyonunu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bütünü 

oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise ilgili destinasyonu 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde 

ziyaret eden ve ilgili tarihlerde Hıdrellez ve Kakava Festivali’ne katılan yerli turistler 

oluşturmaktadır. Ancak bu araştırmanın veri toplama süreci içerisinde (5-6 Mayıs 2019) ilgili 

destinasyonu tam olarak kaç kişinin ziyaret ettiği ve bu ziyaretçilerin ne kadarının yerli 

turistlerden oluştuğu tespit edilememiştir. Bu nedenle ilgili tarih aralığında yüz yüze iletişim 

kurulabilen 300 yerli turiste hazırlanan anket formları doldurtulmuştur. Ancak geri dönüş 

sağlanan anketlerden sekiz tanesi her soruya aynı cevabın kodlanması ve 16 anket ise cevap 

kodlamalarının %50’sinden fazlasının boş bırakılmasından dolayı değerlendirme dışında 

bırakılmıştır. Araştırmanın değerlendirme kısmına 276 anket dâhil edilmiştir ve anketlerin 

geri dönüş oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma katılımcılarının belirlenmesi 

sürecinde özellikle konunun kendine has durumundan dolayı olasılığa dayalı olmayan 

örnekleme yöntemlerinden kasti (kararsal-amaçlı) örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 

Bu örnekleme yönteminde araştırmacı araştırma problemine cevap bulacağına inandığı kişileri 

kendisi seçer (Altunışık ve arkadaşları, 2007).  

2.5. Araştırma Analizleri 

Araştırma sonucunda anketlerden elde edilen veriler bilgisayara kaydedilerek veri seti 

oluşturulmuştur. İlgili veri seti SPSS istatistiki veri programında analize tabi tutulmuştur. 

Araştırma anketinden elde edilen yerli turistlerin demografik değişkenlerine ilişkin veriler 

yüzde ve sıklık değerleriyle analiz edilmiştir. Sıklık analizinden sonra ölçekteki likert tipi 

ifadelerin güvenirliği analiz edilmiştir. Değişkenlerin güvenirlik analizinde Alpha modelinden 

yararlanılmıştır. Güvenirlik analizinden sonra ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır.  
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3. BULGULAR 

3.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular 

Araştırmanın örneklem özelliklerine ilişkin genel bir değerlendirmenin yapılabilmesi için 

uygulanan sıklık analizi (Tablo 1) sonuçlarına göre katılımcıların %45,6’sı kadın ve %54,4’ü 

erkektir. Katılımcıların %26,8’i 15-24 yaş aralığında, %43,5’i 25-60 yaş aralığında ve 

%29,7’si 61 yaş ve üzerindedirler. Katılımcıların %35,5’i lise ve altı, %15,2’si önlisans, 

%34,4’ü lisans ve %14,9’u lisansüstü düzeyde eğitime sahiptirler. Katılımcıların %34,1’i 

öğrenci, %31,5’i özel sektör çalışanı, %11,6’sı kendi işini yapan, %11,9’u kamu çalışanı ve 

%10,9’u emeklilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %31,2’si 2500TL ve altında, %47,5’i 

2501TL-5000TL aralığında ve %21,3’ü 5001TL ve üzerinde aylık gelire sahiptirler. 

Katılımcıların %60,9’u günübirliğine ve %39,1’i konaklamalı olarak destinasyonu ziyaret 

etmişlerdir. Katılımcıların %81,2’si destinasyonu ve festivali ziyaretlerinden genel olarak 

memnun olduklarını ve %18,8’i destinasyonu ve festivali ziyaretlerinden genel olarak 

memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.  
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Tablo 1: Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları (n=276) 

Demografik Özellikler  Sayı (N) Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 

Kadın 126 45,6 

Erkek 150 54,4 

Yaş 

15-24 Yaş Aralığı 74 26,8 

25-60 Yaş Aralığı 120 43,5 

61 Yaş ve Üzeri 82 23,7 

Eğitim Düzeyi 

Lise ve Altı 98 35,5 

Önlisans 42 15,2 

Lisans 95 34,4 

Lisansüstü 41 14,9 

Meslek 

Öğrenci 94 34,1 

Özel Sektör Çalışanı 87 31,5 

Kendi İşini Yapan 32 11,6 

Kamu Çalışanı 33 11,9 

Emekli 30 10,9 

Aylık Gelir 

2500 TL ve Daha Az 86 31,2 

2501 TL-5000 TL Arası 131 47,5 

5001 TL ve Üzeri 59 21,3 

Seyahat Türü  Günübirlikçi  168 60,9 

Konaklamalı 108 39,1 

Genel Memnuniyet Düzeyi Memnun  224 81,2 

Memnun Değil 52 18,8 
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3.2. Güvenirlik Analizi Bulguları 

Bir araştırmada güvenirlik analizi; herhangi bir konuda örneklemi oluşturan birimler 

üzerinden veri toplamak amacı ile oluşturulan ifadelerin kendi aralarında tutarlı olup 

olmadığını test etmek amacıyla yapılır (Ural ve Kılıç 2005). Bu araştırmada kullanılan ölçeğin 

Alpha katsayısı ,921 olarak bulunmuştur. Elde edilen katsayı oranları ölçeğin güvenilir 

olduğuna işaret etmektedir. 

3.3. Faktör Analizi Bulguları 

Bu çalışmada açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi ile Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO-Örnekleme Yeterliliği İstatistiği) ve Bartlett’s Test of Sphericity (Bartlett’s 

Küresellik Testi) elde edilmektedir. Bartlett’s küresellik testi faktör analizi yapabilmek için 

değişkenler arasında gerekli olan ilişki düzeyinin yeterli olup olmadığını göstermektedir 

(p<0,05). Aynı şekilde KMO örneklem yeterliği de değişkenler arası korelâsyonun faktör 

analizi için yeterli olup olmadığına karar vermede kullanılır (Durmuş ve arkadaşları, 2010). 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda; sig. (p)=0,000 anlamlılık düzeyinde KMO değeri ,897 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca Barlett’s Testi sonucu 2189,671 olarak tespit edilmiştir. Bu 

oranın düzeyi ve elde edilen KMO değeri örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli 

ve uygun olduğunu göstermektedir. Çalışmada hem faktör yükleri açısından küçük hem de 

katsayısı küçük ifadeler (communalities) değerlendirme dışı bırakılarak faktör analizinin 

geçerliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Yapılan bu iki işlem sonucunda ölçekte yer alan 20 

ifadeden üçünün (festivaldeki ürün satıcılarının davranışlarını olumlu buldum, 

destinasyondaki alışveriş merkezlerinin fiyatlarını festivale göre daha uygun buldum ve 

destinasyondaki sokak ve cadde mağazalarının fiyatlarını festivale göre daha uygun buldum) 

ölçekten çıkartılmasına karar verilmiştir. Faktör analizi sonucunda özdeğeri birden büyük 17 

ifadeden oluşan üç boyut (Destinasyon Festival Memnuniyet Ölçeği) belirlenmiştir. Bu 

boyutlar toplam varyansın %61,183’ünü açıklamaktadır. Araştırmada elde edilen varyans 

oranı alınyazına göre kabul edilebilir bir düzeydedir (Altunışık ve arkadaşları, 2007). 

Araştırmada faktör analizine ilişkin boyutlar; Festival Organizasyonuna İlişkin Memnuniyet 

Algısı (FOMA), Festival Ürünlerine İlişkin Memnuniyet Algısı (FÜMA) ve Festival Genel 

Memnuniyet Algısı (FGMA) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca yerli turistlerin araştırma ölçeği 

boyutlarını değerlendirmelerine yönelik sonuçlara göre (Tablo 2); festival organizasyonuna 

ilişkin memnuniyetleri (x̃=4,58), festival kapsamında sunulan/satılan ürünlere ilişkin 

memnuniyetleri (x̃=4,51) ve festival genel memnuniyet (x̃=4,61) değerlendirmeleri yüksek ve 

pozitif düzeyde gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2: Araştırma Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları (n=276) 

İfadeler FOMA FÜMA FGMA Or

t. 

Festivalin iyi organize edildiğini düşünüyorum. ,807    

Festivali ve içerdiği etkinlikleri ilgi çekici buluyorum. ,795    

Festivali ve içerdiği etkinlikleri yeterli buluyorum.     

Festivalin tanıtımının yeterli yapıldığını düşünüyorum. 
,778 

  4,5

8 

Festivale ulaşım olanaklarını yeterli buluyorum. ,765    

Festival konusunda gerekli bilgilendirmeleri yeterli buluyorum. ,747    

Festivalde satılan ürünlerin fiyatlarını uygun buluyorum.  ,756   

Festivalde satılan ürünlerin kalitelerini yeterli buluyorum. 
 

,741  4,5

1 

Festivalde satılan ürünlerin çeşitliliğini yeterli buluyorum.  ,728   

Festivalde ürün satanları temiz ve bakımlı buluyorum.  ,709   

Festivalde satılan ürünlerin yöresel olanlarını tercih ediyorum.  ,695   

Festival kapsamındaki tüm etkinliklere katılmak istiyorum.   ,785  

Festival beklentilerimi tümüyle karşıladı.   ,761  

Festivale gelmekle doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.   ,754  

Festivalden genel olarak memnun kaldım. 
 

 ,726 4,6

1 

Gelecek yıllarda düzenlenecek festivallere de katılmayı düşünüyorum.   ,711  

Yakın çevreme festivali mutlaka tavsiye edeceğim.    ,704  

Özdeğerler  2,186 1,655 1,121  

Güvenilirlik Analizi-Alpha ,899 ,861 ,878  

Açıklanan Varyans (%) 23,741 19,985 17,457  

Toplam Açıklanan Varyans (%) 61,183 

KMO Yeterliği ,897 

Bartlett’s Küresellik Değeri 2189,671 

Sig. p değeri 0,000 

 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org          ISPEC                     12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

27 

4. SONUÇ  

Bu çalışmada Edirne destinasyonunu 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde ziyaret eden yerli turistlerin 

destinasyonda düzenlenen Hıdrellez ve Kakava Festivali organizasyonundan memnuniyet 

düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda uygulanan anket sonuçlarına 

göre araştırma katılımcılarının çoğunluğunun erkek, 25-60 yaş aralığında, lise ve altı düzeyde 

eğitime sahip, öğrenci, 2501TL-5000TL aralığında aylık gelire sahip ve günübirliğine 

destinasyonu ziyaret eden turistlerden oluştukları tespit edilmiştir. Katılımcıların yine büyük 

çoğunluğu destinasyonu ve festivali ziyaretlerinden genel olarak memnun olduklarını (%81) 

ifade etmişlerdir. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre araştırma ifadelerinin 

üç boyut altında kümelendikleri tespit edilmiştir ve ilgili boyutların; festival organizasyonuna 

ilişkin memnuniyet algısı, festival ürünlerine ilişkin memnuniyet algısı ve festival genel 

memnuniyet algısı olarak adlandırılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca destinasyonu ziyaret 

eden yerli turistlerin festival genel memnuniyet algılarının, festival organizasyonuna ilişkin 

memnuniyet algılarının ve festival kapsamında sunulan/satılan ürünlere ilişkin memnuniyet 

algılarının yüksek ve olumlu düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir.  

Yapılan bu araştırmanın ilgili alanyazına, destinasyon yönetim örgütlerine ve sonraki 

çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü ilgili konu başlığında Türkçe 

alanyazında hissedilen eksikliğin giderilmesi ve uygulama sonuçları anlamında ise Edirne 

destinasyonunda daha önce tamamlanmış bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini 

arttırmaktadır. Festivaller konusunda alanyazında ulaşılan çalışmalar ise kısmen memnuniyet 

perspektifinden konuyu ele alsalar da daha çok festivallerin yerel kalkınmaya, yerel kültüre, 

ekonomik gelişmeye, vb. yönelik etkilerine ve katkılarına odaklanmaktadırlar (Çulha ve 

Kalkan, 2016; Saçılık Yıldırım ve Çevik, 2017; Sert, 2017; Taştan ve arkadaşları, 2018; 

Erdem ve arkadaşları, 2018). Diğer yandan araştırma analizlerinden elde edilen sonuçların 

destinasyonların planlama ve pazarlama çalışmalarında yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çünkü destinasyonlarda turistlerin beklentilerinin, gereksinimlerinin ve memnuniyetlerinin 

sağlanması aynı zamanda memnuniyetsizlik yaratan durumların iyileştirilmesi veya tamamen 

ortadan kaldırılması turistlerin destinasyon seyahat niyetlerine ve tekrar ziyaret niyetlerinin 

oluşumuna doğrudan etki ettiği unutulmamalıdır (Milman ve Pizam, 1995; Tan ve Wu, 2016; 

Chen ve arkadaşları, 2017; Gürsoy ve arkadaşları, 2018; Hahm ve Severt, 2018). 

Memnuniyeti sağlanmış veya sağlanmamış turistlerin sosyal çevrelerini, aile bireylerini ve 

sosyal medya kullanıcısı olarak erişebilecekleri diğer takip gruplarını etkiledikleri de önemli 

bir gerçektir.  
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Memnuniyetsizliğin yayılma etkisi ve kişiler üzerindeki gücü düşünüldüğünde mevcut 

turistlerin sadakatinin sağlanması, yeni turist bulmanın maliyetlerinden kurtulma, vb. katkılar 

başta olmak üzere imaj, markalaşma, farklılaşma, rekabet edebilme vb. avantajları da elde 

etmek adına destinasyonların turistlerin memnuniyeti üzerine daha fazla odaklanmaları 

gerekli hale getirmektedir (Lewis ve arkadaşları, 1994; Karatepe ve arkadaşları, 2005). 

5. DEĞERLENDİRME 

Araştırmada maddi kaynak ve zaman kısıtlığından dolayı örneklem büyüklüğü ulaşılabilen 

yerli turistlerle sınırlı kalmıştır. Gelecekteki çalışmalarda araştırmaya dâhil edilecek turistlerin 

milletlerinin çeşitliliğinin ve örneklem kapsamının arttırılması araştırma sonuçlarının 

genellenmesi açısından olumlu katkılar sağlayacaktır. Ayrıca demografik değişkenlerde 

yapılacak değişiklikler ile farklı değişkenler açısından da turistlerin destinasyon festival 

organizasyonlarından memnuniyetlerinin ölçülmesi mümkün hale gelecektir. 
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УКРАИНСКО-ТУРЕЦКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

1919-1920-Х ГГ. В МЕМУАРАХ А. ЛОТОЦКОГО «В ЦАРЬГРАДЕ» 
 

Ольга Быкова 
(Киев,Украина) 

ABSTRACT 

The article deals with the peculiarities of the coverage of the Ukrainian-Turkish relations in 

the book of memoirs «In Tsargorod» by Oleksander Lototskyi (Constantinople – until 1930 

the official international name of Istanbul). The author tells about the events of 1919-1920, 

when he was in Turkey as a head of the diplomatic mission of the Ukrainian National 

Republic. The memoirs of a Ukrainian diplomat, published in Warsaw in 1939, contain 

valuable information about the direct activities of the Ukrainian Embassy and provide 

important material from its on the day-to-day work. At the same time, the research notes that 

O. Lototskyi critically evaluated the results of his own work in Turkey and warned the 

successors against repeating his mistakes. 

Oleksander Lototskyi was appointed Ambassador to Turkey in mid-January 1919, when the 

international situation was very difficult and unfavorable for Ukraine. The article points out 

that the author pays special attention in the memoirs to the recognition of the legitimacy of the 

Ukrainian state and, accordingly, the diplomatic mission, its relations with the authorities and 

the public of Turkey, especially with the western diplomatics and members of the business. 

The article provides information about the most important and actual cases at that time, which 

O. Lototskyi tried to solve: minimize Red Army replenishment by former Volunteer Army 

soldiers who were sent from Constantinople to their homeland in 1919; the return to the 

Motherland of captives during the First World War of Ukrainians who were in Turkey under 

the rule of the French and Germans; solving the problem of belonging to the Black Sea Fleet 

ships, some of which were in Turkish territorial waters after the war; establishment of the 

outreach and publishing work of the embassy. The activity of the Embassy of O. Lototskyi on 

the recognition independent the Ukrainian Orthodox Church by the Patriarch of 

Constantinople and the reasons why the question of recognition of autocephaly could not and 

have not been resolved are analyzed in detail.The author of the article notes that the 

exceptional value of the work «In Tsargorod» is provided by an extremely meticulous and 

convincing account of the author's personal observations and impressions, together with the 

use of unique documents and materials (letters, memoranda, correspondence with the Ministry 

of Foreign Affairs of Turkey, France, Britain, etc.). 

Keywords: Ukraine, Turkey, embassy, memories. 
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Введение 

 Дипломатические связи между Украиной и Турцией установились 9 февраля 1918 – 

после подписания мирного Брестского договора. Турецкая делегация во главе с 

великим визирем Талаат-пашой вместе с делегациями от Центральных стран – 

Германии, Австро-Венгрии, Болгарии признали УНР как независимое и суверенное 

государство. Договор также отменял все законы, регламенты и приказы, которые были 

выданы на территории каждой стороны, учитывая военное положение. Отдельные 

статьи регулировали вопросы репатриации пленных и интернированных, материальные 

компенсации. Предусматривались взаимные льготы. УНР и Турция договорились 

заключить консульскую конвенцию, а также другие акты [1]. 

В Киев были направлены Чрезвычайный и Полномочный Посол Ахмед Мухтар-бей и 

Консул Ахмед Ферид-бей [2, с. 148]. В то же время перед украинским посольством в 

Стамбуле возникло задание вести информационную деятельность с украинской 

стороны. В столице Османской империи в течение 1918-1922 гг., как отмечает Я. 

Дашкевич, сменилось четыре послы: Николай Левицкий (первый украинский посол) с 

апреля 1918 г. – от имени Центральной Рады, Михаил Суковкин с 30 октября 1918 г. – 

от имени гетманского Украинского государства, Александр Лотоцкий с 22 апреля 1919 

г. до 25 марта 1920 г. – от имени Директории УНР, князь Иван (Ян) Токарь-

Токаржевский-Карашевич – с марта 1920 г. до конца 1922 г. [3, с. 66]. 

Среди источников изучения истории украинско-турецких взаимоотношений того 

времени особое место занимает книга воспоминаний А. Лотоцкого «В Царьграде», 

изданная в Варшаве в 1939 году. В вынужденной эмиграции А. Лотоцкий оказался 

после окончательного разгрома УНР и установления на территории Украины советской 

власти. Находясь в Варшаве (а перед этим А. Лотоцкий проживал в Вене и Праге), он 

решил письменно зафиксировать важнейшие, по его мнению, события из своей жизни, 

тем самым оставить потомкам живые свидетельства непосредственного участника 

важных исторических событий времен УНР. Его воспоминания «Страницы прошлого» 

(Варшава, 1932-1934) и «В Царьграде», ставшие значительным явлением в украинской 

мемуаристике новейшей эпохи, охватывают значительный промежуток времени и 

содержат материалы о развитии украинской национальной революции, воспоминания о 

выдающихся деятелях национально-освободительного движения, мятежных событиях в 

Украине. Исключительную ценность воспоминаний об украинской дипломатической 

миссии в Турции «В Царьграде» обеспечивает чрезвычайно скрупулезное и 

убедительное изложение личных наблюдений и впечатлений автора вместе с  
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использованием им уникальных документов и материалов (ноты, обращения, 

меморандумы, переписка с МИД Турции, Франции, Великобритании и т.д.). 

Л. Быковский отмечает, что свои воспоминания А. Лотоцкий писал на основе 

собранных материалов и своих наблюдений, так как на протяжении длительного 

времени был «одной из центральных фигур упомянутой среды» [4, с. 107]. Как 

объяснял сам автор в предисловии: «Оторванный от родной земли, работал я ... в 

столице Турции на положении посла Украинской Народной Республики. К сему 

(написание воспоминаний – Авт.) побуждает меня также бедность нашей 

мемуаристики в области дипломатии. В очень ответственный момент нашей 

истории украинское правительство смогло отправить за границу для 

дипломатической работы многих своих представителей, заняв почти все важные, с 

дипломатической точки зрения, пункты. Наши дипломаты, хотя и не могли, в очень 

неблагоприятной международной ситуации, достигнуть желаемых результатов 

своего труда, но все же и в упомянутой ситуации, получали в этой работе опыт, 

каким бы ограниченным он не был, но все же в дальнейшем пригодится их преемникам. 

И опыт моей работы в Царьграде, какими бы малыми были практические 

результаты, так же, предполагаю, может быть полезен» [5, с. 5]. 

Результаты исследования 

Воспоминания А. Лотоцкого «В Царьграде» имеют следующие характерные признаки 

мемуарно-автобиографической прозы: воспроизведение собственной жизни на основе 

реальных фактов, авторская субъективность, высокая художественность, наличие среди 

персонажей реальных исторических лиц, ретроспективность, коммуникативное 

направление повествования. 

«В Царьграде» А. Лотоцкого относятся к источникам личного происхождения 

межличностной коммуникации с фиксированным адресатом. Свои воспоминания 

дипломат посвятил «светлой памяти жены». По словам мемуариста, именно жена, 

Нимфодора Лотоцкая, была ценнейшим источником, из которого он мог бы черпать и 

факты, и необходимые коррективы для своих воспоминаний. Упоминание конкретного 

адресата-собеседника, ее «невидимого участия» [5, с. 6] придает мемуарам «В 

Царьграде» непринужденно-доверительного тона, способствует проявлению авторской 

индивидуальности. В самых воспоминаниях автор неоднократно упоминает и жену, и 

детей, которые вместе с ним отправились в Турцию – дочь Оксану, переводчицу в 

Посольстве, и сына Бориса, ученика турецкого лицея Галата-сарай. 
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Мемуары состоят из пятнадцати разделов, каждый раздел имеет тематическое 

название: «Назначение послом в Турцию», «Путешествие в Царьград», «Внутреннее 

положение Турции после подписания мира», «Первые шаги в Царьграде», «Мое 

признание турецкими властями», «Под фактической оккупацией Антанты», «Дело 

украинского флота», «Добровольцы в Царьграде», «В сетях шайтана», «Во Вселенском 

Патриархате», «Информационная работа», «Специальные правительственные 

поручения», «Частная жизнь», «Моя отставка», «После войны и мировой 

конференции». 

Мемуары «В Царьграде» подаются в хронологической последовательности и 

охватывают период с января 1919 г., когда А. Лотоцкого назначили послом Украинской 

Народной Республики в Турции, и до июня 1920 г., когда Совет министров принял его 

отставку, а И. Токаржевского-Карашевича назначил управляющим делами Посольства 

в Турции. 

Международная ситуация в 1918-1919 гг. была неблагоприятной для Украины. 

Государства Четвертного союза, признавшие независимость Украины, потерпели 

поражение в Первой мировой войне. Поэтому страны Антанты были настроены 

враждебно к бывшей союзницы тех государств – Украине. Турция, проиграв Первую 

мировую войну, была фактически оккупирована – 13 ноября 1918 г. антантовские 

войска захватили Стамбул: «В Киев уже доходили сведения о довольно грубом 

хозяйствовании победителей... С тех пор как прекратилась война, ближайшем 

объектом восточной политики Антанты стала Турция, а Царьград (Константинополь 

– до 1930 года официальное международное название Стамбула – Авт.) стал центром 

той политики. В Царьграде были сосредоточены представительства государств 

Антанты на востоке и они собственно конкретизировали ее восточную политику» 

[5, с. 11]. 

Оккупационные власти – англичане и французы – вели себя враждебно по отношению 

к украинцам. Антантовские политики, видя угрозу в большевизме, поддерживали 

белогвардейцев, осевших в Царьграде. А. Лотоцкий писал: «Здесь, на Босфоре, к 

которому так стремились добраться участники Антанты, сосредоточилась 

интеллектуальная и военная сила бывшей России: руководство тогдашнего 

российского правительства, военное руководство Добрармии, широкий аппарат 

политической контрразведки российской и – в тесном с ней контакте – союзной, 

аппарат прессовой службы... Военные представители Антанты, которые заменяли в 

побежденной Турции представителей дипломатических, помогали своей бывшей  
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союзнице не только военными средствами..., но и другими самими разными способами. 

А среди тех способов не последнее место занимали – пассивные или очень активные – 

препятствия деятельности украинского дипломатического представительства» [5, с. 

6]. Этому способствовала и пророссийская деятельность украинского посла М. 

Суковкина, которого назначил гетман П. Скоропадский, и который, с упадком 

гетманата, занял враждебную для украинской государственности позицию. 

Мемуары являются субъективными по своей природе, поэтому при сопоставлении 

различных текстов об одном и том же периоде, об одних и тех же людях, могут 

совпадать лишь факты, имена реальных людей, даты, однако трактовка этих событий, 

характеристика исторических персонажей может различаться из-за индивидуально-

субъективного восприятия событий или лиц каждым конкретным мемуаристом. В 

случае с воспоминаниями «В Царьграде» мы видим, что А. Лотоцкий дает чрезвычайно 

точную и беспристрастную оценку событиям и персонажам. Так, И. Такоржевський-

Карашевич, который также оставил письменные воспоминания о работе в Турции, 

охарактеризовал М. Суковкина, как человека, «для которого Украина была лишь 

частью великой России» и поэтому «защищать интересы суверенной Украины, 

независимости которой он вовсе не желал, он, разумеется, не собирался» [6, с. 26]. 

Ситуацию осложняло и то, что в Украину не доходила полная информация о состоянии 

дел в Турции, поскольку турецкий посол Ахмед Мухтар-бей в то время уже уехал в 

Константинополь. 

Учитывая все эти обстоятельства, Директория решила отправить новый состав 

Посольства в Турцию, тогдашний председатель Совета министров В. Чеховский «очень 

сей план отстаивал, потому что придавал большое значение признанию цареградским 

патриархом автокефалии украинской церкви» [5, с. 11], а А. Лотоцкого, как бывшего 

министра вероисповеданий, назначить послом в Турции. По мнению А. Лотоцкого, 

решающим фактором в назначении его послом стало то, что его считали специалистом 

в церковных делах [5, с. 11]. Исследователь В. Швыдкой считает, что послом в Турции 

А. Лотоцкий стал благодаря тому, что был едва ли не единственным при тогдашних 

правительствах, кто настойчиво и последовательно отстаивал автокефалию церкви 

[7, с. 34].  

В состав посольства вошли: Оксана Лотоцкая, дочь А. Лотоцкого, П. Чикаленко, В. 

Приходько, А. Коваленко, М. Ковальский, военный атташе полковник В. Кедровский, 

его заместитель генерал Остафиев, юристконсульт В. Радзимовский, курьеры П. 

Линкевич и В. Желехивский. Перед отъездом В. Чеховский собрал послов на  
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совещание, поведал об общей международной ситуации, в частности о международном 

положении Украины, очертил основные направления работы дипломатической службы 

за рубежом.  

Личный состав Посольства выехал из Киева 26 января, а сам А. Лотоцкий вместе с 

двумя чиновниками остались еще на три дня для улаживания различных 

формальностей. Еще на два-три дня чиновники задержались в Виннице, куда с 

наступлением большевистских войск переехало много государственных учреждений. 

Кратчайший путь в Стамбул лежал через Одессу, но поскольку этот город был 

оккупирован антантовскими войсками, пришлось ехать почти через всю Центральную 

Европу и, как отмечает А. Лотоцкий, «это уже было испытанием человеческого 

терпения» [5, с. 15]. Украинская делегация добиралась до места аккредитации из 

Станиславова, где тогда находилось правительство и заседал парламент Западно-

Украинской Народной Республики, через Лавочное в Будапешт, Вену. В Вене, ожидая 

на французские визы, без которых невозможен был въезд в Турцию, посольству 

пришлось задержаться. Там А. Лотоцкий ближе познакомился с украинским послом, 

«глубоко убежденным консерватором и гетманцем» В. Липинским, который 

«добросовестно выполнял обязательства при новой власти, как украинский 

государственник, служил государственной идеи» [5, с. 16], советником Посольства кн. 

Яном Токаржевским-Карашевичем, секретарем венского Посольства А. Семенивом, 

М. Васильком, который сумел предоставить украинской делегации помощь в выплате 

«австрийской казной аккредитив украинского правительства, когда оплату таких 

акредитив было уже фактически прекращено» [5, с. 17]. В Вене А. Лотоцкому удалось 

пообщаться с бывшим турецким великим визирем Хильми-Пашей, который 

предоставил ценную информацию о тогдашней политической ситуации в стране и 

вручил письмо турецкому министру иностранных дел с просьбой помочь украинскому 

послу в выполнении его задач. 

Узнав, что в Праге находится французский посол генерал Пелле, А. Лотоцкий 

отправился туда, ему удалось получить визы для целого состава Посольства и 

делегация продолжила дальше свое путешествие через Югославию «очень простым 

способом, даже крестьянскими телегами» [5, с. 19] в Венецию, откуда по железной 

дороге через всю Италию к Бриндизи, а уже оттуда шесть дней, не заходя ни в один 

порт, − пароходом в Царьград. 

В своих воспоминаниях А. Лотоцкий акцентирует внимание на украинско-турецких 

политических (дипломатические переговоры Б.  
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Хмельницкого с Портой относительно союза или даже протектората над Украиной, 

формальный союз между Украиной и Османской империей при гетмане П. Дорошенко, 

политическое убежище украинской военной эмиграции после разрушения Сечи, 

заявления Талаат-бея представителям «Союза освобождения Украины» о поддержке и 

помощь Турции этому Союзу), военных (казацкие морские походы, участие 

Сагайдачного в боях с османским войском под Хотыном, походы гетмана М. 

Дорошенко на Крым в 1626-1628 гг.), информационных (положительный отзыв в 

турецкой прессы на деятельность СОУ), культурных (казацкие думы и песни о 

турецкой неволе) отношениях, видит перспективы дальнейшего их добрососедского 

налаживания благодаря взаимному осознанию общих интересов Турции и Украины, 

понимает, что отношения между украинским государством и его южной соседкой во 

многом будет зависеть от начальных шагов его дипломатической миссии. 

Также А. Лотоцкий достаточно ознакомлен с внутриполитическим положением Турции 

в начале и после завершения Первой мировой войны. Он негативно оценивает 

правления комитета «Единение и прогресса», который пришел к власти после падения 

режима султана Абдул-Гамида, обвиняет младотурок в фанатичной нетерпимости к 

гражданам немусульманского вероисповедания и истреблении армян. Так же 

критически отзывается А. Лотоцкий и о новом правительстве Дамад-Ферид-Паши, 

который хоть и манифестировал свой полный разрыв с предыдущей политикой 

национальной нетерпимости во внутренних делах, однако не смог обеспечить 

проведение необходимых для страны реформ. 

Особенно позорным для Высокой Порты, по мнению мемуариста, была Парижская 

мирная конференция, на которой было принято решение без присутствия турецких 

представителей отделить Армению, Сирию, Палестину, Аравию и Месопотамию от 

Османской империи, а когда турецкая делегация таки прибыла в Париж, то «на их 

притязания не обратили там внимания, − скоро их вернули обратно без всяких 

последствий, причем председатель конференции обратился к ним в конце с письмом в 

унизительном тоне» [5, с. 27]. Фактически империя прекратила свое существование, 

поскольку ее владения ограничивались территорией Малой Азии и Восточной Фракии. 

В своих мемуарах А. Лотоцкий заостряет внимание на особо безвыходном положении 

государства с началом оккупации малоазийского побережья силами Антанты: 

греческие войска захватили Измир (Смирну), итальянские – Анталию, французские – 

Адану, а в самом Константинополе вся власть принадлежала союзным войскам. 
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Унижение со стороны западных государств, иностранная интервенция, неспособность 

собственного правительства отстаивать национальные интересы привели к всплеску у 

значительной части турок патриотических чувств. В Анатолии началось движение 

сопротивления. Масштабность протестных акций отмечает и А. Лотоцкий в своих 

воспоминаниях: «Надо было видеть грандиозные митинги в мечетях и на площадях 

перед мечетями, даже митинги доныне замкнутых по домам женщин, чтобы понять, 

какой пожар неосторожно зажжен в турецкой душе» [5, с. 28]. Проводником 

национального движения стал Мустафа Кемаль-паша, который имел богатый опыт 

военной и дипломатической службы. Он считал, что политика турецкого правительства 

все больше заводит страну в тупик, поэтому следует не учитывать правительственные 

директивы, а решительно добиваться освобождения страны от оккупантов. В своих 

мемуарах А. Лотоцкий высоко оценивает деятельность Мустафы Кемаля: «Этот 

молодой генерал (тогда ему было чуть больше 40 лет) имел большие способности в 

самых разных сферах – военной, политической, социальной, культурной. Пользовался 

большой популярностью среди турок... Ему было суждено сыграть решающую роль в 

жизни Турции в то ее переломное время, когда на исторических весах лежала ее 

судьба» [5, с. 29]. 

Анализируя ситуацию, в которой оказалась страна, проиграв войну, А. Лотоцкий 

отмечает, что благодаря росту, преобразованиям и возрождению своей национальной 

силы из всех «побежденных государств она лучше всех вышла из тяжелого и 

униженного положения, которое предназначалось для побежденных, и стоит теперь 

уже на одной линии с бывшими победителями» [5, с. 25]. 

А. Лотоцкий в своих воспоминаниях дает положительную характеристику и 

дальнейшей деятельности Мустафы Кемаля. Президент Мустафа Кемаль полностью 

изменил идеологическую парадигму Турции. Если Османская империя 

позиционировала себя как исламское государство, оплот и защитник всех 

«правоверных», то республика Мустафы Кемаля – как национальное государство турок. 

Нормы традиционного мусульманского права шариата были заменены законами 

европейского образца, были отменены феодальные земельне отношения, финансовая 

система страны была выведена из-под контроля иностранного капитала, развивалась 

промышленность и сельское хазяйство. Все учебные заведения в стране стали 

государственными, а школы начали работать по европейским методам обучения. Для 

упрощения и придания турецкому языку естественности были устранены длинные и 

неудобные конструкции арабского и персидского происхождения, был внедрен  
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латинский алфавит. Важность реформ Мустафы Кемаля отмечает и А. Лотоцкий: «Все 

эти реформы превратили Турцию с униженного конфессионального государства в 

государство современное с широкими перспективами всестороннего развития» 

[5, с. 29]. 

В Стамбул украинская делегация прибыла 23 апреля 1919 года и застала дела 

Посольства «в состоянии полной дезорганизации. Специального помещения для него 

уже не было, официальный адрес показывал на частное помещение одного из 

чиновников» [5, с. 29]. Такое положение дел подтверждает в своих воспоминаниях и 

И. Такоржевский-Карашевич, отмечая, что А. Лотоцкий с «несколькими новыми 

сотрудниками застал очень запутанную и тяжелую ситуацию» [6, с. 26]. Главной 

причиной такой ситуации была антиукраинская, пророссийская деятельность бывшего 

посла гетманского Украинского Государства М. Суковкина. Как отмечает А. Лотоцкий, 

его деятельность «мало того, что была принципиально враждебной украинским 

государственным интересам, она еще и вызвала полное разрушение всего делового 

аппарата Посольства. Господин Суковкин прибыл в Константинополь с 

определенными русско-унификационными тенденциями и в разговорах с сотрудниками 

откровенно высказывался, что о государственной самостоятельности Украины не 

может быть и речи, потому что Украина не имеет мощной силы, чтобы защитить 

свою независимость» [5, с. 35-36]. Это свидетельствует и И. Такоржевский-Карашевич, 

указывая на первоочередной задаче миссии А. Лотоцкого: «Было ясно, что 

антигосударственная, чтобы не сказать хуже, позиция предыдущего посла Суковкина, 

выразительно pycoфильское наставление оккупационных факторов, а также 

распущенность многочисленных беженцев ставят для посольства первой задачей: 

упорную борьбу с русскими и иx действиями» [6, с. 26]. Сам А. Лотоцкий так 

описывает начало работы своего посольства: «Негативное отношение союзной военной 

власти, несвободное положение турецкого правительства под союзной оккупацией, 

деструктивная деятельность бывшего украинского посла – все это создавало 

обстоятельства, очень неблагоприятные для деятельности и в первую очередь для 

самого существования украинской дипломатической миссии» [5, с. 38]. Анализируя все 

эти неблагоприятные обстоятельства, А. Лотоцкий отмечает, что главной причиной 

затягивания его признание со стороны турецких властей было опасение «унизительного 

отношения со стороны оккупантов за признание посла непризнанного ими 

государства» [5, с. 39]. 
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Однако, несмотря на все эти трудности и препятствия, работа посольства УНР 

медленно налаживалась. Прежде всего этому способствовала личный характер 

А. Лотоцкого, его дипломатический талант и невероятная работоспособность. «По 

натуре человек он очень хороший, − вспоминал его И. Токаржевский-Карашевич, − но 

казался очень строгим, чтобы не стать слишком мягким... Враги его могли убедиться, 

что он никогда не думал о мести за причиненную ему и его близким обиду. Наказанием 

у него было, когда он от кого-то отворачивался, и было это всегда за какое-то 

нарушение принципов, которые он считал незыблемыми» [8, с. 63]. 

Получив признание, хотя, как отмечает А. Лотоцкий, и «полуофициальное», 

украинское посольство установило постоянные деловые контакты с Высокой Портой. 

А. Лотоцкий отмечает и очень внимательное отношение к нему со стороны турецкого 

министерства иностранных дел. Так, когда однажды он прибыл на назначенную 

министром Софа-беем встречу, его встретил заместитель Решад-бей. «Решад-бей, 

очевидно, заметил мое недовольствие тем, что министр не сообщил мне о замене, и в 

тот же день министр был с визитом в моем частном доме» [5, с. 40]. 

А. Лотоцкий постоянно акцентирует внимание на своей преданности общеукраинским 

интересам во время дипломатической миссии в Турции, поэтому много места в его 

мемуарах уделено именно этому аспекту. Он отмечает, что все время своей 

деятельности Посольство стояло на страже украинских интересов и хотя сила 

Посольства имела в основном декларативный характер «без украинского 

представительства в Царьграде враждебна Украине акция (оккупация Антантой 

Одессы и других портов Черного моря – Авт.) набрала бы большую агрессивность и 

значительно большие размеры» [5, с. 43]. Так, украинское посольство направило 

представителям Антанты три ноты протеста по поводу поддержки войск генерала 

Деникина, который не признавал государственной независимости Украины и 

претендовал на ее территорию. 

Среди других наиболее важных и актуальных в то время задач, которые пытался 

решить А. Лотоцкий как посол, было возвращение на родину плененных во время 

Первой мировой войны украинцев. Это дело частично было улажено – галичан и 

буковинцев с помощью румынского посла удалось вернуть домой, а вот украинских 

пленных, которых вывезли из Германии для строительства железной дороги возле 

Гайдар-Паши, местная оккупационная власть не отпустила. Как отмечает А. Лотоцкий,  
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«Посольство об этой категории пленных сообщило нашу дипломатическую миссию в 

Лондоне для соответствующей акции перед центральным английским 

правительством» [5, с. 46]. 

Посольство также направило французскому представительству ноту протеста по 

поводу передачи военных бывшей российской армии, треть которых были украинцы, 

воевавшие в антантской армии и попавшие в плен к немцам, большевикам для обмена 

на подданных союзных государств: «Посольство подало меморандум, отмечая, что 

таким способом французские власти увеличивают силы большевиков, против тех 

государств, которые воюют с ними, и прежде всего против Украины ее же 

собственными горожанами» [5, с. 46]. Также А. Лотоцкий отмечает неравноценность 

такого обмена, поскольку «к большевикам в Одессе и Очакове попало более двух тысяч 

бывших солдат, в обмен на которых большевики отдали в Одессе 100 человек 

иностранцев и россиян, а в Очакове вовсе ничего не отдали» [5, с. 46]. 

Немало усилий, как видно из воспоминаний, А. Лотоцкий приложил к решению 

проблемы принадлежности кораблей Черноморского флота, часть из которых после 

войны находилась в турецких территориальных водах. Но это дело не было решено в 

пользу Украины из-за препятствования стран Антанты (прежде всего Франции): 

«Украинский флот медленно “иссякал”, будучи “на вечность” отданный в аренду, 

продаваемый и другими способами исчезая между пальцев его случайных хозяев. 

Остальные остатки нашего флота, в том числе старые военные корабли..., 

перевезены в Бизерты и проданы там на лом» [5, с. 54-55]. 

Невероятными усилиями А. Лотоцкому удалось наладить информационно-

пропагандистскую и издательскую работу посольства. В своих мемуарах он отмечает 

чрезвычайную важность этого аспекта своей деятельности, поскольку из-за близости и 

постоянства связей Константинополя с Украиной, он фактически был главным 

источником, из которого европейская пресса информировалась о событиях в Украине. 

А. Лотоцкий понимал, что и для успешной деятельности самого Посольства 

необходима была хорошо организованная информационная служба. Единственным 

источником, из которого представительства государств Антанты получали 

информацию, были русские добровольческие круга. Российская прессовая служба в 

Стамбуле была развита достаточно сильно, поскольку «Добровольческое командование 

тратило на прессовую агитацию большие деньги. Кроме субсидированной французской 

прессы (“L'Entente”, “Stambul”), мало оно специальные агентства, которые 

безоглядно подделывали всякие сведения в российских интересах» [5, с. 105-106]. 
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Агентуры тех учреждений проводили постоянную агитацию против Украины, 

распространяя ложную информацию: «Нормальная фантазия представить не может, 

что придумывали такие фабрики фальшивых известий. В частности обо мне 

“Освага” писал, что я – “бҍглый матросъ”, бежал в Царьград, похитив сестру 

милосердия из военного госпиталя, ограбив перед тем какую княгиню Горчакову» [5, с. 

106]. В прессовом деле украинское посольство было в очень тяжелом положении, 

поскольку «оторванные от мира своеобразными союзными границами, мы знали о 

событиях в Украине чуть ли больше, чем рядовой стамбулец» [5, с. 106]. 

Первые месяцы Посольство информировало турецкие правительственные и 

общественные круги через турецкую прессу, где кроме информационных сообщений и 

больших по объему материалов об Украине, в газете «Ифгам» (ч. 36) за 4 сентября 

1919 г. было опубликовано интервью с А. Лотоцким и его дочерью Оксаной. В этом 

интервью А. Лотоцкий между прочим заявил: «Турция и турки в общественном мнении 

украинцев заняли очень ценную позицию, опирающуюся на исторические воспоминания. 

Я не имею ни малейшего сомнения, что эти два государства будут в будущем 

настоящими союзниками» [5, с. 107]. Из воспоминаний А. Лотоцкого, журнал 

«Ифгам», редактором которого был Гусейн Рагиб-бей, из всех столичных изданий 

наиболее охотно печатал вести об Украине. 

Кроме прессовой информации, которая сообщалась в турецких и других изданиях, 

Посольство начало издательство брошюр, которые должны были освещать украинское 

дело. С дополнениями А. Лотоцкого была переиздана на турецком языке брошюра 

«Турция и Украина». На тему автокефалии украинской церкви на греческом языке был 

издан меморандум, который А. Лотоцкий подал константинопольскому православному 

патриарху. А. Лотоцкий подготовил к печати два сборника на французском языке – 

один «L'Ukraine independante», с краткими статьями на тему государственной 

независимости Украины, второй – несколько больший по объему, в котором, кроме 

статей основополагающего содержания, была информация о деятельности украинских 

дипломатических учреждений за рубежом. 

Как вспоминает А. Лотоцкий, украинскому информационно-издательскому делу 

постоянно препятствовала враждебная деятельность российских сил – так, в результате 

специальных распоряжений местной союзнической власти из турецких изданий 

исключался любой материал с украинской тематики – не только статьи, не только 

информационные сообщения, но и само название Украина вычеркивали. Поэтому из 

назначенных к печати брошюр удалось выдать только две − «Турция и Украина» на  
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турецком языке и «Меморандум по делу автокефалии» на греческом языке. Обе 

брошюры на французском языке союзническая цензура не выпустила из типографии. 

А. Лотоцкий как посол достаточно критически оценивал результаты собственной 

деятельности в Турции и предостерегал преемников от повторения своих ошибок. Так, 

А. Лотоцкий очень болезненно переживал, что ему не удалось добиться желаемого 

результата по признанию Вселенским Патриархом автокефалии Украинской 

Православной Церкви. По его мнению, дело независимости украинской церкви «имеет 

серьезное значение вместе с делом независимости государственной и почти в той же 

мере стоит бельмом в глазах тех, кто национальное освобождение украинского 

народа считает несправедливостью для “единаго русскаго народа” [5, с. 81], поэтому 

в своих мемуарах А. Лотоцкий подробно анализирует все объективные, а также чисто 

формальные причины, почему ему не удалось решить вопрос о признании Вселенским 

Патриархатом украинской автокефалии. 

Формальной преградой для начала работы в деле оказания Томоса украинской церкви 

было промедление со стороны Высокой Порты признания А. Лотоцкого как посла. 

Когда все формальности были решены, украинскую делегацию во главе с А. Лотоцким 

с надлежащими почестями принял местоблюститель Патриаршего престола 

митрополит Дорофей. Эта встреча имела дипломатический характер. На следующий 

день по приглашению А. Лотоцкого, митрополит Дорофей вместе с секретарем Синода 

архимандритом Дионисием, посетили украинского посла. А. Лотоцкий 

проинформировал гостей о церковных делах в Украине. Однако митрополит 

дипломатично избегал конкретных заявлений. «Сразу же пришлось мне, − вспоминал 

А. Лотоцкий, − столкнуться практически со своеобразной восточной дипломатией, с 

достаточно наивным стараниям прикрыть и спрятать то, что с очевидностью 

наверх выступало» [5, с. 88]. А. Лотоцкий основной причиной промедления в деле 

признания украинской автокефалии видел то, что духовенство боялось возрождения 

«растерзанного и обессиленного бывшего российского великана и тяжелой мести за 

нарушение его интересов» [5, с. 88-89]. Кроме того, не способствовало решению 

церковной дела военно-политическое положение Украины во второй половине 

1919 года – в то время правительство Директории не контролировало большинства 

территории Украины, а «виды на победу украинской армии казались очень 

проблематичными» [5, с. 89]. Сказалось и то, что пророссийски настроенный 

епископат, который в эмиграции занял высокие клерикальные должности, активно  
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противодействовал делу о признании Украинской церкви, распространяя «всякие злые 

сплетни» и «неслыханные вещи об украинских “зверства”» [5, с. 92]. 

В нерешении дела предоставления Томоса украинской церкви сыграл большую роль и 

приход в Царьград союзной власти и это «стало для Фанара формальным поводом для 

промедления» [5, с. 92]. Константинопольского Патриарха Германа за его 

«германофильство» союзники отстранили от патриаршего престола и он жил на одном 

из островов возле Константинополя. Официально престол был свободным и это давало 

повод «ссылаться на отсутствие главы церкви, который был бы уполномочен 

признать автокефалию данной церкви» [5, с. 93]. 

Еще одним препятствием на пути к признанию автокефалии украинской церкви стала 

греко-турецкая война. Пользуясь протекцией Антанты, греки стремились реванша за 

несколько столетий пребывания в составе Османской империи, оккупировали Измир, 

поэтому турецкое Министерство иностранных дел намекнуло А. Лотоцкому на 

нежелательности контактов с представителями «греческого элемента» в Турции. Как 

видно из воспоминаний, в деле оказания Томоса Украинской Православной Церкви 

переплелись религиозные, политические, военные и моральные факторы и «все эти 

обстоятельства, вместе взятые, создавали глухую стену, об которую разбивалась 

дело» [5, с. 93]. 

Хотя в воспоминаниях А. Лотоцкий основное внимание уделяет перипетиям признания 

легитимности Украины как независимого государства и, соответственно, своей 

деятельности как главы дипломатической миссии Украинской Народной Республики, 

взаимоотношениям с властными структурами и общественностью Турции и особенно – 

западными дипломатическими и деловыми кругами, однако вне его внимания не 

остается и турецкий колорит, архитектура Стамбула, быт и традиции турок. 

Особенно акцентирует А. Лотоцкий на положении женщины в тогдашнем турецком 

обществе. Так, он замечает, что турчанки в основном проводят время дома, а когда 

выходят на улицу, то прячут лица под чаршафом, «даже когда турчанка, хотя и в 

чаршафе, идет по улице в обществе не турка, то ей угрожает арест полиции» 

[5, с. 133-134]. По мнению А. Лотоцкого, отсутствие женщины в общественной жизни 

придавало «той жизни своеобразный ... односторонний характер» [5, с. 134]. 

В своих мемуарах А. Лотоцкий вспоминает и о выходцах из Украины в Турции. Автор 

фиксирует каждую встречу с бывшими земляками и о них у него остались негативные 

воспоминания, поскольку именно они больше всего портили украинскую репутацию в 

Стамбуле. Прежде всего это военнослужащие, бывшие старшины Украинской армии,  
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которые «разложились в тогдашних условиях безответственности и безнаказанности 

на чужой территории» [5, с. 69] и «деятельность которых способствовала снижению 

украинского престижа в Царьграде» [5, с. 60]. Таковы бывшие украинские генералы 

Прохорович и Райский, которые проявляли себя заклятыми врагами Украины; генерал 

Дашкевич-Горбацкий, который агитировал людей вступать в деникинскую армию; 

генерал Мустафин, бывший мэр Одессы, который убеждал общественность не иметь 

дел с украинским посольством; полковник Козинец, который не раз обращался к А. 

Лотоцкому за помощью, а после поехал к Деникину; бывший военный атташе УНР при 

союзном командованию в Одессе, который просил у А. Лотоцкого денег, а сам тратил 

большие суммы в ресторанах; старшина Ч., который оказался вражеским агентом. 

Обращает внимание в своих мемуарах А. Лотоцкий и на русскую эмиграцию, которая 

так массово осела в Стамбуле, что этот город стал «как каким-то российским центром» 

[5, с. 64]. Русская эмиграция, как пишет А. Лотоцкий, была представлена дипломатично 

(миссия Деникина), военно (добровольческие штабы и контрразведки, тысячи беглых 

добровольцев, морская база добровольческой армии), кроме того, было много 

российских политических и общественных деятелей. Все они препятствовали работе 

украинского Посольства, распространяя недостоверную информацию и провоцируя 

различные диверсии. Так, российская контрразведка спровоцировала турецких 

чиновников на обыск в Посольстве УНР, что чуть не привело к аресту украинского 

дипломата. 

В воспоминаниях А. Лотоцкого упоминаются турецкие общественно-политические и 

культурные деятели, с которыми ему удалось установить дружеские отношения. Это – 

бывший турецкий посол в Киеве Ахмед Мухтар-бей, бывший турецкий консул в 

Украине Фарид-бей Тек, редактор газеты «Ифгам» Гусейн Рагиб-бей Байдур, бывший 

посол и вице-президент сената, поэт, драматург и переводчик Абдулгак-Хамид, 

композитор Зиа-паша, который написал гимн в честь Украины, посол Киазим-паша, 

коллекционер турецкой старины Решид-бей и др. 

В 1920 г. общая ситуация в Украине чрезвычайно осложнилась. Армия УНР, потерпев 

поражение в войне с большевиками, отступила за Збруч, на большей территории 

Украины был установлен советский строй, а Западная Украина вошла в состав Польши. 

Весной 1920 г. А. Лотоцкий вынужден был подать в отставку и уехать в эмиграцию в 

Вену. 

Мустафа Кемаль, ища поддержки в борьбе с греческими войсками, которые 

оккупировали Восточную Фракию и Западную Анатолию, вел переговоры с советским  
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руководством и их следствием стал Московский договор, заключенный 16 марта 

1921 г. Отдельный договор был подписан между Украинской Социалистической 

Советской Республикой и Турцией 21 января 1922 г. В этом договоре правительство 

УССР признает Турцию и ее правительство, как это было указано в договоре от 

16 марта 1921 г., а Турция признает УССР независимым и суверенным государством. 

Кроме того, в 1921 г. в Константинополь прибыла специальная торговая миссия от 

советского правительства, которая, ведя переговоры с турецкими официальными 

кругами, целенаправленно доказывала, что большевики уже готовы начать реальные 

торговые отношения между двумя странами. Таких гарантий от имени правительства 

УНР, которое пребывало в эмиграции и не имело реальной власти на территории 

Украины, украинское посольство дать не могло. 

Выводы 

 Мемуары А. Лотоцкого «В Царьграде» насыщенны реальными фактами, содержат 

авторские оценки и сравнения, поэтому их можно рассматривать как исторический 

источник, который основательно освещает ход украинско-турецких 

межгосударственных отношений и дает современному читателю возможность понять, в 

каких сложных условиях начала ХХ в. формировалась Украина как независимое 

государство. 
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TÜRKİYE'DE ÖZ DÜZENLEMELİ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME 

ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL (Sorumlu Yazar) 

Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR 

Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü  

ÖZET 

Sistematik bir derleme olan bu çalışma, Türkiye'de öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme 

araştırmalarındaki mevcut eğilimleri belirlemeye odaklanmaktadır. Sistematik derlemelerde, 

araştırmacılar, bir araştırma konusuyla ilgili ikincil verileri, dahil etme-hariç tutma ölçütlerine 

dayanarak toplar ve en sonunda ilgili araştırma alanındaki bilgi birikiminin bir portresini 

sağlamak amacıyla birincil araştırmadan elde edilen bulguları sentezler. Bu bağlamda, bu 

çalışma, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan araştırma makalelerine ve yüksek 

lisans tezleri ile doktora tezlerine dayanarak, öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme hakkındaki 

ilgili alan yazını sistematik olarak gözden geçirmeyi ve bu alanda yapılmış çalışmaları 

belirlenen özellikleri bakımından sentezlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya dahil edilen 

makaleler TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizinde taranan ve Türkiye'deki akademik dergilerin 

TÜBİTAK ULAKBIM standartlarına göre yönetildiği bir platform olan Dergipark'ta bulunan 

makalelerdir. Araştırmaya dahil edilen yüksek lisans ve doktora tezleri ise Yükseköğretim 

Kurulu'nun ulusal tez merkezinde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp) 

ulaşılabilir durumda olan tezlerden oluşmaktadır. İlk aramada kullanılan terimler arasında “öz 

düzenlemeli çevrim içi öğrenme”, “öz düzenleme” veya “öz düzenlemeli öğrenme” ve 

“çevrim içi öğrenme” veya “uzaktan öğrenme” veya “uzaktan eğitim” bulunmaktadır. Seçilen 

makaleler ve tezler sistematik olarak incelenmiş ve araştırmanın amacı veya araştırma 

soruları, araştırma deseni, evren ve örneklem ya da katılımcılar, veri toplama araçları, 

güvenilirlik ve geçerlilik testleri, veri analizleri ve öne çıkan bulgular gibi araştırma 

özellikleri bir elektronik tabloda (yayın sınıflandırma formunda) kodlanmıştır. Daha sonra, bu 

özellikler çerçevesinde çevrim içi öğrenme ortamlarında öz düzenleme becerileri üzerine 

yapılan araştırmalardaki mevcut genel eğilimler, yapılan araştırmalardaki ortak ve farklı 

yönler sunulmuş ve araştırılmaya ihtiyaç duyulan alanlar üzerine tartışma ve yorumlamalar 

yapılmıştır. Çalışma bulgularının Türkiye'deki çevrim içi öğrenme bağlamlarında 

öğrenenlerin öz düzenlemelerine ilişkin mevcut araştırmaların bütüncül bir portresini 

sağladığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: öz düzenleme, çevrim içi öğrenme, Türkiye, sistematik derleme 
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TRENDS IN SELF-REGULATED ONLINE LEARNING RESEARCH IN TURKEY 

ABSTRACT 

This study, which is basically a systematic review, focuses on determining current trends in 

self-regulated online learning research in Turkey. In systematic reviews, researchers collect 

secondary data on a subject of study based on pre-determined criteria of inclusion-exclusion 

and synthesize findings from the primary research in order to eventually provide a portrait of 

what has been accumulated in the related research area. In this sense, this study aims to 

systematically review and synthesize relevant literature on self-regulated online learning 

based on empirical research articles and master’s theses and doctoral dissertations in Turkey 

between the years of 2010-2020. The articles included in the research are those indexed in 

TUBITAK ULAKBIM TR Index and those provided in Dergipark, a platform where 

academic journals in Turkey are moderated by the standards of TUBİTAK ULAKBIM. The 

theses and dissertations included in the research are those which are available on the national 

theses center of Council of Higher Education  

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp ). The terms that have been used in the 

initial search include “self-regulated online learning”, “self-regulation” or “self-regulated 

learning” and “online learning” or “distance learning”. Selected articles were systematically 

reviewed and coded individually in a spreadsheet (publication classification form) on which 

the article characteristics such as purpose/research questions, design, setting and participants, 

data collection tools, reliability and validity tests, data analyses, and prominent results were 

noted. Current trends in self-regulated online learning research in Turkey, the common and 

diverging aspects of the available studies are presented and finally, discussions and 

interpretations were made on the areas that need further research. The findings of the study 

are hoped to eventually provide a holistic portrait of current research on learner self-

regulation in online learning contexts in Turkey. 

Keywords: self-regulation, online learning, Turkey, systematic review 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin eğitime entegre edilmesiyle birlikte yaşanan dönüşüm kapsamında öğretim 

odaklı yaklaşımlar yerini öğrenme ve öğrenen odaklı yaklaşımlara bırakmıştır. Bu dönüşüm 

beraberinde çehresi değişen öğrenme ortamlarının daha etkili bir hale nasıl getirilebileceği 

sorusu gündeme gelmiş (Almoeather, 2020; Blau, Shamir-Inbal & Avdiel, 2020) ve 
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öğrenmeyi etkileyen öğrenen özellikleri çevrim içi eğitimin kalitesini etkileyen önemli 

unsurlar olarak ele alınmaya başlanmıştır (Yukselturk& Bulut, 2007).  

Pek çok öğrenme çıktısı ile ilişkili olduğu öne sürülen (Broadbent, Panadero & Fuller-

Tyszkiewicz, 2020) öz düzenlemeli öğrenme (ÖDÖ), bu unsurlardan biri olarak öne 

çıkmaktadır (Kara, Kukul & Çakır, 2020).  

Zimmerman (1986) öz düzenlemeyi ilk olarak öğrenenlerin üst bilişsel, güdüsel ve 

davranışsal olarak kendi öğrenmelerinde aktif rol almaları olarak tanımlanmıştır. Daha güncel 

bir çalışmasında ise bu tanımı detaylandırarak öz düzenlemenin “hedef belirleme, planlama, 

öğrenme stratejileri, öz destekleme, öz kayıt ve öz öğretim gibi bilgi ve becerileri edinmek 

için harekete geçirilen üst bilişsel, güdüsel ve davranışsal süreçleri kapsadığını” ifade etmiştir 

(Zimmerman, 2015, s.541). Eğitimin, özellikle uzaktan eğitimin, temelinde öğrencilerin 

bağımsız öğrenme ve düşünme becerilerini geliştirme amacı bulunmaktadır (Yukselturk &  

Bulut, 2007). Öğrenenlerin çevrim içi öğrenme ortamlarında sınıfta öğrenmeye kıyasla daha 

az öğretmen desteği ve rehberliği beraberinde daha fazla öz kontrol, bağımsızlık ve 

sorumluluk sahibi olmaları gerektiğinden (Cerezo, Bogarin, Esteban & Romero, 2019; 

Kizilcec, Perez-Sanagustic & Maldonado, 2017; Koçdar, 2015) öz düzenleme çevrim içi 

öğrenme bağlamında kritik bir öneme sahip olmuştur (Li, Baker & Warschauer, 2020).  

Öz düzenlemeye dair akademik araştırmalar yaklaşık olarak otuz beş yıl öncesine 

dayanmaktadır (Zimmerman, 2008). Zimmerman (1990)’a göre, ÖDÖ tanımlarında şu üç 

ortak özellik göze çarpmaktadır: öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanma, öğrenmenin 

etkililiğine dair gelen dönütlere öz yönelimli tepkiler verme ve karşılıklı bağımlı 

(interdependent) güdüsel süreçler. Öz düzenleyici öğrenciler, hedeflenen akademik çıktılara 

ulaşmak için etkili öğrenme becerileri hakkında verilen dönütleri kullanarak uygun ÖDÖ 

stratejilerini seçer ve kullanırlar (Zimmerman, 1990). Öz düzenleme becerileri gelişmiş olan 

öğrenenler diğerlerine göre daha hızlı ve etkili öğrenme gerçekleştirirler (Kizilcec vd., 2017). 

Bu öğrenciler, eğitim etkinliklerinde daha öz güvenli, gayretli ve becerikli olurlar 

(Zimmerman, 1990).  

Zimmerman’a (2015) göre, öz düzenlemenin üç temel aşaması vardır: önceden 

düşünme/öngörürlük (forethought), performans ve öz yansıtma. Pintrich (2004) ise, 

öğrenenlerin öz düzenleme gerçekleştirdiği dört alan olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar, 

bilişsellik, güdü/duygu, davranış ve bağlamdır. Diğer bir deyişle, öz düzenlemeli öğrenciler 

kendi bilişsel süreçlerini, motivasyon unsurlarını/duygusal faktörleri, davranışlarını ve tüm 

bağlamsal faktörleri aktif olarak izler, kontrol eder ve düzenler. Pintrich (1999), bu alanlarla 

uyumlu olarak ÖDÖ stratejilerini üçe ayırdığı bir model geliştirmiştir.  
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Bu stratejiler bilişsel öğrenme stratejileri, üst bilişsel öz düzenleyici stratejiler ve kaynak 

yönetimi stratejileridir.  

Önemli bilişsel öğrenme stratejileri arasında tekrarlama (rehearsal), detaylandırma 

(elaboration) ve örgütleyici stratejiler yer almaktadır. Üstbilişsel öz düzenleyici stratejiler ise 

planlama, gözlemleme ve düzenleme stratejilerini kapsamaktadır. Son olarak, kaynak 

yönetimi stratejileri öğrencilerin zaman, kişisel çaba, çalışma ortamı ve çevrelerindeki kişiler 

bağlamında bulundukları ortamı/bağlamı düzenleme ve kontrol etme stratejileri olarak 

açıklanmaktadır (Pintrich, 1999).  

Van Altan, Phielix, Janssen ve Kester’in (2020) aktardığına göre, öğrenciler çevrim içi 

öğrenme ortamlarında geleneksel öğrenme ortamlarına kıyasla daha fazla ÖDÖ stratejisi 

kullanmaktadırlar. Gerek ulusal gerekse uluslararası alan yazında özellikle son yıllarda bu 

yönde yapılmış pek çok araştırmaya ulaşmak mümkündür. Bu araştırmaların bir kısmında öz 

düzenlemeli öğrenme bağımsız değişken olarak ele alınırken bir kısmında bağımlı değişken 

olarak incelendiği görüşmüştür. Örneğin, Cigdem (2015) harmanlanmış öğrenmenin 

uygulandığı bilgisayar programcılığı programında öz düzenlemeli öğrenmenin çeşitli 

değişkenler ile olan ilişkisini incelemiş ve sonuç olarak algılanan kaygı, etkileşimlilik ve 

algılanan öz yeterliliğin öz düzenleme üzerinde etkili olduğunu bulmuştur. İngilizce öğrenen 

öğrencilerin dil öğrenme motivasyonları ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi 

araştıran Zheng, Liang, Li ve Tsai (2018) dil öğrenmeye dair olumlu gelecek düşüncelerinin 

ve hedef kültüre karşı içsel bir ilgi duyanların çevrim içi ortamda daha yüksek öz düzenleme 

kapasitesine sahip olduğunu ve olumlu öğrenme deneyimlerine sahip öğrencilerin daha esnek 

ve bağımsız öz düzenleyici öğrenme süreçleri geçirdiklerini bulmuştur. Almoeather (2020) bir 

öğrenme yönetim sistemi olan Blackboard ve bir sosyal öğrenme ağı olan Edmodo 

kullanımının öz düzenlemeli öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmış ve sonuç olarak e-

öğrenme sistemlerinin öğrencilerin öz düzenlemeleri üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkisi 

olduğunu bulmuştur. Shamir-İnbal ve Blau (2020), bilgi ve iletişim teknolojileri liderlerinden 

oluşan bir grup öğrenene çevrim içi ve harmanlanmış mikro öğrenme yaklaşımı ile verilen öz 

düzenleme stratejileri eğitiminin ardından katılımcıların öz yönetim ve gözleme (monitoring) 

becerileri beraberinde öngörülü planlama, hedef koyma, güdü geliştirme ve yansıtıcı ve 

retrospektif düşünme becerilerinin geliştiğini tespit etmişlerdir. Yorgancı (2020) e-öğrenme, 

harmanlanmış öğrenme ve ters yüz edilmiş sınıflar yaklaşımlarının öğrencilerin öz düzenleme 

becerileri beraberinde matematik dersindeki başarıları ve matematik öz yeterlikleri üzerindeki 

etkilerini deneysel bir araştırma ile incelemiş ve öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin 

tersyüz edilmiş sınıflarda daha yüksek olduğu sonucunu elde etmiştir. 
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Uluslararası alan yazında öz düzenlemeli öğrenmenin akademik başarı ile ilişkisini araştıran 

araştırmalar da bulunmaktadır.  

Çeşitli yükseköğretim düzeyindeki çevrim içi eğitim ortamlarında hangi ÖDÖ stratejilerinin 

akademik başarı ile ilişkili olduğunu saptamayı amaçlayan Broadbent ve Poon (2015), 2004-

2014 yılları arasında yapılan deneysel araştırmaların sistematik derlemesini yapmış ve sonuç 

olarak en çok zaman yönetimi, üst biliş, çaba düzenleme ve eleştirel düşünme gibi ÖDÖ 

stratejilerinin akademik çıktılarla ilişkili olduğunu bulmuştur. Bradley, Browne ve Kelley 

(2017) öz yeterlilik beraberinde öz düzenleme becerilerinin çevrim içi öğrenme ortamlarında 

öğrenen başarısı üzerindeki etkilerini inceleyerek yüksek öz yeterlilik ve olumlu öz 

düzenleme davranışlarının akademik başarıyı yordayan etkenler olarak belirlemişlerdir. 

Altı farklı kitlesel açık çevrim içi ders (KAÇD) ortamında öğrencilerin ders başarısı, ders 

içeriği ile etkileşimi ve anket cevaplarını ele alan Kizilcec vd. (2017), öz düzenleme süreçleri 

arasında yer alan hedef belirleme ve stratejik planlamanın ders hedeflerini gerçekleştirmeyi 

yordadığını ve ÖDÖ becerileri daha yüksek öğrencilerin eski ders materyallerini daha sık 

gözden geçirdiğini bulmuştur. Araştırmacılar, aynı zamanda öğrencilerin yaş, cinsiyet ve 

eğitim düzeyi gibi demografik özellikleri ve motivasyonlarının da ÖDÖ’yü yordadığını 

bulmuştur. Kara vd. (2020) çevrim içi eğitim alan öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmada 

öz düzenlemenin çevrim içi etkileşim ve bazı öğrenme çıktılarını (algılanan öğrenme ve 

memnuniyet) artırdığını bulmuştur.  Anthonysamy, Koo ve Hew (2020) ise öz düzenlemeli 

öğrenme stratejilerinin dijital okuryazarlık üzerindeki etkisi araştırmış ve bu etkinin olumlu 

yönde olduğu sonucuna varmıştır. Son olarak, yukarıda özetlenen araştırma bulgularından 

farklı olarak, Van Altan vd. (2020) ters yüz edilmiş sınıflarda ÖDÖ destekli eğitimin etkilerini 

araştırmayı amaçladıkları çalışmalarında sonuç olarak eğitici video etkinliklerini daha yüksek 

oranda tamamlama dışında ÖDÖ’nün herhangi bir öğrenme çıktısını doğrudan olumlu 

etkilediğine dair bir sonuca varmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Çevrim içi öğrenme ortamlarının giderek yaygınlaşması ve özellikle uzaktan eğitimin önem 

kazanması ile çevrim içi öğrenme süreçleri ile ilişkili değişkenler/unsurlar ve dolayısıyla bu 

alanlarda yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Bu sebeple, bu araştırmada 2010-2020 yılları 

arasında Türkiye’de yayımlanan araştırma makalelerine ve yüksek lisans ve doktora tezlerine 

dayanarak, öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme hakkındaki ilgili alan yazını sistematik olarak 

gözden geçirmek ve bu alanda yapılmış çalışmaları belirlenen özellikleri bakımından 

sentezlemek amaçlanmaktadır.  
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Bu amaçla, aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların; 

-Yayın yılına göre dağılımı nasıldır? 

-Yayınlandığı dergi / tez türü dağılımı nasıldır? 

-Konusu / amacı nedir? 

-Yöntem ve deseni nedir? 

-Bağlamı nedir ve örneklemi / katılımcıları kimlerdir? 

-Veri toplama aracı / araçları nelerdir? 

-Güvenirlik ve geçerliği nasıl sağlanmıştır? 

-Veri analiz araçları nelerdir? 

-Öne çıkan bulguları nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. ARAŞTIRMA DESENİ 

Sistematik bir derleme olan bu çalışma, Türkiye'de öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme (ÖÇÖ) 

araştırmalarındaki mevcut eğilimleri belirlemeye odaklanmaktadır. Sistematik derlemelerde, 

araştırmacılar, bir araştırma konusuyla ilgili ikincil verileri, dahil etme-hariç tutma ölçütlerine 

dayanarak toplar ve en sonunda ilgili araştırma alanındaki bilgi birikiminin bir portresini 

sağlamak amacıyla birincil araştırmadan elde edilen bulguları sentezler. Diğer bir deyişle, 

“sistematik derleme alanında uzman kişiler tarafından elde edilebilir en iyi araştırma kanıtını 

belirlemek için benzer yöntemler ile yapılmış çok sayıdaki araştırmanın yapılandırılmış ve 

kapsamlı bir sentezidir”. (Karaçam, 2013, s. 26). 

2.2. VERİLERİN TOPLANMASI VE ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLME 

KRİTERLERİ 

Araştırma kapsamında amaç ve araştırma sorularının belirlenme aşamasının ardından 

taramaya dahil edilecek çalışmalara dair kriterler ve anahtar sözcükler belirlenmiştir. 2010-

2020 yılları arasında TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizinde taranan ve Dergipark’ta bulunan 

dergilerde yayınlanmış deneysel araştırma makaleleri ve aynı yıllarda tamamlanmış YÖK 

Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan doktora ve yüksek lisans tezleri araştırmaya dahil 

edilmiştir. Tam metin bildiriler, kitap veya kitap bölümleri ve derlemeler araştırma kapsamı 

dışında tutulmuştur. Bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tamamından üretilen makalelerde 

ise daha güncel olan versiyon çalışmaya dahil edilmiştir. Aramada kullanılacak anahtar 

sözcükler “öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme”, “öz düzenleme” veya “öz düzenlemeli 

öğrenme” ve “çevrim içi öğrenme” veya “uzaktan öğrenme” ve bu sözcüklerin/sözcük 

gruplarının İngilizce karşılıkları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak 

amacıyla taramalar üç hafta ara ile iki kez gerçekleştirilmiştir.  
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İlk tarama sonrasında dahil edilme kriterlerine uymayan 5 makale ve 3 tezin kapsam dışı 

bırakılmasının ardından veri toplama formuna kaydedilmek üzere 15 makale ve 10 tez olmak 

üzere toplam 25 çalışma ile araştırma yürütülmüştür. 

2.2.1. KODLAMA VE ANALİZ SÜRECİ  

Araştırmaya dahil edilen tüm çalışmaların özet, amaç ve araştırma soruları, yöntem ve sonuç 

bölümleri dikkatlice okunmuş ve veri analizi için gerekli olan bilgiler yayın sınıflandırma 

formuna girilmiştir. Form üzerinde makaleler M1, M2, M3, …, M15; tezler ise T1, T2, T3, 

…,T10 olarak etiketlenmiştir.  

Yayın sınıflandırma formu, araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur ve yazar/yayın yılı, 

yayınlandığı dergi (makaleler için), tez türü (tezler için), amaç, bağlam, yöntem/desen, 

örneklem/katılımcı, veri toplama araçları, güvenirlik/geçerlik, verilerin analizi ve öne çıkan 

bulgular bölümlerinden oluşmaktadır. Bireysel araştırmaların verilerinin yayın sınıflandırma 

formuna işlenmesinin ardından tüm veriler detaylı olarak incelenmiş ve araştırma soruları 

doğrultusunda bir sentezlemeye gidilerek son olarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

3. BULGULAR 

Araştırmaya dahil edilen çalışmalar öncelikle yayın tarihleri itibari ile incelenmiştir. Grafik 

1’de görüldüğü üzere, incelenen makale ve tezlerin büyük bir bölümü 2017-2019 yılları 

arasında yayınlanmış/tamamlanmıştır. Hem makale hem de tez sayısında en yüksek rakama 

2018 yılında ulaşılmıştır.Araştırmaya dahil edilen tezlerin 4’ünün yüksek lisans, 6’sının 

doktora tezi olduğu görülmüştür.  

Grafik 1: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Araştırmada yer alan makaleler yayınlandıkları dergiler bakımından incelendiğinde 

çoğunluğun farklı dergilerde yer aldığı ve aynı dergide basılan yalnızca iki makale olduğu 

görülmektedir (Tablo 1).  
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Bu dergiler kapsamları bakımından incelendiğinde, bir kısmının eğitim bilimleri genelinde, 

bir kısmının ise eğitim teknolojileri ya da uzaktan/çevrim içi eğitim özelinde yayın yaptığı 

görülmektedir. Ayrıca, yabancı dil, matematik ya da Türkçe gibi disiplin odaklı dergilerde de 

ÖÇÖ odaklı yayınlar olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1: Araştırmaya Dahil Edilen Makalelerin Yayınlandığı Dergiler 

Dergi adı Makalesayısı 

Anadolu Journal of EducationalSciences International 1 

Ege Eğitim Dergisi 1 

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama 1 

TheJournal of Language andLinguisticStudies 1 

İlköğretim Online 1 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

Novitas ROYAL: research on youthandlanguage 1 

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 

Turkish Online Journal of DistanceEducation 2 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

TurkishJournal of ComputerandMathematicsEducation 1 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 1 

 

Araştırma kapsamında incelenen makale ve tezler amaçları bağlamında incelendiğinde farklı 

odak noktalarının olduğu görülmüştür. Tablo 2’de görüldüğü üzere, genel olarak öz 

düzenlemeli çevrim içi öğrenmenin çeşitli bağımlı veya bağımsız değişkenlerle ilişkisi 

incelenmiştir. Bu değişkenler kimi çalışmalarda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi demografik 

özellikler iken kimi çalışmalarda bağlılık düzeyi, toplumsal bulunuşluk, üst bilişsel destek ya 

da hazırbulunuşluk gibi öğrenen özellikleri olmuştur. Ayrıca, ÖÇÖ veya ÖÇÖ’ye dayalı 

uygulamaların öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi, ölçek uyarlama ve çeşitli 

web tabanlı öğrenme modelleri bağlamında öz düzenlemeli öğrenmenin incelendiği 

görülmüştür.  
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Tablo 2: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Amaçları 

Amaç/Konu f (Makale No) Amaç/Konu f (Tez No) 

Makaleler  Tezler  

farklı değişkenlerle ilişki 

(cinsiyet, yaş, üniv., bölüm, eğitim 

düzeyi, vb.) 

4 (M1, M2, 

M9,M15) 

Çeşitli değişkenlerle ilişkisi 

(bağlılık düzeyi, bilişsel 

kapılma, toplumsal 

bulunuşluk, Sorgulayıcı 

öğrenme topluluğu, 

hazırbulunuşluk) 

6 (T2, T3, 

T4, T7, 

T8, T10) 

Ölçek uyarlama  3 (M4, M7, M9)   1 (T10) 

Öz düzenlemenin/öz düzenlemeye 

dayalı uygulamaların akademik 

başarıya etkisi 

3(M3, M10, 

M13) 

  

Öz düzenlemeli öğrenme ve BİT 

kullanımı 

2 (M5 & M8)   

Dijital uygulamaların/web tabanlı 

öğretim yöntemlerinin öz düzenlemeye 

etkisi 

3 (M6, M11, 

M12)  

 4 (T1, T5, 

T6, T9) 

Üst bilişsel desteğin öz düzenlemeye 

etkisi 

1 (M14)   

İncelenen makale ve tezlerin izlediği yönteme bakıldığında çoğunlukla nicel araştırma 

desenlerinin tercih edildiği görülmüştür. Tablo 3’te de belirtildiği gibi, en sık olarak betimsel 

tarama (N=10), ilişkisel tarama (N=5) ve ölçek uyarlama (N=4) çalışmalarının yapıldığı tespit 

edilmiştir. Nitel yöntem yalnızca bir tezde görülmüş, ancak bu tezde de hangi nitel desenin 

takip edildiği açıkça belirtilmemiştir. Karma yöntem ise daha çok tezlerde tercih edilmiştir. 

Tablo 3: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Yöntem ve Desenleri 

YÖNTEM/DESEN f (MAKALE/TEZ No) 

NİCEL  Kesitsel tarama 1 (M1) 

Nedensel karşılaştırma modeli 1 (M2) 

Öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli 2 (M3, M11) 

Ölçek uyarlama 4 (M4, M7, M9, T10) 

Betimsel tarama 6 (M5, M8, M9, M13, M15, T10) 

İlişkisel tarama 5 (M10, T2, T3, T4, T8) 

2X3 Faktöriyel desen(deneysel) 1 (M14) 

Desen belirtilmemiş  1 (T6) 

NİTEL  Desen belirtilmemiş  1 (M6) 

KARMA  Eşzamanlı çeşitleme 1 (T1) 

Açıklayıcı karma 1 (T5) 

İç içe geçmiş (embedded)  1 (T7) 

Türü belirtilmemiş 2 (T9, M12) 
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İncelemeler sonucunda araştırma kapsamında ele alınan çalışmaların tamamında 

yükseköğretim bağlamında çalışıldığı görüşmüştür. Tablo 4’te görüldüğü gibi özellikle 

çalışmaların çoğunluğunda (N=21) örgün öğretim ön lisans, lisans ya da yüksek lisans 

programlarındaki çevrim içi dersler seçilmiş ve bu dersleri alan öğrenciler de 

örneklem/katılımcı olarak dahil edilmiştir. Örgün öğretim programları dışında kitlesel çevrim 

içi açık ders platformu (KAÇD) (M1), uzaktan eğitim programı (M4), pedagojik formasyon 

(T2) ve son olarak bir sertifika programının (T4) bağlam olarak tercih edildiği çalışmalar da 

olduğu görülmüştür.  

Tablo 4: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Bağlamı 

Bağlam 

KAÇD(MOOC) Örgün öğretim (Ön lisans 

/Lisans/YL prg.) 
Uzaktan 

eğitim prg. 
Formasyon  Sertifika prg. 

1 (M1) 21 (M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, 

M10, M11, M12, M13, M14, M15, 

T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10) 

1 (M4)  1 (T2) 1 (T4) 

 

Şekil 1’de araştırmada incelenen çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarının dağılımına 

dair veriler sunulmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi, araştırma yöntemi olarak nicel 

desenlerin daha sık tercih edilmesinden dolayı veri toplama aracı olarak da ölçek ve başarı 

testi gibi nicel araçların diğer araçlara göre daha yüksek oranda (N=27) kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. Bu araçlar dışında, görüşme formu (N=4), açık uçlu anket soruları (N=2), öz 

yansıtma formu (N=2), günlükler (N=1) ve sesli düşünme protokolleri (N=1) gibi nitel veri 

toplama araçlarının kullanıldığı da görülmektedir. Nitel ve karma desenli çalışmalarda tercih 

edilen bu araçların genellikle bir arada kullanıldığı (görüşme formu, günlükler ve uzman 

görüşleri gibi) görülmektedir.  
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Şekil 1: Veri toplama araçları 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların güvenirlik ve geçerliklerini nasıl sağladıklarına dair 

sundukları veriler Tablo 5’te özetlenmiştir. Nicel çalışmalarda geçerliği test etmek amacıyla 

çoğunlukla faktör analizlerinin kullanıldığı görülmektedir (N=13). Doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) toplam 10 çalışmada, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ise toplam üç çalışmada 

kullanılmıştır. Güvenirlik testi olarak çalışmaların büyük çoğunluğunda (N=15) Cronbach’nın 

Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Toplam 11 çalışmada geçerlik, 8 çalışmada ise güvenirlik 

kriterlerinin nasıl sağlandığına dair bilgi sunulmadığı görülmüştür. Nitel ve karma 

çalışmalarda ise nitel geçerliğin veri ve yöntem çeşitlemesi (N=3) ve uzman görüşü alınması 

ile sağlandığı açıklanmış, 2 çalışmada geçerliğe dair bilgi sunulmamıştır. Nitel güvenirlik ise 

2 çalışmada Cohen’s Kappa testi ile sağlanırken bir çalışmada (T5) pilot test yapıldığı 

açıklanmıştır. Diğer bir çalışmada (T1) ise iki farklı kodlayıcı işe koşularak kodlayıcılar arası 

güvenirlik sağlandığı ifade edilmiş ancak herhangi bir katsayı hesaplaması sunulmamıştır.  
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Tablo 5: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Güvenirlik ve Geçerliği 

 Geçerlik  f (makale/tez No) Güvenirlik  f (makale/tez No) 

Nicel 

DFA 10 (M4, M7, M8, 

M9, M14, T1, T7, 

T8, T9, T10) 

Cronbach’s 

Alpha 

15 (M1, M2, M4, M5, 

M7, M8, M9, M14, M15, 

T1, T4, T7, T8, T9, T10) 

AFA 3 (M5, T1, T10) KR-20 

güvenirlik analizi 

1 (M3) 

Varsayımların sınanması 
(yol analizinde) 

1 (T3) Spearman Brown 1 (M9) 

Belirtilmemiş 11 (M1, M2, M3, 

M10, M11, M12, 

M13, M15, T2, T4, 

T6) 

Gutmannsplithalf 1 (M9) 

   Belirtilmemiş 8 (M10, M11, M12, 

M13, T2, T3, T5, T6) 

Nitel 

Çeşitleme (triangulation) 3 (T1, T5, T7) Cohen’skappa 2 (M6, T7) 

Uzman görüşü 1 (T5) İki  kodlayıcı 1(T1) 

Belirtilmemiş  2(M6, M12) Pilot test 1(T5) 

 

Tablo 6, araştırma kapsamında incelenen çalışmaların veri analizinde kullandıkları testleri 

özetlemektedir. Sayıca azınlıkta olan nitel ve karma yöntemli çalışmalarda, nitel veri analizi 

içerik analizi ya da tematik analiz ile sağlanmış (N=4), bir nitel araştırmada (T5)verilerin 

analizinde aslında nicel yapıda olduğu görülen mikro analitik veri analizi yapılmıştır.Nicel 

çalışmalarda ise sıklıkla kullanılan analizler bağımsız örneklem t testi (N=10), betimsel 

istatistikler (N=8), tek yönlü ANOVA (N=6), Pearson/Spearman Korelasyon testleri (N=4) ve 

bağımlı/eşli gruplar t testi (N=4) olmuştur.  
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Tablo 6: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmalarda Veri Analizi 

 Analiz f (Article No) 

Nitel  İçerik analizi /tematik analiz M6, T1, T7, T9 

Mikro analitik veri analizi T5 

Nicel 

Betimsel istatistikler 8 (M1, M5, M10, M11, M13, T1, T6, T7) 

Çoklu regresyon 3 (M13 , T4, T7) 

Bağımsız örneklem  t testi 10 (M1, M2, M4, M5, M8, M12, M13, 

M14, M15, T6) 

Bağımlı/eşli gruplar (pairedsamples) t testi 4 (M11, T1, T6, T9) 

Tek yönlü  ANOVA 6 (M1, M11, M13, M15, T1, T2) 

Tamhane testi 1 (M15) 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 1 (T8) 

Yol analizi (pathanalysis) 1 (T3) 

Mann-Whitney U 3 (M14, T2, T10) 

Kruskal Wallis H 3 (M14, T2, T10) 

Faktöranalizi 3 (M4, M7, T8) 

Spearman / Pearson Korelasyonu 4 (M10, M13, T4, T6) 

İki Yönlü ANOVA 1 (M3) 

Benferonni 1 (T2) 

Belirtilmemiş 1 (M9) 

 

Çalışmaya dahil edilen makale ve tezlerin öne çıkan bulguları Tablo 7’de özetlenmiştir. 

Araştırmaların amaçları ile doğru orantılı olarak ÖÇÖ’nün çeşitli değişkenlerle ilişkisine dair 

sonuçların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  Tablo 7’de sunulan bulgular incelendiğinde, 

öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, bölüm veya okul türü (fakülte/MYO) gibi demografik özelliklerin 

ÖÇÖ ile anlamlı derecede ilişkili olduğuna dair bulgular olmakla birlikte yine cinsiyet ve 

yaşın ÖÇÖ ile ilişkisinin anlamlı bulunmadığı çalışmalar olduğu da görülmektedir. 

Öğrencilerin çevrim içi öğrenme ortamlarına (uzaktan eğitim, KAÇD  ya da web tabanlı 

eğitime) karşı tutumları, derslerde kullanılan dijital öyküleme, video-blog gibi uygulamalar, 

dersleri tamamlama ya da lisans üstü eğitime devam etme isteği, hazır bulunuşluk ve bilimsel, 

sosyal ve öğretimsel bulunuşluk gibi değişkenlerle ÖÇÖ’nün ilişkisi de yine anlamlı 

bulunmuştur. Ayrıca, yabancı dil eğitimi bağlamında yapılan iki çalışmada (M5, M8) 

öğrencilerin öz düzenlemeli dil öğrenmede web araçlarını aktif kullandıkları sonucu 

paylaşılmıştır. 
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Tablo 7: Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmalarda Öne Çıkan Bulgular 

ÖNE ÇIKAN BULGULAR   

ÖÇÖ ile anlamlı ilişki Cinsiyet (M1, M15) 

Dersleri tamamlama (M1) 
Yaş (M1, M15) 

Bölüm/okul türü (M9, T10) 

Öğrenci tutumları /Görüşleri (M13, T6, T8) 

Lisansüstü okuma isteği (M15) 

Dijital uygulamalar (dijital öyküleme, video-blog) 

(M6, M12) 

Öğrenci bağlılıkları (T3) 

Bilişsel&sosyal&öğretimsel bulunuş (T4) 

Hazırbulunuşluk Düzeyi (T8) 

Çevrim içi Öz düzenleyici öğrenme etkinlikleri (T9) 

ÖÇÖ ile önemsiz ilişki  Alan bilgisi (yabancı dil seviyesi) (M5) 

Cinsiyet (M5, T4, T10) 

Algılanan Sosyalleşme (M14) 
Bilişsel kapılma düzeyi (T2) 

Yaş (T4) 

Bireysel Öğrenme ortamlarını kullanma (T6) 

ÖÇÖ ile ters orantılı Eğitim düzeyi (M1) 
Erteleme eğilimi (M12) 

Akıllı telefon bağımlılığı (T3) 

Öğrencilerin ÖÇÖ düzeyi yüksek M9, M15, T10 

Akademik başarıyla ilişkisi Anlamlı (M3, M10, M15, T10* [Yalnızca bir alt 

boyutta]  ) 

Anlamsız (M13) 

Güvenilir-geçerli ölçme aracı M4, M7, M9, T10 

Öz düzenlemeli yabancı dil öğrenmede 

teknolojinin aktif kullanımı 

M5, M8 

Teknoloji entegrasyonu 

yöntemleri/modellerinin (tersyüz edilmiş 

sınıflar, harmanlanmış öğrenme) anlamlı 

etkisi 

M11, T1, T5 

Üstbilişsel desteğin ÖÇÖ üzerine etkisi M14 

ÖÇÖ’nün (sorgulayıcı öğrenme topluluğu 

modeli üz.) anlamlı etkisi 
T7 

 

İncelenen çalışmalarda, ÖÇÖ ile ilişkisi araştırılan ve anlamlı ilişki tespit edilmeyen 

değişkenler olduğu da görülmektedir. Cinsiyet, alan bilgisi, algılanan sosyalleşme, bilişsel 

kapılma düzeyi bunlardan bazılarıdır (Tablo 7). ÖÇÖ ile negatif yönde ilişkili bulunan 

değişkenler de tespit edilmiştir. Çalışmaların bulgularına göre, öğrencilerin eğitim düzeyi, 

erteleme eğilimi ve akıllı telefon bağımlılığı ÖÇÖ arttıkça azalmaktadır. Betimsel tarama 

yapılarak öğrencilerin ÖÇÖ düzeylerinin ölçüldüğü üç çalışmada öğrencilerin yüksek 

düzeyde ÖÇÖ becerilerine sahip oldukları görülmüştür.  
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Tablo 7’de ÖÇÖ’nün akademik başarı ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda da kısmen 

çelişen sonuçlar olduğu görülmektedir.  

Çalışmalardan üçünde pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilirken 1 araştırmada bu ilişki 

yalnızca bir alt boyutta görülmüş, 1 araştırmada ise ÖÇÖ ve akademik başarı ilişkisi 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ayrıca, 3 çalışmada Teknoloji entegrasyonu 

yöntemleri/modellerinin (tersyüz edilmiş sınıflar, harmanlanmış öğrenme) ÖÇÖ üzerinde 

anlamlı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak, ölçek uyarlama çalışmalarının 

tamamında güvenirlik ve geçerliğin sağlandığı sonucu paylaşılmıştır.   

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bir sistematik derleme olan bu çalışmada öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme üzerine son on 

yılda Türkiye’de yapılan araştırma makaleleri ve yüksek lisans ve doktora tezleri 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda, çoğunlukla öz düzenlemeli 

çevrim içi öğrenmenin çeşitli bağımlı veya bağımsız değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. 

Ayrıca, ölçek uyarlama ve çeşitli web tabanlı öğrenme modelleri bağlamında öz düzenlemeli 

öğrenmenin incelendiği görülmüştür. Dolayısıyla, Türkiye’de ÖÇÖ çalışmalarının 

çoğunluğunun betimsel olduğunu ve müdahale araştırmalarının azınlıkta olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Çalışmalar yöntemleri bakımından incelendiğinde çoğunlukla nicel desenlerin tercih edildiği 

ve çalışmaların tamamının yükseköğretim düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür. Örneklem 

çoğunlukla çevrim içi ders alan/almış olan örgün öğretim öğrencileri iken veri toplama aracı 

olarak en sık olarak öz bildirim ölçekleri kullanılmıştır. Benzer şekilde, e-öğrenme 

ortamlarında öz düzenlemeli öğrenmenin ölçüldüğü araştırmaların sistematik derlemesini 

yapan Araka, Maina, Gitonga ve Oboko (2020), bu alanda hala sınıf içi ÖDÖ’yü ölçen 

geleneksel ölçme araçlarının yaygın olarak kullanıldığını göstermişlerdir. Ancak, Pintrich 

(2004) öz bildirim ölçeklerinin gerçek olayları veya öz düzenlemenin süreğen dinamik 

süreçlerini tespit etmede pek başarılı olmadıklarını öne sürmektedir. Zimmerman (2008) da, 

ÖDÖ’nün ölçümünde öz bildirim ölçeklerine alternatif olarak çevrim içi ortamda sesli 

düşünme protokolü, yapılandırılmış günlükler, doğrudan gözlem ve mikro analitik ölçümleri 

önermiştir. İncelenen çalışmalar içerisinde yalnızca karma yöntemli üç (T5, T1, T9) bu 

araçların kullanıldığı görülmüştür.  
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Siadaty, Gašević ve Hatala (2016), benzer şekilde, öz düzenleme üzerine yapılan çoğu 

araştırmada öz bildirim ölçeklerin tercih edildiğini ancak öğrencilerin kendi algı ve 

görüşlerine dayanmayan ve bilişsel ve üst bilişsel süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde takip 

edilebileceği farklı veri toplama araçlarının kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu dile 

getirmiştir.  

İncelenen çalışmalarda, güvenirlik geçerlik testlerinden en çok DFA ve Cronbach’s Alpha; 

veri analizinde ise en çok bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA ve betimsel 

istatistikler kullanıldığı görülmüştür. Ancak çalışmaların bir kısmında güvenirlik ve geçerliğin 

nasıl sağlandığına dair hiçbir bilgi verilmemiş ya da bu konuya çok yüzeysel olarak 

değinilmiştir. Eğitim bilimlerini de içine alan davranış bilimlerinde kullanılan ölçme 

araçlarının güvenirlik ve geçerliği bireylerin davranışlarını başarılı bir şekilde ölçmede kilit 

unsurlardır (Büyüköztürk, 2015). Bu sebeple, güvenirlik ve geçerliğinin sağlandığına dair açık 

ve izlenebilir bilginin sunulması araştırmaların kalitesi bakımından önem arz etmektedir.  

Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar bulguları bakımından ele alındığında ise, 

çalışmalarda ÖÇÖ’nün çeşitli öğrenci ve öğrenme ortamı karakteristikleri ile anlamlı 

ilişkisinin olduğu, akademik başarı ile çoğunlukla anlamlı bir ilişki içinde olduğu, bazı 

olumsuz alışkanlıklarla negatif yönde ilişkili olduğu ve web tabanlı öğrenme modellerinin 

ÖÇÖ üzerinde olumlu etkilerinin olduğu göze çarpmaktadır. ÖÇÖ’nün gerek demografik 

özellikler gerekse akademik başarı ile ilişkisi üzerine birbiri ile çelişen araştırmaların 

bulunması, bu ilişkiler üzerine genelleyici açıklamalar yapmanın sakıncalı olacağını ortaya 

koymaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, betimsel araştırmalardan ziyade öz düzenlemenin 

alan yazındaki tanımlarından da yola çıkarak öğrencilerin bilişsel, üst bilişsel, güdüsel ve 

davranışsal süreçlerini daha izlenebilir kılacak farklı yaklaşımların izlenmesi ve bu 

yaklaşımlar doğrultusunda kullanılacak ölçme ve müdahale (intervention) araçlarının 

kullanılması karmaşık ilişkilerin incelenebilirliği bakımından daha derin boyutlu veriler 

sunabilecektir.  

Öz düzenlemeli öğrenme üzerine araştırma yapacak araştırmalara ilk olarak mevcut durumu 

gösterir betimsel çalışmalar dışında yenilikçi öğretim uygulamalarının esas alındığı müdahale 

çalışmaları yürütmeleri önerilebilir. İkinci olarak, araştırma yöntemi olarak daha fazla nitel ve 

karma yöntem desenlerinin kullanımı ve bununla doğru orantılı olarak öz bildirim ölçeklerinin 

yanı sıra alternatif veri toplama araçlarının kullanımı önerilmektedir.  
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Ayrıca, geçerlik ve güvenirlik yönünden daha güçlü çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. Bu sebeple, araştırmacıların izledikleri araştırma desenine uygun olarak 

geçerlik-güvenirlik kriterlerini yerine getirerek araştırma kalitesini artırmaları 

beklenmektedir.  

Son olarak, bu araştırmaya dahil edilen çalışmaların tamamının yükseköğretim öğrencileri ile 

gerçekleştirildiği görülmüştür.  

Pandemi döneminde olduğu gibi olağandışı durumlarda uzaktan eğitime geçilen diğer eğitim 

kademelerindeki öğrencilerin öz düzenleme becerilerini inceleyen araştırmalarda öz 

düzenlemeli çevrim içi öğrenme alan yazınına katkı sağlayacaktır.  
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DANTE 01 FİLMİNDEKİ MİTOLOJİK VE MODERN SEMBOLLERİN 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

 
    Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE  

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

 

ÖZET 

Batı merkezli bir bakış açısıyla geleceğin tasarlandığı ve kapitalizmin eleştirildiği bir film 

olan Dante 01, dini, arkaik, mitolojik ve modern semboller içermektedir. Mitolojiden ve farklı 

tarihsel dönemlerden bazı karakterlerin tek bir zamansal düzlemde bir araya getirilerek 

kurgulandığı filmin yönetmenliğini Marc Caro yapmıştır. Bu çalışmanın amacı, mitolojik ve 

modern sembollere göre filmin göstergebilimsel analizini yaparak bu sembollerin neden 

kullanıldığını araştırmaktır.  

Uzayın derinliklerinde bir akıl hastalıkları hapishanesi merkezi ve karanlık bir yapı olan 

Dante 01 istasyonu iki bölümden oluşmaktadır. Doktorların bulunduğu Erebos bölümü Yunan 

mitolojisindeki Hades’in yönettiği Yeraltı ve Ölüler Ülkesindeki yeraltı karanlığıyla ve hasta 

tutukluların bulunduğu Tartaros bölümü ise karanlığın dibindeki tutsakların yeriyle 

ilişkilendirilmiştir.   

İstasyonun araştırma başkanı olan Perséphone’un adı Yunan mitolojisinde, Hades tarafından 

kaçırılan karısı olarak geçmektedir. İstasyon şefi Charon, mitolojideki Ölülerin Kayıkçısı olan 

Kharon ile ilişkilendirilmektedir. Yeraltı ülkesinin kayıkçısı Kharon, ölüleri karşılayarak 

Tartaros’a geçirirken, filmdeki istasyon şefi Charon kapıyı açma ve geçiş izni vermekle 

görevlidir. Fakat su tankına giren ve sonrasında istasyonun dönüşümüne yol açacak bir 

araştırmaya başlayan Charon’un, Jung’un su arketipine göre arındığı düşünülmektedir.  

Filmde, tarihin farklı dönemlerinden isimlerle anılan suçlular ya da akıl hastaları, kameralarla 

izlenmektedir. Anthony Giddens’a göre modernliğe yol açan dört unsur olan kapitalizm, 

endüstriyalizm, gözetleme ve askeri güç filmde sistemin kilitlenmesine sebep olmuştur. 

Filmde eleştirilen bir diğer unsur ise elektronik haberleşmedir. Marshall McLuhan’ın dediğ i 

gibi, günümüzün elektronik araçları insan uzuvlarının birer parçası olmuşlardır. Filmde 

elektronik haberleşmenin yol açtığı küreselleşmenin gelecekte kendi kendisini yok edeceği 

gösterilmektedir. 

Yapılan analiz neticesinde, filmin kapitalizm karşıtı olduğu, kapitalizmin yok edilerek 

yeniden doğuşun gerçekleşeceği bir gelecek hayal edildiği düşünülmektedir. Aziz George’un 

parçalanması esnasında spiral biçiminde dağılmalar izlenmekte ve spiral sembolün yaşam 

döngüsünü simgelediği anlaşılmaktadır. Ancak parçalanmadan etrafa saçılan ejderler, yeni 

dünyada da eski düzenin kalıntıları olacağını göstermektedir.  
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Çünkü filmde ejderler, hastaların içinden çıkarılmakta ve onların hırslarından kurtularak 

özgürleşmiş ve kendilerini iyileşmiş hissetmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, yeniden 

doğuşun yerine sadece dönüşümün söz konusu olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, mitoloji, arketipler. 

 

SEMIOTIC ANALYSIS OF MYTHOLOGICAL AND MODERN SYMBOLS IN 

DANTE 01 MOVIE 

 

ABSTRACT 

Dante 01, a film in which the future is designed and capitalism is criticized from a Western-

centered perspective, contains religious, archaic, mythological and modern symbols. In the 

movie, directed by Marc Caro, some characters from mythology and different historical 

periods have been brought together on a single temporal plane. The aim of this study is to 

investigate why these symbols are used by making semiotic analysis of the film according to 

mythological and modern symbols. 

Deep in space, a mental illness prison center and a dark building Dante 01 station consists of 

two parts. The Erebos section, where doctors are located, is associated with the underground 

darkness in the Underworld and the Dead Country, led by Hades in Greek mythology, and the 

Tartaros section, where the sick prisoners are located, in the bottom of the dark.  

The name of Perséphone, the research head of the station, is mentioned in Greek mythology 

as his wife, who has been kidnapped by Hades. The station chief, Charon, is associated with 

Kharon, the Boatman of the Dead in mythology. The boatman of the underground country, 

Kharon, welcomes the dead and passes it to Tartaros, while the station chief in the movie is in 

charge of opening the door and allowing the passage.  However, it is believed that Charon is 

purified by entering the water tank according to Jung's archetype of water, as after that he has 

started a research that would lead to the transformation of the station.  

In the film, criminals or mental patients, who are known by names from different periods of 

history, are watched by cameras. According to Anthony Giddens, the four elements that lead 

to modernity are capitalism, industrialism, surveillance and military power which have caused 

the system to lock in the movie.Another element criticized in the film is electronic 

communication. As Marshall McLuhan said, today's electronic tools have become part of 

human limbs. The film shows that globalization caused by electronic communication will 

destroy itself in the future. 

As a result of the analysis, it is believed that the film is anti-capitalist and a future will be born 

in which capitalism will be destroyed and rebirth will take place.  
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During the fragmentation of the station, spiral-like dispersions are observed and it is 

understood that the spiral symbol symbolizes the life cycle.  

However, dragons scattered around without disintegration show that in the new world there 

will also be remains of the old order. Because, in the film, dragons are removed from the 

patients and they are freed from their ambitions and make them feel healed. Therefore, it is 

understood that only transformation may occur instead of rebirth. 

Keywords: Semiotic, mythology, archetypes. 

 

1.GİRİŞ 

Batı merkezli bir bakış açısıyla geleceğin tasarlandığı ve kapitalizmin eleştirildiği bir film 

olan Dante 01, dini, arkaik, mitolojik ve modern semboller içermektedir. Bu çalışmanın 

amacı, mitolojik ve modern sembollere göre filmin göstergebilimsel analizini yaparak bu 

sembollerin neden kullanıldığını araştırmaktır.  

Mitolojiden ve farklı tarihsel dönemlerden bazı karakterlerin tek bir zamansal düzlemde bir 

araya getirilerek kurgulandığı filmin yönetmenliğini Marc Caro yapmıştır. Filmin senaryosu 

Marc Caro ve Pierre Bordage tarafından yazılmıştır. 

Yayın taraması yöntemiyle yapılan çalışmada öncelikle mitolojik analiz yapılarak filmdeki 

bazı karakterler Yunan mitolojisi ile eşleştirilmiştir. Filmdeki kapitalizm göstergeleri, Carl G. 

Jung’un su arketipi, Anthony Giddens’a göre modernliği oluşturan etkenler, elektronik 

haberleşme, Campbell’e ve Vogler’e göre filmlerdeki kahramanların yolculuklarındaki belirli 

arketipler çalışmada değinilen modern sembollerdir. 

 

2.DANTE 01 FİLMİNDE GEÇEN YUNAN MİTOLOJİSİNDEKİ KARAKTERLER 

İstasyonun araştırma başkanı Perséphone’un adı Yunan mitolojisinde, Yer altı ve Ölüler 

Ülkesinin Tanrısı Hades tarafından kaçırılan karısı olarak geçmektedir. Hades, Perséphone’u 

nar yedirerek kendisine bağlamıştır.1 Yani Perséphone’un bilinci tam olarak yerinde değildir. 

Filmde Doktor Elisa, Perséphone’un istasyonda çok uzun kaldığı için objektif bakış açısını 

yitirdiğini düşünmektedir. İsmi Antik Yunan mitolojisinden seçilen bu karakter, yaşça 

filmdeki diğer karakterlere göre daha olgundur.  

Yunan mitolojisinde ölüler ülkesinin sessiz kraliçesi olan Perséphone’un sonsuza kadar 

anlamlarını ve belleklerini kaybetmiş ruhların üzerinde otoritesi bulunmaktadır.   

 

                                                             
1Cömert, B. (1999). Mitoloji ve İkonografi. Ankara:  Ayraç Yayınevi, 39-40. 
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Ölümlülerle arasında mesafe kuralı bulunan Perséphone’un, kendi içinde saf olmasına karşın 

kendisinden sakınılması gereken bir yönü de bulunmaktadır. Bununla birlikte kaçırılma 

nedeniyle edilgen bir özelliğe sahiptir.2  

Filmde Perséphone’un “Merdivenlerin aşağısını göstermemiz kaderimizdir” söyleminden 

korku hissini kapattığı anlaşılmaktadır. Perséphone’un“ışığa ulaşmak istiyorsak gölgelerden 

kurtulmalıyız” sözü, filmdeki diğer kişilere göre farkındalığının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir.  

İstasyon şefi Charon, mitolojide Ölülerin Kayıkçısı olan Kharon ile eşleştirilmektedir. Yer altı 

ülkesinin kayıkçısı Kharon, ölüleri karşılamakta, onları Tartaros’a geçirmektedir.3 Filmde 

Charon, Elisa’yı karşılamakta ve ona geçiş iznini vererek kapıyı açmaktadır.  

3.DANTE 01 FİLMİNDEKİ MODERN SEMBOLLER 

Filmde Charon’un bir su tankına girerek kafasını tamamen suyun içine sokma sahnesi 

izlenmektedir. Su, Jung’un arketiplerine göre arınmayı temsil etmektedir.4 Görevi sadece 

ölüleri karşılamak ve onları geçirmek olan Charon, arındıktan sonra bunlarla yetinmeyip, 

Attila’dan yardım alarak Dr. Elisa’nın istasyona geliş amacını yani gerçeği araştırmaya 

başlamıştır. Bu araştırma, istasyonun yok oluşuna sebep olacaktır.  

Psikoloji modern zamanın bir bilim dalı olduğundan akıl hastanesi modern zamana aittir.   

Filmin uzayda geçişi, yine modern zamanla ilişkilidir.  

Akıl hastanesi olan istasyonda doktorlar ve güvenlik görevlileri üst katta, hastalar ya da 

suçlular alt kattaki Göz Altı Merkezi’nde bulunmaktadır. Üst katın bilinci, alt katın ise 

bilinçaltını temsil ettiği düşünülmektedir. Alt kattakilerin ne yapacakları önceden 

bilinememekle birlikte kameralar aracılığıyla gözlenebilmekte ve gazla müdahale 

edilebilmektedir. Bilincin bilinçaltını kontrol edişine yönelik modern çağa ait uygulamalar söz 

konusudur. Hastalara (tutuklulara) gaz verilerek uyutulması, günümüz tıbbında narkoz ile 

sağlanan kontrollü uykuyu hatırlatmaktadır. İnsanlar yönetilmek için uyutulmaktadır. 

Attila’nın bilgisayar korsanlığı yaparak merkezdeki sistemi kilitlemesi, modern zamana ait 

unsurlardandır.  

Filmdeki göstergelerin çoğu Batı’ya ait modern ve arkaik sembollere karşılık gelmektedir. 

Yeniden doğuş, köklerini ve geleceğini Batı sembolleriyle kurmaktadır. Gelecek izleyiciye 

kapitalizmin sonuçları olarak sunulmakta ve dönüşümden önce kapitalizmin savunucusu yok 

edilmektedir.  

                                                             
2 Bonnefoy, Y. (2000).  Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü. II. Cilt (K-Z). Haz. L.Yılmaz, 
Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 881. 
3 Cömert, B. a.g.e., 41. 
4 Tecimer, Ö. (2006). Sinema: Modern Mitoloji (2nd ed.).  Ed. Arzu Taşçıoğlu vd., İstanbul: Plan B Yayıncılık, 99. 
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Perséphone, Aziz George’un ayrıcalığının farkındadır ve onun genetik kodlarıyla reklam 

yapıldıktan sonra öldürüleceğini söylemektedir. Kapitalizmin yarattığı tüketim kültürüne karşı 

bir tavrı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, aşağıya (tutukluların olduğu bölmeye) açılan kapının, 

aslında hiçbir zaman kapatılmamış olması gerektiğini düşündüğünü söylemesi, kapitalizmin 

yarattığı hiyerarşiye karşı olduğunu da göstermektedir. Bu kapı açıldıktan sonra işbirliği 

başlamış ve yeniden doğuşa doğru bir adım atılmıştır.  

Filmde, toplumsal sorunlar kişilere indirgenmekte ve bunlara bir cevap aranmaktadır. Filmde 

geçen bu kişiler, geçmişten farklı tarihlerden seçilerek tek bir düzlemde sunulmaktadır. 

Filmde sürekli uygulanan şiddet ve sürekli umut edilen özgürlük kavramlarına karşılık, 

yapılması gerekenin Tanrı’ya inanmak olduğu savunulmaktadır. Filmin sonunda gerçekleşen 

ölüm, yeniden doğumun ima edilişidir. Yeniden doğumun kusursuz bir ırk yaratacağı narsist 

bir hayaldir, kesin olan sadece insanın dönüştürülmesidir.5 Filmde suçluların (günahkârların) 

içlerindeki ejderleri yutan Aziz George, daha sonra bunları yeniden doğuşu sağlayan spiral 

dönüşümde dışarıya aktarmaktadır. Dolayısıyla yeniden doğuşun içinde de halen kötülük 

bulunmaktadır. Ejderleri yemeden önce konuşamayan Aziz George, tıpkı bir bebek kadar 

masumdur. Perséphone, Aziz George’un iniltilerini dinlerken bebek sesi duymaktadır. 

Ejderleri ağzına alışı, bebeklerin oral dönemini hatırlatmaktadır. Ejderleri yedikçe konuşmaya 

başlamakta, büyüyerek saflıktan uzaklaşmaktadır.  

