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YENİLİĞE KURAMSAL BAKIŞ 

Smith’ten, Ricardo’ya ve Marx’a kadar birçok iktisatçı, içsel teknolojik 
yeniliklerin büyüme süreci ile çok yakından ilişkili olduğunu bilmelerine 
rağmen, analizlerini farklı konular üzerinde yoğunlaştırdıklarından, 
genellikle bu konuları ihmal etmişlerdir. Smith (2002) teknik gelişme, 
sermaye birikimi ve emekte uzmanlaşmanın üretimde verimlilik artışına yol 
açarak zenginleşmeye neden olduğunu ifade ederken, Ricardo yeni 
teknolojilerin önemini detaylı bir şekilde ele almamıştır. Marx ise artı-değeri 
yaratan ve çoğaltan koşullarla ilgilenirken teknolojik gelişmelerin büyüme ve 
kâr oranına etkilerini aynı titizlikle incelememiştir. Teknolojik değişimin 
iktisat kuramındaki yeri Keynes döneminde de ihmal edilmeye devam 
etmiştir (Gürak, 2006).  

Neo-klasik yaklaşımda teknoloji bir üretim faktörü olarak kabul edilir. 
Üretimde bulunmak için belirli bir miktar emek ve sermaye gereklidir. Bu 
anlamda teknoloji, girdileri çıktılara dönüştüren fiziksel bir süreç olarak ele 
alınmakta ve üretim fonksiyonu ile temsil edilmektedir. Teknolojinin 
homojen bir üretim fonksiyonu ile açıklanması, karar birimleri arasında 
teknolojik gelişme farklılıklarının, Neo-klasik kuramca göz ardı edildiğinin 
göstergesidir (Soyak, 1995).  

Bu kuramda, teknolojik yenilik faaliyetleri için gerekli olan kaynaklar, 
piyasalar tarafından etkin bir şekilde tahsis edilecektir. Ancak birçok Neo-
klasik düşünür, teknolojik yenilik faaliyetlerinin, kaynakların etkin tahsisini 
sağlayacak özellikleri barındırmadığını ve bu faaliyetlerin aksayacağını ileri 
sürmüşlerdir. Bu faaliyetlerin aksaması, yani piyasanın başarısız olması 
teknoloji ve yenilik politikalarını gerekli kılmaktadır. Yani devlet, yenilik 
faaliyetlerine müdahale etmeli ve finansal destek sağlamalıdır (Taymaz, 
2001). 

Neo-klasik büyüme modelleri, özellikle 1950’lerden sonra hızla değişime 
uğramaya başlamıştır. Solow sayesinde, artık Neo-klasik modellerde bile 
teknolojik yeniliklerin rolü göz ardı edilemez olmaya başlamıştır. Solow 
(1957) ABD’deki büyümenin yaklaşık % 80’inin emek ve sermaye 
kullanımından değil, teknolojik yeniliklerden kaynaklandığını tespit etmiştir. 
Bu çalışmanın ardından büyümenin teknolojik yeniliklere dayandığı görüşü, 
iktisatçılar tarafından daha çok kabul görmeye ve teknolojik yenilikler 
büyüme modellerinde daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Ancak, değişimin 
sonuçları konusuyla ilgilenen Neo-klasik kuramda, teknolojik yenilikler dışsal 
bir etken olmaktan ileri gidememiştir. Solow modelinde, teknolojik yenilikler 
sistem dışında tutulmuş ve teknolojik değişimin nasıl gerçekleştiği konusu 
hiç ele alınmamıştır (Gürak, 2006). 

Solow’un katkısından sonra konuya verilen önem artmasına rağmen 
teknolojik yenilikler uzun süre dışsal bir etken olarak kalmıştır. Ancak, 
Romer’in analizleri konuya yeni bir boyut kazandırmıştır. Romer’e (2008) 
göre, büyümenin içsel etkeni olan bilgi sayesinde insanoğlu sınırsız sayıda 
teknolojik yenilik yapabilme imkanına sahiptir. Bu sayede büyümenin 
sınırları ortadan kalkmakta, “durağan-denge” geçerliliğini kaybetmektedir. 
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Teknolojik yenilikler sayesinde toplumsal refahın sürekli artışına daha 
gerçekçi bir açıdan yaklaşmak mümkün olmuştur. Romer (2008), 
hükümetlerin en önemli görevinin, teknolojik yenilikleri destekleyen bir 
iktisadi politika uygulamak olduğu düşüncesindedir. Romer’in analizleri 
sayesinde teknolojik yenilikleri öne çıkaran içsel büyüme modeli, birçok 
eksik yönüne rağmen iktisat bilimine yeni boyutlar kazandırmıştır. 

Teknolojik yeniliği, modern anlamda faydalı ve yaratıcı değişim olarak 
kullanan ilk ekonomist Schumpeter’dir (Morck ve Yeung, 2001). 
Schumpeterci yaklaşımda, iktisadi alanda yenilik ile buluşun aynı anlama 
gelmediğinin belirtilmesi oldukça önem taşımaktadır. Schumpeter’e göre 
kalkınmanın başlatıcısı mucit değil, yenilikçidir. Çünkü yenilik haline 
dönüşmeyen buluş kalkınmanın itici gücü olamaz. Yenilikçi, mucitten daha 
kilit bir görev üstlenmektedir (Kaya, 2000). 

Ansal’a (2004) göre Schumpeterci yaklaşımda girişimci, ortaya çıkardığı 
teknolojik yenilik sayesinde normalin üstünde bir kâr marjı sağlar ve 
monopol durumuna gelir. Bu yeniliğin zamanla diğer işletmelerce 
uygulanmasıyla beraber kâr, normal düzeye iner ve bu durum başka bir 
girişimci tarafından başka bir teknolojik yenilik yaratılana kadar devam eder. 
Dolayısıyla girişimcilerin olağanüstü gayretleri ile ortaya çıkan teknolojik 
yenilik, ekonominin içsel bir unsuru olarak, ekonomik gelişmenin dinamiğini 
sağlayan en önemli faktör konumuna yerleştirilmiştir. 

Soyak’a (1995) göre Evrimci kuram, Schumpeter’in geliştirdiği teorik 
yaklaşımdan esinlenmiş ve Neo-klasik kuramın yanıtsız bıraktığı işletmeler 
arası teknolojik farklılıkları açıklamaya çalışmıştır. Bu kuramın teknoloji 
tanımı açısından en önemli özelliği, teknolojinin yalnızca girdilerin çıktılara 
dönüştürüldüğü fiziksel bir süreç olarak ele alınmamasıdır. Fiziksel sürecin 
yanında, teknolojik bilginin niteliği, organizasyonel ve işlemsel düzenlemeler 
de teknolojinin tanımına dahil edilmiştir. 

Taymaz’a (2001) göre Evrimci yaklaşım, özellikle Nelson ve Winter’in 
(1982) yayımladıkları “Ekonomik Büyümenin Evrimci Teorisi” kitabından 
sonra yenilik iktisadında yaygınlık kazanan bir kuramdır. Bu yaklaşım, 
Schumpeter’in hipotezlerinden yola çıkarak teknolojik yeniliği, uzun 
dönemde ekonomik gelişmenin motoru olarak görmekte, bu yüzden evrimci 
analizlerde teknolojik yenilik süreci merkezi bir role sahip olmaktadır. Bu 
yaklaşım, Schumpeter’in etkisinden dolayı “Schumpeterci yaklaşım” olarak 
da bilinmektedir. 

Ansal’a (2004) göre, Evrimci kuramda teknolojik yenilik sürecinin çok 
önemli olan bir özelliği, bu sürecin belirsizlik içermesidir. Teknolojik yenilik 
ve yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sonuçları önceden tahmin edilemeyeceği 
için Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımların başarılı olup olamayacağı da 
belirsizdir. Bu durum işletmelerin Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar 
arasındaki farkı açıklamaktadır. Bu nedenle Evrimci teori teknolojik değişim 
ve bilgiyi ekonomik sistemde dışsal bir unsur olarak görmemektedir. 
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YENİLİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ 

Türkçe’de ‘inovasyon’ kavramına tam karşılık gelen bir tabir 
bulunmamaktadır. Bu nedenle‘innovation’ kavramı ‘inovasyon’ şeklinde 
Türkçeleştirilmiştir (Elçi, 2007). Türkçe literatürde inovasyon yerine yenilik 
ve yenilikçilik kelimeleri de kullanılmasına (Atik, 2005) rağmen TÜBİTAK, 
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve TÜİK gibi resmî kurumlar ‘yenilik’ 
kelimesini kullanmaktadırlar (Erdil vd., 2016). 

Yeniliğin literatürde birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bir kısmının 
birbiriyle benzer nitelikte olduğu bir kısmında ise kavramla ilgili değişik 
noktalara ağırlık verildiği görülmektedir (Durna, 2002). Schumpeter yenilik 
literatürünü büyük ölçüde etkilemiştir. Schumpeter’e göre radikal yenilikler 
önemli yıkıcı değişiklikler yaratırken, yavaş ilerleyen yenilikler ise değişim 
sürecini sürekli olarak ileriye götürmektedir. Schumpeter beş yenilik 
türünden oluşan bir liste önermiştir (OECD ve AB, 2006: 33):  

•   Yeni ürünlerin piyasaya girişi 
•   Yeni üretim yöntemlerinin piyasaya girişi 
•   Yeni pazarların açılması 
•   Hammaddeler ve diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının 

geliştirilmesi 
•   Bir endüstride yeni pazar yapılarının yaratılması 

Yenilik, ‘işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış 
ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya 
hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 
organizasyonel yönetimin gerçekleştirilmesi’ olarak tanımlanmıştır. Yenilik 
faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen 
tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel, finansal ve ticari adımlardır. Bazı 
yenilik faaliyetleri kendi başlarına yenilikçi iken, diğerleri yeni faaliyetler 
olmamakla birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilişkili 
olmayan Ar-Ge’yi de içermektedir (OECD ve AB, 2006). Hamel (2006) 
yeniliği, yeni veya iyileştirilmiş ürün veya hizmet yaratılmasının yanında iş 
modelleri, yönetim teknikleri, stratejileri ve örgütsel yapı açısından 
yenilikleri de kapsamaktadır (Hamel, 2006: 73). 

Yenilik konusunda içerikleri birbirine benzemesine rağmen bugüne kadar 
farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Yenilikleri, etkilerine, teknolojik 
içeriklerine (Kalay, 2009: 74), tipine (Arıkan vd., 2003: 27; Atik 2005, 6-7; 
OECD, 1996: 36), derecesine (Demir, 2009: 10), odağına (Bayındır, 2007: 
242; Güleş ve Bülbül, 2004: 116) sistemine göre sınıflandırılmasına rağmen 
genel kabul gören yenilik türleri amaçlarına göre yenilik türleridir. Bunlar 
ürün yenilikleri ve süreç yenilikleri, organizasyonel yenilikler ve 
pazarlanabilir yenilik şeklinde dörde ayrılmıştır (OECD, 2006).  

Firmalar açısından yenilik, teknik ve yönetsel açılardan yavaş ilerleyen 
veya kökten gerçekleşebilecek bir süreçtir (Özdaşlı, 2010). Firmaların yenilik 
yapma süreçleri iki kaynağa bağlıdır. Birinci kaynak, teknolojik çabaya dayalı 
yenilikler (firmaların sahip oldukları kaynaklara uyguladıkları bilim ve 
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teknoloji politikaları), ikinci kaynak ise emek ve/veya teknoloji transferine 
dayalı (firmaların amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu teknolojiye veya 
teknolojiyi geliştirecek, etkin bir biçimde kullanacak ve ticarileştirecek emek 
gücüne sahip olamaması gerekçesiyle teknoloji transferini ve bu transfer 
sonrasında ortaya çıkan yenilikler) yeniliklerdir (Erdil, vd., 2016). 

Firmaların yenilik yapma kapasitesi, yeniliğin oluşumuna zemin 
hazırlayan çeşitli göstergelerle tespit edilmektedir.  En önemli gösterge Ar-Ge 
faaliyetleri (Ar-Ge harcamaları, istihdam edilen Ar-Ge personeli) olarak kabul 
edilmekte ise de, Ar-Ge faaliyetlerinin yeniliğin sadece bir aşamasını 
oluşturması sebebiyle Ar-Ge tek başına yeterli bir gösterge olarak kabul 
edilememektedir. Ar-Ge göstergeleri temel olmakla birlikte yayın sayısı, yeni 
ürün ve hizmetler, yüksek teknolojiye dayalı olarak yapılan ihracat ve alınan 
patent sayısı gibi göstergelerin bütünlük içinde incelenmesi ve özellikle son 
yıllarda ivmelenen anket yoluyla ölçüm tekniklerindeki gelişmeler, yenilik 
sürecinin ölçülebilmesini kolaylaştırmaktadır (Erdil, vd., 2016:14). 

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YENİLİK VE AR-GE 
FAALİYETLERİ 

Tekstil ve hazır giyim sektörü elyaf, iplik, kumaş ve diğer tekstil 
ürünlerinin üretiminden oluşmakla birlikte bu sektörlerde elde edilen çıktılar 
başkaca sektörler tarafından girdi olarak da kullanılır. Genel olarak, tekstil ve 
hazır giyim sektöründeki Ar-Ge faaliyetleri yenilikçi ürünlerin ya da üretim 
süreçlerinin yaratılmasına katkıda bulunur (OECD, 2004). Ar-Ge 
faaliyetlerinin temel hedefi, Ar-Ge sonuçlarından rekabet avantajı elde etmek 
ve firmanın performansını artırmaktır (Shin vd., 2009). 

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmalarının Ar-Ge faaliyetleri ürünle 
veya üretimle ilişkili olarak iki başlık altında değerlendirilebilir (Kaufmann 
ve Kroszner, 2002; OECD, 2004). Ürünle ilgili Ar-Ge çalışmaları, bu 
sektördeki firmaların rekabet gücünü daha yüksek katma değer elde 
etmeleriyle fiyat bazlı rekabetini artırabilir. Üretimle ilgili Ar-Ge çalışmaları, 
daha gelişmiş üretim ekipmanlarının üretim süreçlerinde kullanılmasıyla, 
verimlilik, üretimde çok yönlülük ve kalite gibi alanlarda daha yüksek 
seviyelere ulaşılmasını sağlar (OECD, 2004). Üretimle ilgili Ar-Ge, tekstil ve 
hazır giyim sektöründeki firmalarının daha cazip fiyatlardan satış yapma 
imkanını artırmasıyla firmalara rekabet avantajı sağlar (Pegels ve 
Thirumurthy, 1996). 

Ulusal anlamda tekstil ve hazır giyim sektörünün olgunlaşması, 
endüstrinin Ar-Ge’ye bağımlılığını arttırır. (Fedderke ve Schirmer, 2006). 
Düşük maliyetli üreticiler üzerinden ortaya çıkan baskı, gelişmiş 
endüstrilerde daha fazla verimlilik ve yüksek katma değerli ürün elde 
edebilmek için Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek zorunlu kılar (Pegels ve 
Thirumurthy, 1996). Örneğin, Çin tekstil ve hazır giyim sektörü temel olarak 
düşük katma değer ve yoğun emekle ilişkilendirildiğinden, Ar-Ge 
faaliyetlerinin rekabet gücüne katkısının Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık 
gibi gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğu söylenebilir (Yang vd., 2010). 
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Tekstil ve hazır giyim sektörü Ar-Ge yoğunluğu ve yenilik yeteneği 
bakımında genellikle “düşük teknolojili” üretim yapan sektör olarak kabul 
edilir (Harris ve Halkett, 2007; Hirsch-Kreinsen, 2008). Ancak, bu genel 
kabulün aksine Avrupa’nın farklı bölgelerinde bulunan tekstil ve hazır giyim 
firmalarında Ar-Ge ve yenilik performansı açısından farklı bir tablo söz 
konusudur. Bu firmalarda yeni ürün veya mevcut girdiler için yeni 
kombinasyonlar geliştirme ve emek verimliliğini artırmak üzere üretim 
teknolojilerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapılmaktadır (Dachs vd., 
2011).  

Bir başka açıdan, tekstil ve hazır giyim sektörünün “düşük teknolojili” 
üretim yapısı teknolojik olmayan yeniliklerin önemini artırmaktadır. Çünkü 
tekstil ve hazır giyim ürünleri sadece somut olmanın ve fiziksel işlevselliğin 
yanı sıra sembolik, somut olmayan, duygusal bir yanı da vardır (Ravasi ve 
Lojacono 2005; Di Maria ve Finotto 2008). Tekstil ve giyim ürünleri, 
tüketicinin kişiliğini ve kimliğini ifade eder, başkalarından veya belirli bir 
gruba üyeliğini göstermek için kendini ayırt etmesini sağlar. Bu özellikler 
firmaların ürünlerini rakiplerinden ayırt etmelerine ve ürünlerinin katma 
değerini artırmaya yardımcı olur (Dachs vd., 2011). Aslında yeni bir ürünün 
oluşturulması teknolojik olan ve olmayan yeniliklerin bir araya gelmesine 
bağlıdır.  Teknolojik olmayan yeniliklerin başında ise tasarım ve pazarlama 
yenilikleri gelmektedir. Örneğin, bir ürünün üretiminde çeşitli ipler, renkler, 
kumaşlar veya dokuma teknikleri kullanılabilir. Bu durum teorik olarak çok 
sayıda ürün kombinasyonuna imkan tanır. Hatta, bazı firmalarda tasarım 
alanında istihdam edilen çalışanların sayısı teknolojik yenilik ve Ar-Ge 
alanında istihdam edilen çalışanların sayısına eşit olabilmektedir (Dachs vd., 
2011). 

ALAN ARAŞTIRMASI  

Bu çalışmada Denizli ilinde tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ortaya konulmasına 
yönelik derinlemesine görüşme ve anket teknikleri kullanılarak alan 
araştırması yapılmış ve 86 firmanın verilerine ulaşılmıştır. Firmaların genel 
profillerine ait bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. Görüşmeye yapılan 
firmaların ortalama firma yaşı 23 ve bu firmaların yaşları 2 ile 41 arasında 
değişmektedir. Görüşme yapılan firmaların yerli sermaye oranı % 94 
ortalama öz sermayesi yaklaşık olarak 5 milyon TL, ortalama satışı 41 milyon 
TL ve firmaların ortalama ihracat yapma oranı % 36,8 olarak hesaplanmıştır. 

Görüşme yapılan firmaların ortalama çalışan sayısı 104 olarak 
hesaplanmıştır. Bu firmaların kadın erkek istihdam dağılımına baktığımızda 
% 55,5’i kadın, % 44,5’i ise erkek çalışan tespit edilmiştir. Bu firmaların 
çalışanların % 0,7’si Ar-Ge departmanında, % 8,9’u yönetim kademesinde ve 
% 90,5’i de üretimde çalışmaktadır. Çalışma kapsamındaki firmaların 
işgücüne ödenen ortalama ücret 2.352,20 TL olarak hesaplanmıştır. İstihdam 
edilenler arasında Ar-Ge de çalışanların ortalama ücreti 3.811,538 TL, 
yönetimde çalışanların ortalama ücreti 2.881,618 TL, üretimde çalışanların 
ortalama ücreti 1.713,605 TL olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 1 Görüşme Yapılan Firmalara Ait Genel Bilgiler 

 Değerler 

Ortalama firma yaşı 23 

Ortalama öz sermaye payı (TL) ₺4.868.255,81 

Yerli sermaye oran (%) 94 

Ortalama satışlar (TL) ₺32.272.441,86 

Ortalama çalışan sayısı 104 

Ortalama ücret ₺2.352,20 

Ortalama ihracat oranı (%) 36,8 

 

Tablo 2’de Görüşme yapılan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle 
ilgili bilgiler yer almaktadır. Firmaların Ar-Ge departmanlarının ortalama 
yaşı 7 olan firmaların 2 ile 13 yaş arasında değişmektedir. Bu firmaların 
toplam satışların içinde Ar-Ge harcamaları % 2,3 ile yeni veya iyileştirilmiş 
ürün yeniliği % 31,6 ve yeni veya iyileştirilmiş süreç yeniliği % 36 iken fason 
üretim % 69,4 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2 Görüşme Yapılan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri 

Değişkenler Değerler 

Firmaların AR-GE harcamaları (%) 2,3 

Firmaların ürün yeniliği (%) 31,4 

Firmaların süreç yeniliği (%) 36 

Firmaların ortalama fason üretimi (%) 69,4 

 

Tablo 3’te Görüşme yapılan firmaların alt sektör bazında Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu firmaların toplam satışların 
içinde Ar-Ge harcamaları % 2,3 olarak tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamaları 
yapan sektörler sırasıyla ev tekstili sektörü (% 1,05), havlu dokuma sektörü 
(% 0,44), havlu bornoz sektörü (% 0,25), konfeksiyon sektörü (%0,08) 
gelmektedir. Alt sektörlerde iplik sanayi sektöründe ve ham bez dokumada 
Ar-Ge harcamaları yoktur.   

Görüşme yapılan firmaların yeni ya da iyileştirilmiş ürün yeniliği % 31,4 
olarak tespit edilmişve alt sektörlerde en az yeni ya da iyileştirilmiş ürün 
yeniliği yapan iplik sanayi sektörü (% 1,3) iken en fazla yeni ya da 
iyileştirilmiş ürün yeniliğini ev tekstili sektörü (% 12,7) olmuştur. Ardından 
sırasıyla yeni ya da iyileştirilmiş ürün yeniliğiham bez dokuma sektörü (% 
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6,3), havlu dokuma sektörü (% 5,1), havlu bornoz sektörü (% 3,8), 
konfeksiyon sektörü (% 3,8) olarak tespit edilmiştir.  

Görüşme yapılan firmaların yeni ya da iyileştirilmiş süreç yeniliği % 36 
olarak hesaplanmıştır. En fazla yeni ya da iyileştirilmiş süreç yeniliği yapan 
ev tekstili sektörü (% 15,8) ardından sırasıyla havlu dokuma sektörü (% 9,2), 
konfeksiyon sektörü (% 5,3), ham bez dokuma sektörü (% 5,3), havlu bornoz 
sektörü (% 3,9) gelmektedir. Alt sektörlerde iplik sanayi sektöründe yeni ya 
da iyileştirilmiş süreç yeniliği yoktur. 

Görüşme yapılan firmaların fason üretimi % 69,4’dür. Bu firmaların fason 
üretimin yerli veya yabancı firmaya göre dağılımı % 84,4’ü yerli firmalara, % 
12,6’sı yabancı firmalara aittir. Alt sektörlere göre firmaların fason üretimi en 
az olan ev tekstili sektörü (% 21,76) iken en fazla olan iplik sanayi sektörü 
(% 68,75), ardından sırasıyla havlu dokuma sektörü (% 66,05), konfeksiyon 
sektörü (% 53,57), ham bez dokuma sektörü (%5 3,21), havlu bornoz sektörü 
(% 46,78) gelmektedir. Görüşme yapılan firmalara göre fason üretim 
yaptıranlar % 30,6’dır. Fason üretim yaptıranların fason üretim alanı % 37,7 
ile konfeksiyon, 21,3 ile dokuma, %19,7 ile havlu bornoz, %16,9 da diğer 
(nakış, dikiş, boya gibi) tekstil ürünleri alanlarından oluşmaktadır.  

Görüşme yapılan firmalarda alt sektörlerde iplik sanayi sektörü dışında 
her sektörde ihracat yapıldığı gözlenmektedir. İplik sanayi sektöründen 
sonra en az ihracat yapan sektör ham bez dokuma sektörü (% 12,3) iken en 
fazla ihracat yapan havlu bornoz (%2 9,6) sektörü olmuştur. Bu firmaların 
ortalama çalışan sayısı 104 olarak hesaplanmıştır. Alt sektörler bazında en 
yüksek ortalama çalışan sayısı 234 ile havlu bornoz sektörü iken en az 
ortalama çalışan sayısı 12 iplik sanayi sektörü olmuştur. 
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Tablo 3 Alt Sektörün Yenilik, Ar-Ge Faaliyetleri, Fason Üretim ve İhracat 
Oranları (%) 

 
Ürün 
yeniliği 

Süreç 
yeniliği 

Ar-Ge 
Harc. 

Fason 
üretim 

İhracat 

İplik sanayi 
sektörü 

1,3 0 0 68,57 0 

Ham bez dokuma 
sektörü 

6,3 5,3 0 53,21 13,3 

Havlu dokuma 
sektörü 

5,1 9,2 0,44 66,05 16,7 

Havlu bornoz 
sektörü 

3,8 3,9 0,25 46,78 29,6 

Ev tekstili 
sektörü 

12,7 15,8 1,05 21,76 24,6 

Konfeksiyon 
sektörü 

3,8 5,3 0,08 53,57 16,8 

 

Tablo 4’te veriler firmaların yenilik yapıp yapmadıklarına göre 
derlenmiştir. Yenilik yapan firmaların ortalama toplam satışlarının (37,3 
milyon TL) ve ihracatın toplam üretim içindeki payının (% 33,7) yenilik 
yapmayan firmalara göre (28,8 milyon TL-% 23,1) daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Yenilik yapan firmalarda fason üretimin toplam üretim 
içindeki payının (% 32,2) yenilik yapmayanlara (% 78,1) göre daha düşük 
olduğu hesaplanmaktadır. Ayrıca yenilik yapan firmalarda yurtdışı fason 
üretimin payı (% 50,7) daha yüksek iken yenilik yapmayan firmalarda yurtiçi 
fason üretimin (% 86,5) payı daha yüksektir. Yenilik yapan firmaların Ar-Ge 
harcamaları (%2,3), patent (%46,3) ve endüstriyel tasarımı (%31,7) var iken 
yenilik yapmayan firmalarda yoktur. Yenilik yapan firmaların marka 
başvurusu (%56,7) daha yüksek iken yenilik yapmayan firmalarda marka 
başvuru oranı (%36,4) daha düşüktür. 
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Tablo 4 Görüşmeye Katılanların Yenilik Yapan Firmalarla Yenilik Yapmayan 
Firmaların Karşılaştırılması 

Değişkenler Yenilik yapan 
firmalar 

Yenilik yapmayan 
firmalar 

Ortalama satışlar (TL) 37.348.780,49 28.894.444,44 

Ortalama istihdam 148 65 

İhracat payı (%) 33,7 23,1 

Fason üretim oranı (%) 32,2 78,1 

Yerli fason (%) 49,3 86,5 

Yabancı fason (%) 24,3 8,8 

Ortalama fason üretim yaptırma 
oranı (%) 

25,1 15,7 

Ar-Ge harcamaları (%) 2,3 0 

Marka (%) 53,7 36,4 

Patent/faydalı model (%) 46,3 0 

Endüstriyel tasarım (%) 31,7 0 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Alan araştırmasından elde edilen bulgulara göre Ar-Ge departmanı olan 
firma sayısı sadece 13 iken bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının toplam 
maliyet içindeki payı % 2,3’tür. Ürün ve süreç yeniliği yapan işletmelerin 
toplam içindeki payı sırasıyla % 31,6 ve % 36’dır. Firma temsilcileri 
tarafından Ar-Ge faaliyetlerinin düşüklüğünün ana nedeni olarak bu 
faaliyetlerin maliyetinin yüksek olması gösterilmiştir.  

Firmaların yapmış oldukları yenilikler ile Ar-Ge faaliyetlerinin düşüklüğü 
birlikte değerlendirildiğinde, yeniliklerin teknoloji kaynaklı olmadığı 
anlaşılmaktadır. Firmaların yapmış oldukları yeniliklerin ana kaynağı olarak, 
firma sahiplerinin veya yöneticilerinin katıldıkları yurt içi/yurt dışı 
fuarlardan edindikleri gözlemler ve bilgiler gösterilmektedir. Bu gözlem ve 
bilgilerin ürünlere ve/veya üretim süreçlerine adapte edildiği 
anlaşılmaktadır. Ancak bu uyarlamanın genellikle firma yöneticileri veya 
sahipleri tarafından yapıldığı ve tasarım uzmanlarından yeteri düzeyde 
yararlanılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla Denizli tekstil ve hazır giyim 
sektöründe gerek teknolojik gerekse teknolojik olmayan yenilikler 
bakımından, katma değer yaratma kapasitesinin beklenen seviyede ve/veya 
yeterli olmadığı kanaatine varılmaktadır. 

Tekstil ve hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden ev tekstili sektörü 
ürün ve süreç yeniliği ile Ar-Ge harcamaları diğer alt sektörlere göre daha 
fazla ve fason üretim diğer alt sektörlere göre daha az gerçekleşmektedir. 
İhracat payı (% 24,6) ve ortalama istihdam (108) bakımından diğer alt 
sektörlerden (havlu-bornoz sektörü dışında) daha iyi konumdadır. Ev tekstili 
sektörünün bu yapısının fırsata çevrilmesi mümkündür. Sağlanacak 
desteklerle ve teşviklerle gerek ihracat gerekse istihdam bakımından anlamlı 
sonuçlar elde edilebilir. 

Genel anlamda, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin Denizli tekstil ve hazır 
giyim sektöründe anlamlı etkilerinin olduğu ancak yeterli olmadığı sonucuna 
varılmaktadır. Ancak, yeniliklere sadece teknolojik açıdan bakılmamalıdır. 
Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, 
teknolojik olmayan yeniliklerin önemi artmaktadır. Bu doğrultuda, teknolojik 
olmayan yenilik alanlarında profesyonelleşme ile birlikte uzman personel 
istihdamının arttırılması, bu alandan elde edilebilecek kazanımları 
artıracaktır. Dahası, bu sürecin markalaşma ile de desteklenmesi elde 
edilecek kazanımları daha da yükseltecektir.  

Tekstil ve hazır giyim üretimi bu geniş çerçevede detaylı bir şekilde 
planlanmalıdır. Ar-Ge faaliyetlerinin önünü tıkayan günümüz ekonomik 
koşullarında, özellikle tasarım ve markalaşma gibi alanlarda atılım yapılması 
firmaların ve dolayısıyla ülkenin uluslararası rekabet gücüne önemli katkıda 
bulunacaktır.  
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GİRİŞ 

Kadın; erkeği tahrik eden, giyim tarzına dikkat etmek zorunda olan, 
kurban, ayartan ve ayartılan, tecavüzcüsüyle evlenme şansına erişmiş varlık, 
seks objesi, ev hanımı, anne gibi pek çok kavramla ve deyişle 
tanımlanabilmektedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe sözlüğünün, Almanca 
Duden sözlüğünün ve İngilizce Oxford sözlüğünün “yetişkin dişi insan” 
şeklinde belirttiği kadına; sözlükteki tanımından uzaklaşarak farklı anlamlar 
yüklenen başka bir alan da seks işçiliğidir. 

Cinsellik hizmetinin piyasa koşullarında sunulduğu bir hizmet şekli 
olarak görülmekten çok, kadına yaşattığı mağduriyet nedeniyle tartışma 
konusu olan seks işçiliği, kadın üzerinde oluşturduğu değersizleştirmeden 
dolayı bir cinsel şiddet eylemi olarak ülkemizde tartışılmaktadır. Kadın 
kimliğinin değersizleştirilmesi, kadının bedeni kanıt gösterilerek 
etiketlenmesi, kendi hayatını kurgulayabilmesi adına elinde bulunan tek 
değerli şeyin cinsel yönü olduğu gibi bir fikrin toplum tabanına yaygınlaşmış 
olması ve gelecek nesillerin de bu anlayışla yetiştirilmesi kadını 
ötekileştirilmesine yol açmıştır. Toplumda kadın için çizilmiş profilde 
rollerini yaşayan seks işçilerinin hayattaki mücadelelerinin, erkek ve kadın 
ilişkisinden doğan çatışmaların toplumsal boyutta kadın üzerinden nasıl 
kimlik kazandığının sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilmesi bu 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda, yönetmenliğini Michael Glawogger’ın yaptığı 2010 
Avusturya-Almanya ortak yapımı “Fahişelere Güzelleme/Whores’ Glory” 
isimli belgesel ile 2016 yılında Aslı Zengin tarafından yazılan “İktidarın 
Mahremiyeti” isimli kitap nitel veri analiz süreçlerinden biri olan içerik 
analizi ile değerlendirilmektedir. 

Fahişelere Güzelleme filmi, Tayland, Meksika ve Bangladeş olmak üzere 
birbirinden farklı üç ülkedeki seks işçileri ile yapılmış bir belgeseldir. Bu 
konu bağlamında ülkelerdeki yapıyı ve yapı içerisinde bulanan seks işçisi 
kadınların duygu ve düşüncelerini betimlemiştir. 

Zengin 2016 yılındaki çalışmasında ise etnografik bir çalışma deseni 
oluşturmuş ve katılımcı gözlem, anket, mülakat ve metin analizi ile verilerini 
toplamış ve sınıflandırmıştır. İstanbul ili sınırları içinde, Elmadağ, Tarlabaşı, 
Dolapdere ve Aksaray gibi ilçelere giderek örneklem grubuna ulaşmış ve 5 
kadınla görüşme gerçekleştirmiştir.  

Bu çalışma kapsamında iki eserin içerik analizi yapılmıştır. Nitel veri 
analizi süreci, betimsel analiz ve içerik analizi olarak iki temel başlık altında 
toplanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bunlardan içerik analizi, yazılan, 
söylenen, kayıt altına alınan metinlerin, mesajların ya da görsellerin objektif 
bir bakış açısıyla analiz edilmesi sürecini kapsamaktadır (Koçarslan, 2018, s. 
377). Ayrıca, Silverman’a (2001) ve Özdemir’e (2010) göre, bu analiz 
deseninde, araştırmacının konuya ilişkin kategoriler oluşturarak elde ettiği 
verileri bu kategorilere göre sınıfladığı görülmektedir (Tanrıverdi ve Köksal, 
2018, s. 250). Buna göre, yapılan çalışmada, elde edilen veriler, 
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“mahremiyetin kadın yüzü ve fuhuş”, “tarihsel süreçte fuhuş”, devletin 
(cinsel) kıyıları”, “mekân, sağlık ve şiddet”, “metalaşma, damgalanma ve 

iktidar” şeklinde oluşturulan başlıklar altında sunulmaya çalışılmıştır
3

.  

Tarihsel Süreçte Fuhuş 

Fuhşun ülkemizdeki gelişimi ve kültürel yansımalarından bahseden 
Zengin, 17. Yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul’da 
fuhşun görüldüğüne dair bir kaynak bulunmadığını, ilk genelevlerin izinli 
olarak 19. yüzyılda açıldığını belirtmiştir. Müslüman kadınların fuhuş 
yapmasının yasak olduğunu sadece gayrimüslim kadınların çalışmasına izin 
verildiğini, hatta Halit Ziya Uşaklıgil’in Sefile isimli romanının Müslüman bir 
kadının fuhuş yaptığını ele almasından dolayı yasaklandığını da ifade 
etmiştir.  

Süreç içerisinde fuhuş ele alındığında zaman zaman yüz değiştirdiğini 
aktaran Zengin, müşteri profili erkek olan çamaşırhanelerde ya da cariye 
satma adı altında fuhşun tarihte görünmez olmaya çalıştığını, savaş sonucu 
ekonomik zorluk yaşayan kadınların da hayır cemiyetlerinden yardım 
alamayınca fuhşa yöneldiğini belirtmiştir (s.18-22). 

İlerleyen süreçte, zorla yapılan seks işçiliğinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmaların Avrupalı kadınların fuhşa zorlanmasına karşı 
gerçekleştirilen kampanyalar sonucunda 1902 yılında, Paris’te “Uluslararası 
İnsan Ticareti ile Mücadele Bürosu- International Bureau fort he Suppression 
of the Traffic in Persons-”nun kurulmasıyla başlamıştır. 1904 yılında Beyaz 
Köle Ticaretinin Durdurulması için Uluslararası Sözleşme, Batı Avrupa 
devletleri tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşmenin en önemli özelliği fuhuş 
ve kadın ticareti arasındaki bağı ifade etmesi ve soruna yönelik sınırlar ötesi 
bakış açısı geliştirmesidir.  

1933 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan Yetişkin Kadın 
Ticaretinin Durdurulması Sözleşmesi ile kadının rızası olsa bile fuhuş 
amacıyla kadın ticareti yasaklanmıştır. Bu tarihten sonra, 1949 yılında 
Uluslararası İnsan Ticareti Karşıtı Sözleşme imzalanmış, 1980’lerde fuhuş 
devletlerarasında konuşulan bir sorun halini almış ve fuhşun bir kadın 
hakları ihlali ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak 
değerlendiren tartışmalar artmıştır. 1995 yılında, Dünya Pekin 
Konferansında fuhşun zorunlu ve gönüllü olarak ayrımından bahsedilmiş, 
2000 yılında ise, Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine ek İnsan 
Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, 
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin protokol ve insan ticaretinin 

                                                           
3  Seks işçiliği tüm cinsel yönelimlere sahip bireyleri kapsayarak daha geniş bir bakış 

açısı gerektiren bir kavramı yansıtması ile birlikte bu çalışmada, kadın kimliği 
özelinde ele alınmıştır. Her ne kadar kadın kimliği özelinde ele alınmış bir çalışma 
olsa da seks işçiliğinden olumsuz etkilenen bütün bireylere ithaf olunan bir 
çalışmayı okumaktasınız.  
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günümüzdeki tanımı, BM tarafından kabul edilmiştir (Çoşkun, 2018, s. 29-
30). 

Karakışla’nın çalışmasında belirttiği üzere 1920’de 2171 vesikalı kadının 
seks işçisi olarak çalıştığını belirtmiştir (Zengin, 2011, s.24). Zengin’in “seks 
işçileri için devlet tarafından hazırlanan ve bu kadınların sağlık kontrollerine 
ilişkin bilgilerin yer aldığı bir karne” olarak tanımladığı (s. 103) vesikaların 
iptali için ilk karar 2009 yılında verilmiş, ancak bu tarihe kadar seks işçisi 
olarak çalışan kadınların Emniyet’te alınan parmak izlerinin yanına “genel 
kadın” ifadesi konulmuş ve bu kadınlar öldükten sonra bile iki yıl bu 
vesikanın iptali mümkün olmadığından damgalanmışlardır (s. 120). Buradaki 
temel nokta, toplumun bu kadınların değişemeyeceğine ve toplumsal düzene 
ve ahlak normlarına göre yaşamayacağına inanmasıdır.  

Al Mezmaah Çalışma ve Araştırma Merkezi tarafından 2018 yılında 
paylaşılan yazıya göre, Türkiye’de yaklaşık 15.000 kadının kayıtlı ve bu 
sayıdan daha fazla kadının ise kayıtsız olarak çalıştığını ifade etmektedir 
(https://almezmaah.com/english/2018/01/09/licensedprostitution-
flourishes-under-turkeys-erdogan/).  Hürriyet Gazetesi’nin 5 Ekim 2013 
tarihli haberinden alıntı yapan Havocscope Küresel Seks Ticareti Raporuna 
(2015) göre, Türkiye’nin fuhuş sektöründen yıllık 4 milyar dolar kazanç elde 
ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, aynı haberin devamına atıf yapan raporda, 
kayıtlı olarak çalışan kadınların 3000 tanesinin 55 ilde bulunan genelevlerde 
çalıştığını belirtmektedir. 

Bilgi Teknolojileri Kurumunun bir uygulaması olan İnternet Bilgi İhbar 
Merkezi’ne internet ortamında yayınlanan içeriklerin 5651 sayılı Kanunun 8. 
Maddesine göre, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için 
tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve 
imkan sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar için şüpheye düşülen 
noktalarda ihbar edilmesi mümkün olmaktadır 
(https://www.ihbarweb.org.tr/). Türkiye 2015 İnsan Hakları Raporu’na 
göre, İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne yapılan ihbarların % 28’inin fuhuşla 
ilgili olduğu belirtilmiştir 
(https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/Turkiye_2015_in
san_haklari_raporu.pdf). 

Dünya genelinde 42 milyon seks işçisinin olduğu ve fuhuş sektöründen 
yıllık dünya genelinde 100 milyar dolar gelir elde edildiği tahmin 
edilmektedir. Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun seks turizmi için tercih edilen 
noktalar olduğu vurgulanırken, fuhuş yasalarının ülkelere göre değişkenlik 
gösterdiği ifade edilmektedir. Fransa, Kanada, İzlanda ve Norveç gibi 
ülkelerde seks ürünlerinin satılması yasalken seks eylemlerine ödeme 
yapmak yasaklanmıştır. Buna karşın, Türkiye, Avustralya, Avusturya, 
Almanya, Yeni Zellanda gibi ülkelerde ise görece fuhşun yasal olduğu 
görülmektedir (http://worldpopulationre view.com/countries/countries-
where-prostitution-is-legal/). Fuhşun yasal olduğu fiilen kabul edilmese dahi, 
hala açık genelevlerin olması, fuhşun tespit edilmesi zor bir konu olması bazı 
göz yummalara sebep olmaktadır.Ülkelere, toplumlara, hukuki bakış açılarına 

https://almezmaah.com/english/2018/01/09/licensedprostitution-flourishes-under-turkeys-erdogan/
https://almezmaah.com/english/2018/01/09/licensedprostitution-flourishes-under-turkeys-erdogan/
https://www.ihbarweb.org.tr/
https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/Turkiye_2015_insan_haklari_raporu.pdf
https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/Turkiye_2015_insan_haklari_raporu.pdf
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göre farklı yaklaşılan fuhşun, sonuç itibariyle kadını ötekileştirdiği, 
psikolojik, sosyal, sağlık gibi pek çok yönden zarar verdiği yorumuna 
ulaşabilmekteyiz. Ayrıca, seks işçisi olarak çalışan kadınların kendi yaşamları 
hakkında kendi özgür iradeleriyle karar vermekten de uzaklaştıkları ve artık 
konulan kurallara göre yönetildikleri de başka bir gerçeği yansıtmaktadır.   

Mahremiyetin Kadın Yüzü ve Fuhuş 

Seks işçiliği konu olunca; hak, meşrulaştırma, metalaştırılma, şiddet, 
iktidar, sağlık, mekân, damgalanma ve daha birçok başlık söz konusu 
olmaktadır. Devletin mahremi olan bu konu, tarihsel süreçte özellikle bazı 
kırılma noktaları ile kamusal alana taşınmış ve tartışılmıştır.  

Daha önce genelevde çalışan Ayşe Tükrükçü ve Saliha Ermez’in 
İstanbul’dan milletvekili aday adaylığı için yaptıkları başvurunun öncelikle 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından fuhuşun “yüz kızartıcı suçlar” arasında 
sayılmasından ötürü reddedilmesi ve sonrasında Ayşe Tükrükçü ve Saliha 
Ermez’in fuhuşun “yüz kızartıcı suçlar” kapsamında olmadığı vurgulanarak 
itirazları üzerine tekrar başvurularının alınması, ancak yine de yeterli oy 
sayısına ulaşamadıklarını belirterek başlayan Zengin’in kitabında, bu 
deneyimi yaşayan kadınların en büyük başarısının katılım haklarını 
kullanmaları olarak vurgulanmıştır (Zengin, 2016, s. 15). Ayşe Tükrükçü ve 
Saliha Ermez’in “duyulması reddedilmiş söylemleri” kamusal alana taşıması, 
esasen devletin mahrem köşelerinin de görünür kılınması açısından önem 
kazanmıştır. 