Filmin çeşitli sahnelerinde kan akışı görülmektedir. Bu kan akışı, psikanalitik yorumlarda 

geçen erginlenme rituslarına benzetilebilir. Erkeğin sünnet edilişinde kan akıtılarak, kadının 

aybaşı saygınlığının erkeğe de kazandırılmasının sağlanması, erginlenme ritusları olarak 

görülmektedir.6 Filmde de kan akışlarından ölen olmamıştır. Her kan akış, bir sonraki 

aşamaya geçişi sağlamaktadır. Bu da bir çeşit erginlenme ritusu olarak görülebilir. Joseph 

Campbell’in Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabında geçen erginlenme törenleri, 

yalnızca bunu yaşayanları değil, onları izleyenleri de etkilemeye yöneliktir. Böylece 

alışkanlıklar kesin olarak geçmişte bırakılmaktadır.7 Bırakılması gereken alışkanlıklar ise, 

Bouddha’nın can alma alışkanlığı, Moloch’un başkalarının yiyeceklerine gök dikme 

alışkanlığı, Cesar’ın kendi çıkarları için başkalarını yönetme alışkanlığı, Attila’nın 

Cehennemin Bekçisine hizmet etme alışkanlığı, Elisa’nın ticari çıkarlar için insanları cansız 

varlık gibi kullanma alışkanlığı, Charon’un tutuklularla arasında kapalı bir kapı bulundurma 

alışkanlığıdır.  

 

                                                             
5 Atayman. V. (der). (2004). Şiddetin Mitolojisi. İstanbul: Donkişot Yayınları, 149. 
6 Tecimer, Ö. a.g.e., 62. 
7 Tecimer, Ö. a.g.e., 63. 
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Başkalarının malına ve canına kastetmek, kişisel çıkarlar için kurban vermek, küresel çağın 

teknolojilerini kullanarak kurnazlık ve hileye başvurmak, kapitalizme hizmet etmek adına 

insan yaşamını ve sağlığını hiçe saymak, toplumda hiyerarşik yapılar oluşturmak bırakılması 

gereken alışkanlıklar olarak gösterilmektedir.  

Filmde, tarihteki ünlü karakterlerin isimlerini taşıyan suçlular ya da akıl hastaları, kameralarla 

izlenmektedir. Sartre, ötekinin bakış alanına giren insanın artık bakan değil, bakılan olduğunu, 

bakanın özne olmaktan çıkıp ötekinin nesneleri arasına girdiğini söylemektedir. Nesne olan 

insan, kendisiyle oynanan ya da bir hapishane veya laboratuvar içinde oyunun bir parçası olan 

insandır.  

İsyan eden insan ise, “artık kendisiyle oynanmasını istemeyen insandır” ve nesne olmaktan 

çıkıp özne olarak dünyaya hâkim olmak isteyen insandır.8 Filmde alt katta bulunanlar arasında 

dört karakterin yönetilmek istemedikleri anlaşılmaktadır. Bunlardan Raspoutine, Tanrı’nın 

gönderdiği kurtarıcıyı karşılayarak ve onu savunarak yönetilmeye karşı bir savunma 

mekanizması geliştirmektedir. Cesar, lider olmak istemekte ve çevresindekileri 

yönlendirmeye çalışmaktadır. Lazare, Cesar’ın sağ kolu gibi davranarak eline geçen fırsatları 

kendi çıkarları için kullanmaktadır. Ayrıca gaz verildiğinde 10 dakika nefesini tutabilmekte 

ve uyumamaktadır. Dolayısıyla uyutularak gerçekleştirilen yönetilmenin boyunduruğuna 

girmemektedir. Attila, Charon’un istediklerini yapıyor gibi görünerek koşulları kendi lehine 

çevirmektedir. İstasyondaki sistemleri kilitleyerek kendi mahşerini yaratmaktadır.  

Aziz George, suçluların içindeki ejderi yedikten sonra suçlular daha iyi oluyormuş gibi 

görünmektedir. Burada, insanların gerçekten iyi olup olmadıkları kuşkuludur. Stanley 

Kubrick’in “A Clockwork Orange” filminde de iyiye doğru bir dönüşüm gerçekleşmiş ancak 

filmdeki papazın, iyiliğin içeriden gelmesi ve özgürce seçilmesi gerektiği düşüncesiyle buna 

kuşkuyla baktığını9  göz önüne alırsak, Dante 01 filmindeki iyiye dönüşmenin de dışarıdan bir 

etkiyle gerçekleşmesi dolayısıyla buna da kuşkulu yaklaşmak yerinde olacaktır. Yine “A 

Clockwork Orange” filminde devletin bireyden korkması gibi,10 Dante 01 filminde de 

doktorlar hastalardan korkmakta, bu nedenle onlarla ancak gaz vererek uyuttukları anda 10 

dakikalık kısıtlı sürede bir araya gelmektedir. Bireyler normal yollardan yönetilemediği için 

kukla gibi cansızlaştırılmaktadır. Bu, geleceğin öngörülen senaryosudur. Filmdeki tutuklular, 

tarih boyunca kendilerine hürmet edilen kahramanlardır. Gelecekte bütün insanlar birer 

kahraman olacaklardır.  

 

                                                             
8 Atayman, V. a.g.e., 151. 
9 Atayman, V. a.g.e., 169. 
10 Atayman, V. a.g.e., 174. 
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Çünkü para ile her şey satın alınabilmekte, internet çağında tüm bilgiler istenildiği anda 

edinilebilmektedir. Bilgi ve parayı hak ederek değil, kolay yollardan edinebilen insanları 

yönetebilmek için onların ancak bir hapishaneye kapatılmaları, gözetlenmeleri, hayatla 

ilişkilerinin kesilmesi ve uyutulmaları gerekmektedir. Şiddetin Mitolojisi kitabında, “A 

Clockwork Orange” filmiyle ilgili yapılan yorumlarda günah, bilgi ve bilincin aynı şeyin 

değişik adlar olup olmadığı sorgulanmıştır.11 Kötü niyetli birinin sahip olduğu bilgi, kötü 

amaçlar için kullanılabilmektedir. 

İstasyonda çalan alarm sesi, özgürlüğün mü yoksa kaderin mi habercisi olduğu tartışmalıdır. 

Özgürlük ile kader arasındaki tartışma “A Clockwork Orange” filminin üçüncü düzleminde de 

göz önüne serilmektedir.12 Alarm sesi, üst kattakilerle alt kattakilerin arasındaki kapının 

açılmasını sağlamıştır.  

Kıyamet günü, dünyadaki tüm hiyerarşilerin ortadan kalkması olasıdır. Daha sonra insanlar 

sahip oldukları güçlerle değil, iyilikleri ve kötülükleri ile ayrışacak, buna göre ya 

özgürlüklerine kavuşacaklar ya da kaderlerinin (iradelerinin sonuçlarının) cezasını 

çekeceklerdir. 

Bu dünyada, insan iradesinin sonucu katlanılması gereken sanayileşme ve kapitalizmdir. 

David Lynch’in filmlerinde sanayinin artık hiçbir şey üretmemesinden, bedenin 

değersizleştirilmesinden ve bir gözlem nesnesi oluşundan söz edilmektedir. Bunun sonunda 

beden, zihin ve ruhun çözülüp parçalanması gözler önüne getirilerek, bu parçalanmadan 

tamlığa (bütünlüğe) doğru bir özlem yaratılmaktadır.13 Dante 01 filminin sonunda da Aziz 

George’un parçalanışı istasyonu yaşanabilir bir gezegene dönüştürmektedir.  Parçalanma 

esnasında spiral biçiminde dağılmalar görülmektedir.  

Max Stirner’in “A Clockwork Orange” filmiyle ilgili yaptığı eleştiride, “insanın içindeki 

hayvan-insanı serbest bırakmadan insan nasıl kurtulabilir?” sorusu14 Dante 01 filmi için de 

yinelenebilmektedir. Nitekim Perséphone da, “ışığa ulaşmak istiyorsak gölgelerden 

kurtulmalıyız” demektedir. İnsanın içindeki hayvan insan ve gölge, Jung’un kavramlarıdır. 

Gölge, arketiplerin en tehlikelisi, en vahşi ve acımasız olanıdır, suçlu, gizli ve bastırılmış 

kişiliktir. Uygarlaşma sürecinde gölgenin baskı altına alınmasının bedeli, yalnızca vahşiliğin 

değil aynı zamanda yaratıcılığın da körelmesine ve yaşamın solgunlaşmasına neden olmasıdır. 

İnsanın içindeki hayvan insan da anima ve animus arketipleriyle anlatılmaktadır.  

 

                                                             
11 Atayman, V. a.g.e., 178. 
12 Atayman, V. a.g.e., 175. 
13 Atayman, V. a.g.e., 192. 
14 Atayman, V. a.g.e., 180. 
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Anima, erkeğin içindeki dişiyi, animus ise kadının içindeki erili temsil etmektedir. Bunların 

her ikisi de bilinçdışındadır.15 

Anthony Giddens, küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak görmekte, bunu da 

modernliği şu dört ana başlıkta açıklayarak yapmaktadır: Kapitalizm, endüstriyalizm, 

gözetleme ve askeri güç.16 Bu dört unsurun gelecekte bizi ne hale getireceği filmde 

tasarlanmıştır. Sonunda sistem kilitlenmiş, herkes ölmüş ve yeniden doğuş gerçekleşmiştir. 

Filmde eleştirilen diğer bir unsur elektronik haberleşmedir. Marshall McLuhan’ın da dediği 

gibi, günümüzün elektronik araçları insan uzuvlarının birer parçası olmuşlardır.17 Klavye ve 

monitörler aracılığıyla diyalog halindeki internet kullanıcılarının tüm dünyaya yayılmış 

olması küresel bir sorun yaratmaktadır.18 Küresel sorunlar hepimizi bağlayan küresel 

çözümler gerektirmektedir.19 Filmde Attila’nın bilgisayar korsanı olması hem bir sorun hem 

de tüm istasyondakileri ilgilendiren bir çözümün başlangıcı olarak gösterilmektedir. 

Gelecekte küreselleşme kendi kendisini yok edecektir. 

4.DANTE 01 FİLMİNDEKİ ARKETİPLER 

Campbell’e ve Vogler’e göre filmlerde kahramanlar bir yolculuğa çıkmaktadır. Bu yolculukta 

kahramanlar sorunun farkına vardıktan sonra doğaüstü yardımı kabul ederek zorlu bir eşikten 

geçme süreci yaşamakta ve dolayısıyla çeşitli sınavlarla karşılaşmaktadır. Ardından ödül 

gelmekte ve dönüş yoluna girmektedir.20 Bu yolculuk esnasında kahramanın karşılaştığı 

karakterler belirli işlevler üstlenmektedir. Bu işlevler arketipler olarak ifade edilmektedir. 

Film boyunca karakterler bir ya da daha fazla maske takmaktadır. Kahramana yol gösteren ve 

onu koruyan akıl hocası, kahramanın girişine engel olan güçlü eşik bekçisi, kahramanı ilk 

uyaran ve mücadeleye çağıran müjdeci (haberci), amaçları ve davranışları hep değişim 

gösteren biçim değiştiren, karanlıkların enerjisi gizli iblis gölge, değişimin potansiyelini 

barındıran ve ortalığı karıştıran baş belası oyuncu (hileci) belli başlı arketiplerdir.21 

Kahraman arketipi, ejderleri yutarak suçluları kurtaran ve kendisini feda ederek istasyonu 

yaşamın olduğu bir gezegene dönüştüren Aziz George’tur.  

Mucizelerinin farkında olan ve Elisa’nın onu kobay olarak kullanmasına karşı çıkan 

Perséphone ile dövmesini gördüğü anda onu Aziz George (kurtarıcı) olarak çağıran ve 

arkadaşlarından koruyan Raspoutine akıl hocası olarak değerlendirilebilir.  

 

                                                             
15 Tecimer, Ö. a.g.e., 101-102. 
16 Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. Çev. Arzu Eker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 71. 
17 Tomlinson, J. a.g.e., 209. 
18 Tomlinson, J. a.g.e., 273. 
19 Tomlinson, J. a.g.e., 259. 
20 Tecimer, Ö.  a.g.e., 109-119. 
21 Tecimer, Ö. a.g.e., 123-132. 
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Kahramanın karşılaştığı eşik bekçileri sıra ile Bouddha, Lazare ve Elisa’dır. Bouddha onu 

boğmak istemiş, Lazare onu 10 kez bıçaklamış, Elisa ise bedenini kobay olarak kullanmak 

istemiştir. Bunlar aynı zamanda kahramanın sınavlarıdır ve ne yapması gerektiği konusundaki 

farkındalığını geliştirmektedir.  

Müjdeci (haberci) arketipi için birden fazla olasılık düşünülmektedir: Kahramanın ışık arayışı, 

suçluların içindeki ejderi hissettiği anlar, Attila’nın alarmı veya Cesar’ın ölümü olabilir. Tüm 

bunlar kahramanı harekete geçirmiş, yapması gereken ilahi göreve çağırmıştır.  

Biçim değiştiren arketipi filmde çok sayıda kullanılmıştır. Bouddha, ilk olarak Aziz George’la 

karşılaşan, onun sayesinde ölümden dönen ve öldürücü yapısını değiştiren karakter olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Moloch’un Cesar’dan aldığı emirle Aziz George’u ortadan kaldırması 

gerekmiştir. Hayatını kurtaran Aziz George’u öldürüp öldürmeme arasında gelgitler yaşayan 

Moloch, biçim değiştiren olarak değerlendirilebilir. Aziz George, Doktor Elisa’dan kurtulmak 

için onu rehin almış, kendisi de bu arada biçim değiştirmiştir. Charon, Elisa’ya, Perséphone’a, 

Aziz George’a, Attila’ya ve diğer tutuklulara karşı sürekli biçim değiştirmektedir. Elisa’ya 

ondan yanaymış gibi görünürken bir yandan Attila’dan onu araştırmasını istemektedir. 

Perséphone’a ihanet etmekle birlikte onunla olan ilişkisini korumaktadır.  

Aziz George tehlikedeyken gaz vermemiştir. Attila’yı kendi çıkarları için kullanmaktadır. 

Tutuklularla arasına koyduğu kapıyı açmak ve onlarla işbirliği yapmak zorunda kalmıştır. 

Attila da Charon’a ihanet ederek biçim değiştirmektedir. Cesar, en başından itibaren Aziz 

George’a karşı olmakla birlikte, içindeki ejderden onu kurtaran bu kahramana daha sonra 

sevgi ve saygıyla yaklaşarak biçim değiştirmektedir.  

Gölge arketipi ejderlerdir. Sinsice hareketleri ve kötülükten vazgeçmeyen yapısıyla Lazare da 

gölge olarak değerlendirilebilir.  

Son olarak oyuncu (hileci) arketipi Attila’ya karşılık gelmektedir. Attila, filmde bağımsız ve 

kurnazca hareket etmektedir.  

5.SONUÇ 

Filmde her şey 2 numaralı mekiğin yani Elisa’nın gelmesiyle başlamaktadır. Elisa, şirketin 

ticari amaçları için insanları kobay olarak kullanarak onlara acı çektiren kapitalizmin yeni 

buluşunu enjekte etmektedir. İnsanların içindeki bu acı ejdere dönüşmektedir.  

Kapitalist dünya tam bir cehenneme dönmüştür. Cehennemin bekçileri, tüm dünyayı ele 

geçirebilecek kadar gittikçe güçlenen bilgisayar korsanlarıyla işbirliği halindedir. Yetkili 

iyileştirici ve inançlı Perséphone, gücünü yitirmiş ve yetkileri kapitalizme hizmet edenlere 

devredilmiştir. Tüm bunlar, insanların kendi iradeleriyle yarattıkları kaderin birer 

sonuçlarıdır. 
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İnsanları, içlerindeki ejderlerden, kapitalizmin yarattığı dayanılmaz acılardan Aziz George 

kurtarmakta ve insanlık giderek iyileşmektedir. Ancak Elisa’nın kapitalizmi herkese 

bulaştırmaya kararlı olduğunun farkına varan Attila, tüm sistemi çökertmektedir. Sistem 

çöktüğünde Elisa kaçmak zorunda kalmaktadır.  

Masumiyetini yitirmiş ülke yöneticilerinin fedakârlıkları sonuç vermemektedir. Herkes ışığı 

görememektedir. Işığı görebilen Aziz George, kahraman rolünü üstlenerek yeniden doğuşun 

bir aracı olmaktadır. Yeniden doğuş, Aziz George’un parçalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu 

parçalanmadan etrafa, onun yediği ejderler de saçılmaktadır. Böylece yeni dünyada da eski 

düzenin kalıntıları olacaktır. Yeniden doğuş yoktur, sadece dönüşüm vardır. 
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SOSYAL İZOLASYON DÖNEMİNDE ONLINE  

UYGULAMALI EĞİTİM VE KALİTE:  

İGÜ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ  

SERVQUAL ANALİZİ ÖRNEĞİ 

 
Dr. Emel TOZLU ÖZTAY 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul 
 

ÖZET 

Genel olarak bakıldığında online eğitim modelleri, günümüz koşulları doğrultusunda talebe 

yönelik hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda, üniversitelerdeki uzaktan eğitim yapılarının da 

çok hızlı gelişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu noktada uzaktan eğitimin hangi bölümler 

için geçerli olup olamayacağı, nasıl kalite standartlarını içermesi gerekli olduğu soruları 

akıllara gelmekte, özellikle uygulamalı eğitim alanında çok fazla sayıda tartışma yer 

almaktadır. Mart 2020 itibariyle Türkiye’de sosyal izolasyon sürecinin başlaması ile birlikte, 

Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile tüm üniversiteler zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiştir. 

Dolayısıyla üniversitelerdeki bölümlerin büyük bir çoğunluğu bu karar kapsamında hareket 

etmiştir. Bu durum daha önce uygulamalı dersler kapsamında uzaktan eğitim tecrübesi 

olmamış yoğunlukla uygulamalı eğitim veren bölümleri de yeni bir deneyimle 

karşılaştırmıştır. Bu bölümlerden biri de müfredatının büyük bir çoğunluğu uygulamalı 

eğitimden oluşan, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dür.  

Çalışmanın amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde sosyal izolasyon sürecinde 

uzaktan eğitim olarak verilmiş, Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi dersini alan 

öğrenciler ile Servqual Analizi gerçekleştirerek, öğrenicilerin uygulamalı online halkla 

ilişkiler ve reklam eğitimine yönelik beklenti ve algılarını ortaya koyarak uygulamalı uzaktan 

eğitimde kalite kriterlerini saptamaktır. Bu bağlamda fiziksel, güvenilirlik, heveslilik, güven 

ve empati boyutlarının saptanabilmesi amaçlı araştırmada kantitatif araştırma yöntemlerinden 

anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal İzolasyon, Halkla İlişkiler ve Reklam, Uzaktan Eğitim, Kalite 
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ONLINE APPLIED EDUCATION DURING SOCIAL ISOLATION AND QUALITY  

CASE STUDY OF IGU PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING DEPARTMENT 

SERVQUAL ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Generally, online education models have increased rapidly as a result of the demands 

according to current conditions. In this context, it is observed that distance education 

infrastructures in universities are developing very rapidly as well. At this point, questions 

such as the specificity of departments suitable for distance education, the types of quality 

standards they should include are being asked. There are numerous ongoing discussions 

especially in the field of applied education. With the start of the process of social isolation in 

March 2020, all of the universities in Turkey have transitioned into distance education 

following a compulsory decision of the Board of Higher Education. Therefore, the vast 

majority of departments in universities took actions within the scope of this decision. This 

caused a new experience for the departments delivering applied education, with no 

background of distance education within the scope of applied courses. One of these 

departments is the Department of Public Relations and Advertising at School of Applied 

Sciences, Istanbul Gelisim University with the vast majority of its curriculum based on 

applied education. 

The purpose of the study is to apply Servqual Analysis with the students enrolled in 

Organizational Management in Public Relations course at Public Relations and Advertising 

Department of the School of Applied Sciences, Istanbul Gelisim University and to determine 

the quality criteria in applied distance education by revealing their expectations and 

perceptions towards the applied online public relations and advertising education. In this 

context, in order to determine the physical, reliability, enthusiasm, trust and empathy 

dimensions the survey method, one of the quantitative research methods, was used in the 

study. 

Keywords: Social Isolation, Public Relations and Advertising, Distance Education, Quality 

1. GİRİŞ 

Her alanda olduğu gibi iletişim ve insan ilişkileri açısından da kaçınılmaz olan değişim,  

online iletişimin araç ve yöntemleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Eğitim kavramına bu 

bağlamda bakılacak olursa tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi burada da dijital değişimi 

görmek ve eğitim üzerindeki etkisini farketmek yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda 

durmaktadır. 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org          ISPEC                     12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

81 

Genel bir yaklaşımla; We Are Social 2020 raporuna göre İnternet, sosyal medya ve mobil 

kullanıcı istatistikleri, 4.54 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %59’unu, 3.80 milyar 

sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %49’unu, 5.19 milyar mobil kullanıcısı, dünya 

nüfusunun %67’sini oluşturmaktadır (https://wearesocial.com/digital-2020). Söz konusu 

veriler dikkate alındığında, internetin dolayısıyla dijital iletişimin fazlasıyla yaygın olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında online eğitim modellerinin, günümüz koşulları 

doğrultusunda talebe yönelik hızla artış göstermesi tesadüfi bir durum değildir. Özellikle son 

yıllarda uzaktan eğitim fakültesi çatısı altında birçok bölümün yer almaya başladığını 

gözlemlenmekte, bu noktada uzaktan eğitimin hangi bölümler için geçerli olup olamayacağı, 

hangi kalite standartlarını içermesi gerekli olduğu soruları akıllara gelmekte, özellikle 

uygulamalı eğitim alanında çok fazla sayıda tartışma yer almaktadır. 

İnsanoğlunun üretim tarihi  kadar eski olan kalite kavramı, (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" 

anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir (Şimşek, 2001: 5). Amerikan Kalite 

Kontrol Derneği (ASQC)'nin kalite tanımı; “Bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi 

karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü, kalitedir” olarak 

belirtilmekte (Ataman, 2002). EOQC (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu) ise “Bir ürünün 

tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi” olarak ifade etmektedir (Akat, vd. 2002). 

Günümüzde; Dünya’ da yaşanan dijital dönüşüm, klasik yönetim anlayışındaki 

reformizasyon, tüketicinin edilgen halden etken forma geçmesi,  kalite kavramın hemen 

hemen tüm alanlarda olmazsa olmaz hale gelmesine neden olduğu yorumunu yaptırmaktadır. 

Bu bağlamda, son yıllarda üniversitelerde yer alan eğitim öğretim faaliyetlerinin online 

platforma taşınması, kendi içindeki yer alan kalite normatiflerinin de oluşması gerekli 

olduğuna işaret etmektedir. 

Mart 2020 itibariyle Türkiye’de sosyal izolasyon sürecinin başlaması ile birlikte, Yüksek 

Öğretim Kurulu kararı ile tüm üniversiteler zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiştir.  

Dolayısıyla üniversitelerdeki bölümlerin büyük bir çoğunluğu bu karar kapsamında hareket 

etmiş, bu durum daha önce uygulamalı dersler kapsamında uzaktan eğitim tecrübesi olmamış 

yoğunlukla uygulamalı eğitim veren bölümleri de yeni bir deneyimle karşılaştırmıştır. Bu 

bölümlerden biri de müfredatının büyük bir kısmı uygulamalı eğitimden oluşan, İstanbul 

Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık Bölümü dür.  

Bu çalışmada hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik olarak, tüketici beklenti ve algı 

boyutlarının ölçümü üzerine kurulmuş ve birçok bilimsel çalışmada güvenilir kılınmış olan,  
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Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilmiş Servqual Hizmet Kalitesi Ölçüm 

Modeli kullanılmıştır.   

Çalışmanın amacı, eğitim sektöründe yer alan öğrencilerin uygulamalı eğitim hizmetlerinden 

beklentilerinin ve bu hizmetlere yönelik algılarının tespit edilmesi ve sunulan hizmetlerin 

hizmet kalitesi boyutları göz önüne alınarak öğrenci memnuniyet derecesinin ölçülmesidir.   

Anket uygulaması aşaması sonrasında yapılan analizler, mevcut bilimsel bilgiler ve 

araştırmalar ışığında yorumlanmıştır.   

1. HİZMET KAVRAMI  

Dünya ekonomisinin gelişimi, hizmet üretimindeki hızlı artış ve günümüz rekabet koşulları 

küresel bağlamda hizmet sektörünü son derece önemli bir hale getirmiş ve pastadan çok 

büyük bir pay aldığı gerçeğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla bu durum hizmet 

sektöründeki istihdam artışını hızlandırmış ve aynı zamanda hizmet sektörüne yönelik 

taleplerin gözleri görülür şekilde yüksek oranda artışına da neden olmuştur. Phlip Kotler 

hizmet kavramını; “Herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan ve temelde soyut olan, bir 

tarafın bir başkasına sunabildiği bir performans ya da eylemdir. Üretilmesi fiziksel bir ürüne 

bağlı olabilir ya da olmayabilir.” şeklinde tanımlamıştır (Kotler, 1997:467). Amerikan 

Pazarlama Birliğine göre ise kavram “Bir ürünün satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve 

işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doyumunu sağlayan ve bağımsız olarak 

tanımlanabilen eylemler” (https://www.ama.org/topics/service-marketing/) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu noktada tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmaların 

yapılması işletmeler için son derece önemlidir. Günümüz işletmelerinin sektörel bağlamda 

başarılı olarak varlıklarını sürdürülebilir bir şekilde koruyabilmeleri için maliyet avantajı, 

geniş pazar payı gibi unsurların yanı sıra kaliteli, fark yaratan, talep edilen hizmetler 

sunmaları olmazsa olmaz hale dönüşmüştür yorumu yapılabilir. 

HİZMET KALİTESİ KAVRAMI 

İnsanoğlunun üretim tarihi kadar eski olan kalite kavramı, (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" 

anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir (Şimşek, 2001: 5). Amerikan Kalite 

Kontrol Derneği (ASQC)'nin kalite tanımı; “Bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi 

karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü, kalitedir” olarak 

belirtilmektedir (Ataman, 2002). EOQC (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu) kalite 

kavramını “Bir ürünün tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi” olarak ifade etmektedir 

(Akat, vd. 2002).  

 

 

http://www.ispeco.org/
https://www.ama.org/topics/service-marketing/


 

www.ispeco.org          ISPEC                     12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

83 

Parasuraman vd. tarafından yapılan tanımda kalite, tüketici beklentisi ile hizmet algısı 

arasındaki elde edilen sonuçtan ibaret olduğu belirtilmekte (Parasuraman vd., 1985: 42).  

Lewis ise, hizmet kalitesi tüketicilerin beklentileri karşısında hizmet seviyesinin ne kadar 

başarılı bir biçimde gerçekleştiğinin ölçülmesidir, diyerek kaliteyi tanımlamaktadır (Lewis 

vd., 1983: 99). 

Tanımlardan yola çıkıldığında hizmet kalitesi açısından, kurumların başarısı bağlamında 

tüketicinin algı ve beklentisinin memnuniyetinin son derece önemli olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda Hizmet sektöründe kalitenin; tüketicilerin talep ve beklentilerini 

karşılaması, verilen hizmetin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve bu durumun ölçülebilir 

bir şekilde tüketici memnuniyetine yansıması olarak kabul edilmesi mümkündür. 

Parasurman vd. hizmet kalitesinin ölçülmesi ile ilgili, beklenen hizmet ile algılanan hizmet 

arasındaki ilişki şu şekildedir (Parasurman vd.,1985: 48-49):  

Beklenen hizmet, Algılanan hizmetten büyük ise, algılanan kalite tatmin edici olamaz ve 

kabul edilemez bir kalite düzeyi oluşacaktır. 

Beklenen hizmet, Algılanan hizmet ile eşit ise, algılanan kalite tatmin edici olacaktır.  

Beklenen hizmet, Algılanan hizmetten küçük ise, algılanan kalitenin tatmin derecesi yüksektir 

ve ideal kalite düzeyi oluşacaktır. 

 

Şekil 1. Hizmet Kalitesinde Beklenen Hizmet ile Algılanan Hizmet 

 

  
  

Kaynak: Parasuraman vd., 1985: 48 
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 HİZMET KALİTESİ VE ONLINE İLETİŞİM KAVRAMI 

“İnsanlık tarihi kadar eski olan iletişim, iki kişi arasında gerçekleşebileceği gibi kişiden gruba 

ya da gruplar arası da oluşabilir. Gerçekten insanın olduğu her yerde iletişim vardır. Ancak 

beceri, bilgi ve deneyimi fazla olan insanlar arasındaki iletişimin daha derin ve kaliteli 

olmasına karşın bu niteliklerden yoksun insanlar arasındaki iletişim daha yalındır” 

(Peltekoğlu, 1994). Tanımdan yola çıkıldığında online sistemler üzerinden bireylerin kurmuş 

oldukları iletişim biçimleri, iki kişi arasında gerçekleşebileceği gibi kişiden gruba ya da 

gruplar arası da oluşabilmektedir. Bu noktada günümüzde online olarak kurulan iletişim 

biçiminin kalitesi de son derece önem kaydetmektedir. 

Son yıllarda iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, kişilerin sadece lokal olarak değil 

evrensel olarak da tüm kurum kuruluşlar ile iletişime geçebilecek imkanlara sahip olacak 

platforma zemin hazırlamıştır. We Are Social 2020 raporuna göre İnternet, sosyal medya ve 

mobil kullanıcı istatistikleri, 4.54 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %59’unu, 3.80 

milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %49’unu, 5.19 milyar mobil kullanıcısı, 

dünya nüfusunun %67’sini oluşturmaktadır (https://wearesocial.com/digital-2020). 

Dolayısıyla iletişim teknolojilerinde yaşanan bu hızlı gelişim bireylerin yaşam biçimlerine de 

yeni yaşam modelleri getirmiştir.  Bu durumu hizmet sektöründe yer alan birçok kurum 

kuruluşun online hizmet vermeye başlaması önemli şekilde etkilemiştir. 

Bireylerin, sanal ortamların profesyonel olarak gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe online 

olarak dijital aygıtlara harcadıkları zaman diliminin arttığı söylenebilmektedir.  Bu durumun 

elektronik ortamda gelişen hizmet sektörü pazarlaması açısından son derece önemli olduğu 

yorumu yapılabilir. Tüketici merkezli olan hizmet sektörü açısından, söz konusu duruma bir 

fırsat olarak bakacak olursak, mevcut durumun, oldukça kabul gören bir strateji haline 

dönüşebileceği söylenebilir.  

Fakat bu fırsatın değerlendirilmesi için online iletişime geçilen tüketicinin memnuniyetine 

yönelik araştırmaların yapılması, kalite standartlarının belirlenmesi ve doğru şekilde 

uygulanması fazlasıyla önemlidir. Bunun nedeni ise online platformda rekabetin daha yoğun 

bir şekilde gelişebileceğidir. Bu bağlamda, hizmet sektörü açısından, online satın alma 

davranışına geçecek olan tüketicinin alternatifleri değerlendirme aşamasında son derece hızlı 

bir şekilde bilgiye ulaşabileceği yadsınamaz bir gerçektir.  

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM HİZMETİ VE KALİTE 

Herkes için geçerli ve nitelikli eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biridir. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 

yılına kadar ekonomik büyüme ile birlikte ekonomik eşitsizlik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, 
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barış ve adalet gibi alanların da dâhil edildiği bir kalkınma vizyonunun hayata geçirilmesi 

amacıyla öne sürülen hedeflerdir. Eğitim alanında (Hedef 4), tüm kız ve erkek çocuklarının 

ücretsiz ilk ve ortaöğretimi tamamlamasına olanak sağlanmasının yanı sıra, uygun maliyetli 

mesleki eğitime eşit erişimi, toplumsal cinsiyet ve imkân eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması 

ve nitelikli yükseköğretime herkesin erişimini sağlamayı da hedeflemektedir” 

(http://www.sbb.gov.tr/wp-

content/uploads/2020/04/EgitimSistemindeKaliteninArtirilmasiOzelIhtisasKomisyonuRaporu

.pdf).   

Söz konusu hedefin en önemli ve üzerinde durulması gereken unsurlarından biri 

“yükseköğretime herkesin erişimini sağlamak” değil “nitelikli yükseköğretime herkesin 

erişimini sağlamak” ifadesinin yer almasıdır. Bu noktada üniversitelerde eğitim kalitesi 

kavramının ne kadar önemli olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Parasuraman vd. 

(1985)  tarafından yapılan hizmet kalitesi ölçümü tanımını, eğitim hizmeti kalitesi olarak 

yorumlarsak, öğrencinin beklentisi ile aldığı eğitim hizmeti algısı açısından beş boyut 

(fiziksel, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) üzerinden elde edilebilecek sonuçlar 

olarak ifade edebiliriz. Goldin ve Katz’a, göre ülkelerin yüksek seviyedeki eğitim düzeyleri, 

bir ülkenin daha hızlı büyümesine kaynak teşkil etmektedir (Goldin ve Katz, 2008). Bu 

bağlamda üniversitelerdeki eğitim hizmetelerinin kalite boyutunun uzmanlar tarafından iyi 

analiz edilmesi ve doğru yorumlanması gerekliliği olmazsa olmaz olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM HİZMETİNDE ONLINE İLETİŞİM KAVRAMI 

Online eğitim, elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimdir. Teknoloji kullanımı esas alınarak 

gerçekleştirilen bu eğitim “internete dayalı eğitim” ya da “online eğitim” de denilmektedir 

(Karasar, 1999). “En  yalın  biçimde,  öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda 

yürütülmesi  veya  bilgi  ve  becerilerin  elektronik  teknolojiler  aracılığıyla aktarılması  

olarak  tanımlanabilir”(Gülbahar,  2009). Genel olarak bakıldığında online eğitim modelleri, 

günümüz koşulları doğrultusunda talebe yönelik hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda, 

üniversitelerdeki uzaktan eğitim yapılarının da çok hızlı gelişmekte olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Bu noktada uzaktan eğitimin hangi bölümler için geçerli olup olamayacağı, nasıl kalite 

standartlarını içermesi gerekli olduğu soruları akıllara gelmekte, özellikle uygulamalı eğitim 

alanında çok fazla sayıda tartışma yer almaktadır. 

http://www.ispeco.org/
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1996 yılında McLellan tarafından ortaya koyulan sanal toplulukların oluşturulabilmesi için 

gerekli koşullar, bugün uzaktan eğitim aracılığı ile gerçekleştirilen üniversite eğitimi 

kalitesine ışık tuttuğu söylenebilmektedir (Aktaran, Karasar, 1999).  

Bu koşullar şu şekildedir: 

*Derslerin iletilmesini sağlayan teknolojide yeterlilik 

*Ortak, uzlaşılmış amaç 

*Karşılıklı saygı, hoşgörü ve güven 

*Paylaşım alanlarının yaratılması ve yönlendirilmesi 

*Çoklu gösterim biçimleri (Grafik, Tablo vb) 

*Gösterim biçimleri ile oynamak 

*Sürekli fakat kesintisiz olmayan iletişim 

*Resmi ve gayrıresmi ortamlar yaratılması 

*Kararların karşılıklı paylaşımı 

*Fiziki varlık durumu 

*İşbirliğinin sona ermesi sonrası bağlantı 

*Çok kullanıcılı ortamlar ile eğitim (multi-user environments) 

2.2. ÜNİVERSİTELERDE ONLINE UYGULAMALI HALKLA İLİŞKİLER VE 

REKLAM EĞİTİMİ  

Halkla ilişkilerin akademik ve uygulamadaki gelişiminin dünyada 1920’li yıllarda başladığı 

genel anlamda kabul edilmekte, halkla ilişkiler alanının Türkiye’deki akademik gelişimi ise 

1960’lara dayanmaktadır.  

“Kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman 

dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik gösteren 

hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimi” olarak tanımlanan (Peltekoğlu, 

2009; 7) halkla ilişkiler kavramından yola çıkarak halkla ilişkiler eğitiminin nasıl olması 

gerektiği sorusu sorulduğunda; bölüm mezunlarının çok yönlü ve nitelikli bir eğitim almasının  

mesleğin gelişebilmesi açısından son derece önemli olduğu açıkça görülebilmektedir. Bu 

bağlamda Halkla ilişkiler eğitiminin sürdürülebilir bir kaliteye sahip olması isteniyor ise, 

alandaki evrensel yenilikler doğrultunda müfredatların revize edilmesi, öğrencileri alana 
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hazırlarken onların istek ve beklentilerine kulak verilmesi, öğrencilerin teorik olarak aldıkları 

eğitimleri uygulamaya geçirmelerine fırsat verilmesi son derecede önemlidir. 

Halkla ilişkiler eğitimi, çerçevesinde Peltekoğlu (2009: 45-146) stratejik düşünebilecek, 

toplumsal normları içselleştirmiş, sorunlara soğukkanlı, akılcı çözümler getirebilecek; günceli 

takip eden, iletişim yöntemlerini bilen, medya ilişkilerini planlayıp yürütebilecek, yönetim 

organizasyon yeteneğine sahip, hedef kitleyi doğru analiz edebilecek ve sektörün 

beklentilerini karşılayabilecek halkla ilişkiler uzmanlarının yetişebilmesi için temel disiplinler 

çerçevesinde bir eğitim-öğretimin vazgeçilmez olduğunu dile getirmektedir. Tanımdan yola 

çıkıldığında bir halkla ilişkiler eğitimi için hem teorik bağlamda kuramsal alt yapının 

verilmesi hem de bu yapı üzerine konumlandırılmış uygulamalı eğitimin hayata 

geçirilmesinin son derece önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda online olarak 

verilecek olan halkla ilişkiler eğitimlerinin gerek kuramsal eğitimin gerektirdiği ihtiyaçları 

karşılaması, gerek ise uygulamalı dersler için alt yapının hazırlanmasının olmazsa olmaz 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Mart 2020 itibariyle Türkiye’de sosyal izolasyon sürecinin başlaması ile birlikte, Yüksek 

Öğretim Kurulu kararı ile tüm üniversiteler zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiştir. 

Dolayısıyla üniversitelerdeki bölümlerin büyük bir çoğunluğu bu karar kapsamında hareket 

etmiştir. Bu durum daha önce uygulamalı dersler kapsamında uzaktan eğitim tecrübesi 

olmamış yoğunlukla uygulamalı eğitim veren bölümleri de yeni bir deneyimle 

karşılaştırmıştır. Bu bölümlerden biri de müfredatının büyük bir çoğunluğu uygulamalı 

eğitimden oluşan, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dür.  

Çalışmanın amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde sosyal izolasyon sürecinde 

uzaktan eğitim olarak verilmiş, Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi, dersini alan 

öğrenciler ile Servqual Analizi gerçekleştirerek, öğrenicilerin uygulamalı online halkla 

ilişkiler ve reklam eğitimine yönelik beklenti ve algılarını ortaya koyarak uygulamalı uzaktan 

eğitimde kalite kriterlerini saptamaktır. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE KISITLARI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde sosyal izolasyon sürecinde 2019-2020 Güz döneminde, 

uzaktan uygulamalı eğitim olarak verilmiş, Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi, dersini 

alan 35 öğrenci ile (Dersin tamamı 39 öğrenci içermektedir) gerçekleştirilmiştir.  
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ARAŞTIRMA MODELİ 

Çalışmada, öğrencilerin aldıkları online uygulamalı eğitim hizmetinde kalite beklentilerini ve 

algılamalarını saptayan ve bu yolla eğitim kurumlarının hizmet kalitelerini yükseltme 

konusunda net, güvenilir ve gerçekçi bir rota çizen aynı zamanda hizmet kalitesi ölçümünde 

de en çok kullanılan model olan Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilmiş 

Servqual Ölçeği kullanılmıştır. 

Servqual ölçeği hayata geçirilen bu çalışmada uygulamalı eğitim hizmeti kalitesinin ölçümü 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda ölçek kapsamında, 5’li likert ölçeği kullanılmış ve 5 boyutta 

(Fiziksel, heveslilik, empati, güven, güvenilirlik) , toplam 22 maddeden oluşan beklenen ve 

algılanan iletişim hizmeti kalitesi ölçülmüştür. 5 tamamen katılıyorum, 1 kesinlikle 

katılmıyorum ifadelerini temsil etmiştir. 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

Çalışmada veri toplamak amacı ile online anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin birinci 

bölümünde Servqual ölçeğinin üniversitelerin halkla ilişkiler ve reklam bölümlerine uyarlanan 

ve öğrenci beklentilerinin ölçülmesini amaçlayan 22 sorusu mevcuttur. Sorularda, öğrenciler 

tarafından anketin daha kolay algılanıp değerlendirilebilmesi amacıyla orijinal ankette 

kullanılan 7’li likert ölçeği yerine 5’li likert ölçeği kullanılmış olup; “1-Kesinlikle 

katılmıyorum ve 5-Kesinlikle katılıyorum” arası seçeneklerden oluşmaktadır. Bu bölümde 

öğrencilerden mükemmel bir online uygulamalı halkla ilişkiler dersinin nasıl olması 

gerektiğine dair sorular sorulmuş ve öğrencilerin bu sorulara ilişkin beklentilerini 

puanlandırmaları istenmiştir.    

Uygulamalı eğitim hizmeti kalitesinin boyutları ile ilgili tanımlamaları içeren ikinci bölümde, 

online uygulamalı halkla ilişkiler dersinin taşıması gereken özellikler beş maddede 

öğrencilere sunulmuş ve öğrencilerden bu beş maddeyi önceliklerine göre toplamı 100 puan 

olacak şekilde puanlandırmaları istenmiştir.  

Anketin üçüncü bölümünde ise, birinci bölümde yer alan 22 soru, öğrenciler tarafından online 

uygulamalı olarak alınan “Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi” dersi için sorulmuş ve 

öğrencilerden bu özellikleri “Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi” dersi için ne derece 

bulunduğu “1-Kesinlikle katılmıyorum ve 5-Kesinlikle katılıyorum” arası seçenekler 

aracılığıyla belirtilmesi istenmiştir. 

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ 

Araştırmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme, türlerinden tipik durum örnekleme 

yöntemi seçilmişti. Araştırma 2019-2020 Güz döneminde, uzaktan uygulamalı eğitim olarak 

verilmiş, Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi, dersini alan 35 öğrenci ile  
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(Dersin tamamı 39 öğrenci içermektedir) gerçekleştirilmiştir. Analizle %95 güven aralığında, 

0,05 hata oranı ile yapılmıştır.  

1.1. ARAŞTIRMA SORUNSALLARI 

S.1. Uygulamalı uzaktan eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden fiziksel özellikler etkiler 

mi? 

S.2. Uygulamalı uzaktan eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden güvenilirlik unsuru 

etkiler mi? 

S.3. Uygulamalı uzaktan eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden heveslilik unsuru etkiler 

mi? 

S.4. Uygulamalı uzaktan eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden güven unsuru etkiler 

mi? 

S.5. Uygulamalı uzaktan eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden empati unsuru etkiler 

mi? 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Söz konusu bölümde elde edilen verilen IBM SPSS 21 (Statistical Program for Social 

Sciences) programından yararlanılarak elde edilmiştir. Bölüm dahilinde araştırmaya katılan 

öğrencilerin demografik özellikleri ve ölçek dahilindeki frekans analizleri ile ilgili istatistikler 

verilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik analizlerinin sonuçları ve değerlendirmeleri sonrasında 

sorunsallar elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

1.2.KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Değişkenler Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet Kadın 20 57 

  Erkek 15 43 

Eğitim Durumu                            Üniversite Öğrencisi 35 100 

Medeni Durumu Bekar 35 100 

Yaş grubu 18 – 25 29 83 

  26 – 33 2 14 

  42-49 1 3 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkeni bağlamında  %57’si kadın, %43’ü erkektir. Eğitim 

Durumu değişkeni bağlamında katılımcıların %100’ü üniversite öğrencisidir. Medeni durum 

değişkeni bağlamında bakıldığında öğrencilerin %100’ü bekar, yaş durumu değişkeni 

açısından bakıldığında ise %83’ü 18-25 arası, %14’ü 26-33 arası, %3’42-49 yaş arasıdır.  
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1.3. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

Cronbach Alfa yöntemi ile gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonuçları literatüre göre şu 

şekilde yorumlanması gerekmektedir; 0,00 ≤ Cronbach α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40 ≤ Cronbach α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir, 0,60 ≤ Cronbach α < 0,80 ise 

ölçek oldukça güvenilirdir, 0,80 ≤ Cronbach α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir 

ölçektir (Özdamar, 2004). 

Tablo2. Cronbach Alfa Yöntemi Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik Analizi Cronbach' Alpa Değerleri 

 

N  Items 

 

N 

Uygulamalı Online Halkla İlişkiler 

Dersinden  Beklenen Kalite Puanı (5 

Boyutta) ,825 

 

22 

 

35 

Uygulamalı Online Halkla İlişkiler 

Dersinden  Algılanan Kalite Puanı (5 

Boyutta)                   ,882 

 

22 

 

35 

 

Araştırma kapsamında ölçekler güvenilirlik katsayısı kriterlerine göre değerlendirildiğinde, 

,825 ve ,882 değerleri ile “yüksek derece‟ de güvenilir olduğu sonuçları elde edilmiştir. 

 

Tablo3. Online Eğitim Hizmet Kalitesi Fiziksel Boyutu Frekans Analizi Değerleri 

Hizmet Kalitesi Boyutları 

 

Soru 

Beklenti 

Puanları 

Ortalaması 

 

Soru Algı Puanları 

Ortalaması 

Servqual 

Puanları 

Fiziksel  

1.1. 4,51 3.1. 4,26 0,25 

1.2. 4,66 3.2. 4,6 0,06 

1.3. 4,54 3.3. 4,4 0,14 

1.4. 4,74 3.4. 4,31 0,43 

Ortalama Toplam Değer  
4,61 

 
4,39 0,22 
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Uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin fiziksel 

boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,61 puan algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,39’luk değer 

çıkmaktadır. Her iki değerinde 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler 

olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim 

hizmet kalitesinin fiziksel boyutuna son derece önem verdikleri sonucu çıkmaktadır.  

Buradan yola çıkarak araştırmanın 1. Sorunsalına cevap olarak Halkla ilişkiler ve reklam 

eğitimi kapsamında uygulamalı online eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden fiziksel 

özellikler etkilemektedir yorumu yapılabilmektedir. 

Araştırma kapsamında fiziksel özellikler servaqual analizi yapılmak amaçlı beklenen hizmet 

puanı ve algılanan hizmet puanı bağlamında 4’er adet soru sorularak puanlar elde edilmiştir. 

Bu sorular aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo4. Fiziksel özellikler bağlamında beklenen ve algılan hizmet puanlarını ölçmek amaçlı 

sorulan sorular 

Fiziksel özellikler bağlamında beklenen hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

1.1. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinin materyallerinin 

modern ve yüksek hızlı ekipmanlardan (hoca bilgisayarı, mikrofonu, kullanılan software program vb)  oluşması 

gerekmektedir. 

1.2. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinin Öğretim üyesinin 

doğru diksiyona ve beden diline sahip ve düzgün temiz görünümlü olması gereklidir. 

1.3. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersi mutlaka senkronize 

şekilde öğrenci ile etkileşimli biçimde işlenmelidir. 

1.4. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen,Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde dersin hocasının 

internet hızı çok iyi olması gerekir. 

Fiziksel özellikler bağlamında algılana hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

3.1. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinin materyallerinin modern ve yüksek hızlı ekipmanlardan 

(hoca bilgisayarı, mikrofonu, kullanılan software program vb)  oluşmaktadır. 

3.2. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinin Öğretim üyesinin doğru diksiyona ve beden diline sahip ve 

düzgün temiz görünümlüdür. 

3.3. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinin Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersi mutlaka senkronize 

şekilde öğrenci ile etkileşimli biçimde işlenmiştir. 

3.4. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde dersin hocasının internet hızı çok iyi düzeydedir. 

 

Tablo5. Online Eğitim Hizmet Kalitesi Güvenilirlik Değeri Boyutu 

Hizmet Kalitesi Boyutları  

 

Soru 

Beklenti 

Puanları 

Ortalaması 

 

Soru Algı Puanları 

Ortalaması 

Servqual 

Puanları 

Güvenilirlik  

1.5. 4,43 3.5. 4,6 -0,17 

1.6. 4,69 3.6. 4,6 0,09 

1.7. 4,77 3.7. 4,51 0,26 

1.8. 4,6 3.8. 4,83 -0,23 

Ortalama Toplam Değer  
4,62 

 
4,63 -0,01 

 

Uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin güvenilirlik 

boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,62 puan algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,63’lük değer 

çıkmaktadır. Her iki değerinde 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler 

olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim 

hizmet kalitesinin güvenilirlik boyutuna son derece önem verdikleri sonucu çıkmaktadır.  
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Buradan yola çıkarak araştırmanın 2. Sorunsalına cevap olarak Halkla ilişkiler ve reklam 

eğitimi kapsamında uygulamalı online eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden 

güvenilirlik özellikleri etkilemektedir yorumu yapılabilmektedir. 

Araştırma kapsamında güvenilirlik boyutunda servaqual analizi yapılmak amaçlı beklenen 

hizmet puanı ve algılanan hizmet puanı bağlamında 4’er adet soru sorularak puanlar elde 

edilmiştir. Bu sorular aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo6. Güvenilirlik bağlamında beklenen ve algılan hizmet puanlarını ölçmek amaçlı 

sorulan sorular 

Güvenilirlik bağlamında beklenen hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

1.5. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde öğrencilerin 

eğitimleri zamanında yerine getirmelidir.  

1.6. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde dersin hocası 

tarafından  öğrencilerin etkinlik taleplerine eşit şekilde yaklaşılmalıdır. 

1.7. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, Dersin hocası 

öğrencilerine online olarak belirli zaman dilimlerinde yardımcı olmalıdır ve öğrencilerin soruları samimi şekilde 

cevaplandırılmalıdır.  

1.8. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, Ders Hocası ve 

asistanları etkinlik sürecinde öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için alanda bulunmalıdır. 

Güvenilirlik bağlamında algılana hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular  

3.5. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde öğrencilerin eğitimleri zamanında yerine getirilmiştir. 

3.6. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde dersin hocası tarafından  öğrencilerin etkinlik taleplerine 

eşit şekilde yaklaşılmıştır. 

3.7. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, Dersin hocası öğrencilerine online olarak belirli zaman 

dilimlerinde yardımcı olmuştur ve öğrencilerin soruları samimi şekilde cevaplandırmıştır.  

3.8. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, Ders Hocası ve asistanları etkinlik sürecinde öğrencilerin 

herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için online alanda bulunmuştur.. 
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Tablo7. Online Eğitim Hizmet Kalitesi Heveslilik Değeri Boyutu 

Hizmet Kalitesi Boyutları 

 

Soru 

Beklenti 

Puanları 

Ortalaması 

 

Soru Algı Puanları 

Ortalaması 

Servqual 

Puanları 

Heveslilik 

1.9. 4,8 3.9. 4,57 0,23 

1.10. 4,71 3.10. 4,51 0,2 

1.11. 4,09 3.11. 4,51 -0,42 

1.12. 4,37 3.12. 4,71 -0,34 

1.13. 4,6 3.13. 4,66 -0,06 

Ortalama Toplam Değer  
4,51 

 
4,59 -0,08 

 

Uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin heveslilik 

boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,51 puan algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,59’luk değer 

çıkmaktadır. Her iki değerinde 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler 

olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim 

hizmet kalitesinin heveslilik boyutuna son derece önem verdikleri sonucu çıkmaktadır.  

Buradan yola çıkarak araştırmanın 3. Sorunsalına cevap olarak Halkla ilişkiler ve reklam 

eğitimi kapsamında uygulamalı online eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden heveslilik 

özellikleri etkilemektedir yorumu yapılabilmektedir. 

Araştırma kapsamında heveslilik boyutunda servaqual analizi yapılmak amaçlı beklenen 

hizmet puanı ve algılanan hizmet puanı bağlamında 5’er adet soru sorularak puanlar elde 

edilmiştir. Bu sorular aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo8. Heveslilik bağlamında beklenen ve algılan hizmet puanlarını ölçmek amaçlı sorulan 

sorular 

Heveslilik bağlamında beklenen hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

1.9. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencilere yönelik 

gerçekleştirmiş olduğu etkinlik değerlendirmesi adil, şeffaf ve objektif olmalı ve kendilerine zamanında geribildirim 

yapılmalıdır. 

1.10. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencilere yönelik 

etkinlikleri bitirmesi gereken zaman dilimi ve standardı açık şekilde belirtilmelidir. 

1.11. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencilerin ders 

saati dışında birbirleri ile iletişime geçecekleri toplantılar oluşturması gereklidir. 

1.12. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencileri yaratıcı 

etkinlikler kapsamında yönlendirecek, Uygulamalı Halkla İlişkiler konusunda uzman Öğretim Üyesinin ders hocası olarak 

atanması gereklidir. 

1.13. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencilerin 

yapmak istedikleri etkinlerde onlara fikir vermeli, taleplerini yerine getirmelidir. Örneğin etkinliklerine teknik destek 

sağlanmalı (e-afiş, e-broşür vb tasarımları örneğin) kuruma duyurusu yapılmalıdır. 

Heveslilik bağlamında algılana hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular  

3.9. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencilere yönelik gerçekleştirmiş olduğu etkinlik 

değerlendirmesi adil, şeffaf ve objektif olmuş ve kendilerine zamanında geribildirim yapılmıştır. 

3.10. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencilere yönelik etkinlikleri bitirmesi gereken zaman 

dilimi ve standardı açık şekilde belirtilmiştir. 

3.11. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencilerin ders saati dışında birbirleri ile iletişime 

geçecekleri toplantılar oluşturulmuştur. 

3.12. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencileri yaratıcı etkinlikler kapsamında 

yönlendirecek, Uygulamalı Halkla İlişkiler konusunda uzman Öğretim Üyesinin ders hocası olarak atanmıştır. 

3.13. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencilerin yapmak istedikleri etkinlerde onlara fikir 

vermiş, talepleri yerine getirilmiştir. Örneğin etkinliklerine teknik destek sağlanmış (e-afiş, e-broşür vb tasarımları örneğin) 

online duyurusu yapılmıştır. 

Tablo9. Online Eğitim Hizmet Kalitesi Güvence Değeri Boyutu 

Hizmet Kalitesi Boyutları 

 

Soru 

Beklenti 

Puanları 

Ortalaması 

 

Soru 

Algı 

Puanları 

Ortalaması 

Servqual 

Puanları 

Güven 

1.14. 4,77 3.14. 4,83 -0,06 

1.15. 4,6 3.15. 4,69 -0,09 

1.16. 4,54 3.16. 4,31 0,23 

1.17. 4,86 3.17. 4,57 0,29 

Ortalama Toplam Değer  
4,69 

 
4,6 0,09 
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Uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin güven 

boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,69 puan algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,6’lık değer 

çıkmaktadır. Her iki değerinde 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler 

olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim 

hizmet kalitesinin güven boyutuna son derece önem verdikleri sonucu çıkmaktadır.  

Buradan yola çıkarak araştırmanın 4. Sorunsalına cevap olarak Halkla ilişkiler ve reklam 

eğitimi kapsamında uygulamalı online eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden güven 

özellikleri etkilemektedir yorumu yapılabilmektedir. 

Araştırma kapsamında güven boyutunda servaqual analizi yapılmak amaçlı beklenen hizmet 

puanı ve algılanan hizmet puanı bağlamında 4’er adet soru sorularak puanlar elde edilmiştir. 

Bu sorular aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo10. Güven bağlamında beklenen ve algılan hizmet puanlarını ölçmek amaçlı sorulan 

sorular 

Güven bağlamında beklenen hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

1.14. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, Dersin Hocası 

işleyiş hakkında yetkin bilgi sahibi olması ve bu durumun öğrencilere iyi aktarması gereklidir. 

1.15. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, Dersin Hocası  

öğrencilerin gerçekleştirecekleri etkinliklere yönelik bilgileri korumalıdır.  

1.16. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, Dersin hocası 

tarafından öğrencilerin menfaatlerini her şeyin üstünde tutulduğu söylem ve eylemler ile hissettirmelidir.  

1.17. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde öğrencilerin 

etkinlik talepleri ile alakalı kendilerine hızlı dönüş yapması gereklidir. 

Güven bağlamında algılana hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular  

3.14. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, Dersin Hocası işleyiş hakkında yetkin bilgi sahibidir ve 

bu durumun öğrencilere iyi şekilde aktarmıştır. 

3.15. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde,  Dersin Hocası  öğrencilerin gerçekleştirecekleri 

etkinliklere yönelik bilgileri korumuştur.  

3.16. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, Dersin hocası tarafından öğrencilerin menfaatlerini her 

şeyin üstünde tutulduğu söylem ve eylemler ile hissettirmiştir.  

3.17. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde öğrencilerin etkinlik talepleri ile alakalı kendilerine hızlı 

dönüş yapılmıştır. 

 

Tablo11. Online Eğitim Hizmet Kalitesi Empati Değeri Boyutu 

Hizmet Kalitesi Boyutları 

 

Soru 

Beklenti 

Puanları 

Ortalaması 

 

Soru Algı Puanları 

Ortalaması 

Servqual 

Puanları 

Empati 

1.18. 4,8 3.18. 4,6 0,2 

1.19. 4,69 3.19. 4,37 0,32 

1.20. 4,83 3.20. 4,71 0,12 

1.21. 4,63 3.21. 4,37 0,26 

1.22. 4,89 3.22. 4,6 0,29 

Ortalama Toplam Değer  
4,76 

 
4,53 0,23 

 

Uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin empati 

boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,76 puan algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,53’lük değer 

çıkmaktadır. Her iki değerinde 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler 

olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitimde, online eğitim 

hizmet kalitesinin empati boyutuna son derece önem verdikleri sonucu çıkmaktadır.  
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Buradan yola çıkarak araştırmanın 5. Sorunsalına cevap olarak Halkla ilişkiler ve reklam 

eğitimi kapsamında uygulamalı online eğitim kalitesini, öğrenciler perspektifinden empati 

özellikleri etkilemektedir yorumu yapılabilmektedir. 

Araştırma kapsamında empati boyutunda servaqual analizi yapılmak amaçlı beklenen hizmet 

puanı ve algılanan hizmet puanı bağlamında 5’er adet soru sorularak puanlar elde edilmiştir. 

Bu sorular aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo12. Empati bağlamında beklenen ve algılan hizmet puanlarını ölçmek amaçlı sorulan 

sorular 

Empati bağlamında beklenen hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular 

1.18. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, etkinlik sürecinde, 

online etkinlik alanlarında öğrencilerin rahat iletişime geçecek bir yetkilinin her zaman olması gereklidir. 

1.19. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, etkinlikler 

planlanırken öğrencilere ihtiyaçlarını sorması ve bu bilgiyi göz önünde bulundurması gereklidir. 

1.20. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, öğrencilere online 

etkinlik uygulama sürecinde öğrencilere yardımcı olmalıdır. 

1.21. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, logo, etkinlik afişi 

vb. tasarlanırken öğrenciler ile beyin fırtınası yapılması gereklidir. 

1.22. Mükemmel bir Uzaktan Eğitim Kapsamında Gerçekleştirilen, Uygulamalı Halkla İlişkiler Dersinde, teoriden 

uygulamaya geçiş kapsamında öğrencilere destek sağlanmalıdır. 

Empati bağlamında algılana hizmet puanı ölçmek amaçlı sorulan sorular  

3.18. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, etkinlik sürecinde, online etkinlik alanlarında 

öğrencilerin rahat iletişime geçecek bir yetkilinin her zaman olmuştur. 

3.19. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, etkinlikler planlanırken öğrencilere ihtiyaçlarını 

sorulmuş ve bu bilgiyi göz önünde bulundurulmuştur. 

3.20. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, öğrencilere online etkinlik uygulama sürecinde yardımcı 

olunmuştur. 

3.21. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, logo, etkinlik afişi vb. tasarlanırken öğrenciler ile beyin 

fırtınası yapılması gerçekleştirilmiştir. 

3.22. HRY428-Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersinde, teoriden uygulamaya geçiş kapsamında öğrencilere 

destek sağlanmıştır. 
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Şekil 2. Uygulamalı online halkla ilişkiler eğitimi kapsamında hizmet kalitesinin boyutlarının 

önem derecelerine göre ağırlıkları 

 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, uygulamalı online halkla ilişkiler eğitimi kapsamında 

hizmet kalitesinin boyutlarına verdikleri önem derecelerinin incelenmesi sonucunda,  tüm 

boyutlara hemen hemen eşit puan vermişlerdir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin beş temel 

kalite boyutuna eşit derecede önem verdikleri yorumu yapılabilmektedir. 

SONUÇ 

Üniversite öğrencilerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli bir biçimde tasarlanan 

eğitim modellerinin, ülkelerin ve dolayısıyla mesleklerin sürdürülebilir şekilde gelişmesi 

açısından son derece önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. “80 yılı aşkın bir süredir halkla 

ilişkiler eğitimi Dünya’da bir çok üniversite ve fakültede verilmesine karşın bu konuda henüz 

kabul edilen bir standarttan söz edebilmek mümkün değildir. Ancak günümüzde bazı eğitim 

standartları belirlenmesi konusunda bir eğitimin varlığından söz edilebilir (Peltekoğlu, 2009: 

148) 

Bu bağlamda gelişen teknoloji ve dönüşen eğitim yöntemlerinin halkla ilişkiler eğitimi 

kapsamında faaliyete geçirilmesi, sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.  

 

 

Fiziksel Özellikler
19%

Güvenilirlik
21%

Heveslilik
21%

Güven 
18%

Empati
21%
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Hizmet sektörü içinde yer alan eğitim hizmetlerinin diğer hizmet alanlarına kıyasla daha fazla 

zaman, dikkat ve özveri gerektiren bir alan olduğu göz önünde bulundurulması gereken 

önemli bir unsurdur. Bunun nedeni ise bugünün üniversite öğrencilerinin yarının sektör 

çalışanları olacağıdır.  

Üniversite eğitimini belirli kalite standartlarında almayan bir öğrencinin çalışmaya 

başladığında, mesleğini gerektirdiği gibi icra etmesi beklenemez. Bu durum ülkelerin gerek 

içerde gerekse dışarda kendilerini anlatabilmesi için stratejik bir yönetim mesleği olarak ifade 

edilen halkla ilişkiler mesleği içinde son derece önemlidir. Bu bağlamda üniversitelerde yer 

alan halkla ilişkiler eğitimlerinin mesleğin önde giden akademisyenleri, profesyonelleri ve 

öğrencilerinin söylemelerine kulak verilerek tasarlanması gerekmektedir. Bu durumun hem 

yüz yüze eğitim hem de online eğitim için geçerli olması gerektiğini söylemek mümkündür.  

Öğrencilerin uygulamalı online bir halkla ilişkiler eğitiminden beklentileri nedir? Sorusu ile 

yola çıkılmış olan çalışma kapsamında, fiziksel boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan 

soruların beklenti puanlarının ortalamasına baktığımızda 4,61 puan, algı puanlarının 

ortalamasına baktığımızda ise 4,39’luk değer çıkmaktadır. Her iki değerin de 5 (Kesinlikle 

Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler olması öğrenciler tarafından, uygulamalı 

halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin fiziksel boyutuna son 

derece önem verdikleri ve aldıkları eğitimde de hemen hemen beklentilerinin büyük bir 

bölümünün karşılandığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Güvenilirlik boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının 

ortalamasına baktığımızda ise 4,62 puan, algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 

4,63’lük değer çıkmaktadır. Her iki değerin de 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın 

yüksek değerler olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam 

eğitiminde, online eğitim hizmet kalitesinin güvenilirlik boyutuna son derece önem verdikleri 

ve almış oldukları eğitimde de beklentilerinin karşılandığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Heveslilik boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

bakıldığında 4,51 puan, algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,59’luk değer 

çıkmaktadır. Her iki değerin de 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek 

değerler olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online 

eğitim hizmet kalitesinin heveslilik boyutuna son derece önem verdikleri ve almış oldukları 

eğitimde de beklentilerinin karşılandığı sonucu çıkmaktadır. 
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Güven boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda 4,69 puan, algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,6’lık değer 

çıkmaktadır.  

Her iki değerin de 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek değerler olması 

öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitiminde, online eğitim hizmet 

kalitesinin güven boyutuna son derece önem verdikleri ve almış oldukları eğitimde de 

beklentilerinin karşılandığı sonucu çıkmaktadır. 

Empati boyutunu ölçmek amaçlı sorulmuş olan soruların beklenti puanlarının ortalamasına 

baktığımızda ise 4,76 puan, algı puanlarının ortalamasına baktığımızda ise 4,53’lük değer 

çıkmaktadır. Her iki değerin de 5 (Kesinlikle Katılıyorum) değerine çok yakın yüksek 

değerler olması öğrenciler tarafından, uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitimde, online 

eğitim hizmet kalitesinin empati boyutuna son derece önem verdikleri ve aldıkları eğitimde de 

hemen hemen beklentilerinin büyük bir bölümünün karşılandığı sonucu çıkmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü öğrencilerinin online uygulamalı halkla ilişkiler eğitiminde beş farklı kalite 

boyutunda (Fiziksel, Heveslilik, Empati, Güven, Güvenilirlik) yüksek ve eşit derecede 

beklentileri olduğu ve almış oldukları uygulamalı ders kapsamında da bu beklentiyi 

karşıladıkları saptanmıştır.  

Bu sonuç bize ister yüz yüze olsun isterse uzaktan eğitim olsun kalite kavramının 

üniversitelerde yer alan halkla ilişkiler ve reklam bölümleri için ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Buradan yola çıkarak, online uygulamalı halkla ilişkiler ve reklam eğitimi 

çerçevesinde, günümüz öğrencisinin birçok boyutta yüksek beklentilerinin olması, gelecekte 

kaliteli eğitim almış, ne istediğini bilen bireylerin meslek profesyoneli olarak karşımıza 

çıkacağı öngörüsünü yapabiliriz. 
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ÖZET 

Benlik saygısı, bireyin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı, benlik kavramını 

onaylamasından doğan beğeni durumudur. Karanlık Üçlü (Dark Triad) ise kişiliğin karanlık 

yönlerini belirlemek adına bazı olumsuz kişilik özelliklerinin (narsisizm, makyavelizm ve 

psikopati) bir araya getirilmesiyle oluşan bir kavramdır. Sporcuların benlik saygısına bağlı 

bireysel farklılıkların rolünün daha iyi anlaşılması için kişiliğin karanlık yapılarının 

incelenmesi önemli arz etmektedir. İlgili verilere dayanarak bu araştırmada elit boks 

sporcularının benlik saygısı ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya aktif olarak boks sporuna katılım sağlayan elit düzeyde 140 [n(erkek)=84, 

n(kadın)=56] boks sporcusu katılmıştır. Katılımcıların benlik saygılarını belirlemek amacıyla 

“Benlik Saygısı Ölçeği”, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin belirlenmesinde ise “Karanlık 

Üçlü Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde t-testi, ANOVA ve 

Kruskal-Wallis testleri kullanılırken, alt boyutlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

korelasyon analizinden yararlanılmıştır.  

Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine ilişkin her iki ölçeğin alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

bulunmazken, yaş değişkenine bağlı benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri”, “Depresif 

Duygulanım”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Yine yaş değişkenine bağlı olarak karanlık üçlü ölçeğinin 

“Psikopati” ve “Narsisizm” alt boyutlarında da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Spor yaşı 

değişkenine ilişkin verilerde, “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve 

Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Millilik sınıfı değişkenine 

bağlı verilerde ise benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri” ve “Özgüven” alt boyutlarında 

anlamlı farklılığa rastlanırken, karanlık üçlü ölçeğinin “Makyavelizm” alt boyutunda anlamlı 

bir farklılığa rastlanmıştır.  
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Eğitim durumu değişkenine ilişkin veriler incelendiğinde ise “Benlik Değeri”, “Özgüven”, 

“Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir.  

Korelasyon analizi sonucunda benlik saygısı ölçeğinin tüm alt boyutları arasında orta düzeyde 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve “Depresif Duygulanım” alt boyutu ile negatif yönlü orta 

düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Karanlık üçlü ölçeğinin tüm alt boyutları arasında 

pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

“Makyavelizm” ile “Depresif Duygulanım” ve “Narsisizm” ile “Başarma ve Üretkenlik” alt 

boyutlarında düşük düzeyde negatif yönlü ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elit Sporcu, Boks, Benlik Saygısı, Karanlık Üçlü. 

 

INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM AND DARK TRIAD PERSONALITY TRAITS 

OF ELITE BOXING ATHLETES 

ABSTRACT 

Self-esteem is the state of appreciation that the individual reaches at the end of self-

assessment and arises from approving the concept of self. Dark Triad is a concept formed by 

combining some negative personality traits (narcissism, Machiavelism and psychopathy) to 

determine the dark aspects of personality. In order to better understand the role of individual 

differences due to self-esteem of athletes, it is important to examine the dark structures of 

personality. Based on the relevant data, this study aimed to investigate the self-esteem and 

dark triple personality traits of elite boxing athletes. 140 [n(male) = 84, n(female) = 56] boxing 

athletes at the elite level who actively participated in boxing sports participated in the study. 

“Self-Esteem Scale” was used to determine the participants' self-esteem, and “Dark Triple 

Scale” was used to determine dark triple personality traits. While using t-test, ANOVA and 

Kruskal-Wallis tests in the statistical analysis of the data obtained, correlation analysis was 

used to determine the relationship between the sub-dimensions. 

As a result; While there was no significant difference in the sub-dimensions of both scales 

regarding the gender variable, significant differences were found in the “Self-Value”, 

“Depressive Affection”, “Self-Efficacy” and “Success and Productivity” sub-dimensions of 

the self-esteem scale related to the age variable. Again, depending on the age variable, a 

significant difference was found in the "Psychopathy" and "Narcissism" subscales of the dark 

triple scale. Significant differences were found in the data related to the sports age variable in 

the sub-dimensions of “Self Value”, “Self Confidence”, “Self-Sufficiency” and “Success and 

Productivity”.  
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In the data related to the nationality variable, a significant difference was found in the “Self 

Value” and “Self Confidence” sub-dimensions of the self-esteem scale, while a significant 

difference was found in the “Machiavellianism” sub-dimension of the dark triple scale.  

When the data related to the educational status variable is analyzed, significant differences 

were found in the sub-dimensions of “Self Value”, “Self Confidence”, “Self-Sufficiency” and 

“Success and Productivity”. As a result of the correlation analysis, it was determined that 

there was a moderate positive correlation between all sub-dimensions of the self-esteem scale 

and a negative correlation with the “Depressive Affect” sub-dimension. It has been 

determined that there is a positive and moderately significant relationship between all sub-

dimensions of the dark triple scale. In addition, a low level of negative relationship was found 

in the sub-dimensions of "Machiavelism" and "Depressive Affect" and "Narcissism" and 

"Success and Productivity". 

Key Words: Elite Athlete, Boxing, Self-Esteem, Dark Triad. 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlar, dünyaya geldikleri andan itibaren bir toplumsallaşma süreci içerisine girerler. 

Özelliklede anne, baba, kardeşler, yakın akrabalar, akran grupları, okul ve iş ortamındaki 

kişiler gibi birincil ve ikincil gruplar olarak model oluşturma, olumlu ve olumsuz toplumsal 

pekiştirme ve baskı yöntemlerini kullanarak bireyin toplumsal rollerini ne ölçüde 

oynayabileceğini belirler. Tüm bireylerin doğumla başlayan kişilik geliştiriminin daha sonraki 

dönemlere aktarılmasında problem yaşayabileceği gibi, gereken aile desteğini ve çevresel 

faktörlerin de etkileşimiyle olumlu bir benliği ortaya çıkarabilirler (Erdoğan, 2002). 

Ülkemizde spor alanında kişilik üzerine yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak olumlu kişilik 

özellikleri kapsamında yürütülmektedir (Çetinöz, 2005; Zengin, 2010; Gözmen, 2015; Aksu, 

2018). Bu durum manipülatiflik, bencillik ve çıkarcılık gibi kişilik özelliklerinin benlik 

saygısı bağlamında incelenmesi hususunda kısıtlı kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle 

uluslararası alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde özellikle 2010 ve sonrasında kişiliğin 

karanlık yönü yaygın bir şekilde çalışılmaya başlanmıştır (Jonason ve Webster, 2010; Skeem 

ve diğ., 2011; McDonald, Donnellan ve Navarrete, 2012; Furnham, Richards ve Paulhus, 

2013; Maples, Lamkin ve Miller, 2014; Schyns, 2015).  

Sporcuların benlik saygısına bağlı bireysel farklılıkların rolünün daha iyi anlaşılması için 

kişiliğin karanlık yönü olarak ele alınan narsisizm, makyavelizm ve psikopati yapılarının 

incelenmesi önemli bir yer tutmaktadır. 
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Kişilik özelliklerine göre de spor dalları incelendiğinde bireysel spor yapan sporcuların benlik 

saygısı puanları takım sporcularına göre daha yüksek bulunmuştur (Çağlayan, 2011). Aynı 

zamanda bireysel sporcuların kişilik özellikleri incelendiğinde; daha az kaygılı, bağımsız, 

güven yüklü, kendine yeterli olan, daha dışa dönük ve kendi yetilerini yalnız geliştirmek 

isteyen ben merkezli de olabilen bireylerdir (Doğan, 2005).  

Morgan’ın (2013) zihinsel sağlık modeline göre de elit sporcuların kişilik özelliklerinde 

başarısız sporculara kıyasla farklılıklar vardır (Morgan, 2013). Buna bağlı olarak elit boks 

sporcularının Benlik Saygısı ve Karanlık Üçlü kişilik özellerinin çeşitli değişkenlere bağlı 

olarak değerlendirilmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

2. BENLİK SAYGISI 

Benlik kavramının, benlik imgesinin beğenilip benimsenmesi, kabul edilmesi ve saygı 

görmesi benlik saygısını oluşturur. Benlik saygısı (özsaygı) benliğin duygusal kısmı olarak 

görülmektedir. Benlik saygısı, bireyin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı, benlik 

kavramını onaylamasından doğan beğeni durumudur (Yörükoğlu, 1993). Beden imgesi spor 

alanının da temelinde yatan önemli bir etkendir. Fiziksel etkinlik yapmanın beden imgesi 

memnuniyeti ve benlik saygısına etkisini ortaya koymak adına yapılan araştırmalar 

çerçevesinde araştırmacılar; benlik saygısı, vücut imgesi memnuniyeti ve egzersiz arasında 

dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini söylemişlerdir (Gün, 2006). Spor branşları kapsamında 

yapılan araştırma sonucuna göre de bireysel spor yapan sporcuların benlik saygısı puanları 

takım sporcularına göre daha yüksek bulunmuştur (Çağlayan, 2011). 

Benlik saygısını beş boyutla ifade etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, benlik değeridir. 

Benlik değeri, kendinde olan ve olması gereken özelliklere bir değer verme durumudur. 

Bireyin kendinde barındırdığı yeteneklerine, zekâsına, fiziksel özelliklerine, hayata bakış 

açısına, kısacası bireyi birey yapan özelliklere verdiği değeri ifade eder. Özgüven boyutu, 

daha çok kendi özelliklerine bir değer atfetme ve bu değerler sayesinde kendini onaylama 

durumudur. Kendi tutum ve davranışlarına karşı kendisinin ürettiği güven hissidir. İlk 

boyuttaki özelliklerin hayata yansımasına duyduğu güven hissidir (Arıcak, 1999).  

Depresif duygulanım boyutu, bireyin kendini daha çaresiz, daha zayıf ve güçsüz olduğunu 

algılaması durumudur. Özgüvenin tersi olarak yorumlanabilir. Bulunduğu duruma karşı 

kendini yetersiz hissetmesidir.  

Barındırdığı benlik özelliklerinin karşılaştığı durumla mücadele etmeye yetmeme hissidir. 

Kendine yetme boyutu ise, bireyin zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve 

hedeflerini gerçekleştirme durumudur. Kendinden ve/veya hayattan talep ettiklerini bir 

başkasının yardımı ile değil kendi kendine edinebilme ile hissedilebilir.  
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Bireyin kendi kişilik özellikleri vasıtasıyla beklentilerini karşılayabilmek doğrultusunda 

hissettiği ve özgüvenini besleyen bir faktördür. Son boyut olan başarma ve üretkenlik, bireyin 

kendini yeterince başarılı ve faydalı görme durumudur. Emeklerinin karşılığını alması bireyde 

başarı hissi ve daha fazla üretme hissi uyandırır.  

Böylelikle birey, fayda üretmeye ve kendi görüşünde gelişmeye devam eder. Kendi olarak 

faydalı olabildiğini gören bireyim kendisine duyduğu saygı da artar (Arıcak, 1999).  

3. KARANLIK ÜÇLÜ  

Karanlık yönleri belirlemek adına geliştirilen Karanlık Üçlü (Dark Triad) kavramı, ilk defa 

Paulhus ve Williams (2002) tarafından ortaya atılmıştır (Paulhus ve Williams, 2002).  

Narsisizm, makyavelizm ve psikopati alt boyutlarından oluşmaktadır (Eraslan-Çapan ve Ark., 

2015).  

Narsisizm, genel bir tanıma göre bireyin kendisini cinsel nesne olarak seçmesi ve kendisine 

olan aşkının değişik bir versiyonudur (Rycroft, 1977; Akt. Anlı, 2010). Yunan mitolojisine 

göre Narcissus, göl kenarında kendi yansımasına âşık olan ve kendine sarılmaya çalışırken 

boğulan, göle düştüğü yerden de kendi adıyla anılan (nergis) bir çiçeğin büyüdüğüne inanılan 

genç bir erkektir (İlkay, 2002). Aslında narsisizm bir hastalık olarak kabul edilmesinin 

yanında, her insanda az ya da çok bulunan bir özelliktir (Timuroğlu ve İşcan, 2008). 

Amerikan Psikiyatri Birliği (2000) narsist kişilik özelliklerini; kendisinin çok önemli olduğu 

duygusunu taşıma, başarılarını ve yeteneklerini abartma, yeterli bir başarı göstermeksizin 

üstün biri olarak bilinmeyi bekleme. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi 

üzerinde kafa yorma ve çok beğenilmek isteme şeklinde ifade etmiştir (Amerikan Psikiyatri 

Birliği, 2000). 

Psikopati, kelime olarak ‘’ruhsal olarak hasarlı’’ anlamına gelmektedir (Blackburn, 1998; 

Akt. Barlak, 2012).  Bu kavram ilk kez 19. yüzyılda Fransız Psikiyatrist Philippe Pinel’in 

“Mania sans delire (Madness without delirium)” kavramı ile ortaya atılmıştır. Pinel bu 

kavramla, herhangi bir psikotik belirtisi bulunmayan ve entellektüel kapasiteleri normal olan 

bireylerdeki ahlaki değerlerin yoksunluğunu ve kontrolsüz davranışları tanımlamaktadır 

(Weber ve Ark., 2008).   

Suçluluk ve vicdan yokluğu, empati yokluğu, aldatıcı, yüzeysel ve derinliği olmayan 

duygululuk, sorumluluk yoksunluğu gibi olumsuz durumlar psikopati kişilik özelliğinin en 

belirgin yanlarıdır (Hare, 1994).  

Makyavelizm, karakteristik bir özelliktir ve temel olarak “Amaca ulaşmak için kullanılan her 

yol mübahtır” politikasını temsil etmektedir.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org          ISPEC                     12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

108 

Kavram 1532 yılında “Prens” isimli eseri yayınlanmış olan siyaset bilimi yazarı Niccolo 

Machiavelli’den gelmektedir. (Strauss, 1958; Akt. Özcihan, 2012).   

Makyavelist skorları yüksek olan bireylerin daha manipülatif, daha çok kazanan, daha az ikna 

edilebilen ve diğer insanları ikna etmede daha başarılı olan bir yapı sergiledikleri 

gözlenmiştir.  

Bu analizin ışığı altında Makyavelizm, “diğer kimseleri kendi çıkarları için manipüle etme” 

biçimindeki sosyal bir davranış tarzı olarak da algılanabilir (Özsoy, 2017). 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu, boks sporuna aktif olarak katılım sağlayan milli sporculardan 54 kadın ve 

86 erkek olmak üzere toplamda 140 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden 

rastgele örneklem seçme yöntemi ile belirlenen örneklem grubuna ilişkin demografik bilgilere 

Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma grubunun kişisel bilgilerine ilişkin yüzdelik dağılımları. 

  n % 

Cinsiyet 

Kadın 54 38.6 

Erkek 86 61.4 

 

 

Yaş 

18-22 Yaş 59 42.1 

23-27 Yaş 57 40.7 

28-32 Yaş 16 11.4 

33 Yaş ve Üzeri 8 5.7 

 

Spor Yaşı 

1-5 Yıl 15 10.7 

6-10 Yıl 37 26.4 

11 Yıl ve Üzeri 88 62.9 

 

Millilik Sınıfı 

A Sınıfı Milli Sporcu 56 40.0 

B Sınıfı Milli Sporcu 40 28.6 

C Sınıfı Milli Sporcu 44 31.4 

 

Eğitim Durumu 

Lise 21 15.0 

Önlisans-Lisans 103 73.6 

Lisans Üstü 16 11.4 

 Toplam 140 100 

 

4.2. Verilerin Toplanması 

Benlik Saygısı Ölçeği 

Benlik saygısı ölçeği, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş kendini değerlendirme 

ölçeğidir. Türkçe güvenirlik-geçerlik çalışması ise Arıcak (1999) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Madde analizi sonucunda 32 maddeye indirilen ölçeğin Cronbach α 

güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin güvenirlik kat sayısı .90 olarak bulunmuştur.  
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Ölçekte yer alan maddelerin 13’ü olumlu (2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30), 

19’u (1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 32) ise olumsuz ifadeleri 

içermektedir. Beş alt boyuttan oluşan ölçeğin iç tutarlılık Cronbach α katsayısı hesaplanmış 

ve güvenirlik katsayıları Benlik Değeri .74, Özgüven .68, Depresif Duygulanım .75, Kendine 

Yetme .60 ve Başarma ve Üretkenlik .70 olarak bulunmuştur (Arıcak, 1999). 

Karanlık Üçlü Ölçeği 

Karanlık üçlü ölçeği, Jonason ve Webster (2010) tarafından geliştirilmiş, Türkçe güvenirlik 

geçerlik çalışmasını da Eraslan-Çapan ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Cronbach α katsayısı sırasıyla Makyavelizm boyutu için α2 = .80, α3 = 

.79 ve αtoplam = 79, psikopati boyutu için  α2 = .72, α3 = .73 ve αtoplam = .71 ve narsisizm 

boyutu için α2 = .87, α3 = .87 ve αtoplam = .87 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test 

güvenirlik katsayısı da Makyavelizm için .80, psikopati için .78 ve narsisizm için .83 olduğu 

saptanmıştır. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının Makyavelizm boyutunda .46 ile 

.70, psikopati boyutunda .31 ile .58 ve narsisizm boyutunda .66 ile .81 arasında sıralandığı 

görülmüştür. 

Puanlama, Makyavelizm; 1. 2. 3. ve 4. maddelerin toplamı, psikopati; 5. 6. 7. ve 8. 

maddelerin toplamı ve narsisizm: 9. 10. 11. ve 12. maddelerin toplamı şeklinde hesaplama 

yapılmaktadır (Eraslan-Çapan ve Ark., 2015). 

4.3. Verilerin Analizi 

Araştırma grubundan elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS 25 (Statistical Package 

for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların ölçeklere 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, ölçek toplam 

puan ortalamaları ve bağımsız değişkenlere göre parametrik ve nonparametrik test 

varsayımları sınanmıştır. İkili karşılaştırmalar için parametrik testlerden bağımsız t testi 

kullanılmıştır. Aynı zamanda bazı değişkenlerde çoklu karşılaştırmalar için nonparametrik 

testlerden Kruskal-Wallis, parametrik testlerden ise ANOVA testinden faydalanılmıştır.  

Ayrıca ölçek ortalama puanlarına bağlı alt boyutlar arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla 

korelasyon (r) analizi yapılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 
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5. BULGULAR 

Tablo 2. Cinsiyet değişkenine ilişkin benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği puanlarının 

bağımsız t-testi sonuçları. 

 

n Ort. 
Std. 

Sapma 
t p 

Benlik Değeri Kadın 54 23.9550 4.41048 -.686 .991 

Erkek 86 24.3854 4.63170 

Özgüven Kadın 54 33.3272 3.85417 -1.241 .523 

Erkek 86 32.7687 4.33872 

Depresif Duygulanım Kadın 54 16.0333 3.12597 -.961 .377 

Erkek 86 16.4023 3.48003 

Kendine Yetme Kadın 54 17.8741 2.19409 -.024 .253 

Erkek 86 17.7116 2.63829 

Başarma ve Üretkenlik Kadın 54 20.4414 2.97194 -.629 .304 

Erkek 86 20.7403 3.42917 

Makyavelizm Kadın 54 6.1296 4.28846 -1.364 .547 

Erkek 86 7.0959 4.74406 

Psikopati Kadın 54 9.1713 4.22141 -.142 .431 

Erkek 86 9.2297 4.92342 

Narsisizm Kadın 54 16.6065 6.15438 -2.278 .090 

Erkek 86 13.8256 7.53697 

Toplam 140   

Tablo 2’ye göre cinsiyet değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda benlik saygısı 

ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca karanlık 

üçlü ölçeğinin alt boyutlarında da anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 
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Tablo 3. Yaş değişkenine ilişkin benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği puanlarının Kruskal-

Wallis testi sonuçları. 

 

n Ort. df x2 p Fark 

 

Benlik Değeri 

1. 18-22 Yaş 59 62.01  

 

3 

 

 

16.248 

 

 

.001 

 

3-1 

3-2 
2. 23-27 Yaş 57 70.10 

3. 28-32 Yaş 16 107.38 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 62.25 

 
Özgüven 

1. 18-22 Yaş 59 68.27  
 

3 

 
 

2.387 

 
 

.496 

 
 

- 
2. 23-27 Yaş 57 72.29 

3. 28-32 Yaş 16 80.13 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 54.94 

 

Depresif 

Duygulanım 

1. 18-22 Yaş 59 59.48  

 

3 

 

 

12.960 

 

 

.005 

 

 

3-1 
2. 23-27 Yaş 57 72.74 

3. 28-32 Yaş 16 99.16 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 78.50 

 

Kendine Yetme 

1. 18-22 Yaş 59 60.64  

 

3 

 

 

8.380 

 

 

.039 

 

 

3-1 
2. 23-27 Yaş 57 73.73 

3. 28-32 Yaş 16 90.78 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 79.63 

 

Başarma ve 

Üretkenlik 

1. 18-22 Yaş 59 62.05  

 

3 

 

 

13.453 

 

 

.004 

 

 

3-1 
2. 23-27 Yaş 57 72.37 

3. 28-32 Yaş 16 102.03 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 56.44 

 

Makyavelizm 

1. 18-22 Yaş 59 70.86  

 

3 

 

 

5.150 

 

 

.161 

 

 

- 
2. 23-27 Yaş 57 66.65 

3. 28-32 Yaş 16 89.50 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 57.31 

 

Psikopati 

1. 18-22 Yaş 59 65.29  

 

3 

 

 

8.304 

 

 

.040 

 

 

2-4 
2. 23-27 Yaş 57 79.88 

3. 28-32 Yaş 16 71.00 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 41.13 

 

Narsisizm 

1. 18-22 Yaş 59 84.27  

 

3 

 

 

7.668 

 

 

.001 

 

 

1-3 
2. 23-27 Yaş 57 67.54 

3. 28-32 Yaş 16 43.97 

4. 33 Yaş ve Üzeri 8 43.06 

Toplam 140      

Tablo 3’e göre yaş değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda araştırma grubunun 

benlik saygısı ölçeğinin “Özgüven” alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma gerçekleşmemiştir. 

Ancak “Benlik Değeri”, “Depresif Duygulanım”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve 

Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. “Benlik Değeri” alt 

boyutunda gerçekleşen farklılık, 28-32 yaş aralığındaki katılımcılar ile 18-22 yaş ve 23-27 yaş 

aralığındaki katılımcılardan daha yüksek ortalamaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

“Depresif Duygulanım”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında ise 

28-32 yaş aralığındaki katılımcıların 18-22 yaş aralığındaki katılımcılardan daha yüksek 

ortalamaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Yine yaş değişkenine bağlı olarak 

karanlık üçlü ölçeğinin “Psikopati” ve “Narsisizm” alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit 

edilirken “Makyavelizm” alt boyutunda anlamlı bir sonuç bulunmamıştır.  
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“Psikopati” alt boyutunda 23-27 yaş aralığındaki katılımcıların ortalama puanları 33 yaş ve 

üzeri grubundan daha anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, “Narsisizm” alt boyutunda 18-22 

yaş aralığındaki katılımcılar 28-32 yaş aralığındaki katılımcılardan daha yüksek bir 

ortalamaya sahiplerdir. 

Tablo 4. Spor yaşı değişkenine ilişkin benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği puanlarının 

Kruskal-Wallis testi sonuçları. 

 

n Ort. df x2 p Fark 

 

Benlik Değeri 

1. 1-5 Yıl 15 45.33  

3 

 

16.248 

 

.015 

3-1 

3-2 2. 6-10 Yıl 37 65.81 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 76.76 

 

Özgüven 

1. 1-5 Yıl 15 48.13  

3 

 

2.387 

 

.014 

 

3-1 2. 6-10 Yıl 37 63.03 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 77.45 

 

Depresif 

Duygulanım 

1. 1-5 Yıl 15 49.57  

3 8.380 .064 

 

- 2. 6-10 Yıl 37 60.82 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 78.14 

 

Kendine 

Yetme 

1. 1-5 Yıl 15 54.43  

3 

 

12.960 

 

.009 

 

3-1 2. 6-10 Yıl 37 63.09 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 76.35 

 

Başarma ve 

Üretkenlik 

1. 1-5 Yıl 15 50.10  

3 

 

13.453 

 

.024 

3-1 

3-2 2. 6-10 Yıl 37 63.03 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 77.12 

 

Makyavelizm 

1. 1-5 Yıl 15 83.27  

 

3 

 

 

5.150 

 

.352 

 

- 2. 6-10 Yıl 37 72.09 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 67.65 

 

Psikopati 

1. 1-5 Yıl 15 65.97  

3 

 

8.304 

 

.560 

 

- 2. 6-10 Yıl 37 76.46 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 68.77 

 

Narsisizm 

1. 1-5 Yıl 15 82.10  

3 

 

7.668 

 

.316 

 

- 2. 6-10 Yıl 37 74.47 

3. 11 Yıl ve Üzeri 88 66.85 

Toplam 140      

Tablo 4’e göre spor yaşı değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda araştırma 

grubunun benlik saygısı ölçeği alt boyutlarından “Depresif Duygulanım” alt boyutunda 

anlamlı bir farklılaşma gerçekleşmemiştir. Ancak “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine 

Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

“Benlik Değeri” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında gerçekleşen farklılık, spor yaşı 

11 yıl ve üzeri olan katılımcılar ile 1-5 yıl ve 6-10 yıl aralığındaki katılımcılardan daha 

yüksek ortalamaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. “Özgüven” ve “Kendine Yetme” 

alt boyutlarında ise spor yaşı 11 yıl ve üzeri olan katılımcılar ile 1-5 yıl aralığındaki 

katılımcılardan daha yüksek ortalamaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Karanlık üçlü 

ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
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Tablo 5. Millilik sınıfı değişkenine ilişkin benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği puanlarının 

ANOVA testi sonuçları. 

 

Kareler 

Toplamı 

df Kareler 
Ortalaması f p 

Fark 

 

Benlik 

Değeri 

Gruplar Arası 280.66 2 140.333 7.452 .001 A - C  

B - C Gruplar İçi 2579.92 137 18.832 

Toplam 2860.58 139  

 

Özgüven 

Gruplar Arası 86.00 2 43.001 2.548 .082  

- Gruplar İçi 2311.71 137 16.874 

Toplam 2397.71 139  

 

Depresif 

Duygulanım 

Gruplar Arası 59.98 2 29.994 2.754 .067  

- Gruplar İçi 1491.82 137 10.889 

Toplam 1551.81 139  

 

Kendine 
Yetme 

Gruplar Arası 7.90 2 3.950 .644 .527  

- Gruplar İçi 839.76 137 6.130 

Toplam 847.66 139  

 

Başarma ve 
Üretkenlik 

Gruplar Arası 60.70 2 30.352 2.949 .056  

- Gruplar İçi 1409.91 137 10.291 

Toplam 1470.61 139  

 

Makyaveliz
m 

Gruplar Arası 111.43 2 55.716 2.719 .069  

- Gruplar İçi 2807.28 137 20.491 

Toplam 2918.71 139  

 

Psikopati 

Gruplar Arası 26.79 2 13.398 .616 .541  

- Gruplar İçi 2978.19 137 21.739 

Toplam 3004.99 139  

 

Narsisizm 

Gruplar Arası 41.45 2 20.729 .403 .669  

- Gruplar İçi 7051.03 137 51.467 

Toplam 7092.48 139  

Tablo 5’e göre millilik sınıfı değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda araştırma 

grubunun benlik saygısı ölçeğinin yalnızca “Benlik Değeri” alt boyutunda anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. “Benlik Değeri” alt boyutunda gerçekleşen bu farklılık, C sınıfı milli 

sporcuların A ve B sınıfı milli sporculardan daha düşük ortalamaya sahip olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Karanlık üçlü ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde ise anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 6. Eğitim durumu değişkenine ilişkin benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği puanlarının 

Kruskal-Wallis testi sonuçları. 

 

N Ort. df X2 p Fark 

 

Benlik Değeri 

1. Lise 21 53.38  

2 

 

7.347 

 

.025 

 

3 - 1 

3 - 2 
2. Önlisans-Lisans 103 71.01 

3. Lisans Üstü 16 89.66 

 
Özgüven 

1. Lise 21 60.02  
2 

 
8.943 

 
.011 

 
3 - 1 

3 - 2 
2. Önlisans-Lisans 103 68.40 

3. Lisans Üstü 16 97.78 

 
Depresif 

Duygulanım 

1. Lise 21 63.76  
2 

 
1.149 

 
.563 

 
- 2. Önlisans-Lisans 103 70.69 

3. Lisans Üstü 16 78.09 

 

Kendine 

Yetme 

1. Lise 21 56.83  

2 

 

7.393 

 

.025 

 

3 - 1 

 
2. Önlisans-Lisans 103 69.80 

3. Lisans Üstü 16 92.94 

 

Başarma ve 

Üretkenlik 

1. Lise 21 53.86  

2 

 

12.862 

 

.002 

 

3 - 1 

3 - 2 
2. Önlisans-Lisans 103 69.13 

3. Lisans Üstü 16 101.16 

 

Makyavelizm 

1. Lise 21 60.45  

2 

 

3.921 

 

.141 

 

- 2. Önlisans-Lisans 103 70.10 

3. Lisans Üstü 16 86.25 

 

Psikopati 

1. Lise 21 52.57  

2 

 

4.883 

 

.087 

 

- 2. Önlisans-Lisans 103 73.50 

3. Lisans Üstü 16 74.72 

 

Narsisizm 

1. Lise 21 75.00  

2 

 

3.113 

 

.211 

 

- 2. Önlisans-Lisans 103 67.25 

3. Lisans Üstü 16 85.50 

Toplam 140      

Tablo 6’ya göre eğitim durumu değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda araştırma 

grubunun benlik saygısı ölçeği alt boyutlarından “Depresif Duygulanım” alt boyutunda 

anlamlı bir farklılaşma gerçekleşmemiştir. Ancak “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine 

Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

“Benlik Değeri”, “Özgüven” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında gerçekleşen 

farklılık, eğitim durumu “Lisans Üstü” ile “Lise” ve “Lisans Üstü” ile “Önlisans-Lisans” olan 

gruplardan kaynaklanmaktadır. “Kendine Yetme” alt boyutunda ise eğitim durumu “Lisans 

Üstü” ile “Lise” olan gruplar arasında farklılık gözlenmektedir. Karanlık üçlü ölçeğinin alt 

boyutları incelendiğinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  
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Tablo 7. Benlik saygısı ve karanlık üçlü ölçeği alt boyutlarının arasındaki ilişki katsayılarını 

belirlemeye yönelik korelasyon analizi sonuçları. 

  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
1.Makyavelizm  

r 1        

 
p .        

 
2. Psikopati  

r .378** 1       

 
p .000 .       

 
3. Narsisizm  

r .444** .352** 1      

 
p .000 .000 .      

4. Benlik Değeri  
r -.012 -.071 -.126 1     

 
p .884 .407 .137 .     

5. Özgüven 
 r -.044 -.080 .019 .745** 1    

 p .607 .345 .828 .000 .    

6. Depresif 
Duygulanım 

 r -.206* -.157 -.139 -.714** -.603** 1   

 p .015 .064 .102 .000 .000 .   

7. Kendine 
Yetme 

 r -.110 -.006 -.102 -.695** -.702** .655** 1  

 p .195 .942 .228 .000 .000 .000 .  

8. Başarma ve 
Üretkenlik 

 r -.021 -.018 -.189* -.770** -.718** .622** .694** 1 

 p .805 .828 .025 .000 .000 .000 .000 . 

Tablo 7’de benlik saygısı ölçeği ve karanlık üçlü ölçeği alt boyutları arasında yapılan 

korelasyon analizi sonucunda elde edilen değerler yer almaktadır. Bu değerlere göre, karanlık 

üçlü ölçeğinin “Makyavelizm”, “Psikopati” ve “Narsisizm” alt boyutları arasında orta 

düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri”, 

“Özgüven”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutları arasında da orta 

düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve “Depresif Duygulanım” alt boyutu ile negatif yönlü 

orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “Makyavelizm” ile “Depresif 

Duygulanım” ve “Narsisizm” ile “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutları arasında düşük 

düzeyde negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

6. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Araştırma sonuçlarımızda, cinsiyet değişkeni ile benlik saygısı ve karanlık üçlü kişilik özelleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aygün’ün (2018) elit buz hokeyi sporcularıyla 

gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, verilerimizi destekler nitelikte cinsiyet değişkeni ile 

benlik saygısı arasında anlamlı farkın olmadığı yönündedir. Ancak Birinci (2019), cinsiyet 

değişkeni ile benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri” ve “Özgüven” alt boyutlarında erkek 

katılımcıların kadınlara oranla daha yüksek ortalamaya sahip olmasıyla anlamlı sonuç elde  
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etmiştir. İlgili literatür incelendiğinde bu tür çeşitli araştırma sonucu mevcuttur ve bu sonuçlar 

bireysel farklılığı beraberinde getirmektedir.  

Sullivan’ın (1956) kuramsal çerçevesinden bu konuyu ele aldığımızda şu sonuca ulaşırız; 

benlik saygısının temelinde ailevi ilişkiler ve kişilerarası iletişimin rolü büyük olduğu için 

cinsiyet değişkeni ile doğrudan ilişkili olduğu söylenemez. Olumsuz kişilik özelliklerinin 

araştırıldığı birçok çalışmada da araştırma sonuçlarımıza benzer veriler elde ederek, cinsiyet 

değişkeninin kişilik özellikleri konusunda belirleyici bir unsur olmadığı yönündedir (Torun, 

2016; Tozoğlu, 2017; Mazılı, 2018). 

Yaş değişkenine bağlı olarak benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri”, “Depresif 

Duygulanım”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında, karanlık üçlü 

ölçeğinin ise “Psikopati” ve “Narsisizm” alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Kırkbir’in (2019) fitness sporcuları ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçları benlik saygısının 

yaş değişkenine göre farklılık göstererek, biyolojik yaşı yüksek olan kişilerin benlik 

saygısının da yüksek olduğunu ifade etmiştir. Özdemir (2019) de benzer sonuçlarla futbol 

sporcularının yaşının artışı ile benlik saygısının arttığı sonucuna ulaşmıştır. Tüm bu araştırma 

sonuçları da verilerimiz ile paralellik göstermektedir. Hökelekli (2013), olumlu/olumsuz 

kişilik oluşumunun çevresel faktörlerle ve bireysel farklılıklarla değişkenlik gösterdiğini, 

belirli bir yaş dönemlemesi ile sınırlandırılamayacağını ifade etmiştir. Örneklem gruplarından 

kaynaklı farklılıklara Tazegül’ün (2013) boks sporcuları ile gerçekleştirdiği araştırmada yaş 

değişkenine ilişkin anlamlı bir sonuç elde etmemesi ve Yücel’in (2020) anlamlı fark tespit 

etmiş olması örnek gösterilebilir. Bu bağlamda kişiliğin bireysel farklılıklarla değişkenlik 

gösterebileceği ve toplumsal olarak belirli bir gelişim grafiği izlemediği söylenebilir. 

Araştırma grubunun spor yaşı değişkenine ilişkin benlik saygısı ölçeğinin olumlu maddelerini 

içeren alt boyutlarda (Benlik Değeri, Özgüven, Kendine Yetme ve Başarma ve Üretkenlik) 

spor yaşı 11 yıl ve üzeri olan sporcularda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak karanlık 

üçlü kişilik özelleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Uçan ve Çağlayan (2012), 

araştırma verilerimize benzerlik gösteren çalışma sonuçları ile spor yaşının artışı ile benlik 

saygısının da arttığını belirtmişlerdir. Morgan’ın (1979) Zihinsel Sağlık Modeli ve Aysberg 

Profili modellerinde bahsedildiği gibi uzun yıllar yapılan spor bireylere olumlu kişilik 

özellikleri kazandırabilir (Doğan, 2005). Benzer değerler katılımcıların millilik sınıfı 

değişkenine bağlı olarak “Benlik Değeri” alt boyutunda farklılık göstererek A ve B sınıfı milli 

sporcuların ortalama puanları C sınıfı milli sporculara oranla daha yüksektir.  
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Sonuç olarak, sporun gerektirdiği disiplin, düzen ve kişilerarası iletişimi sürdürmek, ilgili 

verilere dayanarak bu bağlamda etkin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Eğitim durumu değişkenine ilişkin elde edilen veriler, katılımcılar arasında benlik saygısı 

ölçeğinin “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt 

boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğunu göstermektedir.  

Bu farklılık eğitim durumu lisansüstü olan katılımcıların ortalamalarının ön lisans-lisans ve 

lise olanlara kıyasla daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

İşler ve arkadaşlarının (2019) araştırmaları sonucunda eğitim durumunun artışına bağlı benlik 

saygısının da arttığı ifade edilirken, Mert ve Çiftçi (2019) eğitim durumunun benlik saygısı 

için belirleyici bir değişken olmadığını belirtmişlerdir. Maslow (1971), ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde insanın sosyal bir varlık olarak kendini gerçekleştirebilmesi için beş basamaklı 

bir piramit oluşturup benlik saygısına (özsaygı) dördüncü sırada değinmiştir. Aynı zamanda 

Maslow, eğitimin insanın potansiyelini geliştirdiğine ve var olan potansiyelini ortaya 

çıkararak benlik saygısının da arttırılabileceğini ifade etmiştir. Örneklem gruplarının da 

farklılığı göz önünde bulundurularak, bahsi geçen çalışmaların ve araştırma sonuçlarımızın 

paralellik göstermemesi olası bir durumdur. İlgili veriler ışığında eğitimin, benlik saygısının 

arttırılması adına önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmamızın önemli bulgularından bir diğeri ise korelasyon analizi sonucunda Benlik 

saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” 

alt boyutları arasında da orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve “Depresif 

Duygulanım” alt boyutu ile negatif yönlü orta düzeyde ilişki olduğunun tespit edilmesidir. 

Katılımcıların benlik saygısı ölçeğinden elde ettikleri değerlerde olumlu alt boyutlar kendi 

içlerinde pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olarak paralel artış gösterirken, olumsuz ifadeleri 

içeren alt boyutla negatif yönlü ilişkiye sahiplerdir. Esentürk (2019) de araştırmasında benzer 

sonuçlar elde ederek “Benlik Saygısı Toplamı”, “Benlik Değeri” ve “Özgüven” gibi olumlu 

alt boyutlarda pozitif yönde anlamlı ilişki tespit etmiştir. Karanlık üçlü ölçeğinin her bir alt 

boyutu olumsuz kişilik özelliğini ifade etmektedir (Eraslan-Çapan ve Ark., 2015). Narsisizm 

alt boyutunun her ne kadar diğerlerine oranla daha zararsız olduğu düşünülse de (Rauthmann 

ve Kolar, 2013) bu özellikler kişiye zarar verebilecek potansiyele sahiplerdir. Birçok çalışma, 

araştırma verilerimize paralel sonuçlar elde ederek bu olumsuz kişilik özelliklerinin arasında 

pozitif yönlü ilişki olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır (Satıcı ve Ark., 2019; Karaaslan, 2019; 

Güllü ve Yıldız, 2019).  
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“Makyavelizm” ile “Depresif Duygulanım” ve “Narsisizm” ile “Başarma ve Üretkenlik” alt 

boyutları arasında gerçekleşen negatif yönlü ilişki ise karanlık üçlü kişilik özelliğinin artışı ile 

katılımcılar da depresif duygulanımı azaltmasının yanı sıra narsist kişilik özelliğine sahip 

kişilerin başarı ve üretkenliğinde azalmaya neden olmaktadır. Bu sonuçla da karanlık üçlü 

kişilik özelliğine sahip kişilerin benlik saygısının düşük olabileceği, çaresizlik ve başarısızlık 

yaşayabilecekleri sonucu çıkarılabilir. 
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SPOR EĞİTİMİ ALAN 9-11 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARIN GOODENOUGH-

HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

ÖZET 

Çocukların çizdiği resimler onların bilinçaltındaki duygu ve arzularını yansıtmaktadır. 

Resimler aracılığıyla bireysel özelliklerle birlikte zekâ da test edilebilmektedir. Zekâ söz 

konusu olduğunda ise küçük yaşlardan itibaren alanın spor eğitimi gelişim noktasında önem 

arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmamızın temel amacı, spor eğitimi alan 9-11 yaş gurubu 

çocukların bilişsel gelişim düzeylerini değerlendirmektir. 8 farklı spor branşından (karate, 

judo, cimnastik, yüzme, futbol, hentbol, voleybol, basketbol) 160 katılımcının [n(erkek)=91, 

n(kız)=69] oluşturduğu örneklem grubunun bilişsel gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla 

projektif bir test olan Goodenough-Harris İnsan Çiz Testinden faydalanılmıştır. Verilerin 

analizinde grupların yüzdelik dağılımları alınırken ikili gruplar için t-testi, çoklu gruplar için 

ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarında, Goodenough Harris insan çiz testi ortalama puanları ile cinsiyet, yaş, 

spor branşı ve katılımcıların babalarının meslek grubu değişkenlerine ilişkin anlamlı farklılığa 

rastlanmamıştır. Ancak araştırma grubunun Goodenough Harris insan çiz testinden elde 

ettikleri ortalama puan ile katılımcıların annelerinin meslek grubu değişkeni arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık sonucunda yapılan analiz, anne mesleği “Ev Hanımı” 

olan katılımcıların ortalama puanlarının “Memur” olanlara oranla daha yüksek bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Eğitimi, Çocuk, Zekâ, İnsan Çiz Testi. 

 

EVALUATION OF GOODENOUGH-HARRIS HUMAN DRAWING TEST RESULTS 

OF CHILDREN 9-11 AGES WHO RECEIVED SPORTS EDUCATION 

ABSTRACT 

The pictures that children draw reflect their emotions and desires in their subconscious. 

Intelligence can be tested along with individual characteristics through pictures. When it 

comes to intelligence, sports education is important in the field from a young age. In this 

context, the main purpose of our research is to evaluate the cognitive development levels of 9- 

11 age group children who receive sports education.  
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A projective test to determine the cognitive development levels of the sample group of 160 

participants [n(boy)=91, n(girl)=69] from 8 different sports branches (karate, judo, gymnastics, 

swimming, football, handball, volleyball, basketball). Goodenough-Harris Human Draw Test 

was used. In the analysis of the data, while the percentage distribution of the groups were 

taken, the t-test was used for binary groups and the Kruskal Wallis test was used for multiple 

groups.  

In the study results, no significant difference was found in Goodenough Harris human draw 

test mean scores and gender, age, sports branch and occupational group variables of the 

fathers of the participants. However, a significant difference was found between the mean 

score obtained by the research group's Goodenough Harris human draw test and the 

occupational mothers of the participants. The analysis made as a result of this difference was 

found to be higher in the average scores of the participants whose mother's profession was 

"Housewife" compared to those who were "civil servants". 

Key Words: Sports, Sports Education, Child, Intelligence, Human Drawing Test. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde çocukların çizmiş oldukları resimler onların iç dünyaları ve gelişimsel süreçleri 

hakkında bize bilgi vermektedir. Kliniksel olarak değerlerin ve görüşlerin yansıtıcısı olan bu 

resimlerin temeli psiko-analitik kurama dayanmaktadır. Sigmund Freud, bu kuramı literatüre 

kazandıran kişidir. Psiko-analitik kurama göre çocukların yaptığı resimler bilinçaltlarındaki 

duyguları ve arzuları yansıtabilmektedir (Freud, 1994). Resimlerden farklı özelliklerin 

değerlendirilmesi bakımından faydalanılması hem psikiyatride hem de klinik psikolojide 

projektif yöntemlerin sıklıkla kullanılmasına neden olmuştur. Çünkü resim, bilinçaltında 

yatan ve tehlike arz eden unsurların bile zararsız şekilde yansıtılmasına olanak veren basit bir 

yöntemdir (Reynolds & Ramphous, 2003). 

Çocuk yaşta çizilen resimlerde sistematik bir şekilde gelişim çizgisinin varlığı ilk kez Gustaf 

Britsch tarafından dikkate alınmıştır. Bu gelişim sürecinde resimler kendi içinde basitten 

karmaşığa doğru evrilerek gelişim gösterir (Kırışoğlu, 2002). Gelişimin resim çizme 

bakımından en gerçekçilik kazandığı evre “Şematik Dönem” olarak adlandırılır ve bu dönem 

yaşamın 7-9 yaş aralığına denk gelmektedir. Bu yaş aralığı çocuğun okula başladığı dönemdir 

ve zihinde şemalar değişiklik gösterirken, dünyayı algılama konusunda beceriler gelişmekte 

ve gerçekçilik eğiliminin artışıyla teknik kaygılar meydana gelir (Kurtuluş, 2001). 

Schirrmacher (1988) 7-11 yaş aralığındaki bir çocuğun gelişimsel sürecini sağlıklı geçirmesi 

sonucunda çizdiği resimlerde kendine ve çevresine özgü bir insanlar oluşturabileceğini 
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belirtmiştir. Şematik dönem aynı zamanda birçok branşta spora başlama yaşı aralığına denk 

gelmektedir (Cote, 1999: Akt. Açıkada & Hazır, 2016).  

Bu bağlamda Coşkun’un (2010) araştırma grubunu küçük yaşlarda yoğun spor yapan 

çocukların oluşturduğu çalışmasında, spor yapan çocukların çizdiği resimlerde top gibi spor 

içerikli görseller bulunmaktadır.  

Spor, çocukların dünyayı algılama süreçlerinde bedenleri aracılığıyla edindikleri 

deneyimlerden oluşmaktadır. Bu nedenle motor gelişim gelişimin yanı sıra bilişsel gelişim 

gelişimi de desteklemektedir. Özellikle de yaşamın ilk yıllarında edinilen deneyimler motor 

gelişimin ve bilişsel gelişimin alt yapısını oluşturmaktadır. Örneğin, topu kalenin içine 

yönlendirerek gol atabilen bir çocuk ayak, göz ve beden koordinasyonu sağlayarak denge 

becerisini geliştirmektedir. Çocuğun bu eylemi başarmasıyla birlikte bu duygu kendine olan 

güvenini desteklemiş olur. Topun şekil itibariyle yuvarlak olduğunu öğrenmesi de bilişsel 

gelişim açısından katkıda bulunur (Bayhan & Artan, 2009). 

İlgili literatüre dayanarak küçük yaşlarda alınan spor eğitiminin motor gelişimin yanı sıra 

bilişsel gelişimi de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Gelişim sürecinde bu eğitimlerin 

ve spor algısının çocukların çizdikleri resimlere yansımaktadır. Bu bağlamda araştırmamızın 

temel amacı, spor eğitimi alan 7-9 yaş gurubu çocukların “Goodenough-Harris İnsan Çiz 

Testi” sonuçlarının bazı değişkenler göz önüne alınarak değerlendirilmesidir. 

2. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, veri toplama araçları, araştırma grubu ve 

verilerin analizi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Çalışmamızda nitel araştırma modelinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Bu desen, 

kişilerin gündelik yaşamlarında edindikleri deneyimlerin anlamına ya da doğasına ilişkin 

derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar. Bu bağlamda araştırmamızın fenomenleri spor eğitimi ve 

zekâdır. Araştırmamızda 9-11 yaş aralığında spor eğitimi alan çocukların çizdikleri insan 

resimleri incelenmiştir. Bu resimlerin incelenmesinde görsel bir analiz yöntemi olan görsel 

fenomenoloji yönteminden faydalanılmıştır. Görsel fenomenoloji kişilerin bir olguya ya da 

olaya ilişkin oluşturduğu anlamların görsel bakış açısı ile yapılandırılmasına dayanmaktadır. 

Görsel fenomenolojik araştırmada deneyimlenen olgunun görsel yolla yorumlanması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Bedir Erişti, 2016). 

2.2. Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu Bartın ilinde, en az 1 yıl spor eğitimi almış 9-11 yaş aralığında çocuklar 

oluşturmaktadır. Toplamda 160 kişinden oluşan bu grup 8 farklı spor branşından (karate, judo, 
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cimnastik, yüzme, futbol, hentbol, voleybol, basketbol) çocukların katılımı ile bir araya 

getirilmiştir. Araştırma grubunun kişisel bilgilerine ve katılımcı sayılarına ilişkin yüzdelik 

dağılımlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma grubunun kişisel bilgilerine ilişkin yüzdelik dağılımları. 

  n % 

Cinsiyet 
Kız 69 43.1 

Erkek 91 56.9 

 

 

Yaş 

9 Yaş 37 23.1 

10 Yaş 65 40.6 

11 Yaş 58 36.3 

 

 
 

 

Spor Branşı 

Judo 20 12.5 

Karate 20 12.5 

Cimnastik 20 12.5 

Yüzme 20 12.5 

Futbol 20 12.5 

Basketbol 20 12.5 

Hentbol 20 12.5 

Voleybol 20 12.5 

 

Anne Meslek Grubu 

Memur 46 28.7 

İşçi 28 17.5 

Ev Hanımı 86 53.8 

 

Baba Meslek Grubu 

Memur 59 36.9 

İşçi 68 42.5 

Serbest Meslek 26 16.3 

Emekli 7 4.4 

 Toplam 160 100 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu katılımcıların kişisel bilgilerine ulaşmak amacıyla araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuş. Toplamda 5 (yaş, cinsiyet, spor branşı, anne ve baba grupları)  

maddeden oluşan bu form aile bireyleri eşliğinde yanıtlanmıştır. 

Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi 

Googenough-Harris bir insan çiz testi, Goodenough (1926) tarafından çocuğun zihinsel 

gelişim düzeyini saptamak amacıyla geliştirilen bu test Harris (1963) tarafından yeniden 

düzenlenmiştir. Test Perin Uçman (1971) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Goodenough – 

Harris testi normları ABD’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 5-15 yaşlarındaki 300 çocuktan 

elde edilmiştir.  

Ham puanların standart puanlara dönüştürüldüğü norm tabloları vardır (Öner, 2008). Testin 

güvenilirliği Pearson Momentler çarpımı tekniği ile hesaplanan değişmezlik katsayıları .91 ile 

.98 arasında bulunmuştur.  
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Testin farklı uzmanlar tarafından ayrı ayrı puanlanması sonucu elde edilen puanlar arası 

korelasyon katsayıları. 80’dır. Testin geçerliliğinde ise başka zeka testleri ile olan korelasyon 

katsayıları .50’nin üzerinde bulunmuştur.  

Türkçe normların da ise alt, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeylerden, 7, 8, 9 yaşında 

toplam 180 çocuğa uygulanan “erkek” ve “kadın” alt testleri üzerinde elde edilen puan 

ortalamaları ve standart sapma değerleri verilmiştir.  

Varyans analizi ile saptanan yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyler arasındaki çizim 

farklılıklarının 05 anlam seviyesinde olduğu bulunmuştur (Öner, 2008). Goodenough – Harris 

bir insan çiz testinin açıklaması çocuğa sözlü olarak yapılır ve çocuktan bir insan çizmesi 

istenir. Testin puanlaması yanıt anahtarına göre yapılır. Çizilen resimdeki bir nitelik yanıt 

anahtarına uyuyorsa “1” puan verilir. Bu sistem toplam 144 maddeden (erkek figürü çizimi 

için 73, kadın figürü çizimi için 71 kriter) oluşmaktadır. Bir katılımcı çizimden en fazla 

erkeklerde 73 kadınlarda 71 puan elde edebilir ve norm tablosunda biyolojik yaşın karşılığı 

olan değer bu test sonucundaki nihai puanı verir (Öner, 2008). 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma grubundan elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS 25 (Statistical Package 

for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların çizdikleri resimler 

sonucunda elde edilen puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, 

ölçek toplam puan ortalamaları ve bağımsız değişkenlere göre parametrik ve nonparametrik 

test varsayımları sınanmıştır. İkili karşılaştırmalar için parametrik testlerden bağımsız t testi 

kullanılırken, nonparametrik testlerden Kruskal-Wallis testi çoklu karşılaştırmalar amacıyla 

kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Tablo 2. Cinsiyet değişkenine ilişkin Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi puanlarının 

bağımsız t-testi sonuçları. 

 n Ort. sd. t p 

Kız 69 72.71 32.74056  

-1.347 

 

.191 Erkek 91 80.62 39.63434 

Toplam 160     

Tablo 2 incelendiğinde araştırma grubunun cinsiyet değişkenine ilişkin Goodenough-Harris 

İnsan Çiz Testi sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında yapılan bağımsız t-testi 

neticesinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).  
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Ortalama puanlar dikkate alındığında ise anlamlı olmamakla birlikte erkek katılımcılar daha 

yüksek puana (80.62) sahiplerdir.  

Tablo 3. Yaş değişkenine ilişkin Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi puanlarının Kruskal-

Wallis testi sonuçları. 

 n Ort. df x2 p 

9 Yaş 37 76.42 2  

.884 

 

.643 10 Yaş 65 84.54 2 

11 Yaş 58 78.58 2 

Toplam 160     

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırma grubunun yaş değişkenine ilişkin Goodenough-Harris 

İnsan Çiz Testi sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında yapılan Kruskal-Wallis 

testi neticesinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Ortalama puanları 

incelediğinde sonuçların anlamlı olmamasıyla birlikte en yüksek puan (84.54) “10 yaş” 

grubuna ait iken en düşük puan (76.42) “9 yaş” grubu katılımcılarına aittir. 

Tablo 4. Spor branşı değişkenine ilişkin Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi puanlarının 

Kruskal-Wallis testi sonuçları. 

 n Ort. df x2 p 

Judo 20 90.88 7  

 

 

9.016 

 

 

 

.252 

Karate 20 100.85 7 

Cimnastik 20 77.13 7 

Yüzme 20 64.40 7 

Futbol 20 82.65 7 

Basketbol 20 83.93 7 

Hentbol 20 69.48 7 

Voleybol 20 74.70 7 

Toplam 160     

Tablo 4’e göre araştırma grubunun spor branşı değişkenine ilişkin Goodenough-Harris İnsan 

Çiz Testi sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında yapılan Kruskal-Wallis testi 

neticesinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Anlamlı olmamakla birlikte 

ortalama puanlara göre en yüksek puan (100.85) “Karate” branşında eğitim alan 

katılımcılarda iken en düşük puan (64.40) “Yüzme” branşından katılımcılara aittir. 
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Tablo 5. Araştırma grubunun anne meslek grubu değişkenine ilişkin Goodenough-Harris 

İnsan Çiz Testi puanlarının Kruskal-Wallis testi sonuçları. 

 n Ort. df x2 P Fark 

1. Memur 46 68.38 2  

8.081 

 

.018 

 

3 > 1 2. İşçi 28 70.95 2 

3. Ev Hanımı 86 90.09 2 

Toplam 160      

Tablo 5 incelediğinde katılımcıların anne meslek grubu değişkenine ilişkin Goodenough-

Harris İnsan Çiz Testi sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında yapılan Kruskal-

Wallis testi neticesinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bu farklılık sonucunda 

yapılan analiz, anne mesleği “Ev Hanımı” olan katılımcıların ortalama puanlarının “Memur” 

olanlara oranla daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 6. Araştırma grubunun baba meslek grubu değişkenine ilişkin Goodenough-Harris 

İnsan Çiz Testi puanlarının Kruskal-Wallis testi sonuçları. 

 

 n Ort. df x2 p 

Memur 59 73.52 3  

 

6.563 

 

 

.087 

İşçi 68 90.06 3 

Serbest Meslek 26 78.38 3 

Emekli 7 54.36 3 

Toplam 160     

Tablo 6’da görüldüğü üzere araştırma grubunun baba meslek grubu değişkenine ilişkin 

Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında 

yapılan Kruskal-Wallis testi neticesinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). 

Ortalama puanları incelediğinde sonuçların anlamlı olmamasıyla birlikte en yüksek puan 

(90.06) “İşçi” grubuna ait iken en düşük puan (54.36) “Emekli” grubu katılımcılarına aittir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma sonuçlarımıza göre, katılımcıların cinsiyet değişkenine ilişkin Goodenough-Harris 

İnsan Çiz testinden elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

Güven (2015), çalışmamızda kullanılan ölçüm yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmasının 

sonucu olarak Goodenough-Harris İnsan Çiz test puan ortalaması ile cinsiyet değişkeni 

arasında farklılık olmadığını ifade etmiştir.  
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Kağıtçıbaşı ve Biricik’in (2013) cinsiyet değişkenine bağlı olarak Goodenough-Harris İnsan 

Çiz testi toplam puanlarını baz aldıkları çalışma sonucunda katılımcılar arasında anlamlı bir 

farklılık gerçekleşmemiştir.  

Ailelerin ve eğiticilerin çocuklardan çeşitli beklentileri, sosyal roller, cinsiyetlere yönelik 

farklı tutum ve yetiştirme şekilleri, özellikle erken ergenlik dönemlerinden itibaren 

öğrencilerin akademik performansları ve bilişsel gelişim süreçleri üzerinde etki gösterebilir 

(Feingold, 1988). Bu bakış açısıyla ve spor ortamında verilen eğitimin herkese eşit şartlarda 

sunulduğu göz önünde bulundurulursa, katılımcılar arasında cinsiyet değişkenine bağlı fark 

olmamasının nedeninin kız-erkek ayrımı yapmaksızın verilen eğitimden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Yaş değişkeni göz önünde bulundurularak araştırma gruplarının Goodenough-Harris İnsan 

Çiz testi ortalama puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Dağlıoğlu ve Deniz 

(2011), araştırmaları sonucunda okul öncesi dönem çocuklarının insan figürü çizimlerinde yaş 

gruplarına ilişkin istatistiksel farklılığa bağlı bilişsel gelişim sürecinin çeşitlilik 

gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, bu yaş ve gelişim 

farklılıklarını şu şekilde açıklamaktadır; okul öncesi dönem henüz somut işleme geçilmeyen, 

7-11 yaş aralığında ise somut işlemler dönemine geçilen ve benmerkezciliğin azaldığı, 

kişilerarası iletişimin arttığı, çevreye ve nesnelere karşı daha dikkatli olunan bir dönemdir 

(Deniz, 2017).  Lowenfeld (1947), yaptığı çalışmalar sonucunda çocukların resim gelişiminin 

6 evreden oluştuğunu öne sürmüştür ve 9-11 yaş aralığındaki çocukların gerçeği çizme 

döneminde olduğunu belirtmiştir. Bu verilerden yola çıkarak araştırma grubumuzu oluşturan 

tüm katılımcıların yaşlarının somut işlemler dönemi aralığında olmasıyla bilişsel gelişim 

süreçlerinin benzerlik gösterebileceği düşünülmektedir. 

Spor branşı değişkenine ilişkin Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi sonucunda elde ettikleri 

ortalama puanlar arasında yapılan Kruskal-Wallis testi neticesinde anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Ortalama puanlara göre en yüksek puan (100.85) “Karate” branşında eğitim alan 

katılımcılara aittir. Coşkun (2010), rekabet ruhu ve sebat ile birlikte bireysel sporların 

çocukların bilişsel gelişimine katkı sağladığını ifade etmiştir.  

Bu sayede çocuklar gerek saha içerisinde, gerekse gerçek hayatta rekabetin, zorluklarla 

mücadele etmenin ve iniş-çıkışlarla başa çıkabilmenin başarıya giden yoldaki önemini 

kavrarlar. Alpay (2016) da bireysel mücadele sporlarının çocukların bilişsel gelişimi üzerinde 

etken olduğunu belirtmiştir. Karate ve Judo branşlarında eğitim alan katılımcıların 

ortalamaları anlamlı olmamakla birlikte diğer gruplara kıyasla daha yüksektir.  
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Bu gruplarda yüksek puan elde eden katılımcıların resimleri incelendiğinde, bazı çizilen insan 

figürlerinde uzun kollar ve belirgin diz hatları görülmüştür. Uzun kollar ve belirgin diz hatları 

güç ve kontrol isteğinin göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Çankırılı, 2011). 

Anne ve baba meslek grubu değişkenlerine ilişkin Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi 

sonucunda elde ettikleri ortalama puanlar arasında yapılan Kruskal-Wallis testi neticesinde 

anne eğitim durumunda anlamlı farklılık tespit edilirken, baba eğitim durumuna ilişkin 

farklılığa rastlanmamıştır. Bu farklılık sonucunda yapılan analiz, anne mesleği “Ev Hanımı” 

olan katılımcıların ortalama puanları diğer gruplara oranla daha yüksek bulunmuştur. Çakmak 

ve Darıca (2012), araştırmaları sonucunda çocukların ebeveynleri ile birlikte büyümelerinin 

ve daha fazla vakit geçirmelerinin bilişsel gelişime katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Şimşek 

ve arkadaşlarının (2008) araştırma sonuçları, ailelerinden ayrı yaşayan çocuklarda bilişsel ve 

duygusal gelişimin olumsuz etkilendiği yönündedir. Gün içerisinde annesi ve babasının 

mesleği nedeniyle az vakit geçirmek zorunda kalan katılımcıların resimleri incelendiğinde 

bazı resimlerde göz bebeği çizilmemiş, kalın boyun ve belirgin tırnak çizimi yapılmıştır. Bu 

gibi durumlar, kişisel farkındalığın oluşmadığı, içsel bir boşluğun varlığı, bilişsel ve duygusal 

açıdan geride kalındığı ve saldırgan davranış tutumları olarak yorumlanabilir (Çankırılı, 

2011). Tüm bu verilere dayanarak meslek grubuna ilişkin elde edilen sonucun, aile ile vakit 

geçirmeden kaynaklı olduğu ve çocukların bilişsel gelişimleri üzerinde ailenin etkisi olduğu 

söylenebilir.  

Bir İnsan Çiz Testi her ne kadar kültür ve cinsiyet ayırımı yapmayan bir test olarak kabul 

edilse de (Kağıtçıbaşı, 1979), zihinsel becerileri tam olarak ayrıştıran ve ölçen bir test 

değildir. Ancak projektif bir test oluşuyla bizlere araştırma grubumuzun iç dünyasını ve 

çevresini (aile, arkadaş vd.) nasıl algıladığı yönünde ipuçları vermektedir. Bu projektif testin 

sonucunda; her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmese de, spor eğitimi 

alan çocukların ortalama puanları bilişsel gelişimlerin oldukça iyi düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda katılımcıların annelerinin meslek grupları, çocukların bilişsel 

gelişimleri üzerinde etki sahibi olan bir değişkendir. 
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ÖZET 

Cep telefonları; kolayca taşınabilen, geniş kapsama alanlı, kablosuz telefon sistemini kullanan 

bir iletişim aracı olarak planlanmıştır. Cep telefonları radyo frekans (RF) sinyalleri gönderen 

ve alan cihazlardır. Günümüzde kullanılan cep telefonları genellikle 900-3000 MHz frekans 

aralığında çalışmaktadır. Tüm dünyada 5.1 milyar cep telefonu kullanıcısı, Türkiye’de 82 

milyon 500 bin cep telefonu abonesi, 181.972 baz istasyonu vardır. Kullanılan cep telefonu 

sayısı 110 milyondan fazladır. 2019 yılı son üç ayında toplam cep telefonu görüşme süresi 

yaklaşık 67,1 milyar dakikadır. Birçok kişi için bir organ gibi vazgeçilmez olmuştur. Dünyada 

1.5 milyondan fazla baz istasyonu vardır. 3. kuşak teknolojinin yaygınlaşmaya başlamasıyla 

birlikte sayıları daha da artmaktadır. Kullanıcı sayısının çokluğu dikkate alındığında 

görülebilecek sağlık etkilerinin önemi artacaktır. Atık olarak cep telefonu, ortalama kullanma 

süresi 2 yıla yakın olmasından dolayı, her yıl 700 milyondan fazla cep telefonu e-atık haline 

dönüşmektedir. Elektronik atıklar, kurşun, berilyum, arsenik, cıva, kadmiyum gibi ağır 

metaller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Baz istasyonlarındaki antenler dikey ve yatay olarak 

çok geniş alana RF dalgaları yaymaktadır. Dikey yayılımın az olması nedeniyle antenin 

altındaki radyo frekans (RF) etkilenimi çok düşüktür. Çatının yayılan enerjinin değerini 5-10 

oranında azalttığı belirtilmektedir. Cep telefonu kullanan kişilerin radyo frekans (RF) 

etkilenimi hücresel baz istasyonu yakınında oturanlardan daha yüksektir. Ancak telefonlar ara 

sıra yakındaki baz istasyonuyla bağlantı kurmak üzere gönderdiği sinyaller dışında, çağrı 

yapıldığında söz konusu dalgaları yayarken, baz istasyonları sürekli yaymaktadır. Evlerin, 

okulların ve diğer binaların çevresinde kurulan baz istasyonları da olası önemli bir çevresel 

kirlilik nedeni olarak tartışılmaktadır. Bu çalışmada, cep telefonlarının ve baz istasyonlarının 

olası sağlık etkileri, sağlıklı çevre kapsamında tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Baz İstasyonları, Sağlıklı Çevre 
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POSSIBLE HEALTH EFFECTS OF MOBILE PHONE AND BASE STATIONS 

UNDER HEALTHY ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Mobile phones are planned as a communication tool that can be carried easily, which has a 

wide coverage area using wireless telephone system. Mobile phones are devices that send and 

receive radio frequency (RF) signals. Mobile phones that is used today generally operate in 

the 900-3000 MHz frequency range. There are 5.1 billion mobile phone users worldwide, 82 

million 500 thousand cell phone subscribers and 181 972 base stations in Turkey. The number 

of mobile phones use dismore than110 million. In the last three months of 2019 the total cell 

phone call time is about 67.1 billion minutes. For many people it has been indispensable like 

an organ. There are more than 1.5 million base stations in the world. With the start of 

becoming widespread of 3rd generation technology, their numbers increase more. Considering 

the large number of users, the importance of health effects that can be seen will increase. 

Since the average usage time is approximately 2 years, mobile phones as waste, more than 

700 million mobile phones are converting to e-waste each year. Electronic wastes emerge in 

the form of heavy metals such as lead, beryllium, arsenic, mercury, cadmium. Antennas in 

base stations transmit RF waves over a wide area vertically and horizontally. RF effectiveness 

under the antenna is very low due to the low vertical transmission. It is stated that the roof 

reduces the value of the emitted energy by 5-10 percent. Radiofrequency exposure of people 

using mobile phones is higher than those who live near the cellular base station. However, 

apart from the signals it sometimes sends to connect with the nearby base station, the phones 

transmit these waves when the call is made, while the base stations constantly transmit. Base 

stations builded around homes, schools and other buildings are also discussed as a possible 

cause of environmental pollution. In this study, possible health effects of mobile phones and 

base stations will be discussed within the context of a healthy environment. 

Key Words: Mobile Phone, Base Stations, Healthy Environment 

1.CEP TELEFONLARI 

Kolayca taşınabilen, geniş kapsama alanlı, kablosuz telefon sistemini kullanan bir iletişim 

aracı olarak planlanmıştır.  

Cep telefonları radyo frekans (RF) sinyalleri gönderen ve alan cihazlardır.  

Günümüzde kullanılan cep telefonları genellikle 900-3000 MHz frekans aralığında 

çalışmaktadır.  
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2.KULLANIM YAYGINLIĞI 

Tüm dünyada 5.1 milyar cep telefonu kullanıcısı, Türkiye’de 82 milyon cep telefonu abonesi, 

ve 181.972 baz istasyonu vardır. Kullanılan cep telefonu sayısı ise 110 milyondan fazladır. 

Ayrıca dünya genelinde 1.5 milyondan fazla baz istasyonu bulunmaktadır ve teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte sayıları daha da artmaktadır. 

3.ATIK OLARAK CEP TELEFONU 

Ortalama kullanma süresi 2 yıla yakın olmasından dolayı, her yıl 700 milyondan fazla cep  

telefonu e-atık haline dönüşmektedir.  

Elektronik atıklar, kurşun, berilyum, arsenik, cıva, kadmiyum gibi ağır metaller şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır.  

4.RADYOFREKANS RADYASYON 

RF / MW Alan Kaynakları 

Cep telefonu kullanımındaki artışla birlikte baz istasyonlarının sayıları da her geçen gün biraz 

daha artmaktadır. Sayıdaki bu artış cep telefonlarının ve baz istasyonlarının çalıştıkları 

frekansların insan sağlığı üzerine etkilerinin olup olmadığı konusunda birçok araştırmanın 

gündeme gelmesinde etkili olmuştur.  

Cep telefonları ve baz istasyonları Radyo Frekans (RF) / Mikrodalga (MW) frekanslarında 

çalışmaktadırlar.  

RF'in frekans aralığı 104 - 109 Hz ,  

MW'nın frekans aralığı ise 108 - 1012 Hz  

Cep telefonları 108 - 109 Hz (900 MHz = 9x108 Hz, 1800 MHz = 1.8x109 Hz) frekans 

aralığındadır. 

Cep telefonu baz istasyonları birkaç watt'dan 100 watt'a kadar değişen güç değerlerine sahip 

radyo vericileridir. Antenler tek bir kuleye monte edilebildiği gibi binaların çatılarına veya 

yanal yüzlerine de inşa edilebilmektedir. Bu antenler dikey eksende oldukça dar ancak yatay 

eksende geniş bir alanda RF yayılımı yapmaktadırlar. Dikey eksende dar yayılım alanının 

etkisi ile antenin altında oluşan RF alan değeri düşüktür. Antenden uzaklaştıkça Elektrik ve 

Magnetik alan değerleri mesafenin karesi kadar düşer. Örneğin EM alan kaynağından 3 metre 

uzaklaştığımızda alan değeri 1/9 oranında azalacaktır. 

5.BAZ İSTASYONLARI 

Telefon baz istasyonları hizmet verdikleri “hücre” alanının büyüklüğüne göre bir kaç watt’tan 

başlayarak 100 watt civarlarına kadar varan güçlerde sinyal yayarlar. Baz istasyonu antenleri 

genellikle 20-30 cm genişliğinde 1 m boyunda olup, yerden 15 ila 50 m yükseklikte bina veya  
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kuleler üzerine monte edilirler. Bu antenler genelde yatayda çok geniş fakat dikeyde çok dar 

açılarda RF sinyal yayarlar. Bu sinyal, dikeyde çok dar açılı olması nedeniyle, antenin hemen 

altına isabet eden alanlarda etkisi çok azdır. RF alan gücü, antenden uzaklaştıkça artar, 

yeterince uzaklaşıldığında ise tekrar azalır.  

Tipik olarak, çatı üstlerine monte edilmiş baz istasyonu antenlerine 2 ila 5 metre mesafede 

yapılan koruyucu parmaklıklar, çevredeki insanları zararlı olabilecek seviyelerdeki 

sinyallerden korumak için yeterli olur. Bu tür antenler sinyallerini ileriye doğru tevcih 

ettiklerinden, arka yüzlerinden, alt veya üst taraflarından üzerlerinde bulundukları binanın 

yanlarında veya içindeki RF enerjisi çok düşüktür. Antenler dikey ve yatay olarak çok geniş 

alana RF dalgaları yaymaktadır. Dikey yayılımın az olması nedeniyle antenin altındaki RF 

etkilenimi çok düşüktür. Çatının yayılan enerjinin değerini 5-10 oranında azalttığı 

belirtilmektedir. 

Cep telefonu kullanan kişilerin radyofrekans etkilenimi hücresel baz istasyonu yakınında 

oturanlardan daha yüksektir. Ancak telefonlar ara sıra yakındaki baz istasyonuyla bağlantı 

kurmak üzere gönderdiği sinyallerin dışında, çağrı yapıldığında söz konusu dalgaları 

yayarken, baz istasyonları sürekli yaymaktadır. Evlerin, okulların ve diğer binaların 

çevresinde kurulan baz istasyonları da olası önemli bir çevresel kirlilik nedeni olarak 

tartışılmaktadır. 

6.BAZ İSTASYONLARI SAĞLIK ETKİLERİ 

Varşova’da askeri personelin RF/MW etkilenimini değerlendiren bir araştırmada, askerlerde 

bütün kanserler için toplam riskin 2 kat arttığı, lösemi ve lenfoma riskinin ise 6 kat arttığı 

belirlenmiştir. 

Yine değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda da TV vericilerinin özellikle gençlerde lösemi 

riskini artırdığı gösterilmiştir.Ayrıca çocuklarda beyin dokusu gelişimi sürdüğünden ve 

kafatası kemikleri daha ince olduğundan, RF radyasyon çocukları daha çok etkiler.Erken 

yaşta cep telefonu kullanmaya başlanırsa, birikimsel etki çok daha fazla olacaktır.Bu nedenle, 

büyüme ve gelişmesini tamamlamamış olan çocuklara kesinlikle cep telefonu 

kullandırmamalıdır. Kimi kaynaklarda 15 yaşından önce cep telefonu kullanımı kesinlikle 

önerilmemektedir. 

7.RADYOFREKANS (RF) RADYASYONUN ETKİLERİ 

Doku iletkenliğine göre: 

RF/MW radyasyona maruz kalma sonucunda öncelikle implant malzeme yerleştirilmiş olan 

dokular etkilenmektedir. İkinci derecede etkilenen doku ise beyindir. 
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Mikrodalga Duyma Etkisi: 

Maruz kalınan radyasyonun şiddetine göre sesler uğultulu, çınlama ve vızıltı şeklinde 

duyulmaktadır. Bu etkinin kalıcı bir etki olduğuna dair bir bulguya henüz rastlanmamıştır. 

Ancak gün içerisinde uzun süre cep telefonuyla konuşulduğunda akşam seslerin kesik kesik 

duyulması, kulak içinde sürekli bir çınlama etkisinin olduğu yapılan hem deneysel hem de 

epidemiyolojik çalışmalarla saptanmıştır. 

BBB (Kan Beyin Bariyeri) Geçirgenliğine Etkisi: 

Beyin bazı maddelerin kan yoluyla beyne geçmemesi için bir bariyer mekanizması 

geliştirmiştir. Bu mekanizmaya göre antibiyotikler beyne ulaşamazlar. Yapılan deneysel 

çalışmalar sonucunda RF/MW radyasyona uzun süreli maruz kalan hayvanlarda beyinden 

antibiyotik geçişinin sağlanabildiği saptanmıştır. Bu bulgu ile beyinde oluşan virütik etkilerin 

tedavisinin olabileceği söylenmektedir. 

Sinir Sistemine Etkisi: 

10 W/m2 güç yoğunluğuna sahip EM alanların sinir sistemini etkilediği gözlemlenmiştir.  

Bu değerdeki güç yoğunluğu şu anda yürürlükte olan Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetmeliğince 

izin verilen limit değerlerin (900 MHz'de 4,5 W/m2 , 1800 MHz'de 9,0 W/m2 ) üzerindedir. 

DNA Yapısında Değişimler: 

Bu konuda yapılan çalışmalar birbirini desteklememektedir. Yapılan bir deneyde 12 kobaydan 

9’unda DNA hasarında artışlar kaydedilirken, diğer bir araştırmada 9 kobaydan 5’inde DNA 

hasarında azalışlar kaydedilmiştir. İngiltere'de ve USA'de yayınlanan "Cep Telefonu, Baz 

İstasyonları ve İnsan Sağlığı" başlıklı raporlarda RF/MW alanlara maruziyet sonucunda 

kanser oluşumuna ilişkin bir bilimsel kanıt henüz sunulamamıştır. 

USA'de yapılan çalışmalar sonucunda trafolar ve yüksek gerilim hatları (YGH) etrafında 

yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin 1.5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Psikolojik ya da Davranışsal Etkiler: 

Mann ve Röschke, Borbely tarafından yapılan iki farklı çalışmada da uyku düzeninde 

değişimler gözlemlenmiştir.  

Wang ve Lai tarafından yapılan bir deneyde ise 2450 MHz frekanslı RF alana maruz kalan 

hayvanlarda öğrenme güçlüğü saptanmıştır; ancak bu deney henüz tekrarlanmamıştır.  

Yine Wang ve Lai tarafından yapılan bir başka deneyde ise hayvanlarda "uzun dönem hafıza 

kaybı" bulgusu saptanmıştır.  

Wang ve Lai'nin tüm deneyleri 2450 MHz frekansında yani mikrodalga fırınların çalıştığı 

frekansta yapılmıştır.Ayrıca YGH ve trafoların etrafında yaşayan kişilerde halusinasyon, 

başağrısı, depresyon oranlarında artış olduğu da gözlemlenmiştir. 
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8.ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

Devlet Kuruluşları Düzeyinde Alınabilecek Önlemler; 

Baz istasyonları doğumevleri, anaokulları, okullar, huzurevi, kreş, hastane, askeri birlik ve 

kışlalar vb. toplu yaşanılan yerler olan kurum ve kuruluşlarının, çocuk parklarının ve 

çocukların sürekli bulundukları alanların yakınına yerleştirilmemelidir. 

Cep telefonlarının; kalp ritmi düzenleyicileri, işitme cihazları, defibrilatör ve bazı iletişim 

sistemlerini etkilemesinden kaynaklı hastaneler ve yoğun bakım ünitelerinde ve uçak 

yolculuklarında cep telefonları kesinlikle kapalı tutulmalıdırlar. 

Uzun süreli kullanımı özendiren ve özellikle gençlerin ve çocukların kullanımını artırmaya 

yönelik etkili kampanyalar, reklamlar vs engellenmelidir.  

Kablosuz iletişimin kullanıldığı durumlarda ise EM alan etkileniminin en aza indirilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması konusunda halkın TV, radyo vb medya aracılığı ile 

bilgilendirilmesi gereklidir. 

Bireysel Alınabilecek Önlemler; 

Cep telefonundan yayılan dalgadan etkilenim uzaklıkla azalmaktadır. Bu nedenle kulaklık 

kullanılması, telefonun baş bölgesinden uzak tutulmasını sağladığından cep telefonlarının 

zararlı etkilerini azaltabilmektedir. Kulaklığın kullanılmadığı durumlarda hoparlörden 

konuşulmalıdır. 

Acil durumlar dışında cep telefonları kullanılmamalı ve mümkün olan her durumda cep 

telefonu yerine sabit telefonlar kullanılmalıdır.  

Cep telefonu ile konuşmalar mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı ve daha çok kısa 

mesajlardan yararlanılmalıdır.  

Numara çevrildikten sonra hat bağlanıncaya kadar telefon vücuttan uzakta tutulmalıdır.   

Telefona gelen arama olduğunda önce telefonu açıp sonra kulağa götürülmelidir.  

Hamileler de mümkün olduğunca cep telefonu kullanmamaya özen göstermelidir. 

Bebek odaları, yatak odaları ve çocukların yakınında cep telefonu bulundurulmamalıdır. 

Uyurken cep telefonları kapatılmalı, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 m uzağa 

koyulmalıdır. 

Cep telefonları mümkün olduğunca vücuttan uzakta tutulmaya özen gösterilmelidir. 

Cep telefonu alırken SAR değeri düşük olan telefonlar tercih edilmelidir.  
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                                İCTİMAİ QURULUŞ VƏ İNSAN XARAKTERLƏRİ 

Müəllim Gülnara HACIYEVA     

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya fakültəsi,Bakı 

ÖZET  

Məqalədə fransız realist yazıçısı Gi de Mopassanın yaradıcılığı təhlil edilir, insanın xarakterinin 

formalaşmasında obyektiv  şəraitin təsiri haqqında mülahizələr nəzərdən keçirilir. Mopassanın 

roman və novellalarında cəmiyyətin, mövcud ictimai quruluşun fərdlərin mənəviyyatına, 

davranış və psixologiyasına olan təsiri önə çəkilir. Yazıçının “Əziz dost” romanında burjua 

formasiyasının avantüristlər, mənsəbpərəstlər üçün nə qədər münbit mühit yaratması və bunun 

nəticə etibarı ilə cəmiyyətin deqradasiyaya uğramasına gətirib çıxarması  vurğulanır. Jorj Dürua 

adlı heç bir xüsusi qabiliyyəti, müvafiq təhsili olmayan birinin qısa müddət ərzində yenicə 

gəldiyi paytaxt Parisdə sürətlə, nadürüst yollarla karyera nərdivanı ilə yuxarı doğru qalxması 

buna sübutdur.“Mont-Oriol” romanında kapitalizm cəmiyyətində sərvət hərisliyinin insani 

hisləri kölgədə qoyması tənqid hədəfidir. Məqalədə Fransa-Prussiya müharibəsi  mövzusunda 

yazılmış “Gonbul” novellasında burjua-zadəgan mənəviyyatı ifşa olunur və sadə insanların 

əxlaqı ilə, davranış və psixologiyası ilə müqayisə olunur. Məqalədə həmçinin ictimai quruluşun 

deqradasiyaya uğratdığı insani münasibətlərdən, korlanmış kəndli mənəviyyatından söhbət 

açılır, fədakar və tamahkar valideyn surətləri tutuşdurulur. Bu kontekstdə müəllifin “Tarlada” 

novellası araşdırma obyektidir. Mopassanın zənnincə, burjua və zadəgan hər zaman öz 

mənafeyini xalqın və vətənin mənafeyindən üstün tutub, yalnız sadə insanlar layiqli vətəndaş 

ola bilər. Bununla yanaşı, yazıçı sadə insanları da qüsurları ilə birlikdə təsvir edirdi.  Müəllif 

roman və novellalarında qəhrəmanlarını müxtəlif situasiyalarda təqdim edərək sübut edir ki, 

onlar şəraitdən asılı olaraq  necə və nə qədər dəyişib-başqalaşa bilirlər. 

Açar sözlər: Gi de Mopassan, burjua cəmiyyəti, insan xarakterləri, mənəviyyat, əxlaq 

SOCIAL STRUCTURE AND HUMAN CHARACTERS 

ABSTRACT 

The article analyzes the work of the French realist writer Guy de Maupassant, considers the 

influence of objective conditions in the formation of human character. Maupassant's novels and 

short stories emphasize the influence of society and the existing social structure on the 

morality, behavior, and the psychology of individuals. The author's novel "Dear Friend" 

emphasizes how the bourgeois formation created a fertile environment for adventurers and 

bureaucrats, and as a result, led to the degradation of society. Proof of this is the fact that 

George Duroy, a man with no special abilities and no relevant education, climbed the career 

ladder quickly and dishonestly in the capital, Paris, where he had recently arrived.  
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In the novel "Mont-Oriol", it is the target of criticism that the greed for wealth in a capitalist 

society overshadows human feelings. The article exposes the bourgeois-aristocratic morality in 

the novel "Ball of Fat" on the subject of the French-Prussian War and compares it with the 

morals, behavior, and psychology of ordinary people. The article also discusses the degraded 

human relations of the social structure, the spoiled peasant morality, and compares the images 

of selfless and greedy parents. In this context, the author's novel "The Adopted Son" is the 

object of research.According to Maupassant, the bourgeoisie and the aristocracy have always 

put their own interests above the interests of the people and the homeland, and only ordinary 

people can be worthy citizens. At the same time, the writer described the ordinary people with 

their own imperfections. By presenting his characters in his novels and short stories in different 

situations, the author proves how and to what extent they can change depending on the 

circumstances. 

Keywords: Guy de Maupassant, bourgeois society, human characters, morality, ethics 

 

Gi de Mopassanın yaradıcılığında müasiri olduğu zamanın və cəmiyyətin gerçək siması öz 

əksini tapıb. Əsərlərində dövrünün aktual problemlərini işıqlandırmaqla müəllif yaşadığı 

dövrün bədii tarixini yaratmağa nail olub. Bu tarixçə ilə tanışlıq XIX əsrin ikinci yarısında 

Fransada baş verən hadisələrlə  bərabər, həmin dövrə məxsus fransız insanının həyat tərzini və 

mentalitetini yaxından öyrənməyə imkan verir. Yazar çoxsaylı novellalarında və romanlarında 

müasiri olduğu zaman kəsiyi üçün xarakterik olan obrazlardan ibarət tiplər qalereyasını 

yaratmışdı.   Zamanəsinin ruhunu, düşüncə tərzini özündə daşıyan sənət adamlarından, kübar 

cəmiyyət təmsilçilərindən, burjua və kəndlilərdən, yeni bir sinif kimi formalaşma mərhələsində 

olan fəhlələrdən ibarət bu tiplər öz  mənəviyyat və psixologiyaları ilə birlikdə  mənsub 

olduqları sosial mühitin “məhsulu” idilər. Bədii-publisistik yaradıcılığında bəşər övladını 

narahat edən bütün problemlərə toxunaraq  onları  əks etdirən yazar “cəmiyyətin sosial 

problemləri ilə onun mənəvi durumu arasında birbaşa əlaqənin” [1] olması qənaətində idi. 

İnsan yaxşı və ya pis doğulmur, onun genetik olaraq əxz etdikləri ilə yanaşı, həyatda müxtəlif 

təsirlərdən doğan  xüsusiyyətləri, müxtəlif  maraqlardan yaranan meylləri var. Cəmiyyətlə 

insanın münasibətləri çoxtərəfli və rəngarəngdir,  bu münasibətlər yalnız sosial xarakter kəsb 

etməyərək, müxtəlif forma və istiqamətlərdə təzahür edir.  

Gi de Mopassanın yaşayıb-yaratdığı dövr dünya miqyasında, xüsusilə Fransada həm sürətli 

inkişaf  baxımından,  həm də hadisələrin bolluğu baxımından yaradıcılıq üçün zəngin material 

verirdi.   
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Sənət adamının qarşısına qoyduğu başlıca vəzifə müasiri olduğu cəmiyyətdəki naqislikləri ifşa 

etmək, insanların ruhunu eybəcərləşdirən səbəbləri üzə çıxarmaq idi.  “Balzak, Stendal, Flober 

və Zolyadan sonra ədəbiyyata gələn Mopassan artıq yarım əsr əvvəl Balzakın diqqətini çəkən 

burjua münasibətlərinin və xarakterlərinin mənşəyini və mahiyyətini yenidən araşdırmalı 

deyildi. Tamamilə oturuşmuş burjua quruluşu şəraitində Mopassanı cəmiyyətin bütün 

təbəqələrində insanların qəlblərini eybəcərləşdirən və şikəst edən xüsusi mülkiyyətçilik 

psixologiyasının geniş yayılması maraqlandırırdı” [ 2, 4]. 

XIX yüzilliyin sonuncu qərinəsində  kapitalist  cəmiyyəti artıq tam oturuşmuş və qəti surətdə 

müəyyən olunmuş qaydalar üzərində qurulmuşdu; sarsılmaz görünən bu ictimai-siyasi 

quruluşun  özünəməxsus ictimai qanunları, əxlaq normaları və baxışları var idi. Mopassansa bir 

yaradıcı şəxsiyyət, bir sənətkar  kimi  belə bir cəmiyyətdə mövcud olan insani münasibətlərdəki 

çatışmazlıqları, dərin qüsurları və dramatizmi aşkar etməyə çalışır, onlara ani işıq salır,  

hadisələrin və faktların dərinliklərinə nüfuz etməyə çalışırdı. Bir yazar olaraq Gi de 

Mopassanın  həyatın inkişaf qanunları, qanunauyğunluqları haqqında sələfləri ilə müqayisədə 

daha aydın təsəvvürləri var idi. Orta əsrlərdəki həyat və insan haqqındakı dini təsəvvürlərdən 

fərqli olaraq,  XIX əsrdə insan artıq ictimai münasibətlərin əsası, cövhəri kimi təqdim olunurdu. 

Mopassann  müasiri olan həmvətənləri yaşadıqları mühiti, şəraiti, qarşılıqlı münasibətləri 

dəyərləndirmək, cəmiyyətdə öz rolunu artırmaq uğrunda mübarizə aparmaq  iqtidarında idilər. 

Realist yazıçının dəqiq müşahidələri nəticəsində fərdin və cəmiyyətin, insanın və mühitin, 

şüurun və məişətin əvvəllər qaranlıq, dumanlı görünən münasibətləri daha aydın bir şəkildə 

oxucunun nəzərinə çatdırılırdı.     

Mopassan mövcud quruluşa, onun qeyri-humanist qanunlarına qarşı hər zaman barışmaz 

mövqe tuturdu, burjuaziyaya bir sinif kimi ikrah dolu münasibət bəsləyirdi. Ədib “insanın 

baxışlarının heç bir zaman burjua cəmiyyətində olduğu qədər məhdud və qeyri-humanist” 

olmadığı qənaətinə gəlmişdi. “Nənənin məsləhətləri” hekayəsində yazıçı zadəgan sinfini təmsil 

edən ağbirçək nənənin dilindən burjua cəmiyyətini “kəndçilərin, nökərlərin içərisindən çıxıb 

irəli gedənlərin” cəmiyyəti adlandırırdı. Mopassan burjua və sənətkarın biri-birinə əbədi 

düşmən olduğunu düşünürdü.  

Yazıçı kapitaıist ictimai  quruluşunun insanın insan tərəfindən istismarı kimi qeyri-humanist 

xüsusiyyətinə, xurafat və ehkamlarına, eləcə də sərvət və hakimiyyət hərisliyinə qarşı çıxırdı. 

Ədibin roman və novellarının böyük bir qisminin süjeti mülkiyyətçi quruluşun doğurduğu 

sosial bərabərsizlik və bu bərabərsizlyin doğurduğu maddi-mənəvi, psixoloji problemlərin, 

cəmiyyətin daxilindəki çəkişmələrin, fərdlər arasındakı münasibətlərin və münaqişələrin 

əsasında qurulub.  
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Burjua cəmiyyətində mülkiyyətçilik və mal-dövlət toplamağa olan hədsiz meyl Mopassanı 

narahat edən səbəblərdən idi. Bütün fikrini yalnız pul yığmağa yönəldən insan əslində humanist 

duyğularını itirir, laqeydləşir, amansızlaşır. Canlı insan istənilən kimi istifadə olunur, ondan 

canını qurtarmaq istədikdə əşya təki satılır (“Olmuş əhvalat”). Gəmisinə ziyan dəyməsin deyə 

gəminin dirəklərini saxlayan kəndiri kəsməyə deyil, qardaşının kəndirə ilişmiş qolunu kəsməyə 

qərar verən gəmi sahibinin ağlasığmaz, insanlıqdan kənar hərəkəti də kapitalist formasiyasının 

formalşdırdığı tamahkar insan  xislətindən irəli gəlir (“Dənizdə” ).  

Mopassanın  ictimai- siyasi və fəlsəfi fikirləri bədii –publisistik əsərləri, yol qeydləri ilə yanaşı, 

məktublarında da öz əksini tapıb. 1873-cü ildə anasına yazdığı bir məktubda  yazar dövlətin 

apardığı “sarsaq” siyasətdən, onun  tutduğu xəttin mənasızlığından narazılığını bildirirdi.  

Məktub müəllifini narahat edən həm də “ciddi” cənabların eyni mövzulara dair yazdıqları 

saysız-hesabsız qəzet sütunlarındakı sətirlərin “sadəlövh” adamlar tərəfindən təkrar-təkrar 

oxunaraq dərk edilmədən, inamla müzakirə edilməsi idi.  

Ölkəsinin gələcək taleyi ilə bağlı suallar Mopassana rahatlıq vermirdi. Mopassan “həddindən 

artıq qabiliyyətsiz və qorxaq” hesab etdiyi istismarçı sinfə qarşı mübarizədə özünün də, 

ümümilikdə narazı kütlənin də  aciz və çarəsiz olduğunu düşünürdü. Gi de Mopassan toplumun 

gücünü görə bilmirdi, onun zənnində hətta bir araya gəlmiş insanlar ayrı-ayrı fərdlərdən  

intellekt etibarı ilə, şüur baxımından daha zəifdir.  “...ayrı-ayrılıqda çox vaxt rasional və şüurlu 

olan insanlar, izdihama toplaşdıqda qaçılmaz kobud heyvanlara çevrilirlər.” [3, 56].  

Sənətkarın pessimizmi   “alçaqlar və yaramazlar üçün münbit zaman” adlandırdığı 70-80-ci 

illərin Fransız gerçəkliyindən qaynaqlanırdı. Respublikaçı-opportunistlərin fəaliyyəti, mövcud 

rejimə qarşı  xalqın etiraz hərəkatının hakim dairələr tərəfindən amansızlıqla yatırılması alovlu 

vətənpərvər  yazıçının vətənpərvərlik hislərini yaralayırdı. 1877-ci ilin dekabrında  Gustav 

Floberə yazdığı  məktubda da ölkəsindəki ictimai-siyasi mövzuda söhbətini davam etdirən 

yazıçı siyasətin onun  işləməsinə, harayasa getməsinə, düşünməsinə və yazmasına mane 

olmasından şikayətlənir, “Parisin  şiddətli bir qızdırma içərisində” olduğu bir vaxtda özünün də  

“daima qəzəb içərisində” olduğunu deyirdi. [4].  

Yazıçı Vətəninin taleyi ilə bağlı məsələlərdə susmağı bacarmır, bir yazıçı kimi, bir vətəndaş 

kimi xalqının və ölkəsinin müqəddəratına, bəşər övladının iztirablarına laqeyd qala bilmirdi.  

Prussiya ilə savaşda Fransanın alçaldıcı şərtlərlə məğlub olması, Fransa-Prussiya müharibəsinin 

əks-sədası onun demək olar ki, bütün hekayə toplularında eşidilirdi.   

Mopassanın hədəf seçdiyi burjua artıq dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsir etmək 

iqtidarında idi.  Bunun əksinə olaraq, zadəgan sinfi artıq tarixi keçmişə çevrilirdi.   
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Kapitalizm ictimai-siyasi formasiyasının yuxarı təbəqəsi olan burjuaziya  özünün yarım əsr 

əvvəlki xələfi ilə müqayisədə artıq çox irəli getmişdi. Yenicə meydana çıxmaqda olan, əsasən 

sələmçi və bankirlərdən ibarət ictimai-siyasi, iqtisadi dayaqları hələ zəif olan kapitalistlərdən 

yazan XIX əsrin birinci yarısındakı realist xələflərindən fərqli olaraq, Mopassan artıq özünə 

mövqe təmin  etmiş, möhkəm iqtisadi və siyasi dayaqları olan kapitalistlərdən, onların hakim 

dairələrdəki havadarlarından və bir də bu dairələrin yürütdüyü siyasətdən əziyyət çəkən sadə 

insanlardan yazırdı. 

Mopassanın sosial gerçəkliyi və bu gerçəkliyə yazıçının münasibətini ortaya qoyan “Həyat”, 

“Əziz dost” və  “Mont-Oryol” romanları XIX əsrin 80-ci illərində fransız ictimaiyyəti ilə 

yanaşı bir sıra ölkələrin ədəbi dairələrində  böyük əks-sədaya səbəb olmuşdu.  Romanlardakı 

insan obrazları  cəmiyyətdəki fərdlərin əsil simasının təzahürü olduğu kimi, təsvir olunan 

hadisələr də dövrün reallıqlarının aydın inikası idi. Ədibin roman və novellalarında hərəkətin 

inkişafı, hadisələrin inkişaf dinamikası məntiqi ardıcıllıqla baş verir və bu və ya digər 

qəhrəmanın taleyi ilə bağlı obyektiv hadisələrin təsvirində tarixilik qorunub saxlanılır.   

”Əziz dost” romanında müəllif  sürətli inkişaf dövrünü yaşamaqda olan kapitalist ictimai 

münasibətlərini, dövlət orqanlarının rəsmi şəxsləri ilə iş birliyi quran burjuaziya 

nümayəndələrinin hakimiyyət və sərvət əldə etmək yolundakı mübarizəsini və mətbuat 

orqanlarının da bu yolda bir silah kimi istifadə olunmasını ifşa edirdi. “Fransız həyatı” 

qəzetinin timsalında Mopassan bir çox mətbuat orqanlarının əsl həqiqətdə xalqa deyil, 

istismarçı təbəqəyə xidmət etdiyini  vurğulayır. Yazıçının sayca ikinci romanı olan bu əsərdə 

hakimiyyətin ən yuxarı eşelonunda qərar  tutan təbəqənin nümayəndələri arasındakı 

sövdələşmələr və ya çirkin intriqalar, dövlətin təcavüzkar və tamahkar xarici siyasəti məharətlə 

açıqlanır.  Əsərdə öz əksini tapan dövr  Fransa tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindəndir.  Yazıçı 

romanda faktları və olayları cəsarətlə təqdim etdiyi kimi, onların başvermə tarixini və yerini  

dəyişmədən, yəni  80-ci illərdə Üçüncü Respublikanın hakimiyyəti illəri kimi təqdim edir; 

hadisələr paytaxt Parisdə cərəyan edir.  Müəllif Jorj Düruaları yetişdirən  obyekti-tarixi və 

ictimai mühitin mənzərəsini bütün çılpaqlığı ilə təsvir edib. Romanın süjet xəttini Jorj Düruanın 

təzəcə qədəm basdığı paytaxt mühitində qısa zaman kəsiyində ildırım sürətilə  xırda məmurdan  

başlayan sürəkli yüksəliş yolu təşkil edir.  Əslində ləyaqətli bir şəxsin az vaxt içərisində  belə 

yüksəlməsi ya mümkün deyil, ya da çox nadir hallarda təsadüf olunan bir hadisədir.  Sərfəli 

evliliyi, maliyyə və hakim dairələrlə qurduğu əlaqələr Jorj Düruanın qarşısında geniş imkanlar 

açmış, onu sərvət və hakimiyyət hərisinə çevirmişdi.  

Kasıb ailədən çıxmasına baxmayaraq, Jorju yoxsulların mənafeyini müdafiəsi əsla 

maraqlandırmırdı; demokratik ideallar, xalqın mənafeyi kimi anlayışlar  bu prinsipsiz jurnalist 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

145 

üçün yad idi.  Jurnalistika aləminə gəldiyi ilk çağlarda ortabab bir məqaləni belə yazmağa 

qabiliyyəti çatmayan bu cızmaqaraçıda jurnalist üçün tələb olunan başlıca keyfiyyətlər— 

yazmaq bacarığı, zəngin bilik, dünyagörüşü, obyektivlik, istedad deyilən bir qabiliyyət yox idi. 

Lakin, onun yaşayıb-işlədiyi mühitdə bu elə də böyük qəbahət sayılmırdı, çünki ətrafındakıların 

da böyük əksəriyyəti yüksək intellektləri ilə deyil, yüksək əlaqələri ilə, nadürüst vasitələrlə irəli 

gedənlərdən ibarət idi. Qəzet redaksiyasında işləməyə başladığı vaxtdan çox keçmədi ki, 

ayıqlığı, çevikliyi və məqsədyönlülüyü sayəsində Jorj yaxşı reportyor olmağa müvəffəq oldu. 

Onun diribaşlığı qəzetin redaktoru Valterin də diqqətini çəkmişdi.   Qocaman naşir Jorju “qəzet 

üçün əsl tapıntı” adlandırmışdı.  

Jorj Düruada vəziyyəti anında qiymətləndiə bilmək, onu özünə sərf edən səmtə yönəltmək 

bacarığı olduqca güclüdür. O, istədiyinə nail olmaq üçün  qadınlardan rəzil bir şəkildə istifadə 

edib, özünə lazım olmayanda bir kənara atırdı. Vaxtilə Düruanın “qadın qəlblərini fəth edə 

bilmək” bacarığını müşahidə edən Forestye ona məsləhət də vermiş, bundan faydalanarsa xeyli 

uzaqlara gedəcəyini demişdi. Taleyin ironiyası ilə Düruanın həyatında və peşə fəaliyyətində 

Forestyenin dəstəyi ilə yanaşı, onun xanımı Madlenanın da rolu çox böyük olur. Dostunun 

ölümündən sonra Jorj onun dul arvadı ilə evlənməklə şəxsi həyatında rahatlıq, sığınacaq əldə 

edir. Madlena Jorjun adından məqalələr yazır, onun irəliyə doğru getməsində xeyli əmək sərf 

edir. Amma əldə etdikləri Jorju qane etmirdi. Daha yuxarı pillədə özünə yer təmin etməyi 

hədəfə alan bu avantürist başqa bir qadınla—zəngin bankirin, oliqarxın qızı ilə izdivacdan 

yararlanmaq ehtiyacı duyduqda nigahına son vermək üçün tutarlı bir səbəb və ya bəhanə də 

tapır: o, arvadını Xarici İşlər naziri Laroş--Matye ilə xəyanətdə ifşa etməyi özünə rəva bilir.    

Bütün ətrafı onun nə qədər ləyaqət və şərəf hissindən xali, təhlükəli bir tip olduğunu bilsə də 

ona “qucaq açır”, çünki belə bir mühitdə qaliblər mühakimə olunmurlar, əksinə, alqışlanırlar. 

Hətta qızı qaçırıldıqdan sonra Valter özü də növbəti dəfə işçisinin diribaşlığına və 

avantüristliyinə mat qalaraq arvadına deyir: “...Əcəb də zirəkmiş, amma! Sərvət baxımından, 

bəlkə də, daha zəngin kürəkən tapa bilərdik, amma ağıl və mənsəbpərəstlikdə heç kim ona tay 

ola bilməz. Onu parlaq bir gələcək gözləyir. Bu gedişlə o, deputat da, nazir də olacaq.” [5,335].  

Roma katolik kilsəsinin ən nüfuzlu şəxslərindən olan yepiskop isə Maqdalina kilsəsində özünə 

dəbdəbəli nigah mərasimi təşkil edən Dü Ruaya bəlağətlə “Siz bu fani dünyanın seçilmiş 

şəxslərindənsiniz,... siz başqalarına örnək olmaq kimi şərəfli bir yol tutmusunuz...” deyə təriflər 

yağdırır. [5,347].  Gözləri uzaqda Birlik meydanının arxasındakı Deputatlar palatasının 

binasına sataşan Dü Ruaya “elə gəldi ki, bir sıçrayışla Maqdalina kilsəsinin girişindən 

Burbonlar sarayının qapısına adlaya bilər”.  
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Əsərin sonundakı bu cümlələr Dü Ruanın çox yaxın gələcəkdə daha yüksək  postlara 

yiyələnəcəyinə işarə etməklə yanaşı, müəllifin şər qüvvələrin sürətlə haqq-ədalət üzərindəki 

çirkin qələbəsinə əminliyindən və narahatlığından xəbər verir. 

Jorj Dürua  karyera nərdivanı ilə  üzüyuxarı  dırmaşdıqca, onunla birlikdə təmsilçisi olduğu 

burjua  cəmiyyətinin mənəvi, ideoloji və siyasi həyatının mənzərəsi də göz önündə canlanır.  

Bu, ailə münasibətlərindən tutmuş qəzet və jurnal səhifələrinədək, siyasət aləminə qədər hər  

bir sahədə, hər  kəsin davranışında özünü açıq büruzə verən saxtakarlıq, yalan, hiyləgərlik və 

tamahkarlıq, fırıldaqçılığın baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdir. Romanda əsasən imtiyazlı 

təbəqənin təmsilçilərinə yer verilsə də,  məzlum sinfin nümayəndələri də  müəllifin  nəzərindən 

kənarda qalmamışdır. Redaksiyanın işçiləri arasında qocaman şair Norber de Varen kimi 

ləyaqətini və simasını qoruyub saxlaya bilmiş dəyərli bir qələm sahibinin olması mətbu orqanın 

başçılarının öz qəzetlərinə sanballı bir  görkəm vermək niyyətindən irəli gəlirdi. 

Mopassan yaradıcılığı üçün cəmiyyətin sosial həyatının dramatizmi ilə bərabər fərdin müxtəlif 

situasiyalarda davranışı, hislərinin inikası xarakterikdir.  “Gombul” novellasında yazar 

ölkəsinin sərvətlərindən yararlanaraq əvəzində ona heç nə qaytarmaq istəməyən, Vətənin 

təəssübünü çəkməyən tamahkar və satqın burjuaziyanın, “elit” adlandırılan zadəgan təbəqəsinin 

və din xadimlərinin iç üzünü açıırdı.  Novellada  Mopassan insan mənəviyyatsızlığının 

təzahürünün müxtəlif  formalarını yaratmışdır: burada cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini 

təmsil edən insanların-- zadəganların və burjuaziyanın mənəviyyatı dürüst bir şəkildə öz əksini 

tapıb. Yazıçının ilk dəfə öz imzası ilə yazdığı bu əsər Fransa-Prussiya müharibəsinə həsr 

olunmuş hekayələr silsiləsindən birincisi idi.  Bu qəbildən olan digər hekayələrdə olduğu kimi, 

“Gonbul” novellasında da Mopassan 1870 – 1871-ci il müharibəsində fransız cəmiyyətinin  

müxtəlif təbəqələrindən olan insanlardan, onların çətin sınaq illərindəki davranışlarından  

yazırdı. Novella  tarixilik və məkan, eləcə də hadisə və personajların gerçəkliyi nöqteyi-

nəzərindən sırf realist səciyyə daşıyır. “Gonbul”  novellasında Mopassan  XIX  əsrin sonuncu 

qərinəsinə məxsus fransız ictimai mühitini təmsil edən müxtəlif tipləri Ruandan Havra gedən 

faytona toplamışdı: müəllifin  məqsədi müəyyən situasiyada, bir qədər çətin duruma düşəndə 

bu adamların hər birinin özünü necə aparmasını göstərmək  idi.  Ideya-məzmun baxımından  

diqqəti çəkən məqam Mopassanın bir sıra digər əsərlərində  olduğu kimi burada da sadə 

fransızların qonşu ölkə ilə savaşdakı  ləyaqətli davranışının və patriotizminin, əlində 

hakimiyyət və bol sərvət olanların isə qorxaqlığının və satqınlığının vurğulanmasıdır.  Soyuq, 

şaxtalı bir qış səhərində  işğal olunmuş doğma şəhərlərini tərk edərək hələ düşmən əlinə 

keçməmiş başqa bir şəhərə yola düşən təxminən on nəfərdən ibarət bir ekipajın tərkibi  əsasən 

zadəgan və tacir ailələrindən, rahibələrdən, demokratik cəbhənin bir üzvündən və  bir nəfər 
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yüngül əxlaqlı qadından ibarət idi. Müəllif  yuxarı zümrəni təmsil edən həmvətənləri ilə 

əxlaqsız qadının mövcud vəziyyət haqqında fikrilərini qarşılaşdırır. Onlarla yolçunun içərisində 

cəmiyyətin dibindən çıxmış hesab olunan Elizabet Russe  və demokratik cəbhənin 

nümayəndəsindən savayı heç bir kəs milli heysiyyata və qürura sahib əsl vətəndaş təsiri 

bağışlamır.  Cəmiyyətin ən aşağı pilləsində qərar tutan insanların belə  milli ruhunun və 

vətənpərvərlik duyğularının, mübarizə  və fədakarlıq əzminin aristokratlardan, rifah içərisində 

yaşayanlardan üstün olduğu şəksiz idi. qəti və aydın dini və siyasi baxışları var idi.  Prussiyalı 

zabitin tələbini qəti etiraz və nifrətlə qarşılayan  Elizabet Russe saxta ləyaqət örtüyü altında 

gizlənmiş kübarlardan, zəngin burjua və ticarətçilərdən daha  təəssübkeş və ləyaqətlidir. İşləri 

azacıq çətinə düşən kimi zadəgan və burjua namus və şərəf hissini, milli hisləri unudub 

instinktiv olaraq özünə dəyə biləcək maddi zərər barədə düşünür.   

“Mont-Oriol” romanındakı hadisələr də kaptitaıizm cəmiyyətində mənəvi dəyərlərin 

deqradasiyandan, maddiyyətin ön yerə keçərək humanizm və səmimi məhəbbət kimi ali 

dəyərləri üstələməsindən  xəbər verir. “Mont-Oriol” sırf yazıçı təxəyyülünün məhsulu deyil; 

Mopassan bu romanın süjet xəttini müalicə aldığı müəssisədə şahidi olduğu real faktların 

əsasında qurub. Hadisələr kiçik kurort şəhərində, Overn dağlarına sığınmış  Anval adlanan  

istisu sanatoriyasında və onun ətrafında cərəyan edir. “Bu su şəhərləri inanılmazdır: yer üzündə 

qalan tək sehrli ölkələrdir! İki ay ərzində  buralarda daha çox şey baş verir, nəinki ilin qalan 

aylarında kainatın qalan hissəsində.”  Yumoristik, satirik və sentimental ruhlu bu əsərdə zəngin 

işbazlar, yoxsullaşmış müftəxor aristokratlar, müxtəlif əqidəli həkimlər, hiylə işlətməklə var-

dövlət toplamağa çalışan mülkədar kəndlilərdən ibarət tipik obrazlar silsiləsi yaradılıb. 

Hadisələrin mərkəzində kübar ailədən olan  zərif  xanımını övlad istəyi ilə müalicə etdirmək 

üçün paytaxtdan kurort şəhərinə gətirən Uilyam Andermatt adlı iş adamı və onun yaxın ailə 

üzvləri dayanır. Andermatt markiz de Ravenelin qızı ilə evlənərək elit təbəqə ilə qohumluq 

əlaqəsi yaratmağa nail olub. Möhkəm əqidəli katolik olan markiz de Ravenel qızının bu adamla 

izdivacına onun zənginliyinə görə razılıq verib. Markizin iyirmi bir yaşlı qızı Kristiana  tufeyli 

həyat tərzi keçirən pulsuz-parasız qardaşının maddi ehtiyaclarını təmin etmək, onun borclarını 

ödəmək üçün Andermattla ailə qurmağa vadar olub. Olduqca gözüaçıq, zirək və tamahkar  iş 

adamı  təsiri bağışlayan Andermatt  müalicə məqsədilə gəldiyi şəhərdə çıxan isti sudan istifadə 

edərək özü üçün çox sərfəli biznes qurmaq və yaxşı gəlir götürmək fikrinə düşür. O, kurort 

şəhərində otel, sanatoriya və kazino tikdirir, həkimləri də öz biznesinə cəlb edir. Bütün fikrini 

gəlir mənbələrini və torpaq sahələrinin sayını artırmağa yönəldən bu adam az qala gənc, 

sentimental xanımını da yaddan çıxarıb.  Andermatt  maddi cəhətdən yardım etdiyi qaynını da 

faydalı evliliyə sövq edərək torpaq sahibi olan varlı kəndlinin qızı ilə evlənməsinə çalışır.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

148 

Pula hərisliyinə və eqoizminə baxmayaraq,  Jorj Dürua ilə müqayisədə Andermatt hədsiz 

dərəcədə rəzil, qəddar və sinik tip təsiri bağışlamır.   

Kristiananın qardaşı Qortran de Ravenel isə əsl müftəxordur. Müflisləşmiş zadəgan nəslilndən 

olan bu oğlan zəmanəsinin tipik əsilzadələrindən biridir.  

Anasının cehizindən qalan var-dövlətin axırına çıxdıqdan sonra, o, yeznəsinin hesabına  boş-

bekar gəzib-dolanır, qayğısız, kefcil həyat sürür. Maddi baxımdan asılı olduğu üçün Qortran 

özünə gələcək həyat yoldaşını da yeznəsinin diktəsi ilə seçir. Başqa  birisinin onun şəxsi həyatı 

ilə manipulyasiya eləməsi bu bivec cavanı heç narahat etmir.     

Həkim və əczaçı surətlərinə Mopassanın bir çox novella və romanlarında rast gəlinir. Yazıçı 

”Mont- Oriol”da müqəddəs peşə sahiblərinə bir qədər başqa nöqteyi-nəzərdən yanaşıb. 

Qazanclarını artırmaq niyyəti ilə sanatoriyaya rəhbərlik edən həkimlər arasında kəskin rəqabət 

gedir. Onların arasında peşəkar və ləyaqətliləri ilə yanaşı, vicdanını pula satanlar da var.   

Nə qədər acı da olsa, maddi mənfəət prinsiplərinin insani münasibtlərin ən dəyərlilərindən olan 

ailə dəyərlərinə, valdeyn-övlad münasibətlərinə də təsirsiz ötüşmədiyinin şahidi oluruq. Çətin 

vəziyyətdə yaşayan, ağır güzəranlarından təngə gələn adamlar özləri də bəzən doğmalarının 

onlara qarşı olan məhəbbətini, göstərdikləri fədakarlığı qiymətləndirə bilmirlər.”Tarlada” 

novellasında müəllif iki kəndli ailəsinin çətin vəziyyətdəki davranışını müqayisə edir, övladını 

satmaqla ömürlərinin qalan hissəsini firavanlıq içərisində yaşamağı təmin edən Vallenlər ailəsi 

ilə övladlarına bağlı, balasını kiməsə bağışlamağı bir an belə ağlından keçirməyən zəhmətkeş 

Tüvaşlar ailəsinin məğrur obrazını qarşı-qarşıya qoyurdu: “Yoxsa siz istəyirsiniz ki, Şarlomu 

sizə satım? Heç vaxt! Anaya da belə şey təklif edərlər? Yox, yox! Belə rəzalət olmaz!” deyə 

d`Übyer cütlüyünün təklif etdiyi kifayət qədər böyük məbləğ qarşılığında uşağını özgəyə 

verməyə ürək eləməyən ana qəzəblə kəskin etirazını bildirir.  Kiçik yaşlı oğullarını satıb 

əvəzində həm özlərnə, həm də övladlarına rahat həyat, yaxşı güzəran qurmağı qəbul etməyən 

Tüvaşlar ailəsi bununla həmişə həmkəndliləri arasında öyünər, balasını pula satan qonşularına 

tənə dolu dolu eyhamlar yağdırardılar. Uzun illərdən sonra zəngin şəhərli cütlük tərəfindən 

övladlığa götürülən oğlan həddi-buluğa çatanda  şıq geyinərək, bahalı saat taxaraq doğma ata-

anasının ziyarətinə gəlir, valideynlərin evində şənlik qurulur. Qonşu uşağının necə firavan 

yaşadığını gördükdə gənc Tüvaşı qibtə hissi bürüyür : axı o, yeniyetmə yaşına çatar-çatmaz 

yoxsulluq içərisində yaşayan  ailəsinin ağır yükünün altına girməli olmuşdu. Tüvaşlar qürurla 

oğulları Şarla körpə ikən onu tanımadıqları adamlara satmadıqlarını xatırlatdıqda oğlan 

valideynlərini qınayır, onlara “Ey sizi, kəndçilər” deyərək qəzəblə qapını çırpıb evdən gedir.       

Mopassan  öz dövrünün fövqündə duraraq onu doğru-düzgün  təhlil etməyə və 

qiymətləndirməyə   cəhd edirdi.  
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“Əziz dost” da olduğu kimi, “Mont-Oriol”da da müəllif nəzərləri  burjua psixologiyasının 

insanın ləyaqətini  və mənəviyyatını necə cılızlaşmağa doğru aparmasına  yönəldir. Həqiqilik 

və ifşa ruhunin  xas olduğu  bu əsərlərdə insanın mənəvi aləminin  deqradasiya etməsindən 

yaranan məyusluq hissi duyulur.       

Gi de Mopassan yaradıcılığında müasiri olduğu dövrdə yenicə formalaşan sosial psixologiyanın 

təsiri açıq-aşkar görünməkdədir. İnsanın xarakterinin və davranışının formalaşmasında yaşadığı 

cəmiyyətin, düşdüyü  şəraitin, ətraf aləmin  mühüm rolu var. Fərdlər və cəmiyyət daim 

qarşılıqlı surətdə bir-birinə təsir edirlər. İnsana ictimai təsir dedikdə ilk növbədə onun mənəvi 

aləminə, düşüncə və rəylərinə olan təsir nəzərdə tutulur.  Hər şeyin  alınıb-satıla bildiyi 

kapitalist dünyasında insan mənəviyyatının deqradasiyası, şəraitin diqtəsi ilə, kənar təsirlər 

altında korlanması adi hal idi.  
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 Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ileri dönüşüm olanaklarının çevrenin sürdürülebilirlik konusuna olan 

katkısını, hazır giyim endüstrisi üzerinden incelemektir. Dünya’da 2017 verilerine göre, hazır 

giyim endüstrisinde imalat kaynaklı karbon salınımı toplam %10 oranındadır. Türkiye’de ise 

2015 yılı verilerine göre kişi başı 5,4 ton karbon salınımı oluşmaktadır. Karbon salınımı oranı 

istatistiklerin üzerinde olduğu için karbon ayak izi öne çıkmaktadır.  

Hazır giyimde ise yıllık 60 milyar kilogram kumaş üretimi için 1-,074 kwh elektrik ya da 132 

milyon ton kömür 6 ile 9 trilyon litre su kullanılmaktadır. Doğal kaynak kullanımı, imalat, 

fabrikaların çalışması ve 2014 verilerine göre tekstil atıkları Dünya’da çöplüklerin %5ini 

kaplamaktadır. Sürdürülebilirliğin amaçlarından çevre kirliliğinin önüne geçmek için yapılması 

gerekenler, çevresel bilinçlenme, atık azaltma ile çıkan atıkların geri dönüşümü ve sonrasında 

gelen ileri dönüşüm yöntemleri ile dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesidir.  

Geri dönüşüm, atıkların endüstriyel yöntemler ile yeniden hammadde olarak kullanılmasını 

sağlayan süreçtir. Her malzeme geri dönüştürülememektedir. Geri dönüşüm, hazır giyimde 

yeniden üretim sürecine olan oranla daha az enerji gerektirir ve daha az çevre kirliliğine sebep 

olur. İleri dönüşümde ise geri dönüşüme kıyasla hiçbir endüstriyel üretim işleminden 

geçirilmeden atık ya da kullanılmış bir ürünü üzerinde yapılan değişiklikler, tamirat ve değerini 

yükseltip yeniden tasarım ile ev, ofis veya atölyede istenilen yerde kolaylıkla uygulanılabilir. 

İleri dönüştürülemeyecek hiçbir ürün yoktur. İleri dönüşüm geri dönüşüme göre enerji, 

hammadde, karbon ayak izi, su ayak izi ve çevre kirliliğine sebep olmamaktadır. Bu 

araştırmada bu olanaklar ve ileri dönüşüm uygulamaları hazır giyim sektörü özelinde 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İleri Dönüşüm, Geri Dönüşüm, Hazır Giyim, Çevre Kirliliği, 

Sürdürülebilirlik 
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NEW TRENDS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY IN THE READY-TO-

WEAR INDUSTRY: UPCYCLING 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine the contribution of upcycling facilities to the 

sustainability of the environment to ready-to-wear. According to 2017 data in The World, 

carbon emissions from manufacturing are 10% in total in the garment industry. According to 

2015 data, 5.4 tons of carbon emission per person occurs are generated in Turkey. The carbon 

footprint stands out because the rate of carbon emissions is above the statistic. 

According to the ready-to-wear data, 1,074 kWh electricity or 132 million tons of coal 6 or 9 

trillion liters of water are used for the annual production of 60 billion kilograms of fabric. 

Natural resource use, manufacturing, the operation of factories and textile waste covers 5% of 

landfills in The World, according to 2014 data. Some of the purpose of sustainability of what 

needs to be done for the prevent environmental pollution are, to transform the wastes produced 

by environmental awareness, waste reduction through recycling and subsequent upcycling 

methods and to be included in the production process again. 

Recycling is the process that ensures the reuse of waste as industrial raw materials. Not all 

materials can be recycled. Recycling requires less energy compared to the reproduction process 

in ready-to-wear and causes less environmental pollution. On the other hand upcycling can be 

easily applied to the desired place in the home, office or atelier, by making changes to the 

waste or a used product without any industrial production process compared to recycling, 

repairing and increasing its value and redesign. There is no product that cannot be upcycled. 

According to the upcycling, the recycling does not cause energy, raw material, carbon 

footprint, water footprint and environmental pollution. In this research, these possibilities and 

upcycling applications will be examined within the garment industry. 

Keywords: Upcycling, Recycling, Ready-To-Wear, Environmental Pollution, Sustainability 

 

1-GİRİŞ 

İnsanın yaşamı boyunca üç temel ihtiyacından biri olan giyinmek, insanlığın varlığından 

başlayıp günümüze kadar olan önemini hiç kaybetmemiştir. İlk başlarda korunma amacıyla 

kullanılan giysilerin tüketimi daha sonra moda yani görünüm ve güzellik algısının oluşması ve 

bunu amaç edinilmesi ile artmıştır. Son yıllarda Hazır giyim endüstrisindeki hızlı değişim ve 

üretilen ürünler nedeni ile doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve doğa hızla kirletilmektedir. 

(Alpat F.E. ,2011) Günümüzde bilinçsiz tüketim ve Hazır giyim endüstrisi ile bir bütün olarak 

belirtilmektedir.  

 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

152 

Tam anlamıyla yükselişi yakalamak için yeni ve farklı ürünlerin sürekli değişmesi ve 

yenilenmesi gerekmektedir. Hazır giyim endüstrisinde giyimden ev tekstiline kadar 

hayatımızda olan kullandığımız ürünleri ihtiyaçtan çok daha fazla tüketilmektedir. Bir ürün 

satın alma alışkanlığı devam ettiği müddetçe ambalaj ve giysi ürünlerinin tekstil atıkları çok 

daha fazla olacak ve sorun giderek daha da büyümeye devam edecektir. (How Recycling 

Works) Atıkların oluşumu nedenleri arasında tüketicilerde yaygınlaşan ve artan ürün çeşitliliği 

ve bilinçsiz tüketimdir.(Hayta, A. ,2009) Tüketim için tüketim anlayışını benimseyen tüketim 

toplumunun sorumsuzca ve bilinçsizce tüketmesi insanları çevresel, toplumsal ve etik açıdan 

risk altına almaktadır(Buğday ve Babaoğlu,2016).Aşırı doğal kaynak kullanımı ve çevre 

kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilemekte ve çevre sorunlarının göz ardı edilemeyecek kadar 

artmış olduğu ve artık çözüm bulunması gerektiği açıkça görülmektedir(Kaypak, Ş. ,2011) 

Buna göre, Tüm bu olumsuz etkilerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin 

azaltılması için tekstil atıklarının ileri dönüşüm ve geri dönüşüm yönelimleri ile geri kazanımı 

en iyi çözüm yolu olarak belirtilmektedir. Bu durumda atıkların azaltılması, en aza indirmek ve 

yeniden kazanılması için yapılan çalışmaları arttırarak ürünlerden daha uzun süreli ve daha çok 

fayda sağlamak, kısacası sürdürülebilir ve çevre dostu bir tasarım stratejisi izlemek 

gerekmektedir.  

Danielle Vermeer’e göre ileri dönüşüm, üç nedenden dolayı Hazır Giyim Endüstrisini tamamen 

değiştirecek en yeni ve en yenilikçi dönüşüm yönelimlerinden biridir. Sürdürülebilirlik 

açısından ele alındığında bu yöntem ilk olarak yeni ürünler ya da giysi üretmek için atıl, atık 

yada artık kullanılmayan ürünleri kullanmak tekstil atıklarını ve oluşumunu azaltır. Bir tshirt 

üretmek için 700 galondan fazla su gerekirken önceden var olan artık atık olarak görülen 

giysiyi yeniden tasarlayıp yeni bir ürüne dönüştürmek neredeyse hiç su gerektirmez. % 85ten 

çok daha az su tüketilmiş olur. Son olarak ileri dönüşüm yaratıcı ve ekonomiktir. Son 

zamanlarda ileri dönüşüm ve geri dönüşümü önemseyerek sosyal sorumluluğa ve çevresel 

faktörlere önem veren firmalar gitgide çoğalmaktadır. Bu firmalar, eski çocuk kıyafetleri 

atıklarından yeni koleksiyonlar, askeri giysilerin kumaş atıkları ve gazilerin el becerileri ile 

birleşerek cüzdan ve çanta tasarlayanlar, firmaların tekstil atıklarını kullanarak vintage giysi 

üretenlere kadar çevreyi korumak için bir çok çaba ile karşılaşmak mümkün 

olmaktadır.(Vermeer,D. , 2014)Geri dönüşüm Büyükaslan’a göre, kullanılmış veya 

kullanılamaz halde olan ürünlerin geri dönüştürülebilecek olan atık malzemelerini aşamalar 

halinde hammadde olarak yeniden üretime katılması olarak tanımlamaktadır. Yeni bir 

hammadde olarak kullanılan atık yeni bir ürüne dönüştürülebilmektedir. (Büyükaslan E, 

Jevsnik S, Kaloğlu, F. ,2015). 
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Araştırmanın bulgusu, Hazır Giyim Endüstrisinin içinde bulunan çalışan ve tasarımcıların 

ayrıca Tekstil ve Moda Tasarımı alanında eğitim veren kurumların sürdürülebilirlik bağlamında 

atık çıkmaması nedeniyle ileri dönüşüm konusunda çalışanların ve öğrencilerin bilinçlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca tüketici bireylerin çevreye verilen zararları ve kirliliği en aza indirmek 

için bilinçsiz ve sorumsuz tüketimi sonlandırması ve ileri dönüşüme yönelerek bu konuda 

bilinçlenilmesi gerekmektedir. 

2.İLERİ DÖNÜŞÜM 

Dünya’da 2017 verilerine göre, hazır giyim endüstrisinde imalat kaynaklı karbon salınımı 

toplam %10 oranındadır. (Uludağ İhracatçılar Birliği(UİB), 2017).Türkiye’de ise 2015 yılı 

verilerine göre kişi başı 5,4 ton karbon salınımı oluşmaktadır (Carbon Brief Türkiye Profili, 

2015).Hazır Giyim Endüstrisinin yılda yaklaşık olarak 150 milyar giysi ürettiği tahmin 

edilmektedir. Her ne kadar yün ve pamuk gibi organik ürünleri lifleri nedeni ile geri 

dönüştürülebilmektedir. Ancak fermuar, düğme, etiket, sentetik dikiş ipi, saç tokası, ayakkabı 

ve çanta gibi materyaller tam anlamıyla geri dönüştürülememektedir. (Common Objective, 

2019) Bu verilere göre Hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilir yönelimlerden biri olan ileri 

dönüşüm, geri dönüşüm ve diğer dönüştürme yöntemleri ile çevre dostu, bilinçli ve tüketimi 

azaltmayı amaçlayan ileri dönüşüme yönelinmelidir.  

Alman mühendis Reiner Pilz tarafından ileri dönüşüm terimi 1994 yılında kullanılmıştır. Salvo 

dergisiyle yaptığı röportajda eski veya kullanılmış ürünlere önem verilmesi gerektiğini 

belirtmiş ve “Kullanılan ürünün ömrünün uzatılması için çaba harcanması” gerektiğini belirtip 

savunmuştur. Pilz’e göre, Geri dönüşümde yeni bir yönelim olan ileri dönüşüm atık olarak 

görülen ürünün tekrar kullanılması, değerlendirilmesi, amacından farklı yeniden tasarlanması 

ve daha yüksek değerli ürünler üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. (Aktaran: Can, 2016). 

İleri dönüşüm Ağac’ın tanımına göre; İleri dönüşüm bir ürünün kalitesini arttırarak dönüştürme 

olarak adlandırılan ve kullanım amacını kaybetmemiş olan ürünü yeni bir tasarım ile yeniden 

kullanma olarak tanımlamaktadır. (Ağaç, S., Çeğindir, N., 2006) Daha kaliteli, uzun vadeli ve 

verimli ürünler tasarlamak için atık malzemeleri yeni bir ürün olarak yeniden kullanmak olarak 

da tanımlanmaktadır. (Han, S. L., Chan, P. Y., Venkatraman, P. , Apeagyei, P. , Cassidy, T., & 

Tyler, D. J.,2017), Newell’e göre ileri dönüşüm ise; bir eklemedir. Giysilerin ömrünü uzatmak 

için bu uygulamada amaç, atık olarak kabul edilen bir ürünün atık olarak düşünülmesini 

engellemektir. (Newell, 2015, s. 22). 2013 yılı eylül ayında Dublin’de düzenlenen,15. 

Uluslararası Mühendislik Ve Ürün Tasarımı Eğitimi konferansındaki toplantıda, 

sürdürülebilirlik adı altında ileri dönüşümün tanımı, Herhangi bir ürünü, malzemeyi bozmadan 

yeni bir şekilde yeniden kullanmak olarak terim belirtilmiştir.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

154 

Bu yöntem ile ürünün kalitesi yükseldiği için ürüne olan çevresel, manevi ve estetik açıdan 

verilen değer artmaktadır. (Shukriah, Farhana ve Shahriman, 2013, s. 798). Sung’a göre ileri 

dönüşüm tanımı, Birbirlerinden ayrı birden fazla malzemenin ya da atığın kaliteli yönlerine 

bakıp değerine eşit ya da daha değerli kullanılmış atıklardan yeniden oluşturulması ya da 

değiştirilmesidir. Bu yöntemle ilk malzeme verimliliğini arttırırken atık, enerji tüketimi ve 

karbon salınımını azaltır ve ortaya yeni ürünler çıkarır. (Sung, 2019, s. 1).   

Bu tanımlara göre aslında İleri dönüşüm, 2002 yılında McDonough ve Braungart’ın yazmış 

oldukları akıllı ve çevreyle ilgili tasarımlarda ilk ve öncü olarak kabul görmüş olan Beşikten 

beşiğe-Cradle to Cradle isimli kitaplarında ortaya çıkan bir tanımdır. Kitapta yazarlar, ileri 

dönüşüm amacını temiz bir çevre, toprağın gücü, ekonomik eşitlik, daha güvenli ve daha 

sağlıklı yaşanabilir bir dünya olarak tanımlamışlardır. (McDonough ve Braungart, 2013, 12). 

Böylece Dünyada en fazla çevreye zarar veren çöplüklerde birikmeye devam eden atıkların, 

tekstil atıklarının, sera gaz emisyonlarının, fabrika atık ve fabrikalardan salınılan kimyasal 

gazların çevreye verdiği zararların ve kirliliğinde önüne geçilmesi açısından ileri dönüşüm, geri 

dönüşüm ve diğer dönüşüm yöntemleri ile çevre kirliğinin önüne geçilmesi planlanmıştır. 

Yazarların yaptığı tanımlara göre Hazır giyimde veya herhangi bir alanda ileri dönüşüm 

yaparken atık, karbon salınımı ve bilinçsiz kaynak kullanımı gibi faktörler ortaya 

çıkmamaktadır. İleri dönüşüm tamamen çevreyi korumaya yararlı ve sıfır atık üzerine kurulmuş 

bir dönüştürme sistemidir. İleri dönüşümün bireysel ve toplumsal açıdan çevreye, ekonomiye 

katkısı vardır. Tüketim yerine evde üretilen bir ürünün 

Çevre kirliliğini önlemeye ve daha fazla para harcamayıp ağaçların kesilmesini önlemeye katkı 

sağlamaktadır. İleri dönüşümde atık çıkmamaktadır. İleri dönüşüm bir ürün ortaya çıkarırken 

terapi etkisi sağlamaktadır. 

 

2.1.Etkili İleri Dönüşüm Uygulamaları 

Firmaların Hazır Giyim Endüstrisinde ileri dönüşüm ile uygulama ve yapılan çalışmalar sonucu 

ortaya çıkardıkları ürünler ve projeler şunlardır; 

Sürdürülebilirlik yönelimlerinden biri olan ileri dönüşümün, başlıca hedeflerinden biri olan 

Dünya’da sıfır atık ve tüketim konusunda bilinçlendirme olmaktadır. Buna istinaden ileri 

dönüşüm, atık malzemelerin yeniden tasarım yoluyla ya da değeri korunup bir ürün ortaya 

çıkarılmasıyla çöpe atılıp çevreyi kirletmek yerine ürünü yaşatmaya devam etmektedir. 

Tasarımcılar kullanılmayan malzeme ve atık olarak görülen her malzeme ile yeni bir ürün 

ortaya çıkarabilmektedir. Bu duruma örnek olarak, Rebecca Earley’in ortaya çıkarmış olduğu 

parçaların ve tasarım koleksiyonları verilmektedir.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

155 

Trash-2-Cash 10 ülkeden 18 ortak ile beraber hazırlanılmış bir ortak deney projedir. Hazırlanan 

ilk parça Şangay, shavasana ve okul gömleklerini inceleme ve araştırma yapıp bu konuyu tema 

olarak seçen tasarımcılar öncelikli olarak işbirliği, temel ve sosyal öncelikli bir deney ortaya 

koymaktadır.(Url-1) Resim 1 de gösterilmektedir. 

 

 

Resim 1. http://www.upcyclingtextiles.net/silence-shirts-2017 

İlk olarak 1997’de Andre Verdura’nın sandaletinin Avustralya’da yürürken patlaması ile 

birlikte yalınayak kalmasıyla başlamaktadır. Verdura ,”Herkesin bir başarı hikâyesi vardır. 

Benim sandaletlerim Avustralya’da yürürken patladığında yalınayak kaldığımda ve eski bir fiat 

500 arabanın lastikleri ile yeni bir çift sandalet ürettiğimden beri “yürüyen” bir hikâye”. Olarak 

ifade etmektedir.2004 yılından itibaren tamamen faaliyette olan Verdura Ayakkabı Avrupa 

Birliği tarafından yasaklanan balık ağları, geri dönüştürülmüş malzeme, kenevir ve ananas lifi 

gibi %100 doğal malzemeler ile üretilen çevre dostu, sürdürülebilir ve tamamen ileri 

dönüştürülmüş bir aksesuar ve çanta koleksiyonu ortaya çıkarmaktadır.(Url-2) Resim 1.1 ve 1.2 

de gösterilmektedir. 

 

Resim 1.1. https://verdura.myshopify.com/products/copy-of-fishing-net-bag 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

156 

 

Resim 1.2. https://verdura.myshopify.com/products/simple-bracelet 

Freitag grafik tasarımcıları Markus ve Daniel Freitag’ın 1993’te çalışmalarını sürdürebilmek 

için ergonomik, su geçirmez ve sağlam bir çanta arayışı ile oluşmuş bir markadır. Kullanılmış 

kamyon brandaları, pet şişe, muşamba, atılan bisiklet içi tüpleri ve araba emniyet kemerleri ile 

%100 geri dönüştürülmüş ancak prensip olarak ileri dönüşüm ön planda olarak çanta 

üretmektedir. Kullanılan bu kumaş spinneret tekniği ile boyanmaktadır. Geleneksel boyama 

işleminden daha az su, kimyasal madde ve enerji gerektirmektedir. Günümüzde ise ürünler 

Freitag online satış mağazasında 5000’in üzerinde üründen oluşan geniş çaplı seçenek sunması 

ile Küresel olarak 400’den fazla satıcısı bulunmaktadır. (Url-3) Resim 1.3 de gösterilmektedir. 

 

Resim 1.3. https://www.freitag.ch/en/f640 

Alman Veronika Helvacıoğlu ve Anna Heidenhain tarafından İstanbul’da kurulan Samimi 

İstanbul sipariş üzerine ve tamamen el yapımı emniyet kemerleri ve kullanılmayan deri 

kumaşları ileri dönüştürerek halı ve çanta üretimi yapmaktadır.(Url-4) Resim 1.4 ve 1.5 de 

gösterilmektedir. 
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Resim 1.4. https://www.samimibags.com/ 

 

Resim.1.5. https://www.samimibags.com/carpets-istanbul-safety-belt 

Fake Natoo markasının moda tasarımcısı Na Zhang, ileri dönüşüm ile tekstil atıklarının ve 

satışı olmayan ürünleri mağazalardan teker teker toplayıp daha sonrada o atıklardan yeni amacı 

olan ürünler ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda Zhang markanın satışlarından elde ettiği kar  

payının %10unu ona yardım eden göçmen kadınlar kooperatifine bağışlamaktadır.(Url-5) 

Resim 1.6 de gösterilmektedir. 

 

Resim 1.6. http://www.ecofashiontalk.com/2012/09/fake-natoo/ 
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Türkmen’e göre tasarımcı Gönül Paksoy, eski Türk kumaşları ve aksesuarlarını yeni bir kumaş 

ile birleştirerek işlevli, sade ve kullanışlı tasarımlar ile zamansız olarak her dönem 

kullanılabilecek tasarımlar üretmektedir. Tasarımcı “Eskiye saygı duyma, koruma, yaşatma” 

duygularının tasarımlarının temeli olarak sürdürülebilirlik yönelimlerinin oluşmadığı 

dönemlerde gündeme geldiği belirtilmektedir. Antika sayılan yıpranmış, zarar görmüş, atık 

olarak görülmüş kumaşları çeşitli teknikler ile yeniden onarıp tekrar hayata kazandırmıştır. 

(Türkmen, N. ,2009). Resim 1.7 de gösterilmektedir. 

 

Resim 1.7. https://www.cornucopia.net/guide/listings/shopping/gonul-paksoy/ 

Artık kullanılmayan malzemeye tasarım ekleyerek yeni bir ürüne dönüştürme olarak ileri 

dönüştürmeye ilk popüler örneklerden bir diğeri de, endüstriyel tasarımcı Camilla Labra 

tarafından 2008 yılında Şili’de plastik poşetlerden tasarladığı botlar, Dacca boots tarafından 

üretilen botlar uygun bir fiyat ile üretilip çevre dostu olarak satışa sunulmuştur.(Url-6) Resim 

1.8 de gösterilmektedir. 

 
 

Resim 1.8. http://in-between.online/tr/things/2016/12/15/leri-dnsm2 
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3.GERİ DÖNÜŞÜM 

Geri dönüşüm sürdürülebilirliğin asıl hedefi bir ürünün yaşam sürecini uzatarak o ürünü daha 

uzun süreli ve verimli kullanmaktır. Atık haline gelen geri dönüştürülebilir atıkların çeşitli 

aşamalar ile hammadde olarak yeniden üretim sürecine dâhil edilmesine denmektedir. (Aus, R. 

2011, Kılıç, S. 2013).Büyüksaatçiye göre geri dönüşüm, tekrar kullanılabilir atık malzemelerin 

endüstriyel olarak fiziksel ve kimyasal aşamalardan geçmesi sonucu hammaddeye 

dönüştürülerek tekrar yeniden üretim sürecine kazandırılmasıdır. (Büyüksaatçı, S., Küçükdeniz, 

T., Esnaf, Ş., 2008). 

Can ve Ayvaz’ın ifadelerine göre geri dönüşüm, geri dönüşüm ürününün üretime sunulması, 

kullanım ömrünün uzaması, üretim, tüketim ve kullanım sürecinde geri dönüşümün sağlanması 

atığa neden olmayan önleyen bir sistem; Dünya için çevresel ve ekonomik açıdan önemli 

olmaktadır(Can ve Ayvaz, 2017 s. 113). Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm alanında yapılan 

çalışmalar ve bilinçlenme ile çöplüklerdeki atık birikimi azaltılmaktadır. Geri dönüşüm evde 

dönüştüremeyeceğimiz atıkların dönüştürülmesi ve hammaddenin kalitesi bozulmaz ise 

fabrikalarda bir ürün ortaya çıkmaktadır. Bu da ileri dönüşüm kadar olmamakla birlikte atık 

azaltımına katkısı vardır. 

3.1.Etkili Geri Dönüşüm Uygulamaları  

Firmaların Hazır Giyim Endüstrisinde geri dönüşüm ile uygulama ve yapılan çalışmalar sonucu 

ortaya çıkardıkları ürünler ve projeler şunlardır; 

İlk olarak 1997’de Andre Verdura’nın sandaletinin Avustralya’da yürürken patlaması ile 

birlikte yalınayak kalmasıyla başlamaktadır. Verdura ,”Herkesin bir başarı hikâyesi vardır. 

Benim sandaletlerim Avustralya’da yürürken patladığında yalınayak kaldığımda ve eski bir Fiat 

500 arabanın lastikleri ile yeni bir çift sandalet ürettiğimden beri “yürüyen” bir hikâye”. Olarak 

ifade etmektedir.2004 yılından itibaren tamamen faaliyette olan Verdura Ayakkabı Avrupa 

Birliği tarafından yasaklanan balık ağları, geri dönüştürülmüş malzeme, kenevir ve ananas lifi 

gibi %100 doğal malzemeler ile üretilen çevre dostu, sürdürülebilir ve tamamen geri 

dönüştürülmüş bir sandalet, balık ağlarından çizme, bot ve çanta koleksiyonu ortaya 

çıkarmaktadır. (Url-7) Resim 2 ve 2.1 de örnekleri gösterilmektedir. 
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Resim 2. https://verdura.myshopify.com/ 

 

   

Resim 2.1. https://www.verdurashoes.com/verdurashoes_philosophy/ 

İlk çevre dostu ürün koleksiyonunu Levi’s Eco® ismi ile sunan Levi’s koleksiyonlarında geri 

dönüştürülmüş pamuk, organik ve denim kumaşlardan giysi üretmiştir. Levi’s Waste Less TM 

koleksiyonunda ise Jean pantolonları %29 oranında atıklardan geri dönüştürülmüş PET şişe ile 

yapılmaktadır. ( Kim, F., 2008).Resim 2.2 de gösterilmektedir. 

 

Resim 2.2. Sibel YÜCEL, Bahar TİBER (2018): Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir 

Moda, Tekstil ve Mühendis, 25: 112, 370-380. 
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Geri dönüşüm malzemesi olarak pet şişeleri kullanan bir hazır giyim firmasından biri Nike’dır. 

Markanın ürettiği formaların imalatında %100 geri dönüştürülmüş Pet şişe kullanılmaktadır. 

(Öç, B., 2013). Resim 2.3 de gösterilmektedir. 

 

Resim 2.3. www.tekstilvemuhendis.org.tr 

 

Lindex markası geri dönüştürülmüş atık malzemelerden oluşan, çevre dostu liflerden ve 

organik pamuktan elde edilmiş ürünler sunmaktadır. Sürdürülebilir yönelim için giysi talep 

eden müşteriler için firmalar “”Organik/Recycled” etiketli giysiler pamuk, poliamid ve 

poliester gibi geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretilmektedir. Resim 2.4 de gösterilmektedir. 

 

Resim 2.4.www.tekstilvemuhendis.org.tr 

Çevreye duyarlı, çevre dostu, sürdürülebilirlik yönelimleri kapsamında Ekolojik Koleksiyon 

hazırlayan diğer bir marka ise Defacto’dur. Türk Sanayiciler Ve İş Adamları 

Derneği(TÜSİAD) ve European Bank Of Reconstruction And Development (EBRD) tarafından 

2016 Haziran ayında düzenlenen sürdürülebilirliğin anlatıldığı SÜR2016 konferansında 

markanın uygulamaya koyduğu organik pamuk, susuz pantolon ve pet şişeden üretilmiş bir 

tshirt gibi çevre dostu yeni uygulamalarını ve ürünü geliştirme aşamaları da dahil olacak 

şekilde katılımcılarla paylaşmıştır. Pet ambalajların geri dönüştürülüp talaş olarak 

kazandırılmasını sağlayan teknoloji ile bir tshirt üretimi için 7,5 adet geri dönüştürülmüş pet 

şişe kullanılmaktadır. (Defacto Sürdürülebilirlik Raporu, 2016, s. 38).Resim 2.5 de 

gösterilmektedir. 
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Resim 2.5. http://dfcdn.defacto.com.tr/kurumsal/DeFacto_surdurulebilirlik_raporu2016.pdf 

 

Dell elektronikte CES 2018’de ömrünü doldurmuş kullanılmayan elektronik atıklara dikkat 

çekmektedir. E-atıkların %12,5’i yeni ürünlere geri dönüştürülmektedir. Amerikada her yıl 

istenmeyen atık telefonlar ile 60 milyon dolar altın ve gümüş attığını belirtilmektedir. Dell 

sadece elektronik bir şirket değildir. Dell ve Nikki Reed birlikte ortak bir geri dönüştürülmüş 

bir takı koleksiyonu tasarlamıştır. Bu koleksiyon ile e-atığa dikkat çekmektedir. Adı Circular 

Collection By Bayou With Love olan koleksiyon, Dell bilgisayarların atık ana kartlarından elde 

edilen altın ile hazırlanmış takılar içermektedir. Kullanılan malzemeler arasında 14 ve 18 ayar 

altın yüzük, küpeler ve kol düğmeleri bulunmaktadır.(Url-8) Resim 2.6 da gösterilmektedir. 

 

   
Resim 2.6. https://bigumigu.com/haber/e-atiktan-ve-geri-donusturulmus-altindan-yapilan-

takilar/ 

 

2001 yılında New Jersey Princeton Üniversitesi öğrencisi Tom Szaky tarafından, Terracycle 

atık düşüncesinin ortadan kaldırılması amacı ile kurulmuştur. Atıkların toplanması ve geri 

dönüşümüne yardımcı Dünya çapında bilinen marka üretici ve toptancılar tarafından finanse 

edilerek ücretsiz geri dönüşüm programı ortaya koymaktadır. (Url-9).Proje logosu resim 2.7 

gösterilmektedir. 
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Resim 2.7.https://www.terracycle.com/en-US/ 

 

Secondary Materials And Recycle Textiles (SMART) tanımlanan dernek, Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, Meksika, Güney ve Orta Amerika, Avrupa, Asya ve Pasifik bölgesindeki 

şirketlerden oluşmaktadır. Giysi ve tekstil ve atıklarının geri dönüşümünün yararı ve bunların 

ulusal depo alanlarına gönderilmesi konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.(Url-10) 

Proje logosu resim 2.8 gösterilmektedir. 

 

 

Resim 2.8.https://www.smartasn.org/ 

3.İLERİ DÖNÜŞÜM İLE GERİ DÖNÜŞÜM FARKLARI 

Bir bireyin hayatı boyunca sayısız ürün almaktadır. Bu da tüketilen ürünler kadar atığa neden 

olmaktadır. Atıklar çöplüklerde yakma, toprağa gömülme ya da okyanusa dökülme gibi yollara 

başvurulmaktadır. Bu üç aşama çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek 

için başvurulan yöntemler arasında da fark olmaktadır. Bunlar, İleri dönüşüm ekonomik, 

malzemeye dayalı, bilgi ve teknikler ile ürünlerin yeniden kullanımlarını içermektedir. Özünde 

geri dönüşüm vardır ancak yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. (İşmal ve Yıldırım, 2012, s. 

12).  

İleri dönüşüm atık veya malzemeler üzerine tasarım ile kullanılmayan ürünü veya malzemeyi 

yeni bir ürüne dönüştürülmesi olarak benzer uygulamalardan farklıdır. (Artut, 2015, s. 28). 

Geri dönüşümün atıkların azaltılması, ürünlerin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi 

olarak yapılan işlemlere göre farklı isimleri vardır.  
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Reducing, reusing, recycling kavramların İngilizce karşılıkları olan baş harfleri “3R” olarak 

tanımlanmaktadır. (Stenier ve Wiegel, 2009, s. 18). 

İleri dönüşümde sıfır atık çıkarken geri dönüşümde ise yeni hammadde ihtiyacı ve endüstriyel 

süreç nedeniyle kalitenin bozulması ile üretilemeyeceği için yeniden atık olarak çöplüklerde 

kalmaktadır.  

İleri dönüşümde atıklar veya kullanılmayan ürünler hayal gücü ve el becerisi ile yeni 

kullanılabilir bir ürün haline getirilebilirken geri dönüşümde ise tüm atıklar geri 

dönüştürülememektedir. 

Geri dönüşüm, atıkların parçalanması ve yeni bir ürüne dönüştürülmesi materyal ve enerji 

tasarrufu konusunda daha çok enerji harcarken, geri dönüşümden sonra gelen aşamalarından 

biri olan ileri dönüşüm enerji tasarrufu yapmaktadır. İleri dönüşüm ve geri dönüşüm çevreye ve 

doğal kaynaklara aynı katkıda bulunmaktadır. (Alı, N.S. Khaıruddın, N.F. Zaınal Abidin, S. 

2013). 

4.SONUÇ 

Dünyada yaşanan nüfus artışı ve Hazır giyim endüstrisinde hızla değişen moda ile bilinçsiz bir 

şekilde tekstil ürünlerinin tüketimi artmıştır. Bir gün bilinçsiz olarak tüketilen doğal 

kaynakların bilinçsiz tüketim devam ederse tamamen kuruyacağı açık bir şekilde ortadadır. 

Doğal kaynakların dikkatli kullanılması, tüketimin azaltılması, fabrikaların hızlı imalattan 

dolayı salgıladığı karbon salınımının azalması, tekstil atıklarının azalması gibi çevreye verilen 

tahribin ve zararın azalması için yapılması gerekenler vardır. Geri dönüşüm bazı atıkların geri 

dönüşümü yapılamadığı için bu konuda açık vardır. Ancak geri dönüşümünde yararları vardır 

enerji, ekonomik ve temiz teknoloji olması durumunda çevresel yararları ve ürün rekabeti 

açısından tercih edilen bir yönelim olmalıdır. Geri dönüşümden sonra gelen İleri dönüşümde 

ise kullanılmış ürünler veya atık ile başka herhangi bir yeni hammaddeye gerek duymadan 

ortaya çıkarılan daha temiz, daha verimli enerji ve daha uzun ömürlü ürünler ile hazır giyimde 

çıkan endüstriyel atık yüklerinin azalmasına yönelik sıfır atık fikri ile çevresel yararları göz 

önünde tutularak tercih edilen yönelim ve yaşam biçimi olmalıdır. Hazır giyim endüstrisinde 

sürdürülebilirlik yönelimlerine göre bir yaşanabilir bir gelecek için yapılması gerekenler vardır. 

Doğal kaynakların bilinçli kullanımı, enerji tasarrufu, hazır giyim endüstrisinde fabrikalar 

kaynaklı çıkan karbon salınımı ve tekstil atıklarının azaltılması ve çevre kirliliğine neden olan 

tüm etkenlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir.  

Hazır giyim endüstrisinde ekonomik, sosyal ve en önemlisi çevre açısından kapsamlı bir analiz 

ile yaşam döngüsünde incelemeler yapılması gerekmektedir.  
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Buna göre araştırmanın sonuçları hem gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik hem de 

çevreye katkı amacıyla öneriler şunlardır; İleri dönüşüm giysilerin değersiz ve çöp olarak 

görülmesi yaklaşımı yerine yeniden değerlendirilip tasarlanarak ülke ekonomisine 

kazandırılabilir, çevre dostu ve ekonomik olarak bilinçlendirilip yaygınlaştırılabilir. Üniversite, 

okul ve halk eğitim merkezlerinde ileri dönüşüm konusunda kullanılmayan ürünler tamamen el 

becerileri ile yeniden kullanabilecekleri bir ürün geliştirilmesi ve bu konuda bilinçlendirilme 

açısından ders içeriği yani müfredata koyulabilir. Fabrikalarda atık olduğu düşünülen ürünler 

için ayrıca hazırda bekleyen ürünler için ileri dönüşüm yapılacak alanlar oluşturulması 

gerekmektedir. İleri dönüşüm için daha geniş kitleler ile değiş tokuş etkinlikleri, atölye ve 

workshoplar gibi topluluklar ile yeniden kullanılan ürünler ortaya çıkarılabilir. Bu şekilde 

ürünlerin değişik kullanımı açısından ömrü uzayabilmektedir. 
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FUTBOL HAKEMLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ VE ALGILANAN STRES 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

( DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ) 
Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN 

Düzce Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Düzce 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı futbol hakemlerinin empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeylerinin 

incelenmesidir. Bu amaçla, araştırmanın modeli için nicel araştırma türlerinden olan tarama 

modeli seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu;  Düzce ilinde bulunan faal hakemlerden 

çalışmaya gönüllü olarak katılan 42 kişiden oluşturmaktadır.  

Hakemlerin bazı demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 

5 soruluk “Kişisel Bilgi Formu”, empatik eğilim düzeylerini belirlemek için Dökmen (1988) 

tarafından geliştirilen ve toplam 20 madde içeren “Empatik Eğilim Ölçeği” ve algılanan stres 

düzeylerini belirlemek için ise Cohen, Kamarck ve Mermelsten (1983) tarafından geliştirilmiş 

ve Yerlikaya ve İnanç (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış “Algılanan Stres Ölçeği” 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 

17.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart 

sapma değerlerine yer verilmiştir. Veri dağılımları Skewness-Kurtosis değerleri ile incelenmiş, 

veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerden olan Pearson korelasyon testi, T- 

testi ve ANOVA testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın bulguları, futbol branşında faal olarak görev yapan hakemlerin empatik eğilimleri 

ve algılanan stres düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ve yaş, medeni durum, 

klasman, eğitim durumu ve hakemlik yapma süresi açısından herhangi bir anlamlı farklılık 

oluşturmadığını göstermiştir.  

Sonuç olarak, hakemlerin empatik eğilimleri orta düzeydedir ve empatik eğilim düzeyleri  

arttıkça algılanan stres düzeyleri de artmaktadır. Ayrıca yaş, medeni durum, klasman, eğitim 

durumu ve hakemlik yapma süresi empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri açısından 

herhangi bir anlamlı farklılık ifade etmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol hakemleri, empatik eğilim, algılanan stres 
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EMPATIC TENDENCIES OF THE FOOTBALL REFEREES AND INVESTIGATION 

OF THE PERCEPED STRESS LEVELS 

(DUZCE PROVINCE EXAMPLE) 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the emphatic tendencies and perceived stress levels of 

football referees. For this purpose, the screening model, which is one of the quantitative 

research types, was selected for the model of the research. The study group consists of 42 

active referees in Duzce province who participated in the study voluntarily. Some of the 

referees to determine demographic characteristics, the researchers found 5 questions that were 

created by “Personal İnformation Form”, to determine levels of empathic Dokmen (1988) and 

developed by a substance containing a total of 20 “Empathic Tendency Scale” and the 

perceived stress levels to determine Cohen, Lamarck, and Mermelstein (1983) and was 

developed by Yerlikaya and Inanc (2006) adapted into Turkish by “Perceived Stress Scale” 

was used. Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 17.0 package program was used for 

the analysis of the data obtained. Frequency, percentage, average and standard deviation values 

are included in the analysis of the data. Data distributions were analyzed with Skewness-

Kurtosis values, Pearson correlation Test, T - test and ANOVA test, which are parametric tests 

because the data showed normal distribution. The level of significance was determined as 

p<0.05. The findings of the study showed that there was a positive correlation between the 

empathic tendencies and perceived stress levels of the referees active in the football field and 

that there were no significant differences in age, marital status, classification, educational status 

and duration of refereeing. As a result, empathic tendencies of referees are moderate, and 

perceived stress levels are also increasing as empathic tendency levels increase. In addition, 

age, marital status, classification, educational status and duration of refereeing do not differ 

significantly in terms of empathic disposition and perceived stress levels. 