Her seks işçisi Ayşe Tükrükçü ve Saliha Ermez gibi tutum 
sergilemeyebilmektedir. Sevencan and Akın (2012, p. 50) tarafından yapılan 
çalışmada, seks işçisi kadınların toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili 
farkındalıklarının az olduğu, özellikle sosyal haklarına ilişkin yetersiz bilgiye 
sahip oldukları belirtilmiş ve görüşme yapılan kadınların sosyal güvenlik 
kapsamında olmanın bir kadın için güç olduğu ve Anayasa’da eşitlik vurgusu 
yapılmasına rağmen gündelik yaşamda maruz kaldıkları kötü davranışlar ve 
tutumlar nedeniyle kendilerini eşit hissetmedikleri yönündeki görüşler 
dikkati çekmiştir.  

Devletin ötekileştirmesi üzerine vurgu yapan Zengin, daha önce siyasi 
parti kurma girişiminde bulunan ve “Ne zaman topluma katılsak, toplumun 
kıyılarına itildik, bu partide herkes dipten olacak” diyen Ayşe Tükrükçü’nün 
namus çerçevesinde topluma katkıda bulunma isteklerinin bir şekilde 
reddedildiği, vesikalı4 çalışmanın önlerine siyasi katılıma bir engel olarak 
çıkarılmış olduğu, buna karşın devletin vergi alarak genelevleri bir yandan da 
kabullendiğini ifade ettiği sözlerini öne çıkarmıştır (s. 16).  

Zengin, kitabında yaptığı aktarımlarda, fuhşu Barry’nin (2000) insanların 
şiddet yaşadığı bir dünya olarak nitelendirdiğini, Pateman’ın (1988) ise 
erkeklerin kadınların bedenlerini yönetme hakkına sahip olduklarını 
düşündükleri bir alan olarak tarif ettiğini belirtmiştir (s. 17). Ayrıca, fuhşa 

                                                           
4 Seks işçisi olarak çalışan kadınların kayıt altına alındığını gösteren bir belge. 
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tüketim kültürü bakış açısıyla yaklaşan feminist yaklaşımların bir kolu, fuhşu 
erkek için ayrıcalık tanıyan bir sosyal yapı, kadınların ise kendi rızaları 
dışında, ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir kimlik kazandırmıştır 
(s. 18). Fuhşun ekonomik yapı üzerinden açıklanmasında, Rubin’nin (1984) 
bir meslek olarak tanımladığı ve Kempadoo’nun (1998) ise, cinsel emeğin 
sermayeleştirilmesi olarak ifade ettiği böylece politik-ekonomik, sosyal, 
kültürel, ekonomik, ulusaşırı değerlendirmek gerektiği vurgusu 
görülmektedir (s. 18).  

Zengin, aynı zamanda kitabında, fuhuş konusunda devletin denetleyici ve 
düzenleyici mekanizmalara sahip olduğunu, seks işçisi kadınların nerede, 
nasıl yaşadığı ve kiminle nasıl cinsel ilişkiye girdikleri konusunda açık ya da 
örtülü kurallara sahip olduğunu ve bu şekilde sınırlarını belirlediği bir 
mahrem alanı olduğunu yorumlamıştır (s. 31). Bundan ayrı olarak, devletin 
mahremiyet alanını evlilik, aile içi ilişkiler, çocuk yetiştirme gibi alanları da 
ekleyerek genişletmiştir (s. 32).  

Kadına şiddet göstermenin başka bir türünü yansıtan seks işçiliğine 
yönelik toplumsal bakışın çok yönlü bir grubu bulunmaktadır. Seks işçisi 
kadını, kadın varlığından soyutlayarak toplumun geleceği için ahlaki bir 
tehlike olarak göre hemcinsler, yine ahlaki tehlike normuna sadık kalmasına 
rağmen seks işçilerinin asıl muhatap grubunu oluşturan erkekler, hukuki 
yapıdaki eksiklikler, devletin şiddeti ve kadını yorumlama biçimi gibi büyük 
bir kümenin aslında kadınlara yönelik cinsel şiddetin daha da 
keskinleşmesine neden olduğu söylenebilmektedir.  

Devletin (Cinsel) Kıyıları 

Zengin, kitabında seks işçiliğini açıklamak için Das ve Poole’un (2004) 
“devletin kıyıları” kavramını ve “devletin cinsel kıyıları” kavramını 
kullanmıştır. Bu kavramı, devletin siyaset alanını toplumdaki belli grupları 
dışlayarak tanımlaması, insanları yasalar ve düzenlemeler aracılığıyla belli 
nüfus grupları altında toplayarak kontrol etmesi ve devletin siyasi kimliği ve 
yasal düzenlemeler üzerinden yaptığı mahremiyet tanımı altında 
açıklamaktadır. Diğer bir deyişle devletin kıyıları, “devletin rasyonel bir 
yönetim tarzı üzerine kurulu siyasi bir düzenleme olarak değil, şiddet ve 
düzenleyici işlevler arasında sürekli ilişki kuran egemen bir iktidar alanı” 
olarak anlamlandırılabilir. Yani; devletin merkezinin dışında kalan aslında 
tam da merkezi kuran bir alan olarak nitelendirilebilir (s. 25-26). 

Seks işçilerini kayıtlı ve kayıtsız olarak nitelendirmek esasen, iktidarın 
mahremiyet /yakınlık ile kurmuş olduğu ittifak olarak değerlendirilebilir 
(Zengin, 2011, s.26). Diğer yandan, Fuhuşla ilgili düzenlemeler, seks işçisi 
kadına ve mekan işletene yönelik olarak uzun süre uygulanmıştır. Pembe 
kimlik almamış trans erkek seks işçilerine ve müşterilere yönelik bir yaptırım 
da söz konusu olmamıştır (Zengin, 2011, s.33). 

Seks işçisi kadınlara biçilen fiyatların; yaşa, kadınların vereceği hizmetin 
şekline ve güzelliğe göre değişken olması, Tayland’da girişi kartlı olan 
profesyonel bir sistemin kurulması ve seks turizminin yaygın olması, 
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Bangladeş ve Meksika’da görece daha kötü koşullarda seks işçilerinin 
çalışıyor olması (Fahişelere Güzelleme, 2010), ülkeler arası değerlendirme 
adına devletin cinsel kıyılarının şekil farklılıklarını analiz edebilmek 
açısından farklı bakış açısı sunmaktadır.  

Zengin, toplumda erkeklerin seks işçisi olarak çalışan kadınları 
tanımlamalarını kendi eşleri üzerinden yaptıklarını ifade etmektedir. 
Çocuklarının anneleri olarak tanımladıkları kutsalın ve kendi mahrem 
alanları içinde belli bir ahlaki sınırla tanımladıkları kendi eşleriyle birlikte 
gerçekleştiremeyecekleri kurgudaki cinsel birliktelikleri görece ahlaki 
sınırları olmayan ve toplumsal olarak herhangi bir rol ve sorumluluk (annelik 
gibi) yüklemedikleri kadınlarla yaşamayı tercih etmektedirler.  

Fahişelere Güzelleme belgeselinde Tayland’daki bir seks turizmi 
müşterisi bu konuyu şu şekilde ifade etmiştir: “Buraya kendime az da olsa bir 
mutluluk satın almaya geldim, en fazla 1-2 saatlik mutluluk, kısa süreli de 
olsa muhabbet edip keyifli dakikalar geçiriyoruz. Bu kızlarla karımı 
karşılaştırmak mümkün değil. Karım benim hayat arkadaşım, iyi kötü 
günlerimiz oldu, birbirimizi çok iyi anlarız.” ifadesi, kutsanan eşlik, annelik ve 
diğer yandan seks işçisi kadınların, eril iktidar için nasıl anlamlandırıldığının 
örneğini oluşturmaktadır.  

Diğer yandan toplumda yaygınca kabul görmüş “milli olmak” teriminin de 
cinsel yaşam özgürlüğü nikah ile uygun bulunmamış bireylerle cinsel yaşamı 
deneyimlemek uygun bulunmayacağı için, genel evler, bahsi geçen terimin 
fiile dökülmesi adına imkân sunmaktadır (s. 45-46). Ayrıca, sağlık sorunları 
sebebi ile duygusal partner bulmakta zorlanan engelli bireylerin de cinsel 
yaşamlarını seks işçileri ile sürdürmeyi tercih edebildikleri (Fahişelere 
Güzelleme örneğinde de betimlendiği üzere) ülkelerarası bir gerçektir.  

Zengin, kitabının içinde “kurumsal sessizlik” isimli bir bölüm oluşturarak, 
bu bölümün içinde seks işçilerinin bulaşıcı hastalıklara karşı muayene ve 
tetkiklerinin yapıldığı hastanedeki gözlem notlarına yer vermiştir. Buna göre, 
hastane yönetiminin ve personelinin seks işçisi kadınlar hakkında konuşmak 
istememeleri dikkatini çekmiştir (s. 49). Yazar, bu bölümde verdiği 
detaylarda kısa da olsa hastane yönetimi ile yaptığı görüşmedeki 
konuşmalara doğrudan yer vermiş ve hastane yöneticisinin kadınlar 
hakkında bilgi vermem gizlilik ve mahremiyet ilkesini bozacağından dolayı 
çalışmanın yasal izni olmadan bilgi vermek istemediği anlaşılmaktadır (s. 51). 
Bir akademik çalışmanın etik kurul ya da komisyon izinlerinin alınması hem 
çalışmacıyı hem de katılımcıyı korumayı amaçlayan bir süreç olduğu 
düşünüldüğünde, bu durum kabul edilebilir görünmektedir. Bununla birlikte, 
yazar çalışma konusunu belirterek İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlara izin 
başvurusu yaptığında, çalışma konusundan dolayı gerekli yasal izni 
alamadığında bahsetmiş ve fuhşun devletin mahrem alanı olduğu ve yasal 
düzenlemelerle hem bu kadınları görünmez kıldığı hem de ilgili kurumları 
sessizleştirdiği yorumunu yapmıştır (s. 52). Yazarın, yaşadığı olumsuz izin 
sürecinden sonra bireysel çabalarla ulaştığı kişiler ve sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla seks işçilerine ulaştığı görülmektedir.  
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Oluşturulan kurumsal sessizlik, devletin genel evlerden vergi alması, ana-
çocuk sağlığı ile ilgili araştırmalara kolay izin verilmesine karşın bu seks 
işçiliğinin araştırılmasının uygun bulunmaması, araştırmacılara sunulan 
protokoller ile “kimin, ne zaman, ne konuşacağının” üzerinde kurulan iktidar 
konunun zorluğunu ve görünür kılınmasının da neden önemli olduğunu 
gösterir niteliktedir. Zengin’e göre (s.56), devletin bilgi ve söz üretimini 
kontrol etmek istemesinin temeli, seçilen konunun devletin mahremiyet alanı 
olmasıdır. Mahremiyet ise bir iktidar kurmaya zemin hazırlamaktadır. Bir 
başka bakış açısı ile eve gelen misafirler yatak odasına girmek konusunda 
tedirgin olabilmektedirler, bunun sebebi oraya atfedilen cinsellik ve 
çıplaklıktır. Seks işçiliği de devletin yatak odası yani mahremidir. 
Konuşulması tedirginlik yaratmaktadır. Bu çıplaklığı örtmek için de 
araştırmacılara sunulan protokoller, kıyafet olarak metaforlaştırılabilir.  

Mekan, Sağlık ve Şiddet 

Zengin, kitabında seks işçilerinin mekânsal olarak da tanımlamalara dahil 
olduğunu belirtmiş ve özellikle kayıtlı olarak çalışan ve kayıt dışı çalışan seks 
işçilerine göre mekânsal bir ayrımın olduğunu ifade etmiştir (s. 70). Bu 
mekanları sadece çalışan kadınlar üzerinden değil aynı zamanda kadın 
satıcıları, müşteriler, polis gibi diğer aktörler için de farklı anlamları olduğu 
tanımlamıştır. Genelevler sınırları ve düzenlemeleri belli sabit ve süreklilik 
gösteren mekanlar olarak tanımlanırken, sokakta çalışan kadınların mekan 
sınırlarını belirsiz hale getirdiğinden ve değişken ve hareketli bir mekan 
algısı olduğundan bahsetmiştir (s. 71). Bu mekan akışkanlığı, biz 
araştırmacılar için kadınlara ulaşmayı da zorlaştırmaktadır. 

Zengin, İstanbul örneklemi üzerinden çalışmasını yürüttüğü için bu ilde 
2001 yılından beri genelev kaydı yapılmadığından seks işçisi kadınların 
sokaklarda çalıştığından ve kadınların polis tarafından yakalanmaları halinde 
geneleve kapatılma kaygısı yaşadığından bahsetmiştir (s. 84).  

Frengi hastalığının toplumda yaygınlaşması sebebiyle fuhşun devlet 
kontrolü altında sunulması önem kazanmış, bahsedilen bu kontrol 
mekanizmasının sadece, buralarda çalışan kadınların kayıt altına alınması ile 
sağlanmadığı, genelevlerin mekânsal olarak da belli koşullara uyması 
gerektiği görülmektedir. “Namus sahibi” ailelerin yaşadığı evlerin yanında ya 
da karşısında açılamayan genelevlerin mekan kısıtlamasına da tabii oldukları 
ifade edilmektedir (s. 23). 

Seks işçisi olarak çalışmanın şiddetin her türlü şeklini doğrudan kabul 
etmek ve bu şiddet türlerine maruz kalmak anlamına geldiğini yorumlayan 
Zengin, bu kadınların maruz kaldıkları tecavüz, dayak ya da cinayetin 
bahsedilen şiddet türlerinden dolaysız halleri olduğundan ve medyadaki 
yansımalardan, toplumun davranış ve tutumlarından ve mevzuattan kaynaklı 
olarak ise dolaylı şiddet türlerine maruz kaldıklarından bahsetmiştir (s. 89). 
Bu kadınlar şiddeti kabul etmekle birlikte toplum tarafından şiddeti hak 
ettikleri yönündeki algıya da maruz kalmaktadırlar (s. 91). Bunu, Das ve 
Kleinman’dan yaptığı atıfla, şiddetin toplumsal düzeni sağlamada ve normal 
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olanı kurgulamada bir araç olduğundan bahsetmiş ve bu düzenin sağlanması 
noktasında şiddetin bazı noktalarda toplum tarafından görmezden 
gelinebildiğini vurgulamıştır (s. 90).  

Batı (2008) tarafından yapılan çalışmada, seks işçilerinin para vermemek 
amaçlı, istem dışı ilişkiye zorlama, sadece hayat kadını olmaları gibi 
nedenlerle fiziksel şiddete, çalışmaya zorlama, korkutma, tehdit, toplum 
tarafından dışlanma gibi farklı psikolojik şiddet türlerine de maruz kaldıkları 
görülmüştür. “Burada okumuşu da okumamışı da aynı davranır.”, Buraya gelen 
erkek hayvan gibidir, kendi zevkini düşünür, kadının bir önemi yoktur.” 
(Fahişelere Güzelleme) şeklinde ifade eden seks işçileri esasen insani 
olmayan şiddet içerikli tutumlarla sıkça karşılaşabildiklerini de ifade etmiştir. 

Çoker (2017, s. 8) tarafından yapılan çalışmada, kötü yaşam koşullarına 
sahip ve tecavüz, darp, saldırı, işkence gibi sözel ve fiziksel pek çok şiddet 
türüne maruz kalan seks işçilerinin psikolojik sağlıklarını korumak için alkol 
ve maddeyi bir stresle başa çıkma aracı olarak kullandıkları belirtilmiştir.  

Seks işçiliği ile ilgili önemli bir diğer konu ise sağlıktır. Şimşek (2011, s. 
122-125) tarafından yapılan çalışmada, cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
noktasında özellikle istenmeyen ve erken yaşta gebelikler ve sağlıksız 
düşükler açısından seks işçilerinin öncelikli risk grubu içinde yer aldıkları 
belirtilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu anlamda yansımaları 
düşünüldüğünde, kadınların eğitim seviyesinin düşük olması, sağlık 
hizmetlerine etkili erişim sağlayamamaları, üreme sağlık hizmetlerine 
erişememeleri, fiziksel, cinsel, ekonomik açıdan pek çok şiddet türüne maruz 
kalmaları şeklinde kadın sağlığını ve buna bağlı olarak da toplumsal sağlığı 
olumsuz etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır.  

Metalaşma, Damgalanma ve İktidar 

Seks işçileri çoğu zaman doğrudan ya da dolaylı şiddete maruz 
kalabilmektedirler. Toplumun seks işçilerini kabul etmemekte, bunun 
nedenlerinden önemli olan bir tanesi ise, “namussuz” bir kadının “namuslu” 
bir kadını yoldan çıkararak “kötü yola” düşürme potansiyelinin olmasıdır (s. 
104). Yaşadıkları stigmayi bir seks işçisi şu şekilde ifade etmektedir “Bizi 
dışarıda itip kakıyorlar, oysa bu insanlar bizim müşterimiz. Dışarıda bizden 
iğreniyorlar ama burada vücutlarımıza aşıklar.”(Fahişelere Güzelleme). Bu 
damgalanma süreci ve güvenlik kaygıları kadınların sadece kendilerine 
tanımlanan bölgeden, evden pek çıkmamasına, çıksa dahi insanlara karşı para 
kazandıkları işleri hep farklı ifade etmelerine sebep olabilmektedir.  

“Hayat kadınları toplumun ahlaki ve sosyal dokusuna tehdit olarak 
görülüyorlar” (s. 107) fakat bu alan diğer yandan devletin de vergi aldığı bir 
alan olma niteliğini taşımaktadır. Toplumun belirlediği namus kodlarına 
göre, şiddetin kadınların yaşamındaki yeri özellikle seks işçileri açısından 
meşruiyet kazanmakta ve her fırsatta uygulanabilir hale gelmektedir (s. 
101).Toplumsal ahlaki sınırlarını da kadın üzerinden tanımlayan Zengin, 
kadınların giyim tarzı, topluluk içindeki davranışları ve konuşma biçimleri 
üzerinden toplumun kadınları “iyi kadın”, “kötü kadın” olarak tanımladığını 
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belirtmiştir (s.74). “Eğer bir kadın -hafif- davranmayı göze alıyorsa …, aynı 
zamanda erkeğin cinsel tacizini de hak etmiş sayılır” ifadesi ile namus 
kavramının kadının üzerinden yapıldığını ve kadınların belli kalıplara göre 
aslında toplumda var olduğunu vurgulamaktadır (s. 75). 

Seks işçilerinin maruz kaldığı damgalanmanın ev kiralamada, iş 
hayatında, evlenme, sağlık hizmetlerinin kullanımı gibi günlük yaşam 
deneyimlerinde sıklıkla görünür olduğu vurgulanabilmektedir (Sevim, 2018, 
s. 469). Hatta, Zengin (s.36) genel evde çalışmak isteyen kadınların sağlık ve 
güvenlik üzerinden yürüttükleri kamusal pratikler esnasında, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ve damgalanma ile çokça karşılaştıklarını da ifade etmeye 
çalışmıştır.  

Gökengin, Çalış ve Öktem (2017, s. 17) tarafından yapılan çalışmada, seks 
işçilerinin, hakkında dedikodu yapılması, sözel taciz/tehdit/incinme, aile 
aktivitelerinden dışlanma, HIV durumu nedeniyle cinsel olarak istenmeme, 
sosyal aktivitelerden dışlanma, sağlık hizmetlerinden ya da aile planlaması 
hizmetlerinden faydalanamama, iş/gelir kaybı gibi damgalanma türlerine 
maruz kaldıkları görülmüştür. Bu damgalayıcı ve dışlayıcı tutum ve 
davranışların örneklem grubunda, suçluluk, utanç hissi, uzaklaşma gibi 
olumsuz psikolojik ve davranışsal etkilere yol açtığı, yine aynı çalışmanın 
bulgularında görülebilmektedir. 

Seks işçileri damgalamalarının yanında bedenleri de metalaştırılmakta ve 
bu meta iktidarın bir unsuru haline gelmektedir. Zengin’in görüşme yaptığı 
kadınlardan biri genelevde çalışma sürecinde regl dönemlerinde bile izinli 
olmadıklarını belirterek kendilerini köle olarak tanımlamıştır (s. 109). Bu 
durum, kadın benliğinin yok edilerek metalaştırıldığını ifade etmektedir. 
Çalışmasında bir seks işçisi bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: “Kadınlar 
kazanılan paranın kaynağı oldukları için, bedenleri de patron ve vekiller 
tarafından maksimum karın elde edilebileceği birer makine olarak görülür” (s. 
112). 

“Kızları önce siz birlikte olarak test ediyor musunuz?” diyerek seks işçisi 
kadınları adeta bir makinaymışçasına nitelendiren müşteriye, “Biz 
üstlerinden geçersek bir daha bize itaat etmezler” (Fahişelere Güzelleme) 
diyerek cevap veren mekan sahibinin iktidar yapılandırması çok net 
gözlemlenebilmektedir. 

Zengin’İn 50’li yaşlarda iki emekli seks işçisi ile görüşme yapmış olması 
fakat Tayland’da bir seks işçisinin “30 yaşında işi bırakmam gerek” cümlesini 
kurması, devletin bu konu üzerinden bir turizm algısı geliştirmesinin kadın 
bedeni üzerindeki benlik algısının ve varoluş kaygılarının tezahürü için 
anlamlıdır. Diğer yandan belgeselde, sevgilisi olduğunu belirten ve 
sevgililerinde işten geldikten sonra cinsel birliktelik yaşamak istediğinden 
yakınan seks işçileri, nasıl seks konusunda edilgen objelere döndüklerini 
betimlemiştir.  
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Genel ev müşterisinin “Burada kerhane olmasa, normal kadınlar sokakta 
yürüyemez, erkekler önüne çıkan kadına tecavüz eder, hayvanlarla iş tutar.” 
demesi, yarattıkları cinsel eril iktidarı meşrulaştırmaktadır.  

Bangladeşli bir mekan işleteni yanında çalışan seks işçisine şöyle bir 
öğretide bulunmuştur; “Müşterilerinin her istediğini yapmak zorunda değilsin. 
Vücudumu satıyorum, ruhum satılık değil de. Beni bir noktaya kadar 
kullanabilirsiniz ama sınırlarımı aşamam de.” Burada bedenin nasıl para ile 
takas edilebilecek bir nesne haline dönüştüğünün derinlemesine 
düşünülmesi gerekmektedir. Paranın karşılığı ederin beden olması tezahür 
edilmekte zorlanılan bir metalaşma sürecidir. Genellikle formu değişse de 
kadınların hep bir camekan gibi kendilerini sergileyerek tercih edilmelerini 
sağlamakla yükümlü olmaları da benzer sürecin de sonucudur. 

Tartışma ve Sonuç 

Betimlenmeye çalışılan seks işçiliği esasen toplumsal cinsiyet 
tartışmalarından bağımsız olarak konumlandırılamaz. Zengin, toplumsal 
cinsiyetin sosyokültürel yapıya göre şekillendiğini ve kimlik, değer, prestij, 
akrabalık ilişkilerindeki yer, sosyal hiyerarşideki yere göre temsiliyet 
kazandığını vurgulamıştır. Dolayısıyla, toplumda kadına ve erkeğe biçilen 
rollere uygun yaşamanın değerli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, yasal ve 
kurumsal uygulamaların da toplumda belirlenen cinsel davranışlara göre 
çerçevelendirildiğini belirtmiştir (s. 99). 

2016 Dünya Ekonomik Forum Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, 
cinsiyet eşitsizliği açısından 144 ülke içinde Türkiye 130. Sırada yer alırken, 
kadınların eğitime katılımı açısından 119. Sırada, siyasete katılımların 
açısından 113. Sırada, ekonomik katılım ve fırsatlar açısından ise 129. sırada 
olduğu görülmektedir (http://eca.unwomen.org/en/where-we-
are/turkey).Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından koordine edilen ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edilmesi amacını taşıyan 
“HeForShe” hareketini destekleyen 2019 yılı itibariyle 2 milyondan fazla 
kişinin olduğu ve harekete destek veren ülkeler sırasıyla, Hindistan, Ruanda, 
Kongo- Kinshasa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kamerun olarak 
sayılabilmektedir. Bunun dışında, bu harekete destek veren Türkiye, 
Yunanistan, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi Avrupa 
ülkelerinin yüksek katılım sağladıkları görülmektedir 
(https://www.heforshe.org/tr). 

Bununla birlikte yaşamsal döngü içerisinde var olan ve sosyal sorun 
olarak da betimlenebilen birçok faktör, seks işçilerinin profili incelendiğinde 
karşımıza çıkmaktadır. Aydın ilinde, geneleve kayıtlı 44 kadın ile yapılan 
çalışmada, çalışmaya katılan kadınların %32,6’sının ise parçalanmış ailelere 
sahip olduğu, % 47,8’inin çocukluk döneminde şiddete maruz kaldığı, % 47, 
8’inin alkol kullandığı belirlenmiştir (Ünsal & Çetinkaya, 2017, p. 25). Aynı 
çalışmada, çocukluk döneminde anne ve babalarıyla birlikte yaşayan 
kadınların psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu ve diğerleriyle 

http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey
https://www.heforshe.org/tr
file:///C:/Users/User/Desktop/GAZİANTEP/0000%20SOSYAL,%20BEŞERİ%20VE%20İDARİ%20BİLİMLER%20ALANINDA%20ARAŞTIRMA%20VE%20DERLEMELER/Demet%20AKARÇAY%20ULUTA%20-Elmas%20AKIN%20ALTINCI/2019%20seks%20işçiliği%20%20tam%20metin%20son.docx%23_ENREF_7


Demet AKARÇAY ULUTAŞ, Elmas AKIN ALTINCI                   31 

olumlu ilişkiler geliştirmeye daha yatkın oldukları görülmüştür (Ünsal & 
Çetinkaya, 2017, p. 27).  

Kadınlar birçok farklı sebeple seks işçisi olma yoluna gitmiş 
olabilmektedirler. Fahişelere Güzelleme ‘de (2010) 3 farklı ülke özelinde 
verilen örnekler ile ülkemiz örnekleri değerlendirildiğinde, farklı 
sosyopolitik, sosyokültürel süreçler olsa dahi seks işçisi kadınların çoğu için 
ekonomik yetersizliklerin bu işi yapma noktasında motive ettiğinin net bir 
gerçek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine belgeselde betimlendiği 
üzere, Kadınların bazıları sevdikleri bir eylemi yapıp üzerine para aldıkları 
için mutlu olduklarını ifade ederken, bazıları da onurlarını ayaklar altına 
aldıklarını fakat mecbur kaldıklarını ifade etmektedir. Kadınların yaptıkları 
işi neden tercih ettikleri ve nasıl anlamlandırdıkları bu bağlamda 
farklılaşabilmekte iken iktidarın mahrem kıyılarında aynı piyon oldukları, 
iktidar güç için anlamlandırmalarının farklılık göstermediği bir gerçektir.  

Meksika ve Tayland örneğinde belirtilen diğer bir konu ise genç 
kadınların, lise öğrencilerinin daha çok tercih edilen seks işçisi olmaları, 
fuhuş uygulatıcısı erkeklerin kadınları önce küçük köylerde kendine aşık 
ederek sattıkları mekâna sürüklemeleri veyahut evsiz kadınları seçerek ev 
vaadinde bulunmaları, ülkemiz özelinde de karşılaşılan bir “kaynak temin” 
sürecidir.  

Çalışmada, içerik analizi sonucu ortaya çıkan temalar ifade edilmiştir. 
Bahsi geçen hak, meşrulaştırma, metalaştırılma, şiddet, iktidar, sağlık, mekân, 
damgalanma gibi birçok kavram için Zengin (2016) şemsiye kavram olarak 
“iktidarın mahremiyeti” kavramını kullanmıştır. Fahişelere Güzelleme 
belgeselinde bir müşterinin başka bir müşteriye yönelttiği “karın seni mutlu 
etmiyor mu?” ifadesi ise cinsel birlikteliğin, eşler arasında dahi kadını 
metalaştıran, erkeğin mutluluğu üzerinden biçimlendiren iktidarın benzer 
örneklerini ifade etmektedir. 

Fuhuş tarihsel süreçte, iktidarın mahrem alanı olarak kalmıştır. Bireyler 
için de bu yansıma tezahür etmiştir. Bireylerin yarattıkları benlikleri için de 
genelev müşterisi olmak bir mahrem oluşturabilmekte ve bu tercihlerini 
ifade etmekten dahi utanabilmektedirler. Bahsi geçen birçok faktör ve 
karmaşık yapı sebebiyle seks işçiliği mikro, mezzo, makro çalışan sosyal 
hizmet uygulamasının çalıma alanları arasında yer almalıdır. 

Fuhuşla Mücadele Komisyonu bünyesinde, il düzeyinde sağlık ve sosyal 
yardım müdürü, polis amiri, ahlak zabıta memuru, doktor ve sosyal hizmet 
uzmanı bulundurması gerekmektedir (Zengin, 2011, s.33). Bu gereklilik, 
uygulama noktasında alanın sosyal hizmet bakış açısına duyduğu ihtiyacı 
ifade etmektedir.  

Her türlü eşitsizlikle mücadele etmek ve değişimi sağlamak gibi rollere 
sahip olan sosyal hizmet mesleği ve disiplini sosyal adalet ve insan hakları 
ilkelerine dayalı olarak müdahalelerini gerçekleştirmekte ve feminist 
modelin bu disipline ilişkin uygulamalarında cinsiyet körü (gender blind) 
olarak hareket etmesini eleştirdiği görülmektedir. Bu bakış açısıyla yola çıkan 
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feminist sosyal hizmet uygulamalarının kadın deneyimlerine odaklandığı ve 
buradan hareketle de toplumsal cinsiyet algısının getirdiği sorunlara yönelik 
çözüm önerisi üretmeye çalıştığı görülmektedir (Buz, 2009, s. 53). Buz (2009, 
s. 62), seks işçileriyle yapılacak sosyal hizmet çalışmalarının emek sömürüsü, 
istismar, şiddet ve cinayet mağduru olarak ve seks işçiliğinin mesleki bir 
tanımlamasının olmamasından dolayı maruz kalınan yasal, politik ve 
toplumsal düzlemden kaynaklanan çıktılar şeklinde iki önemli nokta üzerine 
yoğunlaştığını özetlemiştir.  

Seks işçiliği konusunu farklı gruplar özelinde değerlendirmek için farklı 
deneyimleri ele almak gerekmektedir. Bu açıdan, göçmen statüsündeki 
kadınların seks işçisi olarak çalışması, toplumda zaten kabul edilmeyen 
ahlaki normlara aykırı olarak belirtilen bir çalışma şeklinin göçmen 
statüsünün getirdiği yasal dayanakları da sertleştirmektedir (Üstübici, 2011, 
p. 4). Seks işçisi olarak çalışan göçmen kadınların sınır dışı edilme 
durumlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yine karşımıza kadın 
ya da insan kimliğinden çıkarak aslında bir suç unsurunu temsil ettikleri 
görülmektedir. Bu suç unsuru ülkemizde aslında çalışan kadınlar için bu 
şekilde ifade edilmemesine rağmen, kadının göçmen statüsünü taşımasıyla 
birlikte suç unsuruna dönüşmektedir. 

Sosyal hizmet uzmanının kişisel değerlerinden ayrılarak seks işçiliğini ve 
toplumsal cinsiyet algısını değerlendirmesi ve insan hakları bağlamında 
çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir. Cankurtaran ve Beydili (2016, s. 160) 
tarafından yapılan çalışmada bu durum, seks işçisi olarak çalışan kadını 
yaptığı iş nedeniyle “ahlak dışı” olarak değerlendiren bir uzmanın bu kadının 
çocuğunun kurum bakımına alınarak annenin toplum tarafından kabul 
edilmeyen yaşam tarzından uzakta tutulması kararını vermesi kendi kişisel 
değerlerini ön plana aldığını ve elindeki uzmanlık gücünü çocuğun yüksek 
yararı için kullanmaktan ziyade ayrımcılık aracı olarak kullandığını 
gösterebilmektedir.  Diğer yandan araştırmacıların erkeklik çalışması da seks 
işçiliği konusuna katkı sunacak yeni çalışma önerisi olarak ifade edilebilir.  

Sonuç olarak; Sosyal hizmet uygulamaları açısından değerlendirildiğinde, 
seks işçiliği özelinde temelde iki bakış açısıyla sosyal hizmet uygulamaları 
gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi, seks işçisinin yoksulluk, 
ekonomik ve politik faktörlerin ve seks veya insan ticaretinin etkisiyle zorla 
çalıştırılmasının önüne geçilmesi şeklinde görülmektedir. İkincisi ise, seks 
işçilerinin yaptıkları iş nedeniyle maruz kaldıkları dışlanma, mesleki 
tanımlarının ve sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle yaşadıkları 
sorunların engellenmesidir (Buz, 2009, s. 62).  Seks işçiliği sürecinin 
açıklanması noktasında; karmaşık yapısı, ötekileşme ve insan haklarına 
aykırı uygulamalar vb. birçok değişken devreye girmekte ve bu değişkenler 
“insan onuruna yaraşır çevresi içinde birey yaşamı” odağında hareket eden 
sosyal hizmet bilim ve mesleği ile açıklanıp çözümlenebilmektedir. Bu 
bağlamda, seks işçisi olarak çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının 
korunması, iş güvenliği içinde temel alanlardan biri olarak değerlendirilmesi 
gerekliliği, toplumsal olarak da kadına yönelik damgalama ve ötekileştirme 
doktrinin yok edilmesi önem taşımakta; kadının sadece bir insan olarak 
değer görmesi, isteklerine ve haklarına saygı gösterilmesi, para karşılığı ile 
basitleştirilmemesi gerekmektedir. 
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Giriş 

Günümüzde toplumsal yaşam, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
hızlı bir değişim içerisindedir. Bu değişimin sebeplerinden biriside, insan 
bilgisinin çoğalması, derinleşmesi ve tüm dünyaya hızla yayılmasıdır. 
“Değişim çağında yaşıyoruz.” söylemi bilgideki bu hızlı değişimden dolayıdır. 
Tarihsel süreçte toplum yaşamında önemli değişimler, başta bilim ve 
teknikteki ilerlemeler olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel gibi birçok 
nedenden dolayı gerçekleşmektedir. Dünyamız teknolojik gelişmelerdeki 
sıçramalarla, belirli dönemlerde büyük atılımlar yaşarken, bu atılımlar 
ülkelerin ekonomik gelişmişliklerini ve sosyal yapılarını önemli oranda 
etkilemektedir (MEB, 2017:1). Günümüzde birçok alanda olduğu gibi eğitim 
sistemleri de bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmelerden 
etkilenmektedir. Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan toplumların 
kalkınmasında önemli bir rolü bulunan eğitim sisteminin, öğrenen, öğretmen 
ve program şeklinde üç temel öğesi bulunmaktadır (Gözütok, 2003:44). 
Eğitim sisteminde bahsi geçen bu üç öğenin hedefe yönelik uyum içerisinde 
olmasıyla verimlilik ve etkililik gerçekleşmektedir. Eğitim sistemlerinde 
bulunan bu üç öğe aynı oranda önemli ve değerlidir, dolayısıyla birini 
diğerinden üstün tutmak söz konusu değildir (Üstüner, 2004:63). Eğitim, 
mevcut değerleri yeni kuşaklara aktarmak, sosyalleşmeyi sağlamak, bireysel 
yetenekleri keşfetmek gibi birçok önemli işlevi yerine getirmektedir. Eğitim 
sisteminin bu temel işlevi, etkin olarak yerine getirebilmesi sistem 
içerisindeki öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Bu nedenle bir ülkede eğitimle 
ilgili çıktıları iyileştirmenin yolu, öncelikle öğretmen niteliklerini 
geliştirmekten geçmektedir (MEB, 2017:1). 

Bilgi çağında öğrencilerinin, belirlenen hedeflere ulaşmasında 
öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerin bu görevleri 
yapabilecek yeterlilikte olabilmelerini sağlayan önemli unsurlardan birisi de 
öğretmen yetiştirme programlarıdır (Tan Şişman,  2017:1303). Öğretmenlik; 
bir milletin ve ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğunu üzerine alan özel 
bir ihtisas alanıdır. Bir öğretmen, yeterli alan bilgisine, genel kültür bilgisine 
meslek bilgisine sahip olur, nitelik bakımından iyileşirse eğitim ile ilgili 
çıktılarda iyileşmekte ve eğitim sistemi temel işlevini tam anlamıyla yerine 
getirebilmektedir (MEB,2017:1). Kavcar’ın da (1982:197) belirttiği gibi bir 
eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletecek olan öğretmenlerin nitelik ve 
niceliğine bağlıdır. Bir ülkenin, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve bilimsel 
alanlarda gösterdiği gelişim ve ilerlemenin temelinde yetiştirdiği öğretmen 
gücünün niteliği önemli rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki, gelişmiş 
ülkelerin en önemli hedeflerinden biri nitelikli öğretmen yetiştirebilmektir 
(YÖK, 2007:36).  

Ülkemizde, Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde “özel bir ihtisas 
mesleği” olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğine hazırlıkta “genel kültür”, 
“özel alan eğitimi” ve “pedagojik formasyon” olmak üzere belirlenmiş üç 
temel alana yönelik lisans eğitimi almak zorunludur (MEB, 1973, 3.Kısım, 
Madde 43). Ülkemizde öğretmen eğitiminin iyileştirilmesine dönük yapılan 
düzenlemeler yüksek öğretim kurumu başkanlığı tarafından farklı tarihlerde 
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gerçekleştirilmiştir. Geçmişten günümüze öğretmen eğitimi alanında 
gerçekleştirilen bu düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının temelinde 
nitelikli öğretmen profili oluşturma ve bu profili çağın gerekliliklerine göre 
sürdürülebilir kılma hedefleri yer alsa da, ilgili alan yazında bu hedeflerin 
henüz tam anlamıyla gerçekleştirilemediği de açıktır (Atanur Baskan, 
2001:23; Küçükahmet, 2007:206; Safran, 2014:3; Yıldırım 2011:14-15).  

Sosyal bilgiler dersi bireyin topluma uyum sağlamasında gerekli olan 
tarih, coğrafya ve ekonomi, gibi disiplinleri içeren; öğrenme alanlarının bir 
ünite ya da tema altında birleştirilmesinden oluşan, bireyin çevresiyle olan 
etkileşiminin incelendiği bir ilköğretim dersidir (MEB, 2005:51). Sosyal 
bilgiler dersi Amerika’daki hareketlerin yansıması olarak, 1960’lı yıllardan 
itibaren ülkemizde okutulmaya başlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmeni 
adayları, eğitim enstitülerine bağlı edebiyat bölümlerinin sosyal bilimler 
kısmında, 1967-1968 eğitim öğretim yılından itibaren yetiştirilmeye 
başlamıştır. Bu zamana kadar ilkokul ve ortaokul düzeyinde tarih, coğrafya, 
vatandaşlık bilgisi gibi dersler içerisinde verilen sosyal bilgiler dersi artık 
bağımsız bir ders olarak okutulmaya başlanmıştır (Kaymakçı, 2012:46). 

Literatür incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarını 
incelemeye yönelik yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan 
bazıları şunlardır; (Özav, 2001; Mentiş Taş, 2004; Ata, 2005, Semenderoğlu 
ve Gülersoy, 2005; Alabaş ve Kamer, 2007; Ersoy ve Kaya, 2009; Çoban, 2010, 
Kamber, Acun ve Akar, 2011, Tonga, 2012, Sağdıç, 2018). İsmi geçen bu 
çalışmalardan bazıları sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının 
değerlendirilmesine yönelik benzer çalışmalardır ancak bu çalışmalarda 
değerlendirilen sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programların sadece iki 
program ile sınırlı tutulduğu anlaşılmıştır. Literatürde sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programlarından 1998-2006 ve 2018 yıllarında 
yayınlanan programlarını bir arada değerlendiren bu çalışmadaki 
araştırmaya benzer çalışmalara rastlanılamamış olmasından da bu 
araştırmanın araştırmacılara, alana ve yetkili kurumlara önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 
hazırlanan ve yayımlanan 1998-2006-2018 öğretmen yetiştirme lisans 
programlarının hazırlanma ve geliştirilme gerekçeleri, sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programları arasındaki ders çeşitleri, saatleri, sayıları, 
seçmeli dersler, ders kredileri, ders kategorileri gibi başlıklarda gerçekleşen 
gelişmeleri değerlendirmek istenmiştir. Çalışmada çıkarılacak sonuçlara göre 
ilgili kişi ve kurumlara önerilerde bulunmak hedeflenmiştir. 

Amaç 

Araştırmanın amacı Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 
hazırlanan ve geliştirilen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları ile 
gelişmeleri incelemek ve değerlendirilmektir. Bu temel amaç çerçevesinde şu 
sorulara cevap aranmıştır: 
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  1.Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları hangi gerekçelerle 
hazırlanmış ve geliştirilmiştir? 

  2.Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları arasında, 

     a. Ders çeşidi 

     b. Ders Saati  

     c. Ders Sayısı  

     d. Seçmeli Dersler ve Ders kredileri açısından farklılıklar nelerdir? 

  3.Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları arasında, 

     a.Genel Kültür, 

     b.Alan Bilgisi, 

     c.Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri açısından farklılıklar nelerdir? 

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada nitel araştırma deseni kapsamında doküman incelemesi 
yönteminden yararlanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 
olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bowen (2009), doküman 
incelemesini hem basılı hem de elektronik materyallerin, belgelerin 
incelenmesi veya değerlendirilmesi için sistematik bir prosedürdür olarak 
ifade etmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada yararlanılan dokümanlar Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı 
tarafından yayımlanmış olan; 1998-2006 ve 2018 Eğitim Fakülteleri 
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarıdır. Bu dokümanların içeriği aynı 
zamanda araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Araştırma bulgularına 
dokümanların içeriklerinin analiz edilmesi ile ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri analiz aşamasında, öncelikle 1998-2006 ve 2018 Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları detaylı şekilde incelenmiş tema ve 
kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra elde edilen verilerden tablolar 
oluşturulmuş, oluşturulan tablodaki frekans ve yüzde değerlerine göre 
karşılaştırmalar ve yorumlamalar yapılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde öğretmen yetiştirme lisans programlarından 
1998-2006 ve 2018 lisans programlarının hangi gerekçelerle hazırlandığı ve 
geliştirildiği, sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları arasında ders 
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saatleri-çeşitleri-sayıları-kredileri seçmeli dersleri ve ders kategorileri 
bakımından gerçekleşen gelişmelerle ilgili bulgular ve yorumlar yer 
almaktadır.  

Öğretmen Yetiştirme Lisans 1998-2006 ve 2018 
Programlarının Hazırlama Gerekçeleri 

Öğretmen yetiştirme lisans 1998-2006 ve 2018 programlarının hangi 
gerekçeler ile hazırlanmış olduğunu belirlemek amacıyla Yüksek Öğretim 
Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan eğitim fakülteleri öğretmen 
yetiştirme lisans programlarına ulaşılmış, program kitapçıklarında 
güncellenme gerekçelerin yer aldığı bölümler belirlenmiş, notlar alınmış ve 
elde edilen verilerden oluşturulan Tablo 1 aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Hazırlanma Gerekçeleri 

Programlar Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Hazırlanma Gerekçeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 Yılı 
Öğretmen 

Yetiştirme Lisans 
Programı 

1.) Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle 16.8.1997 tarih ve 4306 
sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997-98 öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık 
zorunlu ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ihtiyacının karşılanması 
amaçlanmıştır. 

2.)Öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda yıllardır var olan önemli sorunlar, 
öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel 
ihtiyaçlar, bu programlarının yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.  

3.) Eğitim fakülteleri programlarında yapılan yeni düzenleme sonucunda ortaya çıkan bazı 
yeni programlar ve uygulamalar da, öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesinde 
önemli bir gerekçe olmuştur. 