Key words: football referees, empathic disposition, perceived stress 

1. GİRİŞ 

Futbol müsabakasını yönetmekten sorumlu olan hakem kararlı, tutarlı ve sakin olmalıdır. Orta 

(2002) hakemi; düzgün yaşantısı olan, dürüst kişiliği ile insan psikolojisinden ve toplum 

sosyolojisinden anlayan, insanın bireysel ve toplumsal davranışlarını yorumlayabilen, saha 

içindeki ve dışındaki hareketleriyle örnek olması gereken kişi olarak tanımlamıştır.  
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Çünkü hakemler bir müsabakada maçın başından sonuna kadar çok farklı baskılara maruz 

kalabilmektedirler. Futbol ortamında ortaya çıkan bu olumsuz koşullarla baş etmek için 

hakemlerin kendini yetiştirmeleri, futbolcu ve antrenörleri anlamaları ve bu stresli ortamla baş 

etmeleri beklenir.  

Stres insanın dengesini bozabilecek bütün unsurları kapsayan bir özelliğe sahiptir (Güney, 

2012). Stres, organizmanın mücadele gerektiren veya tehdit edici bir durumla karşılaştığında, 

bu durumla mücadele ederek içsel dengeyi korumaya çalışmasıdır (Tiryaki, 2000). Performans 

ve verimlilikte düşüklük, bağlılığın azalması, iş hatalarının artması, işten ayrılma niyetinin 

artması gibi durumlar, stresin organizma üzerindeki etkilerinden bazılarıdır (Gümüştekin ve 

Öztemiz, 2005). Stresin bu etkilerinden en az şekilde etkilenmek için hakemlerin bu durumlara 

karşı hazırlıklı olmaları beklenir. Sporcuyu, antrenörü, yöneticiyi ve maçı seyreden seyirciyi 

anlaması, onların tepkilerinin sebeplerini de anlamasını ve dolayısıyla bu tepkilerden olumsuz 

etkilenmemesine de katkı sağlayacaktır. Burada empati kavramı ortaya çıkmaktadır.   

Bora ve Aysan (2009) empatiyi, bireyin yaşama uyumunu kolaylaştırmak için ortaya çıkmış 

olan önemli sosyal bilişsel bir yeti olarak tanımlamıştır. Empati yeteneği, bireyin başkalarına 

karşı davranışlarını ve sosyal ilişkilerin kalitesini etkileyen, sosyal ve duygusal gelişimin 

önemli bir parçasıdır (Mcdonald ve Messinger, 2011). Empati, sporcuların iletişim beceri 

düzeyi, karar verme durumunu, antrenörünün hoşnutluğu, seyircinin memnuniyeti ve 

profesyonel spor yaşamlarını etkilemektedir (Zekioğlu ve Tatar, 2006; Karabulut ve Pulur, 

2013; Certel ve ark., 2013). Empati spor karşılaşmalarının yönetiminde oyuncularla iletişimin 

en önemi anahtarıdır (Lussier ve Kimball, 2009). Tecrübeli hakemlerin yaptığı gibi empatiyle 

dinlemek ve empati ile karşılık vermek spor müsabakalarında, hakemlerin işlerini kolaylaştıran 

özelliklerden bir tanesidir (Rooff-Stefen, 2011).   

Futbol Hakemliğinin en önemli yönü, müsabaka esnasında oluşması muhtemel olan gergin 

ortamlarda yukarıda bahsedilen özellikleri kullanmasıdır. Konsantrasyonu bozan uyarıları 

elimine etme gibi önemli özelliklere sahip bir hakem, gergin ortamlarda da soğukkanlılığını 

koruyup, oyunun tüm kontrolünü elinde tutma becerisine sahip olacaktır. (Ratmatpenah , 1997). 

Bu açıdan hakemlerin empatik eğilimleri ve buna bağlı olarak algılanan stres düzeylerinin 

araştırılması önem arz etmektedir.  

Bu çalışma, hakemlerin bazı değişkenlere göre empati eğilimleri ve algılanan stres düzeylerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada, çalışmaya katılan hakemlerin ölçek 

sorularını içtenlikle yanıtladıkları, araştırmanın örnekleminin evreni temsil ettiği ve ayrıca 

çalışmada kullanılan ölçeklerin hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerini 

ölçebilir niteliğe sahip olduğu varsayılmıştır.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

171 

Araştırma bulgularından elde edilen veriler kullanılan ölçekler ile Düzce ilinde ve futbol 

branşında faal olarak görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan hakemlerle 

sınırlandırılmıştır. Araştırmanın hipotezleri ise aşağıdaki gibidir: 

1.Hakemlerin empatik eğilimleri ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki vardır. 

2.Hakemlerin medeni durumları ile empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

3.Hakemlerin klasmanları ile empatik eğilimleri algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

4.Hakemlerin yaşları ile empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

5.Hakemlerin görev yapma süreleri ile empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

6.Hakemlerin eğitim durumları ile empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analizi ile 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma faal futbol hakemlerinin empatik eğilim düzeyleri ve algılanan stres düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ve bu iki olguyu çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. 

2.2.Araştırmanın Modeli  

Araştırmanın modeli için nicel araştırma türlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır.  

2.3.Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemini 2019-2020 yılında Düzce ilinde ve futbol branşında faal olarak görev 

yapan, rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmış 42 

hakem oluşturmuştur. 
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Tablo 1. Hakemlerin Çeşitli Demografik Özellikleri 

Değişken  f % 

 

Yaş 

18-20 

21-23 

24-26 

27+ 

8 

9 

4 

21 

19,0 

21,4 

9,6 

50,0 

Medeni Durum Evli 

Bekar 

15 

27 

35,7 

64,3 

Klasman İl hakemi 

Aday hakem 

31 

11 

73,8 

26,2 

 

Eğitim Durumu 

Lise 

Lisans 

Yüksek Lisans 

8 

32 

2 

19,0 

76,2 

4,8 

 

Hakemlik Süresi 

1-5 

6-10 

11-15 

16+ 

28 

9 

3 

2 

66,7 

21,4 

7,1 

4,8 

 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veriler araştırmanın amacına uygun olarak, araştırmacılar tarafından Düzce ilinde bulunan ve 

araştırmaya katılmaya istekli 42 faal hakeme “Kişisel Bilgi Formu”, “Empatik Eğilim Ölçeği” 

ve “Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)” yüz yüze ve Google formlar vasıtasıyla uygulanmıştır.  

2.5. Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş 5 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

Katılımcıların empatik eğilim düzeylerini belirlemek için Dökmen (1988) tarafından geliştirilen 

ve toplam 20 madde içeren “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Empati kurmayla ilgili 20 

madde, 5’li likert türü ile puanlanmıştır. Ölçekte “Bana hiç uygun değil”, “Bana pek uygun 

değil”, “Kararsızım”, “Bana oldukça uygun ” ve “Bana tamamen uygun ” şeklinde 5 yanıt 

seçeneği yer almıştır. Bu seçenekler, 1 ile 5 arasında değer taşımaktadır. 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 

15. sorular tersinden puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak minimum puan 20, maksimum puan 

ise 100’dür. Toplam puan deneklerin empatik eğilim puanlarını ifade etmektedir.  
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Puanın yüksek olması empatik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması ise empatik eğilimin 

düşük olduğunu gösterir. Empatik Eğilim Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Dökmen 

(1988) tarafından yapılmıştır ve güvenirlik katsayısı .91 bulunmuştur. 

Katılımcıların algılanan stres düzeylerini belirlemek için ise Cohen, Kamarck ve Mermelsten 

(1983) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Yerlikaya ve İnanç (2006) 

tarafından yapılan, geçerliliği ve güvenilirliği uygun (cronbach alfa: 0.84) bulunan “Algılanan 

Stres Ölçeği (ASÖ)” kullanılmıştır. Katılımcılar her maddeyi “Hiçbir zaman (0)” ilâ “Çok sık 

(4)” arasında değişen 5'li Likert tip ölçek üzerinde değerlendirmektedir. Algılanan stres ölçeği 

puanları 0 ile 40 arasında değişmektedir. Maddelerden olumlu ifade içeren 7'si tersten 

puanlanmaktadır. Bu çalışmada 10 maddelik ölçek kullanılmıştır. 

2.6. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizi için Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 17.0 paket  

programı kullanılmıştır. Yapılan normallik testi (Skewness-Kurtosis) sonucunda empatik 

eğilim düzeyleri ve algılanan stres düzeylerine ilişkin elde edilen değer -1 ve +1 arasında 

olduğu için verilerin dağılımı normal olarak kabul edilmiştir. Çalışmada parametrik testler ve 

verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Ayrıca 

Pearson korelasyon testi, T- testi ve ANOVA testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0,05 

olarak belirlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Futbol branşında faal olarak görev yapan hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu iki olguyu çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla 

yapılan araştırmanın bu bölümünde, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin 

çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan normallik testi, 

betimsel istatistik testi, Pearson korelasyon testi, T- testi ve ANOVA testi sonuçlarına tablolar 

halinde yer verilmiştir.  

Tablo 2. Empatik Eğilim Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği Toplam Puanlarına Ait Çarpıklık Ve 

Basıklık Değerleri 

Basıklık ve Çarpıklık Skewness Kurtosis 

 Değer Std. Hata Değer Std. Hata 

Empatik Eğilim ,-243 ,365 -,295 ,717 

Algılanan Stres ,451 ,365 -,289 ,717 
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Araştırma kapsamında empatik eğilim ve algılanan stres ölçeklerinin toplam puanlarına 

normallik testi uygulanmıştır. Huck’a (2012) göre, verilerin normal dağılım gösterebilmeleri 

için değerlerin -1 ile +1 arasında değişmesi gerekmektedir. Test bulgusuna göre, empatik 

eğilim ve algılanan stres puanlarının normallik şartını sağladığı görülmektedir. 

 

Tablo 3. Hakemlerin Empatik Eğilim Ölçeği İle Algılanan Stres Ölçeğinden Aldıkları Puanlara 

Ait İstatistikler 

Ölçek N Min Maks Ort Ss 

Empatik Eğilim 42 51,00 90,00 72,2143 8,85255 

Algılanan Stres 42 12,00 40,00 23,6429 6,54374 

 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların empatik eğilim ölçeği ortalamasının 72,2143 ve algılanan 

stres ölçeği ortalamasının 23,6429 olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 4. Hakemlerin Empatik Eğilim Düzeyleri İle Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki Pearson 

Korelasyon Analizi Tablosu 

  Empatik Eğilim Algılanan Stres 

 

Empatik Eğilim 

Korelasyon 1 ,471 

p  ,002 

N 42 42 

 

Algılanan Stres 

Korelasyon ,471 1 

p ,002  

N 42 42 

(p<0.05). 

Katılımcıların empatik eğilim ve algılanan stres ölçeği puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında, 

pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Hakemlerin Empatik Eğilim ve Algılanan Stres Düzeylerinin Medeni Durum 

Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

 

Puan 
Medeni 

Durum N Ort Ss 

 

Sd 

 

T 

 

P 

Empatik Eğilim Evli 15 75,2667 8,48079 40 1,704 ,096 

Bekar 27 70,5185 8,74586    

Algılanan Stres Evli 15 23,8000 5,83340 40 ,115 ,909 

Bekar 27 23,5556 7,01281    

(p>0.05). 
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Tablo 5 incelendiğinde, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin medeni 

durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05).  

Ayrıca, evli olan hakemlerin empatik eğilimlerinin ve algılanan streslerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 6. Hakemlerin Empatik Eğilim ve Algılanan Stres Düzeylerinin Klasman Değişkenine Göre 

T-Testi Sonuçları 

Puan 
Klasman N Ort Ss Sd T P 

Empatik Eğilim İl hakemi 31 73,3226 8,58443 40 1,377 ,176 

Aday hakem 11 69,0909 9,25694    

Algılanan Stres İl hakemi 31 24,1290 6,21151 40 ,805 ,426 

Aday hakem 11 22,2727 7,55104    

(p>0.05). 

Tablo 6 incelendiğinde, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin klasman 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05). İl hakemlerinin 

daha yüksek empatik eğilime ve algılanan stres düzeyine sahip oldukları söylenebilir. 

Tablo 7. Hakemlerin Empatik Eğilim ve Algılanan Stres Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre 

Anova Testi Sonuçları 

 

Puan 

 

Yaş n Ort Ss F p 

 

 

 

Empatik Eğilim 

18-20 8 
68,2500 9,05144 

  

21-23 9 
70,8889 7,70462 

  

24-26 4 
74,0000 6,68331 

,921 ,440 

27+ 21 
73,9524 9,52090 

  

Toplam 42 
72,2143 8,85255 

  

 

 

Algılanan Stres 

18-20 8 20,6250 6,69621   

21-23 9 23,6667 7,31437   

24-26 4 26,7500 2,62996 ,911 ,445 

27+ 21 24,1905 6,61528   

Toplam 42 23,6429 6,54374   

(p>0.05). 

 

 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

176 

Tablo 7’ye göre, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin yaş değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05). En yüksek empatik eğilim ve 

algılanan stres düzeyine sahip olan hakemlerin yaş grubu ise 24-26’dır. 

Tablo 8. Hakemlerin Empatik Eğilim Ve Algılanan Stres Düzeylerinin Hakemlik Süresi 

Değişkenine Göre Anova Testi Sonuuçları 

Puan Hakemlik Süresi n Ort Ss F p 

 

 

Empatik Eğilim 

1-5 28 70,6071 9,38217   

6-10 9 
74,3333 7,58288 

  

11-15 3 
81,3333 2,08167 

1,614 ,202 

16+ 2 
71,5000 2,12132 

  

Toplam 42 
72,2143 8,85255 

  

 

 

Algılanan Stres 

1-5 28 22,9286 7,12808   

6-10 9 25,6667 5,33854   

11-15 3 24,3333 7,02377 ,391 ,760 

16+ 2 23,5000 2,12132   

Toplam 42 23,6429 6,54374   

(p>0.05). 

 

Tablo 8 incelendiğinde, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin hakemlik 

süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05). 11-15 yıl 

arası görev yapan hakemlerin empatik eğilim düzeyleri diğer hakemlere göre daha yüksek; 6-10 

yıl arası görev yapan hakemlerin ise stres düzeyleri diğer hakemlere göre daha yüksek 

bulunmuştur. 
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Tablo 9. Hakemlerin Empatik Eğilim ve Algılanan Stres Düzeylerinin Eğitim Durumu 

Değişkenine Göre Anova Testi Sonuuçları 

Puan Eğitim n Ort Ss F p 

 

 

Empatik Eğilim 

Lise 8 
70,2500 10,92507 

  

Lisans 32 
72,1875 8,41825 

1,077 ,350 

Yüksek Lisans 2 
80,5000 3,53553 

  

Toplam 42 
72,2143 8,85255 

  

 

 

Algılanan Stres 

Lise 8 23,8750 7,56755   

Lisans 32 23,2813 6,48191 ,593 ,558 

Yüksek Lisans 2 28,5000 ,70711   

Toplam 42 23,6429 6,54374   

(p>0.05). 

Tablo 9 incelendiğinde, hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeylerinin eğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05). Yüksek 

lisans mezunu hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri ise daha yüksek 

bulunmuştur. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada amaç, futbol branşında faal olarak görev yapan hakemlerin empatik eğilim 

düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu iki olguyu çeşitli değişkenler 

açısından incelemektir. Bu bölümde de, araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve bu 

sonuçların ilgili literatür ile ilişkisi tartışılarak, yapılacak diğer araştırmalar için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Buradan hareketle: 

Araştırmanın 1. Hipotezi (Hakemlerin empatik eğilim düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.) doğrultusunda yapılan korelasyon testinin 

bulgusuna göre (Tablo 4), hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu araştırmanın hipotezini 

desteklemektedir. Literatür incelendiğinde araştırmanın bulgularını destekleyen farklı araştırma 

bulguları da mevcuttur.  
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Viyana Üniversitesi’nde bir araştırma ekibi olan Tomova ve ark. (2017), yapmış oldukları 

çalışmada stres durumunun empatiyi artırabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Buna göre, 

hakemlerin fazla empati kurmaları onların daha fazla stres yaşamalarına neden olmuş olabilir.  

Araştırmanın 2. Hipotezi (Hakemlerin medeni durumları ile empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.) doğrultusunda yapılan testin bulgusuna göre 

(Tablo 5) hakemlerin medeni durumları ile empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulgu, araştırmanın hipotezini desteklememektedir. 

Ayrıca evlilerin empatik eğilim düzeyleri ve algılanan stres düzeyleri bekarlara göre daha 

yüksektir. Empatik eğilim açısından gerekli literatür incelendiğinde Akbulut ve Sağlam (2010), 

Saygılı, Kırıktaş ve Gülsoy (2015) ve Mulcar (2017) gibi araştırmamıza benzerlik gösteren 

farklı çalışma bulguları mevcuttur. Alanyazında, evlilik olayının eşlerin birbirlerini daha iyi 

anlamalarına katkı sağladığından bahsedilmiştir (Akbulut ve Sağlam, 2010). Dolayısıyla evli 

olan bireylerin empatik eğilim düzeylerinin bekarlara göre daha yüksek olması normal kabul 

edilebilir. Algılanan stres düzeyi açısından da Ergüner’in (2017), Erşan, Yıldırım, Doğan ve 

Doğan’ın (2013) ve Yanık’ın (2017) araştırma bulguları, çalışmamız sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

Clarkberg ve Moen (2001), günümüzde değişen sosyodemografik özelliklerin evliliklerdeki 

stresi artırdığından ve sorunlarla baş etme becerilerinde birtakım sorunlar ortaya çıkardığından 

bahsetmiştir. Alanyazındaki bu görüş dikkate alındığında, evli olan hakemlerin algılanan stres 

düzeylerinin bekar olanlara göre daha yüksek olması kabul edilebilir bir sonuçtur. 

Araştırmanın 3. Hipotezi (Hakemlerin klasmanları ile empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.) doğrultusunda yapılan testin bulgusuna göre 

(Tablo 6) hakemlerin klasmanları ile empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulgu, araştırmanın hipotezini desteklememektedir. Literatür 

incelendiğinde, empatik eğilim açısından araştırmanın bulgularını destekleyen farklı araştırma 

bulgusu mevcuttur (Eryücel, Sülün ve Şahan, 2018; Sülün, 2013). Algılanan stres düzeyi 

açısından da araştırmanın bulgusuna paralel olan farklı araştırma bulguları mevcuttur (Doğan, 

2008; Güllü ve Yıldız, 2019). Bu bulgulardan hareketle, hakemlerin klasmanlarının empatik 

eğilim ve algılanan stres düzeylerini doğrudan etkilemediği söylenebilir.  

Araştırmanın 4. Hipotezi (Hakemlerin yaşları ile empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.) doğrultusunda yapılan testin bulgusuna göre (Tablo 7) 

hakemlerin yaşları ile empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur.  
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Bu bulgu, araştırmanın hipotezini desteklememektedir. Literatür incelendiğinde, empatik 

eğilim açısından araştırmanın bulgularını destekleyen farklı araştırma bulgusu mevcuttur 

(Esentaş, Dinçer, Işıköz ve Çelik, 2017; Mutlu, Şentürk ve Zorba, 2014; Özcan, 2012). 

Algılanan stres düzeyi açısından da araştırmanın bulgusuna paralel olan farklı araştırma 

bulguları mevcuttur (Erşan, Yıldırım, Doğan ve Doğan, 2013; Hancıoğlu, 2017). Bulgulara 

dayanarak, yaş faktörünün empatik eğilim ve algılanan stres üzerinde doğrudan etkili olmadığı 

söylenebilir. 

Araştırmanın 5. Hipotezi (Hakemlerin görev yapma süreleri ile empatik eğilim ve algılanan 

stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.) doğrultusunda yapılan testin bulgusuna 

göre (Tablo 8) hakemlerin görev yapma süreleri ile empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulgu, araştırmanın hipotezini desteklememektedir. 

Literatür incelendiğinde, empatik eğilim açısından araştırmanın bulgularını destekleyen farklı 

araştırma bulgusu mevcuttur (Sülün, 2013; Eryücel, Sülün ve Şahan, 2018; Esentaş, Dinçer, 

Işıköz ve Çelik, 2017). Duruma algılanan stres açısından bakıldığında da yine araştırmaya 

paralel farklı bir araştırma bulgusu mevcuttur (Güllü ve Yıldız, 2019). Bu bulgulara dayanarak, 

hakemlik süresi (yılı) faktörünün empatik eğilim ve algılanan stres üzerinde doğrudan bir 

etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın 6. Hipotezi (Hakemlerin eğitim durumları ile empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.) doğrultusunda yapılan testin bulgusuna göre 

(Tablo 9) hakemlerin eğitim durumları ile empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. Bu bulgu, araştırmanın hipotezini desteklememektedir. Literatür 

incelendiğinde, empatik eğilim açısından araştırmanın bulgularını destekleyen farklı araştırma 

bulgusu mevcuttur (Sülün, 2013; Eryücel, Sülün ve Şahan, 2018; Esentaş, Dinçer, Işıköz ve 

Çelik, 2017). Duruma algılanan stres açısından bakıldığında da yine farklı araştırmaların 

bulguları araştırmada elde edilen bulguları desteklemektedir. Aktaş ve Çopur’un (2018) 

çalışmasında da eğitim düzeyi ile algılanan stres arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

Buna göre, eğitim düzeyi arttıkça algılanan stres düzeyi de artmaktadır. Elde edilen bulgular, 

eğitim düzeyinin empatik eğilim ve algılanan stres düzeyini anlamlı düzeyde etkilemediği 

söylenebilir. 

Araştırmanın sonucu, hakemlerin empatik eğilimlerinin ve algılanan stres düzeylerinin orta 

düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan, hakemlerin empatik eğilim düzeyleri 

arttıkça algılanan stres düzeyleri de artmaktadır.  
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Ayrıca yaş, medeni durum, klasman, eğitim durumu ve hakemlik yapma süresi hakemlerin 

empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri açısından herhangi bir anlamlı farklılığa neden 

olmamaktadır. 

5. ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak gelecekte yapılacak çalışmalar için şu öneriler getirilebilir: 

 Daha geniş örneklem gruplarıyla çalışılabilir, 

 Farklı illerdeki ve farklı branşlardaki hakemlerin empatik eğilim ve algılanan stres 

düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenebilir, 

 Araştırmalarda daha fazla değişken kullanılıp daha fazla hipotez oluşturulabilir. 
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DİJİTAL VE GELENEKSEL MEDYANIN Z KUŞAĞININ MÜZİK DİNLEME 

ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİ 

 
Doç. Dr. Mihalis KUYUCU 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan eğlence endüstrisinin alt 

kategorisinde yer alan müzik endüstrisinin talebinde belirlenmesinde başrolü oynayan müzik 

dinleme alışkanlıkları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Müzik endüstrisi yaşanan teknolojik 

gelişmeler sonucunda hem form olarak hem de dağıtım olarak değişiklikler yaşamaktadır. 

Geçmişte topluluklar dahilinde dinlenen müzik teknolojide yaşanan gelişmelerle beraber önce 

gramofon, sonra plak, sonra da sırasıyla kaset,cd ve dijital araçlarla dinlenmeye başlanmıştır. 

Özellikle son yüz yılda müziğin dinleyicilere sunuluşunda çok değişiklik olmuştur. Bugün 

dijital medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile beraber müziğin dağıtımında radikal 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çalışmada doğdukları günden beri dijital medyanın etkisi 

altında olan ve Z Kuşağı olarak adlandırılan müzik dinleme alışkanlıkları üzerine bir betimsel 

araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda Z kuşağı olarak tanımlanan 2000 yılından sonra doğan 850 

gence müzik dinleme alışkanlıklarını sorgulayan bir anket uygulanmıştır. Hazırlanan ankette 

örnekleme giren Z Kuşağının müziği nerden dinlediği, fiziki ve dijital müzik alışkanlıkları, 

müzik televizyonlarının müzik dinleme alışkanlıklarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma 

sonucunda Z kuşağının müziği daha çok dijital medya platformları Youtube ve Spotify’dan 

dinledikleri, geleneksel medyada müzik dinlerken radyo mecrasını müzik televizyonlarına 

tercih ettikleri görülmüştür. Doğdukları günden beri dijital medya ile içiçe yaşayan Z 

Kuşağının müzik tüketim alışkanlıklarında en dominant mecra dijital medya iken X ve Y 

kuşağının müzik dinleme alışkanlıklarında belirleyici bir role sahip olan müzik televizyon 

kanallarının bu özelliklerini her geçen gün kaybettikleri konusuna vurgu yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Dijital Müzik, Z Kuşağı, Spotify, YouTube, Müzik TV 
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THE EFFECT OF DIGITAL AND TRADITIONAL MEDIA ON MUSIC LISTENING 

HABITS OF GENERATION Z 

 

ABSTRACT 

In the present study, a research regarding music listening habits, which plays a leading role in 

determining the demand of the music industry that is in the sub-category of the entertainment 

industry, one of the largest economies in the world, is conducted. The music industry is 

experiencing changes both in form and in distribution because of the technological 

developments occurred. With the developments in technology, music listened in the past started 

to be listened via gramophone at first, then by records, and then by cassettes, CDs, and digital 

devices respectively. Especially in the last century, there are various changes in the 

presentation of music to the audience. Radical changes have occurred in the distribution of 

music together with the emergence and dissemination of digital media. In the study, a 

descriptive research has been conducted on music listening habits that is called as Generation 

Z, which has been under the influence of digital media since the day they were born. Within 

this scope, a questionnaire questioning the habits of music listening was applied to 850 

adolescents born after the year 2000, which was defined as Generation Z. In the questionnaire, 

the place where the music was listened, physical and digital music habits, and the effects of 

music televisions on the music listening habits of Generation Z were investigated. As a result of 

the research, it was observed that Generation Z listened to music mostly from the digital media 

platforms YouTube and Spotify, and they preferred radio to music televisions while listening to 

music in traditional media. While the most dominant media in the music consumption habits of 

Generation Z, living together with digital media since the day they were born, it is emphasized 

that music television channels, that have a decisive role in the music listening habits of 

Generations X and Y, are losing such features every passing day. 

Key Words: Music, Digital Music, Z Generation,  Spotify, YouTube, Music TV 

 

1. Müzik Dinleme Kavramı  

Müzik sadece bir ihtiyaç sonucu üretilen ve tüketilen bir alan değil aynı zamanda toplumların 

kültürel miraslarını sonraki kuşaklara aktarabilmesini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır (Efe 

ve Sonsel, 2019: 976). Müzik dinleme  eylemi ise belirli bir amaç için yapılan, öğrenilmesi 

gereken bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Bu durum bir yönü ile öğrenilmesi gereken bir 

beceri olarak görülmektedir. Bir yönüyle de kişinin tercihini yansıtan, seçerek algıladığı sesler 

bütünüdür.  
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Dinlemenin ilk adımı ise duyum ve işitme becerisiyle başlasa da ikisi arasındaki temel fark 

anlama durumunun oluşması amacıyla farklı zihinsel ve düşünsel eylemlerle dinlenilenin, 

dinleyici tarafında aktif olarak dinlenmesi, algılanması, çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve 

bunun için de çaba, ilgi ve konsantrasyon gerektirmesidir. Bu eylemler sonucunda dinlenilen 

müzik hedefe (dinleyiciye) ulaşmaktadır (Özdemir & Can, 2019: 370-371). 

Müzik dinleme, herhangi bir müzik etkinliğinin önemli bir parçasıdır. Canlı performanslar, 

radyo, televizyon, müzikaller, analog kayıtlar ve dijital medya müzik dinleme fırsatı sunan 

mecralardır. Müzik dinleme amaçları, içsel zevk, kendini motive etme ve günlük aktivitelere 

eşlik etme gibi çeşitlidir. İnsanların müzik dinlemeyi seçmelerinin en yaygın nedenleri arasında 

eğlence, ruh hali ve törensel amaçlar yer alır (Johnson, 2004: 1161).  

Aktif müzik dinleme, dinleyicinin benzersiz bir kişisel müzik deneyimi yaratması açısından 

yaratıcı bir etkinliktir. Özellikle ergenler çeşitli kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için 

müzik dinlemeyi tercih etmektedir. Araştırmalar, müzik dinlemenin gerginliği ve stresi 

hafifletmeye, kişisel zorluklarla başa çıkmaya ve kişisel ve sosyal kimlikler geliştirmeye 

yardımcı olarak ergenlikte önemli bir işleve hizmet ettiğini göstermektedir (Kratus, 2017: 46). 

Müziğin genel özellikleri sosyal ilişkilerin kurulmasında belirleyici unsurlar arasındadır ve 

müziğin anlatım malzemesi soyut niteliktedir. Dolayısıyla müzik doğrudan bir mecradır.  

Mekân aşabilir özelliği nedeniyle ve teknolojik kayıt olanakları sayesinde, zamana bağımlılığı 

da anlamsızlaşmıştır. Nitekim zaman ve mekâna hükmeden başka bir sanat dalı yoktur ve 

herkes tarafından kabul görmesinin nedeni de budur (Akdeniz, 2018: 346). Ayrıca müzik, en 

etkili iletişim araçlarından biri olması nedeniyle kitle iletişim araçlarında kullanılabilecek 

kalıcı, sürekli ve etkili bir araç haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları, dünya genelinde farklı 

kültürlere sahip ülkelerin birbirlerinin kültürlerini öğrenmelerine ve etkilenmelerine olanak 

tanımaktadır. Bu sayede müzik kültürü, politik, ekonomik ve kültürel işlevleri ile ulusal ve 

uluslararası boyutlarda daha da önem kazanmaktadır (Kuyucu, 2015: 2).  

Müzik dinleme yöntemleri zaman içerisinde teknoloji aracılığıyla değişmiş ve değişmeye 

devam etmektedir. Transistörlü radyolar vasıtasıyla taşınabilir hale gelen ses, 1979 yılında 

Sony tarafından icat edilen ve kulaklık ile piyasaya sürülen walkman ile yeniden değişmiştir. 

21. yüzyıl ise müzik, dijital ses teknolojisi imkanları ile cep telefonlarından dinlenebilir hale 

gelmiştir. Bu gelişme müzik dinleme alışkanlıklarının değişmesine yol açmıştır (Akdeniz, 

2018: 347). 

Televizyon endüstrisi de, 1980'lerde üretilen video kliplerle müzik endüstrisini etkilemeye 

başlamıştır.  
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1981 yılında dünyanın ilk düzenli müzik içeriği ile yayın yapmaya başlayan müzik kanalı 

MTV, televizyonun müzik endüstrisi üzerindeki etkisini artırmıştır. MTV, video klip 

sektörünün gelişimine katkıda bulunmuş ve müzik üreticilerinin şarkılarını görselleştirmelerine 

ve müzik videoları üretmelerine yol açmıştır. Dünyanın ilk resmi müzik videoları Michael 

Jackson'ın “Thriller” albümünden “Billy Jean” ve “Thriller” şarkıları için üretilmiştir. Bu 

videolardan sonra müzik endüstrisi, televizyonun müzik tüketimi üzerindeki etkisini artırmak 

için video klip sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır. Müzik videoları ile dinlenen şarkılar, 

aynı zamanda izlenen şarkılar haline gelmiştir. Bu “izlenen” şarkılar, televizyon ortamının 

görsel özelliklerinin bir sonucu olarak tüketicinin beğenisini etkilemiş ve bu etkiler tüketicilerin 

müzik ürünü satın alma davranışlarını da belirlemiştir (Kuyucu, 2015: 2). 

Video klip endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, müzik programları yayınlayan tematik televizyon 

kanallarının sayısında artış olmuş, 2000'lere gelindiğinde uydu ve farklı platformlar aracılığıyla 

yayın yapan onlarca tematik müzik televizyonu ortaya çıkmıştır. Video klip endüstrisinin ve 

müzik televizyon kanallarının geliştirilmesi, müzik endüstrisinin medya ile daha fazla 

bütünleşmesine yol açmıştır. Bu süreçte video kayıt teknolojilerinde ve televizyon 

programlarındaki gelişmeler, radyo endüstrisinin müzik endüstrisiyle ilişkisinde, müzik 

endüstrisinin televizyonla olan ilişkisine kıyasla etkinliğinin azalmasına neden olmuştur. 

Günümüzde müzik endüstrisi, hedef kitleye ulaşmak açısından televizyon ve internet gibi yeni 

teknolojilerle çeşitliliğini artırmış olsa da, radyo yayıncılığı (birincil konumda olmasa da) da 

müziğin hedef kitlelere sunulmasında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.  

Buna ek olarak dinlenilen müzik türü ve görsel medya da birbiri ile ilişkili hale gelmiştir. 

Popüler müziklerin popüler kültürün bir ürünü olarak değerlendirildiği günümüzde, dinleyiciye 

ulaşmak için video klipler ve müzik kanalları kullanılmaktadır. Müzik üretim ve sanayi ise 

ticari kaygılar ile üretilmektedir (Uluçay, 2018: 142). 

Günümüzde müzik dinleme, günlük aktiviteler içerisinde halen önemini koruyan bir olgudur. 

IFPI (2018) tarafından 2018 tüketici raporuna göre, dünya çapında tüketiciler haftada yaklaşık 

17,8 saat müzik dinlemektedir. Bu veri, günde 2,5 saat müzik dinlenildiğini göstermektedir. 

Ayrıca yüzde 86 oranı ile tüketiciler talebe bağlı müzik dinlemeyi tercih ederken; yüzde 75 

oranında tüketici müzik dinlemede akıllı telefonlarını kullanmaktadır. IFPI (2019) 2019 

raporunda ise müzik dinlemenin haftalık 18 saate, günde ise 2,6 saate çıktığı belirlenmiştir.  

Rapora göre müzik dinleyenlerin yüzde 54’ü kendini “fanatik” ya da “müziği çok seven” kişiler 

olarak nitelendirirken, 35-64 yaş grubunda olan kitlede dijital müziğe geçiş konusunda önemli 

bir sıçrama göze çarpmıştır.  
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2. Müzik Dinleme Alışkanlıkları ve Müzik Beğenisi Arasında İlişki 

“Müziksel beğeni ve toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiye dair antropolog ve sosyolog Pierre 

Bourdieu (1984) beğeninin sınıfsal ayrımlarını ele aldığı çalışmasında müzik beğenilerinde 

sınıfsal kimliğin önemli bir rolü olduğunu vurgular” (Uslu, 2010: 7).  

Müzikal beğeniyi etkileyen faktörler dünya çapında yapılmış pek çok araştırmada 

incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda müzikal beğeninin çocuklukta başladığı; 10 yaşından 

itibaren seçiciliğe ve 12 yaşından sonra sosyal çevrenin de etkisiyle müzikal beğenilerine 

verildiği kabul edilmektedir. Yetişkinlik dönemine de etki edecek olan müzikal seçimin 

genelde 12-16 yaş arasında yapıldığı gözlemlenmektedir.  

Genellikle müzikal beğeni ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki araştırılmış ve ciddi farklılıklar 

görülmüştür. Psikologlara göre müzikal beğenimiz kim olduğumuzu açıkça belli eden en 

önemli faktördür. İnsanın sosyal çevresi de müzikal beğenisi doğrultusunda belirlenmektedir.  

“İskoçya'da yapılan bir araştırmaya göre, insanların müzik beğenileriyle kişilikleri arasında sıkı 

bağlar olduğu tespit edilmiştir. Klasik Batı Müziği ve caz severler yaratıcı, pop dinleyicileri ise 

sıkı çalışan insanlar ve ön yargıların aksine heavy metal dinleyicileri kibar, yaratıcı ve 

kendileriyle barışık kimseler olarak belirtilmiştir. İnsanların kişilikleriyle müzik tercihleri 

arasında bağları araştıran İskoçya'nın HeriotWatt Üniversitesi'nden Profesör Adrian North, 

"İnsanlar genellikle kendi kimliklerini müzik zevkleri yoluyla tanımlarlar. Örneğin özel 

elbiseler giyerler, belirli kafelere giderler ve konuşurken belirli türden argo sözcükler 

kullanırlar. Kişiliğin aynı zamanda müziksel tercihle bağlantılı olması şaşırtıcı değildir” 

ifadesini kullanmıştır (Uslu, 2010: 8).   

Müzik beğenisi; kişilik özelliklerine, bulunulan ortama, yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine, 

enstrümana ve daha birçok kişisel farklılıklara göre değiştiği gibi çağdan çağa, bir bilgi 

alanından başka bir bilgi alanına göre de değişkenlik göstermektedir.  

Müzik dinleme alışkanlığı toplumsal anlamda bireylerin yaşamlarındaki duygu ve olayları 

yorumlaması ve ifade etmesinde önemli roller üstlenmektedir. Bununla birlikte dinlenilen 

müzikler, bireyler üzerinde farklı etkiler oluşturmaktadır. Örneğin arabesk dinleyenlerin kaygı 

ve depresyon eğilimlerinin yüksek çıkması, metal müzik dinleyenlerin saldırganlık düzeylerinin 

diğer müzik dinleyicisine göre yüksek çıkması gibi bazı sonuçlar bu durumu kanıtlamaktadır 

(Uluçay, 2018: 141).  

Her alışkanlık gibi müzik dinleme alışkanlığı da bireylerin kişisel yapı ve tercihleriyle 

şekillenmektedir. Ancak yaşamakta olduğumuz zamanın getirdiği özellikler nedeniyle tek 

tipleşme eğilimi söz konusudur ve bu durum müzik dinleme alışkanlıklarına da yansımaktadır.  
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Müzik, günümüzde farklı zaman ve mekânlarda artık daha erişilebilir bir durumdadır. Bu 

nedenden dolayı müziksel tecrübenin daha da bireyselleştiği görülmektedir (Özen, 2016: 10).  

Kişisel tercih ve istekler doğrultusunda; müziğin hangi ortamlarda, hangi durumlarda, hangi 

şartlarda ve ne biçimde dinlendiği müzik dinleme alışkanlıkları kapsamında 

değerlendirilebilecek davranışlardır. Dinleyiciye olumlu ya da olumsuz etkileri açısından 

irdelendiğinde, müzik dinleme alışkanlıkları kişiler için önem arz etmektedir. Bir alışkanlık ya 

da davranışı değiştirmenin en önemli yollarından biri eğitimdir. Müzik eğitiminin, müzik 

dinleme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmesi de olası bir durumdur (Özen, 2016: 10). 

Müzik dinleme eğitiminin, okul öncesi dönemden başlayarak en az diğer branşlar kadar, ciddi 

bir düzeyde verilmesi gerekmektedir. Müzik dinleme alışkanlıklarının bireylerin şiddet 

eğilimleri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  Hem müzik yaşantısı hem de müzik eğitimi 

içerisinde yer alan bu olgunun araştırılması gereklidir. 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren müzik dinleme alışkanlığı ve dinlenilen müziğin 

neden dinlendiğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Berlyn’in nörofizyolojik çalışmasına 

göre, müzik tercihi müziğin bireyde yarattığı aktive edici potansiyele bağlı durumdadır. Bu 

teori aynı zamanda orta düzeyde karmaşıklık ve aşinalık olan müzikten hoşlananların ve daha 

yüksek veya daha düşük seviyelerin tercihimizi olumsuz etkilediğini de öne sürmüştür. 

Konecni, bu teoriyi daha ileri götürmüş ve müzikal tercihin dinleme ortamından farklı olduğu 

sonucuna varmıştır. Bireyler, tercihlerini sosyal, duygusal, bilişsel koşullar ve dinleme ortamı 

ile birlikte dinleme sürecinde aktiviteleri ve ruh halleri ile inşa ederler (Gürgen, 2016: 230).  

Müzikle belli bir yaş gurubu arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar en çok ergenlik dönemi 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni müziğin yaş gurupları içinde en önemli olduğu yaş 

döneminin ergenlik dönemi olmasıdır. Müziğin ergenlerin yaşamında önemli bir güç olduğu 

ifade edilmektedir. Buna göre müziğin ergenler için değeri, günlük yaşam aktivitelerini ve uzun 

dönemli umut ve rüyalarını yönlendirmelerine yardımcı olmasıdır. 

Müzik, özellikle ergenlerin kişisel ve sosyal yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. ABD'de 

yapılan çalışmalar, ergenlerin ortalama olarak günde iki ile üç saat müzik dinlediğini 

göstermektedir Ergenlerin kimlik oluşumunda da müzik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Müziğin gençlerin yaşamında neden bu kadar önemli olduğunu ve ergenlerin sosyal, duygusal 

ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için müziği aktif olarak nasıl kullandıklarını belirlemeye 

yönelik bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu tür çalışmalar genellikle müzik tercihlerinin gençlerin 

ergenlik döneminde karşılaştıkları değerleri, çatışmaları ve gelişimsel sorunları yansıttığını 

varsaymaktadır.  
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North, Hargreaves ve O’Neill, İngiliz ergenler için müziğin önemini ve neden müzik 

dinlediklerini ve icra ettiklerini araştırdıkları çalışmalarında müzikle uğraşmanın kendilerine 

sunum yapmalarına yardımcı olduğunu ve duygusal ihtiyaçlarını karşıladığını göstermiştir 

(Ercegovac, Dobrota ve Surić, 2017: 7-8).  

Sosyal Kimlik Teorisine göre bireyler, ait oldukları grubun sosyal kimliğini edinir ve sonuç 

olarak, bir gruba ait benlik saygısını ve duygularını güçlendirmek için diğer grup üyeleriyle 

benzer tercih ve alışkanlıkları benimser. Ergen yaş grubuna giren dinleyicilerin müzik tercihleri 

genellikle akran grubunun temelini oluşturduğundan, müzikal tercihler ergenlerde sosyal 

kimliğin gelişmesinde önemli bir boyut olarak kabul edilir. Bu yaş grubu genellikle benzer 

müzikal tercihlere sahiptirler (Ercegovac, Dobrota ve Surić, 2017: 8). 

Genel olarak bakıldığında insanlar kişilik özellikleri, problemleri ve ihtiyaçları nedeniyle belli 

bir müzik türüne yönelirler. Bu nedenle, gençlerin alternatif, heavy metal veya rap müziği için 

tercihleri, isyancı ruh halinin ve otoriteye karşı direncin bir yansıması olabilir. Ana akımın 

dışındaki bu tarz müzik tarzları, ergen yaş grubunun değerlerini, çatışmalarını ve gelişimsel 

görevlerini yansıtmaktadır. Bu tür müzik, öncelikle gitar, bas ve davulların hızlı ve yüksek 

sesleri nedeniyle gençlere psikolojik olarak yakın gelmekte ve gençlere kendilerine yakın 

duyguları ifade etmektedir. Heavy metal veya alternatif müzik gibi müzik türlerindeki şarkı 

sözleri arasında ahlaki görecelik ve otoriteye muhalefet yer almaktadır. Ergenler, müzikleri 

duyguları sıkıntıdan uzaklaştıracak şekilde düzenlemek için kullanırlar, böylece istenmeyen 

duygusal durumlardan ve ruh hallerinden kaçınırlar. 

Dinlenilen müzik türü ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar da 

yapılmıştır. Adrian North tarafından 36 bin kişiyi kapsayan araştırmanın sonuçları müzik 

tercihi ile kişilik, kimlik, zihinsel beceriler arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre 

klasik, caz, blues, folk müzik türünü tercih edenlerin yaratıcı, hoşgörülü ve liberal eğilimde 

olduğu belirlenmiştir. Alternatif heavy metal ve Rock müzik türünü tercih edenlerin zeki olmak 

ihtimali yüksek, meraklı ve risk alan kişiler olduğunu ortaya konulmuştur. Hip-hop, soul, funk 

müzik türünü tercih edenlerin konuşkan, enerjik ve muhafazakâr zıddı kişiler olduğu, country, 

dini müzikler, pop… vb. tür müzik severlerin; daha neşeli, açık sözlü, siyasi olarak daha 

muhafazakar olduğu belirtilmiştir (Yağışan, 2013: 98).  

3.Müzik Dinleme Alışkanlıkların Yönelik Yapılan Önceki Çalışmalara Genel Bir Bakış 

Günümüze dek gerek dünyada gerekse Türkiye’de müzik dinleme alışkanlıkları üzerine pek 

çok araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmalar belli bir yaş grubunu hedef aldığı gibi belirli 

müzik türleri, müzik dinleme yöntemleri üzerine de yoğunlaşmıştır.  
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Uluçay (2018) lise öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarının şiddet eğilimlerine etkilerini 

incelediği çalışmasında, 1909 katılımcıyla yaptığı araştırmasında, öğrencilerin dinledikleri 

müzik türü ve şiddet eğilimi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 

Araştırmaya göre içeriğinde umutsuzluk öğesini yoğun olarak barındıran Arabesk müzik 

dinleyicisinin şiddet eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Düzbastılar (2017) müzik eğitiminin müzik dinleme tercihleri üzerine etkilerini değerlendirdiği 

çalışmasında müzik öğrencilerinin eğitimleri öncesi ve eğitimleri sonrasındaki müzik dinleme 

tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadın öğrenciler tarafından ilk 

sırada Pop Müziğinin, ikinci sırada ise Türk Halk Müziğinin (THM) tercih edildiğini, erkek 

öğrenciler tarafından ise en fazla Pop müziğinin ve THMnin eşit oranda tercih edildiğinin 

belirlemiştir. Müzik eğitimi sonrasında ise 29 kadın öğrenciden 24’ünün (% 83) en fazla Klasik 

müzik dinlemeyi tercih ettiği görülmüştür. Erkek öğrencilerin ise bölüme başladıktan sonra 

dinledikleri müzik türleri açısından çok fazla bir değişiklik olmamıştır. 

Oğuz (2016) yeni iletişim teknolojilerinin müzik dinleme alışkanlığını kökten değiştirdiğini 

ileri sürerek, çalışması sonucunda dijital müziğin yüzde 98 oranında tercih edilen müzik 

dinleme şekli olduğunu ve bu dinleyicilerin yüzde 84’ünün her gün 4 ile 9 saat müzik 

dinlediğini ortaya koymuştur.  

Sakar ve Maba (2015) ortaokul öğrencilerinin müzik dinleme tercihlerine yönelik yürüttüğü 

çalışmada ergen olarak tanımlanan nesilde ana akım pop en çok tercih edilen müzik türü 

olurken, hip-hop ve rap, ardından Rock müziği tercih edilmiştir.  Kadınlar arasında ana akım 

pop müzik daha yaygın iken, erkeklerde hip-hop ve rock müzik tercihi ön plandadır. Hem 

kadınlar hem erkeklerde müziğin dinlenme nedeni ise “eğlence” amaçlı olarak belirlenmiştir.  

Birer ve Angı (2013) keman öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarını belirlemek üzere 

yürüttükleri çalışmada öğrencilerin yüzde 20,8’inin Klasik Batı Müziği, yüzde 20,8’inin 

Popüler Müzik, yüzde 16,7’sinin Geleneksel Türk Sanat Müziği, yüzde 12,5’inin Özgün Müzik 

ve geriye kalanların diğer müzik türlerini dinlediklerini belirtmiştir. Bununla beraber 

öğrencilerin keman ile sadece Klasik Batı Müziği ve Türk Sanat Müziği çaldıkları 

belirlenmiştir.  

Yağışan (2013) üniversite öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıkları ve saldırganlık ilişkisini 

ele aldıkları çalışmada elde edilen bulgulara göre; öğrenciler, müzikal faktörler ile şarkı 

sözlerinin her ikisinin de tercihlerinde etkili olduğunu ve kendilerine yakın buldukları türleri 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin saldırganlık boyutlarına ilişkin farklı müzik 

türlerinde farklı puan ortalamaları elde ettikleri görülmüştür.  
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Sözel, saldırganlık öfke, düşmanlık ve dolaylı saldırganlık davranışları tercih edilen müzik 

türüne göre anlamlı olarak değişmezken, fiziksel saldırganlık davranışları müzik türüne bağlı 

olarak anlamlı şekilde değişmektedir. 

Angı (2012), “Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Dinledikleri Müzik Türleri 

Arasındaki İlişki” konulu doktora çalışmasında, lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile 

dinledikleri müzik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini, farklı 

illerdeki 7 liseden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 634 lise öğrencisi oluşturmuştur. 

Veriler anket yöntemiyle toplanmış ve istatistiksel çözümlemesi yapılmıştır. Analizler 

sonucunda, lise öğrencilerinin dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik türünün pop müzik 

olduğu belirlenmiştir. Farklı demografik özelliklere sahip öğrencilerin, dinledikleri müzik 

türlerinin de birbirinden belirgin olarak farklı olduğu görülmüştür. 

Ok ve Erdal (2012), “Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü” konulu çalışmalarında, on 

adet müzik türü üzerinden, müzik türü beğenisi ile dünya görüşü biçimleri ve dini tutum 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 187 üniversite öğrencisinden inanç biçimleri, dini tutum ve 

değerler ölçeklerini doldurmaları istenmiş, ardından çeşitli müzik türleri dinletilmiş ve 

hazırlanan 5’li likert ölçekli anket ile bu müzik türleri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Veriler 

SPSS programında, Pearson Correlation testi vasıtasıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 

dinlenen müzik türü ve inanç biçimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Erdal (2009) müzik tercihi ve kişilik özelliği ilişkisini ortaya koymayı amaçladığı çalışmasında 

Türk ve klasik müzik dinleyicilerinin kişilik özelliklerinin benzer olduğunu, rock müzik 

dinleyicilerinin kişilik özelliklerinin ise farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla 

çalışma kişilik özelliği ve müzik tercihi arasında bağlantı olduğunu savunan görüşlerin doğru 

olabileceğini kanıtlar nitelikte bulgulara ulaşmıştır. 

4. Araştımanın Amacı ve Yöntemi 

Bugün üniversitelerde öğrencileri arasında yer alan Z kuşağının temsilcileri, tamamen 

internetin içerisinde doğmuş ve dijital dünyaya ile içiçe bir hayat yaşamıştır. İnternetin 

olmadığı dönemi hiç görmeyen, bu döneme şahitlik etmeyen 2000 yılı sonrasında doğan Z 

kuşağının temsilcileri için müzik dinleme pratikleri de kendinden önceki kuşaklarla bire bir 

aynı değildir. Bu çalışmada Z kuşağı olarak adlandırılan 2000 yılı ve sonrasında doğan 

bireylerin müzik dinleme alışkanlıkları ve müziği hangi platformlardan dinlediklerine yönelik 

bir araştırma yapılmıştır. Araştırma “ Z Kuşağı olarak adlandırılan milenyumda (2000 yılı ve 

sonrasında) dünyaya gelen bireylerin müzik dinleme alışkanlıkları nasıldır?” sorusuna yanıt 

aramaktadır.  
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Araştırma bugüne kadar yapılan Y ve Z kuşaklarını kapsayan araştırmalarla kıyaslanması ve 

kuşakların müzik dinleme eğilimlerinin mukayesesi bakımından literatüre tamamlayıcı bir bilgi 

niteliği taşımaktadır. 

Araştırma Türkiye’nin üç büyük ili olarak adlandırılan İstanbul - Ankara ve İzmir’de 

üniversitelerin genellikle bir veya ikinci sınıflarında eğitim gören toplam 850 öğrenciye 

uygulanan anket ile gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemiyle uygulanan araştırmada beş adet açık 

uçlu sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. 10 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020 tarihleri 

arasında yüz yüze mülakatla uygulanan anketlerde öğrencilerin verdiği yanıtlar ses cihazı ile 

kaydedilmiş ve sonrasında deşifre edilmiştir. Deşifre edilen yanıtlar tüme varımsal bir biçimde 

derlenmiş ve en çok tekrarlanan fikir ve yargılar sayısal olarak kategorize edilerek 

yorumlanmıştır. Araştırma, bu veri toplama aracı ile bu örneklem dahilinde toplanan veriler ile 

sınırlıdır.   

4.1 Araştırmada Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya katılan Z kuşağına mensup öğrencilere en çok müzik dinledikleri mecranın hangisi 

olduğu sorulmuş ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Tablo 1’de 

katılımcıların en çok müzik dinledikleri mecraların dağılımı görülmektedir. Tablo 1’den de 

görüldüğü gibi katılımcılar müzik dinleme platformu olarak en çok Youtube (%27,07) ve 

Spotify (%22,10)’yı kullanırken, radyodan müzik dinleyenlerin oranı %12,71’dir. Dinlemek 

istediği müziği indirerek (download) telefonunun kendi müzik uygulaması üzerinden 

dinleyenlerin oranı %9,94, televizyondan müzik dinleyenlerin oranı ise %7,18 ‘dir. 

 

Tablo 1: Müziğin Dinlendiği Mecra 

  % 

Youtube 27,07 

Spotify 22,10 

Radyo 12,71 

Telefonun Müzik Uygulamasından (Önceden müzik indirerek) 9,94 

Televizyon 7,18 

Google Play Music 9,39 

iTunes / Apple Music 11,60 

Toplam 100,00 

 

Araştırmaya katılanlara dijital müzik servislerine ücretli abone olup olmadıkları, aboneyseler 

hangi platformda ücretli abonelik sahibi oldukları sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre 

araştırmaya katılanların çok büyük çoğunluğunun Spotify adlı dijital müzik servisinde ücretli 

aboneliği bulunmaktadır. Spotify’ı, Fizy, Youtube Premimum Music ve Apple Music (iTunes) 

takip etmektedir.  
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Tablo 2: Ücretli Abonelik Sahibi Olunan Dijital Platform 

  % 

Spotify 81,58 

Fizy  7,89 

Youtube Music 7,89 

Apple Music 2,64 

Toplam 100 

 

Araştırmaya katılan Z kuşağı mensuplarının müzik dinleme araçlarında fiziki araçların hangi 

oranda bulunduğunu tespit etmek amacıyla ‘en son ne zaman bir CD satın aldıkları’  ve ‘son bir 

yıl içinde herhangi bir müzik cdsi alıp almadıkları’ sorulmuştur. Katılımcıların %8,33’ü en son 

ne zaman CD aldığını hatırlamadığını belirtirken, son bir yıl içinde hiç müzik cdsi almayanların 

oranı %6,67 olmuştur. Bir müzik CD’si satın almalarının üzerinden 4 yıldan fazla zaman 

geçtiğini söyleyenlerin toplam oranı ise %75 olmuştur. Bu bulgu Z kuşağının geleneksel müzik 

dinleme formatı olan CD’yi artık çok fazla kullanmayı tercih etmediğini göstermektedir. CD 

satışının düşmesi yani fiziki müzik satışlarının çok ciddi bir düşüş hızında olduğunu gösteren 

bulgu müzik tüketiminde dijitalleşmenin aynı oranda büyüdüğünü de göstermektedir.  

 

Tablo 3: En Son  Ne Zaman Bir Müzik CD’si Satın Aldınız? 

         % 

Hatırlamıyorum 8,33 

Hiç Almadım 6,67 

1 Yıl Önce 3,33 

2-3 Yıl Önce 6,67 

4-5 Yıl Önce 18,33 

7-8 Yıl Önce 23,33 

10 Yıl, “belki daha fazla” 33,33 

 

Katılımcılara televizyonda yer alan müzik kanallarını müzik dinlemek amacıyla takip edip 

etmedikleri sorusu da sorulmuştur.  %28,33’ü müzik kanallarını bir müzik dinleme mecrası 

olarak takip ettiğini belirtirken, %20’si nadiren takip ettiğini belirtmiştir. Kuşak mensuplarının 

%28,33’ü müzik kanallarını şu anda takip etmediğini ancak geçmişte, ergenlik dönemlerinde 

takip ettiğini belirtmiştir. Müzik kanallarını hayatlarının hiçbir döneminde müzik dinlemek 

amacıyla takip etmediğini belirtenlerin oranı ise %23,33’tür. Bu veri müzik televizyonlarını bir 

müzik dinleme aracı olarak görmeyen bir neslin başlangıcı olarak da yorumlanabilir.  

Araştırmada müzik dinleme amacıyla hangi müzik televizyon kanallarını takip ettikleri de 

sorulmuştur.  Buna göre müzik televizyon kanallarını müzik dinlemek için takip edenlerin 

sırasıyla Powerturk (%26,73), Dream TV (%22,77), NumberOne TV (%24,75) adlı müzik 

kanallarını takip etmektedir. 
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Tablo 4: Müzik Dinleme Amacıyla Müzik TV Kanallarının Takibi 

TV Kanallarını  

Takip Etme  

% Takip Edilen TV  

Kanalı  

% 

Evet, Takip Ediyorum 28,33 Powerturk 26,73 

 

Evet, Nadiren Takip Ediyorum 

20,00  

NumberOne 

 

24,75 

 

Şu an hayır,  

ama eskiden takip ederdim 

28,33  

TRT Müzik 

 

10,89 

 

Hayır, hiç takip etmiyorum 

23,33 Dream TV 22,77 

  Kral Pop 14,85 

Toplam 100,00 Toplam 100,00 

 

Araştırmaya katılan Z kuşağı bireylerine uygulanan ankette dijital müzik platformları 

hakkındaki düşünceleri ve bu platformlar içinde hangisini daha başarılı bulduklarının bilgisi 

sorgulanmıştır. Araştırmaya katılanlara göre en başarılı dijital müzik platformları Youtube ve 

Spotify’dır. Youtube kullananlar genel olarak “kullanımının kolay olması”, “ücretsiz olması”, 

“her şarkının birçok farklı versiyonunun bulunabilmesi” nedeniyle en başarılı platformun 

Youtube olduğunu savunmaktadır. Spotify’ın en başarılı mecra olduğunu savunanlar ise “kendi 

listeni oluşturma”, “çevrimdışı dinleme”, “başka platformlarda olmayan müzikleri bulabilme”, 

“ruh haline göre müzikleri kategorilendirme” gibi özellikler nedeniyle Spotify’ın en başarılı 

dijital müzik platformu olduğunu savunmaktadır.   

 

Sonuç 

Teknolojik gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi müzik endüstrisine de doğrudan etki etmiştir. 

Sesin üretimi ve dağıtılmasında birincil dereceden etki eden teknoloji geliştikçe özellikle 

müziğin dağıtımında daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmuştur. 1979 yılında Sony 

tarafından icat edilen walkman ile beraber mobilleşen müzik stabil dinlemeden mobil 

dinlemeye geçiş yapmıştır. Plak, kaset ve sonrasında CD ile dağıtımı yapılan müzik hem daha 

yüksek ses teknolojileri ile kaydedilmesine hem de daha kolay dağıtılmıştır. En sonra dijital 

teknolojilerin ortaya çıkması ve internet aracılığı ile müziğin dolaşıma açılması, müzik 

endüstrisinde bir devrim niteliği taşımıştır.  

Dijital müzik platformlarının ortaya çıkması ile beraber müzik geleneksel medya araçlarının 

yanı sıra dijital platformlardan da dinlenmeye başlamıştır. Yeni neslin en çok kullandığı 

mecraların başında olan dijital medya platformları müziğinde dağıtılmasında önemli bir başrol 

oyuncusu olmuştur.  
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Özellikle 1990 yılından ve 2000 yılından sonra doğan nesil olan Y ve Z kuşağı nesli önceki 

nesil olan X kuşağı (1960-1980) ‘na göre müziği daha çok dijital platformlardan dinlemeye 

başlamışlardır.  

Bu araştırmada Z Kuşağı olarak adlandırılan 2000 yılından sonra doğan ve hayatı internet ile 

geçen gençlerin müzik dinleme alışkanlıklarında dijital müzik platformların hangi oranda rol 

oynadığı betimlenmiştir. Araştırma verilerine göre Z kuşağı dijital müzik platformlarını 

geleneksel medyadan daha fazla tercih etmektedir. Buna göre kuşak temsilcileri müziği en çok 

Youtube adlı platformdan dinlerken, bu platformu Spotify takip etmektedir. Geleneksel 

medyada ise müzik en çok radyo aracılığı ile dinlenmektedir. Dijital müzik platformlarına 

aboneliği olan gençlerin en çok Spotify’ya üye oldukları görülmektedir. Z kuşağının bir diğer 

önemli müzik dinleme davranışı ise fiziki albüm satışlarını kullanmamalarıdır. Araştırmada en 

son müzik dinlemek için dört yıl önce bir müzik cd’si satın aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 

75’in üstünde olmuştur. Dikkat çeken bir diğer veri de bir dönemin müzik kamuoyunu 

belirleyen geleneksel televizyon mecrasının artık eski gücünü kaybetmesidir. Bugünün gençleri 

yani Z kuşağı içinde müziği müzik televizyon kanallarından takip eden ve dinleyenlerin oranı 

sadece yüzde 28,33’dür. 

Araştırmada elde edilen veriler, Z kuşağının önceki kuşaklara göre müzik dinleme konusunda 

dijital medyayı çok daha fazla kullandığı bir kez daha görülmüştür. Bu kuşağın müziği 

geleneksel medyadan çok dijital müzik platformları ve dijital medya platformlarından 

dinlemesi beraberinde müzik ekonomisinde de radikal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. CD satışlarının düşmesi sonucunda 2019 yılı ile beraber müzik yapımcıları 

albümleri fiziki olarak yayınlamak yerine dijital albüm olarak yayınlamaya başlamıştır. CD 

satışlarında gözüken bu düşüşler gelecekte CDlerinde kasetler gibi tedavülden kalkmasına 

neden olabilecektir. Bu sektörel anlamda bir aracın da tarih olmasına neden olacaktır. Benzer 

bir biçimde müzik televizyon kanallarına olan talebin düşmesi ve bu mecrayı kullananların 

dijital medyayı daha fazla kullanmaya başlaması gelecekte geleneksel müzik televizyon 

kanallarının da hayati bir tehlike yaşayacağını göstermektedir. Müzik televizyon kanallarının 

gelecekte kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu ise kaçınılmazdır. Bu mecraya olan 

talebin düşmesi ve talebin geleneksel medyadan dijital medya mecralarına doğru yön 

değiştirmesi gelecekte müzik ekonomisinin tamamına yakın bir bölümünün dijital medyaya 

kayacağının da bir göstergesi olmaktadır. 

 

  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

195 

KAYNAKÇA 

Akdeniz, A.A. (2018) Kulaklık ile müzik dinleme pratiklerinde anlam. UTAK 2018 Üçüncü 

Ulusal Tasarı Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut Bildirim Kitabı, 12-14 Eylül 

2018, Ankara: Ortadoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.  

Angı, Ç. E. (2012). Lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile dinledikleri müzik türleri 

arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

Birer, A.R.H.& Angı, E. (2013) Keman öğrencilerinin müzik dinleme ve çalma alışkanlıkları. 

Sanat Eğitimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 18-32.   

Düzbastılar, M. (2017) Müzik eğitiminin müzikal tercihler üzerine etkisi. International Journal 

of Social Sciences and Education Research. Cilt 3, No 5, ss. 1485-1493. 

Efe, M. & Sonsel, Ö.B. (2019) Türkiye’de dinlenilen popüler müziklerin incelenmesi: Spotify 

örneği. İdil Dergisi, Sayı 60, ss. 975-983.  

Ercegovac, I.R., Dobrota, S. & Surić, S. (2017) Listening to music and music preferences in 

early adolescence. Metodički Obzori, Vol 12, No 1, pp. 6-23.  

Erdal, B. (2006). Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi. Aralık 2009, Cilt: 35, Sayı: 2, 188-196. 

Gürgen, E.T. (2016) Social and emotional function of music listening: reasons for listening to 

music. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 66, pp. 229-242.  

IFPI (2018) Müzik Tüketicileri Raporu 2018. https://www.ifpi.org/downloads/Music-

Consumer-Insight-Report-2018_TK.pdf (Erişim: 01.03.2020) 

IFPI (2019) Music Listening, https://www.ifpi.org/downloads/Music-Listening-2019.pdf 

(Erişim: 01.03.2020) 

Johnson, D.C. (2004) Music listening and critical thinking. International Journal of the 

Humanities, Vol. 2, No 2, pp. 1161-1167.  

Kratus, J. (2017) Music listening is creative. Music Educators Journal, March 2017, pp. 46-51. 

Kuyucu M. (2015) The effects of media on the music listening habits of the university students 

in Turkey. International Conference Management, Economics, Business and Social 

Sciences and Humanities Research (ICMHRCon), 15-16 January 2015, Istanbul Turkey. 

Oğuz, T. (2016) Dijital müzik kullanım alışkanlıkları. Kurgu, Cilt 24, Sayı 1, ss. 45-62. 

Ok, Ü., & Erdal, B. (2012). Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü. International Journal of 

Social Science, Vol 5, No 3, ss. 59-74. 

Özdemir, C.Ş. & Can, A. (2019) Müzikte dinleme, dinleme türleri ve müzik öğretmenliği 

öğrencilerinin müzik dinleme yaklaşımları. Elementary Education Online, Cilt 18, No 1, 

pp. 367-388.  

Özen, C. (2016) Öğretmen adaylarının müzik dinleme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar. 

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Sakar, M.H.& Maba, A. (2015) Ortaokul öğrencilerinin müziksel tercihleri ve dinleme 

pratikleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 36, ss. 980-996. 

Uluçay, T. (2018) Lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimlerine etkisi. 

Atatürk Üniversitesi GSF Dergisi, Sayı 41, ss. 135-153.  

Uslu, N. (2010). Niğde ilinde görev yapmakta olan müzik öğretmenleri ile Niğde üniversitesi 

müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin çeşitli 

değişkenler açısından müziksel beğenilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar 

Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı. 

Yağışan, N. (2013) Üniversite öğrencilerinin müzik tercihleri ve saldırganlıkla ilişkisi. Sanat 

Eğitimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 96-113.  

 

http://www.ispeco.org/
https://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018_TK.pdf
https://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018_TK.pdf
https://www.ifpi.org/downloads/Music-Listening-2019.pdf


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

196 

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE TWİTTER’IN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEDE 

KULLANIMI: COVİD 19 SALGINI ELAZIĞ İLİ YEREL AKTÖRLERİ 

ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI (Sorumlu Yazar) 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  

Kübra TÜRKAN 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı  

ÖZET 

İletişim sağlık alanında her zaman önemini korumuştur. Özellikle halk sağlığı ile ilgili 

konularda toplumu bilgilendirmek, sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir enformasyonun 

yayılmasını sağlamak, sağlıklı davranışa ikna etmek ve sağlık bilinci gibi amaçlar ile 

iletişimden yararlanılmaktadır. Sağlık iletişiminde mesajın hedef kitleye iletilmesinde başarıya 

ulaşmak için etkili iletişim olmalıdır. Toplumun genelini ilgilendiren sağlık sorunlarında 

kamuoyunu bilgilendirmek gerekmektedir. Toplumda farkındalık oluşturmak için bu şarttır. 

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınında da toplumu bilgilendirmede en önemli görev 

medyaya düşmüştür. Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik sağlık kampanyalarının geniş 

kitlelere ulaşabilmesi kitle iletişim kanallarıyla mümkündür. Çin’de ortaya çıkan Covid 19 

hastalığı, kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Salgını durdurmak için ülke yönetimleri halkı 

bilgilendirme yoluna gitmiştir. Ayrıca çoğu ülke karantina uygulamaları ile halkı evde tutmaya 

çalışmıştır. Sağlık iletişimi kapsamında geleneksel medyanın yanında sosyal medya kanalları 

yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu sosyal medya kanallarından biri de Twitter’dır.   

Bir ilin yöneticileri medya aracılığı ile fikirlerini yerel kamuoyuna aktarmaktadır. Son yıllarda 

ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, yöneticilerin bu işlevlerini internet üzerinden 

gerçekleştirmekte olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada yerel aktörler olarak isimlendirilen 

bir ilin önde gelen yöneticilerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden kamuoyunu 

nasıl bilgilendirdikleri ele alınmıştır. Örneklem olarak vali, belediye başkanı, rektör, il sağlık 

müdürü ve milletvekilleri seçilmiştir. Milletvekilleri seçilirken her partiyi temsil edecek bir 

Elazığ milletvekili ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Örneklem olarak seçilen kişilerin Twitter hesapları incelenmiştir.   Salgının Türkiye’de 

görüldüğü ilk haftadan itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında ) 

haftalık tweet paylaşımı, tweet ve retweet dağılımları, covid- 19 pandemisi içeriği ile ilgili 

paylaşım verileri, toplam paylaşımların ne şekilde sunulduğu, paylaşımların içerikleri tablolar 

halinde sunulmuştur. Elazığ ili yerel aktörlerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden 

kamuoyunu bilgilendirme düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel aktörler, sağlık iletişimi, Covid 19, Twitter  
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THE USE OF TWITTER IN HEALTH COMMUNICATION FOR INFORMING 

THE PUBLIC: EXAMPLE OF LOCAL ACTORS IN ELAZIG, DURING COVID 

19 EPIDEMIC 

ABSTRACT 

Communication has always kept its importance in the field of health. Communication is used 

especially for public health-related issues, informing the society, providing correct and reliable 

information about health, persuading healthy behavior and health awareness. Effective 

communication should be in order to be successful in delivering the message to the target 

audience in health communication. It is necessary to inform the public about health problems 

that concern the general public. This is essential to raise awareness in the community. The most 

important task in informing the society has been the media in the Covid 19 epidemic, which has 

influenced the world. It is possible to reach large masses of health campaigns aimed at 

improving public health through mass media channels. Covid 19 disease, which emerged in 

China, spread to the whole world in a short time. In order to stop the epidemic, the 

governments of the country went to inform the public. In addition, most countries tried to keep 

the public at home with quarantine practices. Social media channels have been widely used 

besides traditional media within the scope of health communication. One of these social media 

channels is Twitter. 

Managers convey their ideas to the local public through the media. Technological 

developments in recent years show that managers perform these functions over the internet. In 

this study, how the leading administrators of a province named as local actors informed the 

public through social media during the Covid 19 epidemic. As a sample, governor, mayor, 

rector, provincial health director and deputies were selected. While being elected as deputies, it 

was limited to an Elazig deputy who would represent each party. Content analysis method was 

used in the study. Twitter accounts of the people selected as samples were examined. From the 

first week of the outbreak seen in Turkey one week period (16 March-March 23, 2020 between 

the dates) weekly tweets sharing, tweet and retweet distributions, covid- 19 sharing data related 

to the content of the pandemic, the manner in which offers total shares, shares of the contents in 

tables It is presented. In the epidemic of Covid 19 of the local actors of Elazig province, the 

level of informing the public through social media was tried to be determined. 

Keywords: Local actors, health communication, Covid 19, Twitter 
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GİRİŞ 

Bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesinde sağlık iletişimi büyük rol oynamaktadır. Sağlık 

iletişimi ile, sağlık konusunda sadece iletişim stratejileri kullanılarak, hedef kitlede bir sağlık 

sorununa ve bu sorunun çözümüne ilişkin farkındalık oluşturulabilmektedir (Koçak ve 

Bulduklu, 2010: 5). Sağlık iletişiminin kapsam ve işlevi, sağlık hizmetlerinin tanınması, doğru 

sağlık bilgilerinin yayılması, sağlıkla ilgili tutumların değişmesi ve sağlıklı yaşam biçimlerinin 

temeli olan sağlık davranışının geliştirilmesi olarak ifade edilebilir (Tabak, 1999: 29). Sağlık 

iletişimi uygulamalarında iletişimin kontrolünün yönetimine, her seviyede eğitime, sadece 

sağlık sektörüyle değil, içinde medya, akademi dünyası, hükümet de dahil olmak üzere 

liderlerle savunuculuk yapılmasına,  diyalog ortamlarının oluşturulmasına,  bilimsel bilgi ve 

‘gerçek’ kavramlarının yerleştirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir (Çınarlı, 2008: 43-44). 

Özellikle internetin kullanımı ile birlikte sosyal medya üzerinden sağlıkla ilgili verilen 

mesajlarda bu belirtilen dikkat edilmesi gereken noktalara uyulması ya da bunların kontrolünün 

sağlanması zor hale gelmiştir. Bilinçli kullanım ile internet üzerinden verilen sağlık iletişimi 

mesajları kısa sürede birçok kişiye doğrudan ulaştığı için sağlık iletişimi çalışmalarının 

amaçlarına katkı sağlayabilir. Araştırmalara bakıldığında, özellikle sosyal medya 

platformlarının; bilgiye ulaşma, paylaşımda bulunma ve sosyal gruplar ile destek grupları 

oluşturma, benzer sektör paydaşlarının işbirliği ve katılımını destekleme, kullanıcıların 

interaktif katılımını sağlama gibi yararlarının yanında; sosyal medya platformlarının sağlık 

iletişiminde kullanımı ile birlikte, sağlığı iyileştirici bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir 

(Antheunis vd., 2013: 426-431; Fener ve Çimen,2016 839). Bu çalışmada yerel aktörler olarak 

isimlendirilen bir ilin önde gelen yöneticilerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden 

kamuoyunu nasıl bilgilendirdikleri ele alınmıştır. Örneklem olarak vali, belediye başkanı, 

rektör, il sağlık müdürü ve milletvekilleri seçilmiştir. Milletvekilleri seçilirken her partiyi 

temsil edecek birinci sıra Elazığ milletvekili ile sınırlı tutulmuştur. Örneklem olarak seçilen 

kişilerin Twitter hesapları incelenmiştir. Elazığ ili yerel aktörlerinin Covid 19 salgınında sosyal 

medya üzerinden kamuoyunu bilgilendirme düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

Toplum sağlığını geliştirmek için bireylerin ve toplumun tüm kesimlerinin sağlıkla ilgili 

kararlarını etkileme ve onları bilgilendirmede iletişim stratejilerinin kullanılmasına sağlık 

iletişimi denilmektedir Hastalıkların önlenmesinden sağlığın desteklenmesine kadar geniş bir 

çerçevede sağlık iletişimini ele almak mümkündür (Doruk, 2018: 42). Sağlık iletişimi, sağlıkla 

ilgili konular hakkında bireyleri, grupları ya da daha geniş insan topluluklarını bilgilendirme,  
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yönlendirme, ikna etme isi olarak tanımlanabilmektedir. Sağlık iletişimi sağlık politikalarının 

analizi de dahil olmak üzere, salgın hastalıkları önleme ya da bunlara karsı insanları 

bilinçlendirme faaliyetlerini de kapsamaktadır (Becerikli, 2013: 26). Temel amacı bireyin 

sağlık davranışının istenilen yönde değiştirilmesi yoluyla bireysel ve toplumsal sağlığın 

geliştirilmesi olan sağlık iletişimi (Koçak ve Bulduklu, 2010: 5) gerçekleştirilirken bir çok 

iletişim aracından yararlanılmaktadır. Bunların bir kısmı yüz yüze iletişimle sağlanırken, bir 

kısmı ise kitle iletişim araçları üzerinden sağlanmaktadır. Günümüzde bu araçların en 

yaygınlarından biri de internet tabanlı bir platform olan sosyal medyadır. 

Günümüzde sağlık iletişimi insanı etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Bu önemli iletişim 

kanalı içinde, internet teknolojisinin kullanımı, enformasyon aktarımı, alternatif olarak, sosyal 

medya hesapları aracılığı ile gerçekleşmektedir (Işık, 2019:3). Sosyal medya; birbirinden 

bağımsız olarak gelişmiş ve kullanıcıların kendi içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla 

paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalardır (Gülsoy, 2009: 245). Sosyal medyada, sosyal 

ağlar ve toplu gruplar bulunmaktadır. Sosyal medya ile insanlar, kurumlarını tanıtmakta, 

arkadaş ilişkileri kurmaktadır. Ayrıca ürün servis, fikir ve nesnelerin içeriğine ilişkin bağlılık 

göstermektedir. Sosyal medya en üst seviyede paylaşımın gerçekleştiği, çevrimiçi medyanın 

yeni bir türüdür (Vural ve Bat, 2010: 3351). 

Sosyal medya hem bireysel hem de kitlesel olarak sağlık alanında da bilgi paylaşımı ve 

iletişime olanak tanıyan önemli bir araçtır. Bu durum beraberinde bazı dikkat edilmesi gereken 

noktaları da getirmektedir. Sağlık sektöründe, sosyal medya kullanımında hem sağlık iletişimi 

hem de pazarlama aktivitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında çeşitli konulara önem 

verilmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir. (Kayabalı’dan aktaran Fener ve Çimen, 2016: 

838). Sağlık iletişiminde alternatif kanallardan en önemli ve etkin olanlarından biri de dijital ve 

mobil uygulamalardır. Çağımızda internet kullanımı hızla yayılmış ve buna bağlı olarak farklı 

sosyal alanlar ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde bunların en çok kullanılanları; Facebook, 

Twitter, Youtube gibi iletişim ve paylaşımın bir arada gerçekleştiği sosyal medya ortamlarıdır 

(Işık, 2019: 61). Sağlık iletişiminde internet ve sosyal medyanın kullanımı;  işbirliği, paylaşım, 

katılım, açıklık gibi özellikleri barındıran sağlık iletişimini temsil eden “Sağlık 2.0” kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Bu kavram, katılımcı ve etkileşimli sağlık iletişimini temsil etmektedir. 

Sağlıkta sosyal medya kullanımı, insanların hastalıklarıyla ilgili güvenilir bilgiye ulaşmalarını 

ve paylaşımda bulunmalarını kolaylaştırmakta, benzer deneyimlere sahip insanların bir araya 

gelebilmelerini sağlayarak güçlü sosyal yapıların oluşmasına, sağlıkla ilgili alınacak kararlarda 

yönlendirici olmaya katkı sağlamaktadır (Tosyalı ve Sütçü, 2016: 13).  
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bir ilin yöneticileri medya aracılığı ile fikirlerini yerel kamuoyuna aktarmaktadır. Son yıllarda 

ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, yöneticilerin bu işlevlerini internet üzerinden 

gerçekleştirmekte olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada yerel aktörler olarak isimlendirilen 

bir ilin önde gelen yöneticilerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden kamuoyunu 

nasıl bilgilendirdikleri ele alınmıştır. Örneklem olarak vali, belediye başkanı, rektör, il sağlık 

müdürü ve milletvekilleri seçilmiştir. Milletvekilleri seçilirken her partiyi temsil edecek bir 

Elazığ milletvekili ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Örneklem olarak seçilen kişilerin Twitter hesapları incelenmiştir.   Salgının Türkiye’de 

görüldüğü ilk haftadan itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında ) 

haftalık tweet paylaşımı, tweet ve retweet dağılımları, Covid- 19 pandemisi içeriği ile ilgili 

paylaşım verileri, toplam paylaşımların ne şekilde sunulduğu, paylaşımların içerikleri tablolar 

halinde sunulmuştur. 

ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR 

Yapılan içerik çözümlemesi sonucunda incelenen Twitter hesaplarından elde edilen veriler 

aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.  

Tablo 1: Elazığ İli yerel aktörlerinin bir haftalık twitter paylaşım sayıları  

 

Yerel 

Aktörlerin 

Ünvanı-Adı 

ve Soyadı 

 

Elazığ Valisi 

Çetin Oktay 

KALDIRIM 

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi  Elazığ 

Milletvekili  

Metin BULUT 

Cumhuriyet 

Halk Partisi 

Elazığ 

Milletvekili 

Gürsel EROL 

 

Elazığ Belediye 

Başkanı Şahin 

ŞERİFOĞULLARI 

Fırat 

Üniversitesi 

Rektörü Prof. 

Dr. Kutbeddin 

DEMİRDAĞ 

Bir 

haftalık 

paylaşım 

sayıları 

 

50 

 

17 

 

14 

 

50 

 

6 

 

Twitter hesaplarını bir haftalık süre zarfında en aktif kullanan isimler Vali Çetin Oktay 

Kaldırım ve  Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmuştur. Her ikisi de eşit sayıda paylaşımda 

bulunmuştur. Gerek iktidar gerekse de ana muhalefet partisini temsil eden milletvekilleri ise 

Vali Kaldırım ve Başkan Şerifoğulları kadar aktif bir şekilde paylaşımda bulunmamıştır.  Bir 

haftalık süre içerisinde ise en az paylaşım yapan kişi Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Kutbeddin Demirdağ olmuştur. Kutbeddin Demirdağ bir haftalık süre zarfında sadece 6 

paylaşım yapmıştır.  
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Tablo 2. Elazığ ili yerel aktörlerinin bir haftalık Twitter paylaşımlarında tweet ve retweet 

dağılımları  

 

Yerel 

Aktörlerin 

Ünvanı-Adı 

ve Soyadı 

 

Elazığ Valisi 

Çetin Oktay 

KALDIRIM 

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi  Elazığ 

Milletvekili  

Metin BULUT 

Cumhuriyet 

Halk Partisi 

Elazığ 

Milletvekili 

Gürsel EROL 

 

Elazığ Belediye 

Başkanı Şahin 

ŞERİFOĞULLARI 

Fırat 

Üniversitesi 

Rektörü Prof. 

Dr. Kutbeddin 

DEMİRDAĞ 

Bir haftalık 

tweet sayısı 

Sayı  Oran 

 24   /   %48 

Sayı Oran 

     8    /%47.05 

Sayı  Oran 

    7     /  %50 

Sayı  Oran 

   34    / %68 

Sayı  Oran 

      3   /  %50 

Bir haftalık 

retweet 

sayısı 

Sayı  Oran 

   26    /   %52 

Sayı Oran 

    9    / %52.94 

Sayı  Oran 

    7     /    %50 

Sayı  Oran 

     16  /  %32 

Sayı  Oran 

      3    /  %50 

Bir haftalık 

toplam 

paylaşımları 

 

50 

 

17 

 

14 

 

50 

 

6 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Kutbeddin Demirdağ, toplam paylaşım verilerine bakıldığında eşit oranda tweet ve retweet 

paylaşımında bulunmuşlardır. En fazla tweet paylaşımında bulunan kişi ise Elazığ Belediye 

Başkanı Şahin Şerifoğulları olmuştur. %68 gibi yüksek bir oranda tweet atmıştır. Adalet ve 

Kalkınma Partisi Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ise tweetler 

üzerinden ziyade retweet şeklinde daha fazla paylaşım yaptığı gözlemlenmiştir.  

Tablo 3: Toplam paylaşımlar içerisinde Covid- 19 pandemisi içeriği ile ilgili paylaşımların 

oranı 

 

Yerel 

Aktörlerin 

Ünvanı-Adı ve 

Soyadı 

 

Elazığ Valisi 

Çetin Oktay 

KALDIRIM 

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi  Elazığ 

Milletvekili  

Metin BULUT 

Cumhuriyet 

Halk Partisi 

Elazığ 

Milletvekili 

Gürsel EROL 

 

Elazığ  Belediye 

Başkanı Şahin 

ŞERİFOĞULLARI 

Fırat 

Üniversitesi 

Rektörü Prof. 

Dr. Kutbeddin 

DEMİRDAĞ 

Covid-19 

içerikli 

paylaşımlar 

Sayı  Oran 

    24    / % 48 

Sayı  Oran 

   13   /%76.47 

Sayı  Oran 

    9    /%64.28 

Sayı  Oran 

   34    /  %68 

Sayı  Oran 

     5   /%83.33 

Bir haftalık 

toplam 

paylaşımlar 

 

50 

 

17 

 

14 

 

50 

 

6 

 

Covid- 19 pandemisi ile ilgili en fazla paylaşımda bulunan isim Elazığ Belediye Başkanı Şahin 

Şerifoğulları’dır. Fakat bir haftalık toplam paylaşım sayıları ele alındığında yüzde olarak  
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Covid- 19 pandemesinin içeriğini yansıtan en fazla paylaşım yapan isim Prof.Dr. Kutbdeddin 

Demirdağ olmuştur.  

Covid içerikli toplam paylaşımları arasında Covid- 19 pandemdisine yönelik % 50 ‘nin altında 

kalan tek paylaşım yapan isim Vali Çetin Oktay Kaldırım olmuştur.  Diğer dört yerel aktörde % 

60’ın üzerinde Covid- 19 pandemisi konusuna eğilim göstermişlerdir.  Kısacası Elazığ ilinin 

aktörlerinin Covid- 19 pandemisi konusuna sosyal medya üzerinden geniş ölçüde yer 

verdiklerini söylemek mümkündür.  

Tablo 4: Bir haftalık toplam paylaşımların Twitter’da ne şekilde sunulduğu 

 

Yerel 

Aktörlerin 

Ünvanı-Adı ve 

Soyadı 

 

Elazığ Valisi 

Çetin Oktay 

KALDIRIM 

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi  Elazığ 

Milletvekili  

Metin BULUT 

Cumhuriyet 

Halk Partisi 

Elazığ 

Milletvekili 

Gürsel EROL 

 

Elazığ  Belediye 

Başkanı Şahin 

ŞERİFOĞULLARI 

Fırat 

Üniversitesi 

Rektörü Prof. 

Dr. Kutbeddin 

DEMİRDAĞ 

Metin Sayı  Oran 

     6   / % 12 

Sayı  Oran 

    6   / %35.29 

Sayı  Oran 

    5    /%35.71 

Sayı  Oran 

     6    / %12 

Sayı  Oran 

     2  / %33.33 

Foto Sayı  Oran 

    1   /  % 2 

Sayı  Oran 

      0    /    0 

Sayı  Oran 

     2   /%14.28 

Sayı  Oran 

     0    /     0  

Sayı  Oran 

     0     /     0  

Video Sayı  Oran 

     0     /   0 

Sayı  Oran 

      0    /    0 

Sayı  Oran 

     0     /     0 

Sayı  Oran 

     0     /    0 

Sayı  Oran 

     0    /      0 

Metin + Foto Sayı  Oran 

    38   / % 76 

Sayı  Oran 

     4     / 23.52 

Sayı  Oran 

     3  / %21.42 

Sayı  Oran 

    28    /  %56 

Sayı  Oran 

     2   /%33.33 

Metin + Video Sayı  Oran 

     5  /  % 10  

Sayı  Oran 

     7   /%41.17 

Sayı  Oran 

     4  / %28.57 

Sayı  Oran 

    16    / % 32 

Sayı  Oran 

     2   /%33.33 

Toplam 

paylaşımlar 

 

50 

 

17 

 

14 

 

50 

 

6 

 

Paylaşımlarını en fazla metin ve video ile sunan isim, Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ 

Milletvekili Metin Bulut olmuştur. Sadece metinlerle en fazla oranda paylaşımda bulunan isim 

ise Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’dur.  Hiçbir yerel aktör sadece 

video paylaşımı ile paylaşımda bulunmamıştır.  
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Metin ve foto kullanımına en fazla oranda yer veren isim ise Elazığ Valisi Çetin Oktay 

Kaldırım olmuştur. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, sadece metin, 

metin ve fotoğraf, metin ve video kullanımına paylaşımında eşit oranda yer vermiştir.   

Tablo 5: Bir haftalık toplam paylaşımlarda yerel aktörlerin Covid- 19 pandemisine 

yönelik paylaşımlarının içeriklere göre dağılımı 

 

Yerel 

Aktörlerin 

Ünvanı-Adı 

ve Soyadı 

 

Elazığ Valisi 

Çetin Oktay 

KALDIRIM 

Adalet ve 

Kalkınma 

Partisi Elazığ 

Milletvekili 

Metin BULUT 

Cumhuriyet 

Halk Partisi 

Elazığ 

Milletvekili 

Gürsel EROL 

 

Elazığ  Belediye 

Başkanı Şahin 

ŞERİFOĞULLARI 

Fırat 

Üniversitesi 

Rektörü Prof. 

Dr. Kutbeddin 

DEMİRDAĞ 

Asayiş Sayı Oran 

3 %12.5 
 

Sayı Oran 

1 %7.69 
 

Sayı Oran 

1 %11.1 
 

Sayı Oran 

2 %5.88 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Eğitim Sayı Oran 

1 %4.16 
 

Sayı Oran 

1 %7.69 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

1 %2.94 
 

Sayı Oran 

4 %80 
 

Ekonomi Sayı Oran 

3 %12.5 
 

Sayı Oran 

1 %7.69 
 

Sayı Oran 

3 %33.33 
 

Sayı Oran 

4 %11.76 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Güncel Sayı Oran 

  11     %45.83 
 

Sayı Oran 

4 %30.76 
 

Sayı Oran 

1 %11.11 
 

Sayı Oran 

19 %55.88 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sağlık Sayı Oran 

4 %16.66 
 

Sayı Oran 

6 %46.15 
 

Sayı Oran 

2 %22.22 
 

Sayı Oran 

7 %20.58 
 

Sayı Oran 

1 %20 
 

Siyaset Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

2 %22.22 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Spor Sayı Oran 

2 %8.33 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

1 %2.94 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Toplam 

Covid- 19 

paylaşımları 

 

24 

 

13 

 

9 

 

34 

 

5 

Covid- 19 ile ilgili eğitim içerikli en fazla paylaşımda bulunan isim Fırat Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ olmuştur. Covid- 19 pandemisinin ekonomik boyutlarına en 

fazla eğilen ve bu konuda paylaşıma yer veren isim Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili 

Gürsel Erol olmuştur. Covid- 19 ile ilgili spor içerikli en fazla paylaşımda bulunan isim Vali 

Çetin Oktay Kaldırım’dır.   

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise güncel paylaşımlarda bulunarak kamuoyuna 

anlık bilgiler vermeyi ihmal etmemiştir. Covid- 19 ile ilgili sağlık içerikli bilgileri paylaşan 

isim ise Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ Milletvekili Metin Bulut olmuştur.  
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Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım, Covid- 19 pandemisinde kurallara uymayanların 

karşılaşabilecekleri ceza-i yaptırımlara da açıklık getirerek asayiş konusunda bilgilendirmiştir.  

SONUÇ 

Günümüzde sosyal medyanın kullanım amaçlarından biri de kamuoyunu bilgilendirmedir. 

Özellikle Covid 19 gibi dünyanın genelini derinden etkileyen bir sağlık sorununda, kamuoyunu 

bilgilendirmek için sosyal medya ve bu bağlamda Twitter yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Bir ilin vatandaşlarını etkilemede önemli rol oynayan yerel aktörlerde Covid 19 salgınında 

konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunmuşlardır. Bu çalışmada Elazığ ili yerel 

aktörlerinden seçilen ve Twitter ı olan kişilerin Twitter mesajları incelenmiş ve Covid 19 

salgını ile kamuoyunu ne yönde bilgilendirdikleri, mesaj aktarımında bulundukları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan içerik analizi ile şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

- İncelenen süre içerisinde Elâzığ ili yerel aktörlerinin Twitter’ı Covid 19 konusunda 

kamuoyunu bilgilendirmede aktif bir şekilde kullandığı, 

- Covid 19 ile ilgili en fazla tweet paylaşımında bulunan kişinin Elazığ Belediye Başkanı 

olduğu, toplam paylaşım sayıları ele alındığında yüzde olarak Covid- 19 pandemesinin içeriğini 

yansıtan en fazla paylaşım yapan ismin ise Prof.Dr. Kutbdeddin Demirdağ olduğunu ifade 

etmek mümkündür.  

- Paylaşımlarını en fazla metin ve video sunarak yapan isim Adalet ve Kalkınma Partisi 

Elazığ Milletvekili Metin Bulut olmuştur. Sadece metinlerle en fazla oranda paylaşımda 

bulunan isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol olmuştur. 

- Covid- 19 pandemisi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmede yerel aktörlerden Fırat 

Üniversitesi Rektörü, bir haftalık süre zarfında Covid- 19 ile ilgili eğitim içerikli en fazla 

yüzdede paylaşımda bulunan isimdir. 

- Covid- 19 pandemisinin ekonomik boyutlarına en fazla eğilen ve bu konuda paylaşıma 

yer veren isim Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol olmuştur.  

- Covid- 19 pandemisini spor içerikli en fazla paylaşımda bulunan isim Vali Çetin Oktay 

Kaldırım’dır. Ayrıca Covid- 19 pandemisinde kurallara uymayanların karşılaşabilecekleri ceza-

i yaptırımlara da açıklık getirerek asayiş konusunda bilgilendirmiştir.  

-  Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya üzerinden güncel 

paylaşımlarda bulunarak kamuoyunu anlık bilgiler vermiştir. 

-  Covid- 19 pandemisinin sağlık içerikli bilgileri paylaşan isim ise Adalet ve Kalkınma 

Partisi Elazığ Milletvekili Metin Bulut olmuştur.  
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Genel olarak değerlendirildiğinde, bir ilin kamoyunu bilgilendirmede önemli rol üstlenen yerel 

aktörlerin Covid 19 salgınında belirlenen süre içerisinde kamuoyunu bilgilendirmede etkin rol 

oynadıkları ve yaptıkları paylaşımlarda siyasi içerikten çok halkın sağlığını etkileyecek ve aynı 

zamanda sosyal, ekonomik boyutları olan paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir. Bu noktada 

bir sosyal medya platformu olan Twitter’ın Elazığ ili yerel aktörlerince Covid 19 salgınında 

etkin bir şekilde kullanıldığını söylemek mümkündür.   
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YEREL BASINDA COVİD 19 HABERLERİNİN SUNUMU: ELAZIĞ YEREL 

GAZETELERİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI (Sorumlu Yazar) 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  

Kübra TÜRKAN 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı  

ÖZET 

Günümüzde basın dördüncü güç olarak ele alınmaktadır. Haber vermek, bilgilendirmek, 

eğlendirmek, denetlemek gibi temel işlevleri olan basın bir ülkenin gelişmesinde etkin rol 

oynar. Sağlıklı bir kamuoyu oluşumunda basının katkısı çoktur. Yerel basın ise bulunduğu 

bölgenin sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve daha birçok alanına etkide bulunmaktadır. Yerel 

kamuoyunun oluşumunda ve halkın bilgilenmesinde yer alır. Yerel basın yayınlandığı bölgenin 

sesi olmaktadır.  Yerel basın ile halk, kendi şehirlerindeki olaylar, ekonomik ve sosyal 

gelişmeler, alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu yönüyle yerel basın halkın en 

önemli bilgi kaynağıdır. 

COVID-19, yeni bir pandemik hastalıktır. İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 

sonlarında ortaya çıkmıştır. Daha sonra hastalık dünya çapında bir salgına neden olmuştur. 

Virüs genellikle öksürük sonucu oluşan damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşmaktadır. 

Türkiye hastalık ilk görülmeye başladığı andan itibaren gerekli tedbirleri almıştır. Salgın 

Türkiye’ye ulaştıktan sonra ise bu tedbirleri arttırmıştır. Bu tedbirler kapsamında birçok yeni 

karar alınmıştır. Hastalığın yayılmaması için yeni uygulamalara yer verilmiştir. Bu 

uygulamaların halka duyurulmasında medyanın önemi büyüktür. Yerel basın kuruluşları ise 

yerel kamuoyunun hastalıkla ilgili haberleri almasına katkı sağlamaktadır. 

 Bu çalışmanın amacı Covid 19 salgını ile ilgili haberlerin Elazığ yerel gazetelerinde nasıl ele 

alındığını ortaya koymaktır. Örneklem olarak Elazığ’ın yerel gazeteleri olan Fırat, Gün ışı, 

Hakimiyet ve Haberkent gazeteleri seçilmiştir. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk haftadan 

itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında ) gazetelerin ilk sayfa 

haberleri incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Covid 19 salgının Elazığ gazetelerinde nasıl 

ele alındığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimler: Yerel basın, Covid 19, kamuoyu, gazete, sağlık iletişimi. 
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THE PRESENTATION OF COVID 19 NEWS IN LOCAL PRESS: EXAMPLE OF 

ELAZIG LOCAL NEWSPAPERS 

ABSTRACT 

Today, the press is considered as the fourth power. The press, which has basic functions such 

as informing, informing, entertaining and controlling, plays an active role in the development 

of a country. The press contributes a lot to the formation of a healthy public opinion. The local 

press, on the other hand, has an impact on the social, cultural, political, economic and many 

other areas of the region. It takes part in the formation of the local public and in the public. The 

local press is the voice of the region in which it is published. The local press and the public 

have information about the events in their cities, economic and social developments, and 

decisions taken. In this respect, the local press is the most important information source of the 

public. 

COVID-19 is a new pandemic disease. It first appeared in the Wuhan Province of China in late 

December. Later, the disease caused a worldwide epidemic. The virus is generally transmitted 

from person to person through droplets formed as a result of cough. Turkey has taken necessary 

measures as soon as it began to appear the first diseases. After reaching the outbreak in Turkey 

it has increased these measures. Many new decisions were taken within the scope of these 

measures. New applications are included to prevent the disease from spreading. The media has 

an important role in making these applications public. Local media outlets contribute to the 

local public's news about the disease. 

The aim of this study is to determine how Covid 19 epidemic news is presented in local 

newspapers of Elazig. As a sample, the local newspapers of Elazığ, Fırat, Günışığı, Hakimiyet 

and Haberkent newspapers were chosen. as seen from the first week of the epidemic n Turkey 

during a week (16 March-date between March 23, 2020) The first page of the newspaper 

articles were examined. Content analysis method was used during this review. The data 

obtained are presented in tables. It is tried to be explained how Covid 19 epidemic was handled 

in Elazig newspapers. 

Key Words: Local press, Covid 19, public opinion, newspaper, health communication. 

 

GİRİŞ 

2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve 2020 yılında bir salgın haline gelen Covid 19 virüsü, tüm 

dünyayı başta sağlık olmak üzere, ekonomik, siyasi, sosyal ve daha birçok alanda etkisi altına 

almıştır. Kamuoyunu bu hastalık ve getirileri konusunda bilgilendirmek için iletişim 

araçlarından yararlanılmıştır. Bu araçlardan biri de yerel gazetelerdir.  
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Kitle iletişim araçlarının birçok rolü bulunmakladır. Bu araçlar toplumun gözcüsü, temsilcisi 

gibi rollerin yanında bir de bilgilendirme rolüne sahiptir. Bu rol genellikle kendini ifadeyi 

kolaylaştırma, kamusal aklı ileriye götürme ve toplumun kendi geleceğini ortaklaşa belirlemeye 

olanak tanıma şeklindedir (Curran, 2002: 217). Kitle iletişim araçlarından yerel basında yerel 

halkı etkilemede önemli görevler üstlenmektedir. “Yerel basın, doğrudan bölge halkıyla iç içe 

yaşadığı için, bölgede gelişen olaylara çok daha yakındır. Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanır. 

Yerel halk, kendi gazetesinde kendi sorunlarını, gelişmelerini, sesini, yüzünü görür. Kendisiyle 

ilgili her şeyi daha yakından izler; olaylara daha yakından sahip çıkar” (Girgin , 2007: 247). 

Bulunduğu yörenin halkına birçok katkı sağlayan ve onları her konuda bilgilendiren yerel 

gazeteler, sağlık alanında da yerel halkın gözü ve kulağı olmaktadır. Sağlıkla ilgili farkındalık 

oluşturmak, kamuoyunu aydınlatmak ve sağlıkla ilgili daha birçok açıdan yerel kamuoyunu 

etkilemek için yerel gazeteler sağlık iletişimde kullanılmaktadır.  

Sağlık iletişimi, sağlıkla ilgili mesajların yayıldığı ve yorumlandığı bir süreçtir. Bu süreç, 

tedavi kararlarının alınması, değişen sağlık koşullarına uyum sağlanması ve sağlığı koruyucu 

faaliyetleri düzenlemek amacıyla sağlık hizmeti sunanlar ve sağlık hizmeti alanlar arasında 

sağlık bilgilerinin oluşturulması ve bu bilgilere erişim gibi konuları içermektedir. Aynı 

zamanda sağlık iletişimi ile toplumun sağlık konusundaki bilgi birikimi, tutum ve davranışları 

oluşturulup, hedef kitleye etki edilmeye çalışılmaktadır. Bunun için uzman kişilerin kitle 

iletişimi üzerinden yayılacak ikna edici mesajlar geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Doruk, 

2018: 42). Bu çalışmada dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınında yerel gazetelerin 

konuyla ilgili haberleri nasıl sunduğu açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.  Bunun için içerik 

çözümlemesi yöntemi kullanılmış ve Elazığ ili yerel gazeteleri bu yöntem ile bir hafta süresince 

incelenmiştir.  Hedef kitleyi sağlık konusunda bilgilendiren, tutum ve davranışlarını etkileyen 

gazetelerin, Covid 19 gibi dünyayı etkisi altına alan bir salgında yerelde ne tür etkileri 

olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE YEREL BASININ KULLANIMI 

Basın toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Bu nedenle birçok açıdan toplumsal yaşamı etkiler. 

Örneğin çevreyi temizlemek, nükleer silahlanmayı önlemek, sahte politikacıları yerinden 

etmek, fakirliği azaltmak gibi daha birçok konu üzerinde basının, toplumu harekete geçirme 

gücü vardır (Hargreaves, 2006: 11). Basın ulusal ve yerel şekilde örgütlenmiştir. Ulusal basın 

toplumun genelini etkileme gücüne sahipken, yerel basın da bulunduğu yörenin kamuoyunu 

etkilemektedir. 
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“Yerel basın, ülkenin çeşitli yörelerinde, özellikle büyük kentler dışındaki yerleşim 

birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde, günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayımlanan, 

yayımlandıkları yörenin haberlerini veren, sorunlarını dile getiren, halkın isteklerini ilgililere 

aktarmayı hedefleyen yazılı basın organlarıdır” (Ünal’dan aktaran Girgin ,2007: 245) 

Yerel basının işlevlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar:   

 Yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde kamu hizmetlerinin sağlıklı ve doğru biçimde 

halka duyurulması ve yönetenin halk adına denetlenmesi, kamuoyu oluşturulması, 

 Beldelerde yerel yönetimlerin hizmetlerinin duyurulması, yerel yönetici ve vatandaş 

ilişkisinin kurulması,  

 Ulusal iradenin doğru ve amaca uygun yansımasında gerekli demokrasi kültürünün 

yerleştirilmesidir (Gezgin, 2007: 177). 

Yerel basın halkı bilgilendirip, kamuoyu oluşumu sağlarken farklı konular üzerinde 

durmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de sağlıktır. Sağlık iletişimi disiplinler arası bir alandır. 

Sağlıkla ilgili olan konuların nasıl ele alındığını ifade eden insan iletişiminin alt sistemidir. 

Kısacası, insanlar arasında konusu sağlık olan her türlü iletişim sağlık iletişimidir(Tabak, 2006: 

23).Sağlık iletişiminde başarı için şunlar tavsiye edilmektedir:  

 Sağlık personeli ve hastalar insan iletişimi alanındaki yeterliliklerini geliştirmeli,  

 Sağlık hizmetlerinde ahlaki değerler ile etikten kaynaklı iletişim stratejileri 

değerlendirilmeli,  

 Sağlıkta kişilerarası empati geliştirilmeli, iletişim politikaları ve sağlık hizmeti 

sisteminin bürokratik prosedürleri insanileştirilmeli,   

 Sağlık hizmet sistemi içindeki katılımcılar arasında duyarlılık ve saygı,  farklı kültürler 

için geliştirilmeli,  

 Sağlık bilgilendirmesi doğru bir şekilde,  kişilerarası iletişimden kitle iletişimine kadar 

her türlü iletişim aracında stratejik olarak yayılmalıdır (Kreps ve Thornton’dan aktaran 

Doruk, 2018: 44-45). 

Haber, belgeseller, haber bültenleri, gazetelerin sağlık köşeleri ve sağlık sayfaları, 

televizyondaki sağlık programları, dizi ve filmler, sağlıkla ilgili mesajların iletildiği kitle 

iletişim ortamları olarak sıralanabilir(Çınarlı, 2008: 86). Özellikle toplumun doğru bir şekilde 

bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan iletişim araçları sağlık konusunda da  stratejik bir 

şekilde kullanılmalıdır. Kitle iletişim araçlarından yazılı basın,  sağlık için doğru 

kullanıldığında son derece yararlı bir araç halini almıştır.  
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Gazeteler aracılığıyla üretilen haber, toplumun yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak bilgi 

edinmesinde ve tutum geliştirmesinde etki gücü yüksek bir enformasyon türüdür. Gazetelerin 

verdiği haberler, toplumsal sorumluluk duygusuyla hareket ederek sağlığın her aşamasında 

hızlı ve  doğru  enformasyon  iletimini sağlayarak, bireylerde uygun tutum ve davranışların 

gelişmesine katkıda bulunabilir (Yıldız  ve Tanyıldızı, 2015: 123). Doğru bir sağlık haberciliği 

için en önemli unsurlardan biri, haberin okura sunulduğu andan sonraki denetimdir. Bu sürecin, 

konunun tüm taraflarının ortak ve birlikte davranmasıyla gerçekleşmesi gerekir. Bilgili bir 

kaynak, uzman bir sağlık-tıp habercisi, duyarlı bir yayıncılık politikası ve dikkatli bir okur eğer 

bu konuda etkin bir işbirliği gerçekleştirebilirse daha nitelikli sağlık ve tıp haberlerine 

ulaşılabilir (Yıldız’dan aktaran Karagöz 2012: 42). 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı Covid 19 salgını ile ilgili haberlerin Elazığ yerel gazetelerinde nasıl ele 

alındığını ortaya koymaktır. Çalışmada örneklem olarak Elazığ’ın yerel gazeteleri olan Fırat, 

Gün ışı, Hakimiyet ve Haberkent gazeteleri seçilmiştir. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk 

haftadan itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında ) gazetelerin ilk 

sayfa haberleri incelenmiştir.  

Çalışmada, inceleme yapılırken içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İçerik 

çözümlemesi, çeşitli söylemlere uygulanan bir takım araç ve tekniklerin bütünüdür. İçerik 

analizi, özellikle sosyal bilimlerde kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, başta 

toplumbilimlerinde olmak üzere kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla iletişim 

çalışmalarında önem kazanmaya başlamıştır (Aziz, 1990: 105; Taylan, 2011: 64). İçerik 

çözümlemesinin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Yapılan araştırmanın doğru olarak 

ilerlemesi için bir biri ile bağlantılı ve mantıksal ilişki içerisinde yapılandırılmış olması 

gerekmektedir. Bir çalışmada içerik çözümlemesinin temelini oluşturan kategoriler 

oluşturulurken beş koşula dikkat edilmektedir. Bunlar: 

- Kategoriler, çözümlenecek olan iletişim metninin bütün maddelerini içerecek ve bir 

kategoriye yerleştirilebilecek kadar kapsamlı olmalıdır. 

- Herhangi bir madde, kategorilerin yalnızca birine yerleştirilebilir olmamalıdır; bunun 

için de kategoriler eşsiz olmalıdır. 

- Kategoriler birbirinden bağımsız olmalıdır; yani bir maddenin bir kategoriye 

yerleştirilmesi diğer bir maddenin yerleştirilmesini etkilememelidir. 

- Kategoriler yalnızca bir sınıflandırma ilkesinden elde edilmelidir. 
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- Kategoriler, araştırmanın amacını yansıtmalıdır ( Tavşancıl ve Aslan, 2001, 74; 

Tanyıldızı, 2011: 7). Araştırmada da kategoriler oluşturulurken bu özellikler göz 

önünde bulundurulmuştur.  

ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR 

16- 23 Mart tarihleri arasında yedi gün süresince Elazığ yerel gazetelerinin birinci sayfalarına 

yönelik içerik analizi aşağıdadır. 

Tablo 1: Araştırma Süresince Elazığ İlinde İncelenen Gazetelerde Covid 19 Haberlerinin Diğer 

Haberlere Oranı 

 Gazetenin Adı Fırat 

Gazetesi 

Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet 

Gazetesi 

Haberkent 

Gazetesi 

Birinci sayfadaki 

koronavirüs 

içerikli haber 

sayısı 

Sayı Oran 

9      /  % 45 

Sayı Oran 

32  / % 64 

Sayı Oran 

34 / %43.03 

Sayı Oran 

47 / %58.02 

Birinci sayfadaki 

toplam haber 

sayısı 

20 58 79 81 

Yedi günlük süre içerisinde, koronavirüs içeriği noktasında en fazla habere yer veren gazete 

Haberkent Gazetesi olsa da toplam haber dağılımı incelendiğinde Günışığı  Gazetesi’nin % 64 

gibi ciddi bir oranda koronavirüs gündemine eğildiğini belirtmek doğru olacaktır.  Fırat 

Gazetesi bu süreçte birinci sayfasına çok az haber yansıtmış olsa da bu haberlerin %45’ni 

koronavirüs içerikli haberler oluşturmuştur. Hakimiyet Gazetesi de yedi gün süresince her ne 

kadar 34 haberini koronavirüs içeriği ile oluşturmuş olsa da farklı içerikli haberlere de 

gazetenin birinci sayfasında ağırlıklı yer vermiştir.  İncelenen gazetelerin ikisinde %40’ın 

üzerinde koronavirüs içerikli habere yer verilirken; bir gazete % 58’in üzerinden bir diğeri ise 

%64 gibi çok daha ciddi oranda koronavirüs içerikli haberlere yer vermiştir.  

Tablo2:  Koronavirüs içerikli haberlerde kaynak kullanımının olup olmadığına dair veriler 

Gazetenin adı Fırat Gazetesi Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet 

Gazetesi 

Haberkent 

Gazetesi 

Kaynak var Sayı Oran 

9 %100 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

5 %10.6 
 

Kaynak yok Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

32 %100 
 

Sayı Oran 

34 %100 
 

Sayı Oran 

42 %89.36 
 

Toplam haber 9 32 34 47 
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Fırat Gazetesi birinci sayfada koronavirüs içerikli haberlerinin tamamında kaynak göstermiştir. 

Günışığı ve Hakimiyet Gazeteleri ise koronavirüs içeriği ile oluşturdukları haberlerin hiç 

birinde kaynak göstermemiştir. Haberkent Gazetesi ise haberlerinin büyük çoğunluğunda 

kaynak göstermeyi tercih etmiştir. Verilere bakıldığında haberlerin kaynağını birinci sayfasına 

taşıyan ve buna en fazla özen gösteren gazete Fırat Gazetesi olmuştur. Haberkent Gazetesi de 

bu konuda özenli davranırken diğer iki gazete birinci sayfasına kaynak taşımamayı tercih 

etmiştir.  

Tablo 3: Koronavirüs içerikli haberlerde aktör kullanımına dair veriler 

Gazetenin 

adı 

Fırat Gazetesi Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet Gazetesi Haberkent Gazetesi 

Haber 

aktörü var 
Sayı Oran 

8 %88.88 
 

Sayı Oran 

16 %50 
 

Sayı Oran 

18 %52.94 
 

Sayı Oran 

27 %57.44 
 

Haber 

aktörü yok 

Sayı Oran 

1 %11.11 
 

Sayı Oran 

16 %50 
 

Sayı Oran 

16 %47.05 
 

Sayı Oran 

20 %42.55 
 

Toplam 

haber 

9 32 34 47 

Günışığı Gazetesi; haber aktörlü ve haber aktörsüz haberlerde eşit bir dağılım göstermiştir. 

Fırat Gazetesi haberlerinin büyük çoğunluğunda haber aktörlerine dayandırmıştır. Hakimiyet ve 

Haberkent Gazeteleri’de %50’nin üzerinde haber aktörlerine yer vermiştir. Genel olarak 

bakıldığında yerel gazetelerin büyük çoğunluğu haberlerinde haber aktörü kullanımına özen 

göstermiştir.  

Tablo 4: Koronavirüs haberleri kullanılırken haberlerin fotoğraflı ya da fotoğrafsız kullanımına 

dair veriler 

Gazetenin adı Fırat Gazetesi Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet 

Gazetesi 

Haberkent 

Gazetesi 

Fotoğraf var Sayı Oran 

9 %100 
 

Sayı Oran 

31 %96.87 
 

Sayı Oran 

34 %100 
 

Sayı Oran 

47 %100 
 

Fotoğraf yok Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

1 %3.125 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Toplam 9 32 34 47 
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Gazeteler, Covid 19 haberlerini büyük oranda fotoğraflar ile birlikte vermişlerdir.   Dört 

gazetede toplamda 122 haber koronavirüs ile ilgiliyken; bunların 121’i fotoğraflarla 

desteklenmiştir.  Sadece bir haberde görsele yer verilmemiştir. Elazığ yerel gazetelerinde Covid 

19 haberlerinde, fotoğraf kullanımı yoğun bir şekilde yapılmıştır. 

Tablo 5:  Koronavirüs içerikli haberlerin gazetenin birinci sayfasında nasıl 

konumlandırıldığına dair veriler 

Gazetenin adı Fırat Gazetesi Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet 

Gazetesi 

Haberkent 

Gazetesi 

Manşet Sayı Oran 

4 %44.44 
 

Sayı Oran 

2 %6.25 
 

Sayı Oran 

4 %11.76 
 

Sayı Oran 

2 %4.25 
 

Sürmanşet Sayı Oran 

5 %55.55 
 

Sayı Oran 

5 %15.62 
 

Sayı Oran 

13 %38.23 
 

Sayı Oran 

13 %27.65 
 

Diğer Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

25 %78.12 
 

Sayı Oran 

17 %50 
 

Sayı Oran 

32 %68.08 
 

Toplam 9 32 34 47 

 

Fırat Gazetesinin mizanpajından dolayı haberler ya sürmanşette ya da manşette 

konumlandırılmıştır. Fırat Gazetesi ve Hakimiyet Gazetesi  dört defa Covid 19 ile ilgili 

haberleri gazetelerin manşetlerinden yer vermişlerdir. Hakimiyet ve Haberkent gazeteleri diğer 

iki gazeteden daha fazla sayıda sürmanşet haberlerine yer vermiştir. Sürmanşet ve manşet 

dışında konumlandırılan haberlerde de Günışığı Gazetesinin oranı %78’in üzerindedir. 
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Tablo 6: Koronavirüs içerikli haberlerin hangi tür haberler içinde yer aldığı  

Gazetenin adı Fırat Gazetesi Günışığı 

Gazetesi 

Hakimiyet 

Gazetesi 

Haberkent 

Gazetesi 

Siyaset Sayı Oran 

2 %22.22 
 

Sayı Oran 

3 %9.37 
 

Sayı Oran 

5 %14.70 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Asayiş Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

4 %12.50 
 

Sayı Oran 

1 %2.94 
 

Sayı Oran 

2 %4.25 
 

Güncel Sayı Oran 

1 %11.11 
 

Sayı Oran 

12 %37.50 
 

Sayı Oran 

17 %50 
 

Sayı Oran 

20 %42.55 
 

Ekonomi Sayı Oran 

2 %22.22 
 

Sayı Oran 

7 %21.87 
 

Sayı Oran 

5 %14.70 
 

Sayı Oran 

12 %25.53 
 

Spor Sayı Oran 

2 %22.22 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

1 %2.94 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sağlık Sayı Oran 

1 %11.11 
 

Sayı Oran 

5 %15.62 
 

Sayı Oran 

4 %11.76 
 

Sayı Oran 

5 %10.63 
 

Eğitim Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

1 %3.12 
 

Sayı Oran 

1 %2.94 
 

Sayı Oran 

3 %6.38 
 

Dış politika Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Magazin Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Kültür-Teknoloji Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Dini Sayı Oran 

1 %11.11 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

0 0 
 

Sayı Oran 

5 %10.63 
 

Toplam 9 32 34 47 

Koronavirüs içerikli haberleri siyasi formda sunan gazeteler Fırat, Hakimiyet ve Günışığı 

olurken, Haberkent Gazetesi koronavirüs içerikli haberleri siyasi formda şekillendirmemiştir. 

Bu süreçte ağırlıklı olarak güncel bilgiler sunmayı tercih etmiştir.  Spor haberlerinde en fazla 

koronavirüs konusunu işleyen gazetenin ise Fırat Gazetesi olduğu gözlemlenmektedir. Dört 

yerel gazetede bu süre içerisinde magazin, dış politika, kültür- teknoloji türündeki haberlerin 

hiç birinde koronavirüs konusunu işlenmemiştir.  Koronavirüsü sağlık haberleri içerisinde en 

fazla ele alan gazete ise Günışığı  Gazetesi olmuştur.  
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Virüsün dini ritüelleri kısıtlıyor oluşunu da en fazla Haberkent Gazetesi ele almıştır. Ayrıca 

dört gazetenin dördünde de koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerine son derece geniş 

çerçevede yer verdiğini belirtmek mümkündür. Salgın süresince ortaya çıkan asayiş haberlerine 

de en fazla yer veren gazete Günışığı Gazetesi olmuştur.  

SONUÇ 

Toplum sağlığının korunmasında ve toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesinde çok 

önemli bir faktör olan sağlık iletişimi, kişiler arası iletişim açısından ele alınabileceği gibi kitle 

iletişimi düzeyinde de ele alınabilmektedir. Hastalıkların risklerinin düşürülmesinde ve tedbir 

alınmasında sağlık iletişiminin rolü büyüktür. Özellikle kitle iletişim teknolojisinin gelişmesi 

ile birlikte, kitle iletişim araçları vasıtası ile birçok kişiye ulaşarak bilgi aktarmak daha kolay 

hale gelmiştir. Yerel kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkili olan yerel gazeteler, sağlık 

iletişiminde de kamuoyunu bilgilendirmek için kullanılmaktadır. İnsan sağlığı başta olmak 

üzere, siyasi, ekonomik ve sosyal birçok sonucu olan Covid 19 salgının Elazığ yerel basınında 

nasıl ele alındığını ortaya koymaya çalışan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.  

- Elazığ yerel gazetelerinin incelenen süre içerisinde ilk sayfada yer alan haberlerinin 

%50’den fazlası Covid 19 salgını ile ilgilidir. 

- Haberlerin kaynağını birinci sayfasına taşıyan ve buna en fazla özen gösteren gazete 

Fırat Gazetesi olmuştur. Haberkent Gazetesi de bu konuda özenli davranırken diğer iki 

gazete birinci sayfasına kaynak taşımamayı tercih etmemiştir. 

- İncelenen yerel gazetelerin büyük çoğunluğu haberlerinde haber aktörü kullanımına 

özen göstermiştir. 

- İncelenen yerel gazetelerin 4 de 3 ü Covid 19 haberlerini ya sürmanşet ya da manşetten 

vermiştir 

- Dört gazetede toplamda 122 haber Covid 19 ile ilgiliyken; bunların 121’i fotoğraflarla 

desteklenmiştir.  Korona virüs haberlerinin tamamına yakını fotoğraf ile 

desteklenmiştir. 

- Korona virüs içerikli haberleri siyasi formda sunan gazeteler Fırat, Hakimiyet ve 

Günışığı olurken; Haberkent Gazetesi korona virüs içerikli haberleri siyasi formda 

şekillendirmemiştir. Bu süreçte ağırlıklı olarak güncel bilgiler sunmayı tercih etmiştir.  

-  Spor haberlerinde en fazla korona virüs konusunu işleyen gazetenin ise Fırat Gazetesi 

olduğu gözlemlenmektedir. Dört yerel gazetede bu süre içerisinde magazin, dış politika, 

kültür- teknoloji türündeki haberlerin hiç birinde korona virüs konusu işlenmemiştir.   
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- Korona virüsü sağlık haberleri içerisinde en fazla ele alan gazete ise Günışığı Gazetesi 

olmuştur. 

Genel bir değerlendirme yapılırsa,  Covid 19 salgını Elazığ yerel gazetelerinde geniş ölçüde ele 

alınmıştır. Konu önemli olduğu için manşet ya da sürmanşetten verilmiştir.  Haberler ele 

alınırken siyasi ağırlıklı kullanımına geniş ölçüde yer verilmiştir. Sağlık haberleri açısından 

konunun ele alınışı yeterli düzeyde olmamıştır. Covid 19’un sağlık dışında siyasi ve ekonomik 

birçok getirisi olduğu doğrudur. Ancak bu konuda öncelikli olan insan sağlığı olmalıdır.  
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE TWITTER ÜZERİNDEN SİYASİ KAMPANYALAR: 

2018’DEKİ TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE  

MERAL AKŞENER VE MUHARREM İNCE’NİN TWEETLERİ 

 
Dr. Şebnem CANSUN 

Siyaset Bilimci, Frankfurt am Main 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’deki 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, merkez sağdaki partinin 

(İYİ Parti) adayı Meral Akşener ile kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan partinin 

(Cumhuriyet Halk Partisi) adayı Muharrem İnce’nin tweetleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın 

amacı kadın ve erkek siyasi adayların twitter’daki seçim kampanyalarını toplumsal cinsiyet 

bağlamında değerlendirmektir. Araştırmada adayların 1 Mayıs 2018 - 30 Haziran 2018’deki 

tweetleri içerik analiziyle incelenmiştir. Kadınsı ve erkeksi özelliklerin geleneksel ve bu 

nedenle cinsiyetçi sınıflandırmasına dayanarak, şefkat, duygululuk, anlayış, aile merkezcilik 

gibi özellikler kadınsı, sertlik, agresiflik, başarı merkezcilik, işinde ehillik [sic.] gibi özellikler 

erkeksi sayılmıştır. Kadınsı ve erkeksi konuların cinsiyetçi sınıflandırmasında, eğitim, sanat, 

sağlık, sosyal güvenlik, çevre, kız çocukları ve kadınlar, toplumsal cinsiyet, insan hakları ve 

hayvan hakları, aile, yoksulluk gibi konuların kadınsı konular; milli savunma, askeriye, 

silahlanma, terör, savaş, dış politika, uluslararası ilişkiler, suç, ticaret, ekonomi, bilim ve 

teknoloji gibi konuların erkeksi konular varsayıldığı görüşünden yola çıkılmıştır. İki aylık 

dönemdeki 644 tweetiyle Akşener 440 tweet atan İnce’nin önüne geçmişken, ay bazında da 

öndededir. Akşener’in tweetlerinin %97’si, İnce’nin tweetlerinin %75’i orjinal tweetlerdir. 

Akşener tweetlerinin %40’ında erkeksi özelliklerinin, %29’unda kadınsı özelliklerinin altını 

çizmiştir. Geri kalan %31’lik tweetlerinde cinsiyetle ilgili bilgi yoktur. İnce %58 cinsiyet 

yanlılığı göstermeden tweet atmıştır. Tweetlerinin %25’inde erkeksi özelliklerininin, 

%17’sinde kadınsı özelliklerininin altını çizmiştir. Akşener tweetlerinin %38’inde kadınsı, 

%31’inde erkeksi konuları sahiplenmiştir. İnce tweetlerin %31’inde kadınsı, %12’sinde erkeksi 

konuları sahiplenmiştir. İnce’nin kadınsı varsayılan konuları erkeksi varsayılan konulardan 

daha çok sahipleniyor olması, sosyal demokratların eşitlik, adalet ve dayanışmaya, kadınsı 

olduğu varsayılan konulara önem vermesiyle açıklanabilir. Akşener’in ise erkeksi özelliklerini 

öne çıkarması, erkeklerle ilintilendirilen konulara odaklanması, kadın olarak karşılaştığı 

toplumsal cinsiyet çıkmazını aşma stratejisinin parçası olarak düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: adaylık, twitter, toplumsal cinsiyet, Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi  
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GENDER AND POLITICAL CAMPAIGNS VIA TWITTER:  

THE TWEETS OF MERAL AKSENER AND MUHARREM INCE  

IN THE TURKISH PRESIDENTIAL ELECTION IN 2018 

 

ABSTRACT 

In this study, the tweets of Meral Akşener, the candidate of the center right party (İYİ Parti) 

and those of Muharrem İnce, the self-declared social democrat party (Cumhuriyet Halk Partisi), 

were evaluated during Turkey’s 2018 presidential election. This study aims to evaluate the 

election campaigns of female and male candidates via twitter from a gender perspective. This 

study analyzed the tweets leveraging content analysis between May 1, 2018 and June 30, 2018. 

Based on the traditional and therefore sexist classification of what female and male traits are, 

characteristics such as compassion, emotionalism, comprehension, family-centeredness are 

considered as female; whereas, toughness, aggressivity, success-orientedness, work 

competence [sic.] are considered as male. The sexist classification of female and male issues 

considers topics such as education, art, healthcare, social security, environment, girls and 

women, gender, human rights and animal rights, family, poverty as the so-called female 

issues; national security, military, armement, terror, war, foreign policy, international 

relations, crime, trade, economy, science and technology as the so-called male issues.  Akşener 

with her 644 tweets is ahead of İnce who has 440 tweets in the two months period, whilst 

beating him also in the individual months. 97% of Akşener’s tweets and 75% of İnce’s tweets 

are original tweets. Akşener highlights her male traits in 40% of her tweets and her female 

traits in 29% of her tweets. There is no gender trait in the residual 31% of them. İnce tweeted 

with no particular gender bias 58% of the time. He highlighted his male traits in 25% of his 

tweets, his female traits in 17% of his tweets. Akşener embraced female issues in 38% of her 

tweets and male issues in 31% of her tweets. İnce embraced female issues in 31% of his tweets 

and male issues in 12% of his tweets. İnce’s embracement of the so-called female issues more 

than the male issues could be explained by the importance social democrats give to equality, 

justice and solidarity, which in turn considered as part of female issues. Akşener’s emphasis on 

her male traits, her focus on male related issues could be considered as part of her strategy to 

overcome the gender double-bind that she encounters as a woman. 

Keywords: candidacy, twitter, gender, Turkey, presidential election 
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1. GİRİŞ 

Geleneksel sosyal rol kuramı kadınların ılımlılık, anlayışlılık, şefkatlilik ve benzeri, 

erkeklerinse sertlik, iddiacılık, işinde ehillik ve benzeri özelliklere sahip olduğunu varsayar 

(Huddy ve Terkildsen, 1993). Rol uyumu kuramıysa liderlik pozisyonlarının agresiflik, hırs, 

hakimiyet gibi erkeksi özelliklerle bağdaştırıldığı için erkeklere uygun varsayıldığını, 

kadınlarınsa nezaket ve sempati benzeri özelliklerle bağdaştırıldıkları için bu pozisyonlara 

uymayacağını ileri sürer (Simon ve Hoyt, 2008). Bu cinsiyetçi yaklaşım, ekonomi, askeriye, dış 

politika, teknoloji, bilim, suç, terörizm gibi konuları “erkeksi konu” (males issues), eğitim, 

sağlık, insan hakları, hayvan hakları, sanat, çevre ve toplumsal yardım gibi konuları “kadınsı 

konu” (female issues) kabul eder; siyasetçilerin cinsiyetleriyle ilintilendirilen konularla 

ilgilendiklerini ve bu konulardaki sorunları çözmeye eğilimli olacağını iddia eder (Örneğin 

Huddy ve Terkildsen, 1993; McDermott, 1998). Günümüzde de varlığını sürdürebilen bu 

cinsiyetçi beklentiler kadın siyasetçilerin “toplumsal cinsiyet çıkmazı” (gender double-bind) 

denilebilecek sorunla karşılaşmasına neden olur. Çünkü kadın siyasetçiler kadınsı varsayılan 

özellikler ve konuları sahiplendiklerinde liyakatsizlikle, bunu yapmadıklarında ise 

erkekleşmekle suçlanırlar (Jamieson, 1995; Cansun, 2013: 184). Bu çerçeveye medyanın kadın 

siyasetçileri cinsiyetçi bir mercekle sunup sunmadığı tartışmaları da eklenecek olursa, ki bu 

tartışmaların varlığı da cinsiyetçiliğin devam ettiğine işaret eder, kadın siyasetçilere 

vatandaşlara kendilerini aracısız ifade etme ve diledikleri gibi sunma imkanı veren sosyal 

medyanın önemi daha iyi anlaşılır (Medyanın kadın siyasetçilere yaklaşımının negatif, pozitif 

ve nötr olduğuna dair örneklerle ilgili literatür bilgisi için bkz. Haraldsson et. al., 2018).  

Bu çalışma, modern dönem siyasi kampanyalarının parçası olan twitter kullanımına, Türkiye’de 

2018 cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, bir kadın ve bir erkek adayın tweetlerine 

odaklanmakta, bunları başta toplumsal cinsiyet açısından olmak üzere, karşılaştırma ve 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma için merkez sağdaki İYİ Parti’nin adayı Meral 

Akşener ile kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 

adayı Muharrem İnce’nin 1 Mayıs 2018 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında resmi 

hesaplarından paylaştıkları tweetler incelenmiştir. Burada ilgilenilen kadın ve erkek 

siyasetçinin tweetlerinde başta geleneksel toplumsal cinsiyet beklentileri açısından olmak üzere 

farklılık olup olmadığını görmek; cinsiyetçi bir bakışla söylenecek olursa, kadınsı varsayılan 

özellikler mi, yoksa erkeksi varsayılan özellikler mi sergilediklerini, kadınsı varsayılan konuları 

mı, yoksa erkeksi varsayılankonuları mı sahiplendiklerini incelemektir. 
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Bu çalışma ve benzeri çalışmalar, cinsiyetçi kategorileri sabit veri olarak kabul etmeleri 

nedeniyle, zaten var olan cinsiyetciliğin sürdürülmesine neden olabileceklerine dair eleştiri 

alabilirler. Ancak, olası böyle bir eleştiriyi irdelemek, ya da genel anlamda kadınların sosyal ve 

siyasal alandaki varlık mücadelesinde, medya temsillerinde karşılaştığı cinsiyetçiliğin nedenleri 

ile çözümlerini incelemek bu çalışmanın konusu değildir. Çalışmanın amacı Toplumsal 

Cinsiyet ve Siyaset uluslararası literatüründeki, kadın ve erkek siyasi adayların sosyal medya 

kullanımlarını geleneksel toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendiren araştırmalar silsilesinin 

Türkiye ayağını gerçekleştirmektir. 

Çalışmada ele alınan Twitter 2006’dan beri kullanımda olan bir mikro blogging servisidir. 

Fikirleri resim ve video ekleme imkanı da sunarak, 140 harfle, ki bu sayı 2017’de 280’e 

çıkmıştır (Dassanayake, 17 Kasım 2017) paylaşma imkanı sunar. Twitter’ın siyasetçiler ve 

vatandaşlar arasındaki mesafeyi kapatıp kapatamayacağı, siyasi güç dengelerini değiştirip 

değiştiremeyeceği ve Habermas’ın kamusal alanına ne kadar yakın olabildiği sıklıkla 

sorgulanmaktadır (Vergeer, 2015). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli olansa, 

twitter’da siyasetçilerin, geleneksel medyanın filtresinden, iletişim bilimleri diliyle “eşik 

bekçiliğinden” (gatekeeping) geçmeden, kendilerini anlatma imkanı bulmasıdır. Türkiye’deki 

2018 cumhurbaşkanlığı seçimi bir kadın aday çıkması nedeniyle siyasetçi kadınların sosyal 

medyada kendilerini ifade şeklini incelemek açısından araştırmacılara güzel bir fırsat 

sunmuştur. 

Karşılaştırma amaçlı olarak, 2014’den beri cumhurbaşkanlığında bulunan ve  pozisyonu 

itibariyle söyleminin muhalefet adaylarınınkinden farklı olacağı düşünülen Tayyip Erdoğan’ın 

değil, muhalefet kanadından bir erkek adayın seçilmesi uygun görülmüştür. Hatırlanacağı 

üzere, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Adalet ve Kalkınma Partisi adayını desteklemesi 

nedeniyle, kendi adayı olmamıştır. Halkların Demokratik Partisi adayı Selahattin Demirtaş 

hapiste olması nedeniyle geleneksel bir kampanya yürütememiştir. Saadet Partisi adayı Temel 

Karamollaoğlu ile Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise, gerek seçim öncesi anket öngörüleri 

ve seçim sonuçlarında çok daha az destek bulmuş1 gerekse seçim döneminde medya tarafından 

görece daha az ele alınmıştır (Gazete Duvar, 1 Haziran 2018). Bu nedenle, Akşener ile 

karşılaştırılmak üzere, muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında ön plana çıkan ve kabaca 

Akşener ile aynı oranlarda destek gören Muharrem İnce seçilmiştir. 

 

                                                             
1 2018 cumhurbaşkankanlığı seçimlerinde Demirtaş oyların % 8.40, Karamollaoğlu % 0,89 ve Perinçek % 

0,20’sini almıştır (T.C. Yüksek Seçim Kurulu, 2018a). 
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Meral Akşener (doğum tarihi 1956) ve Muharrem İnce’nin (doğum tarihi 1964) ortak özelliği 

ikisinin de eğitimci, evli ve bir çocuklu olmasıdır. Akşener Bursa Kız Öğretmen Lisesi’ni 

bitirmesinin ardından, tarih üzerine, İstanbul Üniversitesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi’nde 

yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  

Önce öğretmen sonra akademisyen olarak çalışmıştır. Ağabeyinin MHP’li olması nedeniyle 

gençliğinde bu partiye yakın dursa da aktif politikaya merkez-sağdaki Doğru Yol Partisi’nde 

(DYP) girmiştir. 1990’lı yıllarda DYP, 2000’li yıllarda MHP’den olmak üzere, toplam beş 

dönem milletvekilliği yapmıştır.  

Ayrıca DYP’deyken Türkiye’nin ilk kadın İçişleri Bakanı (1996-1997) olmuş, MHP’de olduğu 

dönemde iki dönem Meclis Başkan Vekilliği (2007-2015) yapmıştır. 2015’de adının fazla ön 

plana çıkması nedeniyle partisinin başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüştür. Sonrasındaki 

süreçte, 2017’de aynı partideki bazı yol arkadaşlarıyla başı çektiği bir grupla merkez-sağda 

konumlanan İYİ Parti’yi kurmuş ve genel başkanı olmuştur (BBC, 11 Kasım 2017). Akşener 

milliyetçi muhafazakar çizgidedir. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde 255,582 vatandaşın 

imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmuştur, ki kendisine en yakın aday Saadet Partisi adayı 

Temel Karamollaoğlu ancak 167,967 imza alabilmiştir (Basın İlan Kurumu, 10 Mayıs 2018). 

24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener oyların %7,29’unu (T.C. 

Yüksek Seçim Kurulu, 2018a), aynı gün yapılan genel seçimlerde partisi ise oyların %9.96'sını 

almıştır (T.C. Yüksek Seçim Kurulu, 2018b). Muharrem İnce Balıkesir Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunudur ve çeşitli liselerde çalışmıştır. 

Gençliğinden beri CHP’de siyaset yapmış, 2002’den 2018 seçimlerine dek bu partinin 

milletvekili olmuştur. İnce 2014 ve 2018’de CHP başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na parti 

başkanlığı için rakip olmuş, ancak seçilememiştir. 2018’de ise partisi İnce’yi cumhurbaşkanı 

adayı göstermiştir. İnce’nin adının duyulması, ki aynı zamanda sosyal medyayla ilişkisi 

çerçevesinde de önemlidir, kendisinin başta 2009 bütçe görüşmelerindeki konuşması olmak 

üzere, sivri konuşmalarının sosyal medyada yayılmasıyla olmuştur (Köker, 2018). Partisi gibi 

sosyal demokrat bir çizgidedir. Burada makalenin ana konusu olmadığı için CHP’nin ne kadar 

sosyal demokrat olduğu konusuna girilmeyecektir. 24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde İnce oyların %30,64’unu (T.C. Yüksek Seçim Kurulu, 2018a), aynı gün yapılan 

genel seçimlerde partisi oyların %22,65’ini almıştır (T.C. Yüksek Seçim Kurulu, 2018b). 

Burada cumhurbaşkanı adayı olduğunda partili kimliğini bırakan ve herkesin cumhurbaşkanı 

olacağına dair söz veren İnce’nin partisinden %7,99 daha fazla puan aldığı görülmüştür. 
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Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki tweetlerinin 

karşılaştırılması, aday siyasetçilerin sosyal medya kullanımlarına ve bu kullanımın toplumsal 

cinsiyet bazlı değerlendirmelerine dair hem Türkiye’deki literatüre hem de uluslararası 

literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de milletvekillerinin (Özçetin, 2013), siyasi liderlerin (Sancar, 2013), iktidar ve 

muhalefetteki kadın vekillerin (Mengü et. al., 2018), veyahut da yerel seçimlerde belediye 

başkan adaylarının (Çetin, 2015) twitter kullanımları üzerinden örneklenebilecek çalışmalar 

daha önce yapılmıştır. Ancak adaylık süreci kapsamında siyasetçilerin twitter kullanımında 

toplumsal cinsiyet perspektifi daha önce işlenmemiş bir konudur. Bu çerçevede bu çalışma bir 

ilktir. Kadın adayların twitter kullanımını erkek adaylarınki ile karşılaştıran yurt dışında 

çalışmalar vardır ve burada bunlara birkaç örnek sunulacaktır.  

Siyasetçi adayların twitter kullanımında toplumsal cinsiyet farklarını inceleyen çalışmalardan 

biri Amerika’daki 2010 Kongre seçim dönemine odaklanmıştır. Kadın ve erkek toplam 884 

adayın 483’ünün twitter kullandığı anlaşılmış, bu hesaplar altı ay boyunca takibe alınmıştır. Bir 

anahtar kelime ve kavram listesi üzerinden yapılan değerlendirmede, kadın adayların toplumsal 

cinsiyet klişelerini ve dezavantajlı pozisyonlarını kırmak adına twitter’ı kampanyalarına almaya 

erkek adaylardan daha eğilimli olduğu, daha çok tweet atmış Cumhuriyetçi kadın adayların 

oylarını yükselttiği ve en çok tweet atan adayın Cumhuriyetçi Anna Little olduğu ileri 

sürülmüştür (Wagner et. al., 2007). 

Başka bir çalışmada Amerika’daki 2012 Temsilciler Meclisi seçimini kazanan tüm kadın ve 

erkek siyasetçilerin tweetlerine içerik analizi yapılmıştır (Evans, 2016). Seçimden iki ay 

öncesinden seçime kadarki zaman dilimiyle, seçimden yedi ay sonraki tweetleri, kadınsı ve 

erkeksi konuları içerip içermediklerine göre kodlanmıştır. Kadınlar kadınsı konulara 

erkeklerden daha çok zaman ayırmışlar, ancak hem seçim dönemi hem de sonrasında erkeksi 

konularla da, örneğin ekonomiyle de, ilgilenmişlerdir. Anlamlı bir fark olmasa da kadınlar, 

erkeksi konularda, hem seçim dönemi hem de sonrasında erkeklerden daha fazla tweet 

atmışlardır.   

Bir başka çalışmada Amerika’daki 2012 Temsilciler Meclisi seçiminden iki ay önceden 

başlayarak tüm adayların tweetleri mesajların tarz ve konusu açısından (kadınlarla 

ilintilendirilme durumuna göre) incelenmiştir (Evans ve Clark, 2015).  

Bu çalışmada siyasetçilerin cinsiyetlerinin onların iletişim tarzlarını etkilediği, kadın adayların 

erkek adaylardan anlamlı farkla saldırı tarzı mesajlar kullandığı ve kadınsı konularda yüksek 

oranlarda yazdıkları ileri sürülmüştür. 
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Bir diğer çalışmada Amerika’daki 2012 ve 2014 Senato seçimlerinde adayların twitter 

kullanımı toplumsal cinsiyet ve partileri kapsamında içerik analiziyle karşılaştırılmıştır (Just et. 

al., 2016). Her iki dönem için de farklı parti ve cinsiyetten toplam 10 adayın takip edildiği bu 

çalışmada mesaj konuları, paylaşılan resimler, retweet ve beğeni sayıları incelenmiştir.  

Bu çalışmada kadın ve erkek adayların twitter’ı aynı sıklıkta kullandığı, benzeri konulara 

odaklandığı, kadın adayların daha çok retweetlendiği ve beğenildiği iddia edilmiştir. Ayrıca 

fotoğraflarda kadınlar, erkeklerle karşılaştırıldığında, daha çeşitli ırklardan kişilerle 

görülmektedir. 

Amerika odaklı başka bir çalışmada, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde iki aday, 

Donald Trump ve Hillary Clinton’ın websayfaları ve tweetleri toplumsal cinsiyet açısından 

değerlendirilmek üzere içerik analizine tabi tutulmuştur (Lee ve Lim, 2016). Clinton erkeksi 

özelliklerine ve kadınsı konulara ağırlık vermişken, Trump erkeksi konuları sahiplenmiş, kendi 

özelliklerine kadınsılık ya da erkeksilik açısından özel önem vermemiştir. Clinton’ın 

mesajlarının ¾’ü orijinal tweetken Trump’ın tweetlerinin yarısı başkalarını retweetleme ya da 

vatandaşlara cevap niteliğindedir. İçerik açısından Clinton en çok kamusal sorunlardan 

bahsetmiş, Trump başkalarını destekleme mesajları atmıştır. Clinton tweetlerinde grafik, video, 

resim ve linkleri sıklıkla kullanırken (%58,3), Trump daha çok yalnız yazı olan mesajlar (%79) 

atmıştır. Çalışmada iki adayın farklılıklarının çoğunun cinsiyet ve parti temelli olduğu ileri 

sürülmüş, kültürler arası örneklerin çoğaltılması ihtiyacının altı çizilmiştir.  

Diğer ülkelere dair çalışmalara bakılacak olursa, başka bir çalışmada 2014 Avrupa seçimlerinde 

İsveç’teki kadın ve erkek adayların twitter kullanımına, seçim öncesi, sonrası ve seçim 

sürecinde, toplam beş ay boyunca bakılmış, ayrıca siyasetçilere sosyal medya kullanımları 

üzerine anket uygulanmıştır (Sandberg ve Öhberg, 2017). Atılan tweet sayısı, @ kullanımları, 

retweet sayıları, hashtaglar (#), link’li tweetler incelenmiştir. Bu çalışmada, kadın adayların 

twitter’ı erkeklerden daha önemli ve faydalı bulduğu, daha fazla kullandığı, ancak seçim 

dönemindeki tweet sayısında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı farklılık bulunmadığı iddia 

edilmiştir.  

Yurt dışı literatürde kadın adayların tweetlerini kendi aralarında karşılaştıran çalışmalar 

bulunmuşsa da, kadın ve erkek aday karşılaştırmasına girmedikleri için burada 

detaylandırılmamıştır (Japonya’da 2013 genel seçimlerinde, dört kadın adayın tweetlerinn 

karşılaştırılması için bkz. Lee ve Lee, 2015, Yeni Zelanda’da 2014 genel seçim 

kampanyasında, Ulusal Parti’den Nikki Kaye ve İşçi Partisi’nden Jacinde Ardern’in tweetleri 

için bkz. Fountaine, 2017).  
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3. YÖNTEM 

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasındaki bir kadın ve bir erkek adayın 

tweetlerini karşılaştıran bu çalışma kapsamında, Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin resmi 

twitter hesaplarından 1 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında atılmış tweetlerine içerik 

analizi yapılmıştır.  

Tweetler önce tarihleri, orijinal tweet ya da retweet olmaları, resim ve video içerip 

içermemeleri, aldıkları mesaj, retweetlenme ve beğeni sayıları not edilerek excel tabloya 

aktarılmıştır. Ardından yine excel’de, kadınsı veya erkeksi özellikleri, kadınsı veya erkeksi 

konuları içerip içermemeleri, cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun partisi AKP’ye eleştiri içerip 

içermemeleri, hangi konuları kapsadıkları, seçim vaadi içerip içermemeleri üzerinden bir 

sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Kadınsı ve erkeksi özelliklerin geleneksel/cinsiyetçi 

sınıflandırmasında, şefkat, duygululuk, anlayış, aile merkezcilik gibi özellikler kadınsı, sertlik, 

agresiflik, başarı merkezcilik, işinde ehillik [sic.] gibi özellikler erkeksi sayılmıştır (Örneğin 

Huddy and Terkildsen, 1993). Kadınsı ve erkeksi konular sınıflandırmasında, eğitim, sanat, 

sağlık, sosyal güvenlik, çevre, kız çocukları ve kadınlar, toplumsal cinsiyet, insan ve hayvan 

hakları, aile, yoksulluk gibi konuların kadınsı konular; milli savunma, askeriye, silahlanma, 

terör, savaş, dış politika, uluslararası ilişkiler, suç, ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji gibi 

konuların erkeksi konular varsayıldığı görüşünden yola çıkılmıştır (Örneğin Evans, 2016). 

Kodlama ve değerlendirme ilk olarak Ekim 2018’de yapılmıştır. Güvenirlik yükseltme amaçlı 

Şubat 2019’da her 5 tweet’den 1’i yeniden kodlanmıştır. Siyasetçilerin paylaştıkları resimler ve 

videolar (seçim konuşmaları) bu araştırmanın kapsamı dışında tutulmuş, yalnızca yazılı 

mesajlarına odaklanılmıştır. Kodlamanın en son aşamasında, siyasetçilerin ele aldıkları konular 

gruplanmış ve toplam 9 kategori çıkarılmıştır. Bu kategoriler seçim kampanya bilgisi, devlet 

yönetimi, ekonomi, eğitim, adalet, sosyal dayanışma, milliyetçilik, din ve spor’dur. Birkaç 

örnek verilecek olursa, Muharrem İnce’nin Odatv’den retweetlediği “Muharrem İnce’nin, 

Ergenekon davasında FETÖ’cü hakime direniş görüntüleri ilk kez Odatv’de 

https://odatv.com/muharrem-incenin-fetoye-direnis-goruntuleri-ilk-kez-odatvde-22061840.html 

…” (22 Haziran 2018) “adalet” kategorisinde kodlanmış, ancak cinsiyetçi yaklaşım bakışıyla 

özellik ve konu değerlendirmesi sütunları, tweet’de böyle bir bilgi bulunamadığı için, “nötr” 

olarak belirtilmiştir. 

Muharrem İnce’nin “OHAL’i derhal kaldıracağız. Hakkını, hukukunu arayabileceğin bir adalet 

düzeni kuracağız. Türkiye özgürlükler ülkesi olacak. Size söz veriyorum! #başaracağız” (15 

Haziran 2018) tweeti “adalet” kategorisinde, iddiacılık içerdiği için geleneksel cinsiyetçi bakış 

değerlendirmesinde erkeksi özellikli olarak, hukuk ve yönetim ağırlıklı olduğu için erkeksi 
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konulu olarak kodlanmış, “Barışacağız. Kardeşlik köprülerini yeniden kuracağız. Kimse 

kimsenin diline, dinine, mezhebine, başörtüsüne karışmayacak. Bizi birbirimize düşman 

edenlerden kurtulacağız. Size söz veriyorum! #başaracağız” (15 Haziran 2018) tweeti “adalet” 

kategorisinde, iddacılık içerdiği için erkeksi özellik, sosyal yaşam odaklı olduğu için kadınsı 

konulu olarak kodlanmıştır.  

Akşener’in “Hayırlı cumalar” tweeti (18 Mayıs 2018) “din” kategorisinde, cinsiyetçi yaklaşım 

bakışıyla özellik ve konu değerlendirmesi sütunları “nötr” olarak değerlendirilmiştir. “Dün 

iftarda Filistinli ailelerle buluştuk. Hak yerini buluncaya kadar onların davası bizim davamız 

olacaktır. Türkiye varolduğu sürece Filistin yalnız değildir. #YüzünüGüneşeDönTürkiye” 

tweeti (18 Mayıs 2018) “din” kategorisinde, iddicacılık içerdiği ve siyaset odaklı olduğu için 

erkeksi özellik ve erkeksi konulu başlıklarında kodlanmıştır. “Dün orucumuzu Keçiören’de 

genciyle yaşlısıyla hep birlikte açtık. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın, dualarımızı ve 

ibadetlerimizi kabul eylesin” (26 Mayıs 2018) yine “din” kategorisinde, ancak sosyal 

dayanışma odaklı olması ve siyasete dönük bilgi içermemesi nedeniyle kadınsı özellik ve 

kadınsı konu başlıklarında kodlanmıştır. Son olarak, araştırmamızda AntConc derlem 

çözümleyici yardımıyla tweetleri üzerinden siyasetçilerin en sık kullandıkları kelimelerin listesi 

çıkarılmış, söylem dillerindeki farklılık ve benzerlikler açıklığa kavuşturulmuştur (Anthony, 

2014).  

4. BULGULAR  

1 Mayıs - 30 Haziran 2018 arasında Akşener toplam 644, İnce 440 tweet atmıştır. Akşener 

Mayıs ayında 335 tweet (%52), Haziran ayında 311 tweet (%48) atmıştır. İnce ise Mayıs ayında 

166 tweet (%38), Haziran ayında 274 tweet (%62) atmıştır. İki siyasetçinin paylaştığı tweet 

sayıları karşılaştırıldığında, Akşener’in tweetlerinin 211’i (%32) yalnızca yazı, 243’ü (%38) 

resimli, 190’ı (%30) videolu tweetlerdir. İnce’nin tweetlerinin 91’i (%20) yalnızca yazı, 197’si 

(%45) resimli, 152’si (%35) videoludur. Akşener’in 644 tweetinin 624’ü (%97) orjinal, 

İnce’nin 440 tweetinin 332’si (%75) orjinal tweetlerdir. Akşener kendisini hiç retweetlememiş, 

İnce 2 defa retweetlemiştir. İnce “Niğde Bor Çukurkuyu beldemizde şehidimiz Ömer 

Halisdemir'in mezarını ziyaret ettik, yakınlarına başsağlığı diledik” (20 Ekim 2016) tweetini 

“Erdoğan ben senin gibi şehide kelle diyenlerden değilim. 

Şehidimiz Ömer Halisdemir’in mezarını ve yakınlarını zamanında ziyaret ettim. Recep Yine 

çuvalladın”ı ekleyerek retweetlemiştir (19 Haziran 2018). Bir de, “Haftasonu yapılacak olan 

Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına başarılar diliyorum” (1 Kasım 2013) 

tweetini “2013 yılında yazdığım bu tweeti şimdi yazılmış gibi kullanıyorlar.  
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Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım ve Ali Koç’a başarılar diliyorum” eklemesiyle 

retweetlemiştir (1 Haziran 2018). Akşener partisini 15 (%2), İnce 2 (%0) defa, Akşener diğer 

kişileri 4 (%1), İnce 4 (%1) defa retweetlemiştir. Akşener partisinden Koray Aydın’ın “Parti 

teşkilatlarımıza ve milletvekili adaylarımıza önemle duyurulur” (1 Haziran 2018);  Babala TV 

programcısı Oğuzhan Uğur’un “BU AKŞAM 22.00! Mevzular E.S.Ö. Bölüm 2 - Meral 

Akşener / Babala TV’de yayında” (11 Haziran 2018), Demokrat Parti genel başkanı Gültekin 

Uysal’ın “Bugünler yüksek gerilim hattında tarihi günler... Kimde ne kadar iman, fikir var, 

kimde ne kadar inancına, geçmişine sadakat var, kimde ne kadar sebat, sabır, irade var... Bütün 

bunların kantara çıktığı, ölçüye vurulduğu zamanlar. Elbet bir gün Tarih hükmünü icra 

edecektir!” (17 Haziran 2018) tweetlerini direkt, “Türk siyasetinin duayenlerinden abimiz, 

Sevgili Rasim Cinisli’ye, birleştirici, yapıcı, sağdulu [sic.] mesajı için şahsım adına çok 

teşekkür ederim” diyen, partisinden Ahmet Ersagün Yücel’in tweetini “Ülke sevdasıyla 

çıktığımız bu yolda, siyasetin önemli isimlerinin yapıcı tespitleri ve teveccühleri bize güç 

veriyor. Başaracağız! #YüzünüGüneşeDönTürkiye” (14 Haziran 2018) eklemesiyle 

retweetlemiştir. İnce partisinden Mehmet Ali Çelebi’nin “Muharrem İnce @vekilince denince 

aklıma, 2012’de, Silivri’deki Fetöcü hakimlerin üstüne yürüyen, onlardan hesap soran ve onları 

salonda kaçırtan şu dağ adam geliyor, şu hak ve hakikat adamı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun 

#muharremince” (orjinal tweet 4 Mayıs 2018, retweet 6 Mayıs 2018), Saadet Partisi başkanı 

Temel Karamollaoğlu’nun “Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın 

Muharrem İnce partimize nezaket ziyaretinde bulundu. İnce düşüncelerinden dolayı Sayın 

İnce’ye ve arkadaşlarına teşekkür ederim” (8 Mayıs 2018), Oda TV’nin “Muharrem İnce’nin, 

Ergenekon davasında FETÖ’cü hakime direniş görüntüleri ilk kez Odatv’de 

https://odatv.com/muharrem-incenin-fetoye-direnis-goruntuleri-ilk-kez-odatvde-22061840.html 

…” (22 Haziran 2018) tweetlerini direkt, Ülke TV programcısı  Turgay Güler’in kendisi için 

“Bu arada merak edenler için söyleyeyim: Muharrem İnce Sıradışı’na gelemiyor. ‘Benim 

belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim’ diye haber yolladı” tweetini ise “Bu kişiyi 

tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. zaten yandaş medya dediğin tam 

da budur:) beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor!” (2 Haziran 2018) eklemesiyle retweetlemiştir. 

Siyasetçilerin @ kullandığı, birilerine hitap ettikleri veya bir kişiden bahsettikleri tweet sayısı 

Akşener için 4 (%1), İnce için 2’dir (%1). Akşener MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’ye imza 

verenlerin listesini YSK’dan mı almayı yoksa Akşener’den postayla göndermesini mi tercih 

ettiğini sormuş (4 Mayıs 2018), hayvansever Banu Aydın’a seçilirse doğayı ve hayvanların 

yaşama hakkını koşulsuz koruma sözü vermiş (12 Mayıs 2012), Eskişehir Belediye Başkanı 

CHP’li Yılmaz Büyükerşen’e misafirperverliği için teşekkür etmiş  (3 Haziran 2018) ve 
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seçimden birkaç gün önce cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Damadınız Anadolu Ajansı’na “24 

Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin” dedi mi, demedi mi? Bu 

gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?” diye sormuştur 

(21 Haziran 2018). Muharrem İnce ise @’li tweetlerinde, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın 

programına çıkacağını, programcının tweet adresiyle belirtmiş (20 Haziran 2018), Erdoğan’ı 

istediği bir kanalda eğitim, teknoloji ve ekonomi konuşmaya davet etmiştir (18 Haziran 2018). 

Akşener’in en çok mesaj ya retweet alan ya da beğenilen tweetleri AKP sayfasının 

kapanacağını iddia ettiği ve Erdoğan’a hesap sorduğu tweetlerdir. “Göklerden gelen bir T A M 

A M vardır…” yaklaşık 7.500 mesaj almış, 31.000 defa retweet edilmiş, 149.000 hesap 

tarafından beğenilmiştir (8 Mayıs 2018). Aynı gün attığı “T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak” 

yaklaşık 2.700 mesaj, 20.000 retweet almış, 97.000 hesapça beğenilmiştir (8 Mayıs 2018). 

Daha önce bahsedilen “Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na “24 Haziran seçim 

akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin” dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi 

korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?” yaklaşık 2.100 mesaj, 35.000 

retweet almış, 96.000 hesapça beğenilmiştir (21 Haziran 2018). Seçim günü sandıklara sahip 

çıkılmasıyla ilgili tweetleri de dikkat çekmiş, “Görevli ve müşahit kardeşlerim, 

sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA’nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son 

ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında 

bekliyoruz!” yaklaşık 1.900 mesaj, 12.000 retweet almış ve 54.000 hesapça beğenilmiştir (24 

Haziran 2018). Aynı gün “Şanlıurfa’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletin oyunu 

özgürce ve güven içerisinde kullanabilmesi devletin namusudur. Konuyla ilgili devlet 

görevlilerini, devletin namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum. #Seçim2018” tweeti yaklaşık 

1.000 mesaj, 10.00 retweet, 61.000 beğeni almıştır (24 Haziran).  

Muharrem İnce en çok etkileşimi seçimin hemen öncesi ve sonrasında attığı tweetlerde almıştır. 

Seçimin hemen ardından “Bu böyle yarım kalmayacak…” dediğinde yaklaşık 28.000 mesaj, 

94.000 retweet, 379.000 beğeni almıştır (25 Haziran 2018). Seçim günü attığı “Ne yaparlarsa 

yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. 

Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu 

kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, 

başaracağız” yaklaşık 7.700 mesaj, 62.000 retweet, 255.000 beğeni almıştır (24 Haziran 2018). 

Mitinglerini göstermeyen TRT ile ilgili, “RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı 

yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT 

Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! 

Utanmazlar!” tweeti yaklaşık 6.700 mesaj, 50.000 retweet, 232.000 beğeni almıştır (21 Haziran 
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2018). “Gençler saat geç oldu. Sosyal medya güzel lakin sabah 05.00'te sandıklarda olacağız. 

Yarın büyük gün. Zihin açıklığı için dinlenme zamanı. Biliyorum heyecanlısınız ama geç vakte 

kalmayın, uyumaya çalışın biraz. Tamam mı?” yaklaşık 14.000 mesaj, 30.000 retweet ve 

249.000 beğeni almıştır (24 Haziran 2018). 

Kadınsı özelliklerin altını çizip çizmediklerine bakılacak olursa, Akşener’in 199 tweeti (%31) 

bu konuda bilgi vermemekte, 255 tweeti (%40%) erkeksi varsayılan özellikler içermekte, 190 

tweeti (%29) kadınsı varsayılan özellikler içermektedir. Akşener’in 199 tweetinde (%31) 

toplumsal cinsiyet açısından kadınsı ya da erkeksi olarak düşünülebilecek konu bilgisi olmayıp, 

202 tweetinde (%31) erkeksi konular, 243 tweetinde (%38) kadınsı konular görülmüştür.  

Bunlardan “Dolar uçmuş, ülkenin direksiyonunda bir yorgun şoför, Londra’dan konuşuyor... 

Huzurlu ve güvenli bir yolculuk için şoförü değiştirin. #ŞoförYorgunDeğiştir” (16 Mayıs 2018) 

tweeti “devlet yönetimi” başlığı altında, erkeksi özellik ve erkeksi konulu olarak kodlanan 

tweetlere örnek verilebilir. “Dün iftarda engelli kardeşlerimle buluştuk. Tüm engelleri 

kaldırıncaya kadar, hayatın her alanında onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. 

#YüzünüGüneşeDönTürkiye” (17 Mayıs 2018), “sosyal dayanışma” kategorisinde kadınsı 

özellik ve kadınsı konulu olarak değerlendirilmiş bir tweet’dir. “Bugün (22 Mayıs) saat 

17:00’da Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nda olacağız. Milletimiz davetlidir. 

#YüzünüGüneşeDönTürkiye” (22 Mayıs 2018) ise “seçim kampanya bilgisi” başlığında, 

cinsiyetçi özellik ve konu bakımından “nötr” olarak değerlendirilmiştir.  

Kadınsı ya da erkeksi özelliklerin altını çizme konusunda, İnce’nin 253 tweeti (%58) bu 

konuda bilgi içermemekte, 111 tweeti (%25) erkeksi varsayılan özellikleri, 76’sı (%17) kadınsı 

varsayılan özellikler içermektedir. İnce’nin 251 tweetinde (%57) kadınsı ya erkeksi olarak 

düşünülebilecek konu bilgisi olmayıp, 52 tweetinde (%12) erkeksi konular, 137 tweetinde 

(%31) kadınsı konular görülmüştür. “Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir 

hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem 

çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar”  

 

(7 Mayıs 2018) tweeti “devlet yönetimi” kategorisinde, erkeksi özellik ve erkeksi konulu olarak 

değerlendirilen tweetlere örnektir. “Türkiye’nin bu zor günlerinde siyasetin ve toplumun 

kutuplaşması değil, kucaklaşması gerekiyor. Siyasetçiler birbirlerinin düşmanı değil rakibidir. 

O nedenle Cumhurbaşkanı Adayı olan rakiplerimin Seçim Kampanyalarına maaşımdan bağışta 

bulundum” (23 Mayıs 2018) “sosyal dayanışma” kategorisinde kadınsı özellik ve kadınsı 

konulu olarak değerlendirilmiştir. “Hazır mıyız İzmir? Bayraklar da hazır mı?”  
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(21 Haziran 2018) “seçim kampanya bilgisi” başlığında, cinsiyetçi özellik ve konu bakımından 

“nötr” olarak değerlendirilmiştir. 

AKP ve Erdoğan’ı eleştirip eleştirmediklerine bakıldığında, Akşener’in 107 tweetinde (%17) 

ve İnce’nin 44 tweetinde (%10) eleştirel yaklaşımlarda bulunduğu görülmüştür. Akşener’in 

“Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe 

harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet 

binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar. 

#BorçKaderinDeğilSiliyoruz” (7 Mayıs 2018) tweeti ile İnce’nin “AKP’nin ilçe kongrelerini 

bile canlı yayınlayan televizyon kanalları dün Yalova’daki muhteşem mitingimizi canlı 

yayınlamadı. Bu medya düzeniyle de çarpışa çarpışa geleceğiz. Saray talimatıyla muhalefete 

medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!” (6 Mayıs 

2018) tweetleri eleştiri içerikli tweetlerine örneklerdir.  

Tweetlerin seçim vaadi içerip içermemesine bakıldığında, Akşener’in 177 tweeti (%27) ve 

İnce’nin 52 tweetinin (%12) seçim vaadi içerdiği görülmektedir. Akşener’in “Sel nedeniyle 

yaralanan ve maddi zarara uğrayan Mamaklı vatandaşlarıma geçmiş olsun. Bu yanlış şehircilik 

anlayışını düzeltmek için yola çıktık. #MamakİYİOlacak #TürkiyeİYİOlacak” (5 Mayıs 2018) 

ve İnce’nin “Allah’ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran’da çok şey değişecek. En çok da 

eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği 

sistemi hep birlikte kuracağız” (4 Haziran 2018) tweetleri seçim vaatleri içeren tweetler 

grubuna örnek olarak verilebilir. 

Genel olarak hangi konulardan en çok bahsettiklerine gelince, Akşener’in 253 tweetinde (%39), 

İnce’nin 239 tweetinde (%54) yalnızca seçim kampanyası bilgisi vardır ve başka bir konudan 

bahsedilmemiştir. Bu nedenle de değerlendirmede özellik ve konu bakımından “nötr” olarak ele 

alınmıştır. Akşener’in “Bugün (22 Haziran Cuma günü) saat 18.00’de Esenyurt’tayız. 

Milletimizi Esenyurt Meydanı'na davet ediyoruz. #YüzünüGüneşeDönTürkiye” (22 Haziran 

2018) ve “23 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da Isparta Hükümet Meydanı’nda olacağız. 

Milletimiz davetlidir. #YüzünüGüneşeDönIsparta #YüzünüGüneşeDönTürkiye” 

(22 Mayıs 2018) tweetleri, İnce’nin “#Zonguldak’tayız!” (21 Mayıs 2018) ya da “Teşekkürler 

Zonguldak” (21 Mayıs 2018) tweetleri bu gruba örnek verilebilir. 

Ekonomi Akşener’in 81 tweetinde (%13), İnce’nin 24 tweetinde (%6), sosyal dayanışma 

Akşener’in 69 tweetinde (%11), İnce’nin 65 tweetinde (%15), devletin nasıl yönetilmesi 

gerektiği konusu Akşener’in 69 (%11), İnce’nin 32 (%7) tweetinde, adalet Akşener’in 48 (%7) 

tweetinde, İnce’nin 26 (%6) tweetinde, eğitim Akşener’in 21(%3) tweetinde, İnce’nin 20 (%5) 

tweetinde, spor Akşener’in 13 (%2), İnce’nin 8 (%2) tweetindedir. Bu başlıklar altına girmeyen 
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ve yalnızca milliyetçi yaklaşım (Türkçülük günü kutlaması, şehit ve gazilerle beraberlik, 

soydaşlarla dayanışma mesajları vb.) ve dini konular (cumaların ve ramazanın hayırlanması, 

oruç/iftar, ezan, türbe ziyareti vb.) olarak kodlanan mesajlar olmuştur. Akşener’in 38 (%5) ve 

İnce’nin 9 (%2) tweeti milliyetçilik, Akşener’in 23 (%4) ve İnce’nin 5 (%1) tweeti din 

üzerinedir.  

Bunların dışında, Akşener’in en çok kullandığı kelimeler yüzünügüneşedönTürkiye (329), 

Allah (90), Türkiye (87), hemşeri (76), milletimizlesözleşme (72), teşekkürler (65); İnce’nin ise 

teşekkürler (98), başaracağız (41), Türkiye (24), TekdavamTürkiye (11), Allah’dır (11). En sık 

kullanılanlar arasında olmasa da özel olarak aratılmış kelimelerden Atatürk’ü Akşener 14, İnce 

4 defa, başsağlığını Akşener 15, İnce 3 defa, şehit’i Akşener 19, İnce 4 defa kullanmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışında, iki aylık süre 

zarfındaki tweetlerini toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilmiştir. Akşener’in Muharrem 

İnce’den daha çok tweet attığı, daha çok seçim vaadinde bulunduğu, geleneksel olarak erkeksi 

varsayılan özelliklerini daha çok sahiplendiği, ekonomi ve devletin nasıl yönetilmesi gibi yine 

geleneksel olarak erkeksi sayılabilecek konulardan daha çok bahsettiği ve iktidar ile 

cumhurbaşkanını görece daha çok eleştirdiği görülmüştür. Tweetlerinin yarısından fazlasını, 

%62’sini, seçimin son ayında atan İnce’den, Akşener, son iki ayda yaklaşık aynı oranlarda, 

%50 civarı, tweet atmasıyla; tweetlerinin yarısında resim bulunduran İnce’den, yalnızca yazı, 

resimli ve videolu tweetleri aynı oranda paylaşması, adeta dengeyi gözetmesiyle de farklıdır. 

Akşener’in tweetlerinin %97’sinin orjinal tweet, İnce’nin tweetlerinin %75’i orjinal tweet 

olması da anlamlı farklılık olarak görülebilir. Denge ve özgüven unsurlarının altını çiziyor 

olması Akşener’in genellikle erkek alanı sayılan siyasi arenada var olma mücadelesinde 

kullandığı stratejinin parçası olarak değerlendirilebilir.  

Kuşkusuz eldeki bulguların geneline bakıldığında farkların bir kısmının siyasetçilerin 

cinsiyetinden çok onların partilerinin duruşuyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.  

Örneğin İnce’nin kadınsı varsayılan konuları erkeksi varsayılan konulardan daha çok 

sahipleniyor olması sosyal demokrasinin eşitlik, adalet ve dayanışmaya, kadınsı olduğu 

varsayılan konulara önem vermesiyle açıklanabilir. İnce’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 

cumhurbaşkanı Atatürk’ten, Akşener’den daha az bahsetmesi örneği ise, zaten Atatürk’ün 

kurduğu partinin adayı olmasıyla bundan bahsetmeye ihtiyaç duymamasıyla veyahut da kimi 

zaman inançsızlıkla suçlanan parti CHP’nin adayı olması nedeniyle, muhafazakar seçmeni 

ürkütmemek adına olabilir. Takipçilerinin her cumasını hayırlamadan geçmeyen Akşener için 

ise Atatürk’den bahsetmek, onun, muhafazakarlıkla modernliği birleştirdiğinin bir 
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göstergesidir. En basitinden, Akşener ve İnce’nin alıntıladıkları yazarlar veya andıkları siyasi 

aktörler bile onların farklı dünya görüşlerinden ve partilerden olduklarını göstermektedir. 

Örneğin değerlendirilen dönemde Akşener sağcı yazar Necip Fazıl Kısakürek’i (25 Mayıs 

2018), İnce solcu şair/yazarlar Nazım Hikmet (3 Haziran 2018, 22 Haziran 2018) ve Ahmed 

Arif’i (17 Haziran 2018); Akşener belki de milliyetçi feminist denilebilecek, bebeğini bırakıp 

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye koşan Nene Hatun’u (22 Mayıs 2018), İnce ise idam edilen solcu 

aktivistler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı (6 Mayıs 2018) anmıştır. 

Paylaşımlarındaki bu ve benzeri farklılıklar toplumsal cinsiyet temelli sayılamaz. 

Çalışmanın bulguları uluslararası literatür verilerini çoğunlukla doğrular niteliktedir. Örneğin 

2010’da Amerika’daki kongre seçimlerini inceleyen Wagner, Gainous ve Mirya (2007) kadın 

adayların dezavantajlı pozisyonlarını kırmak adına erkeklerden daha çok tweet attığını 

söylemiştir. Bu çalışmada da Akşener’in İnce’den çok daha fazla tweet attığı görülmüştür. 

2012’de Amerika’da Temsilciler Meclisi seçimlerini inceleyen Evans (2016), kadınların 

kadınsı denilen konulara erkeklerden daha çok zaman ayırdığını, ancak erkeksi denilen 

konularla da, örneğin ekonomiyle de, ilgilendiğini ileri sürmüştür. Bu çalışmada da benzeri 

şekilde, Akşener’in erkeksi denilen özelliklerine (%40) kadınsı denilen özelliklerinden daha 

çok ağırlık verdiği (%29), kadınsı denilen konuları daha çok sahiplense de (%38), erkeksi 

denilen konuları (%31), örneğin ekonomi ve devlet yönetimini, göz ardı etmediğini 

görülmüştür. Lee ve Lim (2016), başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton ve Donald Trump’ı 

karşılaştırmış, Clinton’ın erkeksi varsayılan özelliklerine ve kadınsı varsayılan konulara ağırlık 

verdiğini, mesajlarının ¾’ünün orjinal tweet olduğunu, Trump’ın tweetlerininse yarısının 

başkalarını retweetleme ya da vatandaşlara cevap verme üzerine olduğunu, adayların 

farklılıkların toplumsal cinsiyet ya da parti temelli olduğunu ileri sürmüştür.  

Bu çalışmada da az önce bahsedildiği üzere benzeri noktalar yakalanmış, farklılıkların 

toplumsal cinsiyet ve parti temelli olduğunu ileri sürülmüş, ayrıca Akşener’in tweetlerinin 

tamamına yakınının (%97) orjinal tweet olduğu görülmüştür. 2012’deki Amerika’da 

Temsilciler Meclisi seçimlerini inceleyen Evans ve Clark (2015) kadın adayların erkek 

adaylardan anlamlı farkla saldırı tarzında tweetler attığını ve kadınsı varsayılan konuları yüksek 

oranda sahiplendiklerini ileri sürmüştür. Bu çalışmada da AKP ve cumhurbaşkanı eleştirisinde 

Akşener’in İnce’den öne düştüğü ve kadınsı varsayılan konuları daha çok sahiplendiği 

görülmüştür. Literatürle örtüşen bu noktalara rağmen ayrışma da söz konudur. Amerika’daki 

2012 ve 2014 Senato seçimlerindeki adayları inceleyen Just vd. (2016), ki literatürdeki diğer 

çalışmalardan bulgularıyla farklılık göstermektedir, kadın ve erkek adayların twitter’ı aynı 

sıklıkta kullandığını ve benzer konulara odaklandıklarını, kadın adayların erkek adaylardan 
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daha çok retweetlendiğini ve beğenildiğini iddia etmiştir. Bu iddialar bu çalışmada 

doğrulanmamıştır. Akşener twitter’ı İnce’den hem daha sık hem görece farklı konulara 

odaklanarak kullanmıştır. Ayrıca hem seçim öncesinde hem de değerlendirmeye katılan 

ardından gelen haftada Akşener genellikle daha az beğeni almıştır.  

Çalışmanın başında bahsedilen rol uyumu kuramında hatırlanacağı üzere, dünyanın neresinde 

olurlarsa olsunlar, kadınlar çoğunlukla siyasetle ilintilendirilmemekte, hatta nasıl davranırlarsa 

davransınlar eleştirilmekte ve toplumsal cinsiyet çıkmazıyla karşılaşmaktadır. Bu anlamda 

Akşener’in erkeksi varsayılan özelliklerini öne çıkarması ve erkeksi varsayılan konuları görece 

yüksek oranda sahiplenmesi siyasetçi bir kadın olarak karşılaştığı toplumsal cinsiyet çıkmazını 

aşma stratejisinin parçası olarak düşünülebilir. 

Bu çalışmanın kısıtlılığı tweetlerde paylaşılan fotoğraf ve videolar ile siyasetçilerin 

websayfalarındaki bilginin değerlendirme kapsamı dışında tutulmasıdır. Ancak hem fotoğraf ve 

videoların hem de websayfa bilgilerinin değerlendirilmesi çok daha zorlu bir çalışma 

gerektireceği için burada yalnızca tweetlerin yazı kısımlarının analizi yapılmış, görsel materyal 

kapsam dışında tutulmuştur.  

Siyasi kampanyalarda siyasetçilerin sosyal medya kullanımlarının, toplumsal cinsiyet 

bağlamında değerlendirilmesi, uluslararası literatürde özellikle son yıllarda olmak üzere dikkati 

çeken ve sayısı artan araştırma konularındandır. Türkiye’de twitter üzerinden cumhurbaşkanlığı 

seçimleri toplumsal cinsiyet bağlamında daha önce değerlendirilmemiş olup bu çalışmayla 

alandaki boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Benzeri araştırmaların önümüzdeki seçimler için de 

yapılması gerekmektedir. 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ÖZET 

1975 yılında Münih’te doğan Avusturyalı ve Alman yazar Daniel Kehlmann, eğitim gördüğü 

Felsefe ve edebiyat gibi iki önemli bilim dalını eserlerinde başarılı bir şekilde harmanlar. 2003 

yılında yayımladığı Ich und Kaminsky (Ben ve Kaminski) adlı kitabı ile edebiyat çevresinde 

kendine önemli bir yer edinir. 2005 yılında yayımladığı Die Vermessung der Welt (Dünyanın 

Ölçümü) adlı kitabı Almanya’da en çok okunan kitaplar arasına girer ve pek çok dile çevrilir.  

Daniel Kehlmann’ın 2016 yılında Rowohlt Verlag GmbH tarafından yayımlanan uzun öyküsü 

Du hättest gehen sollen (Gitmeliydin), çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Yakın okuma 

ile incelenecek olan uzun öykü, genç bir yazarın eşi ve küçük kızı ile birlikte Aralık ayında, 

yazmaya başladığı senaryosunu bitirmek ümidiyle ücra bir tepede yer alan bir evi kiralaması ile 

başlar. Başlarda normal seyreden olaylar giderek karmaşık bir hal alır. Genç yazar ve kızı için 

gerçeklik algısı farklı bir boyuta taşınır. Kiralık ev bir mekân olmaktan çıkıp, sakinlerini 

içerisine hapseden bir labirente dönüşür. Karakterler bir yandan labirentte dönüşen bu evden 

çıkış yolları ararken bir yandan kendilerini tekinsiz olaylar silsilesi içerisinde bulurlar. Küçük 

kızın gördüğü kâbuslar hem küçük kız hem de babası üzerinde bir daha asla değiştirilemeyecek 

derin izler bırakır. Her iki karakter için gerçeklik saydam bir hal almaya başlar ve yanılsamalar 

ile birlikte uzun öykü boyunca evin içerisinde savrulur durur.  

Çalışmanın odak noktasını tekinsiz olaylara maruz kalan karakterlerin ruh dünyalarındaki 

değişimlerin, karakterlerde yarattığı buhranların ve psikozların analizleri oluşturmaktadır. 

Mesleki bir inziva için kiralanan evin somut anlamından çıkarak nasıl kâbuslarla dolu bir 

bilinçdışı mekânına dönüştüğü çalışma boyunca irdelenecektir. Çalışmada, metin odaklı bir 

yöntem kullanılması uygun görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Daniel Kehlmann, Gerçeklik, Gitmeliydin, Mekân, Tekinsiz, Yanılsama. 
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AN ANALYSIS FOCUSED ON CHARACTER AND SETTING IN DANIEL 

KEHLMANN’S LONG STORY DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN (YOU SHOULD HAVE 

LEFT) 

ABSTRACT 

Austrian and German writer Daniel Kehlmann, who was born in 1975 in Munich, successfully 

syncretizes two important branches of science like philosophy and literature he received his 

education in. He attained a place for himself in the literary circles with his work „Ich und 

Kaminsy“ (Me and Kaminsky) published in 2003. „Die Vermessung der Welt“ (Measuring the 

World) became one of the most read books in Germany and translated into numerous 

languages.  

Daniel Kehlmann’s long story „Du hättest gehen sollen“ (You Should Have Left) published by 

Rowohlt Verlag gmbH in 2016 constitutes the main axis of the study. The long story which will 

analyzed with close reading begins with a young writer’s renting a house on top of a remote hill 

with his wife and little daughter with the hopes of completing the screenplay he started writing 

in the month of December. The events which were normal at first begin to get complex by time. 

The perception of reality for the young writer and his daughter is carried to another dimension. 

The rented house is no longer a place/setting but turns into a maze which imprisons its 

inhabitants. While the characters try to find escape routes from this house turned maze, they 

find themselves in a series of uncanny events. The nightmares of the little girl leave deep marks 

on both herself and her father which cannot ever be changed. Reality starts to take on a 

transparent quality for both characters and is scattered around in the house throughout the story 

with the delusions. 

The focal point of the study consists of the analyses of the changes in the moods of the 

characters who are subject to uncanny events and the crises and psychosis these events create in 

these characters. Throughout the story it will be examined how the house rented for reclusion 

becomes a subliminal place full of nightmares. In the study it was considered to use a text 

focused method. 

Keywords: Daniel Kehlmann, Reality, You Should Have Left, Place/setting, Uncanny, 

Illusion. 

1. GİRİŞ 

Alman-Avusturyalı yazar Daniel Kehlmann, rejisör bir baba (Michael Kehlmann) ve oyuncu 

bir annenin (Dagmar Mettler) oğlu olarak 13 Ocak 1975 tarihinde Münih’te dünyaya gelir. 

Büyükbabası olan Eduard Kehlmann aslen Viyanalıdır ve dışavurumcu akımın tanınmış 

yazarlarındandır.  
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Alman ve Avusturya kökenli bir yazar olmasından dolayı her iki ülkenin edebiyatına da dâhil 

edilir. Üniversitede felsefe ve edebiyat alanında eğitim gören Kehlmann’ın, felsefe alanında 

doktora derecesi vardır. Kant’ın yüce kavramı üzerine doktora yapmış olması, eserlerine 

sıklıkla yansımaktadır. Kehlmann, kurgu ile gerçeği, felsefeyi, varoluşsal sancıları, 

yanılsamaları eserlerinde ustaca işleyen bir yazardır.  

Genç yaşına rağmen yazıları ve denemeleri Der Spiegel, Guardian, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung gibi önemli dergi ve gazetelerde yayınlanır. İlk romanı Beerholms Vorstellung’u henüz 

22 yaşındayken 1997 yılında Viyana’da çıkarır. Başarılı bir roman yazmak bu yaştaki bir kişi 

için büyük adımdır. Beerholms Vorstellung’u, yine Viyana’da yayınladığı Unter der Sonne 

(1998) ve Almanya’da yazdığı Mahlers Zeit (1999), Der fernste Ort (En Uzak Yer ismiyle 

Türkçe’ye çevrilmiştir) (2001) ve Ich und Kaminski (Ben ve Kaminski ismiyle Türkçe’ye 

çevrilmiştir) (2003) izler. Asıl başarısını 2005 yılında yayımladığı Die Vermessung der Welt 

(Dünyanın Ölçümü ismiyle Türkçe’ye çevrilmiştir) ile kazanır, yapıt Patrick Süskind’in 

Parfum’ünden (1985) sonra Alman Dili’nde en çok satan ikinci kitap olur […].Otuz yaşında 

Almanya’da en çok satan ikinci yazar unvanını alan Kehlmann, durmaksızın yazar. 2005 

yılında Wo ist Carlos Montúfar? Adlı denemesini yayımlar. Diese sehr ernsten Scherze: 

Poetikvorlesungen (2007), Leo Richters Portrӓt (2009), Ruhm: Ein Roman in neun Geschichten 

(Sesler: Dokuz Öykülü Bir Roman ismiyle Türkçe’ye çevrilmiştir) (2009), Lob: über Literatur 

(2010) ve F. (2013) yazarın diğer çalışmalarıdır. Kehlmann dinamik bir yazar olmasının 

yanında doktoralı bir akademisyendir. Avrupa’da çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi 

olarak dersler verir. Otuz dokuz yaşındaki yazar kendini kurgusal bir alanla sınırlı tutmaz. 

Felsefe doktoralı bir yazar olarak yazdıkları konusunda son derece bilinçlidir (Kırgız Karak, 

2014). 

Halen eserler üretmeye devam eden yazarın en güncel eserleri arasında 2015 yılında 

yayımladığı drama eseri Der Mentor, 2016 yılında yayımladığı uzun öyküsü Du hättest gehen 

sollen (Gitmeliydin) ve 2017 yılında yayımladığı romanı Tyll bulunmaktadır. 

2. DANIEL KEHLMANN’IN TEKİNSİZİ DENEYİMLEMESİ: GİTMELİYDİN UZUN 

ÖYKÜSÜ HAKKINDA 

Daniel Kehlmann’ın 2016 yılında Rowohlt Verlag (Yayınevi) tarafından yayımladığı Du 

hättest gehen sollen orijinal isimli uzun öyküsü, 2019 yılında Ayça Sabuncuoğlu’nun çevirisi 

ile Can Yayınları tarafından Türk okurlarının beğenisine sunulur.  

Kehlmann, 2005 yılında yayımladığı kitabı Die Vermessung der Welt (Dünyanın Ölçümü) adlı 

kitabı ile kurgusal bir otobiyografi denemesi yaparken, 2009 yılında yayımladığı Ruhm: Ein 

Roman in neun Geschichten (Sesler: Dokuz Öykülü Bir Roman) ile büyülü gerçekçilik 
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kavramına göz kırpar. Çalışmanın kaynak kitabı olan Gitmeliydin ise, “ürkeklik, korku ve 

dehşet uyandıran” (Freud, 2012:7) Unheimlich (Tekinsiz) kavramına yeni bir soluk getirir. 

Gitmeliydin, ayrıca başkarakterin bir yazar olması ve onun bir eser yazma deneyimini okuruna 

sunması özellikleri ile üstkurmacanın sınırlarında gezinir. 

Gitmeliydin, genç bir yazarın dizi senaryosu yazmak üzere eşi ve küçük kızı ile birlikte, iki ve 

yedi Aralık tarihleri arasında bir dağ evini kiralaması ile başlar. Airbnb (konaklama ve turizm 

deneyimleri sunan bir Amerikan şirketi) uygulaması aracılığı kiraladıkları ev, aynı zamanda 

uzun öykünün anlatıcısı olan genç yazar için ilerlemeyen senaryosu için iyi bir imkân 

sağlamaktır. “Burada, bu tepede yeni bir not defterine başlamam isabet oldu. Yeni çevre, yeni 

fikirler, yeni bir başlangıç.  

Temiz hava” (Kehlmann, 2019: 9) alıntısından da anlaşılacağı üzere başkarakter hem 

senaryosunu yeni bir ortamda yazmak istemekte hem de ailesi ile daha fazla vakit geçirmeyi 

arzulamaktadır.  

Gitmeliydin, evdeki ilk gün olan iki Aralık başlığı ile başlar. Uzun öykünün ilk satırlarında, 

Ben-Anlatıcı olan genç yazarın üzerinde çalıştığı dizi senaryosundan bir kesit bulunmaktadır. 

Evdeki ilk gününde Ben-Anlatıcı, çalışmasına odaklanmış gibidir. Evin içerisinde konuşlandığı 

doğal ortam, bir dizi senaryosunun kurgulanması bağlamında ilham vericidir ve Ben-Anlatıcı, 

bu doğal ortamdan fazlasıyla yararlanmaktadır. Oluşturmaya çalıştığı senaryonun ilerlemesini 

engelleyen en önemli unsur, ona göre ailesidir. “Ben tam yazmaya devam edecekken içeri 

girdiler. Onlar odadayken dikkatimi veremiyorum. Şimdi halının üstünde oynuyor ve gürültü 

yapıyorlar, ben de çalıştığımı düşünsünler bir şeyler karalamaya devam ediyorum” (Kehlmann, 

2019: 11) şeklindeki sözler, yazarlığı ve ailesi arasında kalan Ben-Anlatıcının yaşadığı daralma 

hissini gözler önüne serer. Evdeki ilk gün, anlatıcı açısından evlilik kavramını sorgulamasına 

da sebebiyet verir: “Evlilik. İşin sırrı, yine de birbirini sevmek. Onsuz olmak istemezdim-

oyuncu kahkahasını bile özledim. O da bensiz olmak istemezdi. İnsan bu arada birbirinin 

sinirine bu kadar dokunmasa…” (Kehlmann, 2019: 12). 

İkinci gün olan üç Aralık’ta, evlilik yemini ile birbirine bağlanmış iki bireyin birbirinden 

giderek uzaklaşması durumu hâkimdir. Ben-Anlatıcı, bir yandan senaryosunu geliştirmek için 

uğraşırken, diğer yandan eşi Susanna ile aralarındaki bağı güçlendirmenin yollarını arar. Küçük 

kızları Esther’in varlığı, her iki karakter açısından bağlayıcı bir unsurdur. Yazma eylemine ara 

veren Ben-Anlatıcı, ailesi için yemek yapmak üzere mutfağa gider. Yemekten sonra kızlarını 

uyutan çift, baş başa kalır. Sabahın ikisine kadar bir masada oturup, şarap içerler. Baş başa 

kalınan bu anlar, Ben-Anlatıcıyı dokuz yıl öncesine, eşiyle tanıştığı yıla götürür. Eşi hakkındaki 

ilk izlenimi şu cümleler ile verilir: “daha önce hiç böyle heyecan verici bir kadın görmemiştim. 
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Susanna, eğer bunu okuyorsan ki tahmin etmiyorum, çünkü işim pek de ilgini çekmez, o zaman 

bilmelisin ki bu doğru: Hayatımda hiç görmemiştim! Sana dokunmak, seni öpmek ve 

hakkındaki her şeyi bilmek istiyordum, hayatımı seninle geçirmek istiyordum” (Kehlmann, 

2019: 19). Susanna ise karşılık olarak ikisinin kızları hakkında tartışmayı ummadığını söyler ve 

şu an içerisinde bulundukları bu duruma karşı hissettiği şaşkınlığı ifade eder. Masa etrafında 

geçirilen saatler iki karakterin ilişkileri üzerine yüzleşmesidir. Gece uyuduklarında ise Ben-

Anlatıcı ilk tekinsiz deneyimini yaşar. Rüya şeklinde yorumladığı deneyim, çamaşır odasının 

duvarında asılı olan resimdeki kadınladır. “Derin bir kırışığın geçtiği burun kökünün sağında ve 

solundaki küçük gözleri birbirine çok bitişikti. Alnı da kırış kırıştı, dudakları biraz açılmıştı, 

öyle ki dişlerini görüyordum, sigara tiryakilerindeki gibi sarımtıraktı. Ama en kötüsü 

gözleriydi” (Kehlmann, 2019: 21) betimlemesi ile kadın, Ben-Anlatıcıda anlam veremediği bir 

tedirginlik ve korku yaratır. Dört Aralık sabahı kahvaltı esnasında, kızı ve eşi ile ilgileniyor gibi 

görünse de, aklı kadında kalır. Kahvaltıdan sonra çift, kızları Esther’i de yanlarına alarak 

eksiklerini almak için köye giderler. Yarım saat süren yolculuktan sonra Gruntner Bakkaliyesi 

adında bir dükkâna giren Ben-Anlatıcı, ikinci tekinsiz deneyimini yaşar. Ben-Anlatıcı listedeki 

eksikleri sayarken dükkân sahibi ile aralarında ilginç bir diyalog yaşanır. Kiraladıkları eve karşı 

oldukça merak duyan dükkân sahibi, Ben-anlatıcıya; “bir şey oldu mu?” (Kehlmann, 2019: 25) 

şeklinde bir soru yöneltir. Anlatıcının “ne olacaktı?” (Kehlmann, 2019: 25) sorusuna ise 

karşılık vermez. Bu ilginç diyalog etkisini yitirmeden, dükkândan içeriye güneş gözlüğü takmış 

bir kadın girer ve dükkân sahibi ile farklı bir lehçede konuşmaya başlar. Arada anlatıcıya dönüp 

anlamadığı bir dilde bir şeyler mırıldanır. Dükkân sahibini tek ilgilendiği şey ise kiraladıkları 

ev ve onun sahibidir. Anlatıcı evden köye gelen yolun tehlikeli olduğundan bahseder. Dükkân 

sahibinin yönelttiği “karşıdan kimsenin gelmemesi iyi olmuş” (Kehlmann, 2019: 27) sözler ise 

anlatıcıda yeni bir farkındalık oluşturur. Geldikleri yol sadece eve çıkıyordur. Alışverişten 

sonra arabasına yönelen anlatıcı, arabanın yanında az önceki güneş gözlüklü kadını görür. 

Kadın onu; “çabuk gidin” (Kehlmann, 2019: 28) şeklinde uyarır. Afallayan anlatıcı arabaya 

binip, eve doğru hareket eder. Eve vardıklarında çalışma masasına oturur ve senaryosunu 

yazmaya devam eder. Bir an pencereden gördüğü yanılsama karşısında irkilir. Kendisi odada 

olmasına rağmen gördüğü yansımadaki odada, tüm eşyalar ile aynı olsa da, insan yoktur. 

Anlatıcı, pencereye yansıyanlar arasında kendini görememektedir ve “önceki günkü gibi. Ama 

önceki gün sadece bir an olmuştu, bu kez devam ediyor” (Kehlmann, 2019: 29) alıntısından 

anlaşılacağı üzere, bu durumu anlatıcı iki gündür yaşamaktadır. Telefonu ile yansımayı çekmek 

isteyen anlatıcı, yansımada kendisini görmesi ile rahatlar. Yazmaya devam ederken bu kez 

aklına rüyasında gördüğü kadın gelir. Fotoğrafa bakmak için çamaşır odasına gider.  
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Kadının fotoğrafı duvarda asılı değildir. Bu durum karşısında büyük bir korku yaşar ve 

korkusunu şu sözlerle dile getirir: 

“Korkudan tüylerim diken diken olması ifadesinin sadece deyiş olduğunu 

düşünürdüm. Ama tam olarak böyle bir his veriyordu. Resim orada değil, oysa 

hafızam bana açıkça orada olması gerektiğini söylüyor. Çamaşır makinesinin 

yanındaki resim yok ve sadece bununla kalmıyor, duvarda çivi de yok, çivinin 

deliği bile yok. Odanın hiçbir yerinde ve önündeki holde, şimdi düşünüyorum da 

evin hiçbir yerinde başka resim de asılı değil. Her yerde beyaz duvarlar, 

fotoğraf yok, tablo yok” (Kehlmann, 2019: 31). 

Tuhaf deneyiminden sonra anlatıcı, yazmaya devam eder. Evde yaşadığı olaylar senaryosuna 

yansır. Anlatıcının yaşadığı tuhaflıkla bir şekilde onun daha seri yazmasına olanak vermektedir. 

Akşam yemeği boyunca yaşadığı gerginlik ailesine yansır. Susanna, neyi olduğunu sorup durur. 

Anlatıcı ise başından geçenleri anlatmamayı yeğler. Esther’i yatırdıktan sonra yazmaya devam 

eder.  

Ertesi gün olan beş Aralık günü, yine kâbusla uyanır.  Küçük gözlü kadın tekrardan rüyasına 

girmiştir. O gün evden gitmeyi arzular. Kendi kendine “git buradan” (Kehlmann, 2019: 36) 

sözünü tekrarlar. Kahvaltıdan sonra ev sakinleri yürümeye karar verir. Yürüyüş esnasında konu 

ev sahibine gelir. Ev sahibi ile irtibata geçen Susanna’dır ve ev sahibi hakkında pek bilgisi 

olmadığını söyler. Konu eve geldiğinde Susanna, evde ters giden bir şeyler olduğundan 

bahseder. O sırada anlatıcı duraksar ve Susanna’nın ağzından “evin havası. Bir şeyler yolunda 

değil. İyi uyuyamıyorum. Ve kötü rüyalar görüyorum, çok alışılmadık rüyalar. Ateşliyken 

olduğu gibi. Dün gece örneğin, ikimiz şu küçük odadaydık, sen de-“ (Kehlmann, 2019: 39) 

şeklinde cümleler dökülür. Anlatıcı rüyanın devamını anlatmasını istese de Susanna, rüyayı 

tamamlamak istemez. Bu çiftin günlerdir gördüğü ve birbirlerinden gizledikleri rüyaların bir 

itirafıdır. O gün evden gitmeye karar verirler. Eve vardıklarında Susanna, eşyalarını toplamak 

için yukarıya çıkar. Anlatıcı evin işleticisini aramak için Susanna’nın telefonu eline alır ve o 

anda “sana yeniden dokunmak istiyorum” (Kehlmann, 2019: 41) yazan bir mesaj gelir. Mesaj 

David adında birinden gelmektedir. Başta sakin olmaya çalışsa da anlatıcı daha fazla 

dayanamaz ve Susanna’ya David’in kim olduğunu sorar. Susanna bir hışımla kızını uyuması 

için odasına götürür. Geri döndüğünde çift kendilerini uzun saatler sürecek bir iç 

hesaplaşmanın içerisinde bulur. Susanna arabayı da alarak evi terk eder. Evde o sırada uyuyan 

Esther ile anlatıcı yalnız kalır. Sabaha karşı anlatıcı Esther’in odasından insan sesine benzer tiz 

bir ses geldiğini fark eder. Hızlıca kızının yattığı odaya yönelir; fakat odada Esther’den başkası 

yoktur. Kendi kendine evden gitmesi için artık çok geç olduğunu sayıklamaya başlar. 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

241 

Altı Aralık sabahı, Esther babasını uyandırıp, annesini sorar. Anlatıcı, eşini arar ama cevap 

alamaz. Arabayı Susanna aldığı için Gruntner Bakkaliyesine telefon açar. Ev ile ilgili soruların 

cevaplarını arayan anlatıcı, dükkân sahibi ile telefonda konuşurken şu anki evden önce başka 

bir ev olduğunu ve evin yıkılıp yerine şimdi bulunduğu evin yapıldığını öğrenir. Üstelik şimdi 

bulunduğu ev ile sorun yaşayan tek tatilci kendisi değildir. Dükkân sahibi bu durumu, “birisi 

ortadan kayboldu. Bir tatilci oradaydı. Sonra yok oldu. Hiç bulunamadı. Uçurumdan düştü 

herhalde. Dağlarda olur böyle şeyler. Bütün o yarıklar. Kaygan yamaçlar. Yollarımız iyi 

işaretlendirilmiş değil. Bilgili Hans dağda kaza geçirenleri kurtarmakla yükümlü, ama 

biliyorsun ya, içiyor. Burada her zaman insanlar kaybolmuştur. Eskiden de…” (Kehlmann, 

2019: 57) sözleri ile açıklar. Anlatıcı şimdiki evin yerine yapıldığı eski eski sorunca ise dükkân 

sahibi, “şeytan yapmış ve bir büyücü yıkmış, Tanrı’nın yardımıyla. Ya da tam tersi, bir büyücü 

yapmış ve Tanrı yıkmış” (Kehlmann, 2019: 58) şeklinde cevap verir. Bu hali ile ev tamamen 

tekinsiz bir hal alır.  

Bu konuşmadan sonra anlatıcı, kızını da alarak evden dışarı çıkar. Esther’in bağırışıyla kendine 

gelir. Dışarı çıkmaya yeltenseler de kendilerini yeniden oturma odasında bulurlar. Bunun 

üzerine anlatıcı geri geri giderek evden dışarı çıkmayı planlar.  

Son gün olan 7 Aralık’ta, akşama doğru anlatıcı kızı ile son kez dışarı çıkmayı dener. Geri geri 

yürüyerek, dışarı çıkmak arzusundadır. Esther’e durumu anlayacağı bir dil ile anlatırken, küçük 

kız birden “evde biri var” (Kehlmann, 2019: 62) diye seslenir. Anlatıcı başını çevirip baktığı 

anda bir siluet görür. Aceleyle evden çıkmayı başarırlar ve tepedeki ormanın içerisinde üç ya 

da dört viraj yürürler. Son virajda ağaç gövdelerinin arasında ışıkları yanan bir ev görürler. Her 

ikisi de oldukça heyecanlanır. Bilmedikleri şey ise eve tekrar döndükleridir. Çaresizce eve 

girerler. Esther kanepede uyuyakalır. Hava aydınlanmaya yakın dışardan bir ses gelir. Anlatıcı 

dışarı bakar ve arabasını görür. Susanna onları almak için geri dönmüştür. Anlatıcı Esther’i 

kucaklayarak arabaya bindirir ve karısına arabayı hemen sürmesini söyler. Susanna ve Esther, 

anlatıcı olmadan evden uzaklaşırlar. Eve geri dönen anlatıcı, penceredeki yansımaya tekrar 

bakar ve yansımada olmayan tek şey yine kendisidir.  

3. GİTMELİYDİN UZUN ÖYKÜSÜNÜN KİŞİLER VE MEKÂN BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

3.1. KİŞİLER 

3.1.1. Ben-Anlatıcı 

Gitmeliydin adlı uzun öykünün başkarakteri ve aynı zamanda anlatıcısı olan genç bir yazardır. 

Uzun öykü içerisinde kimliği verilmeyen Ben-Anlatıcı, dizi senaryosu yazmaktadır. Ağır 

ilerleyen senaryosunu daha iyi kurgulamak adına eşi ve kızı ile birlikte ıssız bir tepede 
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konuşlanan bir dağ evi kiralar. Başlarda her şey normal seyrinde cereyan eder. Genç yazar hem 

senaryosunu yazmakta hem de ailesi ile birlikte kaliteli vakit geçirebilmektedir. Kiraladıkları 

ev, genç yazarda silinmeyecek derin izler bırakır. Bir yandan evliliğini sorgulamaya başlayan 

anlatıcı, diğer yandan rüyalar vasıtasıyla tekinsiz deneyimler yaşar. Çamaşır odasında gördüğü 

(?) fotoğraftaki kadını rüyasında görmeye başlar. Rüyadaki kadının varlığı Ben-Anlatıcıyı 

gerçeklik ile sanrı arasında ara bir düzlemde ikilemde bırakır. Gittikleri bakkal dükkânının 

sahibi, dükkânda karşılaştığı kadın, senaryosunu yazarken pencereye yansıyan ve kendisinin 

oturduğu odada bulunmadığına dair görüntü, işittiğini sandığı sesler ile karakterin yaşamı 

giderek bir kaosa dönüşür. Artık kaotik hale gelen yaşantısında kendi benliğine ait inancını dahi 

kaybetmeye başlar. Altı günlük kafa dinleme tatili Ben-Anlatıcı için bir kâbusa dönüşür. Eşi 

tarafından aldatıldığını öğrenmesi ise onun yıkımına sebep olur. “Onu seviyorum ve başka bir 

hayat istemiyorum. Neden sürekli tartışıyoruz?” (Kehlmann, 2019: 11) alıntısı, karısını seven 

bir adamın ihanet karşısında ne denli çaresiz olabileceğinin sinyallerini verir.  

3.1.2. Susanna 

Ben-Anlatıcının eşi olan Susanna, bir oyuncudur. Eşinin yazdığı senaryoları eleştiren Susanna, 

aynı zamanda onu kızı ve kendi ile fazla ilgilenmediği yönünde eleştirmektedir. Ben-anlatıcının 

eşi hakkında sarf ettiği “ben hiç üniversiteye gitmemişken, kendisinin Alman filolojisi ve klasik 

filolojiyi bitirdiğini bana hatırlatmak için klasiklere değinmeden duramaz” (Kehlmann, 2019: 

12) şeklindeki sözler, Susanna’nın eşinden daha tahsilli olduğunu her fırsatta dile getirdiğini 

gösterir. Susanna, uzun öykü boyunca çok sevecen bir tavır takınmaz. Hep mesafelidir. Eşinden 

göremediği ilgiyi başka birinde bulmayı dener. Eşini aldattığı ortaya çıkınca kiraladıkları evi 

terk eder. Bu durum onun yaptığı eylem ile yüzleşmek istemediğinin göstergesidir. Susanna 

tıpkı eşi olan Ben-Anlatıcı gibi kâbuslar görür. Evin tekinsizliğini o da deneyimler. Aldattığı 

için pişman olan Susanna, her ne kadar eve geri dönse de kızını alarak eşini geride bırakmak 

zorunda kalır.  

3.1.3. Esther 

Çiftin kızları Esther, dört yaşındadır ve kreşe gitmektedir. Babasının senaryoları, annesinin 

çıkmazları arasında sıkışan karakter, sürekli olarak ilgi çekmek peşindedir. Oyunlarından, 

kreşteki arkadaşlarından bahseder. Konuşkan bir mizaca sahip olan Esther, tekinsiz evden 

nasibini alır ve ev içerisinde görüngüler görmeye başlar.  

3.1.4. Gruntner Bakkaliyesinin Sahibi 

Tepedeki eve yarım saat mesafede olan köyde bulunan bakkaliyenin sahibi, Ben-Anlatıcı 

dükkânından alışveriş yaptığı sırada ev hakkında sürekli olarak sorular sorar. Karakterin uzun 

öyküye yaptığı en büyük katkı, Ben-Anlatıcı ile yaptığı telefon görüşmesinde olur.  
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Ev hakkındaki rivayetlerden bahseden bakkal, bir nebze olsun Ben-Anlatıcının ev hakkındaki 

tereddütlerini haklı çıkarır.  

3.1.5. Kadın 

Gruntner Bakkaliyesinde Ben-Anlatıcının karşılaştığı, “ufak tefek, kısa beyaz saçlı ve güneş 

gözlüklü” (Kehlmann, 2019: 25) kadın, Ben-Anlatıcıyı evden gitmesi konusunda ikaz eden ilk 

kişidir. Ben-Anlatıcıyı “çabuk gidin” (Kehlmann, 2019: 28) şeklinde uyarmıştır. 

3.1.6. David 

Susanna’nın yasak aşkıdır ve karakterin cep telefonuna attığı aşk mesajları, Susanna ile Ben-

Anlatıcı arasında kapanmayacak bir uçurum yaratır. David karakteri aynı zamanda Ben-

Anlatıcının evde sonsuza kadar hapsolmasına neden olur. Nitekim Ben-Anlatıcı eşinin 

telefonundan mesajları görene kadar çift evden ayrılmak için hazırlanmaktadır. Mesajlar 

yüzünden çıkan kavgadan sonra Susanna evi terk eder ve baba ile kızı tekinsiz evde mahsur 

kalır.  

3.2. MEKÂN 

Bir eser içerisinde mekân kullanımı, eserin karaktere bürünmesi açısından son derece 

önemlidir. Bir başka deyişle; “[…] bir edebi eserdeki mekân kavramı eserin olay örgüsünü, 

kültürel yapısını, eserdeki insanların dünya görüşünü belirler ve kurguya somutluk kazandırır” 

(Zengin, 2013: 291). 

Mehmet Tekin, Roman Sanatı: Roman Unsurları adlı çalışmasında, mekânın romanın topluma 

açılmasında ve koşut olarak romanın toplumsal bir nitelik kazanmasında büyük rol 

oynadığından dem vurur (Tekin, 2004). Eser içerisinde mekânın kullanımı okur açısından da 

son derece önemlidir. Nitekim “okur, okuduklarını anlamlandırırken olayların yaşandığı 

çevreden yardım alır. Kahramanların sosyo-ekonomik ya da kültürel düzeylerini anlamak için 

yaşadıkları çevre önemlidir. Toplum-edebiyat ayrılmazlığı göz önüne alınırsa, bir yapıtta geçen 

mekân örneklerinin toplumun içinde bulunduğu şartları yansıttığı kesinlik kazanır. Bir anlatıda 

kullanılan mekân, toplumun panoramasını yansıtır. Farklı bir ifade ile bir anlatının başını 

sokacak bir mekânının olması, ayağını yere daha sağlam bastığının göstergesidir. Bir yazar 

anlatısındaki çevreyi okurun beklentisini karşılayacak şekilde kurgular, çünkü okur okumaya 

başladığı ilk andan itibaren yapıtın atmosferine dikkat eder. Olayların geçtiği sokak, cadde, 

şehir, ev her ne şekilde ise, ortamı o yönde değerlendirir” (Kırgız Karak, 2014).  

Fatih Tepebaşlı, Roman İncelemesine Giriş adlı çalışmasında, mekânın bir biçimlendirme aracı 

olduğundan ve görevini gerçekliğin yapısı ve biçimlendirme koşulları ışığında 

yürütebileceğinden bahseder. Mekânı epik durumların bileşeni olarak görür. Şahısların 

kurmaca gerçekliklerinin mekân vasıtası ile şekillendiğinden dem vuran Tepebaşlı, mekânın 
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anlamının ve yükümlülüklerinin özne bağlamında düşünülmesi gerektiğine salık verir. 

(Tepebaşlı, 2012: 76-77). Alıntıdan hareketle; “bir anlatıdaki mekânlar (oda, şehir, ülke.. olsun) 

tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Mekânları anlamlandıran öznenin pozisyonudur. 

Şahıslar, kurmaca düzleme anlam kazandırır. Şahısların içinde bulunduğu durumlar ve 

duygular ışığında mekânlar, okur açısından hayali düzlemden gerçek düzleme geçiş sağlar. Bir 

kurmaca anlatı ancak öznenin durumu ile şekillenmektedir. Mekân bu anlamda; hem özneden 

etkilenen hem de özneyi etkileyen bir unsurdur. Nitekim bir anlatı içerisinde kullanılan bir 

mekân, öznenin bir anısını canlandırabilir ve onun ruh durumunu harekete geçirebilir. Mekân 

ve özne arasındaki bağlantı, yadsınamaz bir gerçekliktir” (Kırgız, 2017: 27). 

Daniel Kehlmann’ın Gitmeliydin adlı uzun öyküsü, mekân bağlamında incelenmek açısından 

oldukça elverişlidir. Nitekim kiralanan tatil evi, anlatının odak noktasına karşılık gelmektedir. 

Evin kendisi ve evde yaşananlar, anlatının kilit noktasıdır. “Kiraladığımız evin önündeki çayır 

ormanın kenarına kadar uzanan hafif eğimli bir yamaç oluşturuyor, yüz metre ya var ya yok. 

Ormanda kızılçamlar, karaçamlar ve soluk renkli devasa bir söğüt ağacı. Pencereyi açtığımda 

rüzgârın fısıltısını duyuyorum. Başka hiçbir şey duymuyorum…” (Kehlmann, 2019: 9-10) 

alıntısından da anlaşılacağı üzere ev, ilk görünüşte sakinlerine huzur veren, dingin, sessiz bir 

yapı olarak göze çarpar. Bu hali ile ev, senaryosuna yoğunlaşmak isteyen bir yazar için 

bulunmaz ve ailesi ile arasındaki buzları eritmek için de elverişli bir mekândır. Mekânlar, genel 

itibari ile içerisinde yaşayanlarla anlam kazanır. Mekânlara anlam katanlar bireyler, yaşantılar 

ve kazanımlardır. Kehlmann, uzun öyküsünde ters bir orantı kurar. Mekân olarak ev, 

sakinlerinden bağımsız bir mekanizmaya sahiptir. Buna benzer bir kullanım, Amerikalı yazar 

Stephen King'in ilk yayımlanma yılı 1977 olan The Shining (Türkçeye Medyum olarak 

çevrilmiştir) adlı romanında da görülür. King, Overlook Hotel adında kurgu bir mekânı 

romanın odak noktasına oturtur. Başkarakter Jack Torrance adında bir yazardır. Romanını 

yazmak için mevsimsel işçi olarak otelde işe başlar ve yanına eşi Wendy ile beş yaşındaki oğlu 

Danny’yi alır. Zamanla otel bir cinnet mekânına dönüşür. İki yazar, eser yazma arzusu, mutsuz 

ve ilgi görmeyen eşler, neredeyse yaşıt olan iki küçük çocuk ile her iki eser büyük benzerlikler 

gösterir. Eserleri ayıran nokta ise aile reislerinin gösterdikleri tutumdur. Jack Torrance, oğlu 

Danny’yi yok etmek isterken, Gitmeliydin uzun öyküsünün Ben-Anlatıcısı, kızı Esther’i kendi 

yaşamı pahasına kurtarır. Bu benzerlik, Kehlmann’ın korku romanı üstadı Stephen King’e 

selamıdır. Nitekim Gitmeliydin, Kehlmann’ın tekinsizi deneyimlediği deneme anlatısıdır.  

Ev, anlatının başlarında Ben-Anlatıcı için dışarıya açılan bir mekândır. Tatilin ikinci günü olan 

üç Aralık’ta, tüm aile alışveriş yapmak için köye gider. Aynı zamanda Ben-Anlatıcı ailesi ile 

birlikte yürüyüşe çıkabilmektedir.  
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İlerleyen günlerde ise ev, sabit bir mekân olmaktan uzaklaşır. “Evin içerisindeki mekânsal 

bağlantılar değişim gösterir. Ev, Ben-Anlatıcı açısından bir çeşit yansıma odasına dönüşür” 

(Herrmann, 2017: 116). Ben-Anlatıcının, yazı masasına oturduğu gecelerde penceredeki 

yansımada kendisini göremeyişi, evin anlatıcıya oynadığı bir oyundur. Ev, sabit halinden çıkıp, 

görüngülerle dolu hareketli bir mekâna dönüşür. Ev sakinleri, gerçekten var olmayan bir kadın 

ve bir adamın musallat olduğu bir korku evinde mahsur kalmış gibi hissetmektedir. Evden ilk 

ayrılan Susanna olur. Ev, Susanna’nın uzaklaşmasına izin verir. Geride kalan Ben-Anlatıcı ve 

Esther için durum aynı değildir. İki karakter evden uzaklaşmak için iki kez girişimde bulunur. 

İlkinde dışarıya çıktıkları an kendilerini oturma odasında bulurlar. İkincisinde ise geri geri 

giderek dışarı çıkabilirler. Uzunca bir yol kat ettikten sonra gördükleri “sivri çatı, geniş sokak 

kapısı, önündeki boş otopark ve uzun masanın, mutfağın, açık duran hol kapısının görüldüğü 

büyük, ışıklı pencere” (Kehlmann, 2019: 66), kiraladıkları evden başka bir mekân değildir. Ev, 

sakinlerinin dışarı ile irtibatını kesen bir labirentte dönüşür. Bu labirent içerisinden çıkmak için, 

Ben-Anlatıcı bir deney faresi misali çırpınıp durur. Bu labirentte çıkış yoktur ve ev, 

sakinlerinin dışarı ile irtibatını kesen kapalı bir mekâna dönüşür. Ben-Anlatıcıyı ilgilendiren 

yıkılıp yeniden yapılan evin kendisi değil, konuşlandığı alandır. Bu durumu, “mesele yerin 

kendisi. Ev zararsız, öyle bir yerde duruyor ki, orada iyisi mi hiçbir şey durmamalıydı. 

Tahminimce bunun gibi başka yerler de var, ama diğerleri herhalde ulaşılmaz, denizin dibinde 

ya da dağlarda henüz kimsenin ayak basmadığı mağaralarda” Kehlmann, 2019: 67) sözleri ile 

açıklar.  

Ev, sakinlerini ilk kez hapsetmez. Köydeki bakkal bu durumun her zaman yaşandığını, ev 

sakinlerinin ortadan kaybolduklarını söyler. Bu noktadan hareketle Kehlmann, perili ev 

hikâyelerine bir yenisini daha ekler.  

Evden ayrılan Susanna yeniden kiraladıkları eve döner. Amacı eşi ve kızını yanına alarak kendi 

evlerine dönmektir. Ben-Anlatıcı sorunun kendisinde olduğunu ve evin tek istediğinin yine 

kendisi olduğunun farkına varır. Bu nedenle kızı ve eşini evden uzaklaştırır. Ev, mekân olarak 

Susanna ve Esther için dışarıya açık hale gelir. Ben-Anlatıcı ise sonsuza dek evin içerisinde 

hapsolur.  

4. SONUÇ 

Daniel Kehlmann, Gitmeliydin adlı uzun öyküsünde korku türüne ve tekinsize yakın bir 

mesafede durur. Daha önce biyografi, felsefe ve hatta büyülü gerçekçilik denemeleri yapan 

yazar, bu uzun öyküsünde farklı bir anlatım tarzı yakalar. Gerçeklik ile yanılsama arasında 

gezinen karakterlere, Kehlmann’ın eserlerinde rastlamak mümkündür.  
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Gitmeliydin, karakter yapısı açısından günümüz bireyinin özelliklerine işaret eder. Evinin 

kredisini ödemek için senaryo yazması gereken bir baba, ilgi bekleyen bir eş ve çocuk ile 

gerçek yaşamda her an karşılaşabileceğimiz karakterler kurgulanmıştır. Gerçek yaşamın 

yüklerinden bir an olsun sıyrılmak için kiralanan bir tatil evine geldiklerinde ise, gerçek yaşam 

yerini yanılsamaya bırakır. Karakterler, evde cereyan eden tekinsiz olaylar neticesinde farklı 

bireylere dönüşür. Zamanla değişim gösteren yalnızca mekân değil, aynı zamanda 

karakterlerdir. Kehlmann, karakterlerini kendi öz yaşamından bazı özellikler ile donatmıştır. 

Yazar olan Ben-Anlatıcı, büyükbabasından, oyuncu olan Susanna ise yine oyuncu olan 

annesinden ilham alınarak kurgulanmış denilebilir. Karakterler açısından uzun öykü, biyografik 

bazı izler taşımaktadır.  

Mekân kullanımı olarak kullanılan tatil evi, sıradan yapısından sıyrılarak anlatı boyunca 

tekinsiz bir mekâna dönüşür. Huzur aranılan yer, sakinlerine korku ve endişe vermeye başlar. 

Ev zamanla, canlı sarmal bir yapıya evrilir. Ev, giderek Ben-Anlatıcının bilinçaltını ele geçirir, 

onu kendi içerisinde hapseder, yutar ve hazmeder. Öyle ki evdeki yansımada görülmemesi bu 

nedenledir. Ben-Anlatıcı labirente dönüşen ev içerisinde, yazarlığını, ailesini, bilincini ve 

nihayetinde tüm varlığını kaybeder. Tıpkı perili ev filmlerinde olduğu gibi, sonsuza dek evin 

içerisinde hapsolan ve giderek yalnızca pencereden yansıyan bir görüngü halini alır.  
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COVİD 19 KRİZİ ve EKONOMİK TOPARLANMA 
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ÖZET 

Dünya tarihine bakıldığında son 150 yıl içerisinde küresel ekonomiyi etkileyen birçok kriz söz 

konusu olmuştur. Küresel ekonomide yarattığı tahribatlar dolayısıyla bunlar “küresel kriz 

olarak adlandırılmıştır. Bu krizler; küresel ekonomiye ve ülkelerin makroekonomik unsurlarına 

verdikleri zararlar açısından benzerlik gösterseler de krizin nedenleri, ortaya çıkış süreçleri ve 

etki düzeyleri açısından aralarında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca bu krizlerle 

mücadelede uygulanan politikalarda da zaman zaman farklılıklar söz konusu olmuştur. Doğru 

politikaların uygulanması ve ekonominin bu politikalara verdiği yanıtlar krizin atlatılma 

süresini de belirlemiştir. Küresel krizlerin nedenlerine baktığımızda bazıları arz şoku, bazıları 

ise talep şoku şeklinde kendini hissettirmiştir.  

Covid 19 krizine bakıldığında; ekonomi dışında bir faktörün tetiklediği, hem arz hem de talep 

şokunun beraberce ortaya çıktığı kriz olarak tarihe geçmiştir. Covid 19 krizinin etkilerinin 

büyüklüğü ve ekonomilerin krizden çıkış süresi tespit edilmeye çalışılırken sık sık daha önce 

yaşanan krizlerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Covid 19 krizinin 

ekonomilerde yaratmış olduğu etkileri ve ülkelerin krizle mücadelede almış olduğu çeşitli 

önlemleri ortaya koyarak, ekonomik toparlanmanın V şeklinde mi? W şeklinde mi? U şeklinde 

mi? Onay işareti şeklinde mi? yoksa L şeklinde mi? gerçekleşeceğine yönelik çıkarımlar 

yapmaktır. Ayrıca, hangi toparlanma senaryosunun hangi durumlar gerçekleşirse söz konusu 

olacağı irdelenecektir. Covid 19 krizi sonrası oluşması muhtemel uluslararası ekonomik 

sisteme (küresel ekonomik sistem) yönelik olarak çeşitli tahminler de ortaya konacaktır.    

Sonuç olarak, önceki krizlerden farklı olarak Covid 19 krizi, uluslararası ticarette daha büyük 

bir etki yaratmıştır. Diğer bir belirgin etkisi ise çok kısa sürede ülkelerin işsizlik oranlarında 

ciddi artışlar yaratmasıdır. Covid 19 krizi sonrasında ülkelerin çeşitli ürünlerde, “ucuzsa diğer 

ülkeden ithal et” anlayışı yerine daha korumacı ve kendi kendine yeter bir yapıya doğru 

yönelmesi, sosyal devlet anlayışının daha fazla ön plana çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca 

Endüstri 4.0’a geçmeye yönelik (üretimde robotların kullanılmasına yönelik) çabaların hız 

kazanması, uluslarüstü kuruluşların daha aktif hale gelmesi ve yeni görevler üstlenmesi 

beklenilebilir.  
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Üzerinde durulan U, V, W, L, Onay işareti tipi toparlanma senaryolarından hangisinin geçerli 

olacağı ülkelerin alacağı önlemlerin büyüklüğüne ve bu önlemlere ekonomilerin ne oranda 

cevap vereceğine bağlı olacaktır. Ayrıca krizin süresinde ve ikinci bir dalganın ortaya 

çıkmasında; ekonomik olmayan (tıbbi faktörler ) rol oynayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Krizi, Krizle Mücadele, Küresel Ekonomik Sistem   

 

COVID 19 CRISIS AND ECONOMIC RECOVERY 

 

ABSTRACT 

Looking at the world history, many crises have occurred in the last 150 years that have affected 

the global economy. These have been called the “global crisis” due to the destructions created 

in the global economy. Although these crises are similar in terms of the damage they cause to 

the global economy and the macroeconomic factors of the countries, there are various 

differences between them in terms of causes, emergence processes and impact levels of the 

crisis. In addition, there have been occasional differences in the policies implemented in 

combating these crises. The implementation of the right policies and the responses of the 

economy to these policies also determined the time to overcome the crisis. When we look at the 

causes of global crises, some of them felt as supply shock and some as demand shock.  

When looking at the Covid 19 crisis, it has passed into history as a crisis triggered by a factor 

other than the economy, where both the supply and demand shocks occur together. While 

trying to determine the magnitude of the effects of the Covid 19 crisis and the economy's exit 

time from the crisis, comparisons are frequently made with the previous crises. The purpose of 

this study is to reveal the effects of Covid 19 crisis on economies and various measures taken 

by countries to combat the crisis, and is V-shaped of economic recovery? In the shape of W? U 

shape? Swoosh shape? or L-shaped? is to make inferences about what will happen. In addition, 

it will be examined which recovery scenario will occur in what situations. Various estimates 

will also be made regarding the international economic system (global economic system) likely 

to occur after the Covid 19 crisis.    

As a result, unlike previous crises, the Covid 19 crisis had a greater impact on international 

trade. Another obvious effect is that, in a very short time, countries have created serious 

increases in unemployment rates. After the Covid 19 crisis, it may be possible for the countries 

to move towards a more protective and self-sufficient structure and social state understanding 

to come to the forefront instead of the concept of import from other countries in various 

products.  
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In addition, it can be expected that efforts to move to Industry 4.0, which has been progressing 

so slowly (using robots in production), will accelerate and transnational organizations will 

become more active and take on new tasks.  