4.) Aynı şekilde yeni düzenleme ile öngörülen ve ortaöğretim branş öğretmeni yetiştirmeyi 
amaçlayan tezsiz yüksek lisans programları da yeni bir uygulama olduğu için, buna yönelik 
üç dönemlik bir program geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu tür gerekçeler sunularak 
1998 Öğretmen yetiştirme lisans programı hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 

2006 Yılı 
Öğretmen 

Yetiştirme Lisans 
Programı 

1.)1997-1998 eğitim-öğretim yılından beri uygulanmakta olan lisans programlarının geçen 
sekiz yıllık sürede yapılan değerlendirmeler neticesinde güncelliğini yitirdiği, öğretmen 
yetiştirme programlarının çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler 
yetiştirmedeki yeterliliklerinin tartışılır olması, 

2.) Programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik yapılan araştırmalardan elde edilen 
öneriler, 

3.)2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
ilköğretim programlarındaki değişiklikler.  

4.) 2003 yılından beri ülkemizin içinde yer aldığı “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı, lisans 
programlarından beklenen öğrenme çıktılarını arasındaki uyumu sağlamaya yönelik 
gerekçelerle 2006 yılında öğretmen yetiştirme lisan programı güncellenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 Yılı 

Öğretmen 
Yetiştirme Lisans 

Programı 

1.) Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, başlı başına bir çalışma alanı olup her 
alanda hazırlanan programlar, değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda zaman içinde 
yeniden hazırlanmak durumundadır. 
2.)Öğretmen yetiştirme lisans programlarının güncellenmesinin üzerinden on yılı aşkın bir 
süre geçmiştir. Bu süreçte mevcut programlarla ilgili çeşitli araştırma ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu, alan eğitimine yönelik derslerle öğretmenlik 
meslek bilgisi derslerinin yeniden oluşturulması ve programlarda bunlara ağırlık 
verilmesinin gerekliliği 

3.) Öğretmenlik uygulamalarının daha geniş bir zamana yayılması ve daha yapılandırılmış 
bir biçimde gerçekleştirilmesi, öğretmen yetiştirme lisans programlarını Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yeniden hazırlanarak uygulamaya koyulan ders programlarıyla uyumlu 
hale getirilebilmek, bir ihtiyaç olarak gündeme gelmesi gibi gerekçeler ile 2018 öğretmen 
yetiştirme lisans programı geliştirilmiş ve güncellenmiştir. 
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Tablo 1’de Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının, eğitim fakülteleri 
öğretmen yetiştirme lisans programlarını güncelleme gerekçeleri 
sıralanmaktadır, bu gerekçelerden bazıları üç öğretmen yetiştirme 
programında da güncelleme ve geliştirme gerekçelerinde benzer 
gerekçelerken, bazı gerekçeler ise dönemim şartlarının ortaya çıkardığı 
gerekçeler arasındadır. Tabloda Yüksek Öğretim Kurumunun, toplumda 
değişen ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurma ve toplumun ihtiyaç ve 
taleplerindeki değişmelerin neticesinde oluşan durum gibi gerekçeleri her üç 
programında güncellenmesinde ortak gerekçeler arasında sıraladığı 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal alanda yaşan değişimler gerekçe 
gösterilerek öğretmen yetiştirme programları yeniden hazırlanmış ve önceki 
programlar güncellenmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarının güncel 
olması oldukça önemli bir husustur, bu bakımdan öğretmen yetiştirme 
programların yayımlanma tarihinden son yürürlükte olduğu tarihe kadar 
geçen zamanda yaşanan gelişmeler programlarının güncellenmesini de 
gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda ülkemiz üniversitelerin eğitim fakülteleri 
arasında haftalık ders saatleri, ders kredileri ve AKTS’lerdeki (Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi) uyuşmazlıklar, bir fakültenin ders kredi ve saatinin diğer 
bir fakültedeki uygulamalar uyuşmamasının ortaya çıkardığı kargaşa, Milli 
Eğitim Bakanlığının, eğitim öğretim alanında yaptığı değişiklikler, bakanlığın 
öğretmenlik mesleğinde yaptığı düzenlemelerle gerçekleşen öğretmen 
istihdam şartlarıyla ilgili değişiklikler, öğretmen alımlarında yaşanan 
kontenjan değişiklikleri, Avrupa Birliğine uyum sürecinden dolayı uluslar 
arası normlara uyma zorunluluğu gibi gerekçeler öğretmen yetiştirme lisans 
programlarının güncellenmesinde etkili olan gerekçeler arasında yer 
almaktadır. 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarında Ders 
Çeşitliliğinin İncelenmesi 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında yer alan dersler, 
öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi, genel kültür dersleri, yan alan dersleri 
ve seçmeli dersler kategorisinde farklılıklar göstermektedir. Programlarda 
yer alan derslerin çeşitliliğine ilişkin elde edilen verilerden oluşturulan Tablo 
2 aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 2:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarda Ders Çeşidine 
İlişkin Dağılım 

 
        Dersler 

1998 Programı 2006 Programı 2018 Programı 
N % N % N % 

Meslek Bilgisi 9 18,00 15 24,59 15 33,33 
Alan Bilgisi  27 54,00 35 57,37 25 55,55 
Genel Kültür 3 6,00 11 18,03 5 11,11 
Seçmeli 1 2,00     
Yan Alan 10 20,00     
Toplam 50 100 61 100 45 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmenlik meslek bilgisi ders çeşidi, 1998 
programında 9 çeşit ders iken, 2006 ve 2018 programlarında 6 ders çeşidi 
artarak, 15 ders çeşidine yükselmiştir. Tablo 1’e göre, alan bilgisi 
kategorisindeki ders çeşitliliği bu üç program arasında en fazla ders 
çeşitliliğini oluşturmakta ve ilk sırada yer almakta, meslek bilgisi ders 
kategorisi ikinci sırada, genel kültür dersleri ise üçüncü sırada yer 
almaktadır. Programlar arasında meslek bilgisi ders çeşitliliğinin ağırlığı, 
1998 programında %18,00, 2006 programında %24,59,  2018 programında 
%33,33 oranında gerçekleşmiştir. Meslek bilgisi derslerinin çeşitliliği 2006 
programında %6,59, 2018 programında %8,74 oranında artmıştır. 
Programlarda alan bilgisi ders çeşidinin 1998 programında 27 çeşit ders, 
2006 programında 35 çeşit ders, 2018 programında 25 çeşit ders ile 
gösterildiği görülmüştür. Programlarda alan bilgisi ders çeşitlerinin temsil 
oranlarında, 1998 programına göre, 2006 programında %3,37’lik artışın 
olduğu, 2018 programında %1,82’lik azalışın gerçekleştiği tablodaki 
verilerden anlaşılmıştır. Genel kültür derslerinin çeşitliliğinde 1998 
programında 3 çeşit ders bulunurken, 2006 programında 8 ders çeşidi 
arttırılarak 11 çeşit derse, 2018 programında genel kültür ders çeşitliliğinin 6 
ders çeşidi azaltılarak 5 çeşit derse indirildiği görülmüştür. Genel kültür ders 
çeşidi oranında önce %12,30’luk artışın, sonra %6,92’lik azalışın 
gerçekleştiği tablodan anlaşılmıştır. 1998 programında seçmeli derslerin 
isimleri ve çeşitleri belirtilmemiştir. 2006 ve 2018 programlarında ise 
seçmeli dersler, ders kategorilerinin içerisinde gösterilmiştir. Yan alan 
uygulaması ait dersler 1998 programında yer alırken yan alan uygulamasına 
2006 ve 2018 programlarında son verildiği için bu alana ait ders çeşitlerine 
ait verilere tabloda sadece 1998 programında yer verilmiştir. Yan alan 
dersleri 1998 programında 10 çeşit ders ile gösterilirken programdaki 
ağırlığı da %20’dir. Tablo 2’deki verilere göre genel toplam ders çeşitliliğinin, 
1998 programında 50 çeşit dersten, 2006 programının 11 ders artarak 61 
çeşit dersten, 2018 programının 16 ders çeşidi azalarak 45 çeşit dersten 
oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu duruma göre, ders çeşitliliği bakımından, 
2006 programının en çok ders çeşitliğine sahip program olduğu, ikinci sırada 
1998 programının, üçüncü sırada ise 2018 programının yer aldığı tablodaki 
verilerden anlaşılmaktadır. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının Ders 
Saatleri ve Kredilerinin İncelenmesi 

1998-2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının 
teorik-uygulama toplam ders saatleri ve kredileri arasındaki farklılıkları 
belirlemek amacıyla ilgili programlardan elde edilen verilerden oluşturulan 
Tablo 3 aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 3: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının Ders Saatleri ve 
Kredilerine İlişkin Dağılım 

 
 
 

Programlar 

Toplam 
Ders 
Saati 

Teorik Ders 
Saati 

Uygulama 
Ders Saati 

Teorik 
Derslerin 

Kredisi 

Uygulama 
Derslerin 

Kredisi 

Toplam 
Kredi 

N N % N % N % N % N 

1998 
Programı 

163 131 80,36 32 19,63 131 89,11 16 10,88 147 

2006 
Programı 

170 142 83,52 28 16,47 142 91,02 14 8,97 156 

2018 
Programı 

154 140 90,90 14 9,09 140 95,23 7 4,76 147 

 

Tablo 3’teki verilerden sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında 
toplam ders saatinin, 1998 programında 163 saat, 2006 programında 7 saat 
artarak 170 saat, 2018 programında 16 saat azalarak 154 saat olduğu 
anlaşılmıştır. Buna göre 2006 programı, ders saati bakımından en yüksek 
saate sahip program olurken, 2018 programı ise en az ders saatine sahip 
program olmuştur. Programlarda teorik ders saati, 1998 programında 131 
saat, 2006 programında 11 saat artarak 142 saat, 2018 programında ise 2 
saat azalarak 140 saat olmuştur. Teorik ders saatleri açısından, 2006 
programı 142 saat ile birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 140 saat ile 2018 
programı, üçüncü sırada 131 saat ile 1998 programı yer almaktadır. Teorik 
ders saatine 2006 programında daha fazla süre ayrılmasına rağmen 2018 
programının teorik ders saat ağırlığı  %90,90 ile ilk sırada gelmektedir. 
Teorik ders saatlerinin ağırlığında ikinci sırada %83,52 ile 2006 programı, 
üçüncü sırada %80,36 ile 1998 programı gelmektedir.  

Tablodaki verilere göre programlardaki teorik ders saatlerinde önce 
%3,16, sonrasında  %7,38 oranında artış gerçekleşmiştir. Programlar 
arasında teorik ders saatlerinin oranı sürekli artarken yeni programlarda 
uygulama ders saati oranı da aynı şekilde azalmıştır. Uygulama ders 
saatlerine, 1998 programında 32 saat,  2006 programında 28 saat, 2018 
programında 14 saat süre ayrılmıştır. Uygulama ders saatinde, 1998 
programı ilk sırada yer alırken, 2018 programı uygulama ders saatine en az 
sürenin ayrıldığı program olmuştur.  Uygulama ders saatlerindeki bu azalışın 
sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının daha teorik bilgilerle donanımlı 
olmalarına katkı sağlayacağı düşünülmekle beraber öğretmen adaylarının 
teorikte öğrendiklerini uygulamada gösterebilecekleri imkânlardan uzak 
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öğretmenler olarak yetişmeleri gibi olumsuzluklara da yol açabileceği 
öngörülmektedir.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 
programlarında derslerin toplam kredileri 1998 programında 147 kredi, 
2006 programında 9 kredi artarak 156 kredi, 2018 programında ise 9 kredi 
azalarak 147 kredi şekilde gerçekleşmiştir. 2006 programı bu üç program 
arasında en fazla krediye sahip programken, 1998 ve 2018 programları 
toplam krediler açısından 147’şer kredi ile ikinci ve üçüncü sırada yer 
almaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerin kredileri incelendiğinde, 1998 
programındaki 147 krediden 131 kredinin teorik dersleri,16 kredinin ise 
uygulama derslerinin kredisini oluşturduğu görüldü. 2006 programındaki 
156 krediden, 142 kredi teorik derslerin, 14 kredi ise uygulama derslerinin 
kredisini oluşturmaktadır. 20018 programında, 140 kredi teorik dersleri, 7 
kredi uygulama derslerinin kredisini oluşturmaktadır. Programlardaki teorik 
ders saatlerinin fazla olmasının doğal sucunda teorik derslerin kredisi 
uygulama derslerinin kredisine oranla oldukça yüksek bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Kredilerde son yapılan düzenlemelerin nedenleri arasında, 
üniversitelerin fakülteleri arasında derslerin kredilerinin sayısına yönelik 
farklı uygulamaların oluşturduğu karışıklık ve Avrupa birliğine uyum 
sürecinde yerine getirilmesi gereken uluslararası normların etkili olduğu 
söylenilebilir. 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Meslek 
Bilgisi-Alan Bilgisi-Genel Kültür Ders Kategorilerin 
İncelenmesi 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında dersler, meslek bilgisi, 
alan bilgisi, genel kültür dersleri, seçmeli dersler ve yan alan dersleri şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında eski ve 
yeni programlar arasında ders kategorileri bakımından oluşan farklılıkları 
belirlemek amacıyla programlardan elde edilen verilere göre oluşturulan 
Tablo 4 aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 4:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları Arasında Ders 
Sayılarına İlişkin Dağılım 

         Dersler 1998 Programı 
Ders Sayısı 

2006 Programı 
Ders Sayısı 

2018 Programı 
Ders Sayısı 

N % N % N % 

Meslek Bilgisi 11 19,29 15 22,72 22 32,35 

Alan Bilgisi 28 49,12 37 56,06 34 50,00 

Genel Kültür 5 8,77 14 21,21 12 17,64 

Seçmeli 3 5,26     

Yan Alan 10 17,54     

Toplam 57 100 66 100 68 100 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları 
arasında öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, 1998 programında 11 ders, 
2006 programında 15 ders, 2018 programında 22 ders ile gösterilmiştir. 
1998 programında 11 saat olan meslek bilgisi dersleri, 2006 programında 4 
ders, 2018 programında ise 7 ders artmıştır, bu artış 2006 programında 
%3,43, 2018 programında ise %9,63 oranında gerçekleşmiştir. 2018 lisans 
programının nerdeyse 3/1’i öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden 
oluşturulmuştur. Eldeki verilerden meslek bilgisi derslerinin en fazla sayıda 
yer aldığı programın, 2018 programı, en az sayıda yer aldığı programın ise 
1998 programı olduğu görüldü. Öğretmenlik meslek bilgisi ders sayısının son 
programlarda arttırılmasıyla öğretmen adaylarının meslek bilgisi açısından 
daha donanımlı ve bilgili yetişmesine olumlu katkıların sağlandığı 
söylenebilir. Programlarda alan bilgisi ders sayısı 1998 programında, 28 
ders, 2006 programında 37 ders, 2018 programında 34 dersten oluşmuştur. 
2006 programında alan bilgisi ders sayısı, 1998 programına göre 9 ders 
artmış, ağırlığı da %6,86 yükselmiştir. Bu durum gelecekte sosyal bilgiler 
öğretmeni olacak öğretmen adaylarının alan hâkimiyetlerinin daha güçlü 
olmasını sağlayabilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilebilir. Alan bilgisi ders sayısı, 2018 programında bir önceki 
programa göre 3 ders azalmış ve ağırlığı da  %6,06 düşmüştür. Sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programlarında alan bilgisi derslerine en fazla sayıda yer 
verilen programın 2006 programı olduğu, en az sayıda derse yer verilen 
programın ise 1998 programı olduğu tablodan anlaşılmıştır. Genel kültür 
derslerinin sayısı 1998 programında 5 ders, 2006 programında 14 ders, 2018 
programında 12 derstir. Genel kültür derslerinin sayısındaki bu artışın, 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslek ve alan bilgisi bakımından donanımlı 
öğretmen olmaları ile birlikte genel kültür seviyeleri de yüksek öğretmenler 
olarak yetişmeleri için bir fırsat oluşturduğu söylenebilir. Genel kültür 
derslerinin sayıları programlar arasında sıralandığında, 2006 programı 14 
ders ile birinci sırada, 2018 programı 12 dersle ikinci sırada,1998 programı 5 
dersle üçüncü sıra yer almaktadır. 

Tablodaki verilerden 1998 programında, 3 seçmeli ders, 10 yan alan 
dersine yer verildiği anlaşılmıştır.  2006 ve 2018 programlarında yan alan 
uygulaması son bulduğu ve seçmeli dersler ayrı bir başlık altında değil de 
ders kategorilerinin içerisinde ifade edildiği için bu derslere ait veriler 
tabloda belirtilememiştir. 2006 programında toplam 7 farklı seçmeli derse, 
2018 programında 16 farklı seçmeli derse yer verilmiştir. 2018 programı en 
fazla seçmeli derse yer verilen programken 2006 programı ikinci sırada 1998 
programı ise seçmeli derslerin sayıları bakımından üçüncü sırada yer 
almaktadır. 2018 programında Bologna sürecine uygun olarak toplam ders 
saatlerinin nerdeyse %25’ine yakın oranda seçmeli derslere yer verilmiştir. 
Böylelikle yüksek öğretim kurumu öğretmen yetiştirme lisans programları ile 
Avrupa Birliği yüksek öğretim şartları arasında uyum sağlanmaya 
çalışılmıştır. 2018 programında oluşturulan seçmeli ders havuzundan 
öğrencilerin toplamda 16 farklı dersi seçebilmelerine olanak tanınmıştır. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının Seçmeli 
Dersler Saat/Kredi Sayılarının Karşılaştırılması 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında seçmeli derslerin 
saatlerine ve kredilerine yer verilerek öğretmen adaylarının şartların 
uygunluğuna göre ders kategorilerinden seçebilecekleri seçmeli derslere yer 
verilmiştir. Programlar arasında seçmeli derslerin saat/kredi sayılarına 
ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Sosyal Bilgiler Lisans Programlarının Seçmeli Derslere İlişkin 
Saat/Kredi Sayıları Dağılım 

 
 Prog- 
ramlar 

Toplam 
Ders 

Sayıları 

Seçmeli 
Ders 

Sayısı 

Toplam 
Ders 

Saatleri 

Seçmeli 
Ders 

Saatleri 

Toplam 
Kredi 

Seçmeli 
Derslerin 

Kredisi 

Zorunlu 
derslerin 
Kredisi 

N N S S % N S % S % 

1998  57 3 163 6 3,68 147 6 4,08 141 95,91 

2006  66 7 170 14 8,23 156 14 8,97 142 91,02 

2018  68 16 154 32 20,77 147 32 21,76 115 78,23 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi 1998 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 
programında toplam ders sayısı 57’dir. Bu derslerden üç tanesi seçmeli ders, 
kalan 54 ders ise zorunlu derstir. 2006 programında toplam 66 dersten yedi 
tanesi seçmeli ders, kalan 59 ders ise zorunlu derstir. 2018 programında 68 
dersten 16 tanesi seçmeli dersleri, kalan 52 ders zorunlu dersleri 
oluşturmaktadır. Tablodaki verilere göre 16 seçmeli ders ile 2018 programı 
seçmeli derslere en çok sayıda yer verilen programdır. 1998 programı 3 
seçmeli ders ile en az sayıda seçmeli derse yer verilen programdır. Toplam 
ders saatleri açısından 1998 programında 163 ders saatinin 6 saati seçmeli 
derslerden, 157 saati zorunlu derslerden oluşmuştur. 2006 programında 
toplam 170 saatin, 14 saati seçmeli, 156 saati zorunlu derslerden oluşmuştur. 
2018 programında 154 ders saatinin 32 saati seçmeli derslerden, 122 saati 
zorunlu derslerden oluşmuştur. 2018 programı seçmeli dersler 32 saat süre 
ve %20,77 oran ile en fazla süre ve oranın ayrıldığı program olmuştur. 
Seçmeli ders saatlerinin en az olduğu program 6 saat ve %3,68 oran ile 1998 
programıdır. Seçmeli dersler hiçbir programda uygulamalı ders saati olarak 
belirtilmediğinden dolayı tabloda uygulamalı ders saati sütunu 
gösterilmemiştir. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları arasında seçmeli ve 
zorunlu derslerin kredileri şu şekilde gerçekleşmiştir; 1998 programında 147 
krediden 141’i zorunlu derslerin kredisini, 6 kredi ise seçmeli derslerin 
kredisini oluşturmaktadır. 1998 programında seçmeli derslerin kredisinin 
oranı %4,08’dir. 2006 programında toplam 156 krediden, 14 kredi seçmeli 
derslerin kredisini, kalan 142 kredi zorunlu derslerin kredisini oluşmaktadır. 
2018 programındaki toplam 147 kredinin 32 kredisi seçmeli derslerin 
kredisini, kalan 115 kredi ise zorunlu derslerin kredisini oluşmaktadır. 2018 
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programında seçmeli derslerin kredisinin ağırlığı %21,76’dır. 2018 programı 
seçmeli derslerin kredi oranlarının programlara göre sıralanmasında birinci 
sırada yer alırken, ikinci sırada %8,97 oran ile 2006 programı, üçüncü sırada 
ise %4,08 oran ile 1998 programı yer almaktadır. 

Sosyal Bilgiler Lisans Programlarında Ders Kategorilerinin 
Saatlerine ve Kredilerine İlişkin Dağılım 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında yer alan meslek bilgisi, 
alan bilgisi, genel kültür, yan alan, seçmeli ders kategorilerin saatlerine ve 
kredilerine ilişkin elde edilen verilerden oluşturulan Tablo 6 aşağıda 
gösterilmiştir 

Tablo 6: Öğretmenlik Lisans Programlarında Ders Kategorilerinin Saatleri ve 
Kredilerine İlişkin Dağılım 

 
Dersler 

Programlar 
 

Meslek 
Bilgisi 

Alan 
Bilgisi 

Genel 
Kültür 

Seçmeli 
Ders 

Yan 
Alan 

Toplam 
 

 
 
 

Teorik Dersler 

1998 
 

S 24 66 12 6 23 131 

% 18,32 50,38 9,16 4,58 17,55 100 
2006 S 34 79 29 - - 142 

% 23,94 55,63 20,42 - - 100 

2018 S 44 70 26 - - 140 
% 31,42 50,00 18,57 - - 100 

 
 

Uygulama Dersleri 

1998 S 24 2 2 - 4 32 
% 75,00 6,25 6,25 - 12,52 100 

2006 S 14 8 6 - - 28 
% 50,00 28,57 21,42 - - 100 

2018 S 12 - 2 - - 14 
% 85,71 - 14,28 - - 100 

 
 

Toplam Dersler 
 

(Teorik+Uygulama) 

1998 S 48 68 14 6 27 163 

% 29,44 41,71 8,58 3,68 16,56 100 
2006 S 48 87 35 - - 170 

% 28,23 51,17 20,58 - - 100 
2018 S 56 70 28 - - 154 

% 36,36 45,45 18,18 - - 100 
 
 
 
 

Krediler 

1998 N 36 67 13 6 25 147 

% 24,48 45,57 8,84 4,08 17,00 100 
2006 N 41 83 32 - - 156 

% 26,28 53,20 20,51 - - 100 

2018 N 50 68 29 - - 147 
% 34,01 46,25 19,72 - - 100 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi teorik derslerin saati, 1998 programında 131 
saat, 2006 programında 11 saat artarak 142 saat, 2018 programında ise 2 
saat azalarak 140 saattir. Programlarda öğretmenlik meslek bilgisi teorik 
ders saatleri, 1998 programında 24 saat, 2006 ve 2018 programlarında 10’ar 
saat artarak önce 34 saat, sonrada 44 saat olmuştur. Teorik meslek bilgisi 
ders saatinin en fazla olduğu programın 2018 programı, teorik meslek bilgisi 
ders saatinin en az olan programın ise 1998 programı olduğu tablodan 
anlaşılmıştır. 2018 programında teorik meslek bilgisi ders saatlerinin ağırlığı 
%31,42, 2006 programında %23,94, 1998 programında %18,32 olarak 
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gerçekleşmiştir. Programlarda teorik alan bilgisi ders saatleri 1998 
programında 66 saat, 2006 programında 79 saat, 2018 programında 70 
saattir. Teorik alan bilgisi ders saatinin ağırlığında, 2006 programı  %55,63 
ile birinci sırada, 1998 programı %50,38 ile ikinci sırada, 2018 programı 
%50,00 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Genel kültür derslerinin teorik 
kısmı, 2006 programında 29 saat, 2018 programında 26 saat, 1998 
programında 12 saattir. Genel kültür derslerine 2006 programında en fazla 
süre, 1998 programında ise en az süre ayrılmıştır.  

Programlar arasında uygulamalı meslek bilgisi derslerinin saatleri, 1998 
programında 24 saat, 2006 programında 14 saat, 2018 programında 12 
saattir. Meslek bilgisi derslerinin uygulama kısmına, 1998 programında en 
fazla sürenin ayrıldığı, en az sürenin ise 2018 programında ayrıldığı tablodan 
anlaşılmıştır. Programlarda uygulamalı alan bilgisi ders saati, 1998 
programında 2 saat, 2006 programında ise 8 saat ile gösterilirken, 2018 
programında ise uygulamalı alan bilgisine hiç süre ayrılmamıştır. Alan bilgisi 
derslerinin uygulama ders saatlerinin ağırlığı, 1998 programında %6,25, 
2006 programında %28,57 şeklinde gerçekleşmiştir. Genel kültür derslerinin 
uygulamalı dersleri, 1998 programında 2 saat, 2006 programında 8 saat, 
2018 programında 2 saattir. 2006 programı en fazla uygulamalı genel kültür 
derslerinin yer aldığı programken, uygulamalı genel kültür ders saatleri, 
1998 ve 2018 programlarında süresi en az olan programlardır. Seçmeli ders 
ve yan alan dersleri ayrı bir ders kategorisi olarak sadece 1998 programında 
yer alırken, 2006 ve 2018 programında seçmeli dersler, meslek bilgisi, alan 
bilgisi, genel kültür ders kategorilerin içerisinde gösterilmiştir. Seçmeli ders 
saati 1998 programında 6 saat, yan alan ders saati de 23 saat olarak yer 
almıştır. 1998 programında seçmeli derslerin uygulama dersleri 
bulunmazken, yan alan derslerinde 4 saat uygulama derslerine yer verildiği 
belirlenmiştir.  

Programlarda ders kredileri açısından meslek bilgisi derslerinin kredileri, 
1998 programında 36 kredi, 2006 programında 41 kredi, 2018 programında 
50 kredi ile gösterilmiştir. 2018 programı programlar arasında meslek bilgisi 
derslerinin kredilerinde %34,01 ile en yüksek ağırlığa sahip programdır. 
2006 programı %26,28 ile ikinci sırada, 1998 programın ise %24,48 ile 
krediler açısından üçüncü sırada yer alan programdır. Programlarda alan 
bilgisi derslerinin kredi sayıları şu şekilde sıralanmıştır; 2006 programı 83 
kredi ile birinci sırada, ikinci sırada 68 kredi ile 2018 programı,1998 
programı ise 67 kredi ile üçüncü sırada yer almıştır. Programlar arasında 
genel kültür derslerinin kredisinde ilk sırada 32 kredi ile 2006 programın yer 
alırken, ikinci sırada 29 kredi ile 2018 programı, üçüncü sırada 1998 
programı 13 kredi ile yer almaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

1998-2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarında 
geçekleşen gelişmeleri değerlendirmeyi amaçlayan çalışmanın bu bölümünde 
elde edilen bulgulardan ve yapılan yorumlamalardan varılan sonuçlara ve 
önerilere yer verilmiştir.  
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Öğretmen yetiştirme lisans programları çağın gerektirdiği şartlar 
neticesinde 1998-2006 ve 2018 yılında güncellenmiştir. 1998 programının 
geliştirilmesi ve güncellenmesinde en önemli gerekçe olarak 1997-1998 
eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan sekiz yıllık kesintisiz 
eğitim ve neticesinde ihtiyaç duyulan öğretmen açığı gösterilmiştir. Orta 
öğretim öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılmasından dolayı gerek 
lisans gerekse lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarındaki 
derslerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı, 1998 programının hazırlanma ve 
geliştirilmesinde önemli bir gerekçe olarak sunulmuştur. 1998 programı, 
öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda yıllardan beri 
süregelen önemli sorunları çözebilmek ve öğretmen yetiştirme konusundaki 
çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel ihtiyaçları 
giderebilmek için hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim fakültesi programlarında 
yapılan yeni düzenlemeler neticesinde ortaya çıkan programlar ve 
uygulamaların uygulanabilirliğini arttırabilmek amacı da 1998 programının 
hazırlanmasındaki önemli gerekçeler arasında yer almaktadır. 

2006 programının hazırlanmasında, yaklaşık sekiz yılı aşkın süredir 
yürürlükte olan 1998 programının çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip 
öğretmenleri yetiştirmedeki yeterliliğinin tartışılır olması, Milli Eğitim 
Bakanlığının 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya 
koyduğu ilköğretim programlarında yaptığı değişiklikler ve bakanlık ile 
yüksek öğretim kurumu arasındaki uyumu sağlayabilmek “Avrupa 
Yükseköğretim Alanı” lisans programlarından beklenen öğrenme çıktılarını 
tanımlamak öğrenme çıktılarını aynı yöntemlerle ölçüp değerlendirmek bu 
konuda ülkemiz öğretmen yetiştirme sistemini, krediler, ders saatleri ve 
AKTS’ler açısından Avrupa Birliği yüksek öğretim sistemine uyumlu hale 
getirebilmek gibi gerekçelerden dolayı 2006 yılında öğretmen yetiştirme 
lisans programı Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hazırlanmış ve 
geliştirilmiştir. 

2018 öğretmen yetiştirme programının hazırlanma ve güncellenme 
önemli gerekçelerden birisi, önceki programın hazırlanmasından, yeni 
program ile ilgili güncellenme çalışmalarının başlandığı zamana kadar geçen 
10 yıllık sürede mevcut programın işlevselliği ile ilgili yapılan çeşitli 
araştırma ve değerlendirme raporlarında yer alan öğretmen yetiştirme 
programlarında tespit edilen eksiklikler ve öneriler gösterilmektedir. 
Toplumda bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaların sonucunda yaşanan 
gelişmelerinde etkisiyle ihtiyaç ve talepler de değişmektedir. Bu değişim 
neticesinde toplumun eğitimden beklentileri de değişmektedir. Dolayısıyla 
zaman içerisinde güncelliğini yitiren öğretmen yetiştirme programlarında 
çağın şartlarına uygun güncellemeler yapmak bir gereklilik haline 
gelmektedir. 2018 öğretmen yetiştirme lisans programı güncellenirken 
ortaöğretim alan öğretmenliği programları arasında haftalık ders saati, ders 
kredisi ve AKTS’lerde yaşanan uyumsuzlukların sonucunda oluşan 
aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalar, Milli Eğitim Bakanlığının 
öğretmenlik alanları ile yaptığı düzenlemeler, 10. Kalkınma Planı, MEB 
Öğretmelik Stratejik Planı, Avrupa Birliği ile yükseköğretim alanındaki uyum 
çalışmaları Bologna süreci, yüksek öğretimdeki kalite ve akreditasyon 
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çalışmaları, öğretmen yetiştirme alanında giderek önem kazanan etik, moral, 
ahlaki, kültürel konular ve bu konularla ilgili sorunların önemli derecede 
arttığının belirlenmesi gibi gerekçelerler belirtilerek 2018 öğretmen 
yetiştirme lisans programı güncellenmiş ve geliştirilmiştir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenliği lisans programları arasında 1998 programı, 
50 çeşit dersten, 2006 programı, 61 çeşit dersten, 2018 programı 45 çeşit 
dersten oluşmaktadır. Ders çeşitliliği bakımından programlar arasında 
önemli değişiklikler gerçekleştirilirken, son programda ders çeşitliliğinde 
sadeleşmeye gidilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları 
arasında ders çeşidi artışı en fazla genel kültür derslerinde, daha sonra 
meslek bilgisi derslerinde ve alan bilgisi derslerinde gerçekleşmiştir. Seçmeli 
derslere son programda %25’lere varan oranlarda pay ayrılırken seçmeli 
derslerle ilgili oluşturulan ders havuzundan öğrencilerin ders 
seçebilmelerine imkânı tanınmış olması öğrencilerin gelişimleri açısından 
kayda değer bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Son programda ders 
çeşitliliğindeki sadeleştirme ile birlikte öğretmen adaylarının lisans 
programlarında içerik bakımından benzer fakat isimleri yönünden farklı 
birçok ders çeşidi ile karşılaşınca yaşayabileceği karışıklıklarının ortadan 
kaldırılmış olduğu söylenebilir. Daha sade ve anlaşılır bir öğretmen 
yetiştirme programının sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 
yetiştirilmesinde daha etkili olabileceği söylenebilir.  

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında ders saatleri açısından 
bazı değişikliler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikler; 2006 programında, 
1998 programında 163 saat süre ayrılan toplam ders saatleri 7 saat artarak 
170 saate çıkarılmış, 2018 programında ise 16 saat azalarak 156 saate 
düşürülmüştür.  Ders saatlerindeki son programda gerçekleşen bu düşüşün 
öğrencilerin kendilerine ayırabilecekler daha fazla zamanlarının olacağı ve 
öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda da geliştirebilmelerine fırsat sunması 
bakımından olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Programlar arasında 
teorik ve uygulama derslerinin saatlerindeki değişime bakıldığında, en eski 
programdan en yeni programa doğru teorik ders saatlerinin programdaki 
ağırlığında sürekli bir yükselmenin, uygulama ders saatlerinin ağırlığında ise 
aynı oranda düşüşün olduğu görüldü. Programlar arasında geçmiş 
programlardan, yeni programlara doğru gerçekleşen teorik ders saatlerinin 
arttırılması, uygulama ders saatlerinin azaltılması uygulamasının benzer 
şekli teorik ve uygulama derslerinin kredilerinde de gerçekleşmiştir. Teorik 
derslerin kredi oranı, toplam kredi içinde sürekli artmış, uygulama 
derslerinin kredi oranı ise sürekli azalmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenliği 
lisans programlarında 2006 ve 2018 programlarında uygulama ders saatinin 
azaltılıp, teorik ders saatinin yükseltilmesi neticesinde sosyal bilgiler 
öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin daha teorik bilgiyle dolu bir eğitim 
olacağı dolayısıyla da bu tür uygulamaya sahip bir program ile yetiştirilecek 
öğretmen adaylarının daha fazla teorik bilgiye sahip olabilmeleri açısından 
olumlu bir gelişme olduğu düşünülmekte ancak programlarda teorik 
derslerin arttırılıp, bilgi ve becerilerin uygulanacağı uygulama derslerinin 
azaltılmasından dolayı öğretmen adaylarının hizmet öncesinde mesleki 
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gelişim ve beceriler açısından olumsuz yönde etkilenebilecekleri 
düşünülmektedir. 

Yeni programlarda toplam ders sayılarında artışlar görülmüştür. 
Programlarda en fazla artış seçmeli derslerin sayısında gerçekleşmiştir. 
Seçmeli derslerin ağırlığı son programda %22’lere kadar yükselmiştir. Bu 
gelişmenin öğretmen adaylarına istedikleri dersleri seçebilme imkânı 
sunacağından dolayı yaralı bir gelişme olduğu söylenebilir. Programlarda 
meslek bilgisi derslerinin sayısı sürekli artarken, alan bilgisi ve genel kültür 
derslerinin sayısı önce arttırılmış, son programda ise düşürülmüştür. Meslek 
bilgisi derslerinin arttırılması ile sosyal bilgiler öğretmeni olacak olan 
öğretmen adaylarının göreve başladıklarında meslek bilgisi açısından daha 
donanımlı olabilecekleri ancak genel kültür ve alan bilgisi derslerinde 
gerçekleşen ders sayılarındaki azalmanın etkisiyle bu alanlarda sıkıntılarla 
karşılaşabilecekleri söylenebilir. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında seçmeli derslerin 
saatlerinde, sayılarında kredilerinde en eski programlardan en yeni 
programa doğru bir artışın gerçekleşmiş olduğu görüldü. Programlarda 
seçmeli derslerin sayısı 3 dersten son programda 16 derse kadar 
yükselmiştir. 2018 programında seçmeli derslerin ağırlığı %20,77’lere kadar 
yükselmiştir. Seçmeli derslerin kredileri de 1998 programında 6 kredi iken 
önce 14, sonra 32 krediye kadar yükseltilmiştir. Seçmeli derslerin kredi ve 
saatlerinde gerçekleştirilen bu artışta,  Avrupa Birliği uyum sürecindeki 
ülkemizin üniversiteleri ve Avrupa’daki üniversitelerin arasında yüksek 
öğretim alanında uyumu sağlamaya yönelik uygulamaların etkili olduğu 
söylenebilir. Seçmeli derslerin sayıları ve kredilerindeki bu artış ile yeni 
programda öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre dersler alabilmelerine olanak 
sağlanmıştır. Bu gelişmeyi öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre ders 
seçmeleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. 

Değerlendirmesi yapılan programlardaki teorik ders saatleri arasında 
önemli gelişmeler olmuştur. 1998 programında 131 saat olan toplam teorik 
ders saati, 2006 programında 142 saate yükseltilmiş, 2018 programında ise 
140 saate düşürülmüştür. Programlarda meslek bilgisi teorik ders saatleri 24 
saatten önce 34 saate, sonra 44 saate çıkarılmıştır. Alan bilgisi ve genel kültür 
dersleri saatleri önce arttırılmış son programda ise az bir oranda da olsa 
azaltılmıştır. Bunun neticesinde son programlarda öğretmen adayları daha az 
uygulama meslek bilgisi dersleri almaya başlamıştır. Teorik ders saatlerinin 
azaltılması sonucunda sosyal bilgiler öğretmeni adayları teorikte edindikleri 
bilgileri uygulamaya dökebilecekleri, uygulama ders saatlerinden yoksun 
bırakılmıştır. Bu üç sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında teorik 
ders saatlerinin yarısından fazlasını alan bilgisi ders saati oluştururken, bunu 
meslek bilgisi ve genel kültür ders saatleri takip etmektedir.  

Uygulama ders saatlerinde programlar arasında önemli değişiklikler 
olmuştur. Uygulama ders saati 1998 programında 32 saat, 2006 programında 
28 saat, 2018 programında yarı yarıya azalarak 14 saate düşürülmüştür. 
2006 programında alan bilgisi ve genel kültür ders saatleri 1998 programına 
göre arttırılmış, meslek bilgisi ders saatleri ise düşürülmüştür. 2018 
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programında bir önceki programa göre uygulama ders saatlerinde genel 
kültür ve meslek bilgisi ders saatleri düşürülmüş olup, 2018 programında 
alan bilgisi derslerine ise uygulama derslerinde hiç süre ayrılmamıştır. Bu 
durumun sonucunda, programlarda uygulama derslerine daha az sayıda yer 
ayrıldığı, aynı ağırlıkta da teorik ders saatlerinin artırılmış olduğu görülürken 
öğretmen adaylarının son programda teorik derslerde edindikleri 
kazanımları pratiğe dönüştürebilecekleri uygulama derslerinin azaltılmasını, 
yeni programların önemli bir eksikliği olarak değerlendirebiliriz.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir; 

Programlar hazırlanırken öğretmenlerin yetiştirilmesinde sorumlu olan 
yüksek öğretim kurumları ile öğretmenleri istihdam edecek olan MEB 
arasında uyumun daha da arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
Sosyal bilgiler alan yeterlilikleri bakanlığın programlarına uygun olmalıdır. 
Bakanlığın hazırladığı sosyal bilgiler dersi öğretim programının içeriği ile 
sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içeriklerinin uyum 
içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.  

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında uygulama ders saatleri 
sürelerinin arttırılmasına çalışılmadır. Çünkü teorik bilgiler uygulama 
dökülmeden yeterli katkıyı sağlayamaz. Mesleğe başlamadan önce sosyal 
bilgiler öğretmeni adaylarının teorikte edindiklerini pekiştirme 
yapabilmeleri, deneyim kazanabilmeleri için özellikle meslek bilgisi 
derslerinde uygulama dersleri almaları gereklidir, bu bakımdan uygulama 
derslerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Hizmet öncesinde 
öğretmenler meslek hayatında karşılaşabilecekleri durumlara hazır hale 
gelmeli bu tecrübeyi programlarda hizmet öncesinde edinmelidir. 

Öğretmenlik çok yönlü bir gelişme gerektiren bir meslek olduğundan 
sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programından mezun olacak 
öğretmenlerin sadece alan ve meslek bilgisi yeterliğin de uzman olması 
yeterli görülemez. Aynı zaman da öğretmen adaylarının toplumsal konularda 
da geniş bir dünya görüşüne, genel kültür bilgi ve becerisine sahip olmaları 
gereklidir. Devletin eğitim işlerinden sorumlu öğretmenlerin bu özelliklere 
sahip olmasını sağlayacak genel kültür derslerinin daha fazla yer aldığı 
programlar ile eğitilmesinin faydalı sonuçlar doğuracağı söylenebilir. 

Programlardaki alan bilgisi ders saatleri programın yarıdan fazlasını 
oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının alan bilgisinin yeterli 
düzeyde olması önemli fakat yeterli bir gelişme değildir. Öğretmenin sadece 
alanıyla ilgili konulara hâkim olması yeterli değildir. Öğretmenler aynı 
zamanda öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu olan öğrencilerin 
öğrenmelerindeki sorumluluğu taşıyan kişilerdir. Bu bakımdan öğretmen 
adaylarının meslek bilgisi alanında yeterli olması hizmet öncesinde her türlü 
şartlara hazır olarak yetiştirilmesi sağlanmalı, öğretmen adaylarının 
uygulamalı meslek bilgisi derslerinden geçmiş olarak mezun olması ile 
öğretmen adaylarının meslek hayatlarında daha başarılı olmalarını 
sağlayacak meslek bilgisi uygulama derslerinin arttırılması sağlanmalıdır. 
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Seçmeli derslerle ilgili son programlarda yapılan düzenlemeler önemli ve 
olumlu gelişmelerdir. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine 
göre seçebildiği yeteneklerini geliştirebildiği öğrencinin ilgilendiği alanda 
daha fazla uzmanlaşabildiği derslerdir. Bu bakımdan daha fazla sayıda 
seçmeli ders açılmalı, öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ders 
seçebilme olanağı sağlanmalıdır. 

   

  



54                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Kaynakça 

1. Alabaş, R.,ve Kamer, S. T. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretim Programının 
Değerlendirilmesi: Uygulayıcı Görüşlerinin Nitel Analizi. İlköğretim Kongresi: 
İlköğretimde Eğitim ve Öğretim Kongresinde Sunulmuş Bildiri, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara. 

2. Ata, B. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı'nın İlköğretim 
2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, 7. Sınıflar) Öğretim Programı Açısından 
Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bilim Çalış tayında sunulmuş bildiri, 
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 

3. Baskan, A.G. (2001). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden 
Yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20,16-25. 

4. Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. 
Qualitative Research Journal, 9(2),27-40. 

5. Çoban, A. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı: Betimsel Bir 
Karşılaştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 5(2),27-46. 

6. Ersoy, A. F., ve Kaya, E. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının 
(2004) Uygulama Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 
17(1),71-86. 

7. Gözütok, F. D. (2003). Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları, Milli Eğitim 
Dergisi, Sayı 160,44-64.  

8. Kamber, T., Acun, İ., ve Akar, C. (2011). İlköğretim Birinci Kademe Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programının Uygulanabilirliği. Uşak Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 4(2),195-218. 