Which of the U, V, W, L, Swoosh type recovery scenarios that will be considered will be 

dependent on the size of the measures that countries will take and how economies will respond 

to these measures. It will also play a non-economic (medical factors) role in the duration of the 

crisis and the emergence of a second wave.           

Keywords: Covid 19 Crisis, Combating Crisis, Global Economic System   

 

1.GİRİŞ 

Dünya tarihinde birçok ekonomik kriz gözlenmiştir. Bu krizlerin bir kısmı ekonomik sebeplerle 

(borçluluk düzeyi, cari açık, bütçe açığı v.b) ortaya çıkarken bir kısmı siyasal sebeplerle bir 

kısmı savaş, doğal afet gibi sebeplerle ortaya çıkmıştır. Covid 19 krizi ise sağlık (salgın) ile 

ilgili bir durumdan ortaya çıkmış bütün dünya ekonomisini yoğun bir şekilde etkileyerek 

küresel bir kriz halini almıştır. Covid 19 krizi daha önce yaşanmış olan küresel krizlerle 

(Mortgage Krizi, Büyük Buhran gibi) çeşitli açılardan sık sık sık karşılaştırılmaktadır. 

Karşılaştırmaların yapılmasındaki amaçlar; krizin boyutuna, etkilerine, sonuçlarına, 

uygulanabilecek politikalara ve toparlanma sürecinin nasıl gerçekleşeceğine yönelik 

çıkarımlarda bulunmaktır. Başka bir deyişle daha önceki kriz deneyimlerinden faydalanarak 

daha doğru tahminler ortaya koymaktır.  

Ancak bu kriz diğer krizlerden pek çok açıdan farklılıklar göstermektedir. Örneğin küresel 

anlamda çok daha fazla ülke bu krizden etkilenmiş nerdeyse hiçbir ülke kendini bu durumdan 

soyutlayamamıştır. Ayrıca sadece ekonomik önlemlerin ortaya konmasıyla aşılabilecek bir kriz 

değildir. Sağlık alanında da birçok tedbir gerektirmektedir. Sağlık alanında alınan bu tedbirler 

de ekonomik alanı etkilemektedir. Kriz temelde ekonomik bir faktörden kaynaklanmadığı için 

sadece ekonomik tedbirlerle çözülmesi de söz konusu değildir. Bu iki alanda ortaya çıkan 

belirsizlik krizden çıkış ile ilgili olarak farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.           

2.COVİD 19 KRİZİ 

Ekonomik kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen bazı gelişmelerin makro düzeyde 

devlet; mikro düzeyde ise firmaları ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarması şeklinde 

tanımlanabilmektedir(Aktan ve Şen, 2001:1225). Covid 19 krizi, bu tanıma fazlasıyla 

uymaktadır. Çünkü önceden tahmin edilemeyen bir unsurdan kaynaklanmış ve makro düzeyden 

en mikro birime kadar çok ciddi olumsuz sonuçlar yaratmıştır.  

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org ISPEC                 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
 

251 

Covid 19 krizi, insan sağlığını tehdit eden bir salgın hastalığın ortaya çıkmasıyla ve küresel 

çapta yayılmasıyla ekonomik ve sosyal aktiviteleri etkilemektedir.  

IMF, COVID 19 krizini önceki krizlerden ayıran sebepleri üçe ayırmıştır. Birincisi, ekonomik 

ve finansal şokun çok daha büyük olması ve karantinalar v.b. faktörlerden kaynaklanan üretim 

kayıplarının küresel krizdekinden daha fazla olmasıdır. İkincisi, aynı savaş durumlarında veya 

siyasi kriz durumlarında olduğu gibi, şokun şiddeti ve süresi hususunda ciddi belirsizlikler 

devam etmektedir. Üçüncüsü ise bu koşullarda ekonomiyi düzeltici politikalar oluşturmak 

zorlaşmaktadır. Çünkü diğer krizlerde krizden çıkışta, talebi mümkün olduğunca harekete 

geçirerek ekonominin canlanmasını sağlamak amaçlanırken bu krizde, salgınla mücadele 

kapsamında alınan çeşitli tedbirler, ekonomik toparlanmayı ve talebin harekete geçmesini 

sınırlandırmaktadır(Şenol, 2020:91-92).  

Fernandes (2020) ekonomilerdeki kapanmanın belirsiz olmasından dolayı ekonomilerdeki 

kapanma durumunun 1.5 ay sürmesi, 3 ay sürmesi ve 4.5 ay sürmesi durumundaki üç farklı 

senaryoya göre ülkelerin ve küresel ekonominin ne kadar etkilenebileceğini ortaya koymaya 

çalışmıştır. Sonuçlar ülkeden ülkeye farlılık gösterse de kapanmanın 1.5 ay sürmesi halinde 

seçilen 30 ülkenin 2020 yılı ortalama ekonomik daralmasının %2.8, 3 ay sürmesi halinde 

ortalama %6.3, 4.5 ay sürmesi halinde ortalama %10.7 şeklinde gerçekleşeceğini hesaplamıştır. 

Başka bir deyişle her ek bir aylık kapanma GSYİH’da %2.5-3 civarında bir düşüş 

yaratmaktadır. Ancak ülkelerin Haziran ayı başından itibaren normalleşmeye yönelik attıkları 

adımlarla talepte bir canlanma söz konusu olmaya başlamıştır. Covid 19 krizi: 

Şirketler açısından    

 Ciro ve Satışlarda Düşüş  

 İhracatta Düşüş 

 Likidite sorunu ve yeniden finansman sorunu 

 Maliyetlerde artış 

 İşgücüne bağlı üretimde düşüş 

 Toplam talepte düşüş 

Ülkeler açısından  

 GSYİH’da gerileme 

 İşsizlikte artış 

 İhracatta azalış 

 Bütçe açığında artış  

 Borçluluk seviyesinde artış gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  
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Krizle birlikte ekonomilerde negatif arz veya negatif talep şokları ortaya çıkmaktadır. Negatif 

arz şokları; depremler, sel v.b doğal afetler, hükümetlerin vergilerle ilgili olarak yaptıkları ani 

değişiklikler, hükümetlerin tüketicileri ve çevreyi korumak amacıyla firmaların maliyetlerinde 

artışa yol açabilecek düzenlemeleri ve salgın hastalıklar gibi sebeplerle ortaya 

çıkabilirler(Burda ve Wyplosz, 2005:293).  

Arz şokunun ortaya çıkardığı oluşuz etkileri ortadan kaldırmak için para ve maliye politikaları 

aracılığıyla toplam talepte bir artış sağlanmaya çalışılmalıdır. Toplam talep eğrisi üzerinde 

olumlu etki yaratan bu politikalara “telafi edici politikalar” denmektedir. Ancak bu politikaların 

uygulanması enflasyonist ve resesyonist sonuçlar açısından bir çelişki yaratabilir, enflasyonist 

etki yaratabilir, işsizlik ise azalır(Yıldırım v.d, 2007:303). 

Daha önce yaşanılan büyük çaplı krizlere bakıldığında bu krizler negatif arz şoku veya negatif 

talep şoku yaratmışlardır. Örneğin 1929 Büyük Buhran bir negatif talep şoku, 1970’lerdeki 

Petrol krizleri negatif arz şoku, 2008 küresel krizi finansal şoka ilaveten talep şoku 

yaratmışlardır. Covid 19 krizinde ise hem negatif arz şoku hem de negatif talep şoku beraberce 

yoğun şekilde ortaya çıkmıştır.  

Bu anlamda Covid 19 krizi ile 2008 krizinden ve önceki krizlerden farklılaşmaktadır. Covid 

19’daki şok; birçok sektörde ortaya çıkan büyük bir hızla talep azalması ve arz tarafında da 

firmaların nakit depolama yönünde pozisyon almasıyla başlayıp, maliyetlerin artması şeklinde 

ilerleyen arz şoku süreci yaşanmıştır. 2008 krizinden diğer bir farkı ise talep potansiyeli 

olmasına rağmen, arz ve talebi buluşmasını sağlayan piyasa mekanizmasının; sokağa çıkma 

yasağı, seyahat kısıtlamaları vb. nedenlerle işlevini yerine getirememesi ve bu durumun 

Avrupa, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine hızla 

yayılmasıdır(Eryüzlü,2020:13). 

Guerrieri v.d. (2020) çalışmalarında Covid 19 gibi bir pandemi esnasında yaşanan arz şokunun 

talep eksikliğine sebep olabileceğini, talebin gerçekten arz şokuna aşırı tepki verebileceğini ve 

talep eksikliği olan bir durgunluğa yol açabileceğini belirtmektedirler. Sektörler ve eksik 

piyasalar arasında düşük ikame edilebilirlik, likiditesi sınırlı kısıtlı tüketiciler ile birleştiğinde 

Keynesyen arz şoklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bu şokların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler Şekil 1 de gösterilmektedir.    
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                                   Şekil 1: Covid 19 Krizi ve Ekonomik Şoklar 

           

 
Krizin yoğun etkilerinin hem arz hem de talep tarafında görülmeye başlamasından sonra 

ülkelerde hem mali otoriteler hem de merkez bankaları hızlı bir şekilde çeşitli tedbirler almaya 

başlamışlardır. Bu kapsamda, birçok alanda hem mali teşvikler ortaya konmuş hem de parasal 

adımlar atılmıştır.  

2008 yılında yaşanan kriz, bütün tüm ülkelerin geleneksel makroekonomi politikalarını yeniden 

gözden geçirmelerine neden olmuştur. Çünkü 2008 krizinden önce küresel düzeyde uygulanan 

ihtiyati politikalar, finansal sistemdeki her kurumun mali yapısının sağlam ve güçlü olmasına 

yönelikti. Ancak, küreselleşmenin artması ve finansal sistemin iç içe geçmesi riskin çeşitli 

kanallardan yayılarak küresel finans sisteminde kırılganlıklar oluşturmuştur. Politika yapıcılar, 

sistematik riskin sınırlandırılması için finansal sistemi bir bütün olarak değerlendiren makro 

ihtiyati politikaların uygulanması gerektiğini ifade etmiştir (Çetin ve Bakırtaş, 2018:10). Covid 

19 krizi makro ihtiyati politikaların önemini daha da artırmıştır.   

Bu süreçte küresel ekonomiyi izleyen ve raporlar yayınlayan çeşitli kurum ve kuruluşlar 2020 

ve 2021 yıllarına ilişkin olarak tahminler ortaya koymaktadırlar. Ancak bu tahminler 

ekonomilerin normalleşme sürecine dönmelerinden sonraki gelişmelere ve ekonomik 

aktivitedeki hareketlenmeye göre sürekli güncellenecektir. Tablo 1 ve Tablo 2’de IMF’in 

küresel ekonomi ile ilgili projeksiyonlarına yer verilmiştir. Tablo 1’de son iki yılın büyüme 

verileri ve IMF’in gelecek iki yıldaki büyüme tahminleri verilmektedir.  Ayrıca dünya mal ve 

hizmet ticareti ile ilgili veriler ve tahminlerde paylaşılmıştır. Tablo 1’e göre dünya 

ekonomisinin 2020 yılında %3 oranında küçüleceği buna karşın 2021 yılında ise %5.8 

büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2020 yılında gelişmiş ülkelerdeki küçülmenin gelişmekte olan 

ülkelerden çok daha yüksek olacağı, gelişmiş ülkelerin ortalama %6.1 gibi ciddi bir küçülme 

yaşayacağı tahmin edilmektedir. Dünya mal ve hizmet ticaretinde ise 2020 yılında %11’lik bir 

daralma yaşanacağı buna karşın 2021 yılında %8.4’lük bir artış yaşanacağı öngörülmektedir. 

Ekonomik 
Şoklar

Arz Şoku Talep Şoku

1
•Tedarik zincirindeki sorunlar

2

•Sokağa çıkma yasaklarına bağlı işgücü kaynaklı üretim 
düşüşleri

3
•Stok birikimine bağlı üretim düşüşleri

1
•İşsizlik ve gelir kaybı

2
•Sokağa çıkma yasaklarına bağlı talep düşüşü

3
•İhracattaki talep daralması

4
•Belirsizliğe dayalı talep daralması
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Yine 2020 yılında gelişmiş ekonomilerde ihracatın %12, gelişmekte olan ekonomilerde ise  

%9.6 oranında daralacağı tahmin edilmektedir.     

              Tablo 1: Küresel Ekonomi 2020-2021 Büyüme ve Dış Ticaret Tahminleri 

 2018 2019 2020 P 2021 P 

Dünya % 3.6 % 2.9 % -3.0 % 5.8 

Gelişmiş Ekonomiler % 2.2 % 1.7 % -6.1 % 4.5 

Amerika % 2.9 % 2.3 % -5.9 % 4.7 

Almanya % 1.5 % 0.6 % -7.0 % 5.2 

Fransa % 1.7 % 1.3 % -7.2 % 4.5 

İtalya % 0.8 % 0.3 % -9.1 % 4.8 

İspanya % 2.4 % 2.0 % -8.0 % 4.3 

Japonya % 0.3 % 0.7 % -5.2 % 3.0 

İngiltere  % 1.3 % 1.4 % -6.5 % 4.0 

Diğer % 2.6 % 1.7 % -4.6 % 4.5 

Gel. Olan ve Gelişen Ülkeler  % 4.5 % 3.7 % -1.0 % 6.6 

Çin % 6.7 % 6.1 % 1.2 % 9.2 

Hindistan % 6.1 % 4.2 % 1.9 % 7.4 

Rusya % 2.5 % 1.3 % -5.5 % 3.5 

Brezilya % 1.3 % 1.1 % -5.3 % 2.9 

Türkiye % 2.6 % 0.9 % -5.0 % 5.0 

Meksika % 2.1 % -0.1 % -6.6 % 3.0 

G.Afrika % 0.8 % 0.2 % -5.8 % 4.0 

Dünya Mal ve Hizmet Ticareti % 3.8 % 0.9 % -11.0 % 8.4 

İthalat     

Gelişmiş Ekonomiler % 3.3 % 1.5 % -11.5 % 7.5 

Gel. Olan ve Gelişen Ülkeler  % 5.1 % -0.8 % -8.2 % 9.1 

İhracat     

Gelişmiş Ekonomiler % 3.3 % 1.2 % -12.8 % 7.4 

Gel. Olan ve Gelişen Ülkeler  % 4.1 % 0.8 % -9.6 % 11.0 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020 s.9 P:Projeksiyon 

 

Ülkelerle ilgili olarak işsizlikle ilgili projeksiyonlara baktığımızda ise ülkelerin birbirinden 

ayrıştığını görmekteyiz. IMF’in ülkelerin işsizlik oranları tahminleri baz alınarak oluşturulan 

Tablo 2’de ülkeler 4 gruba ayrılmıştır. Amerika’nın da bulunduğu birinci gruptaki ülkelerde 

işsizlik oranlarının 2020 yılı sonunda hızla yükselerek iki veya 3 katına çıkacağı tahmin 

edilmektedir. Buna karşın Türkiye’nin de içinde bulunduğu ikinci gruptaki ülkelerde işsizlik 

oranındaki yükselişlerin daha sınırlı kalacağı, Almanya’nın da içinde bulunduğu işsizlik 

oranının çok düşük seviyelerde olduğu üçüncü grup ülkelerde ise işsizliğin fazla artmayacağı 

hatta 2021 yılında eski düşük seviyelerine geri döneceği sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Fransa’nın da yer aldığı dördüncü grupta yer alan ülkelerde ise işsizlik oranlarının 2020’de ve 

2021’de giderek daha da yükseleceği tahmin edilmektedir.     
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Tablo 2: Küresel Ekonomi 2020-2021 İşsizlik Oranı Tahminleri 
 2019 2020 P 2021 P 

Amerika % 3.7 % 10.4 % 9.1 

İrlanda % 5.0 % 12.1 % 7.9 

Norveç % 3.7 % 13.0 % 7.0 

Portekiz % 6.5 % 13.9 % 8.7 

İsrail % 3.8 % 12.0 % 7.6 

Polonya % 3.3 % 9.9 % 8.0 

Brezilya % 11.9 % 14.7 % 13.5 

Türkiye % 13.7 % 17.2 % 15.6 

İspanya % 14.1 % 20.8 % 17.5 

G.Afrika % 28.7 % 35.3 % 34.1 

Almanya % 3.2 % 3.9 % 3.5 

Japonya % 3.1 % 4.1 % 3.7 

İngiltere  % 3.8 % 4.8 % 4.4 

Çin % 3.6 % 4.3 % 3.8 

Meksika % 3.3 % 5.3 % 3.5 

Rusya % 4.6 % 4.9 % 4.8 

Fransa % 8.5 % 10.4 % 10.4 

Avusturalya % 5.2 % 7.6 % 8.9 

Finlandiya % 6.8 % 8.3 % 8.4 

Mısır % 8.6 % 10.3 % 11.6 

İran % 13.6 % 16.3 % 16.7 

Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2020 s.20 P:Projeksiyon 

 

Ancak unutulmamalıdır ki ekonomik faktörlerin yanında, salgınla ilgili ortaya çıkacak olan 

olumlu ya da olumsuz gelişmeler bu projeksiyonların değişmesine neden olacaktır.   

 

3.COVİD 19 KRİZİ ve EKONOMİK TOPARLANMA TİPLERİ 

Günümüze kadar yaşanan krizler göz önünde bulundurulduğunda krizlerin benzer özellikler 

taşımalarına rağmen krizlerin aynı olmadığı ve her kriz kendine has unsurlar taşıdığı 

görülmektedir(Öztürk ve Özdemir, 2010: 2156). Ülkeler kriz ortaya çıktıktan sonra, krizle 

mücadele kapsamında birçok politikalar uygulamakta ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için 

birçok adımlar atmaktadırlar. Uygulamaya konulan bu politikalar ekonomik toparlanma 

sürecini başlatmaktadır. Atılan bu adımların niteliği, miktarı ve ekonomiye olan etkisi 

ekonomik toparlanmanın şekli ve süresi üzerinde etkili olmaktadır.  

Başta ABD merkez bankası FED olmak üzere İngiltere, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, 

Güney Kore ve Türkiye merkez bankaları hızlı bir şekilde faiz indirimleri gerçekleştirerek, 

ucuz finansman olanağı sağlamışlardır. Ayrıca açık piyasa işlemleri yoluyla piyasalara ek 

likidite sağlanmış, merkez bankaları arasında swap anlaşmaları gerçekleştirilmiş, 2008 

krizinden de hatırladığımız tahvil alım programları açıklanmıştır. IMF 1 Trilyon Dolarlık 

kaynak kapasitesiyle problem yaşayacak ülkelere kredi desteği sağlayacağını açıklamıştır.  
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Avrupa merkez bankası da,  ilk etapta 2020 yılı sonuna kadar sürecek 750 Milyar 

€’luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar € artırarak 1.350 milyar €’ya, 

süreyi de 2021 yılı sonuna kadar uzatmıştır. (Şenol, 2020:100). FED’in açıklamış olduğu tahvil 

alım programı kimi çevrelerce “QE ∞” olarak adlandırılmıştır.  Bu şekilde krizin, bir likidite 

krizine dönüşmesinin önüne geçilmeye çalışılmış ve bunda başarılı da olunmuştur. 

Ülkelerde atılan mali ise adımlar şu şekildedir: salgının olumsuz etkilerinden daha fazla 

etkilenen hanehalkının tüketim harcamalarını canlı tutabilmek için bu kesimin borçlarının 

ertelenmesi veya yapılandırılması söz konusu olmuştur. Yine harcamalar üzerinde etkisi olan 

vergilerin ötelenmesi yürürlüğe konan diğer bir tedbirdir. Üretimin yavaşlamasından dolayı 

çeşitli sektörlerde oluşan işsizlik sebebiyle hanehalklarına yönelik karşılıksız doğrudan gelir 

destekleri, işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödenekleri şeklinde uygulamalar yapılmıştır. 

Hanehalklarının yanında üretimde yaşanacak sorunları azaltmak için şirketlerin borçlarının 

ertelenmesi, yapılandırılması, kamu ve özel bankalar aracılığıyla kredi garantileri ve ek kredi 

imkanları ülkeler tarafından yürürlüğe konmuştur(Bayar, v.d, 2020:17).   

Maliye politikası önlemlerinin Covid19 pandemisinin etkisini azaltmada para politikası 

kararlarından daha etkili olduğu görülmektedir. Çünkü özellikle birçok Merkez Bankası 

tarafından uyum sağlayan para politikalarının benimsenmesi, kısa vadede makroekonomik 

tehdit ederek enflasyonist baskıları daha da kötüleştirebilir(Ozili ve Arun, 2020:23).   

Alınan bu önlemler ekonomik toparlanmayı sağlamaya yöneliktir. Daha önceki kriz 

tecrübeleriyle ortaya çıkmış olan farklı toparlanma şekilleri söz konusudur. İzleyen bölümde bu 

toparlanma şekilleri ele alınarak, Covid 19 krizinden çıkışta hangi koşullar söz konusu olursa 

hangi tip toparlanma şeklinin geçerli olacağına yönelik açıklamalar yapılacaktır.  

3.1. V TİPİ TOPARLANMA  

Bu toparlanma tipinde ekonomik aktivite ve büyümede hızlı bir gerileme söz konusu olduktan 

sonra aynı hızda yada daha kısa sürede aynı oranda bir toparlanma söz konusudur. Başka bir 

deyişle örneğin 3 çeyrek üst üste farklı oranlardaki ekonomik daralma, yine üç çeyrekte ortadan 

kalkmakta, ekonomi eski potansiyel büyüme seviyesine hızla geri dönmektedir.  

Bu toparlanma tipinin söz konusu olabilmesi için aşağıdaki unsurların ortaya çıkıp ekonomiyi 

desteklemesi gereklidir.    

 Hizmet sektörü başta olmak üzere yaşanan istihdam kaybının hızla tersine dönmesi ve 

yeniden üretime başlayan şirketlerin işten çıkardığı elemanları geri alması 

 Alınan önlemlerin toplam talepte hızlı bir artış sağlaması ve salgın sebebiyle ertelenen 

talebin hızlı bir şekilde yerine gelmesi 

 Tedarik zincirinin eski haline gelmesi 
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 Finansal piyasalarda iyimserliğin devamı 

 Alınan önlemlerin çarpan etkisinin hızla gerçekleşmesi  

 Hastalığın bir sebepten yakın vadede tamamen ortadan kalması 

Bu toparlanma tipinin geçerli olması ekonomik faktörlere bağlı olduğu kadar hastalıkla ilgili 

gelişmelere de yakından bağlıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörü önemli bir 

paya sahiptir. Dolayısıyla hastalığın azalarak sosyal hayatın normale dönmesiyle özellikle 

hizmetler sektöründeki toparlanma yakın ilişkilidir.  

3.2. U TİPİ TOPARLANMA 

Bu toparlanma tipinde; ekonomik toparlanma süreci V tipi toparlanmaya göre daha yavaş ve 

zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşmektedir. Büyümede hızlı bir düşüş meydana geldikten 

sonra bir süre toparlanma söz konusu olmamakta daha sonra toparlanma süreci başlamaktadır. 

Uygulanan politikaların sonuç vermesi daha uzun bir zaman almaktadır. Bu toparlanma tipinin 

oluşması ise aşağıdaki koşullara bağlıdır:   

 Talepte bir toparlanma olsa da işsizlik oranlarında hızlı bir toparlanma söz konusu 

olmaması 

 Hanehalkının ikinci dalga belirsizliği sebebiyle harcamalarında artışa gitmemesi 

 Covid 19 sebebiyle değişen talep ve harcama kalıpları 

 Ülkelerin dış ticarette artan koruma önlemleri sonucunda dünya ticaretinin azalması 

 Bazı sektörlerde mevcut stoklar erimeden yeni üretime geçilmemesi 

 Kapasite kullanım oranlarındaki yavaş artışlar 

 Covid19 öncesi AB’de var olan düşük büyümenin devamı 

 Hanehalkı gelirlerinin ve talebin yavaş toparlanması 

 Yatırım harcamalarındaki artışın yavaş olması 

Ülkeler ekonomilerini desteklemek için (işçi ve işveren kesimi bu şoktan en az şekilde 

etkilensin diye) bir dizi maliye ve para politikası tedbiri almaktadırlar. Ancak bu durum 

ülkelerin dış finansal yükümlülüklerini devam ettirmesini zora sokmaktadır.  Bu süreçte, her 

ülkenin uygulamaya koyacağı aynı yönlü maliye politikası tedbirlerinin ödemeler dengesi 

üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol etmeye yönelik bir küresel işbirliği mekanizmasına 

ihtiyaç vardır. Eğer bu yönde adımlar atılamazsa engellenemeyen, kontrolsüz iflaslar ile 

yeniden toparlanma daha da güç olacak, sistemik risk daha da artacaktır. Yeniden toparlanma 

güçleşecek ve daha uzun bir zamana yayılacaktır(Özatay ve Sak :2020:7) 
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3.3. ONAY İŞARETİ TİPİ TOPARLANMA 

Onay işaretine veya spor firması olan “Nike’ın” sembolüne benzetilen bu toparlanma tipi; V 

tipi toparlanma ile U tipi toparlanmanın arasında yer alan, V tipi toparlanmadan daha yavaş 

ama U tipi toparlanmadan daha hızlı bir şekilde ekonominin toparlanması anlamına 

gelmektedir. Ekonomik daralma ortaya çıktıktan sonra ilk etapta daha hızlı bir toparlanma 

gerçekleşmekte ilerleyen dönemde ise ekonomik toparlanmanın hızı giderek yavaşlamaktadır.     

 Başta turizm sektörü olmak üzere hizmetler sektöründeki toparlanmanın yavaş olması 

 Çeşitli faktörlere bağlı olarak tüketici davranışlarının eskiye göre farklılık göstermesi  

 Hanehalkının daha fazla tasarruf yapma isteği 

 Uluslararası ticaretin yavaş toparlanması 

 İlk aşamada hızlı bir toparlanmaya rağmen ilerleyen zamanda toparlanmanın hızının 

yavaşlaması v.b faktörlerin söz konusu olması durumunda bu toparlanma tipinden söz 

edebiliriz.  

Geçmişte yaşanan salgınlara bakıldığında bazı temel sonuçlar söz konusudur. Birincisi, 

salgınların yaratacağı tahmini maliyetler, salgınların ciddiyetlerine ve mücadele yöntemlerine 

göre önemli ölçüde değişmektedir. İkincisi ise salgının olumsuz makroekonomik maliyetleri 

arz ve talebin beraber etkisiyle gerçekleşebilmektedir. Salgın riskine karşı çalışanlar hem 

işgücü arzını hem de tüketimlerini azaltarak sosyal etkileşimlerini sınırlandırabilmektedirler. 

Sonuncusu ise salgınların ekonomi üzerine olumsuz etkileri uzun sürebilmekte, pandemiler 

toplam talebi sürekli olarak azaltabilmektedir. Ayrıca işgücündeki ani bir azalma sermayenin 

işgücüne oranını artıracak, daha düşük bir sermayeye dönüş oranı, sermaye birikiminin hızını 

ve GSMH büyümesini uzun bir süre yavaşlatabilecektir(Boissay ve Rungcharoenkitkul, 

2020:2-3)  

3.4. W TİPİ TOPARLANMA 

Bu toparlanma tipinde; ekonomik toparlanmanın başlamasından sonra herhangi bir sebeple 

yeniden olumsuza doğru gidip sonra yeniden bir toparlanma sürecine girilmesi söz konusu 

olmaktadır.  

 İkinci bir virüs dalgası sonucunda ekonomik aktivite de benzer veya daha az bir 

daralma 

 Alınan önlemlerin geçici bir etki yarattıktan sonra ekonomik aktivitenin tekrar 

yavaşlaması   

 Şu an için tahmin edilmeyen başka bir olumsuz unsurun ortaya çıkması  
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W tipi toparlanma tipinin geçerli olabilmesi öncelikle sonbaharda veya kış aylarında virüsle 

ilgili ikinci dalga tartışmalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Ancak birçok ülke ikinci dalga durumu 

söz konusu olsa bile ekonomik aktivitenin ilk durumdaki gibi durdurulmayacağı şeklinde 

açıklamalar yapmaktadır. Dolayısıyla bu sebepten, vaka sayılarında yeniden bir artış olsa bile 

aynı oranda bir ekonomik daralma söz konusu olmayabilir.  

3.5. L TİPİ TOPARLANMA 

Ekonomideki hızlı daralmadan sonra uzun bir süre toparlanmanın başlamaması yada bir süre 

sonra toparlanma başlasa da eski potansiyeline ulaşmasının çok uzun bir süre aldığı toparlanma 

biçimidir.       

 Ekonomik müdahalelerde geç kalınması 

 Para ve maliye politikalarının beklenen etkiyi yaratmaması 

 Finansal ve reel kesimde beklenenin ötesinde bir bozulma ve arz ve talep şokunun 

devamı 

 İşsizlik oranlarındaki düşüşün çok daha uzun vadeye yayılarak kalıcı olması 

 Ülkelerin artan borçluluk düzeylerinin yaratacağı başka olumsuz sonuçlar 

 Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik durumlar 

 Krizin ilerleyen dönemde bir dış borç krizine dönüşmesi  

 Ülkelerin aşırı korumacı politikaları sebebiyle dünya ticaret hacminin düşük kalması 

 Ticaret savaşlarında yeni bir aşamaya geçilmesi 

 Tedarik zincirinin uzun süre kopması 

1929 krizinde bu yönde bir toparlanma söz konusu olmuştur. Yanlış politikaların uygulanması 

yada politikaların uygulamaya geçirilmesinin uzun süre alması bu tip bir toparlanmayı ortaya 

çıkarabilir. Ancak daha önceki kriz deneyimlerinden hareketle hem ülkeler hem de merkez 

bankaları, krize doğru politikalarla ve hızlı bir şekilde müdahale ederek bu toparlanma tipinin 

oluşmasına engel olmaya çalışmaktadırlar.  

Estrada (2020) iki olası senaryoyu değerlendirdiği çalışmasında eğer COVİD 19 krizinin kısa 

bir ekonomik durgunluk yaratacaksa, o zaman dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılanın 

iki ila üç yıl arasında gecikebileceğini, eğer COVİD-19 büyük bir ekonomik depresyon 

üretecekse, o zaman dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılanın gecikmesinin büyük 

buhranda olduğu gibi altı ile sekiz yıl arasında sürebileceğini belirmektedir. Krizle mücadelede 

iki seçenek arasında karar verilmelidir. Bunlardan birincisi mali veya parasal geçmiş 

deneyimlerden faydalanarak klasik ekonomik politikaların (Keynesyen ve Monetarist) 

kullanılmasıdır.  
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İkincisi ise, COVİD-19 ekonomik hasarını azaltmak için yeni teorik ve metodolojik 

yaklaşımların desteği altında yenilikçi politikaların ve yaklaşımlarının oluşturulmasıdır.  

4.SONUÇ  

Krizler tanımı gereği bir belirsizlik oluşmasına neden olurlar. Tarihsel süreçte bakıldığında 

bütün krizlerin en temel yönlerinden birinin ortaya çıktıktan sonra reel sektör, finansal sektör, 

arz ve talep v.b gibi unsurlar üzerinde bir belirsizlik yaratması olduğu görülmektedir. Ayrıca 

krizin ilk başladığı aşamada ne kadar derinleşeceği ve etkilerinin hangi boyutlara ulaşacağı 

hususlarında net bir sonuç olmadığı için farklı tahminler yapılmaktadır. Krizin hangi boyutlara 

ulaşacağı; ancak zaman içerisinde gelen makroekonomik veriler vasıtasıyla netleşmektedir. 

Krizlerdeki bu belirsizlik, farklı toparlanma senaryolarını da beraberinde getirmektedir. Kriz 

başladıktan sonra ülkeler tarafından krizin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik 

birçok politika hayata geçirilmekte, alınan bu önlemlerin ekonomi üzerinde ne kadar etkili 

olacağı takip edilmektedir. Bu etki seviyesine göre de hangi toparlanma senaryosunun ortaya 

çıkacağı belirlenmektedir.  

Covid 19 krizi daha önce yaşanılan krizlerden birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. En 

temel anlamda kriz; herhangi bir ekonomik veya siyasal bir etkene dayalı olarak ortaya 

çıkmamış, sağlıkla (salgınla) ilgili unsurlara dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Kriz her ne kadar 

sağlıkla ilgili nedenlerle ortaya çıksa da hem arz hem talep üzerinde yarattığı ciddi olumsuz 

sonuçlarla çok ciddi ekonomik olumsuzlukların ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Önceki krizlerde hangi toparlanma senaryosunun geçerli olacağı tahmini yapılırken daha çok 

ekonomik unsurlar göz önünde bulundurulurken bu krizde ekonomik unsurların yanına, 

pandeminin gelecekte nasıl seyredeceğine yönelik sağlıkla ilgili unsurlar da eklenmiştir. Bu 

durum hangi toparlanma senaryosunun geçerli olacağına yönelik belirsizlikleri daha da 

artırmıştır. Bu belirsizlik, toparlanma tipine ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. 

Çalışmada üzerinde durulan toparlanma tiplerinden hangisinin gerçekleşeceği birçok faktöre 

bağlı olarak farklılık gösterecektir. Bu anlamda, ülkelerin ekonomik yapıları (turizm, sanayi, 

petrol üreticisi), uygulanan para ve maliye politikalarının ekonomi üzerindeki etkinliği, alınan 

önlemlerin toplam talep üzerinde; kısa, orta ve uzun vadede ne derece etkili olacağı, ülkelerin 

borçluluk seviyesinin kırılganlığı, küresel ticaretteki toparlanmanın hızı ve salgınla ilgili (aşı, 

ilaç, ikinci dalga) v.b. unsurlar toparlanmanın tipini belirleyecektir. 

Ekonomilerin normalleşme sürecine girmesiyle beraber gelen ekonomik veriler, ikinci bir dalga 

olmadığı takdirde onay (nike) işareti şeklindeki bir toparlanmanın daha olası olduğuna işaret 

etmektedir.  
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Özellikle ülkeler tarafından süratle alınan tedbirler ve ertelenmiş talebinde etkisiyle ilk etapta 

hızlı bir toparlanmanın gerçekleşmesi, ancak ilerleyen dönemde bu toparlanmanın hızında bir 

yavaşlama söz konusu olabilir. Ülkelerin ekonomik yapılarının farklılığına bağlı olarak 

toparlanma süreleri ve tipleri farklılık gösterebilir. Borçluluk seviyesi düşük olan ülkeler 

ekonomilerini daha kolay destekleyerek daha hızlı bir çıkış yakalayabilirler. İşsizlik ve bununla 

bağlantılı gelir kaybını daha sınırlı tutan ülkelerde daha hızlı toparlanma süreci söz konusu 

olabilir. Ülkeler arasındaki swap anlaşmalarının yanında başka işbirlikleri küresel anlamda 

toparlanmanın tipinde belirleyici olacaktır. Aşı veya ilaç olmadığı takdirde, sosyal mesafe ve 

alınan tedbirlerden dolayı eski talep seviyesine ulaşmak uzun süre alabilir. Krizin sonuçları 

hakkında daha net çıkarımlarda bulunmak için şirket bilançoları üzerindeki etkisinin 

görülmesine ihtiyaç vardır. Toparlanmanın hızını artırmak isteyen ülkeler hem negatif arz hem 

de negatif talep şokunu ortadan kaldırmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. 
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KORONAVİRÜS (COVID-19) KAYNAKLI PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞANLARIN 

EVDE ÇALIŞMA DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 
Arş Gör. Fatma Zehra YILDIZ (Sorumlu Yazar) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 

Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 
 

ÖZET 

Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı pandemi sürecinde belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan ve 

daha önce tecrübe edilmemiş olan yeni çalışma süreci, işletmelerin planlama yeteneklerini 

sınırlandırmakta ve çalışma hayatında değişimlerin kaçınılmaz olduğu bir dönemi işaret 

etmektedir. Mevcut salgından önce yapay zekâ teknolojilerine atfedilen, meslekleri 

dönüştürecek endişelerin pandemiyle birlikte farklı bir boyut kazandığı dikkati çekmektedir. 

İşlerde ortaya çıkan değişimler, şirketlerin yeni plan ve stratejiler geliştirmesinin gerektiği bir 

çalışma hayatını zorunlu kılmaktadır. Esnek çalışma biçimlerinden biri olan evde çalışma, bilgi 

teknolojileri yoluyla işin tamamının ya da bir bölümünün evde yürütülmesini ifade etmektedir. 

Toplantıların, ofis içi iletişimin ve denetimlerin yeniden tanımlandığı evde çalışma 

uygulamaları; iş-aile çatışması, öz disiplin, çalışanların kontrol edilmesi gibi çeşitli konuların 

da sorgulanmasını gerektirmektedir. Bütün gün evde çalışan ve kolayca erişebilir durumunda 

olmak zorunda kalan çalışanlar, rol çatışması yaşayabilmektedirler. Çalışanların, dikkat dağıtıcı 

unsurlara rağmen görevlerini tamamlamaları ise, öz disiplinlerini sağlamalarıyla mümkün 

olmaktadır. Bu doğrultuda evde çalışanların denetlenmesi ve kontrolü de günümüzde tartışılan 

konulardan biri haline gelmiştir.  

COVID-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde önlem amaçlı uygulanan evde çalışma 

sistemi, önceki evde çalışma deneyimlerinden farklı özellikleri içinde barındırmaktadır. Bu 

doğrultuda belirsizliğin hüküm sürdüğü ve zorunlu evde çalışmanın gerçekleştirildiği pandemi 

döneminde, çalışanların mevcut sürece ilişkin çalışma deneyimlerinin betimlenmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, beyaz yakalı çalışanların pandemi sürecinde evde çalışma 

deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada “Pandemi sürecinde beyaz yakalı 

çalışanlar evde çalışmayı nasıl deneyimlemektedirler?” sorusu ana problem olarak 

belirlenmiştir. Fenomenoloji deseninin benimsendiği çalışmada, beyaz yakalıların evde çalışma 

dönemindeki deneyimleri; iş-aile çatışması, öz disiplin ve karşılaşılan diğer sorunlar 

bağlamında değerlendirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan 20-44 yaş aralığında 

dokuz beyaz yakalı çalışanla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Veriler, içerik 

analizi tekniği ile analiz edilerek temalar olarak sunulmuştur.  
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Mülakatlardan elde edilen veriler çerçevesinde; çalışma sürelerinin artması, diğer aile 

bireylerinin olumsuz etkileri, çocuk bakımı, ev işleri, gece gelen işle ilgili mesajlar ve 

sosyalleşememe fenomenlerinin çok sık tekrarlandığı görülmektedir. Pandemi sürecinde evde 

çalışma, iş ve özel hayat arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak zaman temelli rol çatışmasını 

meydana getirmektedir. Çalışma sürelerinin esnekleşerek artması, beyaz yakalı çalışanların 

yoğun duygulanımsal emek harcamalarına yol açmaktadır. Çalışmada, katılımcıların 

pandemiden sonra ofiste çalışmayı tercih etmeleri dikkat çeken bulgulardandır. Günlük yapılan 

iş planlarının çalışanların öz disiplinlerini sağlamalarında önemli olduğu ifade edilebilir. Bu 

yönleriyle mevcut çalışmanın bulgularının, iş hayatındaki karar vericiler için yararlı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Evde Çalışma, Koronavirüs (COVID-19), Pandemi, İş-Aile Çatışması, Öz 

Disiplin.  

A QUALITATIVE RESEARCH ON EXPERIENCES OF HOME-BASED WORK IN 

THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

The new process, which has arisen with the uncertainty caused by the coronavirus (COVID-19) 

epidemic and has not been experienced before, limits the planning abilities of the companies 

and indicates a period in which changes are inevitable in working life. Concerns with 

transforming the professions that attributed to artificial intelligence technologies take on a 

different dimension with the pandemic. Changes in jobs require a working life where 

companies need to develop new plans and strategies. Home-based work, which is one of the 

flexible working patterns, refers to carrying out all or part of the work at home through 

information technologies. Home-based work practices, where meetings, intra-office 

communications, and supervision are redefined, require investigation of various issues such as 

work-family conflict, self-discipline and employee control. Employees who work all day at 

home and have to be easily accessible may experience role conflicts. Despite the difficulties 

and other distractions, it is possible for the employees to complete their duties by ensuring their 

self-discipline. Supervision and control of workers who work at home is one of the major 

concerns regarding home-based work. 

Home-based work, which was implemented for preventive purposes during the COVID-19 

epidemic, contains different features compared to the previous home-based work experiences. 

During the epidemic, in which high level of uncertainty and compulsory home-based work are 

experienced, it is important to describe the work experience of the employees regarding the 

current process.  
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In this study, it is aimed to examine the experiences of white-collar employees of working at 

home during the COVID-19 pandemic. In the study, the question of "How do white collar 

employees experience working at home during the epidemic period?" was determined as the 

main problem. In the study, in which the phenomenology approach was adopted, the 

experiences of white-collar workers who work at home have been evaluated in the context of 

work-family conflict, self-discipline and other problems encountered.  Semi-structured 

interviews have been conducted with nine white-collar employees between the ages of 20 and 

44, which have been reached by the purposeful sampling method. The data is presented as 

themes by analyzing the content analysis technique. In the framework of the data obtained from 

the interviews, it is seen that the increase in working time, negative effects of other family 

members, child care, housework, receiving work-related messages at night and lack of 

socialization phenomena are repeated frequently. During the epidemic, working at home has 

created a time-based role conflict by blurring the line between work and private life. The 

increase in working time causes intense affective labor expenditures of white collar employees. 

In the study, it is noteworthy that the participants preferred to work in the office after the 

epidemic. Daily business plans are considered to be important for employees to maintain their 

self-discipline. We hope the findings of this study will help decision-makers of the companies 

to understand the current situation regarding home-based work.   

Keywords: Home-Based Work, Coronavirus (COVID-19), Pandemic, Work-Family Conflict, 

Self-Discipline. 

1. GİRİŞ  

Koronavirüs (COVID-19) salgınına kadar robotlara, yapay zekâya ve bilgi teknolojilerine 

atfedilen “işlerimizi elimizden alacaklar”, “meslekleri dönüştürecek” endişelerinin salgınla 

birlikte yeni bir boyut kazandığı görülmektedir. COVID-19 salgınının ne zaman biteceği ile 

ilgili öngörülemeyen belirsizlik ve daha önce tecrübe edilmeyen bu yeni süreç şirketlerin 

planlama kabiliyetlerini sınırlamanın yanında çalışma hayatında önemli değişimlerin 

kaçınılmaz olduğu bir dönemi işaret etmektedir. Mevcut durumda işleri, eskisi gibi aynı şekilde 

yapmanın mümkün olmadığı, yeni plan ve stratejilerin geliştirilmesi gereken bir çalışma hayatı 

karşımıza çıkmaktadır (Özdoğan, 2020). Salgına karşı alınan önlemler kapsamında zorunlu 

olarak uygulanan evde çalışma modeli, alışkın olunan çalışma biçimlerinden farklı özelliklere 

sahiptir (Başkan, 2020). Dolayısıyla belirsizliğin hüküm sürdüğü ve zorunlu evde çalışma 

uygulamalarının gerçekleştirildiği pandemide çalışanların bu yeni sürece ilişkin çalışma 

deneyimleri önem arz etmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, beyaz yaka çalışanların COVID-19 salgını döneminde evde çalışma 

deneyimlerinin incelenmesidir. Çalışanların salgın döneminde evde çalışmayı nasıl 

deneyimledikleri ana problemi bağlamında cevap aranan alt araştırma problemleri şu 

şekildedir: 

 Evde çalışan beyaz yaka çalışanlar iş-aile çatışması bağlamında neleri 

deneyimlemektedirler? 

 Evde çalışan beyaz yaka çalışanlar öz disiplinlerini nasıl sağlamaktadırlar? 

 Evde çalışmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 

2.ESNEK ÇALIŞMA 

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni araçlar, geçmişteki organizasyon içi 

iletişim örüntüsünü değişime uğratmaktadır. Toplantıların, anlaşmaların, denetimin ve ofis içi 

iletişimin yeniden tanımlandığı bir çalışma hayatı ortaya çıkmaktadır. Çeşitli pozisyonlara ve 

konumlara sahip çalışanlar, bu yeni süreçte Sykpe, GotoMeeting, LinkedIn, Twitter gibi sosyal 

medya araçlarıyla birbirleriyle devamlı irtibatta kalabilmektedirler (DeCenzo, Robbins ve 

Verhulst, 2017: 6). Tüm bu teknolojik gelişmelerle birlikte, yetenekli çalışanların elde 

tutulması, stres ve tükenmişliğin azaltılması, motivasyonun artırılarak daha verimli olunması 

amaçlarıyla işletmeler esnek çalışma modellerini uygulamaya gönüllü olmaktadırlar (Giannikis 

ve Mihail, 2011: 417).  

Esnek çalışma, bireylerin nerede ve ne zaman çalışabileceğini değiştirmesine izin veren politika 

ve uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Maxwell ve diğ., 2007: 138). Aile dostu bir politika 

olarak esnek çalışma modelleri, özellikle kadınların iş ve aile sorumluluklarını dengeleme 

amacıyla ortaya çıkmıştır (Giannikis ve Mihail, 2011: 419). Esnek çalışmanın çalışanların 

streslerini ve devamsızlıklarını azaltması, iş tatmini ile verimliliği artırması fayda olarak 

görülürken, özellikle çalışanların kontrolünün ve denetiminin zorluğu olumsuz özellikler 

bağlamında değerlendirilmektedir. Esnek çalışma modellerinin kadın çalışanların iş tatminleri 

ve örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır (Scandura ve Lankau, 1997: 

378).  

Esnek çalışma modelleri; çalışma saatlerinin planlanmasında esneklik (esnek zaman, 

sıkıştırılmış iş haftaları, vardiya düzenlemeleri), çalışılan saat miktarında esneklik (yarı zamanlı 

çalışma, iş paylaşımı), çalışma yerinde esneklik (evde çalışma, uzaktan çalışma) ve izin 

düzenlemelerinde esneklik (doğum izni, ücretsiz izin) olmak üzere dört kategoride 

gerçekleştirilmektedir (Glynn, Steinberg, ve McCartne, 2002, aktaran Giannikis ve Mihail, 

2011: 417-418).  
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Giderek yaygınlaşan esnek çalışma modellerinden biri olan evde çalışma (home-based work) 

sağladığı çeşitli faydalarla daha fazla tercih edilmektedir (Kavi ve Koçak, 2010: 86).  

3.EVDE ÇALIŞMA SÜRECİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI 

İş-aile çatışması, bireylerin aile ve iş rol baskılarından kaynaklanan roller arası bir çatışma 

sürecini ifade etmektedir (Kahn, 1964, aktaran Greenhaous ve Beutell, 1985: 77). İş-aile 

çatışmasının; zaman temelli, gerginlik temelli ve davranış temelli olmak üzere üç türü 

bulunmaktadır (Greenhaous ve Beutell, 1985: 77). Zaman temelli iş-aile çatışması, zaman 

kısıtlarının ve iş planlarının çalışanı rol sorumlulukları arasında seçim yapmaya zorladığında 

ortaya çıkmaktadır. Zaman olsa bile, bir rolün fiziksel ve psikolojik olarak diğer rolleri yerine 

getirmeyi zorlaştırdığı durumlarda gerginlik temelli iş-aile çatışması yaşanabilmektedir. Aile 

üyeleri bireylerden karşılıklı ilişkilerinde sıcak, duygusal, hassas ve sevecen olmalarını 

beklemektedir ancak eğer birey farklı rollerinin beklentilerine uygun davranış gösteremiyorsa 

davranış temelli iş-aile çatışması deneyimleyebilmektedir (Ammons ve Markham, 2010: 195; 

Greenhaous ve Beutell, 1985: 77-82). 

Teknolojik gelişmeler, ev ile iş arasındaki ilişkileri hızlı bir şekilde değiştirmekte, yeniden 

şekillendirmektedir (Ammons ve Markham, 2010: 192). Özellikle küresel şirketlerde görülen 

saat farkından kaynaklanan problemler, çalışanların iş arkadaşları ve müşterilerle iletişimde 

kalmaları gerekliliğiyle birlikte, günün her saati “nöbette olmalarıyla” sonuçlanabilmektedir. 

İletişim teknolojileri, çalışanların herhangi bir saatte ve yerde çalışmalarına olanak tanıyarak 

onları sürekli ulaşılabilir kılmakta ve mesai dışına çıkmalarına izin vermemektedir. Örgütlerin 

üretkenliğe yönelik taleplerinin artması, uzun çalışma saatleri ile sonuçlanmakta ve bu durum 

çalışanların evlerine, eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramamalarına yol açmaktadır 

(DeCenzo, Robbins ve Verhulst, 2017: 12). 

Bütün gün evde olan ve kendilerini kolayca erişilebilir hale getiren evden çalışanlar, işle ilgili 

uygunsuz durumlarda gelen aramalarla ilgilenmek durumundadırlar. Öte yandan evdeki diğer 

aile üyeleri, arkadaşları, komşuları vb. tarafından da çalışmaları kesintiye uğrayabilmektedir 

(Ammons ve Markham, 2010: 197). 

4. EVDE ÇALIŞMA SÜRECİNDE ÖZ DİSİPLİNİN SAĞLANMASI 

Öz disiplin, bireylerin sıkıntılara ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen, görevine devam 

edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Yeterli öz disipline sahip olmayan bireyler, hayal 

kırıklığı veya engellenme ile karşılaştıklarında çabuk vazgeçebilmektedirler. Öz disiplin, öz 

kontrolün bir yönünü oluşturmaktadır. Nitekim öz kontrol daha geniş kapsamlı bir kavramdır 

(Costa, McCrae ve Dye, 1991: 889).  
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5.EVDE ÇALIŞMADA YÖNETİM VE KONTROL 

İşyerleri, yöneticilerin çalışanları gözetleme imkânı olan görünürlüğü (visibility) yönetme 

sürecini kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı evde çalışma, yönetsel kontrol açısından çeşitli 

sorunları beraberinde getirmektedir. Görünürlükleri azalan evde çalışanları yönetmede yeni 

yönetsel teknikler geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Başta elektronik tekno lojiler olmak 

üzere yeni gözetim araçları belirleme, mevcut yönetsel araçların gözetim kapasitelerini 

geliştirme, kısa ve orta vadeli sonuç odaklı hedefler belirleme, düzenli aralıklarla kontrol ve 

güveni vurgulama bu yönetsel tekniklerden bazılarıdır (Felstead, Jewson ve Walters, 2003: 241, 

246). 

6.YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de COVID-19 kaynaklı pandemi döneminde evde çalışan beyaz 

yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. Farklı yaş, cinsiyet ve pozisyonlardan çalışanlar amaçlı 

örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi, araştırmacıların evreni temsil 

eden katılımcıları belirlerken bazı gruplarla ilgili özel bilgilerini ve deneyimlerini kullanmasına 

ilişkindir (Berg ve Lune, 2015: 71). Bu çalışmanın dayandığı fenomenolojik çalışma, birkaç 

kişinin “bir kavrama veya fenomene ilişkin yaşanmış deneyimlerinin ortak anlamı” olarak ifade 

edilmektedir (Creswell, 2018: 77).  

Çalışmada dokuz beyaz yakalı çalışanla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Telefon ile yapılan mülakatlar ortalama 30-60 dakika arasında sürmüştür. Veriler, içerik analizi 

tekniği ile analiz edilmiştir. 

7.BULGULAR 

Bu kısımda ilk olarak, Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. Katılımcılar, 20-44 yaş aralığında, farklı sektör ve pozisyonlarda 

çalışan kişilerden oluşmaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcı Yaş  Medeni Durum Sektör Departman Pozisyon 

Defne 29 Bekâr Teknoloji Dijital Pazarlama Müşteri Yöneticisi 

Ayşe 20 Bekâr Yazılım İnsan Kaynakları Stajyer 

Mert 44 Evli Kimya Satış Satış Müdürü 

Gül 24 Bekâr Reklam Marka Marka Yöneticisi 

Neriman 33 Evli Enerji İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi Uzmanı 

Melis 29 Evli Kamu Organizasyonel 

Gelişim 

HR Business Partner 

 

Merve 24 Bekâr Madeni Yağ İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı  

Pelin 44 Evli Kimya Muhasebe Muhasebe ve Finans 

Sorumlusu 

Sibel 36 Evli Turizm Finans Şef 

*Araştırmanın gizliliği açısından kişilerin gerçek isimleri kullanılmamıştır.  

Çalışma kapsamında belirlenen temalar, değerlendirmelerle birlikte sunulmuştur. 

Tema 1: Evde Çalışmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Esnek çalışma modellerinden biri olan evde çalışma, beyaz yaka çalışanlar tarafından olumlu 

ve olumsuz yönleriyle çeşitli şekillerde deneyimlenmektedir. Bireyler, pandemi kaynaklı evde 

çalışma sürecinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme fırsatı yakalamışlardır. Ancak evdeki 

diğer aile bireyleri, işlerine odaklanmalarını zorlaştırmıştır.  

“Evde daha çok çalıştığımı düşünüyorum.  Beni en çok zorlayan şey, evdekilerle aynı ortamda 

toplantıya girmek oluyor. Çünkü bütün gün hiçbir şey yapmıyorlar, özellikle toplantı saatinde 

süpürge açtıkları bile oldu. Uyarmama rağmen unutuyorlar. Evden kafa dinleyerek çalışmak 

iyi oldu. Ama kesinlikle evdeyiz diye çalışmıyor değiliz, tam tersine daha çok çalıştığımızı 

düşünüyorum.” (Ayşe) 
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“Kızım küçük, onun bakıma ihtiyacı var. Bu noktada epey zorlandım. Onun dışında tabi şirkette 

olduğu gibi ilerleyemiyorsunuz. Özellikle yüz yüze iki dakikada çözebileceğiniz şeyi maille ya 

da telefonla çözmeye çalışıyorsunuz. Başkalarına bağlı olduğunuz durumlarda ofisteki gibi 

hızlı aksiyon alamıyorsunuz. Toplantı daveti çıkıyor, siz o an evde müsait olamayabiliyorsunuz. 

Şirketteki gibi odaklanıp verimli olamıyorsunuz. Esnek çalışıyorsunuz.” (Neriman) 

“Ev ortamı ofis ortamı gibi olmuyor. Çok ciddi bir çalışma olmuyor. Ben 9-6 çalışamıyorum 

evde. Çünkü çocukların ihtiyaçları bitmiyor. Çocuklar benden yemek bekliyorlar. Aklımızı işe 

çok veremiyoruz. Müdürümle konuşurken oradan bir çocuk sesleri, uzaktan eğitim sesleri. 9-6 

olmadığı için daha baskı altında çalışıyorum. Gecemle gündüzüm şöyle, iş açısından saat 8’den 

sonra ya da hafta sonu açıp çalışabiliyorum.” (Pelin) 

“Çocukla olduğu için biraz zor açıkçası. Geceleri daha sıklıkla işe empoze olabiliyorum. 

Alışamadım. Ofiste çalışmayı tercih ederim. Çocuğum belki büyük olsaydı işler değişebilirdi. 

Ev ortamında rahat bir ortamda olduğunu düşünüyorsun, ama telefonun tetikte, aranabilirsin. 

Açmadığınızda işte şey düşünüyorsunuz açmadım acaba yanlış bir şey düşünürler mi?” (Sibel) 

Özellikle kadın çalışanlar, çocuk bakımı ve ev işleri gibi toplumsal cinsiyete dayalı rolleri 

sebebiyle, işe ilişkin sorumluluklarını yerine getirmede problemler yaşamışlardır. Ofiste 

çalışma, bireylerin iş arkadaşlarıyla sosyalleşebildikleri bir ortam sağlarken, evde çalışma bu 

imkânı tanımamaktadır. Çalışma sürelerinin esnekleşmesiyle birlikte, mesai saatlerinde de 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir.  

“Evde çalışmaya alışamadım. Sosyalleşme anlamında beni olumsuz etkiledi.”(Mert) 

“Olumsuz yanları sürekli evde hafta içi, hafta sonu fark etmiyor, uzun uzun çalışıyoruz.” 

(Merve) 

“Şu an tam bir asosyalim. Ofis bizim stres atma yerimizdi. Evdeki sorunlardan biraz 

uzaklaşabiliyorduk. Çocuklar yorucu olabiliyor. Eşim ofiste çalışmaya başladı. Evde tüm yük 

benim üzerimde o da bende yetişebilme kaygısı oluşturuyor. Hem işe hem çocuklara. Ya işimi 

durduruyorum ya kızımı.” (Pelin) 

“Şirkette yeni olduğum için uzaktan öğrenme zor. Yapı itibarıyla insanlarla temas ederek 

sosyalleşememe, dört duvar, dön dolaş, tek başına yalnızlaştırıyor. Çok sıkıldığımı 

hissediyorum.” (Melis) 
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Evde çalışma sürecinde çalışanlar, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeye başlamış ve bu 

durum sürecin olumlu yönü olarak ifade edilmiştir. 

“Olumlu yönü şöyle, çalışan annelerin vicdanıdır çocukları. O yüzden çocuklarıma vakit 

ayırıyorum. Çocuklarım beni görüyor doya doya. Ev işlerine biraz daha elimiz yatkın olmaya 

başladı.” (Pelin) 

Tema 2: Evde Çalışmada Diğer Aile Bireylerinin Etkisi 

Annelik rolünün getirdiği sorumluluklar, özellikle kadın çalışanların evde çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır.  

“Toplantı olduğu zaman odaya gidiyorum. Sessiz ve sakin bir ortam olduğu için. Onun dışında 

normal çalışmalarımı salondan da yürütebiliyorum. Toplantı sırasında zaten uyarıyorum 

evdekileri. Odamda olsam, yine odaya gelip bir şey söyleyebiliyorlar.” (Defne) 

“Salonda çalışıyorum. İşimi çocukların televizyon saatine denk getirmeye çalışıyorum. 

Çocukların saatini kendi iş saatime göre ayarlamaya çalışıyorum. “Hep çalışıyorsun anne” 

diyorlar. Ben evde oturuyorum, ama daha ayaklarımı uzatıp bir film seyretmişliğim yok. Daha 

fazla çalışmaya başladık. Böyle bir çalışma sistemi uzun sürmez yani.” (Pelin) 

“Çocuğum etkiliyor. Uyumadan çalışmaya başladıysam bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsam 

sürekli bölünüyorum. “Anne şöyle, anne böyle.” Daha çok tabi annelerle iletişim olduğu için. 

Benim açımdan zor. Odaklanamıyorsunuz. Tam odaklandığınız anda sizi biri bölüyor, hayır 

diyemeyeceğiniz birisi.”(Sibel) 

Tema 3: Performans 

Evde çalışanlar kendi performanslarını değerlendirdiklerinde, çocuk bakımının odaklanmayı 

zorlaştırdığı ve verimliliği azalttığı görülmektedir. Öte yandan çalışanların maaş almaya devam 

ettiklerini belirtmeleri ofisteki performanslarını evde de devam ettirme çabalarını 

açıklamaktadır.  

“Evde birileri varsa yüzde yüz odaklanıp çalışmanız mümkün değil. Ben mesela çocuğun 

uyumasını bekliyorum. Bu da zaten geç saatler oluyor. Evde bile olsa belli bir saatten sonra 

yorgun düşebiliyorsunuz. Halen maaş alıyorsunuz, işinizin hakkını vermeniz gerekiyor. Nasıl 

ofiste çalışıyorsanız öyle devam etmeniz gerekiyor. Bunun için sizi görüntülemeleri 

gerekmiyor.” (Neriman) 
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“Kendimi çalışıyormuş gibi hissediyorum mecburen, hissettiriyorlar. Bir sorumluluğun var. 

Ben maaş almaya devam ediyorum. Yetiştiremedi denilmesinden nefret ediyorum. Kendim de 

zaten disiplinli bir insanım.” (Pelin) 

“Bir saatlik işimi 3- 4 saate yayıyorum. Performansımdan memnun değilim.”(Gül) 

“Evde çalışırken performansımdan memnun değilim.” (Mert) 

Tema 4: Öz Disiplin 

Görünürlükleri azalan evde çalışanların yönetilmesinde yeni yönetsel araçlar geliştirilmesi 

ihtiyacı bulunmaktadır ve yöneticiler disiplinin sağlanması noktasında çalışanlara kısa ve orta 

vadeli, sonuç odaklı hedefler belirleyebilmektedir (Felstead, Jewson ve Walters, 2003: 241, 

246). Benzer şekilde bu çalışmada da yöneticilerin çalışanlara günlük iş planları oluşturduğu ve 

böylelikle hem onların evdeki disiplinlerini sağladıkları hem de onları kontrol ettikleri 

görülmektedir. Bunun yanında, başarı odaklı çalışanlar, evde çalışma döneminde kendi öz 

disiplinlerini sağlayabilmişlerdir. 

Öte yandan görünüşte daha esnek olan bu iş düzenlemesinde evde çalışan beyaz yakalılar,  katı 

kurallar ve telefonların yanında e-postaların gözetimiyle disiplin altına alınmaktadır (Sennett, 

2020: 19). 

“Genelde 18.30’da bitmiyor işim. Biraz daha uzuyor. Ekip arkadaşlarımla her sabah ve her 

akşam toplantı yapıyoruz. O gün yapacağımız işlerin listesini çıkarıyoruz. Aslında elinizde öyle 

bir plan olması, sizi otomatik olarak o disipline sokuyor. Bu şirket genelinde alınan bir karar 

aslında. Aslında şirketin kuralı. Açıkçası elimde plan olması, konsantre olmamı 

kolaylaştırıyor.”(Defne) 

“Neticede yapmam gerekenler var. Kendimi zorluyorum. İş planına uymak için mental olarak 

kendimi zorluyorum.” (Mert) 

“Eğer o gün işin bitmesi gerekiyorsa, gece 1 de olsa, 2 de olsa onu tamamlıyorsunuz. İş 

planının tamamlanması gerektiği için ofisteki gibi toparlandım, çıktım, eve geldim konuyu 

kapattım diyemiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Daha fazla çalıştığımız söylenebilir. Kişiyle 

alakalı. Başarı odaklıysanız bir şeyler size engel olduğunda çok strese giriyorsunuz. O nedenle 

ilk iki hafta ben kızımı bırakmak zorunda kaldım. O işte geliyor, acıkmış oluyor, uykusu gelmiş 

oluyor, oynamak istiyor. Onu reddedemiyorsunuz, mecbursunuz yani. Çocuk olmasa bile ev işi 

var, yemeği var. Kendi kafanızda bir stres oluşturabilirsiniz. Orda tamamen yoğunluğa göre, iş 

planına göre bir çerçeve çizdik.” (Neriman) 
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“Çocuk akşam uyursa, işlerime akşam bakıyorum. Önceliğim burada çocuğum ve ev işleri. 

Arda kalan zamanlarımda da işe bakıyorum. Çocuğu yatırmam gereken bir saatte telefon 

geliyor mesela. Diyor ki “birkaç kere daha aramam gerekiyor seni”, çocuğu yatıramıyorum 

tabi. Çocukla ilgili düzeninden feragat ediyorsun. Son teslim tarihlerimiz var, o tarihleri 

maalesef aşamıyorsun. İstediğiniz kadar pandemi olsun. Bir ayrıcalık sağlamıyorlar. O 

raporlar vaktinde gidecek. Yani ben sabahın beşine kadar tablo yaptığımı da bilirim. O iş 

yetişecekse ben gece de olsa, onu yetiştiririm. Yine de vermek zorundayım. O konuda tavizleri 

yok.” (Sibel) 

“Karakterle alakalı. Kimse bana “onu yap bunu yap” demiyor. O benim kendi iş disiplinim. 

Kendim sağlıyorum.” (Pelin) 

Tema 5: İş-Aile Çatışması 

Uzun çalışma saatleri, hafta sonu ve gece çalışmaları, çalışanların iş-aile çatışması 

yaşamalarına yol açmaktadır (Voydanoff, 1998: 750).  

“Artı yapmam gereken bir şey daha çıktığı zaman, evde de annem de bir şey yapmamı 

istediğinde, ben de sinirleniyorum. Çok üzülüyorum. İki tarafa karşı da sanki ben hiçbir şey 

yapmıyormuşum gibi hissediyorum da, hala üstüme geliyorlar gibi.” (Ayşe) 

“Ailevi sorumluluklar işime odaklanmamı zorlaştırıyor. Abim ve eşi bizim alt katımızda 

oturuyorlar. Onlar da şey var hadi gel, kahve içelim, çalışıyorum ben aslında.  Mesela “çocuğa 

bakar mısın biraz” diyorlar. Bilgisayarınla gitsen, çocuk bilgisayarı kırabilir. Bu tarz sıkıntılar 

yaşıyorum.” (Deniz) 

“Arka planda şey dönüyor kafanızda. İşte ütü de var. Yemek de var. Şu yetişmeyecek. İlk bir ay 

ciddi anlamda gerildim. Zamanla biraz daha rahatladım. Evden çalışma evli bir kişiyi 

zorluyor. Ben bebeğimi öteleyemiyorum, onun dışında ütüler mi hafta sonuna kalıyor falan. Bir 

gün mesela çok ciddi anlamda başıma ağrı girdiğini biliyorum. Bir iş halletmem lazım 

okuyorum ama çocuğum beni bırakmıyor. Okuyorum, tekrar başa dönüyorum. Çünkü 

kopuyorsunuz. Normalde ofiste olsa iki saatte bitecek bir iş, benim o gün yarım günümü aldı. O 

zaman kendinizi eksik gibi, başarısız gibi hissediyorsunuz. Böyle durumlarda çok başım ağrıdı. 

O gün evde mutsuz oluyorsunuz, yorgun oluyorsunuz. Konuşmak istemiyorsunuz.” (Neriman) 

“Evde çalışma ailemle ilişkilerimi olumsuz etkiliyor.  Çocuk, gerçekten evliliği sınayan bir şey. 

Kaldıramadığınız şeyler oluyor, gözünüze batıyor. Bir şeyleri yetiştirmek zorundasınız. 

Dinlenme gibi bir olanağım yok. Ofise gittiğimde dışarı çıktım, değişiyor böyle.  
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Bu sebeple ben gece çalışıyorum. Gece iki saatte bitirebileceğim bir işi, bölüne bölüne 5 saatte 

anca yapabilirim. Çocuk geliyor, kargo geliyor, komşu geliyor, bir şey oluyor illa ki 

bölünüyorsun. Saat 4 de uyuyorum 8 de kalkıyorum. Dört saatlik uykularla gün geçiriyorum. 

Bir yandan destek olsun diye ilaç alıyorum bağışıklığım düşmesin diye. Ama yapacak bir şey 

yok. Bu şekilde başka şansım yok. Evde eşime yansıyor. İşimle ilgili bir problem olduğu zaman 

eşime söyleniyorum, “lanet olsun ben bu kadar şey yaptım” diye söyleniyorum.” (Sibel) 

Tema 6: Evde Çalışmada Artan Duygulanımsal Emek 

Geleneksel anlamda “kadın işi” olarak ifade edilen ve hane içi emeğin yeniden üretimini 

sağlayan emek de duygulanımsal emeği içinde barındırmaktadır. Annelik işi, bakım emeği, 

akrabalık işi duygulanımsal emek bağlamında görülmektedir. Maddi olmayan emek 

hegemonyası, iş koşullarını değiştirmekte, iş ve dinlenme zamanı ayrımını giderek 

belirsizleştirmektedir. Çalışanlar, bir problemi çözmeye ya da bir iş hakkında düşünmeye 

odaklandığı zaman iş zamanı yaşamın her anına yayılmaya başlamaktadır (Hardt ve Negri, 

2020: 125-127). Evde çalışma ile birlikte mesai saatleri esnekleşerek iş ve özel hayat arasındaki 

çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Dolayısıyla çalışanlar bütün hayatlarının işten ibaret olduğunu 

hissetmekte ve yoğun duygulanımsal emek harcamaktadırlar. Ev işleri ve annelik rol 

taleplerinin iş rolleriyle meydana getirdiği dengesizlik, gece gelen WhatsApp mesajları, emeğin 

hayatın her anına yayılımını kolaylaştırmaktadır. 

“Şu anda zaten herkesin çalışma saatleri biraz kaydığı için bazen hani müşteriler de mesai 

saatleri dışında yazabiliyor. Gece geç saatlerde olabiliyor. Neticede herkesin evde olması, 24 

saat çalışabileceği anlamına gelmiyor zaten.  Bazen hayatımda sadece iş varmış gibi 

hissediyorum.” (Defne) 

“Ani, anlık bir şey olduğu zaman WhatsApp üzerinden konuşuyoruz. Gece geç saatlerde mesaj 

geliyor. Bütün her şeyim işe dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü bütün planım, programım her 

şeyin iş olduğunu düşünüyorum. İşten başka farklı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hayatım 

işmiş duygusuna kapılıyorum.” (Ayşe) 

Sennett’e göre, çalışana bir ödül gibi sunulan esnek çalışma modellerinden evde çalışma 

uygulaması aslında işverenler arasında büyük bir kaygı doğurmaktadır. Bu kaygının altında, 

şirkette bulunmayan çalışanlar üzerindeki kontrolü yitirme, evde çalışanların kendilerine 

verilen özgürlüğü kötüye kullanacağı gibi çeşitli düşünceler yatmaktadır. Düzenli aramalar, 

internet üzerinden gözetim, e-postaların sık sık kontrol edilmesi gibi araçlar, yüz yüze 

denetimin elektronik biçimini inşa etmede kullanılmaktadır (Sennett, 2020: 64). 
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“Çalışma saatleri ortadan kalktı. Her an çalışıyoruz artık, akşamları mesela. İş-yaşam dengesi 

zor. Sürekli çalıştığımı hissediyorum.” (Melis) 

“Çalışma saatleri esnekleşti, düzensizleşti.” (Pelin) 

Tema 7: Stres ve Evde Çalışmayı Zorlaştıran Faktörler 

Çalışanlar, COVID-19 kaynaklı pandemi sürecinde evde çalışma yaparken çeşitli zorluklarla 

karşılaşmakta ve buna bağlı stres yaşamaktadırlar. Özellikle annelik rolü ve iş 

sorumluluklarının yerine getirilmesi noktasında oluşan zaman temelli gerginlik çalışanların 

stres yaşamalarına sebep olmaktadır.  

“Bir işe odaklanıp baştan sona götüremiyorsunuz. Şu saate kadar işin tamamlanması gerekiyor 

dendiği noktalarda sıkıntı yaşadım. Böyle zaman kısıtı olan konularda evde çalışmada ciddi 

stres yaşadım. Bir süre sonra sosyal varlıklarız iş arkadaşlarınızla da görüşmek istiyorsunuz. 

Şirkete gittiğimde de sosyal mesafe var, eskisi gibi mola saatinde kimse birlikte çay içelim 

demiyor artık. Bunlar psikolojik olarak zorluyor.”(Neriman) 

“Bazen her şey üst üste gelir ya. O sırada yapmam gereken çok önemli bir işim vardır. O 

sırada çocukların çok önemli bir aktivitesi vardır uzaktan eğitimle ilgili. Ne yapacağımı 

bilemem, arada kalırım. Bazen dengeyi kuramıyorum, strese giriyorum. Çocuklar yemek 

istiyor, evde yemek yok, yapmam gereken önemli işler var, strese giriyorum.” (Pelin) 

Tema 8: Metafor 

Metaforlar, bir nesnenin farklı özelliklerini diğer nesnelerle karşılaştırarak betimlemeyi ifade 

etmektedir (Berg ve Lune, 2015: 274). Çalışma kapsamında katılımcılara pandemi sürecinde 

evde çalışmaya ilişkin deneyimlerinin onlara neyi hatırlattığı, neye benzediği sorulmuştur. 

Pandemi sonrası çalışma hayatının nasıl şekillenebileceği, iş-aile çatışması ve kadın 

çalışanların toplumsal cinsiyete dayalı rollerinin ne hissettirdiği gibi önemli bulgulara 

ulaşılmıştır. Katılımcılardan Defne, süreci bir kitaba benzeterek evde çalışmanın aslında 

sanıldığı gibi çalışanların verimliliklerini düşürmeyeceğinin altını çizmektedir. Sibel ise çok 

fazla rol talebi olduğunu ve bu süreçte sorumluluklarına yetişmeye çalışmasını ahtapota 

benzeterek betimlemektedir. Pelin, pandemi sürecindeki deneyimlerinin kafesi anımsattığını 

herkesin soyutlanmış olduğuna dikkat çekerek ifade etmektedir. Neriman deneyimlerini özlem 

kelimesi ile anlatarak pandemi sürecinde evde çalışmanın kendi içinde barındırdığı tezatlıkları 

da ortaya koymaktadır. Gül ise yine mevcut tezatlığı destekleyecek ifadeleriyle, süreçteki 

deneyimlerini ağaca benzeterek ofisten uzak kalmanın nefes aldığını hissetmesini sağladığını 

ancak sabit durma zorunluluğundan da kaçamadığını söylemektedir. 
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“Kitap. Çok öğretici bir süreç. Bizim için en basit şey olanların bile aslında ne kadar kıymetli 

olduğunu gördük. Aslında herkes biraz daha birbirine iş anlamında güvenmeyi öğrendi bence. 

Evden çalışma herkese uzak bir fikirdi. Hâlihazırda evde çalışanlar için herkes onların 

çalışmadığını düşünüyordu aslında. Aslında evden disiplin sağlamanın daha zor olduğunu, 

evden çalışanların insanların da aslında çok yoğun çalıştıkları, şirketlerin insanlara böyle bir 

hak tanıyabileceği ile ilgili çok öğretici oldu.” (Defne) 

“Ağaç. Nefes almana yardımcı olur. Bir yandan da böyle kaskatı durur. Şu an ofise gitmeyerek 

nefes aldığımı hissediyorum. Ama o şekilde de durmak zorundayım yapabileceğim hiçbir şey 

yok.” (Gül) 

“Kafes. Kendimi kafesteymişim gibi hissettiğim için değil. Ama şu an herkes o kafesin içinde 

olduğu için. Herkes kafesin içinde soyutlanmış.” (Pelin) 

“Ahtapot. Her şeye yetişmek zorundayım. Bir kafese konmuş ahtapot.” (Sibel) 

“Özlem. Her şeye özlem. Eskiden ne kadar şanslı olduğumu anladım. Şu an evde çalışıyorsunuz 

ama yeri geliyor eşinize ve çocuğunuza zaman ayıramıyorsunuz. Ailenizi göremiyorsunuz. Ben 

işimi de özledim.” (Neriman) 

Tema 9: COVID-19 Kaynaklı Pandemi Bittikten Sonra Evde Çalışmaya Bakış 

Ofis ortamının sunduğu sosyalleşme imkânı, çalışanların mevcut salgın bittikten sonra evde 

çalışmaya devam etmek istememelerini açıklamaktadır. Beyaz yakalı çalışanlar, esnek çalışma 

uygulamaları bağlamında haftada bir gün evde çalışma fırsatının verilmesinin iyi olacağını 

düşünmektedirler.  

Bu ifadeleri destekleyecek bir çalışmada, tamamen ofiste çalışan kişilerin iş-yaşam 

dengelerinin, çeşitli sıklıklarla evde çalışan kişilere göre anlamlı şekilde düşük olduğu 

görülmüştür. Ancak tamamen/büyük ölçüde evde çalışanlarla nadiren evde çalışan kişilerin iş-

yaşam dengelerinde anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır (Küçük, 2019: 95-96). Dolayıyla 

bu çalışmayla da benzer bir şekilde, çalışanlara haftada bir gün evde çalışma imkânının 

verilmesinin bile kişilerin iş-yaşam dengelerinin sağlanmasında önemli olduğu 

söylenebilmektedir. 

 “Ofise gitmek isterdim. Haftada bir evden çalışma izni verilebilir. Çünkü ofis ortamında 

çalışmayı, iş ortamında sosyalleşmeyi seviyorum. O yüzden ofisi tercih ederdim.” (Defne) 

“Her gün değil, haftada 1-2 gün olabilir.” (Melis) 
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“Şunu sunsalar haftada birkaç gün evde, birkaç gün şirkete gel, isterim. Ama tamamen evden 

çalışmak mümkün değil. Şirketteki gibi adapte olup çalışamıyorum. Daha çok strese giriyorum 

evde. Çünkü çocuktan dolayı kapanıp çalışamıyorum.” (Neriman) 

Tema 10: Kurumun Kriz Yönetimi 

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte şirketlerin yönetmesi 

gereken belirsizlik ortamı ve hızlı karar verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 

ifadelerine göre, bu süreçte şirketlerin evde çalışmaya geçişleri, genel olarak zamanında 

gerçekleşmiştir. Ciddi aksaklıklar ya da problemler yaşanmadan hızlı karar verilmiş, süreç 

içinde de çalışanların sağlıklarıyla ilgili bilgi alınmıştır. Pandeminin en çok etkilediği 

sektörlerden biri olan turizm sektöründe krizin daha derinleştiği evde çalışmaya hızlı geçilse 

bile, işten çıkarma gibi çeşitli uygulamaların gündeme geldiği görülmüştür. 

“İlk vaka çıktıktan bir hafta sonra, biz evde çalışmaya geçtik. Teknoloji şirketiyiz, ertesi gün 

evde çalışmaya geçebilirdik. O anlamda olmadı. Diğer firmaları gözlemlemek istediler. Daha 

erken olabilirdi.” (Defne) 

“İlk başlarda kriz yönetimini iyi yönettiklerini düşünmüyordum, çünkü biz en son evde 

çalışmaya geçen firmalardan biriydik. Herkes evde çalışıyor, biz hala ofise gidiyorduk, bu 

motivasyonu gerçekten de kötü etkiliyor. “Kimse gelmiyor, biz geliyoruz, bizim firmamız bizim 

sağlığımızı düşünmüyor” kafasına girmiştik. Sonrasında karar çıktı, evde çalışmaya başladık. 

Sonrasında krizi iyi yönettik.” (Ayşe) 

“Başarılı buluyorum. Bizi evde çalışmaya zamanında geçirdiler. Her türlü önlem alındı. 

Ateşimiz ölçülüyor şirkete girmeden önce. Burada şirketinizin krizi yönetme tarzı, yöneticilerin 

yaklaşımı çok önemli. Uzaktan çalışmak gerçekten düşündüğümüz gibi değilmiş. Esnek çalışma 

da kişiyi beyinle ilgili yoruyor.” (Neriman) 

“Başarılı olduğunu düşünmüyorum. Krizin “k” sini duydukları anda personele kesiyorlar. Ama 

tam tersi olduğunda, ben hiçbir zaman görmedim “çok başarılı bir yıl geçirdik size de bundan 

bir pay veriyorum” duymadım. Ama krizin sesi duyulduğu anda ya maaşından keser, direkt 

işten çıkarma geliyor akıllarına. Personel en büyük yük diyor. İmzalayıp ücretsiz izin 

dayatacaklar.” (Sibel)  
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8.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Covid (19) kaynaklı pandemi sürecinde beyaz yakalı çalışanların evde çalışma deneyimlerinin 

incelendiği bu çalışma;  iş-aile çatışması, öz disiplin, kontrol olguları başta olmak üzere çeşitli 

konularda çalışanların deneyimlerini ortaya çıkarmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda, çalışma sürelerinin artması, diğer aile bireylerinin olumsuz 

etkileri, çocuk bakımı, ev işleri, gece gelen işle ilgili mesajlar ve sosyalleşememe 

fenomenlerinin çok sık tekrarlandığı görülmektedir. Pandemi sürecinde evde çalışmanın, iş ve 

özel hayat arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak zaman temelli rol çatışmasına yol açtığı 

görülmektedir. Bu çatışmanın yaşanmasında çalışma sürelerinin artması, gece saatlerinde işle 

ilgili gelen mesajlar, çocuk bakımı gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Çalışma 

sürelerinin esnekleşerek artması, işin bireylerin bütün hayatına tahakkümünü kolaylaştırmakta 

ve yoğun duygulanımsal emek harcamalarına sebep olmaktadır.  

COVID-19 salgınından dolayı önlem amaçlı gerçekleştirilen evde çalışma modelinin beyaz 

yakalı çalışanlar tarafından çok benimsenmediği görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 

mevcut salgından sonra ofislerinde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Bunda 

ofis ortamında sosyalleşmenin fazla olması, evde çocuk bakımı, ev işleri sorumluluğunun iş-

aile çatışmasına yol açması faktörleri önemli rol oynamaktadır. Çalışanların ofis ortamını 

önemli bir sosyalleşme alanı olarak görmeleri, pandemi sonrasında evde çalışmayı haftada bir 

veya iki günle sınırlandırma isteklerini açıklamaktadır.  

Evde çalışmada, çalışanların öz disiplinlerini sağlamaları günlük yapılan iş planları ve başarı 

odaklı olma ile mümkün olmaktadır. Ancak yine de öz disiplinlerini sağlayan çalışanlar, iş-aile 

rollerinin çatışmasına bağlı olarak ofis ortamındaki verimi elde edememekte, işleri tamamlama 

adına mesai saatleri sonrasında da çalışmaya devam etmektedirler. Evde çalışanların kontrolü 

ise iş planları, e-postalar, mesajlar yoluyla yapılmaktadır.  

Zorunlu biçimde deneyimlenen evde çalışma; evden çıkamama, eve yardımcıların girememesi 

gibi diğer değişkenlerle de bir araya gelerek kendine özgü dinamikleri olan bir süreç ortaya 

çıkarmıştır. Birçok işyerinin ve çalışanın bu süreçte evde çalışmayı deneyimlemiş olmasının bir 

avantaj olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle bazı toplantıların, müşterilerle olan 

görüşmelerin vb. pandemi sonrasında da uzaktan gerçekleştirilebileceği şeklinde bir farkındalık 

ortaya çıkmıştır.  

Pandemi sona erdiğinde işletmelerde evde çalışmaya yönelik eğilimi belirlemeyi amaçlayacak 

çalışmalar ile konunun gelişimini izlemek mümkün olacaktır.   
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PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN LİDERLİK: 

YÖNETİCİLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı,  

Arş Gör. Fatma Zehra YILDIZ (Sorumlu Yazar) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 

 

ÖZET 

Uzaktan liderlik, işgücü talebinin küreselleşmesiyle birlikte, öncelikle çokuluslu işletmelerde 

ihtiyaç duyulan bir liderlik türü olarak karşımıza çıkmıştır. 2020 yılında koronavirüs (COVID-

19) nedeniyle küresel boyutta yaşanan pandemi süreci, dünyanın her yerinde işletmelerin büyük 

çoğunluğunun evde çalışmaya zorunlu olarak geçmelerine neden olmuştur. Bu doğrultuda 

uzaktan liderliğin önemi de artmaktadır. Farklı ülkelerde iş birimlerine sahip olan çokuluslu 

işletmeler, daha önce uzaktan liderlik deneyimlerine büyük ölçüde sahip olmuşlardır. 

Çokuluslu şirketlerde çalışan ve yöneticileri ile doğrudan (yüz yüze) iletişimi olmayan 

çalışanların sayısı zaten giderek artmaktayken, yaşanan pandemi süreci hazırlıklı olan ya da 

çoğunlukla da hazırlıklı olmayan işletmelerin, çalışanlarını aniden evde çalıştırmalarına yol 

açmıştır. Yaşanan bu süreçte; uzaktan liderlik, sanal liderlik, bulut liderlik gibi kavramların 

önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.  

Bu süreçte uzaktan yönetimde etkinliğin sağlanması, uzaktan yönetilen çalışanlarla etkin 

iletişimin sağlanması ve evde çalışanların performanslarının nasıl izleneceği gibi konuların 

sorun teşkil etmekte olduğu gözlenmektedir. Uzaktan yönetimin başarısı, büyük ölçüde 

çalışanlar ve yöneticiler arasında inşa edilen güvene dayalı ilişkilere bağlıdır. Uzaktan liderlik 

eden yöneticilerin; liderlik rollerini anlamaları ve medya becerileri, duyarlılık gibi niteliklere 

sahip olmaları beklenmektedir. Diğer yandan uzaktan yönetimin etkinliği üzerinde; çalışanların 

olgunluk düzeyleri, inisiyatif alma becerileri, ve sorumluluk duyguları da etkili olacaktır. 

Bu çalışmada, pandemi sürecinde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimlerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. “Pandemi döneminde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimleri nasıl 

betimlenebilir?” sorusu, araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Çalışmada, 

fenomenolojik bir yaklaşımla yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimlerinin değerlendirilmesi 

planlanmıştır. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan yöneticilerle, yarı yapılandırılmış 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile 

analiz edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın bulgularının, işletmelerin ve yöneticilerin uzaktan 

yönetimi, etkin bir biçimde uygulamalarına fayda sağlayacağı umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Liderlik, Uzaktan Yönetim, Elektronik Liderlik, Sanal Liderlik, 

Koronavirüs (COVID-19), Pandemi. 
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REMOTE LEADERSHIP IN PANDEMIC PERIOD: 

AN EXAMINATION OF MANAGERS’ EXPERIENCES 

 

ABSTRACT 

Remote leadership has initially been introduced in multinational companies (MNC’s) due to 

globalization of the labour workforce. Afterwards, as a result of the global pandemic period 

caused by COVID-19 experienced in 2020, most of the companies worldwide have to provide 

home-based work opportunities for their employees. Therefore, the cruciality of remote 

leadership has increased. Most of the MNC’s have already experienced home-based work 

pattern. The number of employees working in MNC’s has already been in an increasing trend, 

most of the other companies, even if they are ready or not, suddenly face with home-based 

work pattern in pandemic period. So leadership styles such as remote leadership, virtual 

leadership and cloud leadership are much more crucial than ever nowadays.  

It is observed that there are currently several concerns in remote management regarding 

efficiency of management, efficiency of communication and supervision of remote employees. 

The success factors of remote management can be listed as trust-based relations built between 

remote employees and leaders. Moreover, remote leaders are expected to have several qualities 

such as an understanding of their leadership roles, media skills and sensitivity. On the other 

hand, employees’ levels of maturity, self-initiative and sense of responsibility would also effect 

success of remote management.  

In this study, it is aimed to examine remote leadership experiences of the managers in 

pandemic period. The question of "How can experiences of remote leaders be delineated in 

pandemic period?" has been determined as the main problem of the research. The 

phenomenology approach is planned to be used in delineating the experiences of the remote 

leaders. Semi-structured interviews were conducted with managers reached by snowball 

sampling technique. The data gathered was analyzed via content analysis. In this way, we hope 

that the results of this study will help managers and companies to implement remote 

management in an efficient way.  

Keywords: Remote Leadership, Remote Management, Electronic Leadership, Virtual 

Leadership, Coronavirus (COVID-19), Pandemic. 

1.GİRİŞ 

Uzaktan liderlik; elektronik liderlik (e-liderlik) ve sanal liderlik gibi şekillerde de ifade edilen 

ve yönetici ile ast(lar)ı arasında bulunan mesafe ile diğer liderlik türlerinden ayrılan bir liderlik 

türüdür. Uzaktan liderlik, özellikle çokuluslu şirketlerde ve genellikle de sınır ötesi durumlarda 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Çokuluslu şirketlerde, yöneticiler ile astları farklı ülkelerde çalıştıklarından, kaçınılmaz 

biçimde uzaktan yönetim söz konusu olmaktadır. Diğer yandan uzaktan liderlik, sadece 

çokuluslu şirketlerle ve ülkeler arası durumlarla sınırlı da değildir. Geçtiğimiz 25-30 yılda ileri 

bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilginin toplanması, kullanımı, paylaşımı, dağıtımı 

ve yönetimine ilişkin önemli farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu doğrultuda liderliğin de 

yönetimin de uzaktan biçimde gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 

Covid (19) kaynaklı pandemi ile birlikte, işletmeler büyük ölçüde evde çalışma uygulaması 

gerçekleştirmiştir ve bu durum uzaktan liderliğin önemini artırmıştır. İşte bu çalışmada, 

pandemi sürecinde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

“Pandemi döneminde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimleri nasıl betimlenebilir?” sorusu, 

araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak, uzaktan liderlik kavramsal 

olarak ele alınmıştır. Araştırmanın yöntemi ile ilgili bilgilere yer verildikten sonra bulgular 

kısmında, katılımcıların demografik bilgileri ve temalar sunulmuştur.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Uzaktan Liderlik; Bireylerin Tavırlarında, Duygularında, Düşüncelerinde, Davranışlarında 

Ve/Veya Performanslarında Değişimi Sağlayan Ve İleri Bilgi Teknolojileri Tarafından 

Düzenlenen Sosyal Bir Etkileme Sürecidir (Avolio Ve Dodge: 2000, S. 617). Uzaktan Liderlik 

Konusu, İlgili Literatürde Genellikle Dönüşümcü Liderlik İle Birlikte Ele Alınarak, Konunun 

“Uzaktan Dönüşümcü Liderlik” Şeklinde De Adlandırıldığı (Kelloway Ve Diğ,, 2003; Avolio 

Ve Diğ., 2000; Kelley Ve Kellowey, 2012) Dikkati Çekmektedir. Bu Durumun Nedeni, 

Yukarıda Verilen Tanımda Görülmektedir. Nitekim Dönüşümcü Liderliğin Özünde, Liderin 

Örgütün Hedeflerini Ve Vizyonunu İçselleştirerek İzleyicilerin Tutum Ve Davranışlarında 

Değişim Sağlanmasını Bulunmaktadır (Carlson Ve Perrewe, 1995, S. 832) Uzaktan Liderlik 

Eden Yöneticilerin; Liderlik Rollerini Anlamaları Ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Beceriler, 

Duyarlılık Gibi Niteliklere Sahip Olmaları Beklenmektedir (Remdisch Ve Schumaher). Diğer 

Yandan Uzaktan Liderlikteki Asıl Sıkıntı, Yöneticinin Mesafeye Rağmen Astlarının 

Tamamının Aynı Yöne Gitmelerini Nasıl Sağlayacağıdır. Diğer Bir Deyişle, Uzaktan 

Yönetimde Etkinliğin Sağlanması Yüz Yüze Yönetimde Olduğu Kadar Kolay Olmayabilir. 

Aslında Uzaktan Liderlikte, Liderin İçeriği Açısından Bir Farklılık Bulunmamakta, Fakat Yüz 

Yüze Etkileşim Olmamasından Veya Bu Etkileşimin Sınırlı Olmasından Hareketle İletişimin 

Etkinliği, Güven İlişkisi Ve Kontrol/Denetim Algısı Gibi Konular Ön Plana Çıkmaktadır. 

Uzaktan Yönetimde İletişimin Etkinliğinin Sağlanması, Uzaktan Liderliğin Etkinliğinin En 

Önemli Gereklerinden Biridir.  
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Nitekim Uzaktan Liderlikte İletişim, İlgili Literatürde Vurgulanan Başlıca Konulardandır 

(Marlow, Ve Diğ., 2017; Jönsson, 2016; Mesmer-Magnus, Ve Diğ., 2011; Johnson, 2010). 

Uzaktan Yönetim Sürecinde İletişimdeki Belirsizliklerin Önlenmesi Gerekir. Bu Noktada 

İletişimin Sıklığı, Kalitesi Ve İçeriği Ön Plana Çıkmaktadır (Marlow Ve Diğ., 2017, S.576). 

Uzaktan Yönetimin Etkinliği İçin Uzaktan Liderlerin Bu Unsurlara Önem Vermeleri 

Gerekmektedir. Uzaktan Yönetimde İletişimin Etkinliği, Liderin Performansının Önemli Bir 

Göstergesi Olarak Görülmektedir (Neufeld Ve Diğ., 2010). İlgili Literatürde Uzaktan 

Liderliğin, Astların Performansı Ve Davranışları Üzerinde Yüz Yüze Etkileşimde Olduğu Gibi 

Aynı Pozitif Etkiyi Sağladığı Ortaya Konmaktadır (Kelloway Ve Diğ., 2003, S. 170). Ayrıca 

Lider Ve Ast(Lar) Arasındaki Mesafenin  İletişimin Etkinliği Üzerinde Ve Liderin Algılanan 

Performansı Üzerinde Etkili Olmadığına Yönelik Bulgular Bulunmaktadır (Neufeld Ve Diğ., 

2010). Bu Doğrultuda Lider Ve Ast(Lar)I Arasındaki Mesafenin, Astların Performansını Ve 

Astların Lidere Yönelik Algılarını Olumsuz Etkileyeceği Düşüncesi Sorgulanabilir. Fakat 

Bunlar Hep Pandemi Öncesinde Hazırlıklı Ve Planlı Bir Biçimde Uzaktan Liderliğin 

Uygulandığı Durumlara Yönelik Bulguları İfade Etmektedir. “Acaba Hazırlıksız Ve Plansız 

Biçimde Pandemi Nedeniyle Aniden Uzaktan Liderliğin Söz Konusu Olması Durumunda 

Kalındığında Uzaktan Liderler Bu Konuda Nasıl Deneyimler Yaşamaktadırlar?” Sorunsalı Bu 

Çalışmanın Çıkış Noktasıdır.  

Uzaktan Liderlerin Astlarıyla Düzenli Olarak Yüz Yüze Görüşmeler De Gerçekleştirmeleri, 

Çalışanları Kendi Yerleşimlerinde Ziyaret Etmeleri Ve İş Dışı Aktivitelerde De Bulunmaları 

Önerilmektedir. (Remdisch Ve Schumacher) Uzaktan Liderlikte Yüz Yüze Etkileşimin 

Olmamasından Veya Sınırlı Olmasından Hareketle, Sosyal Anlamda Sıkıntılar Söz Konusu 

Olabilmektedir. Dolayısıyla Da Uzaktan Liderlerin Bu Süreçte Sosyal Yapıları Oluşturmada 

Daha Proaktif Bir Rol Oynama Zorunlulukları Ortaya Çıkmaktadır. (Avolio Ve Dodge,  2000, 

S. 617)  

İletişimin Etkinliği Yanında Güven Unsuru, Uzaktan Yönetimin En Önemli Unsurlardandır  

(Marlow Ve Diğ., 2017; Kelley Ve Kelloway, 2012; Jönsson, 2016, S. 9; Johnson, 2010). 

Uzaktan Liderler, Bu Süreçte Karşılıklı Güven İlişkisini Kurabilmelidir (Remdisch Ve 

Schumacher). Uzaktan Liderlerin Astları İle Olan Güven İlişkisi Doğrultusunda Onlara Özgür 

Alan Bırakmaları Da Gerekmektedir.  Uzaktan Liderler, Astlarının Güçlü Ve Zayıf Yönlerini 

Bilmelidir.  Bu Noktada Çalışanların Olgunluk Ve Nitelik Düzeyleri De Dikkate Alınması 

Gereken Unsurlardandır. Çalışanların İnisiyatif Kullanabilme Becerilerine Ve Sorumluluk 

Duygusuna Sahip Olmaları Da Uzaktan Liderliğin Etkinliği Üzerinde Etkili Olacaktır. Uzaktan 

Liderler, Astlarıyla İlişkilerinin Niteliği Hakkındaki Zayıf Sinyalleri Bile Fark Edebilmelidir. 
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Örnek Verecek Olursak İletişimin Yoğunluğundaki Düşüş Gibi Çalışanların Davranış 

Değişikliklerinin Gözlenmesi Ve Sorunların Zamanında Teşhis Edilmesi Önemlidir (Remdisch 

Ve Schumacher).  

3.YÖNTEM 

Araştırmanın evreni, Türkiye’de COVID-19 kaynaklı pandemi döneminde evde çalışan 

yöneticilerden oluşmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan yöneticiler farklı cinsiyet, 

sektör ve kıdemlere sahiptirler. Kartopu örnekleme yöntemi, özellikle ulaşılması zor kitlelerle 

yapılan çalışmalarda, ilgilenilen özelliklere sahip olan birkaç kişinin belirlenerek onlarla 

görüşme yapılması ve araştırmacının aynı özelliklere sahip diğer kişilere yönlendirilmesini 

ifade etmektedir (Berg ve Lune, 2015: 71-72). 

Çalışmanın dayandırıldığı fenomenoloji deseni, deneyimin temel yapısı betimlemeyi 

içermektedir (Merriam, 2013: 25). Yöneticilerin uzaktan liderlik fenomenine ilişkin 

deneyimlerine, telefon ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak ulaşılmıştır. Mülakatlar 25-

120 dakika arasında sürmüştür. Mülakat verileri, içerik analizi ile analiz edilmiştir.  

4.BULGULAR 

Çalışma kapsamında, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo’1 de 

gösterilmiştir. Katılımcıların, farklı cinsiyetlerden ve sektörlerden 10-27 yıllık kıdeme sahip 

deneyimli yöneticiler olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcılar Sektör Pozisyon Kıdem 

Can İlaç Kalite Direktörü 27 

Ayşegül Ambalaj Üretim İnsan Kaynakları Müdürü 10 

Kaan Kimya Bölge İşletme Müdürü 25 

Melih Akaryakıt Saha ve Operasyon Direktörü 25 

Nisan  Kimya Bölge Satış Direktörü 12 

Oğuz Kimya Tedarik Zinciri Müdürü 21 

Cenk Uluslararası Taşımacılık Satış Müdürü 24 

*Araştırmanın gizliliği açısından kişilerin gerçek isimleri kullanılmamıştır. 

Çalışmada belirlenen temalar, değerlendirmeler ile birlikte ifade edilmiştir. 

Tema 1: Astlarla İletişim 

Teknolojik yeniliklerin çalışma hayatını önemli ölçüde dönüştürmesiyle birlikte, örgütlerde 

liderler astlarıyla iletişimini mail, telekonferans gibi araçlarla, teknoloji tabanlı bir sistemle 

sürdürmektedir (Kelloway ve diğ., 2002: 163).  
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Özellikle evde çalışma döneminde, yöneticilerin astlarıyla iletişiminin niteliği ve sıklığı, hangi 

iletişim araçlarının kullanıldığı gibi sorunsalların çok fazla gündeme geldiği bilinmektedir. Bu 

noktada, yöneticilerin ifadelerine bakıldığında genellikle mesai saatleri sonrasında mesaj, mail 

atmamada hassasiyet gösterdiklerini ve bunun gerekçesi olarak da çalışanların özel hayatlarına 

saygı duyulmasını göstermektedirler.   

 “Normal mesai saatleri içinde mesaj atmaya çalışıyorum. Saat 17.00 oldu bilgisayarı 

kapatayım olmuyor. Hem evet hem hayır firmanın kuralları var.” (Can) 

“Gece saatlerinde mesaj ya da mail atmıyorum astlarıma. Haftada bir kez her birim kendi 

içinde toplantı yaptı. Herkes iyi mi? Problem var mı?” (Ayşegül) 

“Videolu kahve toplantısı, “jour fixe meeting” gibi düzenli gözden geçirme toplantıları 

yapıyoruz. Hem evet hem hayır firmanın farklı kuralları var. Firma “izindeyken kimseyi 

rahatsız etmeyin” diyor. Hatta genel müdür beni araması durumunda 2 dakika özür diler. 

İşimiz 7 gün sürüyor. Astlarıma ben sizinle iletişime geçmeyeceğim ona göre siz karar alın, 

büyük hata yapmamaya çalışın yoksa kafanızı koparırım diyorum. 7/24 beni arayabilirsiniz 

diyorum.” (Kaan) 

“İş bölümü yaptık. Çok fazla telefonla aramadım. Benim gece mailim yoktur. Mesai saati 

sonrası çok fazla telefon ve mail trafiği işine giren biri değilim. Ekibimi gece daha rahat 

bırakmak istedim.” (Melih) 

 “Güven sistemine dayalı çalışma yapıyoruz. Gerek olursa gece de haberleşiriz. Ben 

gönderiyorum. Beklentim dönmeleri değil, beklemek istemiyorum. Avrupa tarafı 

telekonferanslara çok yüklendi.” (Nisan) 

Uzaktan yönetimin anahtar iletişim araçlarından biri olan telekonferansın, Avrupa merkezli 

işletmelerde sık sık tercih edildiği görülmektedir. 

“Her zaman herkesin telefonu ulaşılabilir durumda zaten. Mesai saatinden sonra da aransa 

ulaşılabilir. Hepimizde şirket telefonu var. Herkes sorumluluğunun bilincinde… Mesai de 

olmayan arkadaşlarla zaten bizim grubumuzun bir WhatsApp grubu var oradan yazıştık. Biz 

hiçbir zaman mesai sonrası çalışan bir firma değiliz. Mesai saatinden sonra herkesin kendi 

özel hayatı olduğunun bilincinde olan bir firmayız.” (Oğuz) 
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Tema 2: Evde Çalışma Sürecinde Kontrol 

Evde çalışanların kontrolü ile ilgili işletmelerin çeşitli kaygılarının olduğu ve buna ilişkin yeni, 

teknoloji temelli kontrol mekanizmalarının kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Uzaktan liderliğin 

kontrol mekanizması daha çok güvene dayalı iletişim ve güvenilebilir çalışanların işe 

alınmasıyla şekillendirilmektedir. 

“Bilgisayarda herkesin çevrimiçi olmasını istiyorum. Mesaj atıp birine bir şey sorduğumda 

cevabını alabilmeliyim. Oradan herkesin aktif olduğunu görebiliyorum. Önemli olan herkesin 

işini yapması. İşyerinde bile olsa giriyorlar, arada gazete okuyorlar.” (Can) 

“Genel Müdür insan yöneten kişilere “insanları kontrol etmeniz gerekiyor” dedi. Biz de o 

yollardan geçtik biliyoruz, powerpoint modunu devreye sokunca screensaver çalışmaz.” 

“Araç takip sistemi denilen bir şey var. İnsanlar evinde oturuyorsa, evinde oturuyordur. “Ben 

sözleşme imzalamaya gidiyorum” der gidip gitmediğini takip sisteminden yapabiliyorsunuz. 

Aracın ne zaman çalıştırıldığını, ne zaman durduğunu kontrol edebiliyorsunuz. İnsanlara 

güven verirseniz pek çok şeyi aşıyorsunuz. Güvene dayalı biraz.” (Melih) 

“Facetime’da, telefonda değil, sadece bilgisayarda olduğu için cevap geliyorsa demek ki işinin 

başında. Güvene dayalı bir ilişkimiz var.” (Oğuz) 

“Güvenmeyeceğiniz insanla çalışmayın. Tuvalete gitseniz neden cevap vermedin diyebiliyorlar. 

O zaman siz yönetici falan değilsiniz. Yöneticilik herkesi aynı standarda oturtmak değil, 

farklılıkları yönetebilmektedir. Bazen çalışmadıklarını bildiğimiz oluyor. Sisteme yukarıdan 

bakmayacaksınız, sistemin içinde olacaksınız. Yönetmek demek dışarıdan yapılan bir iş 

değildir, içinde yapılan bir iştir. Ben bunu böyle yapmayı seviyorum. Ben lider olmayı tercih 

ediyorum. İçinde olursanız kontrol etmenize gerek kalmıyor.” (Cenk) 

Tema 3: Evde Çalışma Sürecinde Astların Çalıştığım Görünmeli Kaygısı 

Evde çalışma sürecinde çalışanlar, çalıştığını gösterme kaygısıyla mesajlara anında cevap 

verme, sabah saatlerinde mesaj atma gibi belli davranışlara yönelmektedir.  

 “Aman yanlış anlaşılmayayım” diye anında cevap atanlar var. Sabah erken mesaj atanlar 

var.” (Ayşegül) 

Pandemi sürecinde evde çalışma uygulamalarında özellikle üst yönetim tarafından gelen çeşitli 

baskılar, çalışanların stres yaşamalarına sebep olmaktadır. 
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“Çok stres altındalar. Ben üstten baskı alıp altıma yansıtmadım. Ben o baskıyı yedim, ama 

kendi fikrim olmadığı sürece yansıtmadım.” (Kaan) 

Tema 4: Evde Çalışan Astlara Güven 

Çalışanlar ve yöneticiler arasında kurulan karşılıklı güven ilişkisi, uzaktan yönetimin en önemli 

unsurlarından birini oluşturmaktadır.  

“Kazan-kazancıyım. Evde kontrol edemezsiniz.” (Melih) 

“WhatsApp grubuna mutlaka nereye gideceğini yazmalı. Karşındakine güveneceksin. 

Elemanlar doğru seçilmeli. Ben müdürümden, IT departmanından “… kişi şuradaymış” diye 

duymamalıyım. Ben bilmeliyim. Bu konuda katıyım.” (Nisan) 

Tema 5: Örgüt Kültürünün Uzaktan Çalışmaya Uygunluğu 

Esnek çalışma modellerinden evde çalışmayı hâlihazırda uygulayan işletmelerin yanında Covid 

(19) kaynaklı pandeminin getirdiği bir zorunluluk olarak bu uygulamayı ilk kez deneyimleyen 

işletme çalışanları da bulunmaktadır. Dolayısıyla pandemi döneminde evde çalışma 

uygulamaları, iş hayatında önemli farkındalıklar meydana getirmekte ve yeni düzenlemelerin 

de söz konusu olabileceğini göstermektedir. Katılımcılar, özellikle ofislerin çok fazla maliyet 

getirdiğini vurgulamışlar ve örgüt kültürlerinin aslında evde çalışmaya uygun olduğunu 

gördüklerini ifade etmişlerdir. 

“Bu kadar işyeri parası vermeye gerek var mı?” diyoruz. “Plazalar zorlanacak mı bu 

dönemden sonra?” diyoruz. Teknoloji o kadar ilerledi ki bilgisayarda da ekranı açtığın zaman 

herkes karşında oluyor. Birçok iş yürüyor.” (Can) 

“Ofis tabanlı çalışma, büyük maliyet getiriyor.” (Kaan) 

“Uygun olduğunu gördük aslında. Şu ortaya çıktı. O kadar çok süslü ofislere, pahalı semtlerde 

plazalara gerek olmadığı ortaya çıktı. Belki bundan sonra şirketler maliyetleri kısma 

anlamında bu konuya eğilebilirler.” (Oğuz) 

Evde çalışma gibi esnek iş modellerini değerli bir yönetim aracı olarak gören çalışan merkezli 

organizasyonlar, çalışanların bu uygulamayı tercih etmelerini engelleyen unsurları göz önünde 

bulundurmalıdır. İşletmeler tarafından, örgüt kültürünün bir parçası olarak evde çalışmanın 

nasıl uygulanacağı ile ilgili ilkeler geliştirilmelidir. Böylece kariyer ve finansal risklerle ilgili 

endişeler azalacak, esnek çalışma pek çok iş düzeyinde çalışanlar tarafından tercih edilecektir 

(Giannikis ve Mihail, 2011, s. 429).  
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Evde çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte evde çalışanların yönetimi, kontrolü ve 

haklarıyla ilgili tartışmaların daha sık gündeme geleceği öngörülmektedir.  

 “Post pandemi sürecinde bence insan kaynakları alanında çalışılması gereken konu “insan 

haklarını nasıl tanımlanacağız” çünkü esnek çalışma sadece çalışana esnememeli. Yönetici 

olarak benim saygı duymam gereken şeyler var. Ben akşam akşam o adamı aramam. Aranmak 

istemediğim saatte kimseyi aramam. Bir de insanlarda ekmek korkusu var. Böyle çalıştırdığın 

adamdan doğru verim alma şansın yok. Çünkü korkarak o bardağı getirecekse zaten 

düşürecektir. Burada olumlu uygulamalar da duyuyorum. Global şirketlerde yöneticilere 

“17.00’den sonra çalışanlarınızı aramayacaksınız” diye kâğıt imzalatanlar duyuyorum.” 

(Cenk) 

Tema 6: Uzaktan Yönetimde Karşılaşılan Zorluklar 

Uzaktan yönetim, sadece evde çalışanların yönetimini değil daha bütüncül bir şekilde yönetici 

ve astlar arasındaki fiziki mesafeyi odağına almaktadır. Özellikle pandemi döneminin getirdiği 

belirsizlik ve hızlı karar alma gerekliliği çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu 

dönemde çalışanlarını uzaktan yönetmekle yükümlü liderlerin ofislere gitmeye devam ettikleri 

görülmektedir. Öte yandan, iletişim sıklığındaki artış, iş yükünün artması gibi zorluklarda 

yaşanmaktadır. 

“Bu dönemde tek zorluk, iletişimi yüz yüze yapamamak. Organize olmakta zorluk yaşadık. O 

süreci oturttuktan sonra evde çalışmaya alışmaya çalıştık.” (Can) 

“Vakamız çıktı. Personele hemen bilgilendirme maili attık. Aynı gün ilan ettik. İK departmanı 

ve mavi yakalılar hariç evde çalışmaya geçtik. Genel Müdürümüz her gün ofisteydi. Örnek 

olduk. Çünkü fabrika çalışıyordu. Fabrikanın tüm yöneticileri de fabrikadaydı.” (Ayşegül) 

“Daha fazla telekonferans yapıyoruz. Avrupa tarafı mikro yönetim kısmına girdi. Bırak da 

işimizi yapalım. Bu süreçte hiç boş vaktim kalmadı. “Overload” oldum. Gereksiz konularda 

telekonferans yapılıyor. Avrupa tarafı özellikle “supply chain” yapıyor. Kontrolden çıktı her 

şeyleri. O yüzden ekstra yükleniyorlar. “Overcommunicate” durumu var. Avrupa her işin 

içinde. Sabahtan akşama kadar telekonferans…” (Nisan) 

Tema 7: Pandemi Sürecinde Şirketin Kriz Yönetimi 

İşletmelerin pandemi döneminin belirsizlerine karşı önemler aldıkları, pozitif vaka tespit 

edilirse ne yapılacağı, müşteri iptalleri olursa nasıl tepki verileceği gibi durumlara hazırlık 

yaptıkları ortaya çıkmaktadır.  
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“İyi yönetildi. Fabrikada bir tane pozitif tespit edilirse mesela ne yapacağız? Bütün bunların 

senaryoları çalışıldı. Dezenfektanlar, giriş önlemleri…” (Can) 

“Teknolojinin faydalarını görmüş olduk. Aksaklıklar tabi oldu. Evde çalışmaya başladığımız 

anda yüzde elli çalışmaya döndük. Tam gün değil, yarım gün mesaiye döndük. Yarım gün 

ödeneği verildi. Fondan da yararlanıldı. Yarım gün olduğu için iletişimle ilgili problemler 

yaşadık. Ulaşılabilir olma adına satış ekibi olarak iki kişi sabahtan, iki kişi öğlenden, bu 

şekilde bir program uyguladım. Şu anda evde tam zamanlı çalışmaya başladık ofiste kalabalık 

yapmama adına. “Müşteri iptalleri olursa ne yapabiliriz?” diye konuştuk. O anlamda tedbir 

aldık. Yüzde seksen oranında başarılı olduk.” (Oğuz) 

Tema 8: Uzaktan Liderlik Etmede Başarı Faktörleri 

Uzaktan liderliğin başarılı olmasında çalışanlara yetki ve sorumluluk verilmesinin yanında 

çalışanların ruh sağlığının da düşünülmesi, özellikle bir krizle karşı karşıya kalındığında 

yöneticilerin astlarına öncülük ederek sürecin parçası olması önemlidir. 