9. Kaymakçı, S. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının İçerik 
Değerlendirmesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(1),45-61. 

10. Kavcar, C. (1982). Tarihe Karışan Bir Öğretmen Modeli: Yüksek Öğretmen 
Okulu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1),197-214. 

11. Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan 
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim 
Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218. 

12. Mentiş Taş, A. (2004). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program 
Standartlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dergisi, 37(1),28-54. 

13. MEB. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 24.6.1973 Tarih ve 14574 
Sayılı Resmi Gazete. 

14. MEB,(2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. 
Sınıflar). Ankara. 

15. MEB, (2017) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Öğretmen Yetiştirme 
Genel Müdürlüğü. Ankara. 

16. MEB, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 
6 ve 7. Sınıflar) 

17. Özav, L. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine 
Düşünceler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1),165-177. 



Ahmet ÇOBAN, Orhan KORKMAZ                   55 

18. Safran, M. (2014). Eğitim Fakülteleri, Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Yeni 
Arayışlar Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları. Uluslararası Sempozyumu 
IV-ISPITE2014. Ankara. 

19. Sağdıç, M. (2018). Türkiye’de 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Sosyal Bilgiler 
Lisans Programının 2006 Programı İle Karşılaştırılması. Uluslararası Sosyal ve 
Eğitim Bilimleri Dergisi, 5,(10),308-321. 

20. Semenderoğlu, A.,ve Gülersoy, A.,E.(2005). Eski Ve Yeni 4-5. Sınıf Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,141-152. 

21. Tan Şişman, (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders 
İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı, Elementary Education Online 
16(3),1301-1315. 

22. Tonga, D. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının 
Değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4),780-803. 

23. Üstüner, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen 
Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
5(7),63-82. 

24. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 
Ankara:Seçkin Yayıncılık. 

25. Yıldırım, A. (2011). Öğretmen Eğitiminde Çatışma Alanları ve Yeniden 
Yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1(1),1-17.  

26. YÖK, (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara. 
27. YÖK. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara. 

28. YÖK, (2007). Öğretmen yetiştirme ve Eğitim Fakültesi (1982-2007) Ankara.  

29. YÖK, (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları.. Ankara. 

 

  



56                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

 



57 

 

 

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI 
BAĞLAMINDA İSTANBUL’DA YAŞAYAN 

ÜNİVERSİTE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL 
MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA 
YÖNELİK NİCELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

 

F. Begüm YILMAZ 1 , Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ 2 

  

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

4 

 

  

                                                           
1   Öğrenci, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü, Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, ORCID No: 0000-
0003-1734-9041. 

2   Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, ORCID No: 0000-0002-3486-1701. 



58                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



F. Begüm YILMAZ, Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ                   59 

GİRİŞ 

Web 2.0 teknolojisi hayatımıza girdiğinden bu yana, bilgi ve iletişim 
teknolojileri sürekli gelişmekte ve evrilmekte olan bu yenilikler 
doğrultusunda bireylerin teknoloji kullanımlarına yönelik niyetleri, tutumları 
ve davranışları da değişiklik göstermektedir. Dijitalleşme ve teknoloji, 
kişilerarası iletişimi inanılmaz hızlı bir hâle getirirken; yorum ve önerileriyle 
tüketicilerin maruz kaldığı iletişim ve reklam mesajlarına dair içerik üretim 
ve paylaşımlarını da şekillendirmektedir. Dolayısıyla talep edilen içerik ve 
hizmete bu kadar hızlı ulaşabilme imkânının, çevrimiçi platformlardaki iki 
yönlü ve anında iletişim davranışlarında hızla bir değişim yarattığı 
gözlemlenmektedir.  

Kullanıcılar, kitle iletişim araçlarıyla yapılan sınırlı medya tüketimi 
yerine, dijital dünyanın sunduğu kullanım kolaylığı ve zengin içerik 
tüketimine yönelmiş, böylelikle çevrimiçi platformlarda daha fazla katılım ve 
karşılıklı ilişki talep eden bir dönemin başlamasına olanak sağlamıştır. 

Cohen (1996); günümüzde insan doğasının, medya kullanım şekli ve 
alışkanlıklarının, günümüz ihtiyaçlarının ve yeni medyadan beklenen 
potansiyel doyumların yeniden incelenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Kitle 
iletişim sürecine egemen olan etki paradigmasını değiştiren,  Kullanımlar ve 
Doyumlar Kuramı’nda izleyiciler,  medya içeriklerinin ve kitle iletişim 
araçlarının yönlendiriciliğinde pasif alıcılar değil;    ihtiyaçları ve istekleri 
doğrultusunda medyayı bilinçli olarak kullanan tüketiciler olarak 
değerlendirilmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 187-188). 

Newhagen ve Rafaeli  (1996),  internetin karmaşık ve değişken 
karakterinin incelenmesinde özellikle Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’nın 
faydalı olabileceğini belirtmiştir. Yaklaşım; bir doyumun söz konusu 
olduğunu, buna dayalı olarak bir kullanımdan bahsedilebileceğini, medya – 
izleyici ilişkisinin de ancak bu yönüyle anlaşılabileceğini ileri sürmektedir 
(Küçükkurt, v.d., 2005: 38). 

Kuram, sosyal ağların analitik yapısını anlamaya da yardımcı olmaktadır. 
Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya kullanım 
eğilimlerinde, dünya genelinde önemli bir artış gözlemlenmektedir.  

Dijital Pazarlama Ajansı “We Are Social” ve sosyal medya yönetim 
platformu Hootsuite tarafından yayınlanan internet,  mobil ve sosyal medya 
kullanıcı istatistikleri konulu araştırma raporu  “Digital in 2017 Global 
Overview” verilerine göre,   Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 48 
milyona ulaşmıştır. Rakamsal ivmeye bakıldığında,  Türkiye’de 2016 Ocak 
ayından bu yana internet kullanıcı sayısının  %4 ile 2 milyon,  aktif sosyal 
medya kullanıcısının ise  %14 ile 6 milyon arttığı belirtilmektedir.  Bu 
verilerden hareketle, Türkiye’de mobil trafiğin oranı artarak sosyal medyayı 
mobilden kullanan kişi sayısının    %17’lik bir artış kaydettiği de ifade 
edilebilmektedir. Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar 
karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini 
sosyal medya platformlarında geçirmektedir. Televizyon karşısında geçirilen 
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vakit ise, ortalama 2 saate tekabül etmektedir. Globalde, sosyal medya 
platformları arasında Facebook açık ara önde giderken, ikinci sırada 
Messenger ve ardından WhatsApp uygulaması gelmektedir. Dördüncü sırada 
ise YouTube yer almaktadır.  Google’dan sonra en büyük ikinci arama motoru 
olarak addedilen Youtube, Türkiye’de ise en çok kullanılan sosyal medya 
platformu olarak belirlenmiştir. İkinci sırada küçük bir fark ile Facebook ve 
ardından Instagram ve Twitter mecraları gelmektedir 
(http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-
istatistikleri-2017/). 

Bu verilerden yola çıkarak;  İstanbul’da bulunan devlet ve vakıf 
üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileriyle, basit tesadüfi 
örneklem yöntemi ile belirlenen 520 kişi üzerinden,  01 - 30 Kasım 2018 
tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemi kullanılarak bir etki araştırması 
gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, 17 - 30 yaş aralığında öğrenim gören lisans öğrencilerinin 
sosyal medya kullanımına bağlı olarak hangi ihtiyaçlarını tatmin ettikleri ve 
nasıl doyumlar elde ettiklerine dair niceliksel ve niteliksel veriler 
sunmaktadır. 

Araştırma kapsamında gençlerin sosyal medyada sergiledikleri tutum ve 
davranışlar incelenerek, “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı” çerçevesinde 
değerlendirilmesi ve gençlerin hangi amaç ve motivasyonlar ile sosyal medya 
araçlarını kullandıklarının ortaya çıkarılması esas alınmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünden sonra yer alan kuramsal çerçeve 
bölümünde “Kullanımlar ve   Doyumlar   Kuramı” açıklanarak,   literatür   
taraması   niteliğinde   olan konvansiyonel  ve  sosyal  medya  üzerinden  
yapılmış  olan  mevcut  çalışmalar  incelenmiştir. Yeni medya kavramıyla 
hayatımıza giren sosyal medya ve tüketici kullanım alışkanlıklarından 
bahsedildiği bölümün ardından araştırma bölümüne geçilmiştir.  Çalışma 
kapsamında ortaya atılan hipotez, dayandırılan örneklem ve çalışmanın 
yöntemi burada tüm detaylarıyla aktarılmıştır. Veri analizi ve bulgular 
bölümünde, Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yaşayan üniversite lisans 
öğrencileri ile yapılan anket araştırması sonucunda,  sosyal medya kullanım 
ve doyum faktörleri başta olmak üzere elde edilen bilgiler; Katz, Gurevitch ve 
Haas’ın 1973 yılında yaptıkları beşli kategori  (bilişsel ihtiyaçlar,  duygusal 
ihtiyaçlar, sosyal bütünleşme ihtiyaçları, kişisel bütünleşme ihtiyaçları ve 
gerçeklerden kaçış ihtiyaçları) çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Çalışmacın sonuç bölümünde, İstanbul’da yaşayan üniversite lisans 
öğrencilerinin sosyal medyayı hangi kullanımlar ve doyumlar 
motivasyonlarını elde etmek amacıyla kullandıkları açıklanmaya çalışılmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE: KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI 

İletişimin bir bilim olarak araştırılmaya başladığı dönemlerdeki en yaygın 
konulardan birisi de; kitle iletişim araçları ve kullanıcı arasındaki ilişkidir. 
Pek çok araştırmacı kitle iletişim araçlarının kullanıcılar (izleyici ve 
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dinleyiciler) üzerindeki etkilerini, tutum ve davranışlarını ölçmeye çalışmış 
ve çeşitli teoriler geliştirmiştir. Yapılan ilk çalışmalar arasında yer alan 
Hipodermik Şırınga Modeli (Sihirli Mermi), Gerbner’in Ekme Kuramı gibi isim 
ve kuramcılarıyla anılan bu teoriler, bireylerin kitle iletişim araçları 
tarafından iletilen mesajlara karşı pasif, edilgen ve etkilenmeye açık olduğu 
düşüncesi etrafında şekillenmektedir. 

Bu ilk dönem yaklaşımlara göre kitle iletişim araçlarını kontrol edenler, 
toplumun genelini de kontrol etmektedir. Zamanla bu yaklaşımların kitle 
iletişim araçları ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi açıklamakta yetersiz kaldığı 
görülmüştür (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 54).  

Psikolojik etki kuramları arasında sayılan Kullanımlar ve Doyumlar 
Yaklaşımı’nın öncüleri 1940’lı yılların başlarına kadar dayanmaktadır. Bu 
yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında izleyicinin, araç 
karşısındaki nesne konumundan özne konumuna getirildiği 
gözlemlenmektedir. 5 1942- 1944 yıllarında Paul F. Lazarsfeld ve Herta 
Herzog’un, radyo dinleyicilerinin hangi ihtiyaçları doyurmak için hangi 
programları tercih ettiklerini tespit etmeye yönelik araştırmaları, (Jensen ve 
Rosengren, 2007: 55) bu sahanın öncü çalışmaları arasında gösterilmektedir. 

1949 yılında Berelson, bir gazete grevi sırasında izleyici reaksiyonları 
üzerinde yapılmış klasik çalışmasında, bir gazetenin okurları için kamusal 
işler hakkında bilgi ve yorum sağlama, günlük yaşamı sürdürmek için bir araç 
ve dinlenme kaynağı olma, sosyal prestij sağlama, sosyal kontak kurma, 
günlük törensel faaliyetlerin bir parçası olarak kullanılma vb. konularda 
fonksiyonlar gördüğünü ileri sürmüştür (McQuail ve Windahl, 1993: 115).  

Böylelikle 1950’lerin ortalarından itibaren araç merkezli araştırmalardan 
izleyici merkezli araştırmalara kayılmasıyla birlikte, kullanıcıların kitle 
iletişim araçları ile ne yaptığı ve ne yapmak istediği daha fazla önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmaların temelindeki düşünce, bireylerin 
belirli ihtiyaçlarını karşılamak için belirli kitle iletişim araçlarına yöneldikleri 
etrafında temellenmektedir (Defflour ve Dennis, 2002: 99).  

Yıllar içinde giderek evrilen araştırma süreci 1959 yılında Elihu Katz’ın 
önderliğinde medyanın insanlara ne yaptığından ziyade, insanların medya ile 
ne yapmak istediklerine tam olarak odaklanmaya başlamıştır. O güne kadar 
pasif olarak görülen izleyici faktörü, Katz’ın bakış açısından sonra medyayı 
belirli amaçları doğrultusunda kullanan aktif izleyici modeline dönüşmüştür. 
Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’nda; kullanıcının özgür ve etkin olduğu, 
içerikleri kendisinin seçtiği, kendi ihtiyaçları doğrultusunda en iyi doyumu 
sağlayacak kitle iletişim aracına yöneldiği ve ihtiyacını giderdiği görüşü 
hâkimdir (Fiske, 2003: 199).  

Bu görüş, bireylerin belli gereksinmelerini karşılamak amacıyla kitle 
iletişim araçlarını kullandıkları üzerine odaklanırken, seçim konusunda da 
özgür olduklarını savunmaktadır. Hümanist psikolojinin temsilcisi Abraham 
Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı” da bu görüşün desteklenmesine 
katkıda bulunmuştur. Bu doğrultuda da kitle iletişim araçlarının toplum ve 
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bireylerinin gereksinmelerini karşılamada ne oranda etkili olduğunu 
araştıran “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı”, hızla kabul görmüş ve 
yayılmıştır (Güngör, 2011: 105- 107).  

1960’lı ve özellikle 1970’li yıllarda öncü konumunda olan Amerikan kitle 
iletişim araştırmaları, dikkatini izleyici üzerine kaydırmaya özellikle Katz, 
Blumler ve Gurevitch’in 1974 yılındaki çalışmalarıyla aktif izleyicinin varlığı 
konusunu gündeme taşımıştır (Hardt, 1992: 38). 

 

 

Şekil 1. “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı” Kullanım Yoğunluğu Şeması, 

Kaynak: Ngram Viewer (https://books.google.com/ngrams (Çevrimiçi), 07.01.2018) 

 

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı üzerine çalışan araştırmacılar, 
genellikle insan ihtiyaçlarını sınıflandırmak üzerine yoğunlaşmıştır. Konuya 
dair en ayrıntılı sınıflandırmayı Blumler, McQuail ve Brown’un 
çalışmalarında görmek mümkündür.  

Buna göre oyalanma (eğlence, gündelik yaşamın sınırlamalarından kaçış), 
kişisel ilişkiler (arkadaşlık etme, toplumsal fayda), kişisel kimlik (gerçekliğin 
keşfi, değer pekiştirme) ve gözetim sınıflandırması (dünya hakkında bilgi 
almak) yapan araştırmacılar, kitlenin bunlardan hangilerini doyurma yoluna 
gittiğini araştırmıştır (Katz v.d., 1973: 513). Onlara göre medya; bireye 
rutinden kaçmak, problemlerden kurtulmak, endişeler veya gerilimlerden 
çıkmak, kitle iletişim araçlarıyla kişilerarası ilişkilerde etkileşim sürecine 
girmek, tartışmalara katılmak, medya karakterlerini ve yaşadıklarını kendi 
problemleri çerçevesinde değerlendirerek çözüm yolu aramak gibi etkilerde 
bulunmaktadır (Fiske, 2003: 198-199).  

Genel olarak Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı çerçevesinde tüm 
araştırmacıların hem fikir oldukları yukarıda bahsedilen bu dört temel 
kategoriyi baz almak mümkün olmaktadır. Bu yaklaşım zaman içerisinde 
eleştirilere uğramış, modelin işlevselci, bireysel ve psikolojik olduğu 
savunulmaya başlanmıştır (Köseoğlu, 2012: 64). Ancak dijital medya ve 
internet kullanımının artması ve bu gelişmelere bağlı olarak sosyal medya 
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araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı” 
yeniden önem kazanmıştır.  

Bu yaklaşım araştırmalarda kullanıcıları sosyal medya kullanmaya iten 
motivsyonları belirlemede ve elde ettikleri doyumlara açıklık getirmede 
önem arz etmektedir (Quan –Hasse ve Young, 2010: 351).  

Bugüne kadar birçok araştırmacı, kullanımlar ve doyumlar çerçevesinde 
izleyici tutum ve davranışlarını öğrenmek için saha çalışmaları 
gerçekleştirmiştir. Konvansiyonel medya üzerinde gerçekleştirilen 
araştırmalar arasında; Greenberg (1974) televizyon üzerine yapmış olduğu 
çalışmada öğrenme, alışkanlık, uyarılma, arkadaşlık, unutma ve zaman 
geçirmeye dayalı motivasyon faktörlerini saptamıştır. Bantz (1982) 
televizyon ve televizyon programları üzerine yapmış olduğu araştırmada; 
gözetim, arkadaşlık, örnek oluşturma, dikizleme/gözetleme, toplumsal 
kaynak, eğlence gibi kullanım ve doyum faktörlerini tespit etmiştir. Kubey ve 
Csikszenthmihalyi (1990) televizyon izleme alışkanlıkları üzerine yaptıkları 
çalışmada, televizyon eyleminin izleyiciler tarafından pasif, dinlendirici çok 
az konsantrasyon gerektiren bir aktivite olduğu sonucuna varmışlardır. 
Leung ve Wei (2000) cep telefonlarının kullanım ve doyum faktörlerini 
araştırmış; moda, statü, etkileme, sosyallik, rahatlama, hareketlilik, anında 
erişim, araçsallık, güven verme doyum öğelerine ulaşmıştır (Alikılıç, 
v.d.,2013:45). 

Kullanımlar ve doyumlar çerçevesinde internet ve sosyal medya üzerinde 
yapılan araştırmalar arasında; Rafaeli (1986), henüz internetin iletişim 
amaçlı kullanılmaya başlamasından önce, üniversite kampüslerinde ilk 
elektronik bildiri panosu kullanmaya başlandığında, öğrencileri bu panoyu 
kullanmaya iten motivasyonları öğrenmek için bir araştırma 
gerçekleştirmiştir. Araştırma bulguları, elektronik ilan panosunun tercih 
edilmesinin en önemli fonksiyonlarının oyalanma, boş zaman değerlendirme 
ve eğlence olduğunu göstermiştir (Rafaeli, 1986:134). 

Papacharissi ve Rubin (2000) üniversite öğrencilerinin hangi 
motivasyonlar ile internet kullandığını öğrenmeyi amaçlayan bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin 
internet kullanımında dört temel motivasyon bulunduğu saptanmıştır. 
Bunlar; kişilerarası fayda, zaman geçirme, bilgi arayışı ve eğlencedir (Whiting 
ve Williams, 2013: 364). 

Bu kapsamda gerçekleştirilmiş tüm araştırmaların belirli kategoriler 
altında toplanabilirliğinden yola çıkarak; sosyal medyanın etkileşim 
özelliğinin kullanıcıya verdiği aktif rol bağlamında kullanıcının içerik 
oluşturma ve geliştirme alanındaki özgürlüğü, kontrol gücü bu kuramın 
sosyal medya alanındaki araştırmalarda kullanımını kolaylaştırmakta ve 
artırmaktadır. 
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SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 

Sosyal medya "kullanıcıların tamamen veya kısmen açık birer profil 
oluşturup, ilişkide oldukları insanlar listesi hazırladıkları, sergiledikleri, 
paylaştıkları ve diğer kullanıcıların profil ve ilişkilerini gözlemleyebildikleri 
sanal ortamlar" (Boyd ve Ellison'dan Aktr. Kara, 2013: 54) olarak ifade 
edilmektedir. 

Diğer bir deyişle sosyal medya internet tabanlı uygulamalar grubundan 
oluşmakta ve "kullanıcı tarafından yapılandırılan, içerik üretimine ve 
paylaşımına olanak veren, web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine 
inşa edilmiş internet tabanlı uygulamalar grubu" olarak da açıklanmaktadır 
(Kaplan ve Haenlein'dan Aktr. Kara, 2013: 54). Her ne kadar, farklı sosyal 
medya uygulamalarının, hedef kitlesi, kullanım amacı, kullanım biçimi ya da 
yer aldığı platform farklılık gösterse de temel yapısı aynı olmaktadır. 

Dijital teknolojilerin ve buna bağlı olarak da sosyal medyanın sunduğu 
görüntülü ve sesli iletişim olanakları ile bugün insanlar gereksinmelerini 
sosyal medyadan çok daha etkin bir şekilde karşılamaktadır. Karşılıklı 
yazışarak, konuşarak, sohbet grupları kurarak sosyal ortama aktif katılım 
gerçekleştirmektedir (Güngör, 2011: 110). Sosyal medyayı, geleneksel 
medyadan ayıran en önemli özelliği ise; kullanıcıların içerik oluşturma 
konusundaki aktif tutumları ve böylece anlık etkileşimi mümkün kılmalarıdır. 
Medya tüketicisinden üretici haline dönüşmesi, kullanıcıların kontrolü 
ellerine almaları anlamına da gelmektedir (Quan- Hasse ve Young, 2010: 
351). 

Sosyal ağ denince ilk akla gelen siteler; Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, LinkedIn ve Google+ gibi sosyal medya siteleri ve bu türün en iyi 
örnekleridir. Yaptıkları şey temelde, kullanıcılarına videodan çeşitli 
konularda derlenmiş içerik metinlerine, oyunlara, gruplara ve amaçlara 
kadar her şekilde paylaşabilecekleri bir “arkadaş” grubu (veya gönüllü 
kuruluş ve topluluklar) oluşturabilecekleri bir zemin sunmaktır (Ryan, 2016: 
214). 

Türkiye’nin dijital penetrasyonundaki yıllık büyüme oranlarına göz 
atacak olursak, aktif sosyal medya kullanıcı sayısının geçtiğimiz yıla oranla 
%17 oranında büyüme göstererek 42 milyona ulaştığını, bu rakama internet 
kullanıcılarını da eklersek total rakamın 48 milyona ulaştığını söyleyebiliriz. 
https://pazarlamailetisimi.com/turkiyenin-dijital-kullanim-aliskanliklari-
2017/  

Sosyal ağ sitelerinin bu kadar popüler olmalarını; kullanıcılara onların 
zaten tanıdıkları insanlarla yepyeni ve rahat yollardan iletişim kurma, eski 
dostlukları yeniden canlandırma ve yeni dostlukları pekiştirme imkânı 
sunma, diledikleri içerik ve bilgi kaynağına anında ulaşma, günlük yaşam 
rutinlerinde gerçekleştirdikleri tüm aktivite ve etkinlikleri takipçileriyle 
paylaşma, kendini gerçekleştirme ve eğlence ortamı yaratması ile 
ilişkilendirmek mümkündür. 
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Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 2007 yılında San Francisco’da 
yazılımcılara yarattığı uygulama kapsamında bilgi aktarımında bulunurken 
şirketin misyonunu şöyle özetlemiştir: “Facebook ile dünyayı daha şeffaf bir 
hale getirmek istiyoruz ve bunu, bilgiyi daha etkin bir şekilde paylaşmaları 
için insanların gerçek bağlantılarını kullanmalarını sağlayacak kavramlar 
inşa ederek yapıyoruz.” Zuckerberg’ün bu sözleri, bugün online dünyaya 
hükmeden sosyal ağ olgusunu özetler niteliktedir. (Ryan, 2016: 215). 

ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER 

Elihu Katz’ın kitle iletişiminin etkileri konusunda medya yerine izleyiciye 
odaklanan “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı”; izleyicinin bilişsel sürecine, 
farklı kullanım amaçları ve doyum motivasyonlarına vurgu yapmaktadır. 
Ayrıca bu yaklaşım, tüketicilerin medyayı belirli ihtiyaçlarına göre 
tükettiklerini ileri sürmektedir. 

Bu çalışma; İstanbul’da çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans 
öğrenimlerine devam eden 17-30 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal medya 
kullanım alışkanlıklarını ortaya koymakta ve bu kullanım alışkanlıklarından 
elde etmiş oldukları doyumları, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı 
çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırma kapsamında öğrencilerin sosyal medya araç kullanımında 
sergiledikleri tutum ve davranışların incelenmesi, hangi amaç ve 
motivasyonlar ile kullandıklarının ortaya çıkarılması esas alınmıştır. 
Araştırma, öğrencilerin sosyal medya kullanımına bağlı olarak hangi 
ihtiyaçlarını tatmin ettikleri ve nasıl doyumlar elde ettiklerine dair niteliksel 
veri sunmaktadır. 

Araştırma, elde edilen betimleyici verilerin değerlendirilmesi ve 
araştırma sorularının cevapları ile değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya 
konabilmesi için aşağıdaki hipotezleri sınamayı amaçlamaktadır. 

H₁:  Farklı yaş ve eğitim gruplarında yer alan öğrencilerin farklı iletişim 
kanallarını (sosyal ağları) tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

H₂:  Üniversite öğrencilerinin yaşam pratikleri içinde sosyal medyayı en 
çok araçsal teknolojiye imkân sağladığı için kullandıkları 
belirlenmiştir. 

H3:  Üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kurdukları 
iletişimde zaman ve mekân algıları değişmemektedir. 

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ VE YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın örneklemini İstanbul’da eğitim veren çeşitli devlet ve 
vakıf üniversitelerinin lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Benzeşik örneklem 
kapsamında, 17 ile 30 yaş aralığında, sosyal medya kullanıcısı ve online 
tüketici olma kriterlerine uyan öğrenciler, araştırma kapsamında yer almıştır. 
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Araştırma, basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 520 kişi 
üzerinden, 01-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Anket sonucu elde edilen bilgiler, Microsoft Excel Analysis Toolpack 
(Çözümleme Araç Takımı) kullanılarak betimsel analiz yöntemiyle 
çözümlenmiştir. Betimsel analiz çerçevesinde açık uçlu cevapları daha net bir 
şekilde yansıtabilmek amacıyla tüm veriler sistematik bir şekilde 
betimlenmiştir. Bulguların tespit edilebilmesi için elde edilen veriler ortak 
temalar altında toplanmıştır. Bunlar, öğrencilerin sosyal medya kullanım 
sıklığı ve tercih ettikleri mecralar özelinde sergiledikleri davranışlar ve elde 
ettikleri doyumlardır. 

Bu doğrultuda, kullanım tercihi; bir sosyal medyayı diğerine tercih etmek 
ya da daha sıklıkla kullanmak veya kullanırken gerçekleştirilen eylemler, 
tutumlar, kullanım şekilleri, gerçekleştirilen paylaşımın içeriği, nedeni, her 
sosyal medya aracının farklı olması nedeniyle hangi doyumu sağladıklarına 
yönelik bilgi verme konusunda önem taşımaktadır. 

İnternet ve sosyal medya üzerine yerli ve yabancı literatürde oldukça 
fazla nicel araştırmaya rastlamak mümkündür, fakat alana dair nitel 
araştırmaların azlığı da dikkat çekicidir. Bu alanda niteliksel araştırmanın az 
olması, araştırmanın önemine ve alanda elde edilen niteliksel verilerin 
gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Nitel araştırmanın esnek ve bütüncül 
yaklaşımı; neden sorusuna cevap verirken, sosyal medya kullanıcılarının 
kullanımdan elde ettikleri doyumlar hakkında detaylı, kişisel, sübjektif, algı, 
duygu, düşünce ve deneyimlerine dair bilgiler sağlamaktadır (Ataseven, 
2012: 546-548). Bu açıdan değerlendirildiğinde nitel bir etki araştırması 
yapmak önem taşımaktadır. 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik motivasyon 
ve doyumlarını ölçmek amacıyla yaşları 17 -30 arasında değişen 
İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde eğitim gören lisans öğrencileri arasında 
sosyal medya kullanıcısı ve online tüketici olma kriterlerine uyan 520 
öğrenci, basit tesadüfü örneklemle belirlenmiştir. 

Araştırmada, devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı bölüm ve farklı yaş 
aralıklarından öğrencilerin bulunması heterojen bir grup yapısı sağlamıştır. 
Ancak öğrencilerin örgün öğretim dışında çift ana dal programlarına devam 
etmeleri ve örneklemin İstanbul’da yer alan tüm üniversitelerin 
öğrencilerinden temsil edilmemesi, araştırmanın sınırlı genellemelere 
ulaşmasına neden olmuştur.  

VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 

Bu çalışma Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı kapsamında bireyin sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları bağlamında motivasyon ve doyumlarını 
açıklamaya yönelik sosyal psikoloji temelli içerik teorilerinden birisi olan, 
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Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı kullanılarak ampirik yöntemle 
yapılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde katılımcıların kişisel bilgileri, demografik 
kırılımlarla gösterilerek incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, 
katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve bu verilerin online 
tüketici davranışlarına etkisi, sınıfsal koşul (öğrenim gördükleri sınıf bilgisi) 
ve bakış açısı düzleminde değerlendirilmiştir. 

İstanbul’da yaşayan lisans öğrencileri arasında yapılan araştırmaya 
katılan öğrencilerin %55,19’u kız, %44,81’i erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır.  

Tablo.1. Cinsiyet 

 

 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin  %55’i devlet üniversitesi öğrencisi 
iken; %45’i vakıf üniversitelerine devam etmektedir.  

  

Kadın Erkek

55,19% 
44,81% 
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Tablo 2. Eğitim Durumu 

 

 

Tablo 3’de yer alan lisans eğitim programları incelendiğinde ankete 
katılan öğrencilerin ağırlıklı olarak İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler - 
Tanıtım ve Reklamcılık Bölümü lisans öğrencileri olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Katılımcıların eğitim gördüğü programların bölümlerine göre dağılımı şu 
şekilde belirtilmiştir; Halkla İlişkiler - Tanıtım ve Reklamcılık Bölümü (%36), 
Sosyoloji Bölümü (%10), Uluslararası İlişkiler Bölümü (%12), Endüstri 
Mühendisliği Bölümü (%16) ve İşletme Bölümü (%26). 

  

55% 

45% 

Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi



F. Begüm YILMAZ, Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ                   69 

Tablo 3. Anket Katılımcılarının Öğrenim Gördüğü Lisans Programlarına 
Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 4’de yer alan sınıf bilgileri özetlendiğinde ankete katılan 
öğrencilerin ağırlıklı olarak 3. sınıf lisans öğrencileri olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Tablo 4. Anket Katılımcılarının Sınıflarına Göre Dağılımı 

 

 

 

36% 

10% 

12% 

16% 

26% 

Halkla İlişkiler - Tanıtım ve
Reklamcılık Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İşletme Bölümü

4.sınıf

3.sınıf

2.sınıf

1.sınıf

18% 

36% 

22% 

24% 
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Anketi cevaplayan öğrencilerin yaşları en küçük 17, en büyük 30’dur. 
Katılımcıların %24’ü  (17 - 20), %66’sı (21-25), %10’u (26 -30) yaş 
aralığındadır. 

Tablo 5. Anket Katılımcılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amaçlı sorulan 5 
soruya ek olarak, yeni medya kullanım alışkanlıklarını tespit etmek üzere 
sorulan 12 betimleyici soru ile değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya 
konmuştur. Buna göre:  

 “Yeni medya aracı olarak sosyal medyayı ne sıklıkla kullanırsınız?” 

Sosyal medya kullanım alışkanlığı, bireylerin yeni medya ve dijital 
platformlara olan yaklaşımlarının en temel belirleyicisidir. Katılımcıların 
büyük çoğunluğu (%68), sosyal medyayı sıklıkla kullandıklarını, belirtirken; 
bu değer, kadın ve erkek kullanıcılar arasında büyük farklılık göstermektedir. 
Kullanıcıların %53,3 kadın ve %46,7’si erkek olarak ayrışmıştır. Katılımcılar 
arasında kadınların sosyal medyayı erkeklerden daha sık kullandığı 
söylenebilir. 

  

24% 

66% 

10% 

17-20 21-25 26-30
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Tablo 6. Anket Katılımcılarının Sosyal Medya Kullanım Sıklığı

 

 

 

 

“Gündelik yaşamınızda hangi sosyal medya ağlarını tercih ediyorsunuz?”  

Kullanılan uygulama araçlarını gösteren Tablo 7 incelendiğinde 
İstanbul’da yaşayan lisans öğrencileri tarafından en çok, popüler 
kategorilerde yer alan eğlence ve yaşam tarzı uygulamalarının rağbet 
gördüğü gözlemlenmektedir. %23’lük oranla WhatsApp birinci sırada yer 
alırken, ardından %21’lik oranla Instagram ve %15 ile Snapchat gelmektedir. 
Videolu sözlük formatında ortaya çıkan ve “dünyanın en samimi sosyal 
medyası” mottosu ile gençlerin toplumsal konular hakkında diledikleri 

0% 2% 10% 

68% 

20% 

Hiçbir zaman Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her zaman



72                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

düşüncelerini dile getirmelerine olanak tanıyan Scorp ise, anket katılımcıları 
tarafından tercih edilmemiştir. 

Tablo 7. Anket Katılımcılarının Sosyal Ağ Tercih Dağılımları 

 

 

“Günde ortalama kaç saatinizi bu mecralarda geçiriyorsunuz?” 

 Sosyal ağ uygulamalarının kullanım sıklık ve oranları incelendiğinde ise; 
katılımcıların %42’sinin 3-6 saat, %36’sının 1-3 saat, %18’inin 1 saatten az, 
%4’ünün ise 6- 10 saat arası vakitlerini bu platformlar üzerinde geçirdiği 
gözlemlenmektedir. Anket katılımcıları içerisinde 10 saat ve fazlasını 
kapsayan süreçte sosyal medya kullanan birey olmadığı sonucuna 
varılmaktadır.  

“Digital in 2017 Global Overview” verilerine göre; kullanıcıların 3 saatini 
telefon üzerinde internete bağlanarak ve 3 saatini de sosyal medya 
platformlarında geçirdiğini baz alırsak, İstanbul’da yaşayan lisans 
öğrencilerine yönelik yapılan anket sonuçlarında elde edilen “3-6 saat sosyal 
medya kullanım verisi”, küresel araştırma ile paralellik göstermektedir. 
(http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-
istatistikleri-2017/ , (Çevrimiçi), 06.01.2018). 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

WhatsApp Instagram Snapchat YouTube Twitter

Facebook LinkedIn Pinterest Foursquare

21

15

23% 

12
10% 

8% 

5% 4% 
2% 

http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/
http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/
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Tablo 8. Anket Katılımcılarının Günlük Sosyal Medya Kullanım 
Aralıklarının Saat Bazında Dağılımı 

 

 

“Kendinizi düşündüğünüzden daha fazla vakit geçirirken bulduğunuz 
oluyor mu?” sorusuna katılımcıların %46’sı “bazen”, %28’i “sıklıkla”, %18’i 
“çok nadir” ve %8’i “her zaman” cevabını vermiştir.  

İstanbul’da yaşayan üniversite lisans öğrencilerinin farklı bir bakış 
açısıyla sosyal medya kullanımına yönelik tercihleri ve burada zaman 
geçirme potansiyelleri, bu teknolojiyi ülke ve dünya gündeminden kaçış 
olarak görmeleri, farklı kategorilerdeki içeriklerle eğlenceli vakit geçirerek 
zamanın nasıl geçtiğini anlamamaları, mutluluk veya mutsuzluk ihtiyaçlarını 
sosyal ağlar yoluyla gidermeye çalıştıkları şeklinde değerlendirilebilir. 

 

  

10 saat +

6 -10 saat

3 -6 saat

1-3 saat

1 saatten az

0% 

4% 

42% 

36% 

18% 
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Tablo 9. Anket Katılımcılarının Sosyal Ağlarda Düşündüklerinden Daha 
Fazla Vakit Geçirme Eğilimi 

 

 

 

 “Yaşam pratikleriniz içinde yeni medyayı en çok hangi amaç 
doğrultusunda kullanıyorsunuz?” sorusuna ankete katılan öğrenciler ağırlıklı 
olarak (%18) “araçsal teknolojilere imkân sağlama” yönünde kullandıklarını 
ifade ederken, yaygın kullanıma olanak tanıdığı için kullandıkları yönünde 
cevap verenler (%5) azınlığı oluşturmaktadır. 

 

  

8% 

28% 

46% 

18% 
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Tablo 10. Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Anket Katılımcıları 
Üzerinde Yarattığı Algı Düzeyi 

 

 

“Hangi tür paylaşımlara daha sık yer veriyorsunuz?” 

 Tablo 11’de ankete katılan öğrencilerin sosyal medya uygulamalarında 
en çok hangi tür paylaşım türüne yer verme oranları gösterilmektedir. 
Katılımcıların %30 oranında fotoğraf, %23 oranında ise video paylaşımı 
gerçekleştirdiğini, sonrasında ise %19 ile aynı oranlarda seyreden haber 
içeriği ve ortak değer yaratan paylaşımlarına yer verdikleri 
gözlemlenmektedir. Bu sıralamayı %9 ile konum bilgisi takip etmektedir. 

 

  

18% 

17% 

12% 

12% 

5% 

14% 

9% 

13% 

Araçsal teknolojilere imkan sağlama

Yeni eğlence ve haz aracı olarak…

Tüketim ortamlarına kolay ulaşma

İletişimdeki maliyeti düşürmesi

Yaygın kullanıma olanak tanıma

İki yönlü ve anında iletişime imkan…

Mesajı geniş kitlelere ve hızlı…

Hayatı kolaylaştırabilmesi
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Tablo 11. Anket Katılımcıları Tarafından Tercih Edilen Sosyal Medya 
Paylaşım Türleri Dağılımı 

 

 

“Geleneksel medya ile karşılaştırdığınızda, yeni medyayı aşağıdaki 
özelliklerden hangisi daha iyi tanımlıyor?” Katılımcıların yeni medyayı anlama 
düzeyinin yer aldığı Tablo 12 incelendiğinde, yeni (dijital) medyanın 
konvansiyonel medyaya oranla daha hızlı, dinamik ve erişilebilir olduğu 
sonuçlarına ulaşılmaktadır. Anlık etkileşime olanak tanıması ve daha özgür 
olarak nitelendirilmesi de öğrencilerin sosyal medyayı neden tercih ettikleri 
yönünde önemli bulgular sunmaktadır. 

 

  

30% 

23% 
19% 

19% 

9% 

Fotoğraf

Video

Haber İçeriği

Paylaşma İçgüdüsünü
Harekete Geçiren
Paylaşımlar

Konum Bilgisi
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Tablo 12. Anket Katılımcılarının Yeni Medyayı Anlama Düzeyi 

 

 

“Yeni medya kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alındığında zaman ve 
mekân algılamalarınızda farklılık oluştu mu?”  

Katılımcılar arasında yüz yüze iletişim ile aracılı iletişim arasındaki farkın 
sınanmaya çalışıldığı bu soruda kullanıcılara etkileşimde bulunmak için 
fiziksel mekân ve eş zamanlı olmak şartının aranıp aranmadığı konusuna 
olan bakış açılarının sunulması istenmiştir. 

 Geleneksel iletişim yerini toplumsal konumun ve fiziksel mekânın 
yeninden tanımlandığı dijital temelli ortamlara bırakmıştır. Yeni medya 
olarak da adlandırılan bu dijital temelli ortamlar, insan – mekân ilişkilerini 
değiştirmiş, fiziksel ve toplumsal alanı birbirinden ayırmış ve sosyal 
kimlikleri yeniden biçimlendirmiştir (Timisi, 2003: 15-16).  

520 denek arasından 380 katılımcının cevap verdiği soru, açık uçlu olup; 
verilen cevaplar arasından ortak temalar belirlenmeye çalışılmıştır. Ankete 
katılan öğrencilerin %56’sı “Evet” cevabını verirken, %20’si “Hayır” cevabın 
vermiş, %24’ü ise bu soruya cevap vermeyi tercih etmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

Keskin hedef odaklı

Anlık etkileşime olanak tanıyan

Kullanılırlık & kalıcılık odaklı

Erişilebilir

Hızlı

Dinamik

Yenilikçi

Daha özgür

3% 

16% 

3% 

17% 

19% 

20% 

8% 

14% 
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Tablo 13. Anket Katılımcılarının Yeni Medyayı Kullanım Alışkanlıkları 
Doğrultusunda Etkileşim Düzeyi Değerlendirmesi 

 

 

 

Tablo 14’de yer alan “Evet” cevabı veren kullanıcıların etkileşim düzeyi; 
eş zamanlı iletişim kurabilme imkânı, zaman- mekân bağımsızlığı 
sunabilmesi, yurt dışı (kültürlerarası) ile anında iletişim kurabilme imkânı ve 
özgür medya kavramına zemin hazırlaması açısından değerlendirilmiştir.  

Tablo 15’de yer alan “Hayır” cevabı veren kullanıcıların etkileşim düzeyi 
ise, yeni medyanın kullanıcıyı sanal iletişim yoksunluğuna sürüklediği ve yüz 
yüze iletişim hazzını vermediği yönünde belirtilmiştir. 

 

  

56% 

20% 
24% 

Evet Hayır Yanıtsız
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Tablo 14. Yeni Medyayı Kullanım Alışkanlıklarını Pozitif Yönde 
Değerlendiren Anket Katılımcılarının Etkileşim Düzeyi Değerlendirmesi 

 

 

  

Eş zamanlı iletişim kurabilme imkanı

Kültürlerarası (yurt dışı) ile anında
iletişim kurabilme imkanı

Zaman - mekan bağımsızlığı
sunabilmesi

Özgür medya kavramına zemin
hazırlaması

46% 

18% 

29% 

7% 
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Tablo 15. Yeni Medyayı Kullanım Alışkanlıklarını Negatif Yönde 
Değerlendiren Anket Katılımcılarının Etkileşim Düzeyi Değerlendirmesi 

 

 

“Yeni medya ortamlarında varlık gösterirken kimliğiniz ve benliğinizde 
değişim oluyor mu?  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) “Hayır” cevabı verirken, %20’si 
durum ve mecraya göre değişebildiğini ifade etmiştir. %13’ü ise “Evet” 
cevabını vermiştir. 

 Anket katılımcılarının sosyal medya ağlarında kimlik ve benlik değişim 
düzeyi dağılımını değerlendirdiğimiz bu soru, Kullanımlar ve Doyumlar 
Kuramı’nın dört temel bileşeninden kişisel kimliği belirlemeye yönelik 
sorulmuştur. Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları kapsamında 
kendilerini ne kadar tanıdıkları ve gerçekliği ne kadar keşfedebildikleri 
sınanmıştır. 

 

  

Sanal iletişim yoksunluğuna
sürüklemesi

Yüz yüze iletişim hazzını vermemesi

33% 

67% 
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Tablo 16. Anket Katılımcılarının Sosyal Medya Ağlarında Kimlik & Benlik 
Değişim Düzeyi Dağılımı 

 

 

“Üniversitenizin sosyal medya hesaplarını, üniversite kulüp & gruplarını, 
çeşitli öğrenci platformları vb. oluşumlarını takip ediyor musunuz?” sorusuna 
katılımcıların büyük çoğunluğu (%66) “Evet” cevabı verirken, %34’ü “Hayır” 
cevabını vermiştir. 

Anket katılımcılarının öğrenci sosyal ağ ve platformlarını takip düzeyi 
dağılımını değerlendirdiğimiz bu soru, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’nın 
dört temel bileşeninden gözetim işlevini belirlemeye yönelik sorulmuştur. 
Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları kapsamında kendilerini ve 
çevrelerine ilişkin bilgi edinme durumları sorgulanmıştır. 

 

  

13% 

67% 

20% 

Evet Hayır Duruma ve mecraya göre
değişiyor
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Tablo 17. Anket Katılımcılarının Öğrenci Sosyal Ağ & Platformlarını 
Takip Düzeyi Dağılımı 

 

 

 “Sizce sosyal medya araçları öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor 
mu?” sorusuna katılımcıların %96’sı sosyal medya araçlarının öğrencilerin 
sosyalleşmesine katkı sağladığını belirtirken; %4’lük dilimi herhangi bir katkı 
sağlamadığını belirtmiştir.  

Tablo 19 üzerinden sosyal medya araçları üzerinden sosyal bütünleşme 
ihtiyacının değerlendirildiği soruya katkı sağladığı yönünde cevap veren 
katılımcılardan; %40’ı farklı kültürleri öğrenip, keşfetme duygusunu 
tadabildiklerini, %33’ü sosyal medya sayesinde sürekli etkileşim içinde 
kalabildiklerini, %17’si üniversite hakkında daha fazla bilgi ve deneyim elde 
edebildiklerini ve %10’u bu sayede öğrenim gördükleri üniversite ile 
duygusal bağ ve aidiyet hissini arttırdıklarını belirtmiştir. 
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Keşfetme duygusunu tadabilme Etkileşm içinde kalma
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Tablo 18. Sosyal Medya Araçlarının Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısının 
Değerlendirilmesi 

 

 

 

Tablo 19. Anket Katılımcılarının Sosyal Medya Araçları Üzerinden Sosyal 
Bütünleşme İhtiyacı Değerlendirilmesi 
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 “Sosyal medyada yayılan asılsız ve yalan haberleri ayırt edebiliyor 
musunuz?” sorusuna katılımcıların %72’si “Evet” diyerek şüpheli ve güvenli 
bulmadığı linkleri paylaşmadığını belirtirken; %26’sı bazen kaynağını 
araştırdığını, %2’si ise ayırt edemediğini paylaşmıştır. 

Anket katılımcılarının sosyal medya ağlarında asılsız ve yalan haber 
algılama düzeyini değerlendirdiğimiz bu soru, Kullanımlar ve Doyumlar 
Kuramı’nın dört temel bileşeninden kişisel kimliği belirlemeye yönelik 
sorulmuştur. Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları kapsamında 
kendilerini gerçekliği ne kadar keşfedebildikleri ve değer pekiştirme 
kavramları sınanmıştır. 

Tablo 20. Anket Katılımcılarının Sosyal Medyada Yayılan Asılsız & Yalan 
Haberleri Algılama Düzeyi 

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışmalar, izleyici doyumlarının üç farklı kaynaktan elde edilebileceğinin 
göstermektedir. Bunlar; medya içeriği, medyaya maruz kalma ve sosyal 
bağlamdır.  

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımına göre izleyiciler, yayınları çok farklı 
şekilde yorumlayıp verilmek istenen mesajın dışında kendilerine göre 
sonuçlar çıkartabilirler. Bu yaklaşım izleyicilerin kendi mantığını ve 
öznelliğini ön plana çıkartır. İzleyici kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu 
kaynağı, rasyonel şekilde kullanır (Rosengren,1983: 200).  

Her milletin kendine özgü üyesi oldukları grupların diğer üyeleri ile 
paylaştıkları ortak kültürel kodlar çerçevesinde anlamlandırmalar 

Evet

Hayır

Bazen

72% 

2% 

26% 
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oluşturulur. Araştırma sonucunda her üniversitenin ve lisans bölümünün 
kendine özgü bazı eleştirel özelliklere ve dinamiklere sahip olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Çalışmanın, öğrencilerin kişisel özellikleri ve eğilimlerini bulgularda 
barındırmasından dolayı nitel bir araştırma ağırlığı taşıdığı 
söylenebilmektedir. İletişim biliminin ortaya çıkardığı kuramlardan biri olan 
Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, günümüz sosyal medya alışkanlıkları 
hakkında benzer hipotezlerin üretilmesine neden olmaktadır. 

 Öğrenciler, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’nın dört temel bileşeni 
kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. Bu bağlamda “oyalanma” olarak 
nitelendirdiğimiz kavram doğrultusunda üniversite öğrencilerinin yaşam 
pratikleri içinde sosyal medyayı en çok araçsal teknolojilere ve anında 
iletişime imkân sunduğu için tercih ettikleri, daha sonra ise yeni eğlence ve 
haz aracı olarak kullandıkları saptanmıştır.  

İhtiyaç duyulan beklenti, doyumla veya çoğu zaman da istenmeyen 
sonuçlarla karşılık bulmaktadır. Katılımcıların düşünülenden fazla vakit 
geçirme potansiyellerini ortaya koyan 9. soru, bu cevaba ilişkin referans 
niteliği taşımaktadır.  

Anında iletişime ve anlık etkileşime imkân tanıması, erişilebilir olması, 
yüz yüze iletişim hazzını vermemesi gibi cevaplardan yola çıkarak; ankete 
katılan öğrenciler tarafından kişisel ilişkilerin oldukça gözetildiği sonucuna 
varılmaktadır. Eğlence ve yaşam tarzı uygulamalarından en çok anında 
iletişime olanak tanıyan WhatsApp ve Instagram platformlarını kullanıyor 
olmaları da, bu yaklaşımın en büyük göstergesi olarak nitelendirilmektedir.  

Sosyal medya ağlarında kimlik ve benlik değişim düzeyleri incelendiğinde 
kendilerini oldukları gibi yansıttıklarını, ancak duruma ve mecraya göre 
değişim gösterebildiği belirtilmiştir. Burada kişisel kimliğin sosyal medya 
mecralarında kişisel referans olarak algılarında yer ettiği, ancak mecra 
özelinde gerçekliği tam olarak keşfedemedikleri için her zaman aynı benlik 
veya duygu düzeyini geçiremedikleri sonucuna varılabilir.  

Gittikleri üniversitenin sosyal medya hesaplarını ve diğer üniversite 
platformlarını takip ederek; farklı kültürleri öğrenip, keşfetme duygusunu 
tadabildiklerini, sosyal medya sayesinde sürekli etkileşim içinde 
olabildiklerini, üniversite hakkında daha fazla bilgi ve deneyim elde 
edebildiklerini ve bu sayede öğrenim gördükleri üniversite ile duygusal bağ 
ve aidiyet hissini arttırdıklarını belirtmişlerdir. Buradan hareketle 
etkileşimde oldukları dünya hakkında enformasyon alarak gözetim işlevini 
yerine getirdikleri de söylenebilir.  

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite 
öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ortaya koyma amacıyla 
yapılan bu çalışmada Katz, Gurevitch ve Haas’ın beşli kategorileştirme 
sistemi bağlamında şu sonuçlar elde edilmiştir. 
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 Anket katılımcılarına sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve yeni medya 
alışkanlıklarını tespit amacıyla kişisel bilgileri içeren sorular dışında 12 adet 
soru sorulmuştur. 

 Bunlardan altı tanesi kullanım amacı ve sıklığına yönelik, üç tanesi dijital 
dönüşümün gerçekleşmesiyle hayatımıza giren yeni medyanın çift yönlü 
iletişim ve etkileşimlerimizi nasıl etkilediğini, diğer üç tanesi ise yaşam 
pratiklerimizi ne yönde etkilediğini tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. 

 Çalışmada öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarının giderilmesinin ön planda 
çıkması, örneklemi öğrencilerden oluşan bir kullanımlar ve doyumlar 
çalışması için sürpriz olarak nitelendirilmemektedir.  

Öğrencilerin bilişsel ihtiyaçları ikinci planda ortaya çıkmaktadır. Bir 
okulda eğitim görmekten kaynaklanan bir bilişsel ihtiyacın yanında, kendi 
ilgileri ve hobileri çerçevesinde bir takım bilgilere de gereksinim duymakta 
oldukları gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bilişsel ihtiyaçlar belki de ortamdan 
kaynaklanan bir şekilde güçlü olarak kendini göstermektedir çıkarımı 
yapılabilmektedir.  

Gerçeklerden kaçış ihtiyacının kendi varlık nedenleri dışında biraz da 
duygusal ihtiyaçlarla bütünleşen kısmı bulunmaktadır. Daha çok dinlenme, 
eğlence, hız, dinamizm ve özgürlük gibi kavramlarla gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla öğrenciler sosyal medyayı gerek okullarından, arkadaşlarından, 
ailelerinden veya dış çevreden, gündemden kaçış ve haz aracı olarak 
kullanabilmektedirler.  

Sosyalleşmeyi konu alan sosyal bütünleşme ihtiyaçları diğerlerinin 
ardından dördüncü sırayı almaktadır. Özellikle kampüs ortamında 
bulunmalarından dolayı sosyalleşmek onlara daha çok kendileri gibi olanlarla 
birlikteliği anlatmaktadır. Yaratıcı, gündem oluşturucu, konuşmada veya 
tanışmada mevzu açıcı nitelikleriyle değerlendirmelerine vesile olmaktadır. 
Bu durum da öğrenim gördükleri kuruma duygusal bağ ve aidiyet hissini 
artırmaktadır.  

Çalışmamız kapsamında değerlendirilen eğitim alanı, sınıf ve cinsiyet gibi 
kategorilerde ortaya çıkan dengeli dağılım sonuçlarından hemen hemen her 
sınıftan ve cinsiyetten benzer oranlarda cevapların alındığı sonucuna 
varabiliriz.  
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GİRİŞ 

Son yıllarda ilginin arttığı “Duygusal Zekâ’’ kavramını incelemek için ilk 
olarak duygu ve zekâ kavramlarının ayrı ayrı tanımı, ardından Duygusal Zekâ 
kavramının tanımı yapılacaktır. 

Duygunun tanımı Türk Dil Kurumu’na (2015) göre insanların duyguları 
algılaması, his, nesne veya olaylara yönelik izlenimleri, önsezi, nesneleri ya 
da durumları ahlaki ve estetik açıdan kullanma becerileri, kendilerine ait bir 
ruhsal davranış ve hareketliliği olarak verilmektedir. Psikoloji Sözlüğünde ise 
öznel olarak yaşanan bir duygusal halin dışa yansıması olduğu ifade 
edilmektedir  (Koçmar,  2012: 60). 

İnsan zekâsı ile ilgili psikoloji de oldukça çok araştırma yapılmış ve beyin 
zekâ organı olarak tanımlanmıştır. Zekâ kavramı hakkında birçok tanım 
vardır ve bunlar genelde birbiri ile karışmaktadır. Psikoloji alanında zekâ 
büyük bir yer kaplamaktadır fakat bu konu üzerinde görüş ayrılıkları 
yaşanmış ve net bir tanımının ortaya henüz çıkmamıştır. (Konrad ve Hendl, 
2001: 41). 

Zekânın tanımı için farklı görüşler incelendiğinde günümüz şartlarına en 
çok uyan tanım Wechsler Ölçeklerini geliştiren klinik psikolog David 
Wechsler‟ın tarafından yapılmıştır (Emet ve Tat, 2010: 339). Ona göre; 
“dünyayı anlayabilme, düşünebilme ve zorluklar ile karşılaştığında bunun 
üstesinden gelebilme yeteneğidir (Çakar ve Arbak, 2004: 26). 

Duygusal hafızanın oluşumunda, duyguların değerlendirilmesinde, 
duygusal tepkilerin gelişiminde amigdalanın ve duygularını yönetilmesinde 
ise frontal lobun tamamının ve ön bölümünün (prefrontal korteksin) önemli 
bir etkisi bulunmaktadır. Prefrontal korteks duyusal sistem, limbik sistem ve 
subkortikal yapıdan gelen bilgileri toplar bütünleştirir, yargılar, ortaya 
çıkacak davranışa karar verir (Şahin, 2013, s. 55-56, 63-64). 

D.Goleman’a (2010) göre duygusal zekȃ; Kişinin kendisine bir hedef 
koyarak hareket etmesi olumsuzluklara rağmen kendi yönünü bulması, 
dürtülerini denetleyerek tatminini öteleyebilmesi, ruh halini ayarlayabilmesi, 
dertlerinin düşünmeyi engellemesine izin vermemesi, empati yapabilme 
gücünü ve hayata karşı umut içinde yaşamak olarak açıklamıştır. 

Mutluluk, kısa bir tanım olarak kendinden hoşnut olma hali diye 
düşünülebilir. Mutluluk ile ilgili yapılan araştırmalar tarihte yeri biraz 
karışıktır. Mutluluk kavramı çok farklı anlamlar içermekte ve bu anlamlar 
mutluluğunun tanımını daraltmaktadır.  

Mutluluk kavramının günümüze kadar yapılmış olan çeşitli tanımlarına 
değinilecek olursa; “Arapça ’da Saadet sözcüğü “Sâide’’ kökünden ortaya 
çıkmış ve mutlu olma, şanslı olma, güçlü olma gibi anlamlar yerine 
kullanılmaktadır. Kişinin haz duyacağı bir vaziyet içinde olması olarak da 
tanımlanabilen mutluluk, insanın sürekli istediği ve vazgeçemediği bir eğilim 
olarak da ifade edilebilir (Yıldız,1997). 

Schlenker ve Leary’e (1982) göre sosyal kaygı kavramı kişilerarası 
değerlendirmeden doğan kaygı halidir. Sosyal kaygı yaşayanlar çevresindeki 
insanlara tarafından yanlış algılanmaktan çok çekinirler. Sosyal kaygı duyan 
kişilerin özgüvenleri değişiktir. Bu kişiler toplum önünde olumsuz 
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değerlendirilmekten korkarken tek başılarına kaldıklarında kendileri olumlu 
olarak görmektedirler (Hamatra, 2009). 

Duygusal zekâda kalıtımın önemli bir etkisi olmasına karşın duygusal 
zekânın gelişmesinde çevrenin de önemli bir etkisi olmaktadır. Duygusal 
zekânın gelişmesinde bebeklikten itibaren aileden ve çevreden koşulsuz 
olumlu kabul ve koşulsuz sevgi görmenin önemli olduğu saptanmıştır. 
Ebeveynlerin çocukları ile ilgilenme düzeylerinin kalitesi ne kadar yüksekse 
çocuğun duygusal zekâsı o oranda gelişmektedir denilebilir. Duygusal 
zekânın gelişmesi sadece bireyin kişilerarası iletişimini, toplumdaki 
davranışını, yaşadığı zorluklarla başa çıkma düzeyini değil akademik başarı 
ya da başarısızlık düzeyini de etkilemektedir (Dağlı, 2006). Her çocuğun zekâ 
gelişiminin farklı olduğu, doğuştan gelen bir motivasyonun varlığı ve yapılan 
her davranışın çocuğu uyaracağı unutulmamalıdır. Çünkü çocuğun yaşadığı 
her türlü olumlu ve olumsuz yaşantılar onun kişiliği üzerinde bir etkiye 
sahiptir. 

Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal çerçeve bağlamında teorik 
bilgilerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın amaçları ve yöntemi 
açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 
istatistiksel değerleriyle birlikte yer almaktadır. Dördüncü ve son bölümde 
elde edilen veriler literatür ışığında tartışılmıştır.  

MATERYAL ve METOD 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma betimsel bir araştırmadır ve ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Bu araştırmada anket kullanılarak 15-18 yaş gruplarından 
öğrencilere uygulama yapılmıştır. Duygusal zekâ, mutluluk ve sosyal kaygı 
düzeylerinin birbirleriyle ilişkileri incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Öğrencilerin başarı düzeyi farklı okullarda 
öğrenim görme değişkenine, duygusal zekȃ, mutluluk düzeyi ve sosyal kaygı 
düzeyinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, Aydın İlinin Nazilli İlçesine bağlı olan farklı başarı düzeyine 
sahip liselerde öğrenim gören 311 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklemi Fen 
Lisesi, Anadolu Lisesi (1) ve  2 Anadolu Lisesinde ve Ticaret Lisesinde okuyan 
9., 10., ve 11. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır (N=311). Bu okulların başarı 
taban puanları (liseye giriş taban puanları) sırasıyla; 500 puan üzerinden 
487, 452, 415 ve 163’tür. 
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Veri Toplama Araçları 

 Oxford Mutluluk düzeyi 
 Schutte Duygusal zekâ 
 Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği 
 Kişisel Bilgi Formu’dur. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinin SPSS (Statistical Package for Social Science-
Sosyal Bilimler için İstatistik Paket) programı kullanarak yapılmıştır. 
Demografik bilgilerden elde edilen verilerin frekans, yüzdelik, ortalama ve 
standart sapma değerlerine bakılmıştır. One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) testi uygulanarak öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların ortalama 
puanlarının farklı olup olmadığını belirlemek için hangi istatistiksel tekniğin 
kullanılacağına karar verilmiştir. Ardından çıkan sonuca göre Kruskal-Wallis 
testi, Mann Whitney U testi, Independent Sample T Testi ve ANOVA Testi 
uygulanmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada 311 öğrencinin doldurduğu anket incelenmiş ve 
bazıları dışlanan veri olarak kabul edilmiştir. Burada dışlanan veri olarak 
kastedilen kayıp veri ya da başka bir deyişle hata/eksik oranı olan veridir; 
ölçeklerde en az bir sorunun işaretlenmemiş olmasıdır. Duygusal zekâ 
sorularını yanıtlayan 295 kişi iken, Mutluluk düzeyi ve sosyal kaygı ölçeğinin 
sorularını yanıtlayan kişi sayısı sırayla 291 ve 303 kişidir. 

  Uygulanan anketlerin güvenilir çıkması için bu değerin 60 ile 90 
arasında olması beklenir. Bu çalışmanın güvenirlik analizleri sonuçları 
değerlendirildiğinde ise Cronbach's Alpha değeri GGSDZÖ için %87,7, ÖMÖ 
için %88,7, ESKÖ için %89,2 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmanın Cronbach's 
Alpha değeri 0.8 – 1.0 aralığında olduğu için yüksek derecede güvenilir aynı 
zamanda geçerliliği çok yüksek olduğu görülmektedir.    

Örneklem 311 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklemdeki 
öğrencilerin 131 kız,  197 ise erkektir. Araştırmaya lise 1, 2 ve 3. sınıf 
öğrencileri alınmış, 4. sınıf öğrencileri ise sınav kaygısı yaşadıkları için 
araştırmaya dâhil edilmemiştir. Okulların ortalama giriş puanları arasında 
belirgin farklılıklar bulunmaktadır.  Okulların taban puanı:  Fen Lisesinde 
487, Anadolu Lisesi (2) 452, Anadolu Lisesi (1) 415 puan ve 163 puanla 
Ticaret Lisesidir.  

  Araştırmada kızlarda duygusal zekȃ puan ortalamasın erkeklere oranla 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada en yüksek duygusal zekâ 
puan ortalamasının Fen Lisesi öğrencilerinde olduğu; en düşük duygusal zekâ 
puan ortalamasının ise Ticaret Lisesi öğrencilerinde olduğu görülmektedir.  
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TABLO.1. Öğrencilerin Okul Türleri ve Lise Giriş Puanlarına Göre Duygusal 
zekânin Analizi 

 

 
Kruskal Wallis-H’ testi ile incelenmiştir. 

 
Tablo.1’de öğrencilerin okudukları lise değişkenine göre Duygusal Zekâ 

puanlarının farklı olduğu ve anlamlılık değerinin (p=0.000) olduğu 
görülmektedir (p<0.01).Yani akademik başarı düzeyi duygusal zekâ düzeyi 
üzerinde etki gücünün olduğu söylenebilir.  

Mutluluk düzeyleri incelendiğinde; cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık olmamasına karşın; okul türlerine göre mutluluk düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. En yüksek 
mutluluk puan ortalamasının “Anadolu Lisesi (1)”  öğrencilerinde olduğu 
görülmektedir.  

   

TABLO.2. Öğrencilerin Okul Türleri ve Lise Giriş Puanlarına Göre Mutluluk 
düzeyinin Analizi 

 
ANOVA testi ile incelenmiştir. 

 

TABLO.3. Öğrencilerin Okul Türleri ve Lise Giriş Puanlarına Göre Mutluluk 
düzeyinin Tanımlayıcı İstatistikleri 
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Tablo.2’ ve Tablo 3 deki veriler incelendiğinde öğrencilerin okul türlerine 
göre mutluluk düzey ortalamaları arasındaki farkın (p=0.04) olduğu ve 
Mutluluk düzeyi puanları ortalaması arasında anlamlı bir farklılık (p<0.05) 
olduğu görülmektedir.  

Sosyal Kaygı ile ilgili karşılaştırılan değişkinlere göre bazı farklılıklar 
çıkmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.  

Son olarak Schutte Duygusal zekâ,  Oxford Mutluluk düzeyi ve Ergenler 
İçin Sosyal Kaygı Ölçeği aralarında bir ilişkinin olup olmadığını 0.01; 0.05 
düzeyinde belirlemek için Spearman kolerasyon analizi uygulanmış olup 
sonuçlar aşağıda verilen tablodaki gibidir. 

 

TABLO.4. Öğrencilerin Ölçeklere İlişkin Spearman Korelasyon Analizi 
Sonuçları 

 
 
Öğrencilerin “Duygusal zekâ” ortalama puanları ile “Mutluluk düzeyi” 

ortalama puanları arasında istatistiksel olarak (r = 0.44) pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmuştur (p<0, 01). Yani duygusal zekȃ seviyesi yüksek olan 
kişilerin daha mutlu olduğu söylenebilir. Duygusal zekȃsı yüksek olan kişiler 
diğer kişilere göre hayata farklı açıdan bakan ve karşılaştığı durumları 
olumlu şekilde yorumlayan kişilerdir. Bu kişiler hayata karşı geliştirdikleri 
kendilerine özgü tutumları ile olaylara duyarlı ve anlayışla yaklaştıkları için 
şefkat, nezaket, bilgelik, sevgi ve empati duymaları onların daha mutlu 
olmalarını sağlamaktadır. Literatür incelendiğinde Çelik’in (2005) yaptığı 
çalışmada buna benzer bir sonuç ile karşılaştırılmış öğrencilerin duygusal 
zekâ puan ortalamaları ile öznel iyi oluş puan ortalamaları arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

 “Duygusal zekâ” ortalama puanları ile “Sosyal kaygı ölçeği” ortalama 
puanları arasında istatistiksel olarak (r = 0.19) düşük düzeyde negatif yönlü 
bir ilişki olmasına karşın bu farkın (p<0,01) düzeyde anlamlı olduğu 
görülmektedir. Duygusal zekȃ seviyesi arttıkça sosyal kaygının bir miktar 
düşebileceği söylenebilir. Bu durum şöyle açıklanabilir; duygusal zekâsı 
yüksek olan kişilerin güvenlerinin yüksek olabileceği, duygu ve 
düşüncelerinin farkında olup bunları kontrol altına alabilecekleri ve 
karşılaştığı sorunlar çözme becerilerinin daha yüksek olabileceği ve bu 
sebeple günlük olaylar karşında daha az kaygılı olabilecekleri söylenebilir.  
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SONUÇ 

Araştırmanın sonucunda, Duygusal zekâ, mutluluk ve sosyal kaygı 
ölçeklerinden elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda karşılaştırılan 
cinsiyet, okul, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, annenin çalışma 
durumu, babanın çalışma durumu değişkenlerin düzeyleri incelenmiştir. 

Buna göre; Öğrencilerin cinsiyete değişkenine ve okul türleri ve lise giriş 
puanlarına göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülürken, Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu ve çalışma 
durumuna göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir farklılık 
görülememiştir. 

Öğrencilerin cinsiyet, ebeveynlerinin eğitim durumu ve çalışma 
durumuna göre mutluluk puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmazken, Öğrencilerin okul türleri ve lise giriş puanlarına göre mutluluk 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Sosyal Kaygı ile ilişkili elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda 
karşılaştırılan değişkinlere göre bazı farklılıklar olmasına rağmen istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Yapılan Spearman korelasyon analizi sonucunda “Duygusal zekâ” 
ortalama puanları ile “Mutluluk düzeyi” ortalama puanları arasında 
istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 0.44; 
p<0.01). “Duygusal zekâ ” ortalama puanları ile “Mutluluk düzeyi” ortalama 
puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu görülmektedir. Bu ilişki 
pozitif yönlüdür,  yani “Duygusal zekâ ortalama puanlarının artması 
“Mutluluk düzeyi” ortalama puanlarını artırmaktadır.  

 “Duygusal zekâ” ortalama puanları ile “Sosyal kaygı ölçeği” ortalama 
puanları arasında istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r =-0.19,1; p<0. 01). Bu ilişki negatif yönlüdür, yani “Duygusal 
zekâ” ortalama puanlarının artması “Sosyal kaygı ölçeği” ortalama puanlarını 
azaltmaktadır denilebilir fakat bu ilişki düşük düzeyde bir ilişkidir.  

“Mutluluk düzeyi” ortalama puanları ile “Sosyal kaygı ölçeği” ortalama 
puanları arasında istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r =-0.19,2; p<0.01). Başka bir ifade ile elde edilen bu sonuç 
“Mutluluk düzeyi” ortalama puanları ile “Sosyal kaygı ölçeği” ortalama 
puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu ilişki negatif 
yönlüdür, yani “Mutluluk düzeyi” ortalama puanlarının artması “Sosyal kaygı 
ölçeği” ortalama puanlarını azalmaktadır denilebilir. Bu ilişki düşük düzeyde 
olduğu için birbirlerini etkileme düzeylerinin de düşük olabileceği 
söylenebilir. 

 

  



F. ÖZBERK, M. ŞAHİN                   97 

KAYNAKÇA 

1. Çakar U, Arbak Y. (2004). Modern Yaklaşımlar Isığında Değişen Duygusal Zekȃ 
İlişkisi ve Duygusal Zekȃ,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi,  6 (3). 

2. Dağlı,  M.E. (2006). Ergenlikte Zekȃ Bölümü, Duygusal Zekȃ ve Akademik Başarı 
Arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. 

3. Emel, G. Tat, M. (2010). Çoklu Zekȃ Kuramı: Tekli Zekȃ Yaklaşımından Çoklu 
Zekȃ Yaklaşımına,  Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi,  3 (11),  336-356 

4. Goleman, D. (2010). Duygusal Zekȃ. 33. Baskı. İstanbul: Varlık Yayınları. 
5. Hamatra,  E. (2009). Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem 

Çözme ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online.8.3: 
729-740http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8597/106992 (08.01.2018).  

6. Koçmar S. (2012). Liderlik Davranışı ve Duygusal Zekȃ,  Yüksek Lisans Tezi,  
Trakya Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

7. Konrad,  S. and Hendl,  C.(2001). Duygularla Güçlenmek.1. Baskı. M. Tastan 
(çev.). İstanbul: Hayat Yayınları. 

8. Schlenker, B.R. Leary, M.R. (1982). Social Anxiety and Self-Presentation: A 
Conceptualization and Model. Psychological Bulletin.92,  641-669. 

9. Şahin, M. (2013). Psikolojiye Giriş “Davranışın Biyolojik Temelleri” (Editörler: 
Hamit Coşkun; Nilüfer Ş. Özabacı) Lisans Yayıncılık, İstanbul. 

10. Türk Dil Kurumu Güncel Sözlügü, (http://www.tdk.gov.tr) (22.02.2015). 

11. Yıldız, H. 1997. Kur’an’da Mutluluk,  Yüksek Lisans Tezi,  Ankara Üniversitesi. 

 

 

 
  



98                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

 
 
 
 
 
 

 



99 

 

 

DIŞ GÖÇ BOYUTUNDAN AİLE POLİTİKALARI 

 

Gamze GÜNEŞ 1 , Ayşe Mine İŞLER 2 

 Buğra YILDIRIM3 
, 

 
Fatih ŞAHİN4 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

6 

 

  

                                                           
1   Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans, 05077295709, 0000-0002-8157-7439. 
2   Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans, 0000-0002-5386-0608. 
3   Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bil. Fak., Sosyal Hizmet 

Bölümü, 0541 717 00 58, ORCID ID: 0000-0002-2840-3624. 
4   Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bil. Fak., Sosyal Hizmet Bölümü, 

0536 422 69 33 ORCID ID: 0000-0003-4171-0722. 



100                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



Gamze GÜNEŞ, Ayşe Mine İŞLER, Buğra YILDIRIM, Fatih ŞAHİN              101 

Giriş 

Kuşaklararası aktarım serüvenine katkıda bulunan aile, değişim ve 
dönüşüm süreçlerinde içinde bulunduğu toplumu ve küresel anlamda pek 
çok yapıyı olumlu ve olumsuz yönde çeşitli parametreler boyutunda 
etkilemektedir. Aile; yapısal bir araç olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve 
politik belirli dinamiklerin yanı sıra göç ve insan hareketliliğinden de 
etkilenen önemli bir kavramdır. Göç toplumların sosyal, siyasi, ekonomik ve 
kültürel yapılarında önemli değişikliklere neden olan bir faktördür. Daha iyi 
yaşam koşullarına ve refah seviyelerine ulaşma güdüsüyle çeşitli biçimlerde 
ve çeşitli coğrafi bölgelere yaşanan göçün sonuçları, bazen telafisi olmayan 
sorunların da habercisi niteliğindedir. Mevcut düzenin korunması ve değişim 
karşısındaki zorunlu çatışma durumu, hem göç eden bireyleri hem de göçten 
etkilenen toplumu ilgilendirmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan dış göç 
dalgası ile ülkemizin toplumsal omurgasında bir takım değişimler meydana 
gelmiştir. Bu nedenle toplumun omurgasını bir arada tutan aile yapısında da 
göç sonrası yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun tazminini 
sağlayabilmek adına çeşitli yasal düzenlemelere ve sosyal politikalara ihtiyaç 
duyulmuştur. Göçün olumlu ve olumsuz sonuçlarını belirleyip kontrol 
edebilmek, erken çözüm önerileri sunabilmek ve aile politikaları içinde dış 
göçün yerini belirleyebilmek amacıyla sosyal politikalara aile ve göç boyutu 
üzerinden yaklaşmak rasyonel bir tercihtir. Dolayısıyla bu çalışmada, ailenin 
göç odaklı sorunları ile sosyal politikalar ve yasal düzenlemelerle yeniden 
inşa edilen anlamı, sosyal hizmetin hak temelli perspektifinden küreselleşme 
ve dış göç dinamikleri ile birlikte ele alınacaktır.  

Göç, Aile ve İşlevleri 

Toplumların temel birimleri olan ailelerin göç sürecinde önemli aktörler 
oldukları uzun zamandır bilinmektedir. Oysaki ailelerin, içinde yer alan 
bireylerden farklı olarak oynadıkları roller hakkındaki anlayışımız, henüz 
başlangıç aşamasındadır. Bu durum göç araştırmalarında aileyi temel analiz 
birimi olarak kullanmaya karşı ekonomik teorinin etkisi ile açıklanabilir. 
Ancak aileler içinde gerçekleşen faaliyetlerin birçoğunun maddi olarak 
ölçülebilir olmadığı, kayda değer oranda göz ardı edilmektedir. Bu tür bir 
ihmalin önemli bir sonucu da, hem aktif göç katılımcıları hem de üretici 
aktörler olarak kadınların aile içindeki sanal görünmezliği olmuştur (Zlotnik, 
1995; Harbison, 1981). Bir diğer faktör ise, uluslararası göçün, egemen 
devletler ile aile grupları arasında değil, bireyler arasında bir işlem içerdiği 
konusundaki yaygın görüştür. Devletler ailenin yeniden birleşmesini tercih 
etse bile, aile üyeleri tarafından yapılan başvurular genellikle bireysel olarak 
değerlendirilmektedir (Zlotnik, 1995: 254). Söz konusu faktörler nedeniyle 
ailelerin nasıl göç ettiklerini ve göç ettikten sonra yaşamlarını nasıl yeniden 
inşa ettiklerini izlemek veya hangi aile stratejilerinin hangi tür göçlere yol 
açtığını analiz etmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir.  

Göçmenlerin/sığınmacıların ve ailelerinin evrimini incelemek için, 
tarihlerini menşe ülke ve varış yeri tarafından oluşturulan çift alan üzerinden 
izlemek önemlidir. Ayrıca her bir aile üyesi farklı ülkelere göç etmişse+ 
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ailelerin evrimini takip etmek çift alan analizine ek olarak daha karmaşık 
alanların da dikkate alınmasını gerektirebilir. Ne yazık ki, uluslararası göçün 
gerçekleştiği alanlardan yalnızca birini kapsayan tipik hane halkı 
araştırmaları, özellikle bireyler artık hane üyesi değilse, tüm yakın aile 
üyeleri hakkında bilgi toplayamamaktadır. Bu durum ise göç ve aile yapısı 
arasındaki etkileşimlerin analizi için zayıf bir temel teşkil etmektedir. Bu tür 
kısıtlamalar nedeniyle, uluslararası alanla ilgili literatür göç ve aile 
konularında yetersiz kalmaktadır (Gedalof, 2007).  

Ailenin tanımı aynı zamanda göç literatüründe henüz açıklanamayan bir 
konudur. Evli bir çiftten ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin, diğer aile 
düzenlemeleri türleriyle karşılaştırıldığında standart olduğu kabul edilse bile,  
ailelerin ne zaman “birim” olarak kabul edileceği açık değildir. Sorunu 
ortadan kaldırmak için, göç araştırmalarında “hane halkı” terimi, göçle 
ayrılmış olmasına rağmen doğrudan ekonomik bağlarla bağlantılı olan insan 
grubunu belirtmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Her halükarda böyle olması 
gerekmese de, “hane halkı” üyelerinin de akrabalık bağları ile birbirine 
bağlanma eğiliminde olduğu varsayılmaktadır (Zlotnik, 1995; Foner, 1985).  

Aile işlevlerinin göç etme motivasyonuna etkileri değerlendirildiğinde 
“ailenin göç kararı vermesinde” bazı noktalar ön plana çıkmaktadır.  Aile, 
geçim birimi olarak ele alındığında, işgücünde üyelere farklı roller verir; 
akrabalık, yaş, unvan ve diğer özellikler aile kaynaklarına erişimi belirler ve 
mevcut tüm kaynakları en verimli şekilde kullanmaya aile yapısı yardımcı 
olmaktadır. Aile aynı zamanda bireyi sosyalleştiren işleve sahiptir, bireylerin 
kültürel olarak uygun davranışlarda ve toplumsal kurumlarda eğitilmesine 
olanak sağlamaktadır. Son olarak, aile, akrabalık hakları ve yükümlülükleri ile 
akraba etkileşiminin tanımlandığı bir sosyal grup veya akraba ağını temin 
etmektedir (Harbison, 1981).  

Değişime açık yapısıyla aile, toplumsal yapı için aynı zamanda bir tehdit 
unsuru olarak da ele alınmıştır. Bu bağlamda aile üzerinde yaşanan 
değişimleri kontrol altına almak, ailenin temel dinamiklerini koruyarak 
güçsüzleşmesini engellemek ve mevcut düzeni korumak amacıyla çeşitli aile 
politikaları düzenleme ihtiyacı duyulmaktadır. Bununla birlikte, ailelerin 
aslında özel olduğu ve devletin aile iç işlerine karışmaması gerektiği 
konusunda güçlü ve kalıcı bir tartışma bulunmaktadır (Pryor, 2009). Ancak, 
ailelerin geçmişte yaptıkları tüm işlevleri yerine getiremedikleri anlayışı 
giderek daha fazla kabul görmektedir; eğitim, sağlık ve diğer işlevler artık 
yakın ailenin arenasının dışındadır ve dış kurumlarla paylaşılmaktadır. Bu 
noktada hükümetlerin rolünü, kontrol etmek ve dikte etmek yerine aileleri 
desteklemek ve onlara imkan sağlamak olarak savunmak daha doğru bir 
tercih olacaktır (Pryor, 2009). 

 

Aile Politikaları 

Sosyal politikaları ekonomi, çevre veya toplum üzerindeki etkileri için sık 
sık sorgulasak da politika yapımında “aile merceğinin” uygulanması çok fazla 
kabul gören bir durum değildir. Ancak, doğrudan veya dolaylı olarak aileler 
üzerinde etkisi olmayan politikaların varlığından da bahsetmek zordur 
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(Pryor, 2009). Bu kapsamda aile politikaları, doğrudan aileleri hedefleyen ve 
ailenin durumu ve işlevleri üzerinde etkileri bulunan politikaları ifade 
etmektedir. Söz konusu politikaların odağında dini tutumlar, politika ve 
ekonomik hususlar da yer almakta ancak bütüncül bakıldığında aile 
kurumunu korumaya ve sürdürmeye ilişkin tedbirlerin ele alındığı 
görülmektedir (Turğut, 2016). Aileyi temel alan ve aile refahını teşvik etmek 
için düzenlenen politikaların oluşturulmasında bazı noktalara dikkat 
çekilmesi kritik öneme sahiptir. Politikalar öncelikle ailenin birlikteliğini 
sağlayabilmeli, aile üyelerini sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik 
edebilmeli, ebeveynliğe ve evliliğe yönelik dengeyi ve istikrarı odağa almalı, 
aile bağlarını güçlendirmeli ve ortaklıklar sağlamalı ve aile çeşitliliğine saygı 
duymayı temel almalıdır (Pryor, 2009; Bogenschneider, 2006). Göç, çoğu 
zaman bireysel bir süreç olarak değerlendirilse de, göç eden bireyin göç 
esnasında kendisiyle birlikte sürüklediği ailesini veya göç ettiği lokasyonda 
sonradan birleşerek oluşturduğu ailenin göç deneyimini farklı bir çerçeveden 
ele almak durumundayız. Ailenin göç sürecinde yaşadığı sorunların, ailenin 
bütünlüğünü ve dengesini bozabilecek durumların politikalar bağlamında ele 
alınması ailenin sistematik yapısının korunmasında son derece önem 
taşımaktadır.  

Göç sürecinde aile politikaları, sosyal politikalara nispeten geç dâhil 
olmuş bir katkı niteliğindedir ve evlilik, hısımlık, miras, eğitimle ilgili 
yükümlülükler, çocuklar ve kadınların emeği ile ilgili normlar, çalışma yaşı 
vb. ile ilgili farklı türde konularda, yasal normlar vasıtasıyla aile meselelerine 
kamusal bir devlet müdahalesi anlamına gelmektedir. Aile politikasının 
araçları ve hedefleri zaman içinde ve ülkeler arasında değişmektedir 
(Saraceno ve Naldini, 2001; Gauthier, 1996). Bu durum ülkelerin aile 
politikalarını düzenlemede farklı motivasyonlara sahip olmalarıyla 
açıklanabilmektedir. Evde kalan veya çalışan anneleri desteklemekten, 
doğurganlığın yüksek olduğu ülkelerde (Çin ve Hindistan gibi) kürtajın 
yasallaştırılmasına kadar çeşitli endişeler aile politikalarını 
şekillendirmektedir. Ayrıca çocuklu aileler arasındaki yoksulluk,  kamu 
politikaları için önemli bir endişe kaynağı olmuştur. Ailenin bir kurum olarak 
desteklenmesi ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği kaygısı gütmesi 
olası bir diğer husustur.  Refah devletinin kökenleri gibi sosyal politikalar ve 
yasal normlar; doğrudan olarak erkeği emekçi model / dolaylı olarak kadını 
aile bakıcısı model içinde desteklemektedir. Ancak son yıllarda aile 
politikaları; hem annelerin işgücü piyasasına kazandırılmasını hem de daha 
az derecede olsa da babaların çocuk bakımına katılımını destekleyen kazançlı 
/ ikili bakıcı modeli benimseme yoluna gitmektedir (Kaufman, 2002).  

Aile politikaları, açıkça doğurganlık veya hane halkı içindeki işgücünün 
cinsiyet ayrımı ile ilgili olarak sosyal yönden arzu edilen davranışları 
desteklemeyi amaçlayan belirli bir politika seti şeklinde 
değerlendirilmektedir (Saraceno 1997). Kaufmann (2002), aile politikası 
profillerini devletlerin genel cömertliklerine, yani açık veya örtülü hedefleri 
düşünmeksizin ailelere sundukları finansal (nakit yardımlar) ve altyapı 
(hizmetler) desteğine dayanarak hem yararlar hem de hizmetler bakımından 
ayırmaktadır. Benzer şekilde bazı yazarlar (Saraceno ve Keck, 2010; Leitner 
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ve Lessenich, 2007), aile üyelerinin bazı finansal ve bakım yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini sağlamak amacıyla aile politikalarına para veya zaman 
açısından destek olma temelinde bir sınıflandırma önermektedir. Politikalar, 
genellikle finansal transferler yoluyla (vergilendirme ve ücretli izinler dâhil) 
aile üyelerinin, mali ve bakım sorumluluklarını yerine getirmelerinin 
desteklenmesini kapsamaktadır. Politikalar ailenin sorumluluklarını ve 
bağımlılıklarını azalttığı zaman, aileleri daha az ya da kısmen kamusal alana 
kaydırırken, üyelerini aileden uzaklaştırılabilmektedir. Bu farklı politika 
yaklaşımlarının aynı zamanda ailelerde emek ve işgücü hususunda da 
cinsiyet ayrımcılığı üzerinde farklı etkileri vardır. 

Aile Göçü ve Aile Birleşimi  

Hızla küreselleşen ve kentleşmekte olan bir dünyada hareketlilik, hem 
mecazi hem de gerçek anlamıyla, sosyal yaşamın merkezinde yer almaktadır 
(Castles ve Miller 2003; Urry 2000). Bu bağlamda, özellikle ulusal sınırlar 
boyunca, hareketlilik fırsatları, insan ırkının tüm üyeleri için eşit olarak 
mevcut değildir (Pickering ve Weber, 2006). Bu hareketliliğin yaygın bir 
biçimi olan aile göçü homojen değildir, farklı şekilleri, etkileşimleri ve 
kategorileri içerebilir ve bu durum aile göçünün tipolojisini daha karmaşık 
hale getirmektedir. Bazı aile göçlerinde aile üyelerinin hemen getirilmesine 
izin verilirken bazılarında bunu gerçekleştirmek oldukça zordur. Cenevre 
Sözleşmesi’ne bakıldığında mültecilerin aile üyelerini derhal getirme hakkı 
olsa da, ikincil statüleri olanlar genellikle belirli bir süre beklemek ve daha 
sonra aile birleşimi için gerekli şartlara uymak zorundadır (Harbison, 1981). 

Aile, göçün başlıca itici gücüdür. Aile göçü, yeni veya yerleşik aile bağları 
nedeniyle göç eden kişilerin göçünü kategorize etmek için kullanılan bir 
terimdir. Aile göçünün tipolojisine bakıldığında aile birleşiminin diğer bir 
yönü olarak aile oluşumları veya evlilik göçü sınıflandırmasını iki alt grupta 
yapmak mümkündür. Bunlardan ilki, ebeveynlerinin vatanlarından 
nişanlısını/eşi getiren, göçmen kökenli (vatandaşlar ve vatandaş olmayan) 
çocuklardan oluşan ikinci ve sonraki nesillerdir (Lievens, 1999; Lesthaeghe 
ve Surkyn, 1995). 

İkinci evlilik göçü alt grubu, iş, eğitim veya tatil amacıyla yurtdışında bir 
araya gelerek daimi ikamet eden vatandaşlardan veya vatandaş olamayan 
kişilerden oluşur. Bu durumda evlilik, yurtdışındaki göçün ikincil bir 
sonucudur.  Göç mevzuatı açısından, bu kategori, özellikle eşin, Üçüncü 
Dünya ülkelerinden olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarında olduğu gibi, 
sürekli ikamet hakkına sahip olmadığı durumlarda, aile birleşimi 
kategorilerine dâhil edilebilir (de Hart, 1999).Bunlara ek olarak tüm ailenin 
göç ettiği aile göçü türü bulunmaktadır. Pek çok ülke, geçici izin sahiplerine, 
çok yetenekli olanlar hariç, aile üyelerinin onlara eşlik etmelerine izin 
vermemektedir (SOPEMI, 2000).   