“Arkadaşlara biraz serbestlik sağlayınca onlar da kendi işi gibi sarılıyorlar. İnsanlara yetki ve 

sorumluluk verdiğinizde başarılı olunuyor.” (Melih) 

“Ekibim başarılıysa, ben de başarılıyım. Kendilerini değerli hissettirdiğiniz zaman onlar da 

elinden geleni yapıyor. Başarılı olduk. İşlerimiz aksamadı. İş yoğunluğumuz azaldığı için de 

olabilir. Bu süreç hayatımızın ne kadar “iş” olduğunu gösterdi. Her gün ofise gitmenin 

gereksiz olduğu ortaya çıktı. Ben inanıyorum ki birçok firma evde çalışmaya geçecek. 

Çalışanların ruh sağlığını düşündükleri için.” (Oğuz) 

“Bütün zincirin bağlı bulunduğu başkan yardımcısı pandemi boyunca her gün geldi. Her gün 

ofise gitti, benim bağlı bulunduğum “ceo” da gitti. Ben bugün gittim yöneticim de ofisteydi, 

çıkarken de ofisteydi. Zaten orada sadece rapor alan adam olsaydı saygı duymazsınız, 

sahiplenmezsiniz. Adam taşın altına elini sokan adam olmalı. Ben sert bir mesaj attığımda 

herkes haklısınız diyor. Çünkü başında ben varım. Takip eden adam olursanız olmaz.” (Cenk) 

Tema 9: Pandemi Sonrasında Evde Çalışmaya Bakış 

Pandemi sonrasında evde çalışma uygulamalarının devamlılık kazanmasında ofislerin maliyeti, 

çalışanların kontrolü gibi konuların gündeme alınacağı görülmektedir.  

“Genel Müdür “anti home-office” bir insan.” (Kaan) 

“Haftada bir gün veya 2 gün verimli olur.” (Ayşegül) 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Pandemi döneminde uzaktan liderlik deneyimlerinin incelendiği bu çalışma, uzaktan yönetimi 

farklı yönleriyle ele almıştır. Uzaktan yönetimin kilit başarı unsurlarından biri olan iletişime 

bakıldığında, yöneticilerin mesai saatlerinden sonra çalışanlarına mesaj, mail atmamaya özen 

gösterdikleri, çalışanlarının özel hayatlarına saygı duydukları görülmektedir. Bazı şirketlerde 

bununla ilgili kuralların varlığı bilinmektedir. 

Uzaktan yönetimde, çalışanların mesai saatlerinde sürekli çevrimiçi olmalarını isteme, araç 

takip sistemi ile izleme, çevrimiçi toplantılarla görüntülü konuşma talebi gibi çeşitli yönetsel 

kontrol araçlarının geliştirildiği görülmüştür. Uzaktan liderlikte kontrolün sağlanmasındaki 

başarı, astlarla kurulan karşılıklı güven ilişkisine dayanmaktadır, bu noktada çalışanların 

yöneticilere karşı dürüst olması beklenmektedir. Uzaktan yönetimde, karşılıklı güven ilişkisinin 

inşası sorumluluk duygusu olan dürüst çalışanların işe alınmasıyla başlamaktadır. 

Pandemi döneminin getirdiği evde çalışma uygulamaları, şirketlerin aslında kurum kültürlerinin 

evde çalışmaya uygun olduğunu fark etmelerini sağlamıştır. Özellikle plaza ve diğer ofislerin 

getirdiği maliyet evde çalışmayla birlikte önemli ölçüde azalmaktadır ve bunu göz önünde 

bulunduran şirketlerin pandemi sonrasında bu uygulamaya daha çok başvurabileceklerini 

söylemek mümkündür. Bu doğrultuda çalışmanın bulgularının, işletmelerin ve yöneticilerin 

uzaktan yönetimi, etkin bir biçimde uygulamalarına fayda sağlayacağı umulmaktadır. 
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DOĞU SANATININ 20. YÜZYIL BATI SANAT AKIMLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
                                                                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE  

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul 

 

ÖZET 

19. Yüzyılın sonlarında uluslararası ulaşımın ve ticaretin gelişmesi sonucu, o döneme kadar 

gereksinimleriyle ve biçimleriyle farklılık gösteren Doğu sanatı ile Batı sanatının birbirlerinden 

etkilenmeye başladıkları görülmüştür. Aynı anda tüm dünyadaki sanatı ve tasarımı etkisi altına 

alan Art Nouveau akımı başta olmak üzere, Batı’da gelişen 20. yüzyılın çeşitli sanat 

akımlarında Doğu sanatının bazı etkileri söz konusu olmuştur. Art Nouveau akımının yanı sıra, 

Empresyonizm, Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm ve Soyut Sanat gibi 19. yüzyılın 

sonları ile 20. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan pek çok akımda bu izleri görmek mümkündür. 

Süreç, kompozisyonda kadraj, perspektif, farklı bakış açıları, renk, tema ve soyutlama şeklinde 

kısaca maddelenebilecek olan bu etkilerde, Batılı sanatçının dehasının ve dönemin gerek 

teknolojik gerekse bilimsel gelişmelerinin de katkısı olmuştur.  

Batı resminin belirli bir çerçeveden çıkması, formların heykelsi mükemmelliğin katılığından 

kurtulması, izleyicinin gözünde gerçekçi yanılsaması yaratacak tek kaçışlı perspektif bilgisinin 

sınırlarının aşılarak çoklu bakış açısının keşfedilmesi, farklı an’lara ait görüntülerin tek bir 

kompozisyonda betimlenmesi, resme katılan ruhsal enerji ve renklerdeki özgürlük Doğu 

sanatından esinlenmeyle Batı sanatında geliştirilmiş unsurlardır. Tüm bunların yanı sıra Doğulu 

insanın yaşam tarzının, giyimlerinin ve aksesuarlarının farklılığı Batılı sanatçıların ilgisini 

çekmiş ve resimlerine konu olmuştur. 

Batılı sanatçılar, Doğu sanatından esinlenirken aynı zamanda dönemin bazı gelişmelerinden de 

etkilenmişlerdir. 19. Yüzyılın sonlarında atölyelerinden dışarıya çıkan ressamlar ilk olarak 

ışığın renk üzerindeki etkisini görerek geleneksel yöntemlerden uzaklaşmaya başlamışlardır.  

Buna ilave olarak, fotoğrafın icadı, Batılı ressamların o döneme kadar gördüklerini olduğu gibi 

yansıtma eğilimlerini değiştirmelerine yol açmıştır.  

Batı resim anlayışının egemenliğinin sona ermesinin nedenleri arasında modern fizik, atomun 

parçalanması ve zaman kavramındaki değişikliğin etkisi de vardır. Madde, atomun 

parçalanmasıyla, kuvvet alanlarından meydana gelen bir enerji yumağına dönüşünce artık enerji 

anlamına geldiğine göre, onu resimlemek de soyutlamayı gerektirmiştir. Soyutlama, 

perspektifin durağan bakış açısından sıyrılarak perspektifsiz bir evrenin atmosferinin 

oluşturulmasına yol açmaktadır. Buna ilaveten, fizikte zaman kavramı değişmiş, geçmiş, şimdi 

ve gelecek kavramları şeklinde üçe bölünen süreçler yerine; geçmiş, şimdi ve geleceğin 

bağlandığı eşanlılık denilen yeni bir bakış açısı doğmuştur. 
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Bu sebeplerle 1890’lardan itibaren Avrupa’da öncü sanatçılar, Avrupa dışı kültürlerin 

sanatlarından etkilenerek, akademizm denilen Yunan ve Avrupa Rönesans sanatına karşı 

mücadeleye başlamışlardır. Doğu’ya özgü formları inceleyen Batılı sanatçılar, araştırmalarını 

sanat eserlerine dönüştürürken kendi dehalarını kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. Batılı 

ressamın Doğulu sanatçıdan farklılığı olan bu sanatçı dehası, modern sanat akımlarında etkisini 

sürdürmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Batı sanat akımları, Doğu sanatı, modern sanat, soyutlama, süreç  

 

EFFECTS OF EASTERN ART ON THE MOVEMENTS OF THE 20TH CENTURY 

 

ABSTRACT 

As a result of the development of international transportation and trade at the end of the 19th 

century, it was seen that Eastern art and Western art, which differ with their needs and forms 

until that period, started to be affected by each other. There were some effects of Eastern art on 

various 20th century art movements developing in the West, especially the Art Nouveau 

movement, which influenced art and design all over the world simultaneously. In addition to 

the Art Nouveau movement, it is possible to see these effects on many movements covering the 

late 19th century and the first quarter of the 20th century, such as Impressionism, 

Expressionism, Fauvism, Cubism, Futurism and Abstract Art. The genius of the Western artist 

and the technological and scientific developments of the period have also contributed to these 

effects which can be briefly summarized in process, framing in composition, perspective, 

different viewpoints, color, theme and abstraction. The emergence of Western painting from a 

certain frame, the escape of forms from sculptural stiffness, discovering multiple viewpoints by 

exceeding the boundaries of one-point perspective knowledge which creates a realistic illusion 

in the eyes of the viewer, depicting the images of different moments in a single composition, 

the spiritual energy and freedom in the painting inspired by Eastern art, have been improved 

elements in Western art. In addition to all these, the difference of human lifestyle, clothes and 

accessories in the East has attracted the attention of Western artists and has been the subject of 

their paintings. 

While Western artists were inspired by Eastern art, they were also influenced by some 

developments of the period. The painters, who came out of their atelyes at the end of the 19th 

century, first saw the effect of light on color and started to move away from traditional methods. 

Additionally, the invention of photography has caused Western painters to change their 

tendency to reflect what they have seen as it was until that time.  
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Among the reasons for the end of the domination of the Western conception of painting are the 

effects of modern physics, atom fragmentation and the change in the concept of time Since 

matter has now transformed into a ball of energy from the fields of force by the disintegration 

of the atom, illustrating it also required abstraction.Abstraction stands out from the static 

viewpoint of the perspective, leading to the creation of the atmosphere of a perspective-free 

universe. In addition, the concept of time has changed in physics, and instead of processes 

divided into three as past, present and future, a new perspective has emerged called synonym, 

which connects past, present and future. 

For these reasons, the leading artists in Europe, since the 1890s, have been influenced by the 

arts of non-European cultures and started to be against Greek and European Renaissance art 

called academism. Western artists who studied the forms specific to the East have not 

relinquished using their own genius while transforming their research into works of art. This 

artist genius, which is different from the Eastern artist, has continued its influence in modern 

art movements. 

Keywords: Western art movements, Eastern art, modern art, abstraction, process  

 

1-GİRİŞ 

Bu çalışmada, Çin ve Japon resim sanatı ile Doğu minyatürlerinin 19.yüzyılın sonlarından 

itibaren Batılı ressamları biçimsel olarak hangi yönlerden etkilediği ele alınmıştır. Yayın 

taraması yöntemi ile yapılan araştırmada, tarihsel değişim süreci kapsamın dışında 

bırakılmıştır.  

Öncelikle Çin ve Japon resim sanatı ile Doğu minyatürlerinin biçimsel olarak Batı sanatından 

farklı yönleri ele alınacaktır. Doğu sanatının Batılı ressamların eserleri üzerindeki biçimsel 

etkileri örnek resimlerle kısaca özetlenecektir. Bu etkilere rağmen Batılı sanatçıların ve 

eserlerinin farklılıkları sosyolojik açıdan değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

2-BATI RESİM SANATININ ÖZELLİKLERİ 

Batı sanatı, genel olarak resim sanatında özellikle Rönesans’tan 20. yüzyılın başına dek etkili 

olan, üçüncü boyut yanılsaması yaratmak için geliştirilen tekniklerle gerçekçi üretim biçimi 

olarak tanımlanır. Coğrafi olarak batıda yer alsa da, bu tekniklerle gerçekçi biçimde üretilmeyen 

eserler ve genellikle Rönesans öncesi sanat ‘batılı anlayış’ kapsamında görülmemektedir.1 Üç 

boyut yanılsaması, merkezi perspektifle yaratılır. Bu kural sayesinde resimdeki imgeler, 

karşıdan bakana onları denetleyebileceği bir egemenlik bahşeder.  

                                                             
1 Sözen M. & Tanyeli, U. (2003). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. 7. Bs. İstanbul: Remzi Kitabevi, 37. 
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Rönesans resminde, izlenen görüntü, sanki şimdi ve burada imiş gibi bir yanılsama yaratır. 

İzleyen ile izlenen imge arasındaki mesafe ortadan kalkmıştır. Derinlik ve gölge, tüm 

çıplaklığıyla izleyen göz ile özdeşleşmektedir. Yeniçağ’da batıda bilinmezlik ürkütücüdür. 

Yüzeysellik ise içi doldurulamayan bilinmezliği görmezden gelmektir. Perspektif ve derinlikle 

mükemmel bir gerçeklikte sunulan görüntü karşısında göz, tamamen bilgilenmekte, gördüğüne 

egemen olabilmekte ve inanmaktadır.2 

Rönesans resminde kullanılan perspektif, iki boyutlu bir düzlemde yanılsama yaratarak doğal 

bir görüntü oluşturur: Bu görüntü dış dünyadaki gibidir ve onunla birebir ilişki içindedir. 

Okunması için bir sözlüğe ihtiyacı yoktur.3  

Rönesans resim sanatındaki gelişmeler zamanla akademik kurallar çerçevesinde sınırlı bir 

anlayışın oluşmasına yol açmıştır.4 

3-ÇİN VE JAPON RESİM SANATININ ÖZELLİKLERİ 

Japon estamplarının kökeni Çin sanatına dayanır. Çin sanatının özünde ise, doğanın ruhunu ve 

enerjisini kavramak yatar. Bu ilke, M.S. 5. yüzyılda Hsieh Ho’nun koyduğu altı ilkeden birisi 

olup, Çin sanatının her döneminde etkili olmuştur.5   

Japonlar Çin kültüründen büyük ölçüde etkilenmişler ve bunu oldukça sahiplenmişlerdir.  

Hükümet yapılarını, kanunlarını, sosyal kurumlarını Çin’den model almışlardır. Çin yazısını, 

mimarisini ve giyimlerini kendi ihtiyaçlarına uyarlamışlardır. Sanatta, Çin’den esinlenmeler en 

çok Budist resim ve heykel stil ve formlarında, 14. ve 15. yüzyıla ait mürekkeple manzara 

boyamada görülür. Diğer taraftan, Japonların kendilerine özgü Shinto inanışı, derin 

milliyetçilik duyguları, mükemmel işçilik gelenekleri, dünyada benzeri görülmemiş hayranlık 

uyandıran estetik anlayışları bulunur. Sanatta kendilerine has ‘Yamato Resmi’ni 

geliştirmişlerdir. İki kültüre ait sanatlar arasındaki fark, Yamato’da görülür. Bu fark, yöntem 

farkından değil, kültürel farklılıktan kaynaklanmaktadır. Tipik bir Çin ressamının başka bir 

mesleği vardır ve boş zamanlarında resim yapmaktadır. Bu nedenle resimde amatördür, 

kendisini geliştirdiği alanlar felsefi tartışmalar, şiir, müzik ve kaligrafidir. Toplumda saygın 

biridir.6 

Buna karşın tipik bir Japon ressamı profesyoneldir. Halk insanıdır, eğitim almamıştır. 

Konusunu kendi hayat çevresinden ya da destanlardan ve ulusal geçmişe ait romanlardan alır.  

                                                             
2 Sayın Z. (2003). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları, 16-29. 
3 Tükel U. (2005). Resmin Dili İkonografiden Göstergebilime. Ed. Betül Avunç. İstanbul: Homer Kitabevi, 85. 
4 Gökova H. (2018). “Ön-Rönesans Dönemi Resim Sanatının Özellikleri ve Temsile Dönük Çağdaş Resim Sanatı Üzerindeki 
Etkileri”. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Sayı 20: 108. 
5 Tansuğ S. (2004). Resim Sanatının Tarihi. 5. Bs. İstanbul: Remzi Kitabevi, 104-105. 
6 Sullivan M. (1994). Chinese And Japanese Art, A Pictorial Encyclopedia of Painting, Drawing and Sculpture. Bergamo: 

Grolier Inc., 9-15. 
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Sanatında Çin sanatına borçlu olduğu bir şeyi varsa o da stili, kompozisyonu ve rengi kullanma 

biçimidir.   

Çin amatörü meziyetini amatörlüğünden alır, profesyonellikten iz bırakacak herhangi bir teknik 

cilalamadan kaçınır. Resimlerini şiirlerle ve yazılarla doldurur. Japon ressamlar da tersine, 

meziyetini mükemmel işçiliğinden alır. Öncelikle resim yapmakla ilgilidir, becerisini 

geliştirmek için dirsek çürütür ve nadiren yazı yazar. Çin amatörlerinin resimleri algıya hitap 

ederken, Japon ressamların resimleri göze hitap eder. Çin ressamı, doğanın ölümsüzlüğüyle 

değişmez bir açıyla ilgilidir. Eylemler ve anlık olaylar nadiren onu ilgilendirir. Manzaralar, 

kuşlar ve çiçekler ressamların jenerasyonlarının birikmiş deneyimlerinden süzülerek 

oluşturulur. Bir manzarada yaratılmak istenen ideal etki, onun dünya işlerinden koparılarak 

huzuru taşımasını sağlamaktır. İdeal Japon ressamı, çoğunlukla Samurai şövalyenin bağlılığı 

ve yoğun drama anlarını yaratır. Çin resminin temel amacı zihni temizlemek ve ruha 

yükselmektir. Çin ve Japon resminin diğer farkı, soyutlama veya stilizasyondur. İyi bir Çin 

resmi asla gerçekçi değildir. Doğa her zaman sanatçının yaratıcı hayal gücüyle başka bir şekle 

dönüştürülür. Japon sanatı, Çin sanatından daha gerçekçidir, bunun bir sebebi Japon ressamının 

kendisiyle daha fazla ilgili olmasıdır, başka bir sebebi ise bunu felsefi bir bakış açısıyla değil 

direk olarak görmesidir. Eğer formlarını stilize ederse, bu muhtemelen profesyonel işçiliğin 

pratik bir yöntemi olduğu içindir. Çin ressamının felsefe eğilimi vardır. Doğaya ve insana 

bakarken bu felsefi bakış açısından sıyrılamaz. İnsanlardan veya nesnelerden ziyade bütünsel 

bir bakış açısına sahiptir ve bir anlam bulur. Çok az Çin manzaraları gerçek mekânları gösterir. 

Portrelerde yüz hatlarından ziyade ruhun yansıtılması önemlidir. Çinli ressam, her şeyi felsefi 

bakış açısının süzgecinden geçirerek görür. Bununla bizi etkiler, fakat asla korkutmaz ya da şok 

etmez. Batı sanatında olan bu özellikler ona göre meziyet değildir. Doğanın güzelliğinde 

gördüğü hayatı ve birliği yansıtma becerisine sahiptir. Tüm Çin resimlerinin birbirine çok 

benzer olduğu tartışılabilir. Aynı tema daha önce resmedilmiştir, fakat burada ressamın 

performansının kalitesi önem taşır. Bu, en iyi müzikle anlaşılabilir. Bir piyanistin Beethoven 

çalması gibi, teknik aynıdır fakat piyanistin performansı önemlidir. Beethoven’ı derinliğiyle 

yorumlayabilmesi önemlidir. Çin ve Japon ustaların standart yargısı, bir resim fırça darbesinin 

kalitesidir, bir piyanistin dokunuşları gibi.  Büyük bir ressamın fırça darbesi dinç, hassas, ritmik 

ve armonik ve kendine özgüdür. El yazısı gibi, eğitimini ve karakterini belli eder. Kaligrafi 

sanatının Çin ve Japonya’da çok saygın olmasının nedeni budur.7 

 

 

                                                             
7 Sullivan M. a.g.e., 9-15 

http://www.ispeco.org/


 

 

 
 

www.ispeco.org ISPEC 12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

                       ISPEC 
4 th INTERNATIONAL CONFERENCE  

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
  

298 

4-ÇİN VE JAPON RESİM SANATININ BATI RESİM SANATINDAN 

FARKLILIKLARI 

Tipik bir Batı resminin izleyicinin bakış açısını belirleyen bir çerçevesi vardır. Çerçevenin 

içindeki kompozisyona karar vermeden önce ressam içindeki figürlerin ayrı ayrı pek çok 

eskizini yapar. Formu katı bir mükemmellikte ve heykelsidir. Renk önemli bir faktördür. Işığın 

tek bir kaynaktan gelişi, parlak ve gölge alanlarıyla yoğunluk ve dramatik bir etki oluşturur. 

İzleyicinin bakacağı yer açık bir şekilde perspektif bilgisiyle belirlenmiştir. Resmin görünen 

anlamı çoğunlukla bir bahaneden ya da bir başlangıç noktasından biraz daha fazladır, resmin 

tüm bu karmaşık faktörler içinde yaratım süreci tek bir yaratımın sahnesinde iç içe geçmiştir.  

Tersine, Çin ve Japon resminin ana teması doğadır, önemsiz bir yer seçilir. İnsan figürü Çin 

ressamının çok az ilgisini çeker ve asla insan bedenini nü olarak resmetmez. Çin resimleri 

deneme eskizleriyle gerçekleştirilmez, kâğıda ya da ipeğe fırça dokunuşlarından önce 

sanatçının zihninde gerekli olan şeyler tasarlanır. Düzeltme ya da üzerine başka resim yapmak 

mümkün değildir. Renk ölçülü ve doğaldır. Ressam tek bir bakış açısından kaçınır, dolayısıyla 

resmin bir çerçevesi yoktur. Tek kaçışlı perspektif yerine, gözün takip edebileceği bakış 

noktaları serisi ve görünümler dizisi armonik bir kompozisyonda birbirlerine bağlanmıştır. Her 

bakış noktasının birbirini tamamladığı bu tekniğe çok kaçışlı perspektif denir. Manzara 

karşısında göz gölden dağların eteklerine kayar, orada derin nefes için bir süre durur ve sonunda 

dağların kalbinde kaybolur. Manzara sadece mekânda değil, zamanda yolculuktur. Çin ressamı 

için resmin her köşesini tamamlamak gerekli değildir. Çin ressamının hedefi doğayla ilgili son 

noktaya varmak değildir, aksine bundan kaçınır. Uçsuz bucaksız derinlikleri ve uzaklıkları ima 

eden imaj, ressamın gücünü belirleyen bir ölçüttür. Çin’de büyük ölçüde, Japonya’da daha az 

yapılan resmin üzerine yazı yazma, Batı resim sanatında asla yapılmamıştır. Resim eleştirisinde 

söz konusu olan, resme kattığın ruhsal enerjidir. Bu enerjiyi kâğıda ya da ipeğe aktarmanın en 

iyi aktarma yolu kemik metoduyla fırça kullanımıdır.8  

5-DOĞU MİNYATÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

İslâm mistik öğretilerine göre, madde ruhla doludur, bu dünya ile öte dünya deyimleri ayrışmaz 

bir bütündür ve Tanrı âşığı dünyayı, Tanrı’nın yeryüzüne yansıttığı ışınların bir nakışı olarak 

görür. Minyatür sanatında hayat sahneleri Karagöz perdesinde olduğu gibi soyutlaşır ve 

şemalaşır. Karagöz ve Hacivat gibi gölge oyunlarında karagözcü “perde kurar” ve “şem’a 

yakar”.  

 

                                                             
8 Sullivan M.,a.g.e., 9-15 
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Odayı karartıp mum ışığını yaktığında, izleyici bu dünyadan uzaklaşıp mistik ışığa yönelir; 

perde aydınlanıp “örtü” kalktığında şekiller görünür. Perde üzerinde, bu yalan dünyayı, birer 

görüntü ve gölge gibi gelip geçen insanları, onların anlamsız uğraşılarını seyreder ve evreni –

perde arkasındaki oyuncu gibi- görünmeden yöneten Allah’ı düşünür.9 

Osmanlı minyatüründe, bir nesneye ya da yapıya farklı bakış açılardan bakılarak, bunlar tek bir 

yüzey üzerinde bir araya getirilir.  

Nakkaş gözünü keyfi kullanarak, bir yapıya aynı minyatür resmi içinde istediği zaman karşıdan, 

istediği zaman yandan bakarak gösterir. Çoklu bakış olarak adlandırılabilecek bu bakış açısı 

aynı zamanda özgün bir resim dili olarak yorumlanabilir.10 Gelenekçi Türk minyatürlerinde, 

düz kâğıt üzerine canlandırılan sahnede üç boyutlu yanılsaması yaratmak, akılcı davranışa ve 

sanatçının tabiata olan saygısına ters düşer.11 

Osmanlı minyatürlerinde kurmaca bir görüntü söz konusudur.12 Ayrıntılar yerine en önemli 

formlar soyutlanarak motiflerle bezenir ve bunlar derinliği olmayan bir yüzeye aktarılır. 

Şekiller ve renkler ön plana çıkartılır. Süreç içinde değişen görüntüler bir arada, bir masal ya 

da seyahatname havasında yansıtılır.13 Bu dünyadaki her şeyin gelip geçiciliği vurgulanmak 

istenir.14 

6-DOĞU SANATININ BATI SANATI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Avrupa’da doğal ve gerçekçi görünüm yanılsaması yaratmada perspektifin ilk keşfedildiği 

dönemde, figürlerin katı ve cansız durmalarına yol açmıştı. Leonardo da Vinci, figürlerin dış 

hatlarını koyu arka planla kaynaştırma yöntemini (sfumato) bularak bu güçlüğü aşmıştı. Fakat 

fotoğrafın icadıyla açık havaya çıkan Empresyonistler, Leonardo’nun kullandığı koyu 

gölgelerin güneş ışığının olduğu açık havada oluşmadığını keşfettiklerinde, bu geleneksel 

yöntem geçerliliğini yitirmiştir.15  

Batı sanat anlayışının egemenliğinin sona ermesinin modern fizik, atomun parçalanması ve 

zaman kavramıyla da ilişkisi vardır. Madde, atomun parçalanmasıyla, kuvvet alanlarından 

meydana gelen bir enerji yumağına dönüşür. Madde enerji anlamına geldiğinde, onu 

resimlemek soyutlamayı gerektirir. Soyutlama, perspektifin durağan bakış açısından sıyrılarak 

perspektifsiz bir evren atmosferinin oluşturulmasına yol açar.  

                                                             
9 İpşiroğlu M. Ş. (2009).  İslâmda Resim Yasağı ve Sonuçları. Ed. A. Sait Aykut. 2. Bs. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 32-34 
10 Tükel U. a.g.e., 69-70 
11 Zahir, G. (1987). Resim Sanatı ve Türk Resmi. İstanbul: Ak Yayınları, 19. 
12 Tükel U. a.g.e., 82-87. 
13 İpşiroğlu M. Ş.,  a.g.e., 68-69. 
14 İpşiroğlu M. Ş.,  a.g.e., 71. 
15 Gombrich E.H. (2002). Sanatın Öyküsü. Çev. Erol ve Ömer Erduran. 3. Bs. İstanbul: Remzi Kitabevi, 522 
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Bununla birlikte, fizikte zaman kavramı değişmiş, geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları 

şeklinde üçe bölünen süreçler yerine, eşanlılık denilen şimdiyi hem geçmişe hem de geleceğe 

bağlayan yeni bir bakış açısı doğmuştur.16  

Bu sebeplerle 1890-1914 döneminde Avrupa’da öncü sanatçılar, Avrupa dışı kültürlerin 

sanatlarından etkilenerek, Yunan ve Avrupa Rönesans sanatına karşı mücadeleye 

başlamışlardır. Etkilenme sadece Doğu sanatından olmamıştır. İzlenimci ressamlar Japon 

estamp (baskı) resminden, Pablo Picasso, Henri Matisse, Andre Derain, Amedeo Modigliani 

(İtalyan, 1884-1920) gibi ressam ve heykeltıraşlar Afrika zenci sanatından; Paul Klee Kuzey 

Afrika Müslüman sanatından, Henri Matisse, Georges Henri Rouault (Fransız, 1871-1958), 

Fernand Leger Bizans sanatından esinlenerek eğilimlerini bu yönde oluşturmuşlardır.17   

  
Resim 1: Hiroshige, 1856 Resim 2: Vincent van Gogh, 1887 

Doğu sanatının Batı sanatı üzerindeki etkilerinde ilk bakışta göze çarpan birebir kopya veya 

esinlenme olarak tanımlanabilecek benzerlikler (Resim 1 ve 2) ile Doğulu aksesuarlarla 

dekorasyon malzemelerinin kullanılmasının (Resim 3) yanı sıra; 

• Tema (Resim 4 ve 5), 

• Renk (Resim 6 ve 7),  

• Siluet formlar, soyutlama, konturlar (Resim 8 ve 9) 

• Kompozisyonda kadraj (Resim 10 ve 11),  

• Perspektif, farklı bakış açıları (Resim 12 ve 13),  

• Süreç (Resim 14 ve 15) 

şeklinde kısaca maddelenebilir.  

 

                                                             
16 Yılmaz M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ed. A. Nahide Yılmaz. Ankara: Ütopya Yayınları, 61 
17 Tansuğ S., a.g.e., 240-241 
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Resim 3: James Abbott McNeill Whistler, 1863-65 

  
Resim 4: Utagawa Toyokuni, 1800 dolayları Resim 5: Mary Cassatt, 1891-1892 dolayları 

  
Resim 6: Nakkaş Osman, 1588 Resim 7: Franz Marc, 1911 

  
Resim 8: Kitagawa Utamaro (1753-1806) Resim 9: Aubrey Vincent Beardsley, 1894 
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Resim 10: Gu Hong Zhong, 907-960 Resim 11: Edgar Degas, 1891 dolayları 

  
Resim 12: Shigisan Engi, 12. yüzyıl Resim 13: Edgar Degas, 1878-79  

  

Resim 14: Katsushika Hokusai, Fuji Dağının 36 

görünümünden, 1830-32 

Resim 15: Henry Rivière, Eyfel Kulesinin 36 

görünümünden, 1902 

 

Batı resminin belirli bir çerçeveden çıkması, formların heykelsi mükemmelliğin katılığından 

kurtulması, farklı an’lara ait görüntülerin tek bir kompozisyonda betimlenmesi, resme katılan 

ruhsal enerji ve renklerdeki özgürlük Doğu sanatından esinlenmeyle Batı sanatında geliştirilmiş 

unsurlardır.  

İzleyicinin gözünde gerçekçi yanılsaması yaratacak tek kaçışlı perspektif bilgisinin sınırlarının 

aşılarak çoklu bakış açısının keşfedilmesi Doğu sanatından esinlenmeyle Batı sanatında 

geliştirilmiş unsurlardır.   

7-20.YÜZYIL BATI SANAT AKIMLARININ DOĞU SANATINDAN FARKLILIKLARI 

20.Yüzyılda Batılı sanatçı için ‘dünyadan kaçma’ söz konusu değildir. Aksine sanatçı farklı bir 

dünya arayışındadır. Soyut resim, yeni bir gerçekliği bulma çabasıdır.  
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Sanatçı kendi öznel gerçekliğini aramaktadır.18 Kavramsallık anlayışı ise düşünceye 

dayanmaktadır. Bu ayrımın inanç ve kültür farklılıklarına dayalı olduğu düşünülmektedir.  

Buna ilave olarak, özellikle modern sanat akımlarında Doğu’dan farklı olarak ‘büyük anlatılar’ 

yani ‘sanatçı dehası’ söz konusudur. Doğu’ya özgü formları inceleyen Batılı sanatçılar, 

araştırmalarını sanat eserlerine dönüştürürken kendi dehalarını kullanmaktan 

vazgeçmemişlerdir. Batılı ressamın Doğulu sanatçıdan farklılığı olan bu sanatçı dehası, modern 

sanat akımlarında etkisini sürdürmüştür. Bu farklılığın, bireyselliğin Batı’da daha önce gelişmiş 

olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 

8-SONUÇ  

Diğer faktörlerle birlikte Doğu sanatının etkili olduğu 20. Yüzyıl Batı sanat akımları tüm 

dünyada sanatçılar tarafından takip edilmeye çalışılmıştır. Küreselleşme her alanda olduğu gibi 

sanat alanında da ortak ifade biçimleri oluştururken, Batı’da gelişen bu akımlar dünyadaki tüm 

sanatçılara yön göstermiştir. Batılı ressamların, fotoğrafın icadından sonra tıkandığı noktada 

onların ufkunu açan Doğu Sanatı söz sahibi değildir. Doğulu sanatçılar, Batılı sanat dehaları 

gibi tüm dünyada tanınmamışlar, onlar kadar değer görmemişlerdir. Dolayısıyla, sanatçı dehası 

olarak yüceltilme meselesinin yaratıcılıkla ve özgünlükle değil, sanatın ticarileştirilmesiyle ve 

bireyselliğe daha fazla önem verilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Halkla ilişkiler açısından Grunig & Hunt’ın iki yönlü simetrik model yaklaşımıyla, diyalog, 

kurumların hedef kitleleri ile uzun süreli ve gerçekçi ilişkiler kurmaları için amaç olarak 

belirlenmiştir. Diyaloğun, kurum içerisinde ve dışında olumlu ilişkiler geliştirilmesine yol 

açtığı, olumlu ilişkiler sayesinde kurumun daha etik davranabildiği savunulmaktadır. Diyalog 

temeline dayanan iki yönlü iletişim model uygulamalarında geribildirimlerin dikkate alınması, 

kurumsal politikaların yönlendirilmesine katkı sağladığı dile getirilmektedir. Bu kapsamda 

diyalog, eşitlik, uzlaşmaya dayalı çatışma çözümü, karşılıklı yarar ve tatmin sağlama 

prensiplerine sahiptir. Bu prensipler ise kurumlarda iş birliği ve katılımcı bir kültürü yaratmak 

konusunda önemli bir işleve sahiptir. Diyalojik halkla ilişkiler bağlamında en yaygın 

kullanılan diyalog prensipleri ise Kent & Taylor tarafından ele alınmakta ve söz konusu 5 

temel prensip karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve taahhüt olarak ifade edilmektedir. 

İletişimde katılımcı süreçler, Üçüncü Dünya Ülkelerinde gerçekleştirilen kalkınma 

programlarının, yukarıdan aşağı doğru inen yapısal düzenlemelerine eleştiri olarak doğmuştur. 

O döneme kadar kullanılan iletişim modellerine yönelik yapılan kritik çalışmalarla, bu 

modeller kullanılarak sürdürülebilir bir refah artışının sağlanamayacağı öne sürülmüş ve 

diyalog amaç olarak belirlenmiştir. Katılımcı süreç yazını ve uygulama alanı, diyaloğu 

deneyimsel süreçlere dayanmaktadır. Katılımcı süreçler için temel oluşturan Freire ise, 

diyalog kavramını özde sevgiye dayandırmakta, bunun alçakgönüllülükle inanca dönüşeceğini 

ve güven, umut ve eleştirel düşünmenin diğerleri olmadan olamayacağını ifade etmektedir. Bu 

sebeple diyaloğu amaç edinen halkla ilişkilerin, bireylerin kendileri ile olan ilişkilerinden ve 

bu ilişkiyi inşa edecek değerlerden başlayacak bir yaklaşım geliştirebileceği söylenebilir.  

Bu çalışmada iletişimde katılımcı araçlar, katılımcı süreçleri yıllardır uygulayan farklı sivil 

toplum kuruluşlarının kolaylaştırıcı rehberlerinden ve onların kaynaklarından seçki olarak 

sunulmaktadır. Bu araçlar, topluluk sözleşmeleri, alanlar, dinlememe senaryoları, dinleme 

egzersizi ve zihin haritalamadır.  
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Söz konusu araçlar, halkla ilişkilerin diyalog amacı için Kent & Taylor’ın belirlediği diyalog 

prensiplerinin hangilerini karşıladığı üzerinden değerlendirilmekte ve söz konusu araçların bu 

prensiplere hizmet edebildiği savunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, Diyalog, Katılımcı Süreçler 

 

DIALOGUE IN PUBLIC RELATINS AND PARTICIPATORY PROCESS TOOLS 

ABSTRACT 

From the perspective of public relations, with the two-way symmetric modeling approach of 

Grunig & Hunt, dialogue has been designated as a goal for organizations in order to form long 

lasting and realistic relationships with their target groups. It is argued that dialogue entails 

positive relationships both inside and outside the organization, and this leads the organization 

to behave more ethically as a result. In applications of two-way communication models based 

on dialogue, feedback is taken into consideration, which contributes to the forming of 

organizational policy (Peltekoğlu, 2018, 131). In this context, dialogue carries the principles 

of equality, conflict resolution based on reconciliation, and enabling mutual benefit and 

satisfaction. These principles have important roles to harbor a culture of cooperation and 

participation in organizations. Within the context of dialogic public relations, the most 

commonly used principles of dialogue have been those suggested by Kent & Taylor, who 

identify the five fundamental principles as mutuality, propinquity, emphaty, risk and 

commitment. 

Participatory processes in communication were born as a critique of the top-to-bottom 

implementation of structural adjustments in development programs applied in Third World 

Countries. Critical studies of communication models that were commonly used at the time 

suggested that existing approaches did not have the ability to create sustainable welfare gains, 

and identified dialogue as a goal. The literature and practice of participatory processes use 

experiential processes. Freire, who laid the foundations for participatory processes, attributed 

the concept of dialogue to love, argued that this turns into belief with modesty, and that each 

one of trust, hope and critical thinking can only exist with the existence of others. For this 

reason, public relations that establish dialogue as a goal can develop an approach that begins 

with the relationship of individuals with themselves and the values that can build these 

relationships. 

The tools of participatory communication that are used in this study are chosen as a selection 

from the facilitation manuals of various NGOs that have been practicing participatory 

processes for years, as well as the sources of such manuals.  
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These tools are community agreements, zones, non-listening scenarios, listening exercises and 

mind mapping. This study evaluates these tools in relation to the dialogue principles specified 

by Kent & Taylor and argues that the tools in question are able to serve these principles. 

Keywords: Public Relations, Dialogue, Participatory Process 

 

GİRİŞ 

Halkla ilişkiler, kurumların hedef kitlelerine yönelik tek yönlü enformasyon ilettiği ve rıza 

ürettiği bir yaklaşımdan öte, hedef kitleleri ile eşit bir konum alan ve onların ihtiyaçlarını 

gören, diyalog kurarak karşılıklı değişim içerisinde birbirlerini besleyen bir yaklaşım 

geliştirmiştir. Grunig ve Hunt, bu değişimi halkla ilişkilerde kullanılan dört model üzerinden 

açıklamıştır. Özelikle Grunig (2005: 309), bu dört model içerisinde halkla ilişkiler için 

mükemmelliğin iki yönlü simetrik iletişim modeli ile sağlanacağını savunmaktadır. 

İki yönlü simetrik model, diyaloğu, kurumların hedef kitleleri ile uzun süreli ve gerçekçi 

ilişkiler kurmaları için amaç olarak belirlemiştir. Dozier, Grunig ve Grunig (1995 : 17), 

yaptıkları çalışmada, diyaloğu amaç edinen halkla ilişkiler uygulamalarının katılımcı kültüre 

katkısından bahsetmektedir. Katılımcı kültür, takım çalışması, karar alma süreçlerine 

çalışanların en geniş kapsamda katılımının sağlanması ve programların en iyiye ulaşabilmesi 

için kurum dışından gelen fikirlere açık olabilme olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, diyaloğu 

amaç edinen halkla ilişkiler yaklaşımı, taraflar arasında eşit, anlayışa dayalı ve uzlaşma ile 

çatışma çözümü gibi karşılıklı fayda ve tatmine yönelik uygulamaları tercih etmektedir. Bu 

tercihler, birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışma, halkla ilişkiler uygulamalarında diyaloğun iki yönlü simetrik model içerisinde 

amaç edinebileceğini savunmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle diyalog kavramı ve diyalojik 

yaklaşım kavramları incelemiştir. Ardından halkla ilişkiler uygulamalarında, diyaloğu amaç 

edinen katılımcı süreçler yaklaşım ve uygulamalarına dair kısa bir literatür çalışmasına yer 

verilmiştir. Sonuç olarak, katılımcı süreç yaklaşımına hizmet eden araçların diyaloğu amaç 

edinen halkla ilişkiler uygulamaları için kullanılabilecekleri savunulmaktadır. Bu araçlar, 

kişilerin kendileri ve birbirlerine dair farkındalıkları, aralarında empati geliştirmek ve iş 

birliği kurmak için kullanılabilirler. Özellikle, kurumların iç hedef kitlelerine yönelik 

yaptıkları çalışmalarda katılımcı kültürü arttıracağı savunulmaktadır.   
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GELİŞME 

Diyalog Kavramı ve Diyalojik Halkla İlişkiler 

Halkla ilişkilerin gelişim sürecini inceleyen Grunig ve Hunt, monoloji ve diyaloji kavramları 

yerine tek yönlü ve çift yönlü ifadelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Halkla ilişkiler 

uygulamalarına yönelik geliştirilen teorik modellerin adı, basın ajansı/tanıtım modeli, kamuyu 

bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model ve iki yönlü simetrik iletişim modelidir. 

(Grunig, 2005: 307) 

Grunig ve Hunt, iki yönlü asimetrik modelde iki yönlü iletişimden söz etmektedir, ancak 

bugünkü anlamıyla katılım sürecinden söz edebilmek ise iki yönlü simetrik iletişim modelini 

benimseyen anlayışla olanaklıdır. Zira diyalog temeline dayanan iki yönlü iletişim model 

uygulamalarında, alınan geribildirimlerden etkilenilmesi ve kurum ve/veya kuruluşun 

politikasına yön verilmesi söz konusudur (Peltekoğlu, 2018, 131)  

İki yönlü simetrik model diyalog, tartışma ve fikir alışverişine izin vermekte, bunu teşvik 

ederek kurum ve hedef kitleler arasında etkileşimi ilişki boyutuna taşımaktadır. Bu yüzden 

kişilerarası iletişime de yönelen bir özellik de taşımaktadır (Theunissen vd, 2012: 6). Halkla 

ilişkiler, diyalojik yaklaşım çerçevesinde kişilerarası iletişimin güven, açıklık, ilgi, güven 

yatırımı, bağlılık yaratma konusundaki ortak amaçları da taşımaktadır (Eğinli, 2014: 76). Bu 

noktada, Halkla İlişkilerin tek yönlülükten katılıma evrilen anlayışı ile hedef kitlelerin bilinçli 

ya da aktif nitelikte olmalarının katkıları da anımsanmalıdır. (Peltekoğlu, 2016: 372) 

İki yönlü simetrik modelde alınan geri bildirimler, karşılıklı olarak görüş, öneri, beklenti ve 

ihtiyaçlar için dengeli bir durum yaratabilmektir. Denge sayesinde kurumlar güçlerini 

paydaşları üzerinde arttırmak için halkla ilişkiler alanını kullanmazlar (Grunig,2006:3).  

Modelin yaklaşımına bakıldığında diyalojik iletişimin taraflar arasında anlaşma ve rızanın 

sağlanması prensibi ile örtüşen en uygun model olduğu görülmektedir. Bu model için Grunig 

2001 (s:28) yılında, simetrik ifadesi yerine diyalojik halkla ilişkiler demeyi önermiştir. 

Diyalojik halkla ilişkiler ifadesinin bir diğer kullanıcı ise 1998’teki çalışmaları ile Kent ve 

Taylor’dır. Kent ve Taylor’ın çalışmaları ise kurum ve hedef kitleler arasındaki iletişimin 

gerçek diyaloğa dayanması gerektiği savunmaktadır. 

Yaklaşım olarak diyalojik halkla ilişkiler, alanda da diyalog kavramı üzerine düşünmek, 

ilişkiler ve ilişki kurma süreçlerine dair yeni kavramsallaştırma çalışmalarına da olanak 

sağlamıştır. Temelde diyalog, insan ilişkisinin merkezindedir. Diyalog ilişkisi ise, karşılıklılık 

ilkesi ile, açık yüreklilikle, doğrudanlıkla, dürüstlükle, spontanlıkla, manipülasyondan uzak ve 

insan olmanın değerlerini önemsemekle mümkündür.  
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Diyalog ilişkisinin temelinde iletişimde bulunan kişinin “biricik ve tekliğini kabul etmek” ve 

onu anlama çabası vardır (Buber, 1970: 53). 

Halkla ilişkiler, diyalog kavramını daha kişiler arası bir boyuttan anlamın karşılıklı 

derinleşmesi olarak ve bu derinleşme sürecinde geliştirilen ilişkisel mesafeler, etkileşimle 

gelen sorunların çözümü, katılım için söz hakkının kullanılması gibi uygulamalar üzerinden 

ele almaktadır. Halkla ilişkiler alanında, Kent&Taylor’a (1998: 323,325) göre diyaloğa dayalı 

iletişimde tarafların amacı ilişki kurup gelişmektir. Tarafların fikir ve duygularındaki değişim 

uzlaşmaya dayanmaktadır. Diyaloğa dayalı iletişimin prensipleri karşılıklı tatmin ve tarafların 

anlaşmaya varmaya isteklilik göstermeleridir. Bu yaklaşım kurumlar ve hedef kitle ilişkisinde 

taraflar arası anlaşma, eşitlik ve karşılıklı fayda sağlamaktadır. Kuramsal yaklaşımın yanında 

halkla ilişkiler uygulama alanında da iki yönlü simetrik iletişime vurgu yapılmaktadır. Halkla 

ilişkiler ajansları açısından, özellikle sivil toplum kuruluşları ve müşteri ile hedef kitle 

arasındaki diyaloğun sürdürülebilmesi için iki yönlülüğün iletişimdeki önemine işaret 

edilmektedir (Peltekoğlu, 2008: 73). Bununla birlikte, iki yönlülük ve diyalojik yaklaşım 

halkla ilişkiler alanında özellikle iletişim teknolojilerinin artması, internet ve sosyal medyanın 

halkla ilişkiler aracı olarak kullanılması ile de artış göstermiştir (Kent ve Taylor, 1998: 320; 

Biber, 2000:8; Saran, 2005:66). İnternetin katılımı kolaylaştırma olanağı ile uygulamada etik 

tartışmaları daha sık konu olmaya başlamıştır. Katılım sağlayan diyalojik yaklaşım, halkla 

ilişkiler ve etik ilişkisi açıdan daha da önem kazanmaktadır (Hürmeriç, 2016: 412-413). Söz 

konusu bilgiler ışığında halkla ilişkilerde iki yönlü simetrik ve diyaloğa dayalı iletişiminin 

öneminin, kuramsal çalışmalar yanında pratikte de dile getirildiği görülmekte, halkla ilişkiler 

ve etik açısından da önem taşıdığının ifade edildiği görülmektedir.  

Diyalojik halkla ilişkiler için en yaygın kullanılan diyalog prensipleri Kent & Taylor’ın 2002 

yılında yayınlanan “Toward a dialogic theory of public relations” adlı çalışmasında 

bulunmaktadır. Bu çalışmadaki 5 temel prensip karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve 

taahhüttür. Karşılıklılık, fikir alışverişinde hiçbir tarafın mutlak gerçekliğe sahip olmadığının 

kabulü ile işbirlikçi bir oryantasyonu ve üstünlük ve güç kullanımını reddederek karşılıklı 

eşitlik ruhu ile kurum ve halkların birbirine bağlılığını ifade eder. Yakınlık, kurumlar 

kendilerini ilgilendiren konularda diğer kamularla ilişkilidir, kararlar için anda ve orada 

konuşulur; geçmiş ve şimdinin anlaşılmasının yanında ortak bir gelecek için karar verilmesi 

sağlamaktadır. Bu iletişimde de tarafların zaaf ve risk durumlarına saygı gösterilmesidir. 

Empati, diyalogun başarılı olması için iç ve dış kamular arasında katılımı cesaretlendiren, 

halkla ilişkilerin topluluk oluşturma fonksiyonu olarak çalıştığı ve taraflar aynı fikirde olmasa 

dahi duyulmalarının sağlandığı güven ve destek atmosferi için kullanılmaktadır.  
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Risk, her seviyede diyalojik ilişki finansal, psikolojik ve ilişkisel olmak üzere potansiyel 

riskler taşır, bu riskler bilgi, kişisel inanç ve arzularını başkaları ile paylaşmayla gelen 

kırılganlık, diyalojik iletişimin hazırlıksızlığından gelen beklenmedik sonuçlar ve tarafların 

bireysellik ve biricikliklerinin kabulü ile gelen farklılıklardır. Son prensip ise taahhüttür, 

diyalog dürüst ve doğrudandır. Taahhüt, tarafların gerçekliği ile ilişkilidir, aynı zamanda 

taraflar birbirlerini yenmek için değil karşılıklı fayda için konuşmaya ve konuşmaların 

farklılıklar olsa dahi kişiler birbirlerini anlama çabasını taahhüt ederler. Bu çalışması ile Kent 

& Taylor, “gerçek diyalog”un başkalarının farklılıklarını ve konumlarını anlamaktan ziyade 

birbirlerinin değer ve çıkarlarının anlayıp takdir ettikleri özneler arası bir yaklaşım olduğunu 

ifade etmektedir. Özneler arasılık, halkla ilişkilerin etik boyutunun önemli öğelerinden biridir.  

Halkla ilişkilerin, geldiği noktada başarılı olabilmek için kurum ve hedef kitleler arasında 

diyalog geliştirmesi beklenmektedir. Artık hedef kitleler üzerinde olumlu bir etki yaratmak 

ilişkisel bağların kurulması ve buna yapılacak yatırıma bağlıdır (Eginli, 2014:91). Diyaloğun 

gelişimi, halkla ilişkilerin amaçladığı kurumda anlayış, kabul, iş birliğini güçlendirecek ve 

katılımcı bir kültürün gelişimini sağlayacaktır. Bunu başarabilmiş kurumlar da daha etkin 

çalışabilecektir. Aynı durum tersten bakıldığında da geçerlidir, daha katılımcı kültüre sahip 

etkin kurumlarda da halkla ilişkiler uygulamalarını etkinliği ve halkla ilişkiler alanının 

gelişimi sağlanacaktır (Grunig, 2005:82,101). 

Diyalojik Halkla İlişkiler için Katılımcı Süreçleri Anlamak 

Katılımcı süreçler, II. Dünya Savaşı sonrasında Üçüncü Dünya Ülkelerinde gerçekleştirilen 

kalkınma programlarının yukarıdan aşağı doğru inen yapısal düzenlemelerine eleştiri olarak 

doğmuştur. O döneme kadar kullanılan, Laswell, Sihirli Mermi ve Yeniliklerin Yayılımı gibi 

iletişim modellerinin mesajların şekli ve aktarımı üzerine yaptıkları kritik çalışmalarla, 

sürdürülebilir bir refah artışının sağlanamayacağı öne sürülmüştür. Katılımcı süreçler, 

kalkınma için iletişimin merkezinde ikna değil insan olması gerektiğini savunur. Merkezde 

insanın olması, kişilerin karar alma süreçlerine, program süreci ve sonrası uygulamaların dahil 

edilmeleri ile mümkün olacaktır (Waisbord, 2001:2 ; Agunga, 1997:339). 

Katılımcı süreçlerdeki diyalog kavramı bir eğitimci olan Paulo Freire’nin çalışmaları ile 

geliştirilmiştir. Freire, insanların diyalog sayesinde, içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi 

kavrayacaklarını, kendi kültürel seslerini bulacaklarını ve bu sayede dünyayı dönüştürmeye 

başlayacaklarını savunmaktadır (Signh, 2008:702). Diyalog kavramını Ezilenlerin Pedagojisi 

eserinde diyalogculuk başlığında incelemiştir (Freire, 2003:66,69). Diyalogculuk başlığında, 

diyaloğu dünyayı adlandıran insanlar arasında bir yüzleşme ve bir yaratım edimi olarak 

tanımlamaktadır (Freire,2003:67,68). Diyalog insanca var olmak için temel bir gerekliliktir. 
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Freire, diyaloğun gerçekleşebilmesi için ise 6 temel koşul öne sürmektedir. Sevgi: Dünyaya ve 

insana duyulan sevgidir, sevginin kendisi diyalogdur. Sevgi bir cesaret işidir ve sorumlu 

kişilerin görevidir. (s:68). Alçakgönüllülük: Kişi kendini “başka” görmesi halinde diyaloğa 

giremez. Yüzleşme sadece bir birlikte öğrenme girişimidir, birlikte öğrenmek de diğerleri ile 

eşit olduğunu kabul etmekle başlamaktadır. (s:69) İnanç: İnsana, yapmasına, yeniden 

yapmasına, yaratmasına ve yeniden yaratmasına olan inançtır. Her insanın tam insan olma 

yetisine duyulan inançtır. (s:70) Güven: Sevgi, alçakgönüllülük ve inanç varsa güven 

gelişmektedir. Gerçek ve somut araçlara ilişkin kanıtlara dayanarak oluşmaktadır. (s:70) 

Umut: Umut sahibi olmak kişinin hareketlenmesini ve mücadele etmesini sağlamaktadır. 

İnsanın sürekli arayışından ve bu arayışın hareketinden doğmaktadır. (s:71) Eleştirel 

Düşünme: Gerçekliğin dönüşüm olduğunun kabulüdür. Bu durumda artık dünya ve insan 

bütünlüğü görülmektedir ve dünya-insan dayanışmasının keşfi gerçekleşmektedir. (s:72) 

Katılımcı süreçler, diyaloğa bir süreç olarak, eğitimlere de deneyimsel yaklaşmaktadır. 

Burada lidere biçilen rol de bir bilgi kaynağı olması yönünde değil, alanda herkesin sahip 

olduğu bilgiden kolektif bir üretimin yapılmasını sağlayacak bir kolaylaştırıcı olmasıdır. 

Örneğin, Freire, (2003: 52) tasarladığı eğitim modelinde eğitimci için öğrenci-öğretmen 

ifadesini kullanmaktadır. Ona göre eğitici, sürekli olarak öğrencilerden öğrenen, öğrenciler ise 

öğrenirken sürekli öğreten konumundadır. Bu açıdan bakıldığında katılımcı süreçler, 

diyaloğun ancak özneler arası gerçekleşeceğini ve diyalogun taraflar arasında bir öğrenme 

deneyimi olduğunu, yani tarafların ikisinde de etkileşimle kendilerine ve çevrelerine dair 

farkındalık, bilgi ve algılama şeklinde değişimleri sağladığını savunmaktadır.  

Freire, katılımcı süreçlerde diyalog kavramını özde sevgiye dayandırmakta, bunun 

alçakgönüllülükle inanca dönüşeceğini ve güven, umut ve eleştirel düşünmenin diğerleri 

olmadan olamayacağını ifade etmektedir. Diyalog kavramı, oldukça iç içe geçmiş birçok 

kavramı barındırmakta ve bu ilişkilerde farklı boyutları içine almasını sağlamaktadır.  

Bu yaklaşıma, halkla ilişkiler açısından bakıldığında temel değerin gerçeklik olduğu 

görülmektedir. Gerçek bir diyalog zeminini kuracak ve bununla kültürün inşasını yapacak 

kişiler kurumun liderleri, yöneticileri ve çalışanlarıdır. İç hedef kitleler, kurumun 

kendilerinden bağımsız olarak var olduğunu, ancak kurumun amaçlarına birbirleri için değil, 

birbirleri ile hizmet edebileceği bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Bu yapı, katılımcılık için 

güç dengesi sağlarken, etkileşimdeki eşitlik alanını açacaktır. Aynı zamanda, kurumun kendi 

değerlerini canlı tutması, vizyon için misyonlardaki dönüşümlere daha rahat uyum sağlaması 

ve hakiki diyaloğun öngörülemez risklerini yönetebilmesi için yeni yönelimlere kapı 

aralayacaktır.  
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Bu alanı oluşturabilmek ve koruyabilmek için çalışanlar arasında, kişilerin kendilerinin 

farkında olmalarına, anda kalabilmelerine ve diyaloğu koruyabilmelerine destek olacak 

katılımcı süreç araçları kullanılabilir.  

Önerilen Katılımcı Süreç Araçlarının Kullanımları 

Seçilen araçlar, katılımcı süreçleri yıllardır uygulayan farklı sivil toplum kuruluşlarının 

kolaylaştırıcı rehberlerinden ve rehberlerin kaynaklarından seçki olarak sunulmaktadır. 

Bunların ilki YES!World derneğidir. 1990 yılında kurulan dernek, 65’ten fazla ülkede faaliyet 

göstermektedir. Sosyal değişim alanındaki liderler ile Jam adını verdikleri topluluk oluşturma 

kamplarına içerik ve deneyimli kolaylaştırıcı desteği vermektedir. Jam’lerde farklı katılımcı 

süreç uygulamalarında kullanılmış ve denenmiş yöntemler sosyal değişim liderleri için 

düzenlenerek kullanılmaktadır (YES!World resmi web sitesi). İkincisi, Partners for Youth 

Empowerment adlı dernektir. Yaratıcı Güçlendirme Modeli adında geliştirdikleri modelde, 

deneyimsel öğrenme, grup kolaylaştırıcılığı ve sanat temelli aktiviteleri bir potada 

harmanlayarak başta eğitimciler olmak üzere farklı alanlarda liderlik eğitimleri vermektedir. 

Bu eğitimlerde katılımcı süreç araçlarının 10’dan fazla ülkede yaygınlaştırılması için 

çalışmaktadırlar (PYE resmi web sitesi). Bu çalışmanın, önerdiği araçlar, Jam Kolaylaştırıcı1 

Rehberi, Yaratıcı Güçlendirme Modeli’nin aktarıldığı Yaratıcı Kolaylaştırıcılık Eğitimleri 

Rehberleri seçilmiştir. Çalışma oldukça spesifik bir grup için kullanılan araçların farklı 

derinlikler seviyesinde diyalog amacı için her kuruma dahil edilebileceğini iddia etmektedir.  

Katılımcı süreç yöntemlerinin kullanıldığı buluşmalarda (kamp ya da eğitimlerde) araçlar 

üzerinden katılımcıların üç ayrı boyut ve etki seviyesi çerçevelenmektedir. Bunların ilki, 

kişisel boyut, yapılan çalışmaların bireysel olarak kişiler üzerinde farklı etkileri vardır.  

Diyalog, anlamsal bir süreçtir, her bireyin kendini ve çevresini anlamlandırma ve tanımlama 

yöntemi farklı olduğu için kullanılan araçların da etki seviyesi, yarattığı algısal değişim farklı 

olacaktır. İkincisi ilişkisel boyut, aktarılan araçların hem ikili ilişkiler hem de bireyin grupla 

ilişkisi için kullanılan, o grubun ortak anlam üretiminden beslenen bireyin kendi dışı ile 

ilişkisini kapsayan boyutudur. Son boyutu ise dünya/sistemik boyutudur. Bireylerin kendi algı 

ve ifadelerin çevreleri ile etkileşimlerine yansıdığı ve bunun da bütün resimde bir farklılaşma, 

derinleşme ve değişime etki edebileceğine işaret edilmektedir. Bu tip buluşmalarda, diyalog 

hem yöntemsel bir araç hem de amacın kendisidir.  

                                                             
1 Katılımcı süreçlerde, tasarımları en başından araştıran, tasarlayan, uygulayan ve raporlayan, sürece liderlik eden kişiler için 

kolaylaştırıcı ifadesi kullanılmaktadır. Bunun önemi, kişinin katılımcılardan otorite olarak yukarıda olmadığını vurgulaması 

ve sadece bilgiyi aktaran kişi olmak yerine ortamdaki bilgiyi toparlayarak ifade bulmasını sağlamasındandır. Aynı zamanda 

süreçlerde, kolaylaştırıcıların da en az katılımcılar kadar bir öğrenme deneyiminden geçiyor olması da diyalogun anlamda 

derinliği sunması amacı için hatırlanması gereken bir noktadır.  
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Bireyin kendine ve çevresine dair farkındalığının arttırılması, çevresi ile ilişkilerinin değişimi 

ve bunun büyük grup ve sonrasındaki diğerlerine yönelik algısal dönüşümü iletişim temelli 

olarak kurulmaktadır. Bu yaklaşım kurumların ilişkilerinin boyutları ile paralellik 

göstermektedir.  

Diyalog için grup içerisinde çeşitliliğin arttırılması, bireylerin kendinden farklı olanla yan 

yana olmayı deneyimleyerek alanın birbirlerini duyma ve dinlemeye açılması ve çalışmalar 

sonunda çıktıların, farklılıklardan ortak anlamların üretimlerini beslemesi amaçlanmaktadır. 

Bu yüzden topluluk oluşturabilen buluşmalar, bir arada olma ve iş birliğini besleyen bir 

karaktere sahiptir. Bu karakter, diyalojik halkla ilişkilerin güven, açıklık, bağlılık, ilgi, 

uzlaşma amaçları ile ortaklık göstermektedir. Katılımcı süreçler, insanı merkeze almaktadır ve 

iletişimi uyarıcı ve yatay bir süreç olarak topluluk katılımı için tasarlanmaktadır. Aynı 

yaklaşım, diyalojik halkla ilişkilerde güç ilişkilerinin dengesinin yakalanması ve uzlaşma ile 

çatışmaların çözümü için daha eşitlikçi bir ortamın sağlanmasına yardımcı olacaktır.  

Bu makalede seçilen araçlar için de üç ayrı etki alanı gözetilmiştir, kişilerin kendilerine ve 

çevrelerine dair farkındalıklarına yönelik, etkileşim zeminini etkilemeye yönelik ve grup 

olarak üretimlerine yönelik araçlardan örnek teşkil edenler sunulmuştur.  

Kişilerin kendilerine yönelik farkındalıkları, birbirleri ile olan etkileşimlerinde daha saygılı ve 

eşitlikçi bir göz kazanmalarına, bu algı ve tutum değişiminin davranış olarak kurumlarda grup 

içi iletişim ve üretim ortamında daha işbirlikçi bir tavırla daha uzun soluklu ilişkilerin inşasına 

yardımcı olacaktır.  

 
Etki Alanları Kişilerin kendilerine ve 

çevrelerine dair 

farkındalıklarına yönelik 

Etkileşim zeminine 
yönelik 

Grup olarak üretimlerine 
yönelik 

Araçlar Alanlar 

Dinlememe Senaryoları 

Dinleme Egzersizi 

Topluluk Sözleşmesi 

 

Zihin Haritalama 

Tablo 1. Önerilen Araçlar 

 

Diyalog Amacı için Önerilen Araçlar 

Diyalojik halkla ilişkiler, olumlu ilişkiler içerisinde katılımı arttırmak ve olumlu ilişkilerle 

kurumun etkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Katılım, kişilerin kendi sözlerini söyleme 

hak ve olanaklarına sahip olması ile gerçekleşir. Katılımcı süreç yaklaşımına göre kişinin 

kendi sözünü söyleyebilmesi için bireyin eleştirel düşünebilmesine, eleştirel düşünce ise 

bilincine bağlıdır.  
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Bireyin bilincine varabilmesi için kendi kişisel ve sosyal gerçeklikleri ile yüzleşebileceği 

araçlara ve bu araçları kullanabileceği bir iklime ihtiyaç duyulmaktadır (Waisbord, 

2001:19.20). Bu iklimi kurumsal ortamda da yaratabilmeye destek olacak araçlar aşağıda 

sıralanmıştır.   

 

1-Topluluk Sözleşmesi 

Buluşmaların istenilen amaca hizmet etmesi için grup olarak temel davranışların nasıl olması 

gerektiğine dair ortaya konulan bir anlaşmadır. Sözleşmeler, bir arada olunan zamanın 

etkileşim zeminini hazırlaması, yaratılmak istenen empati kültürünü destekler araçları 

içermesi açısından kolaylaştıran ve ihtimal çatışma durumları açısından de çözüm için zemin 

oluşturacak önerileri ile süreci destekleyicidir. Önerilen maddeler aşağıdaki gibidir; 

-Ben dili kullanma (Jam Manual, 18)  

Barışçıl iletişim alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Marshall Rosenberg Şiddetsiz İletişim 

kitabında ben dili kullanma davranışını, genellemeler yapmak, teorik ya da kişisel olmayan 

bir biçimde gerçekleşecek konuşmaları dışarıda bırakmak olarak ifade etmektedir (Rosenberg, 

2003:40). Ben dili kullanmak, kişilerin ifadelerinde içten ve aralarında samimi bir hava ile 

kırılgan olunmasına ortam sağlar. İfadeleri sahiplenerek söylemek, etkilerinin 

sorumluluklarına yönelik farkındalıklarına destek olmaktadır. Ben dili, herkesin kendi sesine 

yer bulması ile diğer katılımcıların dinleme kapasitesini güçlendirirken, grup içerisinde de 

farklı seslere daha güvenli bir alan yaratmaktadır. Bu özellikleri ile, Kent & Taylor’ın diyalog 

prensiplerinin de hepsi –karşılıklılık, yakınlık, empati, onaylama, risk ve taahhüt- için de 

bağlayıcı bir niteliğe sahiptir.  Farklı seslere açılan alan tüm grubun yeni fikirler üretmesi için 

yaratıcılığı tetikleyici olabileceği gibi, ihtiyaç ve gerekliliklerin de duyulmasını sağlayarak 

karar kalitesini arttırılması için kullanılabilecek bir araçtır. Ben dili ifadeleri, dinleyicilerin 

savunmacı bir halde dinlemelerinin önüne geçtiği için grup içerisinde azınlıkta kalan grupları 

da ifadeye teşvik etmektedir.  

- İyi dinleme (CF Manual) 

İyi dinlemekten kast edilen aktif dinlemedir. Aktif dinlemek, bireysel kişilik değişikliği ve 

grup gelişimi için etkili bir araçtır. Yeni ve özel şekilde dinlenen insanlar, duygusal olarak 

daha olgun, deneyimlerine daha açık, daha az savunmacı, daha demokratik ve daha az otoriter 

davranmaktadır (Rogers vd, 1987:1). İyi dinleme, kişiler arasında hareketli dengenin 

sağlanması, saygılı ilişkiler ve hakkaniyet için diyolojik halkla ilişkilere uygulamada hayati 

bir destekçidir.  
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- Kendini ve başkalarını aşağı çekmeme (CF Manual) 

Grup üyelerinin iç dinamiklerinin, diğerleri ile olan etkileşimlerinde önemli bir rol oynadığını 

göstermesi açısından kıymetlidir. Üyeler arası çeşitlilik desteklenirken, çeşitliliğin sonuçları 

için de kişilere sorumluluk düştüğünü hatırlatmak, alandaki paylaşım kalitesi ve katılımcılar 

arasındaki güven ilişkisi için etkilidir. Güven ilişkisi Kent&Taylor’ın diyalogta risk prensibi 

için kritiktir. Kendilerini güvende hisseden bireyler kendilerini ifade etmek için daha fazla 

cesaretlendirilmiş olurlar ve daha rahat risk alırlar, risk alınan durumlar yakınlığı 

beslemektedir. Bu sayede kişilerin taahhütleri artarken katılım da arttırılarak yönetimin 

merkezsizleştirilmesine de destek olunur.  

- Zamana saygı duyma (Jam Manual, 19) 

Zamana saygı ve etkileşim halindeki grubun çalışmalarına özen davranışsal bir ifade 

olduğunu hatırlatmak hem bağ kurmak hem de iş birliği için ihtiyaç olan bir disiplindir. 

Zamana saygı, sorumluluk üzerinden çerçevelendiği takdirde diyalojik halkla ilişkilerin 

yaratmayı amaçladığı davranışsal sorumluluk da işaret edilmiş olacaktır.  

Diyalogta, tek bir doğru olmadığı her zaman hatırlanması gereken bir noktadır, her madde 

tartışmaya açıktır. Topluluk sözleşmesine genel olarak bakıldığında, diyalog kavramının 

karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve taahhüt öğelerine dokunuyor olması ve grup öğrenme 

sürecini destekleyebilmesi için grup üyelerinden önceden alınan bir onay olarak 

değerlendirmek mümkündür. Böylece, grubu oluşturan bireylerin andalığı, kırılganlığı ve 

gerçeklikleri canlı tutulacaktır. Topluluk sözleşmesi, kurumlar içerisinde özellikle kalabalık 

grupların olduğu toplantılarda, etkinlik ve buluşmalarda içerideki etkileşimin genel şeklini 

hazırlaması açısından farklı maddelerle, ihtiyaca yönelik tasarlanarak kullanılabilir bir araçtır. 

Topluluk sözleşmesini oluşturmak, diyalojik halkla ilişkilerin karşılıklı bağlılık, hareketli 

denge, hakkaniyet, özerklik, sorumluluk prensipleri kendilerine yer bulurken, prensiplerin 

uygulanması ile de yönetimin merkezsizleştirilmesi, çatışmaların fikir alışverişi ve uzlaşma ile 

çözülmesi için de ihtiyaç duyulan etkileşim ortamını da hazırlamaktadır. 
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2-Alanlar (Jam Manual, 37,38): 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Alanlar 

 

Bu araç kişilerin kendilerini anlayabilmeleri adına önerilen bir araçtır. Konfor Alanı, rahat, 

bilindik olan alandır. Bireyin, kendisini ifade etmekte ve başkalarını dinlemekte zorluk 

çekmediği durumları ifade eder. Dinlemeye açık olunan durumlardır. Sıklıkla yapılan şeyleri 

yapmak ve bireyce önemsenmeyen konular üzerine konuşurken konfor alanında kalınır.  

Esneme Alanı, daha az rahat olunan ve biraz zorlukla karşılaşılan alandır. Öğrenme, bu alanda 

gerçekleşmektedir. Esneme alanında dinlemeye devam edilebilir ve algıların olana bitene hala 

açık olduğu durumlardır.  Panik Alanı, konfor ve o anki esneme ve öğrenme halinin dışında, 

başa çıkmanın bilinmediği durumlarda olunan halledir. Heyecan, korku, o an tanımlanamayan 

karışık duygular içerisinde de olunabilir. Fiziksel rahatsızlıklar, açlık gibi durumlar kişiyi 

oldukça hızlı panik alanına sürükleyebilir. Panik alanında kaçma, saldırma ya da donma 

tepkileri gösterilmektedir.  

Her birey için farklı faaliyetler, deneyimlerimize göre farklı alanlarda gerçekleşebilir. Esneme 

alanında yeterince zaman harcandığında bu alanlar konfor alanını büyütmektedir. Bu 

anlamda, her katılımcı kendi öğrenme deneyiminde sorumludur.  Alanlar, kişilerin diyaloğa 

özellikle kendilerinden başlamalarını sağlayacak bir araçtır. Diyalog kavramı çerçevesinde, 

bireylerin gerçeklikleri ve kendi andalık ve oradalıkları için neleri seçmeleri gerektiğini 

görmelerini sağlamak, farklı olan ötekinin tanınması ve kabulü buradan gelecek empatik bir 

yaklaşım geliştirmek için de grubun yarattığı alana netlik getirmektedir. Kişilerin, kendi 

duygu ve fiziksel hallerine göre hangi alanda olduklarına karar vermelerini buna göre 

davranış tercihlerinde bulunmalarına davet etmektedir. Alanların, kurumlar içerisinde 

kullanılması, çalışanların birbirleri ile olan etkileşimlerinde, simetrik görüşün de vurguladığı 

sorumluluk alarak özerklikleri ile kendi iş verimliliklerini, hangi alanları nasıl etkilediğini 

görmelerinden, aralarında etkileşim ve toplantı kalitesini nasıl destekleyebileceklerine kadar 

Konfor Alanı 

Esneme Alanı 

Panik Alanı 
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birçok süreçte yardımcı olacaktır. Bireysel farkındalık, kendi ile diyalog prensipleri ile 

iletişimde kalmak diğer öznelerle diyaloğu kurmak ve korumak için güçlü bir yardımcıdır.  

1. Dinlememe Senaryoları: 

Dinleme egzersizi öncesi, dinlemek ve duymak arasındaki farkları ortaya koymak için ifade 

edilen temel örneklemelerdir.  Belirlenen senaryolar aşağıdaki gibidir; 

Dinlemenin yapılmadığı durumlar (Jam Manual, 35); 

- Suçlama / Eleştirme: Karşı tarafı durumun sebebi olarak yansıtmak.  

- Düzeltme / Tamir etme: Karşı tarafın şu anki haline çözüm önerileri ile gelmek.  

- Kendine çevirme: Dinleyicinin konuyu kendisinin benzer bir hikayesine bağlayarak hikâyeyi 

kesip anlatmaya başlaması hali.  

- Kendini suçlama: Olan bitenden kendini mesul tutma. 

- Şaka yapmak: Ortamda konuyu şaka ile değiştirmek.  

- Genelleme / Soyutlama: Konuyu kendi özelinden dağıtmak.  

- Çok sayıda Soru Sorma: Hikâyeye dair detay sorularla hikâyeyi bölmek.  

- Avutma: Hikâyeyi dinlemek yerine avutmaya geçmek.  

Diyalogun ve iletişimin gerçekleşmesi için temel koşulun dinleme olması ve diğerlerini 

dinlememenin ne demek olduğuna dair da bir çerçeve sunmakta faydalı bir araçtır. Aynı 

zamanda empatiyi geliştirmesi ve etkileşim için güvenli bir zemin kurulması için etkilidir. Bu 

sayede, kişiler aktif dinleme yapmadıkları zamanı da fark etmeleri mümkün olacaktır.  

3-Dinleme Egzersizi 

Bağlantı kurmak, öğrenmek, anlayışta gelişmek için derin dinleme temel taşlardan birisidir 

(Jam Manual, 35). Dinlemenin niteliği arttıkça başka insanları daha iyi anlama ve böylece 

öğrenme sürecini ve iş birliği yapabilmeyi sağlayan bağlantılar kurmak mümkündür.  

Dinleme egzersizi kişinin kendi dinleyici niteliğini yansıtma ve kişiye başka birini de bunu 

yapması için destekleme becerisi kazandırır.  Dinleme egzersizinde anahtar nokta, paylaşılan 

hikâyenin gerçek bir hikâye olmasıdır, hikayelerin gerçekliği Kent&Taylor’ın taahhüt 

prensibini doğrudan karşılamaktadır ve kırılgan olabilmek için fırsat sunmaktadır. Kırılganlık 

riskini alan katılımcılar arasında daha hızlı bir yakınlığın gerçekleşmesi olası ve doğal bir 

sonuç olacaktır. Dinleme egzersizinde, kişilere verilen süre eşittir, hiçbir kimsenin diğer tarafa 

tasarım içerisinde üstünlüğü yoktur. Hepsinin toplamı, empatiyi getirmektedir.  

4-Zihin Haritalama 

Buluşmalarda bir araya gelen grubun önemli konularda anlamlı sohbetler üretebilmesi, 

çeşitlilikten beslenerek yeni bakış açılarıyla derinleşmesi için faydalı bir aktivitedir. Ağır 

konulara yönelik dolambaçlı yollara girmeden ya da fikirlere yönelik tek bir doğrunun 
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varlığının baskın çıkmasına izin vermeden herkesin yaklaşım ve fikirlerini bir arada 

toparlamak için oldukça uygundur. Zihin haritalama, bir çeşit dinleme aktivitesidir. Rahat 

ifade ortamı ile grup içerisindeki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemlemeye, ilişkilerde 

derinleşmeye vesile olabilecek kapasitede bir araçtır (Jam Manual, 112). Kurumlar tarafından 

toplantıları uzatmamak, kararların çeşitlilik üzerinden kalitesini arttırmak ve kişilerin 

kararlarda farklı dinamikleri görmeleri açısından kullanılabilecek bir araçtır. Bunun yanında, 

buluşmalarında işaret edilmek istenen ağır konuları çalışmak ve katılımcıların birbirlerine ve 

konuya dair duruşunu, bakış açılarını görmelerini de sağlayabilecektir. Farklı bakış açılarının 

görünür ve duyulur olması, kişilerin birbirlerine toleranslarının artması ve esneklikle, bağların 

güçlenmesi ve birbirlerini daha çok destekleyen bir grubun olması beklenmektedir. Konu olan 

etkilerin hemen hepsinin diyalog amaçlı halkla ilişkiler için prensipler olduğunu söylemek 

mümkündür. Karşılıklılık, risk ve empati, taahhüt prensipleri etkin olarak yer almaktadır. 

Sonuçsa bir güven ortamıdır.  

Söz konusu araçlarla, amaç diyalog zemini kurmaktır; nasıl çerçevelendikleri, tasarının 

içerisinde nasıl ve nerede kullanıldıkları olumlu etki yaratmak için oldukça kritiktir. 

Açıklamalarda, kolaylaştırıcı rolünü alan kişi yeterli özeni göstermesi ve detaylı olarak kendi 

ifadelerine çalışması, grubu ve içerisinde olduğu ortamı iyi okuması ve bunu saygılı bir 

şekilde ifade edebilmesi araçların kendileri kadar etki gücüne sahiptir. Kurumların 

kolaylaştırıcılık yapan kişileri dışarıdan hizmet alarak kuruma davet etmeleri de sürecin 

birçok aşamasında destekleyici bit tercih olabilir. Çünkü, dışarıdan gelen kolaylaştırıcı hali 

hazırda otorite sahibi değildir, alandan sorumlu kişi olarak, işleri nasıl bir iklimde yürütmes i 

gerektiğini daha tarafsız bir yerden değerlendirebilecektir (Bens, 2006:14). Uygulama 

açısından kurum içerisinde kolaylaştırıcılık yetkinliklerine sahip birkaç uygulayıcının 

kurumsal iletişim departmanına yardımcı olabilecekken, belli amaçlı etkinlik ve toplantılar 

için dışardan hizmet almak düşünülmelidir.  

Önerilen araçların çalışanların tekrar iş dışındaki ilişkileri için de kullanılmasına yönelik 

teşvikler ve pratik alanlarının çoğaltılması, kurum içerisindeki uygulama oranına da olumlu 

etki edecektir. Olumlu etkiyi yayma çabası, katılımcı kültürün kurumun iç hedef kitlelerle 

yayabilmesi ile olanaklı olabilecektir.  

SONUÇ 

Grunig (2005: 255), kurumların etkinliğinin artması için katılımcı kültürün geliştirilmesi 

gereğini savunmaktadır. Katılımcı kültüre sahip kurumlarda takım çalışması daha değerlidir, 

kararların kapsamını genişletmek için süreçler tasarlanmıştır ve süreçleri tasarlayan kurumlar, 

dışardan gelen farklı fikirlere de açıktır.  
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Halkla ilişkilerin bunu sağlamak için kurduğu temel amaç diyalogtur. Diyalog ile taraflar arası 

çatışmaların eşitlik, anlayış ve uzlaşma ile çözülmekte ve karşılıklı fayda ve tatmini sağlayan 

olumlu ilişkiler kurulmaktadır. Olumlu ilişkilere sahip kurumlar, kendi içlerinde daha etkin ve 

etik bir çalışma ortamı sağlarken, çevresi ile de olumlu etkiler yaratan bir hizmet misyonu ile 

hareket edecektir.  

Diyalog amaçlı halkla ilişkilere ve katılımcı süreçlerin yaklaşımına baktığımızda, uygulama 

alanında zorluk yaşamanın beklendik bir durum olduğu görülmektedir. Çünkü diyalog 

katmanlı bir karakter taşımaktadır. Grunig’in halkla ilişkiler anlayışının her bir prensibi birbiri 

ile bağlı ve ilişkilidir; yönetimin merkezsizleştirilmesi özerklik olmadan, özerklik ise simetrik 

görüş olmadan mümkün değildir. Grunig her bir prensibi bir öncekinin üzerine inşa etmiştir. 

Bu inşa süreci Grunig sonrası yazarlar tarafından da kullanılmıştır. Kent & Taylor’ın (2002) 

diyalog için önerdiği prensiplere bakıldığında, karşılıklılık ve yakınlık dikkate alınmaksızın 

empati, risk ve taahhüt prensiplerinin de mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Katılımcı 

süreçlerde ise Freire, sevgi, alçakgönüllülük, inanç, güven, umut ve eleştirel düşünme 

kriterlerini sırası ile birbirinin üzerine inşa ederek açıklamıştır. Yapılan kavramsal inşalar 

diyalogun farklı tabakalarını açıklamaktadır.  

Bu çalışmada, halkla ilişkilerin diyalog amacı ile kullanılmak üzere katılımcı süreçler ve 

uygulama araçları incelenmiştir. Diyalog süreci her iki alan için de bireyden başlamakta, 

ilişkiler boyutuna yansımaktadır. Çalışma, katılımcı süreç araçlarından topluluk sözleşmesi, 

alanlar, dinlememe senaryoları, dinleme egzersizi ve zihin haritalama uygulamalarının 

kurumlara uyarlanabilir olduğu konusunu ele almaktadır. Topluluk sözleşmesi, grup 

içerisindeki etkileşim zemini için kişilerin bireysel olarak sorumlu oldukları davranışları işaret 

etmektedir. Bu yaklaşımla, özellikle ortaklık gösteren dört temel sözleşme maddesi 

önerilmektedir, bunlar ben dili kullanmak, iyi dinlemek, kendini ve başkalarını aşağı 

çekmemek ve zamana özen göstermektir. Seçilen maddeler farklı gruplar için değişiklik 

gösterebilirler. Bu çalışma kapsamında ele alınmalarının nedeni, her biri katılımcılara 

kendileri ve diğerlerine karşı davranışlarının sonuçlarına dair fikir veriyor olmalarıdır ve 

uygulama içerisinde bireylerin birbirlerine içtenlik ve saygıyla yaklaşmalarına davet 

etmeleridir. Saygılı ilişkiler güvenin inşasına, bu da kırılgan olabilmeye zemin 

hazırlamaktadır. Sağladığı olanaklarla topluluk sözleşmesi diyalogun karşılıklılık, yakınlık, 

empati, onaylama, risk ve taahhüt prensiplerinin hepsini karşılayabilmektedir. Alanlar, 

kişilerin bireysel farkındalıklarını beslemek için geliştirilmiştir. Alanlar vasıtası ile kişi kendi 

gerçekliğinin, andalık ve oradalığının bilincine varabilmektedir. Halkla ilişkiler yaklaşımının 

özerklik ve sorumluluk varsayımlarına hizmet etmektedir.  
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Dinlememe senaryoları ve dinleme egzersizi, kişilerin kendi dinleme davranışlarını 

gözlemleme ve anlama fırsatı vermektedir. İyi dinleme ile grup içi anlayış ve empati 

gelişmektedir, sonuç olarak destek ağları güçlenmektedir. Dinleme davranışında bireysel 

farkındalığın ve grup içinde dinleme davranışının kalitesinin yükselmesi, diyaloğun 

kırılganlık ve taahhüt prensiplerinin de davranışta somutlaşmasına destek olacaktır. Son 

olarak zihin haritalama, bir tür dinleme aktivitesidir, konuşulamayanı yazma ve çizme olağanı 

veren bu araç, grup içerisindeki farklılıkları ve benzerlikleri görünür kılmaktadır. Bu 

özellikleri ile zihin haritalama, diyaloğun karşılıklılık, risk, empati ve taahhüt prensiplerini 

sağlamaktadır. Önerilen araçlarda görünen sonuç, kişilerin kendilerinin ve diğerlerinin farkına 

varmaları ile kendileri ve diğerleri üzerindeki etkilerinin sorumluluklarını almaya 

başladıklarıdır. Sorumlu davranış saygılı ilişkileri kurmakta ve grup içerisinde bağları 

güçlendirmektedir. Saygılı bağlar, güven ortamını, güven ortamı ise destek ağlarını 

kurmaktadır. Böylece iş birliği ve katılım için ihtiyaç duyulan iklim yaratılmaktadır.  

Bir başka değişle araçlar incelendiğinde görülmektedir ki, diyalog kavramında prensiplerdeki 

aşamalı ve ilişkili olma halinin getirdiği zorluklar, bir araçla diyaloğun farklı katmanlarına 

dokunularak avantaja dönüştürülebilirler. Bireyin kendini aynaladığı araçlarla (alanlar, 

dinlememe senaryoları, dinleme egzersizi), güvenli bir alan ve etkileşim kriterlerini getiren 

araçlar (topluluk sözleşmesi, zihin haritalama) bir araya geldiğinde oluşan sağlıklı etkileşim 

alanı kişilerin hem kendileri hem de birbirleri ile diyalogta kalabilecekleri bir ortamı 

yaratabilmektedir. Önerilen araçların taşıdıkları yaratım kapasiteleri sayesinde halkla ilişkiler 

tarafından kullanılabilecekleri görülmüştür. Söz konusu araçlarla halkla ilişkiler, kurum 

içerisinde uygulamaları, toplantılar gibi günlük çalışmalar içerisine yedirerek de bağ kurma 

amaçlı buluşmalar düzenleyerek de topluluk oluşturmak için değerlendirebilir. 

Ancak Halkla İlişkiler uygulamaları için önemli noktalardan bir tanesi, katılımcı süreç 

araçlarını uygulayacak kişilerdir. Uygulayıcının kendisi, kişilere alanı açmadan sevgi, 

alçakgönüllülük, inanç, güven, umut ve eleştirel düşünme bilincine sahip olmalıdır. Bu ve 

benzeri katılımcı süreç araçları, belli amaçlarla belirlenmiş, güvenli koşullar altında, yetkin 

kişilerce uygulandığında, iç hedef kitleler için ve ilerleyen aşamalarda kurum dışı hedef 

kitleler için kullanıldığında işbirlikçi ve katılımcı bir kültürle halkla ilişkilerin diyalog 

amacına hizmet edecektir.  

Özetle, Halkla İlişkiler diyalog amacına hizmet için, diyalog kavramının katmanlı yapısını 

göz önünde bulundurarak kademeli bir yaklaşımı benimsemelidir. Diyaloğun katmanlarına 

bakıldığında ilk olarak, kişilerin kendileri ile etkileşiminden başlatılması, ardından çevreleri 

ile olan etkileşim karakterinin inşasına odaklanılmıştır.  
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Bu etkileşimlerde anlayış, dinleme, uzlaşma temel tercihler iken bunları mümkün kılacak 

iklim ve araçlar da gerekliliklerdir. Kurumlar, diyalog temelini kendi içlerinde atarak 

başlamalıdır, bu çalışmada önerilen araçlar başlama noktası olabilecek niteliktedir. 

Kurumların sorumluluğu, diyaloğun ihtiyaç duyduğu iklimi yaratacak bir grubun iç hedef 

kitlelerce oluşturulmasını sağlamak ve kademeli olarak bu iklimin yayılımına destek olmaktır. 

Oluşturulmak istenen iklim için kullanılabilecek araçlar, katılımcı süreçleri uygulayan sivil 

toplum kuruluşlarınca uzun yıllardır kullanılmaktadır. Kurumlar, katılımcı süreç araçları 

arasında ihtiyacı ve amacı doğrultusunda kendi tasarımını oluşturabilir. Uygulama aşamasında 

ise koşul ve olanaklara göre, tercih edilen araçlar kurumsal iletişim uzmanlarınca ya da 

dışarıdan alınacak kolaylaştırıcı hizmeti ile de kullanılabilir.  
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ÖZET 

Günümüz dünyasında rekabet avantajı elde edebilmek için ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran 

işletmeler karşısında müşterilerin de, onları en iyi tatmin edecek olana ulaşabilmesi için en 

yaygın iletişim ağını kullanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu ağ ise elektronik iletişim kanalları 

olan sosyal medyadır. Bu kanallarda yer alan insanlar birbirlerine güven zinciriyle sıkı sıkıya 

bağlıdır. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yeni nesil müşteri toplulukları olarak ifade 

edilen bu topluluk şu an dünya nüfusunun 4,54 milyarlık kısmını oluşturmaktadır. Ancak bu 

kalabalık birbirlerini tanıyarak ve izinli olarak, ortak ilgi alanlarında birbirlerini takip 

etmektedir. Anlık olarak ve tüm çıplaklığı ile deneyimlerini birbirlerine aktardıkları için 

markaların pazarlama iletişim çabalarından daha büyük etkiye sahiptirler. 

Bu topluluğun kendi aralarında oluşturduğu, bilgi akışını en hızlı şekilde sağlayan kaynak ise 

literatürde elektronik ağızdan ağıza iletişim şeklinde ifade edilmektedir. Sanal ortamda ve 

internet üzerinden tüketiciler tarafından forum, sosyal medya ve bloglar üzerinden yapılan 

yorum ve deneyim paylaşımını ifade eden elektronik ağızdan ağıza iletişim tüketici kararlarını 

giderek daha fazla etkilemektedir.  

İnsanlar olaylar ve davranışlara yönelik kendilerine yetecek düzeyde kalıcı ve/veya geçici 

zihinsel algılar oluşturmaktadırlar. Yükleme kuramı olarak ifade edilen bu durumun, pazarlama 

alanında şikayet yönetiminin, müşterilerde ki adalet algısını açıklayabileceği düşünülmektedir.  

Ürün/hizmet başarısızlıkları ile karşılaşan müşteriler, başarısızlık telafisinde işletmelerin 

adaletli olup olmadığına yönelik algı geliştirmektedirler. Şikayet yönetiminde adalet algısı 

olarak tanımlanan ve etkileşimsel, prosedürel ve dağıtımsal adalet olarak üç alt boyutta ele 

alınan bu durum için literatürde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak bu üç adalet 

boyutunun elektronik ağızdan ağıza iletişime nasıl etki ettiği incelenmiş olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmanın amacı ise müşterilerin en hızlı iletişim kanalları olan elektronik ağızdan ağıza 

iletişim yönteminin algılanan adaletin bu üç boyutunu nasıl etkilediğini bir uygulama ile 

göstermeye çalışmak ve elde edilen sonuçların yükleme kuramı ile değerlendirilmesini 

sağlamaktır.  
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Bu kapsamda ilk adım olarak odak grup görüşmesi yardımıyla senaryo oluşturulmuştur.  Daha 

sonra senaryoyu içeren anketler 273 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Algılanan Adalet, Etkileşimsel 

Adalet, Prosedürel Adalet, Dağıtımsal Adalet, Yükleme Kuramı 

 

EVALUATION OF THE EFFECT OF EWOM ON PERCEIVED JUSTICE  

DIMENSIONS IN TERMS OF LOADING THEORY 

 

ABSTRACT 

In order to gain competitive advantage in today's world, it is inevitable for customers to increase 

their product and service diversity to use the most widespread communication network to reach 

the one that satisfies them best. This network is social media with electronic communication 

channels. People in these channels are closely connected to each other by a chain of trust. 

Because the researches show that this community, which is expressed as the new generation 

customer communities, now constitutes 4,54 billion of the world population. However, this 

crowd follows each other in common interests by getting to know each other and on leave. They 

have a greater impact than the marketing communication efforts of brands because they transfer 

them instantly and with all their nudity and experience. 

The source created by this community amongst themselves, which provides the fastest flow of 

information, is expressed in the form of electronic word of mouth communication in the 

literature. Electronic word of mouth communication, which expresses the sharing of comments 

and experiences made by consumers through forums, social media and blogs in the virtual 

environment and over the internet, is increasingly affecting consumer decisions. 

People create permanent and / or temporary mental perceptions about themselves for events 

and behaviors. This situation, which is expressed as a loading theory, is thought to explain the 

perception of justice among customers in the field of marketing. 

Customers who encounter product / service failures develop a sense of whether the businesses 

are fair in their compensation. Studies have been conducted in the literature for this situation, 

which is defined as the perception of justice in complaint management and is dealt with in three 

sub-dimensions as interactive, procedural and distributional justice. It has been observed that 

these three dimensions of justice affect the electronic mouth-to-mouth communication.  
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The purpose of this study is to try to demonstrate how the most rapid communication channels 

of the electronic word of mouth communication method affects these three dimensions of 

perceived justice with an application and to evaluate the results obtained with the loading 

theory.  

In this context, as a first step, a scenario was created with the help of focus group interview. 

Then the questionnaires containing the scenario were applied to 273 people. For the purpose of 

the research, qualitative and quantitative research methods were used. 

Keywords: Electronic Word of Mouth Communication, Perceived Justice, Interactional 

Justice, Procedural Justice, Distributive Justice, Loading Theory. 

1. GİRİŞ 

İşletmeler için ticari faaliyetlerinde en önemli konu, ticaretlerine konu olan ürünlerin ne olacağı, 

nasıl üretileceği konusundan ziyade; Bu ürünün tüketiciler tarafından tercih edilebilirliğini 

anlayabilmek ama bunu rakiplere rağmen yapabilmektir. Ancak bu konu sadece tüketicilerin 

isteklerine uygun ürünleri üretmekle kalmamaktadır. Daha da önemlisi tüketicilerin bu ürünler 

için satın alma faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleridir. Elbette bu noktada tüketicinin, 

işletmenin ürününe-markasına karşı algısının etkisi çok büyüktür. Algının oluşmasında 

işletmelerin pazarlama stratejilerinin tek başına artık pek bir etkisi bulunmamakta olup; 

Bunların tüketicinin şahsının ya da çevresindekilerin deneyimleri ile oluşan güven ile 

desteklenmesi gerekmektedir.  

Geleneksel pazarlamada uzun yıllar işletmeler güven duygusunu tüketicide kendi stratejileri ile 

oluşturabileceklerine inandılar ve buna uygun mesajlar oluşturdular. Ancak teknoloji ve 

internet alt yapısının gelişmesi ve bunun sosyal medya mecrasına yansıması durumu farklı 

boyutlara taşıdı. Dünya üzerinde 2020 Ocak ayı verilerine göre sayıları 4,54 milyarı bulan yeni 

nesil tüketici toplulukları, markalar için hem cazip hem de çekinilen bir konu olmuştur. Bu 

topluluk üyeleri izinli olarak birbirlerini takip eden arkadaş gruplarından oluşmaktadır. Grup 

üyeleri arasındaki doğal güven ve ilgilenim bağı, markaların pazarlama iletişim stratejileri ile 

oluşturdukları ve markaya güven ve ilgilenimi oluşturmak için sarf ettikleri mesajlardan daha 

etkili olmaktadır.  

Güven ve ilgilenim duygusu ile birbirine bağlı bu insanlar işletmenin ürün-hizmet-bilgi ve 

markasına yönelik kendi zihinlerinde bir algı oluşturmaktadırlar. Gerek kendi yaşadıkları 

gerekse grubun diğer üyelerinin yaşadıklarının etkisi ile oluşan bu algı, pazarlama bilim dalının 

şikayet yönetimi konusuna ışık tutabileceği düşünülmektedir. Şikayet yönetiminde ele alınan 

adalet algısının, yükleme kuramı ile örtüşebileceği düşünülmektedir.  
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Dijital dünyada tüketiciler arasında ki anlık paylaşımların, pazarlama bilim dalında karşılığı 

Electronic Word of Mouth olarak ifade edilir.  

Kısaca EWOM olarak da ifade edilen bu durumun çalışmamızda tüketicilerin markalara karşı 

adalet algılarını etkileyip etkilemediği; Eğer etkiliyorsa hangi sevilerde alt kıvrımlarına 

ayrıldığı ve farklılaştıkları incelenmeye çalışılacaktır.  

2. AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

2. Dünya Savaşı yıllarında ilk araştırma adımları atılan Ağızdan Ağıza Pazarlama iletişimin, 

literatüre kayıtlı ilk gerçek araştırmaları ise 1967 ve 1968 yıllarında Johan Arndt ve Robert 

K.Merton tarafından gerçekleştirilmiştir. 1967 yılında Ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin 

tüketici davranışları üzerine etkisini inceleyen Johan Arndt’ın tanımına göre ağızdan ağıza 

pazarlama iletişimi, ürün ve marka üzerinde ticari amaçlardan bağımsız kişilerarası sözel 

iletişim ile oluşturulmuş algılar bütünüdür. (Buttle, 1998: 242). Marsha L.Richins tarafından 

ise 1983 yılında ağızdan ağıza pazarlama iletişimin bir başka özelliğini öne çıkaran yeni bir 

tanım daha yapılmıştır. Bu tanıma göre kişilerin içlerinden gelen ve sadece kişisel tecrübe ve 

deneyimlerini içeren iletişim yöntemine ağızdan ağıza pazarlama iletişimi denir. 

Kişilerin aile ve arkadaşlarıyla bir ürün hakkında paylaşımda bulunma davranışı sergilemeleri 

ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin temel konusunu oluşturmaktadır. Literatüre göre bu 

iletişim yöntemi yakın sosyal çevremiz ile etkileşimi konu aldığı için, diğer pazarlama 

iletişimlerine göre daha inandırıcı bulunmaktadır. 

2008 yılında Litvin ve arkadaşları, ağızdan ağıza pazarlama iletişimini tüketicilerin ürün ve 

hizmeti kendilerine sunan işletmeler hakkında konuşmaları ve bu konuşmaların da potansiyel 

müşterileri etkilemeleri olarak tanımlamışlardır. Bu özelliği bir başka şekilde 2011 yılında ki 

çalışmasında ele alan Gombeski, klasik iletişim yöntemlerinin yanında sosyal ağları da 

kullanarak bu etkilemelerin gerçekleştiğini vurgulamıştır (Buttle, 1998:241-254).  

Sonuç olarak tüketici, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bu deneyimi önceden 

yaşamış, işletme ile ilişkisi olmayan kişileri objektif bilgi kaynağı olarak görerek ağızdan ağıza 

pazarlama iletişim yöntemi ile deneyim paylaşımından faydalanırlar. Deneyim aktarımı yoluyla 

az risk alarak ürün ya da hizmet alımını gerçekleştirirler. 

İşletmeler açısından bakacak olursak; Diğer pazarlama faaliyetlerine göre tüketicilere daha 

güvenilir gelen ve etkililiği daha fazla olan ağızdan ağıza pazarlama iletişimi yönteminin 

işletmeler tarafından daha teşvik edici kullanılması gerekmektedir. Böylelikle müşteriler 

işletmenin pazarlama elemanlarıymış gibi davranışlar ortaya koymaktadırlar. İşletme açısında 

ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin gerçekleşebilmesi için bazı gereklilikler vardır. 

Sernovitz’e (2010:324) göre bunlar:  
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* İşletmeler haklarında konuşacak kişiler bulmalıdırlar. Bunlar hayranlar, gönüllüler, köşe 

yazarları, sadık müşteriler vs. olabilirler. 

* Daha sonra bu kişilerin konuşabilecekleri bir konu olmalıdır. Bu konu işletmeye ait 

kampanyalar, müşteri hizmetleri, hizmetlerinin kalitesi gibi hususlardan oluşabilir.  

* Sonra bu konuşmaları yapacakları mecralar, yüz yüze iletişimler vs., gerekmektedir.  

* İletişim başlayabilmesi için bu mecraya tarafların katılımı sağlanabilmelidir.  

* Sonuç olarak bu iletişim ağında insanların belirli bir konu hakkında ne düşündükleri ve 

söylediklerinin merak uyandırması, güven duyulması ve doğru anlaşılabilmesi önem arz 

etmektedir.  

Ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin işletmeye faydaları açısından niteliklerine göz attığımızda 

ise dikkat çeken özellikler; Müşteriler açısından diğer pazarlama faaliyetleri türlerine göre daha 

güvenilir bulunmaları; Deneyimlerini aktarma fırsatı vererek işletmenin konuşulmasını 

sağlaması; Müşteri deneyimlerine dayanan düzeltici önlemlerin alınmasını kolaylaştırıcı 

müşteri odaklılığını beraberinde getirmesi; Tüm bunların yanında işletmeye zaman ve para 

tasarrufu sağlamasıdır. Kısaca bu öğeleri ele aldığımızda: 

1-Güvenilirlik: Bilgi ve deneyimlerini paylaşan fikir liderlerinin, bunu wom ile ticari amaç 

dışında yapması güvenilirlik sağlamaktadır (Uzunal ve Uydacı, 2010:90). 

2-Deneyim Aktarımı: İnsanların deneyimleri, yaşamları boyunca kendilerinin ve 

çevrelerindeki insanların deneyimlerinden elde ettikleri bilgilerin toplamından oluşmaktadır. 

3-Müşteri Odaklı Olması: Ürün-Hizmet-Bilgi ve Marka için oluşan pozitif deneyimler 

müşteri memnuniyet sağlamaktadır. Aslında bu durum sadece memnun olan müşteriyi değil 

aynı zamanda, bu pozitif deneyimini yani memnuniyetini aktaracağı çevresindeki insanları da 

bir başka ifade ile potansiyel müşterileri de ilgilendiren bir konu olmaktadır (Uzunal ve Uydacı, 

2010:91). Memnun müşteri , işletmenin gönüllü marka savunucularıdırlar. Marka 

savunuculuğu, işletme yeni müşteri kazandırma noktasında oldukça büyük bir etki 

yaratmaktadır (Gökmen, 2014:73). 

4-Zaman Ve Para Tasarrufu: İşletmeler özellikle günümüzde wom (ağızdan ağıza pazarlama 

iletişimi)’un, diğer pazarlama iletişim çabalarına göre daha zaman-para-emek açısından daha 

az maliyetli olduğunu keşfetmiş durumdadırlar. Bunu marka savunucularına borçludurlar 

(Uzunal ve Uydacı, 2010:92).  
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Ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin geldiği noktaya şöyle bir göz atacak olursak; en yalın hali 

ile sadece tüketicilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlamadan, işletmelerin medya 

kanalları aracılığıyla fikir liderlerini etkileyerek yaptıkları pazarlamaya geçilmiş ve son olarak 

günümüzde geldiği nokta ise pazarlamacıların internet aracılığıyla tüketici gruplarına ulaşarak 

onları bu mecrada etkilemelerine dayanmıştır. 

3. ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

İnternetin günümüzde tüketicilere sağladığı en büyük güç satın alma faaliyetlerini 

gerçekleştirmeden önce ürün ve hizmet ile ilgili detaylı araştırma, kıyaslama yapabilme imkanı 

sağlamasıdır. Araştırma ve kıyaslama yapılan sadece ürün ve hizmete ait bilgiler değil bu ürün 

ve hizmetin üreticisi işletmeler hakkında da bilgiler olmaktadır.  

Bu araştırmaları internet üzerinden gerçekleştiren tüketiciler yine bu bilgileri internet üzerinden 

özellikle sosyal medya aracılığı ile diğer tüketiciler ile paylaşmaktadır. Bu paylaşım ise 

literatürde “Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim” olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin bu 

platformu kendi pazarlama amaçları için kullanmalarına ise literatürde “Elektronik Ağızdan 

Ağıza Pazarlama İletişim”i denilmektedir. Literatürde online (çevrimiçi) ağızdan ağıza 

pazarlama iletişimi olarak da adlandırılmaktadır.  Kişiler interneti sadece sosyal paylaşımlarını 

yapmak için değil, ürün/hizmet satın almadan önce bilgi sahibi olmak veya sahip oldukları bilgi 

ve deneyimlerini diğer kişilere aktarmak için kullanırlar. İşletmelerin web siteleri, kişisel 

bloglar, sosyal paylaşım siteleri, şikayet siteleri gibi platformlar elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama iletişiminin gerçekleştiği alanlardandır. 

Yapılan literatür çalışmalarında tüketicileri bir işletme ve işletmenin ürün/hizmetleri hakkında 

karar alma noktasında harekete geçirmek için bazı motivasyonların olduğu ortaya konulmuştur. 

Bunların arasında öneri arama, tavsiye arayışları yer almaktadır. Bunları yaparken tüketiciler, 

yeni nesil davranış şekilleri ile interneti tavsiye, şikayet veya öneride bulunmak amaçlı 

kullanma yoluna gitmektedirler. Tüketicilerin diğer tüketicilere olumlu ya da olumsuz bilgiler 

aktardığı bu yöntem gayrı resmi kişilerarası iletişim yöntemi olarak doğal bir değerlendirici 

niteliği taşımaktadır. Sosyal Psikoloji’de bu yaklaşım Yükleme Kuramı ile ele alınmaktadır. Bu 

kurama göre insanlar, karşısındakinin duygu ve motivasyonlarını sadece dinleyip, 

gözlemlemezler aynı zamanda bu tecrübeleri yaşanmış gibi kabul ederler. 

Stauss’a göre elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimi, tüketicilerin sınırsız sayıda internet 

kullanabilen bireylerle iletişim kurabilme olanağı sağlayan ve gittikçe daha da güçlenen bir 

yöntemdir. Elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimi kavramı internetin hızlı yayılması ile 

beraber, bir ürün veya hizmet hakkında deneyimlenen bir tüketicinin deneyimlerini sanal 

ortamda paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır.  
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Sanal ortamda paylaşımlar işletmelerin kendi web siteleri, sosyal paylaşım ağları, bloglar, 

forumlar vb. ortamlardır. Ayrıca elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimi, klasik ağızdan 

ağıza pazarlama iletişiminden farklı olarak sadece aile, yakın çevremiz ile deneyim paylaşımını 

değil özellikle sosyal medya aracılığı ile bizimle aynı konu ile ilgili bilgi ve deneyim ihtiyacında 

olan dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabilme olanağı sağlamaktadır.  

İletişim ağının genişliğinin yanı sıra zaman faydasını da belirtmek gerekmektedir. Deneyimin, 

yaşanıldığı anda paylaşıma sunulması ve hatta konum belirterek ve hatta fotoğraf, fatura, video 

vb.kanıtı beraberinde sunarak bu paylaşımın yapılması, her ne kadar paylaşım yapan kişi 

üçüncü şahıs dahi olsa güvenilirliği mümkün kılmaktadır. 

Tüketicileri özellikle sosyal medya üzerinden ağızdan ağıza pazarlama iletişimini kullanarak 

etkileme potansiyeline sahip doğru kişilerin, fikir liderlerinin, işletmeler tarafından takip 

edilmesi önem teşkil etmektedir (Keskin ve Çepni, 2012:112).   

Fikir liderleri ile bilgi arayanların bir araya gelerek kişilerin tecrübelerine dayalı yorumları 

okumalarına olanak sağlayan elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimidir. Fikir liderleri, bir 

mal veya hizmet ya da bu mal veya hizmeti üreten işletme hakkında bilgi ve deneyimini, bu 

bilgi ve deneyime ihtiyaç duyanlara aktaran kişilerdir. Bu açıdan bakıldığında fikir liderleri 

aynı zamanda bu bilgi ve deneyimini daha da fazlalaştırabilmek için bilgi arayan kişilerdir. 

Bilgi arayanlar ise,  mal veya hizmeti satın almadan önce bunlar hakkında bilgi ve deneyim gibi 

arayış içerisinde olan kişilerdir. Bilgi arayışındaki kişilerin sayısının artması elbette internet ve 

teknoloji alt yapısının çok hızlı artmasına paralel olarak gelişmiştir. Bu değişim ağızdan ağıza 

pazarlama iletişiminin hızını ve paylaşım şeklini de değiştirmiştir. Özellikle sosyal medya 

aracılığıyla anlık paylaşımların hızı düşünüldüğünde ve bu paylaşımların yine aynı hızla 

geleneksel anlamda ki çevre kavramını da değiştirmiştir. Çünkü geleneksel ağızdan ağıza 

iletişimde deneyim ve bilgilerimizi ailemiz, iş ve yakın arkadaşlarımızın içerisinde yer aldığı 

çevremiz ile paylaşıyorduk. Ancak günümüzde çevremiz dediğimiz kavram aynı konu hakkında 

bilgi arayan dünyanın dört bir yanından insanlardan oluşmaktadır.  

Artık günümüzde güç, bireyler arası topluluklarda değil bireylerin doğrudan kendisinde 

bulunmaktadır. Bu da bireyler arası toplulukların meydana getirdiği sosyal yapıyı, işletmelere 

karşı daha kuvvetli kılmaktadır. Bu müşteri toplulukları arasında markalar, işletmeler ve ürünler 

hakkındaki anlık iletişimler, tamamen ticari kaygılarla ve işletme ve markasına karşı yanlı 

tasarlanan pazarlama iletişim çabalarından daha güvenilir bulunmaktadırlar. Müşteriler, ürün 

ve marka tercihlerinde güven duygusuyla birbirlerine bağlı oldukları ve izinli arkadaş 

gruplarının oluşan, ki bunlar genelde aynı demografik yapılarda olan aynı ilgilenimlerde olan 

gruplardır, tavsiyelerini dikkate almaktadırlar.  
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Müşteriler kendilerini işletmelerin yanlı propagandalarına karşı ancak bu şekilde 

koruyabilmektedirler (Kotler, 2017, sf:28-29) Elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin 

müşterilere sağladığı bu faydanın yanı sıra yine hem müşteriye hem de işletmeye sağladığı diğer 

bir fayda ise, yorumların ölçülebilir olmasıdır.  