Aileye bağlı göç, diğer göç türlerinde olduğu gibi değişen kalıpları da 
örneklemektedir. Göç akışları, alıcı ülkelerdeki menşei ülkeler, cinsiyetler, 
beceriler ve kalış süreleri bakımından daha fazla çeşitlenmiştir. Kaynak ülke 
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yelpazesi küreselleşen dünyanın ve çatışmaların etkisiyle daha da 
genişlemekte ve yeni göç ülkelerinin önünü açmaktadır.  Aile göçleri 
karmaşık olsa da, göç düzenlemeleri ailelerin coğrafi yaşam alanlarını ve 
yapılarını içermeyi amaçlamaktadır. Ancak söz konusu düzenlemeler ailenin 
bileşimini/oluşumunu tanımlamakta ve esnekliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca 
cinsiyet eşitsizliğini sık sık güçlendiren bazı düzenlemeler, kuşakların birlikte 
yaşama sürelerini kısaltmaktadır. Devletler, günümüzde modern aileyi inşa 
eden hukuksal ve politik araçlarla aileleri kurumsallaştırmıştır 
(Bourdieu,1996). Belli bir aile ve aile hayatı kavramı, iyi bir vatandaşı ve 
ahlaki düzeni neyin oluşturduğu anlayışının önemli bir parçasıdır (Schmidt, 
2007). 

Bununla birlikte aile politikaları, göçmen ailelerin formlarını ve 
ilişkilerini Batı modernitesine bir tehdit ve refah sistemine bir yük olarak 
gösterip damgalayarak, kalmasına izin verilen göçmen aileyi son derece dar 
terimlerle tanımlayıp şekillendirebilmektedir. Böylece devletin belirlediği 
giriş düzenlemeleri aile üyeliğini, rollerini ve işlevlerini inşa etmiş olmaktadır 
(Strasser ve diğerleri, 2009; Toner; 2007). Aile üyeleri arasında hak ve 
yükümlülüklerin tanımlanmasında göç ve ilgili sosyal politikalar; kamu ile 
özel alanlar arasındaki sınırların inşasına ve yeniden yapılandırılmasına 
katkıda bulunur.  

Aile göçlerinde aile üyeleri sıklıkla geride kalır ve bu durumda bazen 
ailelerin dengesi kaybolur ya da aileler dağılır (Kupiszewski, 2001). Bu 
bağlamda ailenin bütünlüğünün korunması, özel hayatın ve aile hayatına 
saygı yükümlülüğü pek çok uluslararası belge ile birlikte Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS md.8) ve AB Temel Haklar Şartında (md.7) da 
düzenlenen temel haklardan biridir. Ülkemizde aile birliğinin ve 
bütünlüğünün korunması ilkesinin önemli bir mülteci hakkı olduğu 1951 
Cenevre Sözleşmesi’nde de kabul edilmiştir. Yabancılar bakımından aile 
hayat hakkının bir yönünü oluşturan ve yabancının giriş yaptığı ülkede, 
hâlihazırda evli olması nedeniyle eş ve çocukları dâhil diğer aile fertlerinin 
ülkeye girişini ve ikametini talep etmesine “aile birleşimi” denir (Çiçekli, 
2009).  

Mülteciler, zorunlu koşulların yerine getirilmesinde neredeyse aşılmaz 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Yalnızca mülteci statüsü taşıyan bireyler 
genellikle barınma kriterlerini yerine getirmeden yakın ailelerini 
getirebilmekte; geçici veya toleranslı statü verilenlerin çok daha büyük bir 
kısmı birkaç yıl beklemeli ve sonra normal şartlara uymalıdır. Ailenin dar 
tanımı özellikle akut problemler doğurmaktadır. Birçok durumda, mülteci 
aileleri farklı ülkeler arasında bölünmüş ve mülteci kamplarında yaşıyor 
olabilir. Destek ağları genellikle çekirdek aileden daha geniştir, ancak Avrupa 
ülkelerindeki göçmen ve mültecilere uygulanan ailenin kısıtlayıcı tanımları 
içerisinde sosyal destek ağları çoğu zaman aktif hale getirilemez bir konumda 
kalmaktadır.  

Son yıllarda aileye bağlı göç, sayılar açısından daha önemli hale gelmekte 
ve göç olgusunun politikleşmesi konunun hassasiyetini artırmaktadır. Önemli 
demografik ve nüfus değişikliklerine katkı sağlayan sınır ötesi göçler, ciddi 
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bir hareketliliği ve göç eden ve edilen ülkelerde yaşayan bireyler ve 
toplumlarda deneyimlenen sorunların karmaşıklığını gözler önüne 
sermektedir. Buna karşılık, birey ve aile üyelerinin bu tür koşul ve konum 
değişiklikleri, toplumsal cinsiyetin de etkileriyle işgücü piyasasına giriş ve 
çıkışa engel olmakta ve sosyal bakım ve refah konularını gündeme 
getirmektedir. Aile göç politikası - genel olarak göç politikası gibi -  dahil 
etme ile dışlama mantığı arasında bir yerlerde gidip gelmektedir: Aile 
birleşimi hakkının genişlemesi, bu haklarla ilgili yasal statülerin önündeki 
engellerin artırılması ve göçmenler ile aile birleşimi için uygun olan ve 
olmayanlar aile üyeleri arasındaki sınırların denetlenmesinin artırılması 
bunun yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır (Wimmer 2002: 267-269). 

Refakatsiz küçükler gibi bazı aile üyeleri için aile birleşiminin anlamı 
çelişkilerle doludur. Çocuk koruma yasalarının kapsamında olmak için, 
refakatsiz küçük (genellikle erkek) aile tarafından ihmal edildiğini göstermek 
durumundadır. Örneğin İspanya'daki Faslı çocuklar aileleri tarafından ihmal 
edildiğini öne sürerek Fas’tan İspanya’ya doğru göç sürecine başlamak 
istemiş ve ilk etapta İspanyol yetkililer tarafından sıkı bir kamu takibine tabi 
tutulmuşlardır. Bununla birlikte, bu gençlerin aileleri için geri dönüş, 
genellikle başarısızlığı, yani çocuğun daha zengin bir ülkede yaşama ve 
çalışamama durumunu göstermektedir. Paradoksal olarak, ailenin çocuk 
koruma politikasının bir aracı olarak birleştirilmesi ve “çocuğun yüksek 
yararına” yönelik bir amaç olduğu iddiası, uluslararası bağlamda “ihmal” 
durumlarını daha da kötüleştirebilmektedir(Kraler ve diğerleri, 2011). 
Çocuğun zorunlu dış göç sürecindeki yerinin ve bu süreçten etkilenme 
durumunun önemi kadar, onun bakım sorumluğunu taşıyan ebeveynlerine 
ilişkin analiz de önem kazanmaktadır. Özel ihtiyaç sahibi gruplar olarak 
tanımlanan kadın ve çocukların, sınır ötesi göç olgusu söz konusu olduğunda 
ailenin en kırılgan bireyleri sıfatıyla ele alınmaları gerekmektedir.  

Kadın, Göç ve Aile  

Zorunlu yer değiştirme durumu, tüm mülteciler ve aile bireyleri için 
zordur, ancak kadınlar genellikle en ciddi şekilde etkilenen grubu 
oluşturmaktadır (Ferron ve diğerleri, 2000). Kadınlar, erkeklerden farklı 
olarak, yalnızca kadın olmaları nedeniyle toplumsal cinsiyet temelli 
ayrımcılığa, istismara,  göz ardı edilen baskı ve zulme, aile içi şiddete maruz 
kalmakta ve bu zulüm ortamından ailesi veya ailesi olmaksızın kaçmak 
zorunda kalmaktadır (Akkaya, 2002). Özellikle sığınmacı kadın ve çocuklar, 
vatandaşı oldukları az gelişmiş ülkelerin var olan yoksulluk, temel gıda 
yetersizliği, büyük aile yapısı, yüksek çocuk ölüm oranları ve temel sağlık 
hizmetlerine erişim gibi sorunlarla mücadele etmek durumuyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Ancak fiziksel saldırılara, cinsel tacize ve tecavüze karşı 
savunmasız bir konumda olan kadınların deneyimleri ve korkuları çoğu 
zaman ciddiye alınmamaktadır (Wallace,1990). 

Kadınlar geleneksel olarak “aile göçmenleri” olarak kabul edilmelerine 
rağmen, göç deneyimleri genellikle göz ardı edilmektedir (Zlotnik, 1995). 
Kadınlar, zorunlu göç nedeniyle bütünlüğü tehlike içinde olan ailelerin 
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liderliği dahil olmak üzere eğitim ve kültürel uyum konusunda da yeni roller 
ve sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak tüm bu kabullere 
rağmen göç olgusu eril bir güç olarak değerlendirilmekte ve kadınlar 
kendilerine ve ailelerine bakmak için zayıf bir konumda bırakılmaktadır. Bir 
erkeğin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle deneyimlediği stres, ailesinin 
sorumluluklarını yerine getirememesine neden olabilir (Ferron ve diğerleri, 
2000). Ancak kadın ailenin görünmez liderliğini elinde bulundurduğundan ve 
yaşadığı travmalara karşı geliştirdiği güçlü başa çıkma mekanizmalarının 
yardımıyla psikolojik olarak daha güçlü olma eğilimdedir.  

Boşanma, dini nikah ve çoklu evlilik, baskı altında yaşayan topluluklarda 
yaygındır; bu durum, kadınları çocukların bakım ve sorumluluğu hususunda 
tek başına ve ezici sorumluluklar altında bırakabilmektedir (Wallace,1990). 
Kadınların ihtiyaçları, özellikle erkeğin geleneksel olarak sözcüsü olduğu 
kültürlerde tespit edilemeyebilir (Gammell ve diğerleri, 1993). Bu noktada 
aile politikaları ele alınırken kadın odaklı politikalar düzenlemek son derece 
önem kazanmaktadır. Kadınlara, kendi kültürlerine duyarlı cinsel sağlık 
bakımı, aile planlaması ve doğum bakımının önerilmesi ve uygun koşulların 
sağlanması gerekmektedir. Özellikle sağlık hizmetlerinden faydalanırken 
iletişim kurdukları sağlık çalışanının ve tercümanın cinsiyeti konusunda 
seçim önerilmesi önemlidir (Kansu, 1997).  

Dış şiddetin etkileri aile içinde de sonuçlarını gösterebilmektedir. Aile içi 
şiddet, travmaların ve şiddet ortamının yoğun olarak yaşandığı bölgelerden 
göç etmek zorunda bırakılan ailelerde çok yaygın olarak görülebilmektedir. 
Aile içi şiddete ilişkin toplumsal ve bireysel farkındalık ise bu bölgelerden göç 
eden ailelerde bulunmayabilir. Göçmen/ Sığınmacı/Mülteci bir kadın, aile ve 
toplum desteğinden yoksun olabileceği ve şiddet içeren bir ilişkiden 
çıktığında daha yalnız kalmaktan korkabileceği için, aile içi şiddete karşı 
özellikle hassasiyeti dikkate alınmalıdır. Benzer bir şekilde bir kadın 
çalışıyorsa ve kocası işsizse, geleneksel aile rollerinin tersine çevrilmesi 
gerginlik yaratabilmektedir. Polis veya yasal sisteme ait olumsuz 
deneyimleri, gizliliğin ihlal edilmesinden korktuğu ve çoğu zaman yaşadığı 
şiddet deneyimi hakkında bilgi vermek konusunda isteksiz olduğu için 
kadınların önemli bir bölümü eşinin şiddetli davranışlarına tahammül etmek 
durumunda kalmaktadır. Ayrıca, iltica başvurusu eşininkiyle bağlantılı olan 
bir kadın eşinden ayrılırsa mülteci statüsünü kaybetmekten çekiniyor 
olabileceğinden şiddete karşı sessizliğini koruma davranışını ortaya koyabilir 
(Richman, 1998). Suriyeli ailelerde de yoğun olarak deneyimlenen aile içi 
şiddetin, kültürel bir kabul olarak görüldüğü ve özellikle kadınların şiddete 
ilişkin farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı hissedilmektedir.  

Göçmen aileler hedef noktalarına yerleşmeye başladıklarında, genellikle 
iki kültür arasında sıkışmış olarak temsil edilmişlerdir (Fernandez de la Hoz 
2002; Watson 1977). Çok sık olarak göçmen ailelere yönelik çalışmaların, 
karı koca ile nesiller arasındaki çatışmasına odaklanarak aile göçlerinin 
sorunlu yönlerine indirgenme eğiliminin olduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte son dönemdeki yapılan araştırmalar, bağımlı aile üyelerinin ve 
özellikle de kadın aile üyelerinin, aile birleşimi süreçlerinde potansiyel 
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mağdur olarak genelleştirilmiş imajını sorgulamaktadır. Bu çalışmalar, aile ile 
ilişkili göçün benzer sonuçlarının farklı göçmen kategorileri tarafından 
birbirinden ayrı şekilde yaşandığını göstermektedir (Strasser ve diğerleri, 
2009). Bu nedenle, göçün bir sonucu olarak ailenin küçülmesi ve göç edilen 
ülkedeki akraba ağlarının yokluğu bazı göçmenler tarafından “özgürleştirici” 
kavramıyla açıklanmaktadır. Diğerleri ise, daha geniş akraba ağlarının 
bulunmamasını rahatsız edici ve kısıtlayıcı, yalıtıma katkıda bulunan ve bazı 
durumlarda destek sağlayan kişiye maddi ve duygusal bağımlılıkta artış 
olarak deneyimlemektedir (Strasser ve diğerleri, 2009). 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar aile göçünün somut sonuçlarının, göç 
ülkelerinde yürürlükte olan yasal ve politika çerçevesi tarafından nasıl 
şekillendiğini göstermiştir. Bu nedenle, aile üyelerini yeniden birleştirmenin 
yasal bağımlılığı, ailevi çatışmanın, erkeğin otoriterliğinin ve aile içi şiddetin 
pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Abraham, 2008). Sığınmacı 
göçü çerçevesinde ailenin göç sürecinde gerçekleştirdiği eylemler yalnızca 
erkeklerle özdeşleştirilmişken, göçün en büyük etkilenenlerinden olan kadın 
ve çocukların sığınmacı tanımında bile geri tutulması ataerkilliğin somut 
örneği olarak değerlendirilmektedir ( Buz, 2006). 

 Zorunlu Göç Olgusu ve Türkiye 

Mülteci sorunu olarak nitelendirilebilecek olan zorunlu dış göç sürecine 
ilişkin bazı tarihsel değişimler soruna bakış açısında değişiklikler meydana 
getirmiştir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında mültecilerin geçici değil kalıcı 
bir sorun teşkil ettiklerinin anlaşılması sınır ötesi göç olgusunun yeniden 
değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mülteci kavramının altının 
yeni gelişmelerle güncellenmesi, sorunların ve uluslararası göç türlerinin 
çeşitlenmesi, zorunlu göç sorununa bakış açısının değişmesi gerektiğini ve 
insan eliyle gerçekleştirilen zorunlu çatışma ve felaket durumlarından kaçış 
sonrasında menşei ülkeye geri dönüşün her zaman mümkün ol(a)madığını 
göstermiştir (Rystad, 1992). Bu gelişmeler göçe ev sahipliği yapan ülkeler ve 
dış göç sürecinden etkilenen bireyler için yeni sorun kapıları anlamına 
gelmektedir.  

Türkiye, Osmanlı’dan bu yana pek çok göçmen topluluğuna ev sahipliği 
yapmış, göç alan, göç veren ve transit bir ülke konumundadır. Uluslararası 
göç yönetimini sağlamak amacıyla Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ni 1961 yılında 
kabul etmiştir. Sözleşmeye ek yayınlanan 1967 Protokolünü ise 1968 yılında 
“coğrafi sınırlama” şartıyla birlikte kabul etmiştir ve bu kapsam günümüzde 
hala geçerliliğini korumaktadır. Nitekim Türkiye yalnızca “Avrupa Konseyi 
Üyesi” ülkelerden gelen bireyleri mülteci olarak tanımaktadır. Avrupalı 
olmayan ve sığınma talebinde bulunan bireyler, "şartlı mülteci" olarak 
değerlendirilmekte ve üçüncü bir ülkeye geçişleri sağlanana dek geçici bir 
koruma altına alınmaktadır (Şimşek, D. 2015; Poyraz, 2012). 

Suriye’de 2011 yılının Mart ayında yaşanan olaylar ve iç çatışmalar 
nedeniyle büyüyen gösteriler sonucunda milyonlarca insan ülkelerini ve 
yaşadıkları coğrafyayı terk etmek durumunda kalmış ve bu olay dünyada 
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ciddi bir insani kriz olarak değerlendirilmiştir. Türkiye, sınır komşularından 
biri olarak üstüne düşeni yapmış ve “açık kapı politikası” uygulayacağını 
belirterek söz konusu sorunun yönetiminde önemli bir sorumluluk 
üstlenmiştir. Yaklaşık 8 yıldır devam eden kitlesel şekilde gerçekleşen nüfus 
hareketinin ilk kabulün gerçekleşmesinin ardından sürekli artarak ilerlediği 
görülmektedir (Barın, 2015: 17; Poyraz, 2012: 56). Suriye’de yaşanan kriz 
nedeniyle sığınma talebiyle kitlesel olarak sınırlarımıza gelen ve acil koruma 
talep eden sığınmacılara sağlanan korunma biçimi “geçici korumadır”. Geçici 
koruma statüsü bireylere üç ilke etrafında sağlanmaktadır: Açık kapı 
politikasıyla ülke topraklarına kabul, geri göndermeme ilkesi ve temel ve acil 
insani gereksinimlerin karşılanması (GİGM, 2016; Aktel ve Kaygısız, 2018: 
583). Ancak yapılan yasal düzenlemelere rağmen, göç eden bireylerin 
sayısının planlanandan fazla olması göç yönetimini başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmemiz önünde engeller oluşturmaktadır. Nitekim Türkiye’nin 
sınır ötesi göç yönetimini gerçekleştirirken uyguladığı politikalar ailelerden 
ziyade bireysel müdahaleler olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda 
mevcut yapısal boşluğa dikkat çekmek amacıyla göç sürecinde aile olmanın 
keşfine ve dış göç bağlamında ailenin yaşadığı problemlere değinmek 
gerekecektir.  

Göç Sürecinde Aile Olma Davranışı ve Karşılaşılan Sorunlar 

1990'lardan bu yana göçün siyasallaşması ve göçmenlerin entegrasyon 
kapasitesi konusundaki tartışmalar, birçok devletin giriş için uygunluk 
koşullarını sıkılaştırmak suretiyle ailelerin yeniden birleşmesini ve 
oluşumunu sınırlandırmasına ve böylece göçmenlerin akışları ve 
kompozisyonları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına neden olmuştur 
(Harbison, 1981). “Batı” ailesinin modern, özgür ve eşitlikçi olduğu 
düşünülmekte, “göçmen” ailesi ise gelenek, ataerkillik, baskı ve hatta şiddet 
ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir (de Hart, 1999 ). Çok eşlilik ve kadın 
sünneti gibi “sapkın” uygulamaların üretildiği yerlerden göç eden ailelerin,  
yalnızca bireysel göçmenlerin özerkliği için değil aynı zamanda “toplum” için 
de bir tehdit oluşturduğu anlayışının olduğu görülmektedir (Grillo, 2008: 24). 

Ailelerin temelde yaşadığı sorunlara bakıldığında, istihdamın ve 
becerilerin yetersiz kalması, aile bireylerinin birbirinden ayrı düşmesi, 
nesiller arası ve kültürler arası uyuma ilişkin sorunlar ve aile içi şiddet aile 
göçünün yeniden keşfinde ortaya çıkan problemler olarak belirtilmektedir 
(Kofman, 2004).  Çoğunlukla, kültürel argümanlarla güçlü bir şekilde 
birbirine bağlanmış, ancak analitik olarak farklı olan aile göçmenlerinin, 
temel sorunlarından biri ekonomiye ve istihdama istenen düzeyde katılımın 
sağlanamamasıdır. Özellikle kadınların ortalama işgücüne katılım oranlarının 
çok altında olduğu ve kadınların işgücü piyasasına daha az eğitimli, daha az 
yetenekli ve zayıf bir topluluk olarak entegre olduğu iddia edilmektedir 
(Kofman ve diğerleri, 2013). Kabulü daha seçici kılmayı amaçlayan politika 
değişikliklerini de güçlü bir biçimde şekillendiren bu durumun, 
sosyoekonomik ve kültürel kaygıların birleşimi olduğu da düşünülmektedir 
(Strik ve diğerleri, 2013). Bu nedenle göç yönetiminde mevcut politikalara 
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bakıldığında, ekonomik olarak kendine katkısı olmayan her aile göçmenini 
hatta tüm göçü potansiyel bir yük olarak konumlandırmanın getirdiği 
rahatsızlık duygusunu pekiştiren bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir. 

İltica olgusu, doğru yönetilemezse ve öngörülemezse aile yaşantısında 
ciddi çatlaklar yaratabilen zorlu bir süreçtir. Eşler ve diğer aile üyeleri 
arasında yaşanan uzun veya kısa süreli ayrılıklar evlilik ilişkilerinin ve aile 
üyelerinin birbiriyle olan ilişkilerinin zarar görmesine neden olmaktadır. 
Ailesiyle birlikte göç eden veya sığınma talebinde bulunan aile bireylerine de 
uygun istihdamın sağlanamaması ve bu bireylerin sosyo-ekonomik olarak 
yeterli desteği alamaması, bireylerin kaybettikleri statü ve maddi güçlerine 
özlemle sonuçlanmaktadır. Bu durum aile yapısını ve ailenin dengesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sınır ötesi göç olgusu aile içindeki dengelerin 
bozulmasına, bireylerin göç öncesi yaşamlarındaki rollerinden daha farklı 
rollere bürünmelerine ve sorumluluklar üstlenmelerine neden olmaktadır. 
Ailenin göç sürecinde, sırasında ve sonrasında karşılanamayan sosyal hizmet 
ihtiyaçları ve karşılaştığı söz konusu sorunlar sığınmacı ve mülteci ailelere 
yönelik aile politikalarının ve sosyal hizmetin bütüncül bakış açısıyla 
uygulanması gereken mesleki müdahalelerin ihtiyacını öne çıkarmaktadır 
(Buz, 2006). Bu bağlamda göçmen ve sığınmacılara uygun sosyal hizmet 
müdahalelerin mikro, mezzo ve makro boyutta planlanması ve 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ailelere yönelik sosyal hizmet 
müdahalelerinin aile politikalarından oluşan açığa ve sorunlara yönelik 
olarak gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.  

Zorunlu göç sonrası sosyo- kültürel koşullara uyumun sağlanması ve bazı 
sorunlardan kurtulma yollarından biri de evlilik olarak görülmektedir. Göç 
sonrası yeni kurulan ailelerde de göç edilen ülkenin kültürü ve köken ülkenin 
gelenekleri arasında yaşanan uyumsuzluklar göçten etkilenme oranında 
değişikliklere neden olmaktadır. Özellikle erken evlilik, çoklu evlilik ve dini 
nikaha dayalı evlilikler son dönemde toplumun aile yapısında çeşitli 
bozulmalara yol açmaktadır. Suriye’de çıkan savaş sonucunda Türkiye’ye 
gelen Suriyeli kadınların toplumsal sorunlarını Türkiye özelinde analiz etmek 
üzere Gaziantep ve Kilis’te yapılan bir araştırmada; kız çocukları arasında 18 
yaş altı evliliklerin çok olduğu, ancak bu durumun kamp içinde yaşayanlar 
tarafından olumlu olarak karşılandığı belirtilmiştir. Söz konusu algının dini 
ve kültürel bazı argümanlarla desteklendiği ve kamp dışında da devam ettiği 
görülmektedir. Ailelerin kızlarını koruyamama kaygısının bu durumu fırsat 
olarak görmelerine neden olurken, resmi olmayan evliliklerin kızlarını 
korumasız bırakacakları düşüncesi de onları bu evliliklerden alıkoymaktadır. 
Erken yaşta ve zorla evlilik durumunda kadınlar çocuk olma, ailesinden ve 
sosyal destek ağlarından ayrılma, eğitim ve sağlık gibi her türlü risk altına 
girmektedir. Çünkü erken yaşta evlendirilen kız çocukları, hem eğitim 
haklarından mahrum kalmakta hem de erken yaşta evlendirilerek küçük 
yaşta kaldırılamayacak sorumluluklar altına girmektedir (Barın, 2015).  

AFAD verilerine göre pek çok genç kadının, kamp dışındaki erkeklerle 
dini nikahla evlendirilmiş, kısa bir süre sonra sözlü yolla sağlanan ve 
denetlenmesi mümkün olmayan boşanmanın gerçekleşmesi halinde terk 
edilerek kampa dönmek zorunda bırakıldıklarını belirtilmiştir. Dini nikahın 
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olduğu evliliklerde boşanmanın resmen gerçekleşememesi ve kadının 
haklarından mahrum kalması da sorunun ciddiyetini artırmaktadır. Ayrıca 
kamp içinde erken yaşta gebelik ve eşler arası yaş farkının fazla olduğu da 
ortaya konmaktadır. Özellikle kamp dışında yaşayan Suriyeli kadınlar 
Suriye’ye dönmemek için aileleri tarafından zorla ve para karşılığında 
evlendirilmektedir. Kadınların ve küçük yaştaki kız çocuklarının yerel 
hanelere ikinci, üçüncü eş olarak evlendirilmeleri de sorunun diğer karanlık 
yüzünü ortaya çıkarmaktadır (AFAD, 2014).  

Evlilik de bir dereceye kadar özgürlüğün kazanılmasının bir aracı olabilir 
ve özellikle de güçlü ataerkil toplumlardan kadınların sosyal kurtuluşa göç 
etme olasılıkları daha yüksek olarak değerlendirilmektedir (Autant, 1995). 
Evlilik göçünün neredeyse tamamen ihmal edilmiş bir yönü, bir vatandaş ile 
uluslararası bir hareketlilikten kaynaklanan vatandaş olmayan biri 
arasındaki uluslararası evliliklerdir. Oysaki karma evlilikler, aile biriminin 
tanımı, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin organizasyonu, aile üyelerinin sınırlar 
arası iletişimi ve kültürlerarası sosyal bağlantıların ve ikililiğin yaratılması 
gibi bir dizi sorunu gündeme getirmektedir (Bacas, 2002). Türk ve Suriyeli 
bireyler arasında yapılan bu tür evlilikler de bu durumun bir örneğini 
oluşturmakta ve toplumsal uyum sürecinde oldukça önemli hale gelmektedir.  

AFAD tarafından hazırlanan ‘Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar 2014’ 
raporuna göre, hem geçici barınma merkezlerinde hem de bu merkezler 
dışında yaşayan hane halkı görüşmelerinde 2011 yılından bu yana doğum 
oranlarının önemli ölçüde artış gösterdiği görülmektedir (AFAD, 2014).  Bu 
bağlamda hem hamilelere hem de emziren annelere yönelik farklı bakım 
politikalarının izlenmesi gerekmektedir. Aile planlamasına ilişkin herhangi 
bir bilgisi olmayan ve özellikle üreme sağlığı ve korunma yolları konusunda 
bilinçsiz olan Suriyeli bireylerde çocuk sayısının sürekli olarak artığı 
görülmektedir. Kendilerinin ve mevcut aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını 
karşılamakta güçlük çeken Suriyeli bireylere ilişkin göç yönetiminin, aile 
planlamasından uzak bir anlayışla yürütülmesi söz konusu dahi olmamalıdır. 
Kamp dışında yaşayan kadınlarda hamile kadınların gebelik takibi, çocukların 
aşılanması gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanma oranı 
çok düşüktür (Mazlum-Der, 2014). Bu noktada sığınmacı ailelere sunulan 
hizmet politikalarının tekrar gözden geçirilmesi ve hizmetlerin nitelik ve 
nicelik olarak artırılması önem kazanmaktadır.  

Sığınmacılar ve mülteciler homojen bir grup yapısına sahip değildir ve 
gereksinimler ve sorunlar noktasında farklı deneyimler ve beklentilere sahip 
olabilirler. Yoksulluk, bağımlılık ve sosyal destek eksikliği bireylerin hem 
fiziksel hem de zihinsel iyilik hallerini zayıflatmaktadır. Bununla birlikte 
hissedilen ayrımcılık da fırsat eşitsizliğine ve yaşam kalitesinde olumsuz 
etkilere neden olmaktadır. Söz konusu sorunlarla aile bireylerinin her birinin 
karşı karşıya kalması, sorunların çıkmaza girmesine de neden olmaktadır. Bu 
noktada aileleri koruyucu önleyici mekanizmalarla her türlü şiddetten ve 
ayrımcılıktan korumak ev sahibi ülkenin sorumluluğundadır.  
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Sonuç 

Göçmen ve sığınmacı ailelerin normal bir aile yaşamını sürdürme 
özgürlüğünün temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi, ailelerin göç 
gerçeğini anlama sürecimizi kolaylaştıracaktır. Göçmen eşlerinin ve 
çocuklarının ikamet etmeleri ve istihdam edilmeleri için şartların sağlanması 
ve politik düzenlemelerin bu yönde şekil alması gerekmektedir. Aile 
çevresinde örgütlenen ağların, ihtiyaçların ve yükümlülüklerin yapısı hem 
alıcı hem de gönderen ülkelerin göç kontrolü ve yönetim sistemleri için 
gerçek bir zorluk oluşturmaktadır. Aile insan hareketliliği sürecinde çok 
önemli bir aktör olmasına rağmen, göçle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, 
bireyci bir anlayış üzerine kurulmaya devam etmektedir. Göç aynı zamanda 
aile örgütlenmesinde ve işleyişinde, aile içinde bir iç süreç olarak ve karmaşık 
bir grup olarak çalışılması gereken değişikliklere neden olmaktadır. Bu 
bağlamda göç maliyetlerini azaltmak ve bireyler, aileler ve göç sürecine dâhil 
olan ülkeler için göçün faydaları arttırılmak isteniyorsa göçün yönetimini 
ancak bütüncül aile politikaları yoluyla sağlamak mümkündür.  

Artan bağımlılık, intihar, alkolizm, çocuk işçiliği ve diğer birçok istismar 
türleri gibi sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan göçmen ve sığınmacı aileler, 
savaş ve çatışma durumlarının yarattığı travmaların etkisinde kırılgan ve 
hassasiyetlerinin önemsenmesi gereken bir yapı olarak değerlendirilmelidir. 
Ülkemizin son dönemde karşı karşıya kaldığı büyük göç hareketlerinin aileler 
üzerindeki etki ve sonuçlarının iyi yönetilmesine ve kontrol edilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim ailede meydana gelen her denge kaybı ve 
bozulma hali toplumun yapısında ciddi ve yıkıcı etkilere neden 
olabilmektedir.  

Ailenin göç sürecinde önemli bir karar alma birimi olduğu açıktır. 
Uluslararası göçün etkileri arasında aile yapısı ve bileşimi, evlilikler ve 
boşanma, aile içi ve kuşaklar arası ilişkiler, ailede kadınlar ve güç ilişkileri, 
çocukların ve yaşlıların bakımı, ailenin ekonomik durumu ve rolü yer 
almaktadır. Aileler çeşitli, karmaşık ve akışkandır; ekonomik, sosyal ve 
politik süreçlerin, üretim ve üreme süreçleri gibi bir araya geldiği bağlardır. 
Bu nedenle aileyi sadece bir ünite olarak incelemek yetersiz kalacağından 
aynı zamanda ailenin farklı üyelerini, cinsiyetler ve nesiller arasındaki 
ilişkileri ve göç sürecinde nasıl değiştirildiklerini incelemek gerekmektedir. 
Söz konusu analiz yapıldığında devletin düzenleyici ve denetleyici politika 
çerçevelerinin, göç sırasında aileleri şekillendirme ve kısıtlamada etkisi 
olduğu görülmektedir. Ulusal ve uluslararası yönetmelikler aracılığıyla pek 
çok ailenin ulus ötesi yaşam kabiliyetleri sınırlandırılmaktadır. Oysaki 
genellikle üreme alanına ait olarak algılanan ve yalnızca aile üyelerinin 
ekonomik faaliyetleri ile ele alınma eğiliminde olan aile göçleri, sosyal ve 
kültürel sermayenin ve sosyo-ekonomik entegrasyonun gerçekleşmesinde 
değerli bir rol oynama potansiyeline sahiptir. Ancak uluslararası 
sözleşmelerdeki ilgili hükümlere bakıldığında göç konusunda ailelere yönelik 
olarak genellikle sadece aile yaşamı hakkından söz edildiği ve yapılacakları 
ise sözleşmelere taraf devletlere bırakmanın uygun olacağını savunan bir 
eğilim söz konusudur. Uygulamada göçmen ve sığınmacıların aile yaşamını 
kolaylaştırmak için mümkün olan tüm önlemlerin alınması yükümlülüğünden 
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ziyade yasal prosedürler bireylerin yaşamlarını daha da zorlaştırıcı 
eylemlere neden olmaktadır. Çünkü devletler, uluslararası sözleşmelere 
rağmen, farklı göçmen ve mülteci kategorilerine uygulanan koşullar 
bakımından yüksek düzeyde bir egemenlik ve takdir hakkına sahiptir.  

Dış göç nüfus artışını da beraberinde getiren hem kaynak hem de hedef 
ülkenin kalkınmasına yol açan önemli bir olgudur. Türkiye’de dış göç 
yönetiminde göç eden ailelerin nüfusa ve istihdam süreçlerine olumlu 
katkılar yapmasını destekleyici bir anlayışa yönelim görünmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin aile ve göç politikasına ilişkin temel hedefi, nicel 
kaygılar yerine nitel kaygılar olmalıdır. Modern toplumlarda benimsenen aile 
politikaları ile pek çok toplumsal sorunun çözümünde ailenin önemli roller 
aldığı görülmektedir. Bu durum göçün aile üzerinde yarattığı her türlü 
olumsuz etkinin yine ailenin yapısında uygulanacak güçlendirme teknikleri 
ile çözümlenebileceğini, sağlıklı bir aile yapısının gelişen bir toplum yapısına 
zemin oluşturacağını ve dış göç boyutuyla aile politikalarının ele alınmasının 
önemini ortaya koymaktadır.  

Göçün kadın, erkek, çocuk, özel gereksinimli bireyler boyutuyla ayrı ayrı 
temellendirilip ele alınması son derece önemli bir noktadır. Dış göç 
sürecinden etkilenen bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının 
planlamasında aile, grup ve toplum boyutunda sosyal uyumu arttıran ve 
sığınmacı ve göçmen bireylerin haklarını savunan çalışmaların teşvik 
edilmesi, kaynakların harekete geçirilmesi son derece gereklidir. Özellikle 
istihdam söz konusu olduğunda aile göçlerine kadın odağından bakıldığı 
zaman, zorunluluk ve çaresizlik halinin yerleşmiş kültürel normlara rağmen, 
ailelerin refahından yalnızca erkeklerin sorumlu olduğu görüşünü ortadan 
kaldırdığını söyleyebilmek mümkündür.  

Ailelerin temelde yaşadığı sorunlara bakıldığında, istihdamın ve 
becerilerin yetersiz kalması, aile bireylerinin birbirinden ayrı düşmesi, 
nesiller arası ve kültürler arası uyuma ilişkin sorunlar ve aile içi şiddet aile 
göçünün yeniden keşfinde ortaya çıkan problemler olarak belirtilmektedir. 
Söz konusu problemlerin çözümünde katılımcı, bütüncül ve uzlaşmacı bir 
politika anlayışının gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle ailenin birliği ve 
bütünlüğü ilkesinin korunması için aile refahının artırılması gözetilmeli ve 
hane halkının birbirinden ayrı düşmesi mümkün olduğunca engellenmelidir. 
Ailenin ve göç kavramının bütüncül bir bakışla ele alınması hem sorunların 
hem de ihtiyaçların ortaya konmasında belirleyici bir unsurdur. Bu nedenle 
sosyal politikaların temelinde koruyucu, katılımcı, kapsayıcı ve bütünleyici 
bir anlayış sunmak, sosyal sorunların görünürlüğünde ve çözüm süreçlerinde 
önemli bir rol oynayacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, işletmelerin sahip olduğu en önemli kaynağın, insan 
kaynakları olduğu konusunda bir görüş birliği vardır. Ancak kendisine böyle 
bir önem atfedilen insan kaynağı, işletmelerin finansal tablolarında yer 
almamakta, gerek maliyetler gerekse değer ve verimlilik açısından adeta 
görünmez bir nitelik arz etmektedir. İşletmelerin finansal sonuçlarına 
doğrudan etki eden bu kaynağın, kendisinin bu tablolarda görünmemesi, 
büyük bir ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden insan kaynağının 
maliyetinin ve değerinin ölçülmesi ve sonuçların finansal tablolara 
yansıtılması gerekmektedir. Bu amaca hizmet eden en önemli yaklaşım ise 
insan kaynakları muhasebesi yaklaşımıdır. 

İnsan Kaynakları Muhasebesi, ilk olarak Amerikan Muhasebeciler Birliği 
(American Accounting Association - AAA) tarafından 1973 yılında kurulan 
“İnsan Kaynağı Muhasebe Komitesi” tarafından tanımlanmıştır. Komite, insan 
kaynakları muhasebesini, “insan kaynağına ait bilgileri tanımlayan, ölçen ve 
bu bilgileri ilgili bölümlere ileten bir süreç” şeklinde tanımlanmıştır. İnsan 
kaynakları muhasebesi, insan kaynağı ile ilgili işe alma, işe yerleştirme, işçiyi 
ücret ödeyerek çalıştırma, işçinin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili 
maliyetlerin ölçümü ile ilgilenir. Ancak sadece maliyetlerin ölçümü değil, 
bunun yanında organizasyonda çalışan insanın ekonomik anlamdaki değerini 
de ölçmektedir (Ertaş ve Coşkun Arslan, 2010). 

Bu çalışmanın amacı, bir yenilenebilir enerji işletmesinde, insan 
kaynaklarını ilgilendiren finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesinde insan 
kaynakları muhasebesinin kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek ve 
kullanılması halinde bu işlemlerin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğine 
dair muhasebe kayıt önerileri sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 
örnek olay yöntemi tercih edilmiş ve Türkiye’de faaliyet gösteren 
yenilenebilir enerji işletmeleri içerisinden bir örnek işletme seçilerek 
muhasebe kayıtları incelenmiştir. Seçilen örnek işletme özelinde önerilen 
kayıtların diğer yenilenebilir enerji işletmelerine genellenebileceği 
varsayılmıştır. 

2. GENEL BİLGİLER 

İşletmelerde insan kaynakları faaliyetleri, finansal ve finansal olmayan 
faaliyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu faaliyetlerden finansal nitelikli 
olanlar, genelde işletmeler, özelde de muhasebe fonksiyonu için son derece 
önem arz etmektedir. Zira muhasebe, işletmelerin mali nitelikli ve parayla 
ifade edilen tüm işlemleriyle ilgilenmektedir. Dolayısıyla işletmelerde önemli 
üretim faktörlerinden birisi olan “insan kaynakları” ile ilgili faaliyetlerin de 
muhasebe fonksiyonuyla ilişkilendirilmesi son derece doğaldır. Örneğin, 
personel ücretleri, tazminatlar, sigorta primleri, personelin alımı ve eğitimi 
gibi işlemler, insan kaynakları - muhasebe ilişkisinin ortaya çıktığı 
noktalardan bazılarıdır (Durgut, 2012).  

Ancak geleneksel muhasebe sisteminde, bu ilişki, yanlış muhasebe 
yaklaşımlarıyla kayıt ve raporlara özüne uygun şekilde yansıtılamamaktadır. 
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Yani geleneksel muhasebe anlayışında insan kaynakları - muhasebe ilişkisi 
genel olarak göz ardı edilmektedir (Kaya, 2013). Örneğin, işletmelerin insan 
kaynaklarıyla ilgili eğitim harcamalarının bazılarının, yatırım niteliğinde 
olmasına rağmen, geleneksel sistemde doğrudan gider hesaplarında 
izlenmesi ve dönem sonlarında gelir tablosuna aktarılarak yok edilmesi, bu 
yanlışlığın en önemli göstergelerinden birisidir. Bu durum ise işletmeler için 
en önemli varlık niteliğinde olan çalışanların (insan kaynakları) bilançoda yer 
almamasına neden olmuştur (Durgut, 2012). Bu yaklaşım, işletme içinde 
yöneticileri, işletme dışında yatırımcıları yanlış yönlendirdiğinden, bu 
yanlışlığın önüne geçmek için zaman içinde “insan kaynakları muhasebesi” 
anlayışı benimsenmeye başlamıştır (Kaya, 2013). 

İnsan kaynakları muhasebesi, çok yaygın olarak uygulanmaması, 
bağımsız bir muhasebe dalı yerine yönetim muhasebesi ve sosyal 
muhasebeye yardımcı bir muhasebe uzmanlığı olarak görülmesi ve zaman 
zaman entelektüel sermaye, sosyal muhasebe gibi kavramlarla birlikte ele 
alınması nedeniyle, söz konusu kavramla ilgili literatürde çeşitli araştırmacı 
ve kuruluşlarca yapılan tanımlarda bir birlik sağlanamamıştır. Bununla 
birlikte bu tanımlar insan kaynakları muhasebesinin farklı yönlerini ön plana 
çıkarmaları nedeniyle önem taşımaktadır (Kaya, 2013). 

Literatürde yer alan tanımlarından yola çıkarak, insan kaynakları 
muhasebesini, “insan kaynaklarına ilişkin bilgileri toplama, bu bilgileri ölçme, 
ölçüm sonuçlarını parasal olarak ifade etme, bu sonuçları muhasebeleştirme ve 
bunun sonucunda finansal raporlar vasıtasıyla, ilgili kullanıcıların bilgisine 
sunma işlevlerini yerine getiren bir muhasebe alt dalı” olarak tanımlamak 
mümkündür. 

İnsan kaynakları muhasebesi, maliyet ve değer olmak üzere iki ana 
unsurdan oluşmaktadır. Bir organizasyonda insan kaynakları ile ilgili, eleman 
arama ve bulma, işe yerleştirme, onları eğitme ve geliştirme gibi faaliyetler 
birer maliyet unsuru olarak değerlendirilmelidir. Bu maliyetlerin yanında, 
insan kaynağından elde edilecek ekonomik faydalar da, insan kaynaklarının 
değerine doğrudan etki edecek unsurlardan biridir (Selimoğlu, 2001). 
Dolayısıyla insan kaynakları muhasebesi, işletmenin insan kaynakları ile ilgili 
bir çeşit fayda-maliyet analizine imkân tanıyarak, işletme kaynaklarının daha 
etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır.  

İnsan kaynakları muhasebesinin temel işlevi, insan kaynaklarına ilişkin 
bilgilerin rakamsal hale dönüştürülmesi ve bilgi kullanıcılarına sunulmasıdır. 
Bu yolla elde edilecek bilgiler çoğunlukla, şirket tepe yönetimi tarafından 
kullanılacağından, insan kaynakları muhasebesinin ürettiği bilgiler daha çok 
yönetim ve yatırım faaliyetlerinin amaçlarına hizmet etmektedir (Durgut, 
2012). 