Ölçülebilirlik işletmeye pazarlama stratejilerini belirleme konusunda, müşteriye ise 

ürün/hizmet ya da işletme hakkında müşteri yorum oranlarını görebilme, kıyaslama yapabilme 

olanağı sağlar. 

4. ŞİKAYET YÖNETİMİ 

İşletmeler tarafından müşterilerine sunulmak istenilenler, müşterilerinin istek ve ihtiyaçları ile 

uyuşmayabilir. Bu uyumsuzluk memnuniyetsizlik – tatminsizlik meydana getirdiği gibi şikayet 

sebebi de olabilmektedir. Şikayet durumları, işletmelere mutsuz müşterileri geri kazanabilmek, 

bu müşterilerin marka değiştirmelerine engel olabilmek ve negatif ağızdan ağıza iletişimi 

engelleyebilmek gibi fırsatlar sunabilir. Elbette işletmelerin bu fırsatları kullanabilmeleri, 

müşterilerden gelecek şikayetlere ne derece izin verdiklerine ve de bu verileri nasıl 

değerlendirdiklerine bağlıdır.  

Barlow ve Moller (1996, s.93) yazılan ilk şikayet yönetimi kitabında, pek çok yöneticinin 

şikayet almaktan hoşlanmadığına, şikayetleri haksız ve yersiz bulduklarına değinmişlerdir.  

Elbette müşteri beklentileri ve işletmelerin müşterilerine sundukları arasındaki uyumsuzluk 

şikayetin başlangıç noktası olabilir. Ancak burada unutulmaması gereken sadece sunulan ürün-

hizmet-bilgi çerçevesinde şikayetin yaşanabileceği değil, müşteri ile kurulan başarısız 

iletişimin de şikayet konusu olabileceğidir. Bu noktada işletme çalışanlarının, fiziksel 

koşulların, dağıtım kanallarının yetersizliği etkili olabilir (Barış, 2006, sf.23)  

Beklenen ve gerçekleşen performans arasındaki fark olarak tanımlanan müşteri tatmini, 

müşterinin değerlendirmeye aldığı çeşitli kriterler üzerinden gerçekleşir. Bunlar aşağıdaki 

şekilleri ile ifade edilebilirler: 

 Geçmiş ve şimdiki satın alma deneyimlerinin karşılaştırılması, 

 Satın alım sonrasında gerçekleşen deneyim ile müşterinin algısında idealize edilen 

durumun karşılaştırılması, 

 İşletmelerin pazarlama iletişim mesajları ile müşteriye vaat ettikleri,  

 Vaat edilenler ile gerçekleşen performansın karşılaştırılması. 

Müşteri tatminsizliğinin yarattığı müşteri mutsuzluğunu tazmin etmek yani müşterinin 

işletmeden şikayetine tepki olarak aldığı faydalar için, müşterinin kendisine sunulabilecek altı 

seçenek vardır.  
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Bunlar: (Barış, 2006, s.175-176) 

1. Hiçbir şey sunulmaması 

2. Kaybından az bir çözüm sunulması 

3. Kaybı kadar bir çözüm sunulması 

4. Kaybından az fazla çözüm sunulması 

5. Kaybından fazla çözüm sunulması 

6. Kaybından çok fazla çözüm sunulmasıdır. 

Şikayetin çözümünde adalet en önemli kavramdır ve tüm şikayet literatürü “Ne yapın edin, 

adalet sağlayın!” önerileri ile doludur. Yukarıda ifade edilen seçenekler karşısında sunulan 

şikayetlerin çözüm süreçlerinde ise işletmelerin tepkilerine yönelik adalet üç boyutu ile 

algılanır ve değerlendirilir. 

1- Sonuca (Dağıtımsal) yönelik adalet (distributive justice): İşletme tarafından önerilen 

çözümün adaletli olup olmamasına yönelik algılardır. 

2- Prosedürlere yönelik adalet (procedural justice): Şikayet için üretilen çözümlerde 

uygulanan prosedürlerin adaletli olup olmamasına yönelik algılardır. 

3- Etkileşime yönelik adalet (interactional justice): Çözüm sürecinde müşteriye gösterilen 

davranışlar ile ilgili algılardır. 

Bu çalışmamızda işletmelerin internet ortamında şikayet yönetim politikalarını belirlerken 

aslında tüketicilerin algısında hangi adalet boyut ya da boyutlarının daha etkin olduğu tespit 

edilmeye çalışılacaktır. 

Müşteriler yaşadıkları şikayet durumlarına yönelik yukarıda ifade edilen üç  çözüm ile 

karşılaşırlar ve bu çözümlere yönelik algı geliştirirler. Bu çözümlerin adil olup olmadığına karar 

verirken ise aşağıda yer alan ilkeleri temel alırlar (Barış, 2006, s177-178) 

 Denklik İlkesi, müşterilerin kaybettiğine denk bir çözüm olmasıdır. 

 İhtiyaç İlkesi, müşteriye sunulan çözümün müşterinin ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamadığını ifade eder. 

 Eşitlik İlkesi, müşterilerin aynı sorun karşısında aynı sonucu elde etmesi. 

Pazarlama bilim dalında ele alınan şikayet yönetiminin, müşterilerin zihninde karşılaştırma 

yaratması ve oluşan algının, müşterinin bir sonraki davranışını şekillendirdiği bilinmektedir. 

Öyle ki aynı durumlara aynı adil çözüm yaklaşımında bulunabilen markaların hem mevcut 

müşterilerinin tatmin değerleri artmakta hem de potansiyel müşterilerin mevcut müşteriye 

dönüşme oranları yükselmektedir. Ya da memnuniyetsizlik durumlarında tam tersi azalışlar 

meydana gelmektedir. İşte bu çalışmada da müşterilerin markalara karşı değişikliğe uğrayan 

davranışlarının, sosyal psikoloji kuramları ile açıklanabileceği ifade edilmektedir.  
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Sosyal Psikolide gözlemlenen davranışların nedenlerini açıklamaya yönelik olarak faydalanılan 

birçok kuram bulunmaktadır. Bunlar arasında Heider tarafından temelleri atılan  “Yükleme 

Kuramı” , kişinin davranışının nedenlerini kişisel nedenlere (içsel yükleme) ya da çevresel 

nedenlere (dışsal yükleme) bağlamaktadır (Myers, 1993:75).  

Kişinin içsel yüklemeleri kişinin yetenekleri, ruhsal durumu, tutumları gibi kişisel niteliklerden 

oluşmaktadır; Dışsal yüklemeleri ise kişi dışında meydana gelen herhangi bir durum ya da 

kişinin çevresindeki diğer insanların davranışlarından oluşmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1999:228). 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada bugüne kadar literatürde ki çalışmaların çok azında yer alan şikayet yönetiminde 

adalet algısı ele alınmıştır. Yapılan literatür çalışmalarında adalet algısının tüketici üzerinde 

davranışsal etkisinin ağızdan ağıza iletişim ile diğer tüketicilere yansıtılması üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda internetin ve teknolojik alt yapının güçlenmesi ve tüketicilerin 

interneti yoğun seviyede kullanmaya başlamalarıyla birlikte elektronik ağızdan ağıza iletişimin 

yaygınlaşmasına değinilmiştir. Ancak bu çalışmada farklı olarak duruma zıt yönden bakılmıştır. 

Yani işletme ürün/hizmetlerinden olumsuz deneyim yaşayan müşterinin adalet algısını 

çevresine yansıtması değil Yükleme Kuramında da ifade edildiği gibi deneyim yaşamamış 

müşterilerin deneyim yaşayanların paylaşımlarından etkilendiklerinde işletmelerin 

ürün/hizmetlerine karşı adalet algılarının nasıl olacağına (bakılarak üç farklı adalet algısının 

deneyim aktarımlarından nasıl etkilendiği )bakılmış ve hatta farklı adalet algılarının deneyim 

aktarımlarından ne derece etkilendiği incelenmiştir. 

 

Şekil 1 : Çalışmanın Modeli 

 

Araştırma Değişkenleri; 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan elektronik ağızdan ağıza iletişimi (eWOM) ölçmek için 

deneyim paylaşma tutum ölçeğinden faydalanılmıştır. 7 ifadenin yer aldığı bu ölçek literatürde 

Hennig-Thurau ve Walsh’ın 2003 yılı çalışmalarından faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri algılanan adalet boyutlarını (Prosedürel, Etkileşimsel, 

Dağıtımsal Adalet) ölçmeye yönelik 12 ifadenin yer aldığı ölçek için ise literatürde Rio- Lanza, 

Vazquez-Casielles ve R. &  Diaz-Martin‘nin 2009 yılı çalışmalarından faydalanılmıştır.  
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Senaryo Tasarımı ve Araştırma Hipotezleri; 

Yaşanan başarısızlık karşısında tüketicilerin daha önceki eWOM iletişim kanalından 

etkilenerek şikayet sonrası değerlendirmelerinde tepkilerinin ne olduğunun analiz edilmesi 

pazarlama yöneticilerini başarılı telafi stratejilerini uygulamaya yönelteceğine inanılmaktadır.  

Buna yönelik geliştirilen araştırma hipotezleri şu şekildedir: 

H0: Tüketicilerin elektronik ağızdan ağıza iletişim faaliyetleri algılanan adalet üzerinde olumlu 

etkiye sahip değildir. 

H1: Tüketicilerin elektronik ağızdan ağıza iletişim faaliyetleri algılanan prosedürel adalet 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  

H2: Tüketicilerin elektronik ağızdan ağıza iletişim faaliyetleri algılanan etkileşimsel adalet 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  

H3: Tüketicilerin elektronik ağızdan ağıza iletişim faaliyetleri algılanan dağıtımsal adalet 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  

Çalışmada eWOM bağımsız değişkenini manipüle edebilmek için 12 kişiden oluşan pilot 

çalışma ile senaryo tasarımı gerçekleştirilmiş ve araştırmada senaryo bazlı anket kullanılmıştır.  

Senaryo: 
XYZ işletmesinin ürün/hizmetini satın almak istiyorsunuz. 

Ürün/hizmet ile ilgili internetten araştırma yapmaya karar 

verdiniz. Araştırma yaparken ürün/hizmetin özellikleri yanı sıra 

yorumlara da bakıyorsunuz. Olumlu olduğu kadar olumsuz 

yorumlarla da karşılaştınız. Sonuç olarak ürünü almaya karar 

verdiniz. 

XYZ işletmesi ürün/hizmetinden başarısızlık ile karşılaştınız; 

Ancak işletme ile başarısızlıkları konusunda henüz iletişime 

geçmediniz. 

Bu işletmenin hizmet başarısızlıkları karşısında tek sahip 
olduğunuz bilgi; Ürün/hizmet satın almadan önce internetten 

ürün/hizmet ile ilgili araştırma yaparken işletmenin diğer 

müşterilerinin deneyimlerine yönelik yorumlardır. 

 
Oluşturulan anket formu, çalışmayı tanımlayan bir üst yazı, çalışmanın temelini oluşturan 

senaryo ve üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde elektronik ağızdan ağıza 

iletişim etkisini ölçen sorular; İkinci bölümde şikayet telafisi sonrası prosedürel, etkileşimsel, 

dağıtımsal adalet algısını ölçen sorular yer almaktadır. Son bölümde ise katılımcıların 

demografik özelliklerini ortaya çıkaran sorular bulunmaktadır.  

Çalışmada cevaplayıcılardan okumuş oldukları senaryoya bağlı kalarak ölçek sorularını  

cevaplamaları istenmiştir. Araştırmada senaryo tasarımı kullanıldığından ve bağımsız değişken 

senaryo yöntemiyle manipüle edildiğinden dolayı, cevaplayıcıların okudukları senaryoyu tam 

olarak anlayıp anket sorularını ona göre cevapladıklarından emin olmak ve senaryoyu 
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anlamamış olan cevaplayıcıların anketlerini analiz dışı tutabilmek için manipülasyon 

kontrolleri uygulanmıştır. Aşağıda manipülasyon kontrolü sorularına yer verilmiştir. 

• Senaryoya göre işletme ne yapmıştır? 

• Senaryoya göre işletme hakkında internette hangi ifadeler yer almaktadır? 

• Senaryoya göre işletme hakkında internette hangi ifadelere bakıyorsunuz? 

• Senaryoya göre işletme hakkında internette olan yorumlardan etkileniyor musunuz? 

Araştırmalarda örnek hacminin kaç olması ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Kelloway (1998), 

parametre tahminlerinin doğru sonuç vermesi için örneklem hacminin hesaplanmasında 

önerilen modelde tahmin edilmesi gereken parametre sayısının on katını önermekle birlikte, 

gözlem sayısının en az 200 olması gerektiğini belirtmektedir.  

Çalışmamızda 19 parametre olduğunu göz önünde bulundurursak örnek hacminin 190 olması 

yeterli olmayacağı için 200 kişi çalışma için uygun bulunmuştur. %10 hata payını içinde 

barındırabilen 273 kişiye anket İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri ve akademik kadrosu  

arasında gerçekleştirilmiştir. Cevaplama oranını arttırabilmek amacıyla araştırmacının çalıştığı 

kurum tercih edildiği için, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. 271 kişinin anketi değerlendirmeye alınabilmiştir. 

Katılımcıların kendilerine sunulan 2 bölümde toplam 19 yargıya ne derece katılıp 

katılmadıklarını belirtmeleri istenmiş ve 5’li Likert Ölçeği kullanılarak (1= Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= 

Kesinlikle Katılıyorum) katılımcılardan her bir yargı için bu ifadelerden bir tanesinin seçilmesi 

istenmiştir. 

Araştırmamızda sırasıyla değişkenlerimizin ortalamaları alınarak yeniden, faktör ve 

güvenilirlik testleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılımları test edildikten sonra 

değişkenler arası korelasyon ve etki değerlerine bakılmıştır.  

Araştırma Örneklemi  

Araştırma örneklemini İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri ve akademik personelinden 

oluşmaktadır. 273 kişiye online anket gönderilmiş 271 kişi tarafından doldurulmuştur. 

Doldurulan anketlerde eksiklik tespit edilmediği için cevaplanan bütün anketler analize dahil 

edilmiştir. Araştırmanın betimleyici istatistikleri aşağıda yer aldığı gibidir.  
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Tablo 1: Betimleyici İstatistikleri 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Kadın 146 53,9 

Erkek 125 46,1 

Toplam 271 100 

Yaş Frekans Yüzde (%) 

15-19 50 18,5 

20-24 168 62 

25-29 23 8,5 

30-34 15 5,5 

35-39 7 2,6 

40 ve + 8 3 

Toplam 271 100 

Medeni Hal Frekans Yüzde (%) 

Evli 27 10 

Bekar 244 90 

Toplam 271 100 

Eğitim Frekans Yüzde (%) 

Okur yazar 4 1,5 

İlkokul mezunu 0 0 

Ortaokul mezunu 16 5,9 

Lise mezunu 83 30,6 

Önlisans mezunu 112 41,3 

Lisans mezunu 35 12,9 

Lisansüstü 

mezunu 

27 7,7 

Toplam 271 100 

Gelir Frekans Yüzde (%) 

500 ve - 89 32,8 

501-1000 58 21,4 

1001-2000 26 9,6 

2001-3000 46 17 

3001-4000 27 10 

4000 ve + 25 9,2 

Toplam 271 100 
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Tablo 1’e göre araştırma katılımcılarının %53,9’u kadın, %46,1’i erkek olup; Yaşlarının 

%62’sini 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu genç kitlenin %90’ı ise bekar olup, %41,3’ü ön 

lisans mezunu ve %32,8’inin gelir düzeyi 500 TL ve altıdır. Frekanslara baktığımızda 

cevaplayıcıların ağırlıklı olarak öğrencilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. 

 

Tablo 2 : Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

EWOM1 72,72 132,960 ,603 ,912 

EWOM2 72,76 134,118 ,604 ,912 

EWOM3 72,56 132,974 ,632 ,912 

EWOM4 72,43 133,505 ,648 ,911 

EWOM5 72,72 134,845 ,542 ,914 

EWOM6 72,55 133,086 ,678 ,911 

EWOM7 72,58 133,377 ,653 ,911 

PRO1 72,39 133,128 ,709 ,910 

PRO2 72,32 135,776 ,627 ,912 

PRO3 72,21 134,372 ,698 ,911 

PRO4 72,52 134,517 ,641 ,912 

ETK1 72,28 133,001 ,699 ,910 

ETK2 72,20 133,281 ,735 ,910 

ETK3 72,21 133,737 ,768 ,909 

ETK4 72,24 131,702 ,776 ,908 

DGT1 72,57 134,565 ,562 ,913 

DGT2 72,42 134,488 ,621 ,912 

DGT3 73,89 148,318 -,017 ,932 

DGT4 72,87 140,305 ,285 ,921 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 271 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 271 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,917 19 
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Elektronik Ağızdan Ağıza iletişim bağımsız değişken ve Algılanan Adalet boyutlarının 

oluşturduğu bağımlı değişken ifadelerinin ayrı ayrı güvenilirlik analizi sonuçlarının yer aldığı 

Tablo 2’de Cronbach's Alpha if Item Deleted değerlerinin 0,90 üzeri çıkarak, ölçeklerin yüksek 

derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca 19 adet ifadeden oluşan 271 cevaplayıcı 

ile analize tabi tutulan ölçeğin Cronbach's Alpha değeri de yine 0,917 yüksek derecede güvenilir 

çıkmıştır. 

Tablo 3: Faktör Analizi Sonuçları 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,915 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3445,912 

df 171 

Sig. ,000 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi KMO testi 0,915’dir. Bu değer 0,50’den büyük olduğu için faktör 

analizi için uygundur. Tablo’da ki Bartlett’s testi (Sig.) değeri ,000 ile anlamlı çıkmıştır. Bu 

demektir ki değişkenler arasında yüksek korelasyon mevcuttur.  

Tablo 4: Faktör Sayıları ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 
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Tablo 4’e bakıldığında 4 faktör söz konusudur Birinci factor toplam varyansın %46,305’ini 

açıklamaktadır. Dört factor ise toplam varyansın %69, 954’ünü açıklamaktadır.  

 

Tablo 5: Pattern Matrix Tablosu 

Pattern Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

PRS1 ,855    

ETK3 ,837    

ETK2 ,827    

PRS3 ,822    

PRS2 ,815    

ETK1 ,806    

PRS4 ,786    

ETK4 ,780    

DGT2 ,632  ,322  

DGT1 ,388 ,374   

EWOM2  ,927   

EWOM1  ,891   

EWOM3  ,859   

EWOM4  ,636   

DGT4   ,817  

DGT3   ,788  

EWOM5    ,675 

EWOM6  ,338  ,612 

EWOM7  ,437  ,486 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

 

Bu tabloya göre ideal olarn, her bir bileşen üzerinde üç ya da daha fazla maddenin 

yüklenmesidir. Ancak Algılanan adalet bileşenleri ve EWOM bileşenlerinin farklı faktörler  

altına dağıldığı ve kendi grupları içerisinde dağılım göstermedikleri görülmektedir. Bu sebeple 

öncelikle birden fazla faktör üzerine dağılmış değişkenleri sırası ile analizden çıkartarak en 

yüksek ağırlığa sahip oldukları faktör altında bırakana kadar analizi yineleyeceğiz.  

Tablo 6 : Yinelenen Faktör Analizi Sonuçları 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,918 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3200,331 

df 120 

Sig. ,000 
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Yinelenen analizler sonucunda Tablo 6’da görüldüğü gibi KMO testi 0,918 ile daha yüksek bir 

degere ulaşmıştır. Tekrarlanan analizlerde farklı faktörlere dağılan değişkenler taker taker 

analizden çıkarılmış ve ağırlık değeri fazla olan faktörlerde bırakılmış. Ancak hala birbirine 

yakın ağırlık değerleri ile farklı faktörlere dağılan değişkenler analizden tamamen çıkartılarak 

Tablo 7’de görüldüğü gibi iki factor elde edilmiştir.  

 

Tablo 7 : Yinelenen Faktör Sayıları ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 

 

 

Tablo 7’ye göre Birinci factor toplam varyansın %52,346’sını açıklamaktadır. İki factor ise 

toplam varyansın %64, 967’sini açıklamaktadır. 
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Tablo 8 : Yinelenen Pattern Matrix Tablosu 

Pattern Matrixa 

 Component 

1 2 

ETK2 ,856  

ETK3 ,845  

PRO1 ,836  

ETK1 ,823  

PRO3 ,808  

PRO4 ,799  

ETK4 ,796  

PRO2 ,790  

DGT2 ,707  

EWOM2  ,910 

EWOM3  ,897 

EWOM1  ,878 

EWOM4  ,718 

EWOM7  ,700 

EWOM6  ,670 

EWOM5  ,591 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
 

Tablo 8’de görüldüğü gibi yüksek ağırlık oranları ile Algılanan Adalet algısı değişkenleri ve 

EWOM değişkenleri kendi grupları arasında yer almışlardır. Burada analiz dışı bırakılan DGT1, 

DGT3, DGT4 ifadeleri Dağıtımsal Adalet algılarını yeter derecede ölçemeyen ifadelerdir. 

Değişkenlerimiz arasında korelasyon analizine geçmeden önce verilerimizin normal dağılım 

analizlerini yapmamız gerekmektedir. Bunun için aşağıda yer alan Tablo 9’a baktığımızda 

Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Sig. değerlerinin ,000 olduğunu görüyoruz. Bu durum 

bize verilerimizin normal dağılmadığını ifade etmektedir.   

Tablo 9 : Normallik Testi Sonuçları 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PROSEDUR ,217 271 ,000 ,796 271 ,000 

ETKILEŞ ,213 271 ,000 ,745 271 ,000 

DAGITIM ,128 271 ,000 ,952 271 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Normal dağılmayan verilerimiz ile, Parametric değil Nonparametric Hipotez Testlerinden 

Spearman Korelasyon Testi yapılmıştır. H1, H2 ve H3 hipotezlerimizi test etmek için algılanan 

adalet üç alt boyutunun ayrı ayrı EWOM bağımsız değişkeni ile korelasyonuna bakılmış ve 

EWOM’un Etkileşimsel,  Prosedürel ve Dağıtımsal adalet boyutlarına etki dereceleri tespit 

edilmiştir. 

Tablo 10 : Spearman Korelasyon Test Sonuçları 

Correlations 

 EWOM PROSEDUR 

Spearma

n's rho 

EWOM 

Correlation Coefficient 1,000 ,388** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 271 271 

PROSEDUR 

Correlation Coefficient ,388** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 271 271 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 EWOM ETKILEŞ 

Spearma

n's rho 

EWOM 

Correlation Coefficient 1,000 ,402** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 271 271 

ETKILEŞ 

Correlation Coefficient ,402** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 271 271 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 EWOM DAGITIM 

Spearma

n's rho 

EWOM 

Correlation Coefficient 1,000 ,234** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 271 271 

DAGITIM 

Correlation Coefficient ,234** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 271 271 
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Tablo 10’a bakıldığında korelasyon katsayılarının anlamlılık düzeylerini ifade eden rho 

değerlerinin 0,5’den düşük, Sig. değerlerinin de 0,000 çıktığını görmekteyiz. Bu durum bize 

EWOM ile Algılanan Adalet değişkenleri arasında zayıf ancak anlamlı bir korelasyon olduğunu 

göstermektedir. Yani H0 hipotezi kabul edilir. 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bugüne kadar Pazarlamanın şikayet yönetimi alanında yapılan literatür çalışmalarında 

algılanan adalet algısının üç boyutunu oluşturan Etkileşimsel,, Prosedürel ve Dağıtımsal Adalet 

algılarının elektronik ağızdan ağıza iletişimi üzerinde etkisi incelenmiştir. Bu incelemelerin 

neticelerinde ise H0 hipotezlerinin reddedilmesi sonuçlarına ulaşılmıştır. Yani  algılanan adalet 

alt boyutlarının elektronik ağızdan ağıza iletişim üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Müşterilerin işletmelerin ürün-hizmet performanslarına yönelik memnuniyetsizliklerinin 

sonucu şikayet ile devam ederse;  bu durumun sadece kendileri ile sınırlı kalmadığı çevrelerine 

de etki ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Biz ise çalışmamızda güven temelinde birbirlerine sosyal medya ağlarıyla sıkı sıkıya bağlı yeni 

nesil tüketici toplulukları arasında elektronik ağızdan ağıza iletişimin, müşterilerin işletme ürün 

– hizmet ya da markalarına karşı algılarına etki edebileceğini hipotezimiz ile ileri sürmüştük. 

Bunu da sosyal psikolojinin yükleme kuramı ile açıklamaya çalışmıştık. Ancak çalışmamızın 

sadece tek bir kurum ve örneklem hacmimizin ise %62’sinin 22-24 yaş aralığında olması 

kısıtıyla korelasyon katsayılarının düşük çıktığını düşünmekteyiz. Korelasyon katsayısının 

düşük ancak anlamlı olması bize bu çalışmanın daha yayılımlı bir örneklem hacmi ile 

gerçekleşirse H0 hipotezinin red olabileceğini düşündürtmektedir. Özellikle de EWOM-

Etkileşimsel Adalet değişkenleri arasındaki rho değerinin 0,402 ile 0,50 değerine yakın 

çıkması, bizi gelecekteki çalışmalarda bu etkinin ispatlanabilmesi için umutlandırmaktadır. 

Yani gelecekteki çalışmalar için, elektronik ağızdan ağıza iletişimin etkisi ile, müşterilerin 

ürün-hizmet performansına yönelik bir şikayet halinde işletme tarafından kendilerine sunulan 

çözüm davranışlarına karşı, Yükleme Kuramının’da ön gördüğü gibi, ön yargısız 

olamayacaklarının ispatlanması önerilebilir. 
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PROTOKOL KURALLARININ KAMU KURUMLARINDA İTİBARI ARTTIRICI 

ROLÜ 

 

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT 

Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, İstanbul 

ÖZET 

Kamu kurumlarının varoluş nedenleri topluma hizmet etmek ve toplum yararına çalışmaktır. 

Kamu kurumları devletin otoritesini ve gücünü kullanırken bir yandan da yaptığı ve üstlendiği 

görevlerle de buna geri katkı da bulunur. 

Kamu kurumlarının uygulayış ve işleyiş şekilleri belirli kurallar ve kanunlar çerçevesindedir. 

Toplumların devlet yönetimlerinde olmazsa olmaz bir kavram olan protokol, tarihin değişik 

süreçlerinde kamu yönetimlerinde her zaman yerini almıştır. Tarihsel süreçte bakıldığında 

dünyada birçok ülkede de her zaman önem verilen bu kurallar, Osmanlı döneminde teşrifat 

kuralları olarak kendini göstermiştir. Devletin itibarı mühim ve asla hafife alınmayacak kadar 

önemli bir konudur. Bunu Osmanlı döneminde de görmek mümkündür. Günümüzde kamu 

yönetiminde uygulanan Protokol, devletin bütün işlerine ve kamu yönetiminin tüm ilişkilerine 

bir düzen katar. Kamu yönetimlerinin gücü ve itibarı sadece yapmış olduğu başarılı işler ile 

beslenmez. Devlet yönetimlerinde tüm ilişkilerde, tüm kademelerinde gerçekleşen resmi 

toplantılarda, resmi yemeklerde, hitaplarda, ast üst ilişkilerinde, resmi yazışmalarda, 

tanışmalarda, selamlaşmalarda yer alan protokol kuralları devlet yönetimlerinin sağlıklı bir 

şekilde işleyişini sağlarken, kamu üzerinde yarattığı güven ve itibarı daha da güçlendirir. İtibar 

ve protokol dünyada tüm devletler için son derece önemli bir değere sahip kavramlardır. İki 

kavram da birbiriyle yakın ilişki içindedir ve birbirinden beslenir. 

Güçlü devletler itibarlarını sürdürürken bunu yönetimsel süreç içerisinde de bir sistem ve 

kurallar ile sağlayabilmektedirler. Bu sistem ve kurallar içerisinde ise protokolün rolü çok 

fazladır. Protokol gibi önemli bir konuyu yine kamu kurumları için önemli olan diğer bir 

kavram olan itibar açısından değerlendirme faydalı olacaktır. Her kurum için önemli olan itibar 

kavramının kamu yönetimlerinde protokol kuralları ile nasıl kazanıldığına dikkat çekmek 

yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Protokol, kamu yönetimi, itibar 
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RULES OF PROTOCOL AT INCREASING ROLE IN PUBLIC INSTITUTIONS 

 

ABSTRACT 

The reasons for existence of public institutions are to serve the society and work for the benefit 

of the society. While public institutions use the authority and power of the state, it also 

contributes back to this with the duties it performs and undertakes. 

The implementation and functioning of public institutions are within the framework of certain 

rules and laws. The protocol, which is an indispensable concept in the state administrations of 

societies, has always taken its place in public administrations in different processes of history. 

Seen in this historical process rules always given importance in many countries around the 

world, he showed himself as the Ottoman era ceremonies rules. The reputation of the state is 

important and too important to never be underestimated. It is possible to see this also in the 

Ottoman period. The Protocol, which is applied in public administration today, adds an order 

to all the affairs of the state and all the relations of the public administration. The power and 

reputation of public administrations are not only nurtured by successful works. The protocol 

rules included in all relations, official meetings, official dinners, appeals, subordinate relations, 

official correspondence, meetings, greetings in all governments of the state administrations 

further strengthen the confidence and reputation it has created on the public. Reputation and 

protocol are extremely important concepts for all states in the world. Both concepts are closely 

related and nurtured. 

While strong states maintain their reputation, they can achieve this through a system and rules 

within the administrative process. Within this system and rules, the role of the protocol is very 

high. It would be useful to evaluate an important issue such as the protocol in terms of 

reputation, another concept that is important for public institutions. It would be appropriate to 

draw attention to how the concept of reputation, which is important for every institution, is 

gained through protocol rules in public administrations. 

Keywords: Protocol, public administration, reputation, 

 

GİRİŞ 

Protokol tüm kamu kurumları için devlet yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Kelime anlamı 

olarak; devletlerarasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları 

ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar, resmi ilişkilerde ve 

işlemlerde ciddiyet, bu gibi törenlere katılma hakkı olan kimse (Ağakay, Türkçe Sözlük, 1969,s. 

613) gibi anlamları vardır. 
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Sürekli bir amaç için kurulmuş bulunan her sosyal toplum bir düzene ve bir otoriteye 

gereksinim duyar. (Versan, 1990, s. 3) Kamu ve devletin gerçekleştirmesi gerekli görevleri 

uygulayabilmesi bakımından, birçok farklı görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Kamu 

kurumları ya da diğer adıyla devlet kurumları belirlenmiş olan kurallar ve görevler çerçevesinde 

işleyişlerini devam ettirmek durumundadırlar. Kamu kurumlarının birçok alanda 

gerçekleştirmesi gereken bu sorumlulukları yerine getirirken hem kurum içinde hem halk ile 

olan ilişkilerinde kurdukları iletişimde belli kurallar ve bir düzen içerisinde sistemsel çalışması 

önemlidir. Kamu kurumlarının gerçekleştirmiş oldukları başarılı her görev ayrıca itibarını 

arttırma yönünde de fayda sağlayacaktır. 

Kamu kurumları Kamu Kurum ve Kuruluşları: 

(https://www.turkiye.gov.tr/kurumlar?kurumHarf=A, 10.06.2020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık 

Adalet Bakanlığı 

Milli Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı  

Dışişleri Bakanlığı  

Maliye Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

Kalkınma Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

Hazine Müsteşarlığı  

Yargıtay 

Sayıştay  

Danıştay 

Radyo Televizyon Üst Kurulu  

Merkez Bankası 

Rekabet Kurumu  

Sermaye Piyasası Kurulu 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Emniyet Genel Müdürlüğü  

Merkezi Finans ve İhale Birimi  
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı  

YÖK Başkanlığı 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  

TAPDK 

Türk Akreditasyon Kurumu 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu  

Devlet Personel Başkanlığı 

İnsan Hakları Başkanlığı  

Türkiye Atom Enerji Kurumu  

TÜBİTAK 

Şeker Kurumu 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı  

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı  

GAP İdaresi Başkanlığı 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı  

KOSGEB 

TİKA 

Türk Standartları Enstitüsü  

Türk Patent Enstitüsü  

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü  

Türkiye İş Kurumu 

Özel Çevre Koruma Kurumu  

İller Bankası Genel Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  

Eximbank Genel Müdürlüğü 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı  

TRT Genel Müdürlüğü 

 

Alan çok geniş gibi gözükse de tüm kamu kurumlarında birlik ve beraberlik olması ve belli bir 

düzen oluşturması için aynı kuralları uygulamaları gerekmektedir. Tüm kurumlarda yapılacak 

çalışma ve yöntemler farklı olamaz. Önde gelim listelerine uymak, törenlerde uygulanış şekli, 

hitap ve ilişkiler tüm kurumlar için geçerlidir. Dış İşleri Bakanlığına bağlı Protokol Müdürlüğü 

tarafından belirlenen öndegelim listelerin tüm kurumlarda uygulanma zorunluluğu vardır. 
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Devlet Protokol Listesi (Öndegelim listesi) 

(https://mfa.gov.ct.tr/wp-content/uploads/2014/02/devlet_protokol_listesi.pdf, 25.06.2020) 

 

Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı  

Başbakan 

Eski Cumhurbaşkanları 

T.C. Büyükelçisi  

Ktbk Komutanı 

Güv. K. Komutanı Ve Tümen Komutanları  

Yüksek Mahkeme Başkanı  

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür Ve Spor Bakanı  

Ana Muhalefet Partisi Başkanı 

Bakanlar Kurulu Üyeleri  

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı İçişleri Bakanı 

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Milli Eğitim Bakanı 

Gıda, Tarım Ve Enerji Bakanı  

Sağlık Bakanı 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı  

Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı  

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı 

Tugay Komutanı Ve Güv. K. Komutanı Yardımcısı (General İse)  

Başsavcı 

Sayıştay Başkanı 

Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı  

Ombudsman 

Mecliste Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanları  

Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri 

Mecliste Temsil Edilen Siyasi Parti Genel Başkanları  

Siyasi Parti Meclis Grup Başkan Vekilleri 

Mecliste Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Sekreterleri (Milletvekili İse)  

Milletvekilleri 

Yüksek Mahkeme Yargıçları  

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı  

Başbakanlık Müsteşarı 

Tc Büyükelçiliği Müsteşarı  

Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı  

Ktbk Komutanlığı Kurmay Başkanı 

Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı  

Bakanlık Sırasına Göre Müsteşarlar 

Sivil Savunma Başkanı  

Polis Genel Müdürü 

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı  

Başsavcı Yardımcısı 

Sayıştay Üyeleri 

Kamu Hizmetleri Komisyonu Üyeleri  

Yödak Başkanı 

Genel Sekreterler Ve Genel Koordinatörler  

Dinişleri Dairesi Başkanı 

Kaymakamlar 

http://www.ispeco.org/
https://mfa.gov.ct.tr/wp-content/uploads/2014/02/devlet_protokol_listesi.pdf


 

www.ispeco.org    ISPEC        12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

             ISPEC 
4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

  

350 

İlçe Belediye Başkanları  

Rektörler 

Merkez Bankası Başkanı 

Bakanlık Sırasına Göre Genel Müdürler  

Albaylar 

Bakanlık Sırasına Göre Müdürler Ve Danışmanlar  

Kurum Müdürleri 

Muharip Dernek Başkanları  

Kamuya Yararlı Dernek Başkanları 

Kamu Nitelikli Meslek Kuruluşları Başkanları 

 

Resmi ortamlarda nasıl davranılmalı, ast’ın üst’üne nasıl hitap etmeli tüm uygulanan bu 

davranışlar kurumun önce çalışanlar nezdinde sonrasında dış hedef kitle üzerinde yaratacağı 

olumlu bir izlenim ile kurumların istikrarına fayda getirmesinin yanında aynı zamanda devletin 

gücünün ve saygınlığının da göstergesi olacaktır. Protokol kurallarının uygulanması ve dikkat 

edilmesi kurumun itibarını olumlu yönde etkileyecektir. 

Kurum ve kuruluşların kamuoyunda nasıl bir izlenim yarattığı ve nasıl bir algı oluşturduğu son 

derece önemlidir. Kurumun başarılı olması ve sürdürülebilirliği için önemli olan bu kavram 

yani itibar kurumun geleceğini de belirler. (Bayyiğit, 2019, s. 26) 

İtibar kelime olarak, «saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma» 

(https://sozluk.gov.tr/,10.06.2020) anlamına gelmektedir. Kişi ya da kurumlar yaptığı işlerle ve 

başarılarıyla itibar sağlarlar. İtibar kazanılması zaman alır. İtibar kolay kaybedilebilir. İtibar 

kurumla ilgili varılan kollektif yargılardır. İtibar kurumun başardığı, hâkim olduğu, güç sahibi 

olduğu işler dışında kurduğu verimli ve stratejik ilişkilerden etkilenir. İnsanların birbirleriyle 

kurmuş olduğu ilişkiler, yarattıkları algı, olumlu izlenim, iyi bir intiba itibara katkı sağlar. 

Kurulan tüm ilişkilerde özen ve dikkat olumlu bir izlenim yaratır. İtibar, dinamik bir kavramdır. 

Geliştirilebilir ya da dönüştürülebilir. İtibar sadece tek bir perspektiften bakılarak 

sadeleştirilemez. İtibarın içinde birçok bileşen ve dinamik mevcuttur. Bu dinamiklerden olan 

iletişim esnasında itibarın sürdürülebilirliğine son derece katkı sağlayan Protokol kurallarının 

uygulanması, ilişkilerin olumlu yürütülmesi için önemlidir.  

Ayrıca, istikrarlı bir şekilde sistem ve düzen içerisinde işleyen bir yapının dışardan bakıldığında 

halk ve tüm kurum çalışanları üzerinde yaratacağı olumlu algı kurumların itibarı için son derece 

gereklidir. 

Devlet kurumlarında ilişkiler ve iletişim de belli kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu hem 

bir düzen getirmesi açısından, hem devlet yönetimlerinde bir bütünlük oluşturması bakımından 

önemlidir. Bu ilişkileri toplantılarda, törenlerde, devletin gerçekleştirmiş olduğu tüm 

ilişkilerinde görmek mümkündür.  
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Kamu kurumlarının faaliyetlerini gerçekleştirirken kurum içerisinde ve halk ile olan ilişkilerde 

kullandıkları protokol kuralları tarihte her zaman önemini ve yerini korumuştur. Osmanlılar 

zamanında teşrifat kuralları olarak bilinen kurallar elçi kabulleri, çeşitli törenler ve toplantılarda 

her zaman kullanılmıştır. Bu kurallar o dönemlerde de diğer devletler üzerinde ve halk üzerinde 

olumlu bir algı yaratmış devletin itibarına güç ve fayda sağlamıştır. Günümüzde de tüm 

toplumların devlet yönetimlerinde gördüğümüz belli sıra ve düzenler mevcuttur. Devlet belli bir 

sistemler bütünüyle yürütülür. Devletin yaptığı görüşme ve toplantılarda başarı kazanmasının 

dışında temsil etmesi esnasında göstermiş olduğu tavır ve davranışlar yine kurumların 

devletlerin diğer kişi, kurum ve devletler üzerinde olumlu bir algı oluşturması imkânı 

yaratmaktadır. Devlet kurumlarının birbirleri ve kendi içindeki yönetimsel ve idaresel süreçte 

kurmuş olduğu tüm ilişkilerde protokol kurallarının gerek yazılı gerekse sözel ve davranışsal 

olarak uygulanması devletin düzen ve sistemine uygun hareket etmesi toplum içinde devlete 

olan algıyı ve izlenimi olumlu yönde etkilemektedir. 

SONUÇ 

Kurum temsil edilirken, törenlerde, kabullerde, görüşmelerde, toplantılarda, resmi yemeklerde, 

resmi yazışmalarda, davetlerde ve birçok noktada kurulan tüm ilişkilerde kurum itibarı bu 

iletişim de gösterilen başarı ile doğru orantılıdır. Başarılı olmak, itibarlı olmak kavramlarının 

sürdürülebilirliği ve mevcut durumun kalite yönetim süreçlerince değerlendirilerek her zaman 

iyinin daha iyisinin hedeflenmesinin başarı ve itibara katacağı ivmenin bilinci içerisinde itibar 

süreçlerinin doğru yorumlanıp değerlendirilebilmesi tüm yönetimlere güç kazandıracağı gibi 

devlet yönetimleri ve tüm kurumları açısından da en üst önemdedir. Bunun bilincinin her zaman 

desteklenmesi için yapılacak her çalışma farkındalığın devamını sağlarken mevcut durumun 

sürdürülebilirliği imkânını mümkün kılacaktır. 

Günümüzde her kurum ve yapı için olmazsa olmaz bir kavram olan itibar kavramını çeşitli 

boyutlarda inceleme ve detaylandırmanın kamu kurumlarına sağlayacağı fayda ve artacak 

farkındalık muhakkaktır. Protokol kuralları yaratmış olduğu algı ile kurumlarda olumlu bir 

dönüş yaparak itibar kavramını beslemektedir. Protokol kuralları farklı türlerden oluşmaktadır. 

Kamu kurumları yönetimlerinde, sosyal yaşamda, askeri alanda birçok farklı protokol türü 

görmek mümkündür. Devlet yönetimlerinde kullanılan Protokol idari ve bürokratik alan 

içerisinde uygulanan kurallardır. Devlet yönetimlerinde gerçekleşen protokol kurallarının itibar 

ile olan ilişkisinin daha kuvvetli bir şekilde altının çizilmesi son derece faydalı olacaktır. 
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ADAB-I MUAŞERET KURALLARININ TEKNOLOJİK BOYUTA UYUMU VE 

ADAPTASYONU 

 

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT 

Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, İstanbul 

 

ÖZET 

Adab-ı muaşeret bugünkü adıyla görgü ve nezaket kuralları, toplumların kültürü ile oluşan 

ahlak, adet, gelenek ve örflerine uygun gelişen kurallardır. Bu kurallar toplum için sosyal 

ortamlarda uygulanması ve toplumun daha konforlu bir ortama kavuşması için gereklidir.  

Karşımızdakinin düşüncelerini önemsemek ve karşımızdaki kişiye değer vermek bizim 

davranışlarımızla gösterebileceğimiz bir durumdur. Selamlamak, hitap etmek, elini sıkmak, 

davet etmek, tebrik etmek, tanıtmak ve tanışmak gibi birçok konuda bunu nezaket ve görgü 

kurallarıyla göstermek mümkündür. Adab-ı muaşeret konusuna verilen önem önceleri daha 

fazlayken, günümüzde iletişim kurduğumuz ortamların değişmesi ve çeşitlenmesi ile iletişim 

kurulan noktalar farklı boyutlara kaymış ve bu kurallar bu yeni iletişim mecralarında eski 

önemini yitirmiş gözükmektedir. Kişiler artık yüz yüze iletişimin dışında hiç görmeden ve 

tanışmadan internet üzerinden iletişime geçebilmektedir. Bu yeni mümkünlük adab-ı 

muaşeretin önemini muhafaza etmesine imkan vermezken, erezyona uğramasına sebep 

olduğunu söylemek bile yanlış sayılmaz. Teknolojinin gelişmesi ile ilk başlarda cep telefonu 

ve mail üzerinden yapılan iletişim sonraları sosyal medya ve ağlar üzerinden de kişilerin hiç 

tanışmadan bilgi ve düşüncelerini paylaşabilmelerine imkan veren bir çeşitlilik içerisine 

girmiştir. Bu paylaşımlar esnasında kişiler nezaket kurallarına dikkat etmek ve düşüncelerini 

karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir şekilde söylemek durumundadırlar. Kişilerin sosyal 

ortamlarda yüz yüzeyken dikkat ettikleri özeni kendi isimlerine ya da bir nick ile açmış 

oldukları hesaptan da devam ettirmeleri son derece mühimdir. Günümüzde yüzyüze iletişimde 

bile nezaket konusunda sorunlar yaşanabildiği düşünülürse, internet üzerinden kurulan 

iletişimlerde daha fazla sorun yaşanması normal karşılanabilir. Toplum yapısı içinde adab-ı 

muşaret kurallarının kullanılması ve azami dikkat edilmesinin bu internet ortamlarında da 

gereken bir zorunluluk ve ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek, bu kuralları her ortamda muhafaza 

edebilmek ve bu konuda daha bilinçli davranabilmek noktası üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adab-ı muaşeret, görgü ve nezaket, teknoloji, internet 
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ADOPTION AND ADAPTATION OF ETIQUETTE RULES TO TECHNOLOGY 

FORMAT 

ABSTRACT 

Good Manners, as it is known today, the rules of etiquette and courtesy are the rules that develop 

in accordance with the society's culture, morals, habits, traditions and customs. These rules are 

necessary for the society to be applied in social environments and for the society to have a more 

comfortable environment. 

It is a situation that we can show with our behavior by caring about the opinions of the other 

person and valuing the other person. It is possible to show this with courtesy and etiquette in 

many subjects such as greeting, addressing, shaking hands, inviting, greeting, introducing and 

meeting. While the importance given to the subject of good manners was more than before, the 

points communicated with the change and diversification of the environments we communicate 

today have shifted to different dimensions and these rules seem to have lost their former 

importance in these new communication channels. People can now communicate online 

without seeing and meeting, besides face-to-face communication. While this new possibility 

does not allow the etiquette to maintain its significance, it is not wrong to say that it caused its 

erosion. With the development of technology, communication made via mobile phone and mail 

at first, has entered into a variety that allows people to share their knowledge and thoughts on 

social media and networks. During these posts, people have to pay attention to courtesy rules 

and express their thoughts in a way that will not disturb the other party. It is very important for 

people to continue their care when they face in social environments with their own names or 

the account they have opened with a nickname. Considering that there are problems in courtesy 

even in face-to-face communication today, it may be considered normal to have more problems 

in communication over the internet. It will be emphasized that it is necessary to use the rules 

of dedication and to pay maximum attention in the social structure, to be able to maintain these 

rules in every environment and to be more conscious about this issue. 

Keywords: Good manners, etiquette, manners and politeness, technology, internet 

 

GİRİŞ 

Adab-ı muaşeret yani nezaket ve görgü kuralları toplum içinde birlikte yaşayan bireylerin nasıl 

davranması gerektiğinden bahseden kurallardır. Günümüzde, toplum içinde nasıl saygılı ve ince 

davranabilecekleri nezaket ve görgü kurallarında belirtilmektedir. Batı’da “etiquette” (görgü 

kuralları) ya da “good manners” (görgü, terbiyeli olma) olarak geçmektedir. 

Adet başlangıcı belli olmayan bir zamandan beri, halk arasında geleneklere dayanarak 

tekrarlanan (Saltuk & Sudioğlu, 1970, s. 9) davranış kalıplarıdır.  
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Adab-ı muaşeret, toplumların kültürü ile oluşan adet, gelenek ve örflerine uygun gelişen 

kurallardır. Bu kurallar toplumun kendi arasındaki ilişkilerinde daha başarılı ve kaliteli iletişim 

kurulabilmesi için son derece önemlidir. Hukuk ve trafik kurallarında olduğu gibi yaptırımlar 

söz konusu olmasa da toplum içerisinde kabul görme ve beğenilme bakımından kişilerin bu 

kuralları uygulaması gerekmektedir. 

Adap kelime olarak, “yol, yordam” anlamına gelirken, muaşeretin kelime anlamı “birbiriyle 

toplumsal ilişkiler içinde bulunma”dır. Yani, adab-ı muaşeret kuralları içinde toplumsal 

ilişkilerde bulunmanın adap ve usulleri anlatılmaktadır.  

Görgü “bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye” 

nezaket ise, “başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik,” anlamlarına 

gelmektedir. (https://sozluk.gov.tr/,10.06.2020) Her iki kelimede de saygı’dan 

bahsetmektedir. Saygı; “değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir 

kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet” 

ve “başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.” demektir. Burada dikkati çeken nokta 

başkalarını rahatsız etmekten imtina etmektir. 

İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanın tüm davranışları toplumsal çevrenin bütünü tarafından 

şekillendirilir. (Aranson, Wilson, & Akert, 2012, s. 31) Kişi bulunduğu toplumdaki belirli 

davranış kalıplarını yaşayarak ve deneyimleyerek ailesinde ve sosyal çevresinde öğrenmeye 

başlar. Görgü, insanın kendi varlığını ve şahsiyetini geliştiren ve olgunlaştıran, ayrıca toplumda 

kurmuş olduğu zaruri münasebetlerinde ona rehberlik eden bilgi ve kaidelerin bir bütünüdür. 

(Sılanoğlu, 1962, s. 7) Sosyal yaşantıda hiç kimse sorumsuz, serbest (Aytürk, 2007, s. 7) 

davranışlar sergileyemez. Görgü ve nezaket hayattaki başarılarımızda da en önemli rolü oynar. 

(Deniz, 1961, s. 5) Toplumsal davranışlar son derece önemlidir. Sokakta ya da çeşitli 

ortamlarda bir araya gelen kişiler toplumsal etkileşim (Giddens, 2013, s. 168) içinde bulunurlar. 

Toplum içinde sevilen insanların başlıca hususiyeti (Andreas, 1942, s. 17) görgü ve nezakettir. 

Toplum içerisinde ilişkilerde oluşturulacak sistem ve belirlilik toplum içerisinde güven ve 

düzen olarak algılanmaktadır. Toplumlar bir arada yaşarken birbirleriyle olan ilişkilerinde karşı 

taraftaki kişi ya da kişileri düşünerek ve toplum tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde 

saygı içerisinde hareket etmek durumundadır. 

Adab-ı muaşeret yani nezaket ve görgü kuralları toplum içerisinde uzun zamandır varlığını 

koruyan ve zaman içerisinde de toplumun kültürüyle entegre olan kurallardır. Toplumda çeşitli 

ortamlarda kişilerin göstermesi gereken tavır ve davranışlar toplumdaki diğer kişilerin daha 

rahat yaşayabilmesi, uyumlu olabilmesi, barışçıl ve birlik içerisinde bir toplum olarak daha 

kaliteli yaşayabilmesine imkân sağlar.  
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Nezaketin olmadığı toplumlar stresin ve gerginliğin çok olduğu, çatışmaya açık 

anlaşmazlıkların sık görüldüğü toplumlardır. Toplumda ilişkiler nezaket ile başlarsa sorun 

çıkma ihtimali yok denecek kadar azdır. İş ve özel yaşam bakımından her geçen gün önemi 

artan iletişimin temelini nezaket ve protokol kuralları oluşturmaktadır. Sosyal hayata bir düzen 

ve düzey sağlar. 

Karşımızdakinin düşüncelerini önemsemek ve karşımızdaki kişiye değer vermek bizim 

davranışlarımızla gösterebileceğimiz bir durumdur. Selamlamak, hitap etmek, elini sıkmak, 

davet etmek, tebrik etmek, tanıtmak ve tanışmak gibi birçok konuda bunu nezaket ve görgü 

kurallarıyla göstermek mümkündür. İnsanın en güzel yönlerinden biri, edindiği bilgi ve 

tecrübesi dışında, bulunduğu ortamlarda diğer insanlara gösterdiği itinalı, hassas davranışlardır. 

Kişinin incelikle düşünmesi ve karşı tarafta rahatsızlık yaratabileceğini düşündüğü bir tavır ve 

eylem içerisinde bulunmaması bir toplumun her bireyinde olması gereken bir davranış kalıbıdır. 

Böyle bir toplumda ancak tüm üyeler huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilir. 

(https://iletisiminrengi.blogspot.com/2020/04/nezaket.html , 12.06.2020) 

Adab-ı muaşeret konusuna verilen önem önceleri daha fazlayken, günümüzde iletişim 

kurduğumuz ortamların değişmesi ve çeşitlenmesi ile iletişim kurulan noktalar farklı boyutlara 

kaymış ve bu kurallar bu yeni iletişim mecralarında eski önemini yitirmiş gözükmektedir. 

Kişiler artık yüz yüze iletişimin dışında hiç görmeden ve tanışmadan internet üzerinden 

iletişime geçebilmektedir. Bu yeni mümkünlük, adab-ı muaşeretin önemini muhafaza etmesine 

imkan tanımazken, erezyona uğramasına sebep olduğunu söylemek bile yanlış olmaz. 

Teknolojinin gelişmesi ile ilk başlarda cep telefonu ve mail üzerinden yapılan iletişim sonraları 

sosyal medya ve ağlar üzerinden de kişilerin hiç tanışmadan bilgi ve düşüncelerini 

paylaşabilmelerine imkân veren bir çeşitlilik içerisine girmiştir. Elektronik ve bilgi 

teknolojilerinin gelişmesiyle sanayi 3.0 olarak da bilinen dijital çağda insanlar artık birçok 

işlerini bilgisayar ve internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Mailler, forumlar, siteler… 

Buralardaki herkese açık alanlarda yapılan yazışmalarda bir yandan iki kişi arasında geçer gibi 

olsa da tüm okuyucuların yazılan mesajı görmesi ve haberdar olması imkânı oluşmuştur. Kitle 

büyüdükçe ve mesajın ulaştığı yer arttıkça buralardaki iletişim herkesin gözü önünde 

gerçekleşmektedir. Bu kadar büyük kitlelerin okuduğu ancak iki kişi arasında gibi yapılan tüm 

yazışmalar da birçok görgü kuralına uygun olmayan davranış ve sözlere de şahit 

olunabilmektedir. Bu paylaşımlar esnasında kişiler nezaket kurallarına dikkat etmek ve 

düşüncelerini karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir şekilde söylemek durumundadırlar. Kişilerin 

sosyal ortamlarda yüz yüzeyken dikkat ettikleri özeni kendi isimlerine ya da bir nick ile açmış 

oldukları hesaplarından da devam ettirmeleri son derece mühimdir. 
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SONUÇ 

Günümüzde yüz yüze iletişimde bile nezaket konusunda sorunlar yaşanabildiği düşünülürse, 

internet üzerinden kurulan iletişimlerde daha fazla sorun yaşanması normal karşılanabilir. Kişi 

sosyal medyada da nezaketli bir tavır sergileyebilir. Yazdığı yorumlarla, sorduğu sorularla, 

paylaştıklarıyla… İnsanın bulunduğu her ortamda bu hassasiyeti ve inceliği gösterebiliyor 

olması toplumda önemli bir gerekliliktir. 

İnsan olmanın, en güzel taraflarından biri olan nezaket gösterme kişiyi toplum içinde öne 

çıkaran, takdir görmesini sağlayan önemli bir iletişim dilidir. Toplum yapısı içinde adab-ı 

muşaret kurallarının kullanılması ve azami dikkat edilmesinin bu internet ortamlarında da 

gereken bir zorunluluk ve ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek, bu kuralları her ortamda muhafaza 

edebilmek ve bu konuda daha bilinçli davranabilmek son derece önemlidir. Kişi nezaketin 

içerisinde en önemli bir nokta olan karşı tarafı rahatsız etmemek durumunu her yerde 

gerçekleştirebilmelidir. Bu ister bir kafe, ister bir cadde, isterse sosyal medya olsun. Nezaket 

karşı tarafı rahatsız etmemek, ince düşünmek demektir. İnsanların ilişki kurduğu tüm ortam ve 

mecralarda itina edilmesi toplumun da gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. 
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     ANONİM ŞİRKETTE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE TEMSİL İLİŞKİSİ 

Ahmet Hasan KILIÇ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 

ÖZET  

Türk Ticaret Kanunu (TTK) sosyal, ekonomik ve ticari hayatı ilgilendiren çok önemli 

hükümleri ihtiva etmekte ve bu yönüyle toplumu ilgilendiren temel bir kanun olma özelliğini 

bünyesinde taşımaktadır. TTK, ticari işlemlerin hızlı, esnek ve şeffaf bir şekilde 

gerçekleştirilmesi, ticari hayatın kolaylaştırılması ve ticari işlem güvenliğinin temin edilmesi 

gibi birçok temel ilke esas alınarak hazırlanmıştır. TTK’da yer alan önemli ilklerden birisi de 

anonim şirket sermayesinin korunması ilkesi bağlamında şirkete borçlanma yasağıdır. 

Anonim şirkete borçlanma yasağındaki temel amaç, şirketi yöneten veya şirketle yakından ilgili 

olan kişilerin şirketle yapacakları hukuki işlemlerle şirket tüzel kişiliğine veya şirketin 

sermayesine zarar vermesinin önlenmesi ve buna bağlı olarak şirketin malvarlığını tehlikeye 

düşürecek bu tür risklerin bertaraf edilmesidir. Bu noktada borçlanma yasağı, şirket tüzel 

kişiliğinin ve sermayesinin korunmasına, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 

yönetilmesine ve ticari hayatta yaygın olarak kullanılan yanlış bir uygulamanın önlemesine 

hizmet etmektedir. 

Uygulamada, şirketi yöneten hâkim pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri, kişisel 

harcamalarını dahi şirket sermayesini kullanarak yapmaktadır. Özellikle şirketin yönetim ve 

temsil yetkisine sahip yönetim kurulu üyelerinin şirkete zarar verme ihtimali bulunan bu tür 

riskli işlemleri yapması yüksek bir olasılıktır. Bu uygulama nedeniyle anonim şirket, pay 

sahipleri ve üçüncü kişiler zarar görmektedir. Dolayısıyla anonim şirketin temsil yetkisini 

kullanan yönetim kurulu üyeleri ile pay sahiplerine şirkete borçlanma yasağının getirilmesi, 

isabetli bir tercih olmuştur. 

Anonim şirketi temsil etmekle yetkili olan yönetim kurulu üyeleri, şirketin amacına ve işletme 

konusuna giren her türlü hukuki işlemi, şirket adına yapabilmektedir. Bu işlemlerin kanuna 

veya esas sözleşmeye aykırı olması ve bir zararın meydana gelmesi halinde şirket, temsil 

yetkisini kullananlara rücu edebilmektedir. İşte borçlanma yasağı, şirket sermayesinin 

korumasına hizmet etmekte ve şirketin temsil yetkisine kanunla sınırlama getirmektedir. 

Çalışmamızda; pay sahipleri (TTK m. 358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile 

yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları hakkında (TTK m. 395/2) uygulanan 

borçlanma yasağının incelenmesi ve bu yasağın temsil yetkisinin kullanılmasına olan etkisinin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, borçlanma, borçlanma yasağı, temsil yetkisi, 

hükümsüzlük. 
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PROHIBITION OF BORROWING FROM THE COMPANY AND AGENCY IN 

JOINT STOCK COMPANIES 

 

ABSTRACT 

The Turkish Commercial Code (TCC) contains very important provisions concerning social, 

economic and commercial life, and in this respect, it is a fundamental law that concerns the 

society. TCC has been prepared on the basis of many basic principles such as fast, flexible and 

transparent commercial transactions, facilitating commercial life and ensuring commercial 

transaction security. One of the important principles in the TCC is the prohibition of borrowing 

to the company in the context of the principle of protection of joint stock company capital.  

The main purpose of the prohibition of borrowing to the joint stock company is to prevent the 

people who manage the company or closely related to the company from damaging the 

corporate entity or the capital of the company through the legal procedures to be done with the 

company and to eliminate such risks that may endanger the assets of the company. At this point, 

the prohibition of borrowing serves to protect the corporate legal entity and capital, to manage 

the company in accordance with corporate governance principles, and to prevent 

misapplication, which is widely used in commercial life. 

In practice, the shareholders who manage the company and the members of the board of 

directors make their personal expenses even by using the capital of the company.  

It is highly probable that members of the board of directors, who have management and 

representation powers, may carry out such risky transactions that may harm the company. Joint 

stock company, shareholders and third parties are damaged due to this practice. Therefore, it 

was a good choice to impose a prohibition on borrowing to the company from the members of 

the board of directors and shareholders that exercise the representation power of the joint stock 

company. 

The members of the board of directors who are authorized to represent the joint stock company 

can do all kinds of legal transactions on behalf of the company. In the event that these 

transactions are against the law or the articles of association and a loss occurs, the company 

may recourse those who use the power of representation. Here, prohibition of borrowing serves 

to protect the capital of the company and restricts the representation authority of the company 

by law. In our study; It is aimed to examine the borrowing ban imposed on shareholders (TCC 

m. 358/1), non-shareholder board members and their relatives who are not shareholders (TCC 

m. 395/2) and to reveal the effect of this prohibition on the exercise of agency power. 

Keywords: Joint stock companies, indebtedness, prohibition of borrowing, authority to 

represent, nullity. 
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I. GİRİŞ 

Çalışmanın konusunu, Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan anonim şirkette pay 

sahibinin ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin şirkete borçlanma yasağı 

oluşturmaktadır. Sermayenin korunması ilkesi kapsamında kabul edilmiş olan bu yasak, pay 

sahipleri için TTK m. 358’de, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri bakımından ise TTK 

m. 395’te düzenlenmiştir. 

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda pay sahipleri ile şirketi yönetim ve temsille yetkili 

olanların şirkete borçlanmasını yasaklayan bir hükme yer verilmemiştir. Mülga 90 sayılı Ödünç 

Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin1 “Tefecilik sayılan işlemler” başlıklı 

9. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ikrazatçılık yapmak üzere izin 

alınmadan, faiz veya her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle 

ödünç para verme işlemlerinin yapılması veya bu işlerin meslek ittihaz edilmesi tefecilik olarak 

kabul edilmişti. 

90 sayılı Kararnamenin 2/2. maddesinde ise “Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına 

göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya 

iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere 

ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve 

kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu Kararnamenin uygulanmayacağı” düzenlenmişti. Bu 

düzenlemeye göre, tüzel kişilerin (şirketler gibi) 90 sayılı Kararnamede belirtilen izinleri 

almadan pay sahibi olan diğer tüzel kişilere borç vermesi eylemi, tefecilik eylemi olarak kabul 

edilmemekteydi. Mülga 90 sayılı Kararnamenin yukarıya alınan 2 ve 9. maddeleri bugün için 

herhangi bir kanunda düzenlenmemiştir. 

Pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bakımından borçlanma yasağı ilk kez TTK m. 358 ve 

395’te düzenlenmiştir. 

TTK, 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TTK’nın 

kabul edilen “Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 358. maddesinde pay 

sahiplerinin şirketten borç alması kural olarak yasaklanmıştı. Ancak TTK’nın bazı hükümleri, 

Kanunun yürürlük tarihi olan 01/07/2012 tarihinden önce 26/06/2012 tarihinde, 6335 sayılı 

Kanunla2 değiştirilmiştir. Bu kapsamda pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 

                                                             
1 30/09/1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 21/11/2012 tarihli 

ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 52. maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
2 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bkz. 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete. 
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358. maddesi “Pay sahiplerinin, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa 

etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak 

düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacağı” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişikliğe 

göre pay sahipleri, ancak maddede yazılı şartların varlığı halinde şirketten borç alabilecektir. 

TTK’nın 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunla değişik m. 358’in gerekçesinde; borçlanma 

yasağının yumuşatıldığı ancak kaldırılmadığı, ortakların ve şirket yöneticilerinin acil kaynak 

ihtiyaçlarının şirket varlıklarından karşılanabilmesinin mümkün hale getirildiği, şirket 

ortaklarının ve yöneticilerinin şirket varlıklarına sınırsız olarak borçlanamayacağı, bu hususun 

kanunun temel ilkelerinden birisi olan sermayenin korunması ilkesine aykırı olacağı, şirket 

ihtiyaçlarının makul bir vade içinde ve şirketi zarara uğratmayacak şekilde karşılanması 

gerektiği, yasakla şirketin içinin boşaltılması veya şirketin hortumlanmasının önlenmesinin 

amaçlandığı, şirket varlıklarının karşılıksız olarak borçlanma adı altında boşaltılması halinde 

Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu ile 

şirketin iflası halinde hileli iflas suçunun oluşacağı vurgulanmıştır. 

Sonuçta TTK m. 358’e göre, bir şirketin hissedarına borç verebilmesi için hissedarın şirkete 

taahhüt ettiği sermaye koyma borcunu yerine getirmesi ve borç verecek şirketin serbest yedek 

akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Bu 

şartların gerçekleşmesi halinde şirket, kendi hissedarına borç verebilecektir. 

TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı m. 395/2 hükmünde, “pay 

sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 

üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit olarak borçlanamayacağı” düzenlenmiştir. Bu 

hükümde de şirket sermayesinin korunması ilkesi esas alınmıştır. 

Bilindiği üzere anonim şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kanunda veya 

esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça temsil yetkisi, çift imzayla kullanılmak üzere 

yönetim kuruluna aittir (TTK m. 370/1). Temsil yetkisini kullananlar, şirketin amacına ve 

işletme konusuna giren her tür hukuki işlemi, şirket adına yapabilir. Ancak kanuna ve esas 

sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirket, temsil yetkisini kullananlara rücu hakkını 

kullanabilir (TTK m. 371/1). 

Şirkete borçlanma yasağındaki temel amaç, şirketi yöneten veya şirketle yakından ilgili olan 

kişilerin şirketle yapacakları hukuki işlemlerle şirkete veya şirketin sermayesine zarar 

vermesinin önlenmesi ve buna bağlı olarak şirketin malvarlığını tehlikeye düşürecek bu tür 

risklerin bertaraf edilmesidir.  
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Özellikle şirketin yönetim ve temsil yetkisine sahip yönetim kurulunun şirkete zarar verme 

ihtimali bulunan bu tür riskli işlemleri yapması yüksek bir olasılıktır. Dolayısıyla temsil 

yetkisini haiz yönetim kuruluna borçlanma yasağının getirilmesi, isabetli bir tercihtir. 

Çalışmamızda; pay sahipleri (TTK m. 358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile 

yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları hakkında (TTK m. 395/2) uygulanan 

borçlanma yasağının incelenmesi ve bu yasağın temsil yetkisinin kullanılmasına olan etkisinin ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. 

II. TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 

A. Amaç 

Günümüz şirketler hukuku pratiğinde şirket sermayesinin ve malvarlığının pay sahiplerinin 

menfaati için kullanılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Nitekim bu husus TTK m. 358’in 

gerekçesinde “ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir 

hayli genişlemiş bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemek” olarak belirtilmiştir. 

TTK’nın genel gerekçesinde3 ifade edildiği üzere şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanması, azınlık ile çoğunluk arasındaki menfaat dengesinin korunması ve eşit işlem 

ilkesinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. İşte TTK’nın tamamıma hakim olan bu genel 

ilkelerin anonim şirkette yansıması olarak borçlanma yasağı ilkesi kabul edilmiştir. Borçlanma 

yasağı ilkesiyle4, bir özel hukuk tüzel kişi olan anonim şirketin sermayesinin, yani teşebbüsün 

kendisinin korunması amaçlanmıştır5. Sermayenin korunması ilkesi alacaklılar, pay sahipleri, 

şirket çalışanları, şirketin kendisi ile kamunun menfaatinin temini açısından hayati öneme sahip 

bir ilkedir. 

Bilindiği üzere anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı 

yalnız sermayesiyle (malvarlığıyla) sorumlu olan şirket olarak tanımlanmıştır. Anonim şirkette 

pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla (tek borçla) şirkete karşı 

sorumludur (TTK m. 329/1).  

                                                             
3 Bkz. TTK Genel Gerekçe, N. 136. 
4 TTK m.358’in gerekçesinde borçlanma yasağının hangi sebeplerle getirildiği belirtilmiştir: “Hüküm yenidir; 

ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş bulunan, bir kötü 

ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Çünkü hükümle pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının 

yani, sermaye taahhüdü dâhil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu 

kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.”. TTK m. 395/2’nin 

gerekçesi: “İkinci fıkra tamamen yeni olup, bir açıdan sermayenin (malvarlığının) korunması ilkesinin gereğidir. 

Hüküm bir anlamda 358 inci maddenin tamamlayıcısıdır ve uygulamada sıkça rastlanılan kötüye kullanmaların 

engellenmesini amaçlamaktadır.” 
5 Tekinalp, Ünal (2013) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, N.160. 
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Buna göre şirketin sermayesi alacaklıların güvencesini oluşturmakta olup pay sahiplerinin 

şirket borçlarından dolayı kişisel sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanun koyucu; pay 

sahiplerine tanıdığı bu imtiyaza karşılık alacaklıların teminatı olan şirketin sermayesinin 

korunması ve şirket sermayesinin pay sahiplerine keyfi olarak aktarılmasını (iadesini) önlemek 

amacıyla da “sermayenin korunması” ilkesini ve bu ilkeyi anlamlı kılmak için “borçlanma 

yasağı” ilkesini kabul etmiştir6.  

Özellikle borçlanma yasağı, eşit işlem ilkesi bakımından da anlamlıdır. Zira bir pay sahibinin 

şirkete piyasa koşullarına aykırı şekilde borçlanması, diğer pay sahiplerinin mülkiyet hakkına 

zarar verecektir. Bu noktada şirketi kontrol eden hakim pay sahibinin diğer pay sahiplerinden 

farklı olarak şirkete borçlanması eşit işlem ilkesinin borçlanma yasağına olan etkisine işaret 

eder. 

Pay sahibi ile pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmasının 

yasaklanması, şirket sermayesi ve bu sermayeyi aşan malvarlığının korunması ihtiyacının bir 

sonucudur. Nitekim TTK m. 395’in gerekçesinde bu husus açıkça belirtilmiş ve hükmün 

sermayenin korunması ilkesinin bir gereği olduğu vurgulanmıştır. 

Anonim şirketler hukukunda, azınlık ile çoğunluk arasındaki menfaat dengesinin sağlanması 

önemli sorunlardan biridir7. Zira yönetim kurulunu belirleyen çoğunluk pay sahibi, şirket 

sermayesini eşitlik ilkesini bozacak şekilde kullanabilmektedir. İşte çoğunluk pay sahibinin 

şirket malvarlığı üzerinde pervazsızca tasarrufta bulunmasının önlenmesi, borçlanma yasağına 

ilişkin hükmün temel amaçlarından birisidir8. Diğer taraftan emredici hüküm mahiyetinde olan 

şirket sermayesinin korunmasına ilişkin kuralla, pay sahiplerinin, şirketin kendi hükmü 

şahsiyetinin, çalışanlarının ve hatta kamunun üstün yararı korunmaktadır. 

B. Kapsam 

1. Pay Sahipleri Açısından Yasağın Kapsamı (TTK m. 358/1) 

TTK m. 358/1 hükmünde, pay sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş 

borçlarını ifa etmesi ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârının geçmiş yıl zararlarını 

                                                             
6 Çeker, Mustafa (2012) Şirkete Borçlanma Yasağı, MÜHFD, Özel Sayı, C. 18, S.2, s. 662-663; Toraman Çolgar, 

Emek (2019) Borçlanma Yasağı, İstanbul, s. 7-8. 
7 Teoman, Ömer (2011) İptal ve Butlanın Tespiti Davası, Yaşayan Ticaret Hukuku, C. II, 2. Baskı, İstanbul, s. 

1593. 
8 Toraman Çolgar, s. 126-127. 
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karşılayacak düzeyde olması halinde şirkete borçlanabileceği9; bu şartlara aykırı olarak yapılan 

borçlanmanın ise yasak olduğu belirtilmiştir. 

Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmesi ilk olarak, bu kişilerin sermaye taahhüdünden doğan 

vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş olmaları zorunludur. Kanun koyucu pay sahibinin 

yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde bu yasağın uygulanmayacağını, zira pay sahibinin 

sermaye taahhüdünü yerine getirerek şirketin malvarlığını koruduğu kabulünden hareket 

etmektedir. Pay sahiplerinin şirkete borçlanması için gerekli olan ikinci şart ise şirketin serbest 

yedek akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde bunmasıdır. Bu 

şartla, mali durumu iyi olmayan anonim şirketlerin bu işlemleri yapmasının önlenmesi 

amaçlanmıştır. Son olarak kanunda açıkça zikredilmese de borçlandırıcı işlemin emsalleriyle 

aynı veya benzer şartlarda yani piyasa koşullarına uygun olarak yapılmış olması gerekir. 

Pay sahibinin şirkete borçlanması sonucunu doğuran işlemin konusunun para borcu ile sınırlı 

olup olmadığı hususunun belirlenmesi gerekir. TTK m. 358/1 hükmünde pay sahiplerinin 

şirkete “borçlanamayacağı” belirtilmiştir. TTK m. 358/1’de zikredilen borçlanma yasağının 

kapsamına sadece nakit borçlanmaların mı yoksa ayni borçlanmaların da mı girip girmediği 

konusunda öğretide görüş birliği bulunmamaktadır.  

Bir görüşe göre, hükümde geçen “borçlanma” kavramının geniş yorumlanmaya müsait olduğu, 

borçlanma yasağı ile konusu bir miktar para olan tüketim ödüncü sözleşmesini, yani nakit 

borçlanmayı kapsadığı, dolayısıyla yasağın kapsamına nakit borçlanma sonucunu doğuran tüm 

borç ilişkileri girmektedir10. 

Diğer görüşe göre, hükmün geniş yorumlanması gerektiği, pay sahibinin şirkete borçlanmasına 

neden olan her türlü borçlandırıcı işlemin yasak kapsamında olduğu, dolayısıyla sadece nakdi 

değil, ayni borçlanmalar da hükmün kapsamındadır11. 

Borçlanma yasağının sadece tüketim ödüncü sözleşmesi (TBK m. 386) mi yoksa mal alım satım 

sözleşmeleri dâhil tüm borç doğuran sözleşmeler mi kapsadığı konusunda hükümde bir açıklık 

yoktur.  

                                                             
9 Kendigelen, Abuzer (2012) Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Baskı, İstanbul, s. 

242; Özkorkut, Korkut (2012) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Şirkete Borçlanma Yasağı, Finansal Raporlama 

ve Bağımsız Denetime İlişkin Değişiklikler, BATİDER, S. 28/3, s. 50. 
10 Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar (2013) Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Temel 

Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Ankara, s. 673. 
11 Proy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin (2017) Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, İstanbul, C. I, N. 512e; 

Tamer, Ahmet (2012) Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Bir Yenilik: Pay Sahiplerinin (Ortakları) Şirkete 

Borçlanma Yasağı (TTK. m. 358), Türkiye Baroları Birliği Dergisi, S. 102, s. 104; Çeker, s. 663. 
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TTK m. 358/1’in gerekçesinde, şirketin nakit kaynaklarının kullanılmasının önlenmesi amacına 

yer verilmiştir12.  

Borç kavramını salt bir miktar paranın alınması olarak kabul etmemek gerekir. Zira geniş 

anlamda borç, borçluyu ifa yükümlülüğü (taahhüt) altına sokan ve alacaklıya borçludan isteme 

hakkını veren her türlü edimdir13. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri bakımından 

borçlanma yasağı sadece nakit borçlanmaları kapsamaktadır (TTK m. 395/2). Dolayısıyla pay 

sahibinin şirkete borçlanması bakımından pay sahibi olmayan yönetim kurulu için öngörülen 

nakit borçlanma yasağını aşacak şekilde her türlü borçlanmayı dâhil etmek hakkaniyete aykırı 

olacaktır14. Gerekten pay sahibi, şirketle olması gereken ticari ilişki kapsamında mal ve hizmet 

alım satımı yapabilir. Tüm borçlanmaların yasak kapsamına alınması ticari hayatın olağan 

akışına aykırı olacaktır. Zira birçok şirketin müşteri çevresi yönetim kurulu üyeleri, pay 

sahipleri ve bunların akrabaları olabilir. Özellikle TTK m. 395/1 hükmünde belirtildiği üzere 

yönetim kurulu, genel kuruldan izin almak suretiyle şirketle kendisi ve bir başkası arasında 

hukuki işlem yapabilir. Bu husus nazara alındığında borçlanma yasağının tüm borç doğuran 

sözleşmeleri kapsaması birinci fıkrayı anlamsız hale getirebilir15. 

TTK m. 395/2’nin 6335 sayılı Kanun değişikliğinden önceki ilk kabul edilen halinin 

gerekçesinde, borçlanma yasağının pay sahipleri için kabul edilen TTK m. 358’deki yasağın 

tamamlayıcısı olduğu, uygulamada sıkça rastlanılan kötü uygulamaların bertaraf edilmesinin 

amaçlandığı belirtildiği için m. 358’nin gerekçesi borçlanma yasağının kapsamında olan 

sözleşmelerin belirlenmesine yardımcı olabilir. TTK m. 358’in 6335 sayılı Kanunla değişik 

önceki halinin gerekçesinde hükümle pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, 

sermaye taahhüdü dâhil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel 

harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesinin 

amaçlandığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, borçlanma yasağının kapsamına sadece tüketim 

ödüncünün girdiğinin kabulü gerekir. 

Pay sahibinin yapılan borçlandırıcı işlemden menfaat temin edip etmemesinin bir önemi 

bulunmamaktadır. Pay sahibi, işlem nedeniyle bir menfaat elde etmemiş olsa da üçüncü kişiler 

lehine yapılan borçlandırıcı işlem de yasak kapsamına girmektedir. 

                                                             
12 TTK m. 358/1’in gerekçesi: “Hüküm yenidir; ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla 

verdiği zararlar bir hayli genişlemiş bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Çünkü, 

hükümle pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dâhil, birçok iş ve işlemde şirket 

kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin 

engellenmesi amaçlanmaktadır.” 
13 Eren, Fikret (2017) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, s. 21-22; Tamer, s. 103. 
14 Toraman Çolgar, s. 171-172. 
15 Ortağın şirketten nakit para almasının yanı sıra, şirkete ait bir malın ortağa vadeli biçimde satılması veya ödünç 

verilmesi tarzındaki aynî borçlanmaların da yasak kapsamında olduğu yönünde bkz Çeker, s. 663. 
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TTK m. 358’in gerekçesinde, pay sahiplerinin “şirket kasasını kullanmaları, kişisel 

harcamalarını şirket kasasından yapmaları ve şirketten para çekmeleri” gibi menfi 

uygulamaların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Kanun koyucunun esas amacı şirket 

malvarlığının azıtılmasını önlemektedir.  

Dolayısıyla şirketin malvarlığının azaltmayan, şirketi borç altına sokmayan, şirket lehine olan 

bağışlama gibi işlemler borçlanma yasağının kapsamının dışındadır16. Bu durumda şirket mal 

varlığı risk altına girmemektedir. 

TTK m. 395/2’de şirketin pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceği ve 

sorumluluk yüklenemeyeceği ifade edilmiştir. Şirketin malvarlığının azaltılmasına neden 

olacağı için bu işlemlerin m. 358’in kapsamında yasak olması gerektiği kabul edilebilir. Ancak 

kanun koyucu TTK m. 358’de sadece şirketin malvarlığının azaltılması sonucunu doğrun 

borçlandırıcı işlemlerden bahsedilmesi nedeniyle 395/2’de belirtilen bu işlemlerin pay sahibi 

için uygulanması hükmün kabul edilme amacını aşacaktır. Şüphesiz 395/2’de belirtilen 

işlemlerin şirketi nakit olarak borç altına sokması halinde bu işlemler de pay sahibi açısından 

borçlanma yasağının kapsamına gireceği konusunda tereddüt yoktur. 

Hemen belirtmek gerekir ki pay sahibinin sermaye taahhüdü, şirket mal varlığını azaltan bir 

işlem olmaması nedeniyle yasak kapsamına girmemektedir. 

Pay sahibi ile şirket arasında yapılan borçlandırıcı işlemle piyasa şartlarının çok üstünde şirketin 

faiz gibi gelir elde etmesi halinde borçlandırıcı işlemin yasak kapsamında kalmadığı 

değerlendirilebilir. Zira bu ihtimalde şirketin malvarlığında bir azalmanın meydana 

gelmeyeceği bir an için düşünülebilir. Ancak yapılan borçlandırıcı işlem gereğince pay 

sahibinin süresi içinde borcunu ödememe ihtimali bulunduğundan bu işlemin de yasak 

kapsamında olduğu kabul edilmelidir. 

Diğer taraftan yasağın kapsamında sadece pay sahipleri girmekte olup pay sahiplerinin 

yakınları açısından borçlanma yasağı bulunmamaktadır. Oysa yönetim kurulu, muvazaalı 

olarak pay sahiplerinin yakınlarıyla veya TTK m. 395’de yasaklanmayan yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarıyla borçlandırıcı işlem yapabilir. Bu ihtimalde de 

şirketin malvarlığında azalma meydana gelebilir.  

                                                             
16 Tamer, s. 105. 
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Ancak TTK’da pay sahibinin yakınları ile pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin 

yakınlarıyla şirketin borçlandırıcı işlem yapması yasaklanmamıştır. Dolayısıyla kanun bu 

ihtimallerde şirket sermayesini korumamaktadır. 

2. Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından Yasağının Kapsamı (TTK m. 395/2) 

TTK m. 395/2 hükmünde, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit 

borçlanamayacağı; şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceği, sorumluluk 

yüklenemeyeceği ve bunların borçlarını devralamayacağı; aksi hâlde şirkete borçlanılan tutar 

için şirket alacaklılarının bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için 

doğrudan takip edebileceği; 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna 

dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olabileceği ve garanti verebileceği düzenlenmiştir. 

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 

yakınlarının şirkete borçlanması sonucunu doğuran işlemin konusunun para borcu olup 

olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir. TTK m. 358/1 hükmünde 

“borçlanamama” kavramı kullanılmasına karşın TTK m. 395/2 hükmünde “nakit 

borçlanamama” kavramı kullanılmıştır. TTK m. 395/2 hükmünde “nakit” kavramı kullanılması 

nedeniyle şirkete nakit olarak borçlanma yasaklanmaktadır. Dolayısıyla hükmün lafzından da 

anlaşılacağı üzere nakit borçlanma yasağıyla ilgili belirsizlik bulunmamaktadır. Burada 

yönetim kurulu, pay sahipleriyle nakit para ödeme borcu doğuran bir borç sözleşmesi 

akdetmektedir. Böyle bir borç ilişkisine en tipik örnek tüketim ödüncü sözleşmesinin (TBK m. 

386) akdedilmesidir. Ancak yasağın kapsamına sadece tüketim ödüncü sözleşmesi mi girmekte, 

yoksa alım satım, kira gibi sözleşmeler de girmekte midir? Hükümde açıkça nakit borçlanma 

yasağından lafzen bahsedilse dahi şirket sermayenin korunması ilkesi kapsamında şirkete nakit 

borçlanma sonucunu doğuran ve hukuki ilişkinin adı ne olursa olsun tüm borç ilişkilerinin de 

bu yasak kapsamına girdiğini kabul etmek gerekir17. 

Nakit borçlanma yasağının yansıra pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim 

kurulu üyelerinin yakınları için şirketin borç doğuran işlemleri yapması da yasaklanmıştır. 

Anonim şirket bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez ve 

bunların borçlarını devralamaz (TTK m. 395/2-2.cümle).  

                                                             
17 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 673; Tamer, s. 104; Özdamar, Mehmet/Doğan, İlker (2013) Banka Anonim 

Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı, Bankacılar Dergisi, S. 86, s. 8. Aksi yönde bkz. Kalcı, Selin 

(2018) Pay Sahibi ve Yöneticilerin Şirkete Borçlanma Yasağı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, s. 67; Taşan Kutgi, Ayşe Selcen (2018) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Yükümlülükleri ve Tabi Olduğu Yasaklar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.17, S.34-2, s. 

169. 
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Bu kapsamda şirket bu kişiler için; kefalet (TBK m. 581) ve garanti sözleşmesi (TBK m. 128) 

akdedemeyecek, taşınır (TMK m. 939), taşınmaz (TMK m. 850) ve alacakları ile ticari işletmesi 

üzerinde rehin tesis edemez (TİTRK), aval veremez (TTK m. 700), kredi borcunu devralamaz 

(TBK m. 195) ve kredi borcuna iştirak edemez (TBK m. 201). 

3. Yasak Kapsamına Girmeyen İşlemler 

Borçlanma yasağı kapsamında olmayan işlemler de bulunmaktadır. Birinci olarak, pay 

sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan borçları yasak kapsamına girmez (TTK m. 358). 

İkinci olarak, pay sahiplerinin sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş 

ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde 

olmak şartıyla pay sahiplerinin şirkete olan borçları da yasak kapsamına dâhil değildir (TTK 

m. 358). Üçüncü olarak, şirketler topluluğuna dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olması veya 

garanti vermesinden doğan borçları yasak kapsamına girmez (TTK m. 395/3). Dördüncü ve son 

olarak, Bankacılık Kanununda izin verilen hâllerde borçlanma yasağı uygulanmaz (TTK m. 

395/4)18. 

TTK m. 395/2 hükmüne göre 202 nci maddede belirtilen şirketler topluluğunda hâkimiyetin 

kötüye kullanılması hallerinden birisini oluşturmamak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil 

şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler19. Bu halde yasak uygulanmaz. TTK 

m. 202/1-a hükmünde hâkim şirketin, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 

kullanması yasaklanmıştır. Bu kapsamda hâkim şirket bağlı şirketi iş, varlık, fon, personel, 

alacak, borç devri gibi hukuki işlemleri yapmaya zorlayamaz, bağlı şirketin kârını azaltamaz 

veya aktaramaz ve malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaz. 

4. Yasak Kapsamına Giren Kişiler 

Borçlanma yasağı kapsamına yönetim kurulu üyesi olsun veya olmasın pay sahipleri (TTK m. 

358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan yakınları girer (TTK m. 395/2). Bu yakınlar; alt ve üst soyundan biri veya eşinin ya 

da üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıdır.  

Belirtmek gerekir ki yasağın kapsamından çıkmak için tek pay sahibi olmak yeterlidir. Bunu 

önlemek için nitelikli pay sahipliği şartı kabul edilebilir20. 

                                                             
18 BanK m. 50/4 hükmüne göre; “Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve 

velâyet altındaki çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını 

aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile bu Kanunun 55 inci 

maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı kullandırılan krediler birinci ve dördüncü 

fıkra hükümlerine tâbi değildir.” 
19 Akdağ Güney, Necla (2016) Anonim Şirket Yönetim Kurulu, s. 234. 
20 Özdamar/Doğan, s. 8; Demirci, Ebru (2018) Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma 

ve Şirkete Borçlanma Yasağı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 103. 
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Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ise bu yasak sadece tüzel kişi için uygulanacaktır. Tüzel kişiyi 

yönetim kurulunda temsil eden gerçek kişinin bu yasak kapsamında olduğuyla ilgili kanunda 

açık hüküm yoktur. Ancak hüküm amaçsal olarak yorumlanırsa tüzel kişinin temsilcisinin de 

yasağın kapsamında olması gerektiği hükmün konuluş amacına hizmet eder21. 

Hemen ifade etmek gerekir ki borçlandırıcı işlem yasağının muhatabı şirketi temsil ve ilzama 

yetkili kişilerdir. Buna göre temsil yetkilisi olan yönetim kurulu üyeleri ve temsil yetkisi 

devredilen kişiler, yasaklanan işlemleri kendi adlarına dahi yapsalar emredici mahiyetteki bu 

hükmü ihlal etmiş olacaklardır. 

Diğer taraftan, şirketler topluluğunda hâkimiyetin kötüye kullanılması hallerinin bulunmaması 

şartıyla şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler 

(TTK m. 395/2-3). 

C. Borçlandırıcı İşlemin Takibi 

Borçlandırıcı işlem yasağına rağmen yapılan işlemin ne şekilde takip edileceği hususu TTK m. 

395/2’nin son cümlesinde, “aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu 

kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir” şeklinde 

belirtilmiştir. Buna göre yasak ihlal edildiği takdirde şirket alacakları, şirketin borç altına girdiği 

miktar kadar22 lehine borçlanılan kişilere karşı doğrudan icra takibi yapabilir23. Alacaklının 

takip başlatabilmesi için şirketten olan alacağının vadesinin gelmesi gerektirmektedir24. 

TTK m. 395/2’nin gerekçesinde belirtildiği üzere, bu hüküm TTK m. 358/1 maddesiyle birlikte 

şirket malvarlığının korunmasını amaç edinmesi ve her iki hüküm birbirini tamamlaması 

nedeniyle takip işlemi pay sahiplerine karşı da yapılabilir25. 

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yaptığı işlem emredici hükme aykırılık sebebiyle 

geçersizdir. Geçersiz bir hukuki işlem sebebiyle şirket sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

(TBK m. 77) göre bu kişilerden alacağını talep edebilir. Ödünç para verme sözleşmesinin veya 

borçlandırıcı mahiyetteki işlemlerin tarafları şirket ile üçüncü kişidir. Takip hakkının verilmesi, 

adeta şirketin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkının şirket alacaklılarına temliki 

sonucunu doğurmaktadır.  

                                                             
21 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 672; Çoştan, Hülya Özel Hukuk Tüzel Kişilerin ve Kamu Tüzel Kişilerin 

Yönetm Kurulu Üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXIX, S.1, s. 126; Taşan Kutgi, s. 169. Aksi 

yönde bkz. Özdamar/Doğan, s. 6; Demirci, Ebru (2018) Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin Anonim Şirkete 

Borçlanma Yasağı (Tüzel Kişi), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII, S.2, 

s.54. 

22 Çeker, s. 666. 
23 Akdağ Güney, s. 234; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 372; Kendigelen, s. 285. 
24 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
25 Çeker, s. 666. 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org    ISPEC        12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

             ISPEC 
4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

  

370 

Dolayısıyla geçersiz işlemin takibi için şirket alacaklılarına lehine menfaat temin edilen 

yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinin m. 393 hükmünde belirtilen yakınlarına 

karşı icra takibi yapma hakkının verilmesi maddi hukuk bakımından izah edilmesi mümkün 

değildir. 

Şirketin borçları için alacaklılara belirtilen kişilere başvurma hakkının verilmesinin sonucu 

olarak, hem şirket hem de borç alan kişiler adeta müteselsil borçlu (TBK m.162) gibi sorumlu 

olurlar26. 

Diğer taraftan şirket alacaklıları, şirkete karşı başlatılan icra takibinde sebepsiz zenginleşen 

kişilere haciz ihbarnamesi (İİK m. 89) göndermek suretiyle de alacağın ödenmesini talep 

edebilir27. 

Ç. Yasaklanmış İşlemin Geçerliliği 

TTK m. 358/1 ve 395/2’de borçlanma yasağına uyulmadan yapılan işlemin geçerliliğiyle ilgili 

bir hükme yer verilmemiştir. TTK m. 395/2’de şirket alacaklarına tanınan özel takip yetkisi 

haricinde kanunda yasağa aykırılığın sonuçları hakkında açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Bu nedenle öğretide konu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür28. 

Bir görüşe göre TTK m. 395/2’de borçlanma yasağına aykırılık halinde şirketin alacaklılarını 

korumak amacıyla alacaklıların şirketin borçlusuna karşı doğrudan takip yapabilme imkânı 

bulunmaktadır. Alacaklıya doğrudan takip yapma imkânı verildiğine göre kanun koyucu 

yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmiştir29. TTK m. 1530/1’e göre işlemin batıl 

olabilmesi için bu konuda aksine bir hükmün bulunmaması gerekmektedir. Oysa TTK m. 

395/2’de alacaklılara verilen takip imkânı aksine hüküm mahiyetinde olması nedeniyle bu 

işlemin geçersizliği ileri sürülemez30. 

Diğer görüşe göre, ticari hayatta işlem güvenliği en önemli ilkelerden biridir. Bu nedenle 

yasaklanmış işlemin geçersiz olduğunu kabul etmek şirketten alacaklı olan üçüncü kişilerin 

menfaatlerine aykırı olabilir. Yasak kapsamında yapılan işlemin geçerliliğiyle ilgili açık bir 

hüküm bulunmadığından işlemin geçerli olduğu yönünde yorum yapmak hakkaniyete daha 

uygun olacaktır31. 

                                                             
26 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
27 Kendigelen, s. 285; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 675. 
28 Kendigelen, s. 285 vd. 
29 Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 12-122; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 677; Taşan Kutsi, s. 171. 
30 Paslı, Ali (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması, Genel Hükümler ve 

Temel İlkeler, BATİDER, C. 27, S. 3, s. 161; Hızır, Serdar (2013) Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete 

Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 

C.26, S. 2, s. 284; Tamer, s.112. 
31 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 285-286. 

http://www.ispeco.org/


 

www.ispeco.org    ISPEC        12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye 

 

             ISPEC 
4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

  

371 

Diğer bir görüşe göre, şirketin pay sahiplerine borç vermesinin yasaklanması şirket 

sermayesinin korunması amacına hizmet etmektedir. Pay sahiplerinin sermaye olarak şirkete 

verdiklerini geri istemesi yasaklanmıştır (TTK m. 380/3). Borçlanma yasağı sermayenin iadesi 

yasağı ve eşit işlem ilkesiyle yakından ilgilidir. Sermayenin korunması ve eşit işlem ilkelerine 

aykırı yönetim kurulu kararları batıldır (TTK m. 391/1-a-b, 447/1-c). Dolayısıyla şirket 

temsilcisinin borç verme şartlarına aykırı davranarak pay sahibine borç vermesine ilişkin işlem 

batıldır32. 

Öncelikle pay sahibine borç para vermek için yönetim kurulunun bir karar alması ya da temsil 

yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi ile borçlandırıcı işlem yapması gerekir. Eşit 

işlem ilkesi ile sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen (TTK m. 480/2) yönetim kurulu 

kararlarının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir (TTK m. 391/1-b). Yukarıda 

açıklandığı üzere borçlanma yasağı sermayenin korunması ilkesi gereğince kabul edilmiştir33. 

Şirketi temsil etmekle görevli ve yetkili olanlar ile pay sahibi arasında muvazaalı ve şirket 

çıkarlarına aykırı olarak yapılan borçlandırıcı işlem batıldır34. Yine şirket temsilci bilerek veya 

bilmeyerek yetkisini şirket çıkarlarına aykırı kullanmasına karşın pay sahibinin bu durumu 

bilmesi halinde de yapılan işleme yetkisiz temsil hükümler uygulanabilir (TBK m. 46 vd.). 

Yasaklanmış işlemlerin geçerliğiyle ilgili TTK m. 1530’da genel mahiyette bir hüküm 

düzenlenmiştir. Buna göre aksine bir hüküm bulunmaması halinde ticari hükümlerle 

yasaklanmış işlemler ve şartlar batıldır (TTK m. 1530/1). Yine kanunun emredici hükümlerine 

aykırı sözleşmeler, kesin olarak hükümsüzdür (TBK m. 27/1). Böylece TTK m. 358/1 ve 

395/2’de belirtilen ve niteliği itibariyle emredici mahiyette olan hükümlere aykırı olarak 

yapılan borçlandırıcı işlemler batıl olacaktır35. Hemen belirtmek gerekir ki tek pay sahipli 

anonim şirkette pay sahibi ile şirket arasında yapılan borçlandırma işleminin geçersizliği de 

ileri sürülebilir36. 

Borçlanma işleminin hükümsüzlüğünü, şirket, yönetim kurulu üyeleri, diğer pay sahipleri ve 

şirkete karşı alacağı olan üçüncü kişiler ileri sürerek borçlanılan miktarın şirkete sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre iadesini talep edebilir. Diğer taraftan, borçlanma yasağını 

bilmeyen pay sahibinin iyiniyetinin korunmasıyla ilgili kanunda açık bir hükme yer 

verilmemiştir. 

                                                             
32 Toraman Çolgar, s. 262-263, 269, 374-378. 
33 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 244; Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 681. 
34 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, s. 681. 
35 Toraman Çolgar, s. 269; Tamer, m. 112. 
36 Toraman Çolgar, s. 270-271. 
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Şirket paylarının iktisap edilmesi amacıyla başka bir kişi ile yapılan ve konusu avans, ödünç 

veya teminat verilmesine ilişkin hukuk işlemler de batıldır (TTK m. 380/1). Hüküm, pay sahibi 

veya yönetim kurulu üyesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin yaptığı pay iktisaplarını 

kapsamaktadır. Getirilen bu yasak da anonim şirkette temsil yetkisini sınırlar. 

Temsilcinin yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyelerinin 393 üncü maddede belirtilen 

yakını olması halinde temsilci ile şirket (temsil olunan) arasında çıkar çatışması ortaya 

çıkacaktır. Bu ihtimale göre temsilci, kendi borcu için şirket (temsil olunan) adına alacaklıyla 

kefalet sözleşmesi yaparsa, yani şirketi borçlandırırsa bu işlemin akıbetinin ne olacağıyla ilgili 

kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde de işlemin borçlanma yasağı kapsamında 

olduğunun kabul edilmesi gerekir. 

D. Borçlanma Yasağı İle İşlem Yapma Yasağı Arasındaki İlişki 

Borçlanma ve işlem yapma yasağının ortak amacı, şirketi yönetmek ve temsil etmekle yetkili 

olanların yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesi ve şirket sermayesinin korunmasıdır37. 

Zira anonim şirkette, şirket alacaklılarının alacaklarının tahsili için şirketin tüzel kişiliğine 

müracaat etmek zorunda olması şirket sermayesinin korunmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Her iki yasağın temel amacı şirket kaynaklarının korunması ve şirket tüzel kişiliğinin devamının 

sağlanmasıdır. 

İşlem yapma yasağı borçlandırıcı işleme göre daha geniş bir kavramdır. Buna göre işlem yapma 

yasağının konusunu borçlandırıcı işlemlerin dışındaki işlemler oluşturmaktadır. Yasağın 

kapsamında olan kişiler bakımından farklılık bulunmaktadır. Buna göre işlem yapma yasağına 

tabi olanlar sadece yönetim kurulu üyeleri (TTK m. 395/1) iken borçlanma yasağına tabi olanlar 

daha geniş olup pay sahipleri, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarıdır. Son olarak işlem yapma yasağı, genel kurulun 

iznine tabi olarak kaldırılması mümkün iken borçlanma yasağında yönetim kurulu üyeleri 

bakımından mutlak olup pay sahipleri bakımından ise şartlar yerine getirilmesi halinde yasak 

uygulanmayabilir. 

E. Yasağa Aykırılığın Cezai Sonuçları 

Borçlanma yasağıyla, şirket malvarlığı ile pay sahiplerinin ve üçüncü kişilerin menfaatinin 

korunması amaçlanmıştır. Bu yasağın etkin bir şekilde uygulanmasının temini için yasağa 

aykırılık suç olarak kabul edilmiş ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Eylemlerin suç haline 

                                                             
37 Akdağ Güney, Yönetim Kurulu, s. 218-234. 
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getirilmesindeki amaç sermayenin yani şirket malvarlığının korunması ve kötüye kullanımların 

önlenmesidir38. 

TTK m. 562/5-b-c hükmüne göre m. 358’e aykırı olarak pay sahiplerine “borç verenler” ile m. 

395/2’nin birinci veya ikinci cümlesini “ihlal edenler” üçyüz günden az olmamak üzere adli 

para cezasıyla cezalandırılır. Burada borç verme yetkisine sahip olanlar suçun faili olarak kabul 

edilir39. 

TTK m. 358’de suçun faili yasağa aykırı olarak borç verenler olarak belirlendiği için şirketi 

temsil ve ilzamla yetkili olanlar, yani borç verme işlemini gerçekleştiren fail olarak kabul 

edilmelidir. TTK m. 395/2’de ise suçun faili borçlanma yasağını ihlal edenler olarak ifade 

edildiği için borç veren ve alanlar suçun faildir. Buna göre borcu veren şirket yönetim ve temsil 

yetkisine haiz olanlar ile bundan istifade edenler cezalandırılır. 

Diğer taraftan, şirkette yönetim ve temsille yetkili olanların şirket sermayesini karşılıksız olarak 

pay sahipleri veya yönetim kurulu üyelerine kullandırması, TCK m. 155’de düzenlenen güveni 

kötüye kullanma suçunu40 ve borç verme işlemi nedeniyle şirketin iflası halinde ise İcra ve İflas 

Kanunu m. 312 atfı gereğince TCK m. 161’de düzenlenen hileli iflas suçunu oluşturur41. 

III. DİĞER KANUNLARDA ANONİM ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 

A. Kurumlar Vergisi Kanununda Borçlanma Yasağı 

Vergi mevzuatı uyarınca anonim şirketin elde ettiği kârdan öncelikle kurumlar vergisi ile pay 

sahiplerine ödenecek miktardan gelir vergisi alınmaktadır. Mali mevzuat uyarınca yapılan çifte 

vergilendirme işlemi, kar payının örtülü işlemlerle dağıtılmasına neden olmaktadır42. Bu 

nedenle vergi mevzuatında örtülü kar payı dağıtımı özel olarak düzenlenmiştir43. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KMK) m. 11’e göre, kurum kazancının tespitinde 

indirilemeyecek giderler arasına örtülü olarak dağıtılan kazançlar dâhildir. KMK m. 13/1 

hükümde kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri 

bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım satımında bulunmaları halinde, kazancın 

tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı kabul 

                                                             
38 Proy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 568a. 
39 Hızır, Serdar/Merki, Duygu (2014) Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezai 
Sonuçları, AÜHFD, S. 63-4, s. 784. 
40 Bkz. TTK m. 355’in gerekçesi. Güveni kötüye kullanma suçunun unsurları hakkında ayrıntılı açıklamalara bkz. 

Hızır/Merki, s. 785 vd. 
41 Toraman Çolgar, s. 301. 
42 Keçecioğlu, Burak (2018) Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 202; Toraman Çolgar, s. 293. 
43 Sevi, Ali Murat (2013) Anonim Ortaklıkta Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı, 

İstanbul, s. 464; Kaya, Arslan (2013) Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S. 2, s. 195. 
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edilmiştir44. Bu kapsamda alım satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama işlemleri, ödünç para 

alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret gibi ödeme gerektiren işlemler mal veya hizmet alım 

satımı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle KMK’ya göre, pay sahiplerinin şirkete borç para 

vermesi veya alması örtülü kazanç aktarımı olarak kabul edilmekte ve borç verme işlemine faiz 

tahakkuk ettirilmektedir45. KMK’da şirketin pay sahiplerine örtülü işlemlerle kazanç aktarması, 

yani borç vermesi yasaklanmamış ancak bu işlem örtülü kazanç aktarımı kabul edilerek 

vergilendirme işlemine tabi tutulmuştur. 

B. Sermaye Piyasası Kanununda Borçlanma Yasağı 

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun m. 15/6 hükmünde halka açık anonim 

şirketlerin yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili 

bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve 

bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını veya mal varlığını azaltamayacağı; 

47/1-A-6 bendinde ise 15/6 hükmüne aykırı işlem yaparak kârı veya malvarlığı azaltılan tüzel 

kişilerin yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenlerin iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 

bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmişti. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SerPK) “Örtülü kazanç aktarımı yasağı” başlıklı 

21.maddesinde örtülü kazanç aktarma yasağının esasları düzenlenmiştir. Yasak (a) halka açık 

ortaklıklar ve (b) kolektif yatırım kuruluşları ile (c) bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarını 

kapsamaktadır. Bu kapsamında olanların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine 

uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı 

fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem 

hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya 

kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları 

yasaktır. 

Örtülü kazanç aktarılması yasak kapsamında olanlar ise hükümde belirtilenlerin yönetim, 

denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları gerçek veya 

tüzel kişilerdir. Kazanç aktarma şekilleri ise (a) kârın azaltılması, (b) malvarlığın azaltılması ve 

(c) kârın veya malvarlığının artmasının engellenmesi olarak ifade edilmiştir. Kazanç aktarma 

işlemleri; emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine 

                                                             
44 Keçecioğlu, s. 203. 
45 Çeker, s. 660. 
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aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar 

yapmak veya işlem hacmi üretmek şeklinde belirtilmiştir.  

Aktarımın yasak kapsamında olması için anlaşma veya ticari uygulamaların farklı fiyat, ücret, 

bedel veya şart içermesi ve bu farkın emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın 

basiret ve dürüstlük ilkeleri değerlendirildiğinde açıklanamayan bir fark olması gerekir46. 

Kazanç aktarımında bulunması yasaklanan kişilerin, esas sözleşme veya iç tüzükleri 

çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da 

malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları 

yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının artmasını 

sağlamaları hali de örtülü kazanç aktarma yasağı kapsamındadır (SerPK m. 21/2). 

Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımını tespit etmesi hâlinde, aktarımı yapan ortaklık 

veya kuruluş Kurulca belirlenen süre içinde kazanç aktarımı yapılanlardan aktarılan tutarın 

kanunî faiziyle birlikte iadesini talep etmesi ve aktarım yapılanlar Kurulca belirlenen süre 

içinde aktarılan tutarı kanunî faiziyle iade etmesi gerekmektedir (SerPK m. 21/4). Verilen süre 

içinde iade gerçekleşmezse Kurul belirlenen tutarın iadesi için dava açabilir (SerPK m. 92-1). 

Ayrıca Kurul, durum ve işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her 

hâlde durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç yıl içinde iptal davası ve beş yıl içinde 

butlan veya yokluğun tespiti davası da açabilir (SerpK m. 92/1-b). 

Örtülü kazanç aktarımı yasağının ihlali halinde hukuki (SerPK 94), cezai (SerPK m. 110) ve 

idari (SerPK m. 103/6) yaptırımlar uygulanabilir. 

SerPK’da halka açık anonim şirketlerde düzenlenen borçlanma yasağı ve bu yasağa bağlı 

hukuki, cezai ve idari tedbirlerle, anonim şirket sermayesinin korunması amaçlanmıştır. 

C. Bankacılık Kanununda Borçlanma Yasağı 

TTK m. 395/4 hükmünde borçlanma yasağıyla ilgili 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri 

(BanK) saklı tutulmuştur. BanK m. 50’de borçlanma yasağı özel olarak düzenlenmiştir. 

BanK m. 50/1’de bankaların; yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür 

yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili mensuplarına, bunların eş ve velâyet altındaki 

çocuklarına, tek başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasına sahip 

oldukları ortaklıklara, bunların dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velâyeti altındaki 

çocuklarına, mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya 

                                                             
46 Kaya, s. 196. 
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vakıflara nakdî ve gayrinakdî kredi vermesi, tahvil ya da benzeri menkul kıymetleri satması 

yasaklanmıştır. Bu yasaklar yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci 

bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan 

gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velâyet altındaki 

çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç 

katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler 

ile menkul kıymetler karşılığı kullandırılan krediler yasağın kapsamında değildir47. 

Anonim şirket olarak kurulan ve faaliyet gösteren bankalar için kabul edilen borçlanma 

yasağıyla, şirket sermayesinin (öz kaynakların) korunması amaçlanmış ve borçlandırıcı işlem 

sıkı kurallara bağlanmıştır. 

IV. SONUÇ 

Anonim şirkette borçlanma yasağı ilkesi, şirket sermayesinin ve alacaklıların korunmasına 

hizmet eden emredici hükümlerdendir. Şirket sermayesinin temsil yetkisini haiz yöneticiler 

tarafından eritilmesinin ve alacaklıların menfaatinin zarar görmesinin önlenmesi amacına 

hizmet eden bu kural; hesap verilebilirlik, şirketin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması 

ve şirket tüzel kişiliğinin devamı bakımından hayati bir fonksiyona sahiptir. 

Borçlanma yasağı pay sahipliği esas alınarak kurgulanmış ve yasağın kapsamı pay sahipleri ve 

yönetim kurulu üyeleri açısından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Pay sahiplerinin belirli şartların 

varlığı halinde şirkete borçlanması mümkün iken, yönetim kurulu üyeleri ile yakınları açısından 

ise mutlak bir yasak bulunmaktadır. Hemen ifade etmek gerekir ki yönetim kurulu üyeleri ve 

yakınları pay sahibi olmak suretiyle yasak kapsamından kolay bir şekilde çıkabilmektedir. Bu 

durum yasağın etkinliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Pay sahipleri için ayni borçlanma yasak iken, yönetim kurulu üyeleri ve yakınları için ayni 

borçlanmanın yasak olmaması önemli bir eksikliktir. Bu nedenle şirketin nakit borçlanması ve 

sermaye kaybı sonucunu doğuran mal ve hizmet alım satım sözleşmesi gibi diğer hukuk 

işlemlerin de yasak kapsamında mütalaa edilmesi bir zorunluluktur. 

Borçlanma yasağı gerçek kişiler esas alınarak kabul edilmiştir. Buna göre pay sahibinin veya 

yönetim kurulu üyesinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişi adına hareket eden temsilci yasak 

kapsamına alınmamıştır. Özellikle tüzel kişi adına hareket eden kişiler kendileri ve yakınları 

                                                             
47 Reisoğlu, Seza (2007) Bankacılık Kanunu Şerhi, C. I, Ankara, s. 647 vd. 
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için borçlandırıcı işlem yapabilecek ve kanunilik ilkesi nedeniyle bu işlemler cezai müeyyideye 

tabi olmayacaktır. Bu nedenle tüzel kişinin temsilcisinin de yasak kapsamında olması hükmün 

kabul edilme amacına hizmet edecektir. 

Yasağa aykırılık halinde alacağın tazmini, işlemin batıl olması ve işlemi gerçekleştirenler 

hakkında para cezasının verilmesi şeklinde üç farklı yaptırım kabul edilmiştir. İlk olarak 

aykırılığın giderilmesi için şirket alacaklılarının lehine borçlanılan kişilere karşı doğrudan takip 

yapma imkânı bulunmaktadır.  

Ancak takip hakkının ne şekilde kullanılacağı noktasında hükümde belirsizlik bulunmaktadır. 

İkinci olarak, kanunda yasağa aykırı işlemin akıbetiyle ilgili açık bir hüküm bulunmamakla 

birlikte, şirketi temsille yetkili olanların yasağa aykırı yaptıkları borçlandırıcı işlem batıl olup 

işlem hakkında yetkisiz temsil hükümleri uygulanabilir. Son olarak borçlanma yasağının 

uygulanmasında önemli yaptırımlardan bir diğeri de borçlanma yasağının ihlalinin suç olarak 

kabul edilmiş olmasıdır. 
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