Yönetim faaliyetlerine hizmet eden bu bilgiler sayesinde yöneticiler, 
şirketi daha iyi yönetme, daha yüksek kârlı yatırım kararları alma ve geleceğe 
dönük etkili stratejiler geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar. Yatırım 
faaliyetlerine hizmet eden bilgiler sayesinde ise, işletmeye yatırım yapmayı 
düşünen kişilerin, yatırım kararlarını daha rasyonel ve isabetli bir şekilde 
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verebilme şansı artmaktadır (Donald, 1988; Çiftçi, 1998). İşte bu amaçlara 
ulaşmak için, insan kaynakları muhasebesinin yerine getirmesi gereken bazı 
görevler bulunmaktadır. Bu görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür 
(Flamholtz, 1989): 

a. İnsan kaynakları harcamalarının doğru muhasebeleştirmesi, 

b. İnsan kaynakları yöneticilerine yeni bir bakış açısı kazandırılması, 

c. İnsan kaynaklarının maliyeti ve değerinin ölçülmesidir. 

İşletmelerdeki insan kaynakları ile ilgili verilerin elde edilmesinde 
kullanılan birçok maliyet ve değer ölçüm yöntemi/metodu bulunmaktadır. 
Bu yöntemlerin hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir uzlaşma 
olmadığından, işletmeler yöntemlerin fayda ve sakıncalarını dikkate alarak 
bir karar vermek durumundadırlar (Durgut, 2012). 

İnsan kaynakları muhasebesinin temel amaçları, işletmelerde kontrol ve 
planlamada gerekli olan insan kaynakları bilgilerinin elde edilmesi, insan 
kaynaklarının maliyetinin ölçülmesi, değerinin hesaplanması, bunların 
finansal tablolarda gösterilmesi, bu bilgilerin yöneticilere sunulması ve sonuç 
olarak insan kaynaklarının etkinliğini artırmak olarak sayılabilmektedir 
(Durgut, 2012; Kumar ve ark., 2017). 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu bölümde öncelikle araştırmanın amaç ve önemi, araştırmanın evren ve 
örneklemi, araştırma kısıtları ve veri elde etmek için kullanılan araştırma 
yöntem ve tekniği açıklanacaktır. 

3.1 Amaç ve Önem 

Bu araştırmanın amacı, örnek olarak seçilen bir yenilenebilir enerji 
işletmesinin, insan kaynakları ile ilgili parasal işlemlerinin insan kaynakları 
muhasebesi yaklaşımına göre kayıtlara geçirilip geçirilmediğini araştırmak 
ve işletmenin bu konudaki eksikliklerinin düzeltilmesine yönelik öneriler 
sunmaktır. Ayrıca insan kaynakları muhasebesi yaklaşımına göre önerilen 
kayıtların Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerlendirilmesi de 
çalışmanın ikincil amacını oluşturmaktadır.  

İnsan kaynakları muhasebesini ele alan ampirik çalışmalar 
incelendiğinde, ağırlıklı olarak, insan kaynaklarının maliyeti ya da değerine 
ilişkin ölçümlere yer verildiği görülmektedir. Çoğunlukla, literatürde yer alan 
ölçüm modellerinden biri seçilerek, örnek işletmenin insan kaynağının 
maliyet ya da değerinin hesaplanmasına çalışılmaktadır. Ancak bu 
hesaplamaların muhasebeleştirilmesi veya finansal tablolara aktarılmasına 
ilişkin uygulamalar yok denecek kadar azdır. 

Bu yüzden, bu çalışmada insan kaynakları muhasebesi anlayışıyla ortaya 
konulacak kayıt önerilerinin, hem literatüre hem de uygulayıcılara büyük 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İnsan kaynakları muhasebesi anlayışının 
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giderek yaygınlaşmaya başladığı düşünüldüğünde, çalışmanın önemi daha da 
ortaya çıkacaktır. 

3.2 Ana Kütle ve Örneklem 

Bu çalışmanın ana kütlesi, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yenilenebilir 
enerji işletmeleridir. Türkiye’de kaç yenilenebilir enerji işletmesi olduğu 
konusunda net bir rakam yoktur. Ülkemiz, yenilenebilir enerji alanında 
başlangıç aşamasında olduğundan, henüz istatistiki bilgilerde bir netlik 
bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizin coğrafi yapısı ve geçmiş tecrübeleri 
sebebiyle, en çok yenilenebilir enerji santralinin hidroelektrik enerji alanında 
kurulu olduğu söylenebilir. Ülkemizde şuanda aktif hidroelektrik enerji 
santrali sayısı 600 civarındadır (Anonim, 2017). Çalışmamızda, yenilenebilir 
enerji alanında faaliyet gösteren işletmelerin tümüne ulaşmanın hem zaman, 
hem maliyet hem de mesafe açısından mümkün olmaması sebebiyle, 
örneklem seçimine gidilmiştir. 

Sosyal bilim araştırmalarında, genellikle olasılığa dayalı örneklem 
tekniklerini kullanmak güç olduğu için, bu araştırmada olasılığa dayanmayan 
örneklem tekniği tercih edilmiştir. Olasılığa dayanmayan örneklem 
tekniklerinden “amaçlı (yargısal) örnekleme” tekniğinde araştırmacı, 
araştırma amacına uygun geldiğini düşündüğü, belirli özellikleri taşıyan 
denek ya da denekleri seçmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017). Dolayısıyla bu 
araştırmada, amaçlı (yargısal) örnekleme yöntemi ile araştırma amacına 
uygun olduğu düşünülen bir yenilenebilir enerji işletmesi seçilerek, söz 
konusu işletmede vaka analizi yapılmıştır. 

3.3 Araştırmanın Kısıtları 

Bu araştırmanın tüm yenilenebilir enerji işletmelerini kapsamaması, en 
önemli kısıtıdır. Gerek coğrafi, gerek mali, gerekse zamana ilişkin engeller, bu 
kısıtlamalara gerekçe oluşturmaktadır. Araştırmanın farklı zamanlarda, farklı 
işletmelerde, farklı sonuçlar ortaya çıkarması mümkündür. Araştırmanın 
sonuçlarının değerlendirilmesinde bu hususun göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

Bir diğer kısıt ise, söz konusu verilerin bir özel sektör kuruluşundan elde 
edilmesidir. Hâlbuki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, 
kamu işletmeleri ve kooperatifler tarafından da yapılabilmektedir. Hiç 
kuşkusuz özellikle, kamu kuruluşlarındaki muhasebe uygulamaları çok farklı 
prensiplere dayanmaktadır. Bu sebeple önerilecek muhasebe kayıtlarının 
yalnız özel sektör kuruluşları için geçerli olması da araştırmanın bir başka 
kısıtıdır. 

Araştırma kısıtlarından bir diğeri de, araştırma sonucunda önerilecek 
muhasebe kayıtlarının, araştırmacı tarafından insan kaynakları 
muhasebesine uygun olduğu düşünülen finansal işlemler arasından 
seçilmesidir. Hâlbuki insan kaynakları faaliyetlerine ilişkin pek çok parasal 
işlem ve muhasebe kaydı bulunabilmektedir. Araştırmacının önerilerinin, bu 
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işlem ve kayıtların tamamını kapsamaması da, araştırmanın başka bir 
kısıtıdır. 

Bir diğer kısıt da, araştırmada benimsenen, olasılığa dayanmayan 
örneklem seçme tekniklerinin, evreni temsil etme yeteneklerinin zayıf 
olmasıdır. Dolayısıyla seçilen örneklem üzerinden gerçekleştirilen araştırma 
sonuçlarının, aynı hukuki yapıda, aynı sektörde, aynı işi yapan diğer 
işletmeler için yüzde yüz geçerli olduğunu söylemek güçtür. 

Bu araştırmanın bir başka kısıtı, örnek işletmede işe alınan personel ile 
“belirsiz süreli iş sözleşmesi” yapılmasıdır. Halbuki insan kaynakları 
muhasebesinin uygulanabilirliğinin yegane koşullarından birisi, insan 
kaynaklarının işletmede sunacağı hizmetin süresinin önceden belirlenmiş 
olmasıdır. Çünkü bir kaynak olarak görülen insan kaynaklarına yapılan 
yatırımlar, ancak bu şekilde amortize edilebilmektedir. 

3.4 Yöntem 

Bu araştırmada, özelden genele doğru yani parçadan bütüne doğru 
ilerleyerek muhakeme ve ilişkilendirme yapmayı sağlayan, tümevarım 
yöntemi benimsenmiştir. Örnek işletmeden elde edilecek verilerden yola 
çıkarak, özel sektörde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji işletmeleri için 
genellenecek sonuçlar ortaya konulacaktır. 

Ayrıca araştırmada örnek olay yöntemi de kullanılmıştır. Bu yöntem, belli 
bir ünitenin derinliğine ve genişliğine, kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerini 
belirleyerek o kişi veya ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan 
tarama modeli olarak nitelendirilmektedir (Karasar, 2004). Örnek olay, 
araştırmacıların olaylar üzerindeki kontrolünün yetersiz olduğu ve çıkış 
noktasının gerçek hayat ile ilişkili olduğu durumlarda tercih edilen, daha çok 
neden ve nasıl sorularının cevaplarının arandığı derinlemesine 
araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir (Yin, 2003).  

Bu yöntemde, seçilen şirketin Muhasebe Müdürü’nden “görüşme 
(mülakat)” tekniği ile veri elde edilmiştir. Görüşme tekniği, sözlü iletişim yolu 
ile, insanları, olayları ya da uygulamaları anlamaya çalışan bir veri toplama 
tekniğidir (Gürbüz ve Şahin, 2017).  Yetkili kişiye, öncelikle yarı 
yapılandırılmış sorular aracılığıyla, şirket bünyesinde insan kaynakları 
muhasebesinin uygulanması konusunda sorular yöneltilmiştir. 

Alınan cevapların, araştırma ile ilgili yeterli veriyi sağlayamayacak olması 
sebebiyle, yine yetkili kişi nezaretinde “belge incelemesi” tekniğiyle, 
destekleyici ikincil veriler (muhasebe kayıtları) toplanması yoluna 
gidilmiştir. Belge incelemesi, çeşitli materyallerin, araştırma konusu veriyi 
içermesi nedeniyle, son derece yararlı bir çözümleme işlemidir. Bu teknikte 
araştırmacı hangi tür belgeyi inceleyeceğine, araştırma konusuna bağlı olarak 
karar verir (Gürbüz ve Şahin, 2017).  Belge incelemesi sürecinde, öncelikle ne 
tür belgelere ihtiyaç duyulduğu belirlenmiş, elde edilecek verilerin doğru ve 
güvenilir olduğuna kanaat getirilmiş ve belgeler tasnif edilerek, insan 
kaynakları muhasebesi açısından analiz edilmiştir. Bu teknik yardımıyla, 
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resmi ve fiili muhasebe kayıtlarına ilişkin veriler elde edildiğinden, ön yargı 
ve sübjektiflikten uzak bir şekilde veri toplanabilmiştir. Böylelikle hayali 
örnekler yerine, gerçek bir yenilenebilir enerji işletmesine ait kayıtlar 
incelenerek, araştırmanın güvenilirliğinin artması sağlanmıştır. 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada, önceki bölümde belirtildiği gibi, işletme yetkilisinden ilk 
olarak, insan kaynakları faaliyetlerine ilişkin finansal işlemlerin 
muhasebeleştirme yöntemi ve süreci hakkında bilgi alınmıştır. Alınan 
bilgilere göre, işletme insan kaynaklarına yapılan harcamaları birer yatırım 
olarak görmeyerek, gider olarak muhasebeleştirmektedir. Gider kaydının 
dışında, insan kaynaklarının aktifleştirilmesine ilişkin bir kayıt 
yapmamaktadır. İnsan kaynağının aktifleştirilmemesi sebebiyle, insan 
varlığına ilişkin bir amortisman hesaplaması da yapılmamaktadır. 

Hâlbuki insan kaynakları muhasebesi anlayışında, insana yapılan 
harcamalar, gelecekte fayda sağlayacak birer yatırım olarak görülmekte ve 
aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, araştırmada elde edilen bulgular, 
insan kaynakları muhasebesi anlayışının öngördüğü muhasebeleştirme 
sürecine uygun olarak yeniden ele alınacaktır. Araştırmanın bulguları önce, 
ilgili finansal işlemlerle ilgili işletmenin yaptığı kayıtlarının verilmesi, daha 
sonra ise bu kayıtların insan kaynakları muhasebesi ve Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) açısından değerlendirilmesi ve İKM’ne uygun olarak 
yapılması gereken kaydın önerilmesi suretiyle sunulacaktır. Bunun yanında, 
işletmenin kayıtları içerisinde, insan kaynakları açısından değerlendirilip, 
herhangi bir yeni kayıt önerilmesine gerek olmadığı düşünülen işlemler 
(ücret, prim, ikramiye, yemek ve servis harcamaları vb.), ayrıca ele 
alınmayacaktır. 

4.1 İşe Alma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Çalışanların işe alınmaları sürecinde çeşitli maliyetler ortaya çıkmakta ve 
işletmelerde bu maliyetler önemli tutarlara ulaşmaktadır (Pamukçu, 2011). 
Bu çalışma kapsamında öncelikle Enerji A.Ş. Muhasebe Müdürü’ne herhangi 
bir pozisyona bir personel alınacağı zaman, personelin işe alma 
maliyetlerinin ölçülüp ölçülmediği, eğer ölçülüyorsa bir personel için bu 
maliyetlerin ortalama ne kadar olduğu sorulmuştur. Buna karşılık duyuru, 
yazışma, telefon görüşmeleri gibi doğrudan işe alma ile ilgili maliyetlerin 
ölçüldüğü, görüşmeler için harcanan süreler gibi dolaylı maliyetlerin ise 
yaklaşık olarak tahmin edildiği öğrenilmiştir. Ayrıca Muhasebe Müdürü bir 
personel için işe alma maliyetlerinin toplamının yaklaşık olarak 1.000 TL 
civarında gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu tutarın Enerji A.Ş. tarafından nasıl 
muhasebeleştirildiği sorusuna ise söz konusu maliyetlerin ilgili dönemde 
dönem gideri olarak kaydedildiği cevabı alınmıştır. Bu bağlamda Muhasebe 
Müdürü’nün beyan ettiği kayıt şöyledir; 
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 770 Genel Yönetim Giderleri  1.000,00  
  100 Kasa   1.000,00 
     
 -Personel alımı için ilan, görüşme, yazışma vb. 

masraflar  
   

        

 

Enerji A.Ş.’nin personel işe alımı için yaptığı kayıt İKM açısından 
değerlendirildiğinde, bu kaydın İKM anlayışından ziyade geleneksel 
muhasebe yaklaşımına göre yapıldığı açıkça görülmektedir. Nitekim İKM, 
insan kaynakları harcamalarını gider olarak değerlendiren geleneksel 
muhasebe yaklaşımının tersine bu harcamaları insan varlığı olarak 
aktifleştirmeyi benimsemiştir (Akintoye, 2012). İKM anlayışına göre 
çalışanlardan gelecekte fayda sağlanıp sağlanmayacağı göz önünde 
bulundurularak, çalışanlar birer varlık olarak görüldüğünden, çalışanın işe 
alınması sırasında katlanılan maliyetlerin, bu varlığın değerinin 
hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir. Buradan hareketle söz 
konusu maliyetlerin dönem gideri olarak değil, insan kaynağı yatırımlarının 
toplam maliyetinin bir unsuru olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 
Yani bu maliyetler aktifleştirilmelidir. İşe alınan bir personelin işletmeye bir 
yıldan daha uzun bir süre fayda sağlayacağı düşünüldüğünde bu maliyetlerin 
duran varlıklar sınıfında ele alınması gerektiği görülecektir. Duran varlıklar 
sınıfı içerisinde ise ilgili işleme en uygun hesap grubu maddi olmayan duran 
varlıklardır. Nitekim İKM’ni konu edinen çalışmalar da (Flamholtz, 1989; 
Kodwani ve Tiwari, 2007; Kaya, 2013) işe alma maliyetlerini maddi olmayan 
duran varlıklar içerisinde ele almışlardır. Bu noktada İKM’nin işe alma 
maliyetlerinin aktifleştirilmesi yönündeki yaklaşımını TMS açısından da 
irdelemekte yarar vardır. Gelecekte Türkiye’deki bütün işletmelerin bir TMS 
uygulayıcısı olma potansiyeli düşünüldüğünde İKM açısından değerlendirilen 
kaydın TMS ile de uyumlu olması gerekecektir.  

TMS açısından bakıldığında konunun “TMS 38 Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar” standardında incelendiği görülmektedir. TMS 38, maddi olmayan 
varlıkları “bilimsel veya teknik bilgi, yeni süreç veya sistemlerin tasarım ve 
uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka 
isimleri ve yayın hakları dahil)” olarak tanımlamıştır (TMS 38, prg. 9). 
Buradan hareketle işe alınan bir personelin işletmede çalıştırılması bir hak 
olarak düşünülebilir ve bunun için katlanılan maliyetlerin TMS kapsamında 
maddi olmayan duran varlıklar içerisinde aktifleştirilebileceği söylenebilir.  

TMS 38’de maddi olmayan duran varlıklar için belirtilen şartlara 
bakıldığında bir personeli işe alma maliyetlerinin maddi olmayan duran 
varlık olarak aktifleştirilmesinin önündeki tek engelin ilgili personelin 
gelecekte işletmeye ekonomik yarar sağlayacağının garanti altına alınmaması 
olduğu görülecektir. Bu noktada araştırmanın kısıtları bölümünde de 
belirtilen, işe alınan personel ile belirli bir süre işten ayrılmaması konusunda 
sözleşme yapıldığı varsayılacaktır. Enerji A.Ş. Muhasebe Müdürü mühendis, 
proje müdürü vb. nitelikli personel için deneme süresinin ardından genellikle 
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5 yıllık bir sözleşme yaptıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla çalışma kapsamında 
İKM yaklaşımına ve TMS 38’e göre önerilen kayıtlar şirketin işe alımda 
sözleşme yaptığı nitelikli personel için geçerli olacaktır. Sözleşme yapılmadan 
işe alınan personelin gelecekte işletmeye sağlayacağı ekonomik yararlar 
kesin olmadığı için sözleşme yapılmayan personelin işe alım maliyetlerinin 
şirketin yaptığı şekliyle dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi 
gerekecektir.  

Yapılan açıklamalar ışığında nitelikli personelin işe alım maliyetlerinin 
İKM ve TMS 38’e uygun olarak maddi olmayan duran varlıklar grubunda 
aktifleştirilmesi yönünde Enerji A.Ş.’ye önerilen kayıt şöyledir; 

        
 265 İnsan Kaynakları Yatırımları 

        265.01 Personel İlanı Masrafları  
        265.02 Personel Seçimi ve Yazışma Masrafları 
        265.03 İşe Alım ve Yerleştirme Masrafları 

 1.000,00  

  100 Kasa   1.000,00 
     
 - İşe alım maliyetlerinin aktifleştirilmesi    
        

 

Görüldüğü gibi, literatürdeki bazı çalışmalarda (Ceran, 2007; Kaya, 2013) 
olduğu gibi bu çalışmada da işe alım maliyetlerinin Tek Düzen Hesap 
Planında (TDHP) maddi olamayan duran varlıklar hesap grubunda boş olan 
265 kodu için “İnsan Kaynakları Yatırımları” adıyla bir hesap açmak suretiyle 
muhasebeleştirilebileceği önerilmektedir. Bunun yanında ilgili maliyetlerin 
hesap planında var olan “267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar” 
hesabının altında da izlenebileceği söylenebilir.   

4.2 Eğitim Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi 

Eğitim, insan kaynakları departmanının bütçesinde, önemli 
harcamalardan birinin yapıldığı kalem olarak kabul edilmektedir (Tüzüner, 
2014). Eğitim maliyetlerinin işletmelerde nasıl muhasebeleştirileceği önemli 
bir konudur. Buradan hareketle Enerji A.Ş. Muhasebe Müdürü’ne konuyla 
ilgili olarak öncelikle çalıştırılan personelin oryantasyon ya da hizmet içi 
eğitime tabi tutulup tutulmadıkları sorulmuş ve işe alınan her personele 
oryantasyon eğitimi verildiği ancak hizmet içi eğitimlerin genellikle nitelikli 
personele uygulandığı öğrenilmiştir. Çalışmanın odağını sözleşmeli nitelikli 
personeller oluşturduğu için Muhasebe Müdürü’ne beş yıllık sözleşme ile işe 
alınan bir nitelikli personele yaklaşık olarak beş yıl boyunca ne kadarlık bir 
eğitim maliyeti yapıldığı ve bu maliyetlerin nasıl muhasebeleştirildiği 
sorulmuştur. Muhasebe Müdürü bir mühendisin oryantasyon eğitimi için 
katlanılan maliyetlerin yaklaşık 1.000 TL civarında ve hizmet için eğitim 
maliyetlerinin de şirket genel merkezi olan İstanbul’da verilmesi nedeniyle 
yolluk vb. maliyetlerden dolayı 10.000 TL civarında gerçekleştiğini ifade 
etmiştir. Ayrıca bütün eğitim maliyetleri için geleneksel muhasebe 
yaklaşımının benimsendiği ve aşağıdaki gider kaydının (KDV ihmal 
edilmiştir) yapıldığı belirtilmiştir. Hizmet içi eğitim maliyetlerinin sözleşme 
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süresince farklı dönemlerde ortaya çıkması nedeniyle burada örnek 
oluşturması bakımından sadece oryantasyon eğitimi maliyetlerinin kaydı 
gösterilmiştir. Hizmet içi eğitimler de oluştukları dönemde aynı şekilde 
kaydedilmektedir. 

        
 740 Hizmet Üretim Maliyeti 

      740.04 Oryantasyon Eğitimi Giderleri 
 1.000,00 

 
 

  102 Bankalar   1.000,00 
     
 - Oryantasyon Eğitimi Giderleri    
        

 

Görüldüğü üzere, Enerji A.Ş. personel eğitimi için katlandığı maliyetleri 
muhasebeleştirme noktasında geleneksel muhasebe yaklaşımını 
benimseyerek bu maliyetleri 740 nolu hesap vasıtasıyla ilgili dönemin üretim 
maliyetlerine yüklemektedir. Hâlbuki eğitim maliyetleri ilgili personelin 
mesleki gelişiminin ve kalitesinin artırılması için yapılmaktadır. Dolayısıyla 
personel işletmede çalıştığı sürece bu maliyetlerin aktifleştirilmesi yani ilgili 
personele yapılan bir yatırım olarak muhasebeleştirilmesi daha doğru ve 
gerçekçi bir yaklaşımdır. Zaten İKM yaklaşımının temel amacı da budur. Bu 
yaklaşıma göre, edinilen insan kaynaklarıyla ilgili yatırımlar, normal 
şartlarda beklenen hizmet süresince, işletme bilançosunda bir maddi 
olmayan duran varlık olarak gösterilmelidir. Çünkü ancak bu sayede, insan 
kaynaklarının gerçek değerini, finansal tablolara yansıtmak mümkün 
olacaktır (Kaya, 2013).  

Personel eğitimi için katlanılan maliyetlerin TMS 38 çerçevesinde 
değerlendirilmesi noktasında ise ilk işe alma maliyetlerinde yapılan 
açıklamaların burada da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
bağlamda sözleşmeli olarak işe alınan bir vasıflı personel için sözleşme 
süresince yapılan eğitim masraflarının maddi olmayan duran varlık olarak 
aktifleştirilebilmesi noktasında gerekli şartların yerine getirildiği 
söylenebilir. Nitekim ilgili personel aldığı eğitim neticesinde işletmeye daha 
faza ekonomik fayda sağlayacak ve sözleşmeli olduğu için bu fayda sözleşme 
süresince yasal olarak korunmuş olacaktır.  

Yapılan açıklamalar neticesinde Enerji A.Ş.’nin vasıflı personeli işe 
aldıktan sonra onun oryantasyonu için katlandığı eğitim maliyetlerinin İKM 
bakış açısıyla ve TMS’ye uygun olarak aşağıdaki şekilde aktifleştirilmesi daha 
doğru olacaktır. 

        
 265 İnsan Kaynakları Yatırımları 

      265.04 Oryantasyon Eğitimi Giderleri 
 1.000,00  

  100 Kasa   1.000,00 
     
 - Oryantasyon Eğitimi Giderleri    
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Burada örnek oluşturması amacıyla sadece oryantasyon eğitimi 
maliyetleri için kayıt önerilmiştir. Oryantasyon eğitimi neticesinde fiili olarak 
çalışmaya başlayan personele sözleşme süresi boyunca değişik dönemlerde 
yapılan hizmet içi eğitim maliyetleri de oluştukları dönemde yukarıdaki gibi 
aktifleştirilmelidir.  

4.3 Personele Amortisman Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi 

İKM sayesinde insan kaynaklarına yapılan yatırımlar aktifleştirilir ve 
hizmet süreleri itibariyle takip edilmesi mümkün hale gelir. Bu sayede, insan 
kaynakları ile ilgili bilgilerin finansal raporlarda yer almasını sağlanarak, bilgi 
kullanıcılarının daha doğru ve tutarlı kararlar almasına olanak sağlanmış olur 
(Ceran, 2007). Bu durum maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilen 
insan kaynakları yatırımlarına amortisman ayrılması konusunu gündeme 
getirir (Iynn, 2000). Çalışanın işten ayrılması durumunda ise henüz itfa 
edilmemiş yatırımlar doğrudan gidere dönüştürülmelidir (Flamholtz, 1989). 

Nadir görülen İKM uygulamalarında, insan kaynaklarına ilişkin 
maliyetlerle ilgili bilgiler, aktifleştirilmek üzere her bir çalışan için özel 
formlarda takip edilmekte, ardında da bir varlık haline gelen çalışanlardan, 
yararlanma süreleri dikkate alınarak, ilgili hesap dönemleri itibariyle amorti 
edilmektedir. Böyle durumlarda, çalışan arama ve işe yerleştirmeye ilişkin 
maliyetler, çalışanın işletmede çalıştığı süre boyunca, diğer maliyetler ise 
çalışanların yararlanma süreleri boyunca amorti edilmelidir (Selimoğlu, 
2001). 

Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması konusuna TMS 
açısından bakıldığında ise ilk olarak TMS 38’in amortisman terimi yerine 
“itfa” terimini benimsediği görülmektedir. TMS 38 standardına göre, sınırlı 
yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı, yararlı 
ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. Ancak bir maddi olmayan duran 
varlığa amortisman ayırabilmek için o varlığın kullanım ömrünü tespit etmek 
şarttır. Bunun için en kolay yöntem ise, varlığın bir sözleşmeye 
dayandırılmasıdır. Dolayısıyla hem İKM yaklaşımına hem de TMS 38’e göre 
maddi olmayan duran varlıklar grubunda aktifleştirilen insan kaynakları 
yatırımlarına, ilgili nitelikli personelin sözleşmesinde belirtilen süre boyunca 
amortisman ayrılması gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda Enerji A.Ş. 
Muhasebe Müdürü ile yapılan görüşmede, işe alınan personele ilişkin 
harcamaların aktifleştirilmemesi sebebiyle bu harcamalara ilişkin bir 
amortisman işleminin de uygulanmadığı bilgisi edinilmiştir. Şirketin bu 
uygulaması İKM yaklaşımı ile uyumlu değildir. Bu bağlamda bir personeli ilk 
işe alma ve oryantasyon eğitimi için katlanılan ve yukarıda aktifleştirme 
kayıtları verilen maliyetler için şirkete önerilen dönemsel amortisman kaydı 
şöyledir; 
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 740 Hizmet Üretim Maliyeti  400,00  
  268 Birikmiş Amortismanlar 

  268.01 İnsan Kaynakları Yatırımları 
Amortismanı 

  400,00 

     
 -Aktifleştirilen işe alım ve oryantasyon eğitimi 

maliyetleri için beş yıllık sözleşme süresine göre: 
2.000TL/5yıl 

   

        

 

Önerilen kayıttan görüleceği üzere personelin işe alınması ve 
oryantasyon eğitimi sürecinde katlanılan maliyetlerin giderleştirilmesi için 
amortisman ayrılmıştır. Bunun için yapılan hesaplama şirket genel 
politikasına göre nitelikli personelle beş yıllık sözleşme imzalanması ve işe 
alma maliyetleri ile oryantasyon eğitimi maliyetlerinin ortalama 2.000 TL 
olması temeline dayanmaktadır. Dolayısıyla doğrusal amortisman yöntemine 
göre şirketin her yıl nitelikli bir personel için 400 TL amortisman ayırması 
öngörülmüştür. İnsan kaynakları muhasebesi anlayışında, insan 
kaynaklarının maddi olmayan duran varlık olarak kabul edilmesi sebebiyle, 
insan kaynağı için ayrılan amortismanların takibi için maddi olmayan duran 
varlıklar grubunun altında yer alan 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı 
kullanılmıştır. Maliyet hesabı olarak 740 nolu hesabın kullanılmasının sebebi 
ise şirketin elektrik üreten bir enerji işletmesi olmasıdır.  

Son olarak ilgili personele hizmet içi eğitim verilmesine ilişkin ortaya 
çıkan maliyetlere yönelik burada bir kayıt gösterilmemesinin sebebi bu 
maliyetlerin farklı dönemlerde farklı tutarlarda gerçekleşmesidir. Personelin 
hizmet içi eğitime tabi tutulması durumunda ortaya çıkan maliyetler 
yukarıda açıklandığı üzere 265 nolu hesabın bakiyesine eklenecek olup, bu 
maliyetler kalan sözleşme süresine bölünmek suretiyle amortismana tabi 
tutulacaktır.  

4.4 Kıdem Tazminatı ve İşten Ayrılma İşlemlerinin  
        Muhasebeleştirilmesi 

Esasen İKM yaklaşımı ile geleneksel muhasebe anlayışı arasında kıdem 
tazminatının muhasebeleştirilmesi konusunda önemli bir fark yoktur. Sadece 
İKM’ne göre personele yapılan yatırımlar aktifleştirildiği ve ilgili tutara 
amortisman ayrıldığı için personelin işten ayrılması durumunda kıdem 
tazminatı kaydı ile birlikte bu hesapların kapatılması gerekecektir. Bunun 
için yukarıda aktifleştirme ve amortisman ayırma kayıtları verilen bir vasıflı 
personel için önce yıllık kıdem tazminatı karşılığı ayırma kaydı verilecek 
ardından bu çalışanın kıdem tazminatına hak kazanmayı gerektiren bir 
sebeple işten ayrılması durumunda yapılması gereken kayıtlar 
gösterilecektir.  

Enerji A.Ş. Muhasebe Müdürü ile yapılan görüşmede vasıflı bir çalışanın 
(mühendis) bir aylık giydirilmiş brüt ücretinin 3.000 TL civarında olduğu 
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öğrenilmiştir. Buna göre yapılması gereken kıdem tazminatı karşılığı kaydı 
şöyledir; 

        
 740 Hizmet Üretim Maliyeti  3.000,00  
  472 Kıdem Tazminatı Karşılığı 

      472.01 Mühendis X için Kıdem Taz. Karş. 
  3.000,00 

     
 -Mühendis X için kıdem tazminatı karşılığı ayrılması    
        

 

İşletme ilgili personelin sözleşmesi boyunca her yıl yukarıdaki kaydı 
yapmak durumundadır. Sözleşme sonunda ya da sözleşme bitiminden önce 
personelin işten ayrılması ve kıdem tazminatı alması durumunda ise 
aşağıdaki süreç takip edilmelidir. 

Çalışmanın bölümleri arasında bağlantı olması amacıyla burada ilgili 
personelin daha önce aktifleştirme kayıtları verilen personelle aynı kişi 
olduğu varsayılmıştır. Yani personelin sözleşme süresi beş yıl, işe alma ve 
oryantasyon eğitimi maliyetlerinin toplamı 2.000 TL olarak kabul edilecektir. 
Bu durumda personelin üçüncü yılın sonunda kıdem tazminatı almayı 
gerektiren bir nedenle işten ayrıldığı varsayılırsa işletmenin yapması 
gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır (damga vergisi ihmal edilmiştir).  

        
 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı 

      472.01 Mühendis X için Kıdem Taz. Karş. 
 9.000,00  

  102 Bankalar   9.000,00 
     
 -Mühendis X için kıdem tazminatı ödemesi    
        

 

Kayıttan da görüleceği üzere personelin kıdem tazminatı tutarı 9.000 TL 
olup bankadan ödenmiştir. Bunun yanında personelin işten ayrılışının 
önceden tahmin edilemediği varsayılmış ve 472 nolu hesaptan doğrudan 
çıkış yapılmıştır. 

Kıdem tazminatı ile ilgili buraya kadar bahsi geçen işlemler İKM açısından 
bir farklılık göstermemektedir. Yani Enerji A.Ş. insan kaynakları yatırımlarını 
aktifleştirmediği için bir personelin işten ayrılması durumunda sadece 
yukarıdaki kayıtları yapmaktadır. Oysa İKM yaklaşımına göre daha önce 
aktifleştirilen ve amortismana tabi tutulan insan kaynakları yatırımlarına 
ilişkin hesaplar ilgili personelin işten ayrılması durumunda kapatılmalıdır. Bu 
bağlamda yapılması gereken kayıt şöyledir; 
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 268 Birikmiş Amortismanlar 

      268.01 İnsan Kaynakları Yatırımları Amortismanı 
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

 1.200,00 
 
800,00 

 

  265 İnsan Kaynakları Yatırımları 
265.01 Personel İlanı Masrafları  
265.02 Personel Seçimi ve Yazışma 
Masrafları 
265.03 İşe Alım ve Yerleştirme Masrafları 
265.04 Oryantasyon Eğitimi Giderleri 

  2.000,00 

     
 - İşten ayrılan personelle ilişkili hesapların kapatılması    
        

 

İKM yaklaşımı personele yapılan yatırımların sözleşme süresince itfa 
edilmesini öngörmektedir. Ancak burada ilgili personel sözleşme süresinin 
bitimine iki yıl kala işten ayrıldığı için insan kaynakları yatırımlarının net 
defter değeri MSUGT uygulamasına paralel şekilde dönem gideri olarak 
muhasebeleştirilmiştir. Daha önce belirtildiği üzere burada sadece ilk işe 
alma ve oryantasyon eğitimi maliyetleri dikkate alınmış hizmet içi eğitim 
maliyetleri ihmal edilmiştir. 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnsan kaynaklarına ilişkin kararların tutarlı ve isabetli olabilmesinin en 
önemli yollarından biri ise, insan kaynaklarına ilişkin maliyetlerin ve insan 
kaynağının değerinin doğru hesaplanmasıdır. Bunun için de bugünkü 
geleneksel muhasebe anlayışından farklı bir bakış açısına sahip olmak 
gerekmektedir. Çünkü geleneksel muhasebede, işletmelerde en değerli varlık 
olarak görülen insanın, gerçek anlamda bir varlık olarak ele alınmaması, 
işletmenin değeri hesaplanırken dışarıda bırakılması ve insana yapılan uzun 
dönemli yatırımların, o döneme ait bir harcama gibi gösterilmesi, bir çelişki 
ortaya çıkarmaktadır. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması ancak, insanı bir 
varlık olarak gören ve ona yapılan harcamaları birer yatırım olarak kabul 
eden insan kaynakları muhasebesinin benimsenmesi ile mümkün 
olabilecektir. 

Her ne kadar, son yıllarda insan kaynakları muhasebesine ilişkin 
uygulama denemelerinin sayısı artmaya başlasa da bugün hâlâ, işletmelerde 
insan kaynaklarına ilişkin faaliyetler geleneksel muhasebe anlayışıyla 
muhasebeleştirilmekte ve insanın bir varlık ya da sermaye olarak görüldüğü 
insan kaynakları muhasebesi anlayışından çok uzakta bulunulmaktadır. 

Bunun yanında ülkemizde, bağımsız denetime tabi şirketlerce kullanımı 
zorunlu olan TMS’nin içerisinde insan kaynakları faaliyetlerini düzenleyen 
bazı düzenlemeler bulunmakta ve bu düzenlemeler insan kaynakları 
faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunda bazı 
kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bu şirketlerin, Türkiye’de faaliyet gösteren 
diğer işletmeler içindeki payı çok küçük olduğundan, TMS’nin sağladığı 
kolaylık ve bakış açısı, diğer işletmeler için henüz bir anlam ifade 
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etmemektedir. Yine de bu araştırmada, insan kaynaklarına ilişkin 
faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde, önerilen kayıtların TMS ile uyumlu 
olmasına dikkat edilmiş ve insan kaynakları muhasebesi ile TMS arasında 
örtüşen noktalar ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada 
yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin muhasebe 
kayıtları incelenmiş ve halihazırda işletmenin yaptığı kayıtlar İKM 
yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda örnek 
işletmenin insan kaynaklarına ilişkin mali işlemlerinin geleneksel muhasebe 
yakalaşımına göre muhasebeleştirdiği görülmüştür. Buradan hareketle ilgili 
kayıtların İKM yaklaşımına göre giderleştirmek yerine aktifleştirilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Aktifleştirlebilecek işlemler ise ilk işe alma 
maliyetleri ve personel eğitim maliyetleri ile sınırlıdır. Bunun dışındaki insan 
kaynağı ödemelerinin gelecekte fayda sağlamayacak olmaları nedeniyle 
giderleştirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca çalışmada ulaşılan 
bir diğer sonuç, aktifleştirilen insan kaynakları maliyetlerinin dönemsel 
olarak amorti edilmesi gerektiğidir. Çalışmada ilgili maliyetlerin 
aktifleştirilmesi için literatüre paralel olarak maddi olmayan duran varlıklar 
hesap grubundan bir hesap önerilmiştir.  

İşletmelerde insan kaynakları muhasebesinin kullanılması ve 
yaygınlaşmasının en önemli koşulu, meslek mensuplarının İKM konusunda 
bilgi sahibi olmasıdır. Günümüzde pek çok meslek mensubu, İKM hakkında 
fikir sahibi değildir. Bunu aşmanın başlıca yolu, meslek mensuplarının, İKM 
konusunda bilgilendirilmesi yani eğitime tabi tutulmasıdır. Böylece, meslek 
mensuplarının konu hakkında bilgi sahibi olması ve varsa uygulama 
konusunda alternatif görüşler sunmaları istenerek, İKM’nin 
uygulanabilirliğinin artırılması sağlanabilir. Meslek mensuplarının İKM 
konusunda eğitilmesi kısa vadede en iyi çözüm gibi görünse de orta ve uzun 
vadede, İKM’nin meslek liselerinde, meslek yüksekokullarında ve lisans 
eğitimi veren fakültelerde, muhasebe müfredatına eklenmesi ve 
muhasebenin bir alt dalı olarak öğretilmesi, İKM için gereken zihinsel 
dönüşümün gerçekleşmesini sağlayabilir. 

İKM’nin gelişmesinde göz ardı edilmemesi gereken en önemli 
kuruluşlardan birisi de muhasebe meslek odalarıdır. Muhasebe meslek 
odalarının en önemli kuruluş amaçlarından biri, muhasebecilik mesleğinin 
gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla üyelerine, mesleği ilgilendiren 
konularda duyurular yapmakta, bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve 
hizmetiçi eğitimler vermektedir. Dolayısıyla daha çok sayıda meslek 
mensubuna ulaşmanın ve onların mesleki gelişimine katkı sağlamanın en 
önemli yollarından biri meslek odalarından geçmektedir. Dolayısıyla, İKM’nin 
geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda gerek Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler odaları, gerekse Yeminli Mali Müşavirler odaları 
ile sürekli temas halinde olmak, onların bu konudaki görüş, öneri ve 
katkılarını almak gerekmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde, İKM’nin uygulanabilirliğinin önündeki en 
büyük engelin, insan kaynaklarından sağlanacak faydanın süresi 
konusundaki belirsizlik olduğu görülmektedir. Bir çalışanın işletmeye ne 
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kadar süreyle hizmet vereceği, o kişiden ne kadar süreyle yararlanılacağı ve o 
kişiye yapılan yatırımların geri dönüş süresi konusunda bir bilinmezlik söz 
konusudur. Bu bilinmezliği gidermenin en ideal yollarından biri, işe yeni 
alınan kişiler ile yapılacak iş sözleşmelerinin, uygulamada yaygın olarak 
kullanılan belirsiz süreli iş sözleşmeleri yerine, “belirli süreli iş sözleşmeleri” 
şeklinde düzenlenmesidir. Bu sayede, çalışanın işletmeye ne kadar süreyle 
hizmet vereceği konusunda bir süre tayin edilmiş olacak ve bir varlık olarak 
kabul edilen insan kaynaklarına ayırılacak amortismanın süresi konusunda 
önemli bir eksiklik ortadan kalkacaktır. Belirli süreli iş sözleşmeleri, eğer tüm 
personel için yapılamıyorsa, en azından nitelikli personel için bir sözleşme 
süresinin belirlenmesi faydalı olacaktır. Bu sayede, işletmelerde üzerine daha 
çok yatırım yapıldığı varsayılan (formel eğitim, e-eğitim, işbaşı eğitim vb. 
yoluyla) nitelikli personelin değerinin hesaplanması ve bu yatırımların 
İKM’ye uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi mümkün olacaktır. 

İKM’nin uygulanmasındaki en büyük problemlerden biri de hiç kuşkusuz, 
İKM için herkes tarafından kabul edilmiş standartların ya da bir yasal 
dayanağın olmayışıdır. İnsan kaynakları ile ilgili ölçme ve değerleme 
tekniklerinin karmaşıklığı, bu tekniklerin nesnel, objektif, doğrulanabilir 
olmayacağı endişesi, insan kaynaklarının maliyetinin hesaplanmasındaki 
zorluklar, uygulayıcıların önündeki en önemli problemlerdir. Bu ihtiyacı 
ortadan kaldıracak müstakil bir düzenlemenin kısa vadede yapılması güç 
olduğundan, en azından TMS kullanımının tüm şirketlere yayılması yoluyla, 
İKM’nin uygulanması için uygun bir zemin hazırlanabilir. Ayrıca, TMS’da 
zaman zaman yapılan güncelleme ve revizyonlarda, İKM’nin uygulanması için 
problem teşkil eden alanlarla ilgili ihtiyaçlar da dikkate alınabilir ve 
iyileştirmeler yapılabilir. 

İKM konusundaki en büyük eksikliklerden biri de, bu alanda yapılmış 
akademik çalışmaların az sayıda olmasıdır. Bu yüzden İKM ile ilgili özgün 
bilimsel araştırmaların çoğalması, bu alandaki eksiklikleri giderme 
konusunda faydalı olacaktır. Bunun yanında, bu alanda yapılmış 
araştırmaların sonuçlarının, özellikle muhasebe alanında çalışan 
akademisyenlerle paylaşılması ve bir sinerji oluşturulması, bu alanın 
gelişmesi için uygun ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak yapılan 
çalışmaların sadece akademik boyutta kalmayıp, uygulamaya da katkı 
sağlaması, belirtilen amaçlara ulaşılması için şarttır. Çünkü her ne kadar 
muhasebe uygulamalarında İKM’nin ihmal edilen insan kaynaklarına 
hakettiği değeri verdiği ve daha doğru finansal sonuçlar ortaya koyduğu 
söylense de, İKM’nin uygulamada işletmelere yarar sağlayıp 
sağlamayacağının, işletmelere ait niceliksel ve objektif değerlerle (satışlar, 
kârlılık vb.) ölçülmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak bu araştırmada, insan kaynaklarına ilişkin işlemler İKM 
açısından ele alınmış ve yapı itibariyle İKM’ne uygun olan işlemler için kayıt 
önerileri sunulmuştur. Bundan sonraki araştırmalarda ise, İKM konusunu 
sadece kayıt esaslı olarak ele almakla kalmayıp, finansal raporlama boyutu ile 
de araştırmak, hatta birden fazla işletmeden ya da aynı işletmeden farklı mali 
dönemlere ait veriler elde ederek, aralarında karşılaştırma yaparak, İKM’nin 
işletmelere sağladığı katkıların daha bütünsel olarak da ortaya konulması 
önerilmektedir. 
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Giriş 

Bu çalışma; Kosova’da yayınlanan dergilere, Kosova Türklerinin makale 
ve kitaplarına, TİKA faaliyetlerine, Kosova Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı 
web sayfalarına, CIA web sayfasındaki raporlara, Türkiye’deki konu ile ilgili 
yayınlara, Kosovalı bir eğitimci ile yapılan mülakata (ismi mahfuz) ve 2017 
yılında Piriştine, Prizren, Mamuşa’da yapılan kişisel gözlem ve görüşmelere 
dayalı bir kaynak araştırmasını içermektedir. Burada ayrıca Kosova’da 
yaşayan Türklerin Osmanlı öncesi, dönemi ve sonrası durumu ve sorunları 
da, çözüm önerileri ile birlikte ele alınmıştır.  

Kosova Türklerinin Tarihi 

Türk Hâkimiyeti ve Sonrası 

Bu çalışmanın başlığı “Kosova Türklerinin Sorunları Çözülebilir 
mi?”olmakla birlikte öncelikle Kosova’ya Türklerin gelişi, buradaki 
hâkimiyetleri ve bölgede hâkimiyeti kaybetme sonrası dönemlerdeki durum 
ve sorunlarına genel bir göz atmak gerekir. Türklerin Balkanlarda varlığı 
Osmanlı Devletinden çok öncelere dayanmaktadır. Balkan tarihi Türk 
tarihinin ayrılmaz bir parçası olup Türkler 4. ve 6. yüzyıldan itibaren 
Balkanlara gelmiş ve buraya yerleşmeye başlamışlardır. Hatta Balkan 
kelimesinin anlamı dahi Türkçe sıra-dağ veya dağlık anlamına bir sözcüktür. 
(İnalcık, 1993, s. 9)  

11. ve 12.yüzyıllarda ise Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlara 
gelmiştir. Bu Türk boylarının kurmuş olduğu yerleşim yer adları bugün bile 
orijinal (Türkçe) adlarıyla anılmaktadır. Örneğin; Peç (İpek), Peçeneklerden, 
Kumanova ise Kumanlardan adını almıştır. (Yücel, 2002, s. 714-715)  

Türklerin Balkanlara gelişi ve buradaki uzun süre hâkimiyeti; 1352 
yılında Çimpe Kalesinin alınması ile başlamış, 1389 Kosova Savaşı ile 
perçinlenmiş ve Kanuni dönemi fetihleri ile de sürmüştür. Kosova, Sırp tarihi 
ve ulusal kimliği açısından özel bir anlam taşır.( Malcom,1999, s.35) Çünkü 
Ortaçağ Sırp Krallığı’nın kuruluş yeri Kosova idi. Yine burası Sırp Krallığının 
çöküş yeri de olmuştur. 1389 Kosova Savaşını kaybeden Sırplar, Kosova 
topraklarını terk etti ve burayı Osmanlılara bıraktı. Daha sonra da Sırp 
Krallığı gücünü yitirdi ve kısa bir süre içinde tüm Sırp toprakları Osmanlı 
İmparatorluğu’na geçti.1389’da Üsküp Sancağına ait olan Kosova, daha sonra 
ise 1800’lerde Manastır ve arkasından Sofya vilayetine bağlanmıştır. 1864 
Vilayetler Nizamnamesi ile Kosova Vilayeti kurulmuştur.93 Harbinden sonra 
3 Mart 1878’de imzalanan Ayestefanos Antlaşması ile Bulgar Prensliği, Sırp 
ve Karadağ krallıkları kurulmuştur. Kosova bu tarihte Osmanlı Devleti 
sınırları içindeydi ama nüfus çoğunluğunu teşkil eden Arnavutlar, bu yeni 
devletler tarafından işgal edilecekleri endişesiyle 10 Haziran 1878 tarihinde 
Prizren’de bir kongre düzenlemişlerdir. Arnavut milliyetçiliğini de 
körükleyen bu kongrede ‘Prizren Birliği’ kurulmuş ve ‘Prizren Birliği 
Programı’ kabul edilmiştir. Bu program; Osmanlı Devleti içinde yaşayan 
Arnavutlara özerklik talebi içermiştir. Ayrıca vergi toplama, kendi dillerinde 
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eğitim ve din özgürlüğü de istemişlerdir.  (Karagöl & Karagöz, 1995, s. 
21)(Yiğit,2009, s.2469) 

Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti bölgeden çekilirken Kosova’yı 
Sırplara bırakmak zorunda kalmıştır. Kosova’da Arnavutlarla birlikte yaşayan 
Türkler Sırplar tarafından yok sayılmış, tüm ulusal hak ve özgürlükleri 
ellerinden alınmıştır. Bunun sonucu olarak Kosova Türklerinin toplumsal 
yaşama katılmaları engellenmiş, ekonomik durumları kötüleşmiş, kültürel ve 
eğitim hakları yok edilmiştir. (Karatay, 1998, s. 65-66) 

Dünya Savaşları Dönemi 

“I.Dünya savaşında Kosova toprakları, Avusturya-Macaristan ve 
Bulgaristan’ın işgali altında kalmıştır. Bölge halkı Sırplardan kurtulmak için 
bu işgali desteklemiş ve bazı yerel haklar da elde etmişlerdi. Ancak 
Avusturya-Macaristan savaştan yenik çıktığı için Kosova toprakları İtilaf 
Devletlerinin desteği ile yeniden bağımsızlığını kazanan Sırpların eline 
geçmiştir. Böylece Kosova 1918’den itibaren II. Dünya Savaşına kadar 
Sırbistan idaresinde kalmıştır.” (Yürür, 1999, s. 3) 

Avusturya-Macaristan dağılırken bu devletin parlamentosundan 73 Slav 
milletvekili Sırbistan ile birleşerek 6 Ekim 1918’de Hırvatistan’ın başkenti 
Zagreb’de Yugoslavya’nın kuruluşu için ilk teşebbüste bulunmuştur. Bu 
birleşme sonucu 1 Aralık 1918’de anayasa ile yönetilen Sırp, Hırvat ve Sloven 
Krallığı kurulmuş oldu. Bu devletin sınırları içindeki Arnavut ve Türklere 
baskı yapılmaya başlanmıştır. Kosova Türkleri, 1919’de yapılan toprak 
reformu ile bir yandan toprakları gasp edilip yerlerine Sırpların 
yerleştirilmesi; diğer yandan da, nüfus çoğunluğuna sahip Arnavutlar 
tarafından da asimile politikalarına maruz kalmışlardır. Bu durum ve 
ağırlaşan şartlar Türkleri Anadolu’ya göçe zorlamıştır. 

Burada kurulan devletin bir Sırp krallığı olması ve burada da Sırpların 
imtiyazlı olması (diğer etnik gruplara göre) iç karışıklıklara neden olmuştur. 
1929 yılında Kral Aleksandar anayasayı kaldırıp bir diktatörlük kurmuş ve 
ülkenin ismini de ‘Yugoslavya Krallığı’ olarak değiştirmiştir. Boşnak, 
Makedon, Arnavut, Karadağlı yok sayılırken Türk adı hiç geçmemiştir. Kral 
Aleksandar 9 Ekim 1934’te Marsilya’da düzenlenen suikast sonucu hayatını 
kaybetmiştir. Daha sonra ülke kaos içinde iken çıkan II. Dünya Savaşında 
Yugoslavya, Almanya, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan tarafından işgal 
edilmiştir. (Aruçi, 2013, s. 574-575) 

İşgalin ardından Yugoslavya Kralı ve hükümeti ülkeyi terk etmiştir 
(Aleksandar’ın küçük yaştaki oğlu Petar’ın yerine krallık naipliği görevini 
kuzeni Prens Pavle Karadordevic üstlenmiştir). 

Yönetim sürgünde bulunan Yugoslavya hükümeti tarafından yürütülmüş 
ve İtilâf devletleri üyesi kabul edilmiştir. Ülke genelindeki olumsuz koşullar 
ve Türklere uygulanan asimilasyon sonucu 1936’da Türkiye’ye yeni göçler 
yaşanmıştır. 
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Bu savaş sırasında da yine Müslümanlar katledilmiş ve tarihi eserlerin 
önemli bir kısmı tahrip edilmiştir. 

Yugoslavya’da bir taraftan işgal ordularına karşı mücadele verilirken 
diğer yandan da ülke içinde iktidar mücadelesi devam ediyordu. İktidar için 
mücadele eden şu üç grup vardı: Hırvatların ‘Ustaşa’, Sırpların ‘Çetnik’ ve 
J.Broz Tito liderliğindeki Yugoslavya Komünist Partisi mensupları 
‘Partizanlar’.Partizanlar, II. Dünya Savaşı esnasında işgalci güçler ve yerel 
işbirlikçilerini (Sırp Çetnik ve Hırvat Ustaşa hareketlerini) mağlup etmiş ve 
böylece de ülke tekrar bağımsız olmuştur.  

J.Broz Tito Dönemi 

Bağımsızlık sonrası Partizanlar, Kasım  1945 seçimlerini de kazanarak 2 
Aralık 1945’de Yugoslavya Demokratik Federal Cumhuriyetini kurmuşlardır. 
Ancak bu süreçte Türklere söz hakkı ve kurucular arasında yer verilmemiştir. 
Baskın Oran;“II. Dünya Savaşı öncesi Yugoslav Müslümanlarının hak sahibi 
olmadıklarını, Savaş esansında Almanlara yardım ettikleri, hatta onlara ait SS 
birliğine (Skenderbeg Divizyonu) katıldıkları için; yani Kosova'da 
komünistlerin yanında çarpışan çok az Türk olduğundan Türklerin Kosova'da 
‘kurucu unsur’ sayılmadıklarını ileri sürüyor. Sebepler ne olursa olsun daha 
önce kurulan devletlerde olduğu gibi bu dönemde de 1945-51 yılları arasında 
Kosova Türklerine milli hakları tanınmamıştır. 

Ancak bir süre sonra Tito, Rus lider Stalin ile anlaşamadığı için 1948’de 
Kominform’dan ayrıldı. Tito-Stalin çatışması sonucu Doğu Bloku içinde yer 
alan Arnavutluk ve Bulgaristan ile ilişkiler de koptu. Dolayısıyla artık Kosova 
ve Makedonya’da yaşayan Türkleri Arnavut göstermeye gerek kalmamıştı. 
Tito Arnavutluk’u da Yugoslavya’ya katma düşüncesindeydi ancak bu fikri 
Arnavutlar Büyük Arnavutluk fikrine dönüştürülebileceği durumu karşısında 
Arnavut milliyetçiliğini bastırmak için Türklere “Türk olma” hakkı verildi. 
Böylece 1951 yılında Kosova ve Makedonya’da Türklere Türk olma hakkı 
tanındı. Ve tanınan bu haklar dahilinde Osmanlı döneminden sonra ilk defa 
1951-1952 okul yılında tekrar resmi Türk eğitimi başlamış oldu. Din kardeşi 
olarak aynı kategoriye konulan Arnavutlar bu durumdan hiç de hoşnut 
olmamışlardır. Türkçe sınıfların açılmasını istemeyen Arnavutofiller 
(Arnavut sempatizanları) gösterdikleri tepki sonucunda kimisi işten atılmış 
kimisi tutuklanmıştır. Bunlardan birisi olan Nevzat Şporta gösterdiği tepki 
dolayısıyla bir süre işinden uzaklaştırılmış, tekrar işine döndükten sonra 
“burada Türk yoktur” veya “Türkçe sınıflarının açılması için hiçbir altyapınız 
yok” gibi ifadelerle psikolojik baskı yapılmıştır.(Derviş, 2018, basılmamış) 

Bu gelişmeler sırasında Yugoslavya devlet ve parti olarak Türklerle ilgili 
olan politikasını değiştirdi. Bu değişim sonucu 1951 yılı itibari ile Kosova 
Türk varlığı tanındı. Bu kabul sonrası ilk nüfus sayımının yapıldığı 1953'te 
Kosova'da toplam 816.000 kişiden 35.000'i Türk’tü. (Oran, 1993, s. 143) 
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Tito döneminde Yugoslavya’ya özgü sosyalizm sistemi uygulanmaya 
başlandı. 1963’te hazırlanan yeni anayasa ile ülkenin resmî adı Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti olarak değiştirildi.1974 anayasa değişikliği 
ile federasyon mensubu cumhuriyetler ekonomik ve siyasi alanda merkezden 
bağımsız davranma hakkı kazandılar. YSFC’nin 1963 ve 1974 tarihli 
Anayasalarına göre, Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Makedonlar, Karadağlılar ve 
Boşnaklar federasyonun “kurucu ulusları”, ülkede yaşayan diğer çok sayıdaki 
topluluklar (Arnavutlar dahil) ise “ulusal azınlıklar” idi. Her iki grupta yer 
alan topluluklar sosyo-kültürel ve vatandaşlık açısından eşit haklara 
sahiptiler. Aradaki temel fark “self determinasyon ve ayrılma hakkı” idi. 
Anayasa’ya göre, kurucu ulusların ve altı federe cumhuriyetin “kendi 
istekleriyle” federal birlikten ayrılma hakları vardı. Fakat Sırbistan içinde 
bulunan iki özerk eyalet (Kosova ile Voyvodina) birlikten ayrılma hakkından 
mahrumdu. Kosova, 1946-1989 döneminde Sırbistan içinde ve merkezi 
yönetimine bağlı özerk bir eyalet olarak kalmıştır.  

Ancak özellikle 1974 özerkliği sonrası iyice güçlenen Arnavutlar Türkleri 
asimile etmeye çalışmışlardır. "Çocuğunu Arnavut okuluna yolla, Türkçe yok 
ama Arnavutça üniversite bile var. Çocuğun kolay iş bulur", "Biz din 
kardeşiyiz. Türkçeye ne lüzum var, Arnavutça konuşun", "Sen-ben ölünce bizi 
hoca gömecek, gâvuru papaz gömecek", "Gâvur aynı bıçakla seni-beni 
kesecek". Burada "Sırp" yerine, "gâvur" ifadesine dikkat edilmelidir. Buna 
karşın Sırpların özerkliği kaldırması (1989) öncesinde Arnavutlar komünist 
idiler (genelde Müslüman ve dindar değil). Dini Türkleri asimile etmek için 
kullanıyorlar. Yani İslam inancını Kosova'da Türklük aleyhine ve Arnavut 
milliyetçiliği lehine istismar ediyorlar. (Oran, 1993, s. 143)  

20 Mart 1951 yılında Türklerin önemli mücadeleleri sonucunda Kosova 
ve Metohiya (Kosova’nın Kuzey tarafı) özerk bölgesinin halk kurulu önemli 
bir karara imza atmıştır. Halk kurulunda Kosova’da yaşayan Türklerin varlığı 
kabul edilmiş, Kosova’da yaşayan Türklerin Türkçe eğitim yapabileceği ve 
okul açabileceği kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren Kosova’da Türklerin 
yoğun olduğu yerleşim yerlerinde (Priştine, Prizren, İpek, Mitroviça, Gilan 
gibi) Türkçe eğitime geçilmiş, Türk kültür ve sanat dernekleri de kurulmaya 
başlamıştır Bu karar resmi gazetede yayınlanmış ve hemen yürürlüğe 
girmiştir. 1951-52 öğretim yılında Türkçe eğitim yapmak için Prizren, 
Priştine, Gilan, Mitroviça, İpek şehirlerinde ve Mamuşa, Dobırcan ve Bilaç 
köylerinde Türk ilkokulları açılmıştır. (Sipahioğlu, 2009)  

1951-99 yılları arasında Kosova da Türkçe eğitim tüm güçlüklere karşın, 
bu güne kadar ayakta kalmış ve sürmüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısında 
Yugoslavya Kosova’da meydana gelen toplumsal, iktisadi ve siyasi bunalımlar 
eğitime de yansımıştır. 

20.yüzyılın ikinci yarısında Kosova Türk varlığının bazı çevrelerce 
tanınmaması, asimilasyon süreci ve 1950’li yıllarda Türkiye’ye göç gibi 
nedenler Türk nüfusu ve aynı zamanda Türkçe eğitim gören öğrenci 
sayısında azalmalara neden olmuştur. Bu nedenle 1966-70’li yıllarda 
Türklerin yoğun yaşadığı bazı bölgelerde Türkçe eğitime son verilmiştir. 
(Türbedar, 2008, s. 225)  
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Yugoslavya’nın Dağılması 

Tito’nun 4 Mayıs 1980’de ölümü Yugoslavya’nın da sonunu getirdi. Birçok 
farklı etnik ve dini grubun olması ve yaşanan ekonomik bunalımlar federal 
birliğin dağılmasına neden oldu.  

Tito sonrası Yugoslavya Komünist Partisi Merkez Komitesi’nde 
anlaşmazlıklar çıktı. Karar sürecinde (tek kişin yerine) altı cumhuriyet ve iki 
özerk bölgeden oluşan sekiz siyasal birimin devreye girmesi sistemi 
yavaşlattı. Siyasal ve ekonomik alanlarda gereken pratik ve hızlı reformlar 
yapılamadı. Giderek artan dış borçlar, ekonomik bunalım ve işsizlik 
milliyetçilik akımlarını hızlandırdı. Özellikle aşırı milliyetçi Sırp fikirleri 
yeniden canlandı. Sırpların Yugoslavya’da yeterince temsil edilmediği 
iddiasıyla güçlenen Sırp Sosyalist Partisi lideri Slobodan Miloseviç 1987’de 
Sırbistan Cumhuriyeti’nin başkanlığına seçildi. 1989’da Kosova ve 
Voyvodina’nın özerkliğini ortadan kaldıran Miloseviç, Kosova’da 1974 
anayasası ile elde edilen hakları tamamen Sırbistan merkezî idaresine 
bağladı. 1987’de yaşanan bu tür radikal hareketler neticesinde Yugoslavya 
Komünist Partisi 1990’da dağılma sürecine girdi. Partinin dağılmasıyla 
Yugoslavya’nın da (mini imparatorluk) ilk parçalanma emareleri görüldü. 
Yönetim, Yugoslavya’dan ayrılmak isteyen cumhuriyetlere karşı Yugoslavya 
Halk Ordusu güçleriyle harekete geçti. Sonuçta ilk olarak 25 Haziran 1991’de 
Milan Kuçan önderliğinde Slovenya Cumhuriyeti bağımsızlık ilân etti. 
Hırvatistan’da Franjo Tudman liderliğindeki Hrvatska Demokratska 
Zajednica adlı siyasî parti iktidara geldi ve 25 Haziran 1991’de bağımsızlık 
ilân etti. Sırplar, Hırvatistan’ı yok etmek amacıyla buradaki soydaşlarını 
ayaklandırarak Yugoslavya Halk Ordusu birliklerinin yardımıyla savaş 
başlattılar.  

Bosna-Hersek’te 18 Kasım 1990’daki demokratik seçimlerde millî 
partilerin kazanmasıyla ortaya çıkan durumdan sonra Aliya İzzetbegoviç 
önderliğindeki Bosna toplumu, 29 Şubat - 1 Mart 1992’de yapılan 
referandumun ardından 3 Mart 1992’de bağımsız Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti’ni ilân etti. Hırvat ve Sırplar anlaşıp Müslümanlara bağımsız bir 
devlet kurma izni vermemek için 1992’de Bosna-Hersek’te 1995’e kadar 
devam eden büyük bir savaş başlattılar. Bosna-Hersek’teki savaş 14 Aralık 
1995’te Dayton Anlaşması ile sonuçlandı. 

8 Eylül 1991’de Makedonya’da yapılan referanduma dayanarak 17 Eylül 
1991’de Makedonya Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilân etti. 

Yugoslavya içinde Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Makedonya’nın 
bağımsızlık ilân etmesi sonucu 27 Nisan 1992’de Sırbistan ve Karadağ kendi 
aralarında Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adlı iki cumhuriyetten oluşan 
yeni bir Yugoslav devleti kurdu. 28 Mart 1989’da özerklik kalkınca Kosova’da 
kaos artmıştır. 26-30 Eylül 1991’de Kosova’nın bağımsızlığı için düzenlenen 
referandumda çoğunluk ‘evet’ oyu kullandı. Ocak 1992’de Badinter 
Komisyonu’na bağımsızlık ve Yugoslavya’dan ayrılma talebi iletildi. Ardından 
silâhlı mücadeleye girişildi, 9 Haziran 1999’daki Kumanova Antlaşması ve 
BM kararıyla Kosova’nın idaresi KFOR (Kosova Force) ve NATO güçlerine 
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teslim edildi. Sırbistan’da 2000’de Miloseviç diktatörlüğü yıkıldı. Devrik lider 
Miloseviç tutuklandı ve Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi’ne gönderildi. 
Ancak mahkeme sonuçlanmadan 11 Mart 2006’da öldü. 2008 yılına kadar 
özerk bir yönetime sahip olan Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını 
ilan etti. (Azarkan, 2016, s. 145)   

Osmanlı Devleti çekildikten sonra Tito döneminin bir kısmı hariç hep 
sıkıntılar çeken Kosova Türklerin problemleri Kosova’nın bağımsızlığını ilan 
etmesi ile de çözülemedi. Kosova Türklerinin sorunları nelerdir ve bu 
sorunlar çözülebilir mi? 

Kosova Türklerinin Sorunları 

Kimlik ve Nüfus Sorunu 

Tarihi süreçte görüldüğü gibi Balkanlarda göç ve soykırım Türk 
kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sürekli göçe ve asimilasyona 
uğrayan Türklerin her şeyden önce kimlik sorunu vardır. Kosova’da Türk 
nüfusu çeşitli dönemlerde farklılık göstermiştir. Özellikle iki dünya savaşı 
arası nüfus sayımlarında kendini Türk olarak kaydettirenlerin sayısı çok 
yüksek olmamıştır. Dışlanmamak ve baskı görmemek için daha büyük etnik 
grupların mensubu gibi göründükleri için II. Dünya Savaşı sonrası Türk 
nüfusu değişken görülürken, 1971 yılı itibari ile sayı 12 bin olarak 
belirlenmiştir. 

Bu nedenlerle Osmanlı mirasının canlılığına rağmen bölgede Türk nüfusu 
beklenen sayıda değildir. Ayrıca göçlerin, asimilasyon ve soykırımında 
önemli etkisi vardır. 

Justin McCarthy’nin verilerine göre Balkan Savaşları öncesi Arnavutluk 
hariç Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarında 2.315.293 Müslüman 
yaşamaktaydı. Balkan Savaşları sonrasında bu rakam %62 oranında eksilerek 
1.445.179’e indi. Bu süreçte 632.408 Müslüman öldü, 812.771’i ise 
Anadolu’ya göç etti. (McCarthy, 2015, s. 186)  

Osmanlı sonrası dönemde Balkanlar’daki Müslümanlar zor günler yaşadı. 
Balkanlar’daki totaliter rejim dönemlerinde genelde Müslümanlara hep 
şüpheyle bakıldı ve onlara istilacı hatta ajan muamelesi yapıldı. Ayrıca, farklı 
dönemlerde ve ülkelerde değişen dozlarda, değişik boyutlu mezalimler hep 
sürdü. Bu nedenle Türkler kimliklerini gizlemek zorunda kaldılar. 

Kosova’da, 2011’de 30 yıldır yapılmayan nüfus sayımı yapılmıştır. Ancak 
önceki uygulamalar yüzünden Balkan ülkelerindeki azınlıklar genel olarak 
nüfus sayım sonuçlarını siyasi amaçlı bir yönetim hilesi olarak görür ve resmi 
rakamlara güvenmez. Avrupa İstatistik Ofis  (EUROSTAT) kurallarına göre bir 
şahsın sayılabilmesi için, ülkede fiilen bulunması gerekir. Buna karşın bazı 
Balkan ülkelerinin azınlıkları ise ekonomik ihtiyaçlar nedeni ile yurtdışında 
yaşıyor. Örneğin bir BM Kalkınma Programı çalışmasına göre yaklaşık 400 
bin Kosovalı belirtilen nedenlerden ötürü yurtdışında yaşamaktadır. 
(Türbedar, Balkanlarda Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması)  
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2018 CIA tahminlerine göre Kosova’nın toplam nüfusu 1.907.592 olup 
bunun etnik olarak dağılımı: %92,9 Arnavut, %1,6 Boşnak, %1,5Sırp, %1,5 
Türk ve geri kalan ise diğer grupları içermektedir. Yine aynı kaynağa göre 
dini olarak dağılımı; % 95,6 Müslüman, %2,2 Roma Katolik, %1,5 Ortodoks 
ve geri kalan ise diğer ve belirtilmemiş gruplardır. (cia.gov.tr)  

Yalnızca CIA raporları değil birçok kaynak ve KOSOVAHABER gibi kendi 
basın organları da demografik yapıyı aşağı yukarı bu şekilde vermektedir. 

Tarihi süreçte uğradıkları soykırım ve göçlerle Türkler asimile edilmeye 
veya Arnavut olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hıristiyanlar içinde Müslüman 
mı, yoksa Müslümanlar içinde Müslüman mı olmak zordur sorusu tam da 
Kosova’da yaşayan Türkler için sorgulanması gerekir. Gerçi bu durumun tam 
tersine olduğu durumlarda görülmüştür. Türklük belgesi alan Arnavutlar 
Türklere ait iş yerlerinde istihdam edilmişler, kamu üniversitelerinde Türkler 
ve diğer azınlıklara ayrılmış kontenjanlardan yararlanmışlardır.  
(kosovahaber.net)  

Osmanlı hâkimiyeti döneminde takip edilen ‘şenlendirme’ politikası ile 
Anadolu’dan Türk-İslam nüfus Balkanlara yerleştirilmişti. Kosova’da 1912’de 
Balkan Savaşları ile Türk hâkimiyetinin sona ermesiyle Demokratlar Birliği 
Başkanı Cemal Tunalıgil’e göre;  “okulları ve enstitüleri kapatılmış, 
1800’lerde bir buçuk milyon nüfusa sahip olan Türkler, ecdat yadigârı 
topraklardan göçe zorlanmıştır. Çeşitli dönemlerde, özellikle 1930 ve 1956-
61yılları arasında çok sayıda Türk serbest göçmen olarak anavatana göç 
etmek zorunda kalmıştır.1960/61-1970 dönemine kadar kesilen göç furyası 
yerini bu defa Kosova Türklerini daha kötü bir kader bekliyordu.  Çünkü 
1971’li yıllarda idareye geçen aşırı Arnavut milliyetçileri Türkleri asimile 
edip Arnavutlaştırma baskısı uyguladılar. Bu yüzden 1971 nüfus sayımında 
yüzde yüz bir azalma olmuş, Türk dilinde okullar kapatılmaya başlamıştır. 
Kosova’dan Türkiye’ye göçenlerin Türk olmadıklarını iddia eden şoven 
Arnavutlar (Akif Bayrami, İskender Rizay, Teki Dervişi vb.) gerçekleri 
çarpıtarak ve Türkleri aşağılayarak yanlış algı oluşturma çabasında 
olmuşlardır.” (Baymak, 2008, s. 86) 

Yugoslav Federal İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre 1953 
yılında 34.583, 1961 sayımlarında 25.764, 1971 yılında 12.444, 1981 
sayımlarında 12.558 ve 1991 sayımlarında da 10.836 Türk’ün var olduğu 
belirlenmiştir. Tunalıgil’in şahsi tahminlerine göre ise Kosova’da 12.500 değil 
40-50 bin kadar Türk bulunmaktadır. Tunalıgil insan haklarının sadece 
çoğunluğun tekelinde olmadığını ve olamayacağını da belirtiyor. (Baymak, 
2008, s. 86) 

1951’de Türk varlığı tanınıp kültürel haklar verilmesine rağmen 1952’de 
Tito ile Menderes’in imzaladığı mutabakata göre Türkiye’ye göç serbest hale 
gelmiştir. Aslında Tito her ne kadar Müslüman topluma dini ve kültürel 
haklar tanısa da 1946-48 arası Makedonya’da yaşanan “Yücelciler” davası da 
bölgede yaşayan Türkler için felaket olmuştu. Bu süreçte Tito yönetimi 
Yugoslavya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türklerin hakları için dernek kuran 
Türkü idam ettirmiş, 60’ın üzerinde Türkü de çeşitli cezalara 
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çarptırılmıştı.“Yücelciler” hadisesi 1948’de son bulsa da bölgedeki Müslüman 
Türk toplumunun hafızasında yer etmiş ve göç kararı alınmasında psikolojik 
bir etken olmuştur. 

Balkan Paktı’nın işlevini yitirmeye başlamasından sonra Yugoslav 
hükümetinin Müslümanlara yönelik sistematik olarak zorlayıcı hamleler 
yaparak bazı bölgelerde göçü teşvik etmiştir. İmzalanan mutabakata göre 
gerçekleşen göç olayı farklı şekilde yorumlanmaktadır. Tito ve rejim yanlısı 
Türkler Türkiye’nin kendilerini ikna ettiği ve gelenlerin memnun 
kalmadığından söz etmektedir. (Erken, 2018) s. 946 

Öte yandan göç serbestliği ile yüz binlerce Türk Evlad-ı Fatihan 
topraklarını terk etmiş ve böylece sayılarının azalması Türklerin aleyhine 
olduğu tartışılmaktadır. Aslında bu sonucun Türklerin aleyhine olduğu ve 
bilinçli politikalarla Kosova Türk nüfusun azaldığı açıktır.  

Genelde Kosova Türkleri ülkedeki Arnavut‐Sırp mücadelesinde baskı ve 
zorlamaya maruz kalmış ve bir tarafı seçmek durumunda kalmıştır. Bu 
nedenle de Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Çeşitli dönemlerde Sırp 
ve Arnavut milliyetçiliği etkisi altında nüfuslarının değişkenlik arz ettiği ve 
tam bilinemediği bu bölgede kalanlar için hayat çok zor olmuştur. Ayrıca 
Kosova demografik yapısında baskın unsur Arnavutlar da Müslüman 
oldukları için asimilasyona uğramışlardır. Bu durum Kosova Türkleri 
arasında bölünme ve sorunlara da neden olmuştur. Ancak günümüz Kosova 
Türkleri oldukça bilinçli ve milli karakterlerini korumaya azimlidirler. 

Kosova Türkleri, Balkan coğrafyasında Osmanlı mirası Türk ve Müslüman 
unsurların azalmasına rağmen varlığını bugüne kadar korumayı başarmış 
olan bir toplumdur. Bu toplum bazı dönemlerde Kosova topraklarında 
tarihsel olarak yönetim mekanizmasını ellerinde tutmuş olan Arnavut ve Sırp 
milliyetçiliği ile karşı karşıya gelerek, zor zamanlar geçirmiştir. Ayrıca 1999 
yılındaki NATO’nun uluslararası müdahale sonrası ülkede yönetimi elinde 
bulunduran Arnavutlar tarafından kimlikleri üzerinde asimilasyon ve 
zorlamaya maruz kalmışlardır. Bu nedenle tarihten günümüze kadar ağırlıklı 
olarak Anadolu’ya ve diğer ülkelere göç etmişler ve sayıları sürekli azalmıştır. 

Kosova Türklerinin Dil ve Eğitim Sorunu 

Osmanlı Devleti Balkanlardan çekilirken Kosova Sırplarda kalmıştı. 
Sırpların burada yaptığı ilk iş de Kosova’da Türk varlığını inkâr etmek 
olmuştur. Kosova’da yaşayan Türklerin bütün milli hak ve özgürlükleri 
alınmıştır. Bu nedenle Türkler toplumsal yaşamdan dışlanmış, ekonomik 
olarak zayıflatılmış ve eğitim imkânları kalmamıştır. Bütün bu baskı ve 
zulümlerden dolayı Türkiye’ye göçler yaşanmıştır. Göçlerin yaşanması, 
Türkçe eğitimin yapılmaması, Sırpça ile çok az sayıda öğrencinin öğrenim 
görmesi, Kosova Türklerinin eğitim seviyesinin çok düşük olmasına neden 
olmuştur. 

Yugoslavya Krallığı döneminde uygulanan milliyetsizleştirme 
uygulamaları kapsamında Türkler diğer Müslümanlarla birlikte dini azınlık 
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sayıldılar. Bu nedenle ana dillerinde eğitim hakkı verilmedi 
(Derviş,2014,s.56) Eğitim kurumlarında dersler sadece Sırpça ve 
Arnavudevam edememiş; 1945’e kadar SIrpça, 1945 sonrası ise Arnavutça 
eğitim almak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle özellikle Priştine ve Prizren 
şehirlerinde din adamı yetiştirmek için açık olan medreselerde ve evlerde 
gizli gizli Türkçe derslerine devam edilmiştir. (Elmas, Yaz 2014, s. 134)   

1951 yılında, Yugoslavya yönetimi Kosova Türklerini millî azınlık olarak 
tanımıştır. Bunun sonucunda Türkçe eğitim ve öğretim süreci başlamış, 
Türkler kendi kültür derneklerini kurmuş, radyolarda Türkçe haber 
programları ve Türkçe müzik yayınları başlamıştır. 1974 Anayasası ile 
Türkçe; devlet dairelerinde, okullarda, basın-yayın organlarında resmî 
düzeyde kabul edilmiştir. (Akgün, Yaz 2012, s. 15)  2008 yılında kabul edilen 
Kosova Anayasası’nda Kosova çok etnik gruptan oluşan bir toplum olarak 
tanımlanmış, ülkenin resmî dilleri Arnavutça, Sırpça ve İngilizce olarak kabul 
edilmiştir.  

Türkçe bugün %5’lık seçim barajı nedeniyle bu bölgelerden yalnızca 
Prizren ve Mamuşa Belediyelerinde resmî dil olarak kullanılmaktadır. 
https://www.osce.org/tr/kosovo/32765?download=true 

Bütün bu sorunlara rağmen Kosova Türklerinin UNMIK’in aldığı 
kararlardan etkilenmediğini iddia edenler de vardır. Ergül yaptığı çalışmada 
“UNMIK uygulamasıyla Kosova yasalarını ihlal ederek Türkçenin resmi dil 
olma özelliğini göz ardı etmesine rağmen bu durumun Türkçe eğitimi 
olumsuz yönde etkilemediğini gözlemlediğini ileri sürmektedir. Kosova’da 
Türkler milli bir topluluk olarak, Kosova geçici yönetimi anayasal çerçevesi 
(2002/19 UNMIK Yönetmeliği), Kosova ilk ve orta öğrenim yasası (2002/19 
UNMIK Yönetmeliği) ve Kosova yükseköğrenim yasasına (2003/14 UNMIK 
Yönetmeliği) dayanarak ana okullardan üniversiteye kadar ana diliyle Türkçe 
öğrenim görme hakkına sahiptirler (UNMIK, 2001). Bundan hareketle Prizren 
Bölge Eğitim Dairesi verilerine göre 2007-08 öğretim yılında anaokulundan 
yükseköğretime kadar 4440 Türk öğrenci kendi ana diliyle resmi okullarda 
öğrenimine devam etmektedir. Bu öğrencilerin çoğunluğu Türklerin yoğun 
yaşadığı Prizren’de okumaktadır. Bunları Mamuşa, Priştine, Gilan, Dobırcan 
ve Mitroviça takip etmektedir”. (Ergül, 2009, s. 48) 

Öğretmen Problemi 

20 Mart 1951’de Kosova ve Metohiya’nın en yüksek idare organı olan 
Kosova ve Metohiya Halk Kurtuluş Kurulu’nun, Kosova’da Türk okulları açma 
kararından sonra kadro sorunu ortaya çıktı. Türklerin yoğun olduğu yerlerde 
1951-52 öğretim yılında açılacak ilkokullar için kadro sağlamak amacıyla 
öğretmen yetiştirecek kurslar düzenlenmiştir. Ancak 1950’li yıllarda 
Kosova’dan göçlerle yetişen öğretmenlerin önemli bir kısmının Türkiye’ye 
gitmesi sonucu tekrar öğretmen sıkıntısı yaşanmıştır. Kosova’da eğitimli 
öğretmen yetiştirmek amacıyla 1962-63 öğretim yılında Prizren Cevdet Doda 
Yüksek Pedagoji Okulunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır. Bu 
bölüm 1965-66 yılında Priştine’ye taşınmıştır. 

https://www.osce.org/tr/kosovo/32765?download=true
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1963-64 öğretim yılında Prizren Dimitriye Tucoviç Öğretmen Okulunda 
Türkçe olarak eğitime başlamıştır. 1967-71 arası bu okuldan mezun olanlar 
bugüne kadar Kosova’nın eğitim, kültür, siyaset ve sosyal hayatında önemli 
rol oynamışlardır. 

1989 yılında Sırbistan, Kosova’nın özerk yapısına son vermiştir. Bunun 
üzerine Kosovalı Arnavutlar 1990 yılında tek taraflı olarak Kosova 
Cumhuriyeti’ni ilan etmişler, eğitim ve sağlık hizmetlerini kendileri 
sağlamaya başlamışlardır. Bu nedenle Belgrat ile artan gerginlik Kosova 
Türklerine de yansımıştır. Arnavut milliyetçiğinin artması ile Sırbistan 
yönetimi Arnavutlara baskıyı artırmış ve onları kamu görevlerinden 
uzaklaştırmıştır. Bu dönemde Türklere olumlu yaklaşımlar göstermişlerdir. 
Sırp yönetimin bu farklı tutumu Türk ve Arnavutlar arası ilişkiler daha da 
kötüleştirmiş ve Arnavutların Türklere karşı baskısını daha da artmıştır. 
(Emiroğlu, 2006, s. 67) 

1989’da Kosova’da özerklik kaldırılınca, Arnavutça yanında Türkçe 
kullanma da kısıtlanmıştır. 1999’daki askeri harekâttan sonra başlayan yeni 
dönemde Kosova yönetimi geçici olarak Birleşmiş Milletlere verilmiştir. 
BMGS Özel Temsilcisi Bernard Kouchner, Kosova ile ilgili kararda resmi dili 
Arnavutça, Sırpça ve İngilizce olduğunu belirterek, Türklerin büyük 
zorluklarla elde ettiği Türkçe resmi dil hakkını ortadan kaldırmıştır.1969 
Kosova Anayasası; “Arnavut, Sırp-Hırvat ve Türk Dili ve bu dillerdeki 
belgelere hak eşitliği sağlamayı” garanti etmektedir. Komünist rejimle gelen 
bu hakların BM ile kalkmasının sebepleri; yönetimle irtibatlı milliyetçi 
Arnavutların rolü olabileceği, Kouchner’in Türklere bakış açısı kaynaklı veya 
Kosova Türklerin hakları yeterince arayamamaları vb. gibi olabilir.  

Kosova Türkler daha önce kazandıkları bu haktan mahrum edildikleri için 
sıkıntı yaşamışlar ve bu durumu kabul etmek istememişler, kimlik 
belgelerinde, yazışmalarında, evraklarında Türkçenin kullanılmasını 
istemişlerdir. Türk toplumunun tepkileri nedeni ile BM kendi bölgelerinde 
anadillerini kullanmaya devam edebileceklerini açıklamıştır. Ancak UNMIK 
yönetimi tarafından Türkçe ders saatleri kısaltılmış ve seçimlerle ilgili resmi 
dokümanların Türkçe yayımlanması istenmemiştir. Bu durum karşısında 
Türk azınlığı 2000 yılında yapılan seçimleri boykot kararı almıştır. Haklarını 
alabilmek için uzun süre mücadele eden Türkler 2011 yılında yapılan 
seçimlerde nüfus sayım kâğıtları üç dilde (Türkçe, Arnavutça ve Sırpça) 
hazırlanmasını sağlamışlardır. Böylece insanlar istedikleri dili 
kullanabilmişlerdir. (kosovaport.com, 2011) 

2003-2004 öğretim yılında Prizren’de Eğitim Fakültesi çerçevesinde Sınıf 
Öğretmenliği bölümü açılması ve bu bölümüm Türkiye’de ‘’Büyük Öğrenci 
Projesi’’ ile mezun olan öğretmenlerle desteklenmesi öğretmen 
yetiştirmedeki sorunların önemli ölçüde çözülmesini sağlayacaktır. (Koro, 
2008, s. 353-354)   

Türkçe öğretimin yapılabiliyor olması sevindirici olsa da Kosova Türkleri, 
Türkçe eğitim sürecinde, öğretmen sayılarının ve ders kitaplarının 
yetersizliği, ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiziki koşulların elverişli olmaması 
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gibi bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Son zamanlarda ise Türk aileler, Türkçe 
eğitim aldıkları için Arnavutça bilmeyen ya da iyi düzeyde Arnavutça 
konuşamayan gençlerin mezuniyet sonrası işsiz kalacaklarını 
düşündüklerinden çocuklarını Arnavutça eğitimin yapıldığı okullara 
yönlendirmektedir.  (Jable, Şanlı, & Taç, 2015, s. 5002-5003)  

Eğitim konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Kosova’da yaşayan 
Türklerle Türkiye’deki bilim insanları aynı düşünceleri paylaşmaktadır. 
Gökdağ’a göre: “ Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak öğrenciler 1992 yılından 
beri her yıl düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Sınavı (TCS) ile Türkiye 
üniversitelerinde ayrılan belli kontenjanlara göre burslu olarak eğitim 
hayatlarını sürdürebilme imkânına sahiptir. Yaklaşık 2 bin Kosovalı öğrenci 
Türkiye’de eğitim görebilmektedir Halen bu kapsamda Türkiye’de öğrenim 
gören öğrenciler vardır. Kosova Türklerinin Türkçe eğitimlerinde 
karşılaştıkları bazı sıkıntılar vardır. Yeterli öğretim elemanının olmayışı, 
ekonomik sıkıntılar, Türkiye’ye üniversiteyi okumak için gelen gençlerin bir 
kısmının başarısız olması, başarılı olanların Kosova’ya geri dönmek 
istememesi, ders kitaplarının yetersizliği, eğitim teknolojisinin zayıflığı 
bunlardan bazılarıdır”. (A.Gökdağ, 2007, s. 103-104)  

Türkçe eğitimde Türkçe yazılan ve tercüme edilen şu anda hazır 
bakanlıkta bulunan basılmayı bekleyen kitapların halen basılmaması, Kosova 
haritalarının ve atlaslarının Türk dilinde olmaması eğitimde karşılaşılan 
diğer sorunlardır. 

Toplulukların yaşadığı çevrede tüm bireylerin kendi dil kimliklerine 
saygıyı sağlamak amacıyla, dil kimliklerini koruyabilmek için dillerin 
kullanımına dair Yasa No. 02/ L-37 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasaya dayanarak  ‘’Diller Kullanım Yasası El Kitabı’’ Haziran 2014’de 
yayınlanmıştır. Hazırlanan bu kitaba göre: “1- 3. Maddeler Kosova’da yaşayan 
bütün toplulukların bütün haklarını sağlamakta, dil eşit haklılığı, bütün 
dillerin tanıtımı, merkezi ve yerel düzeydeki resmi dillerin statüsünü 
belirlemekte, resmi kullanımdaki dilleri ve yerel düzeyde bir dilin ne kadar 
bir yüzdelikle resmi kullanımda uygulamaya geçebileceğinin altını 
çizmektedir. Dillerin belediye kurumlarında kullanımı 7-10 maddelerde, 
kamu şirketlerinde kullanımı 11. maddede, mahkeme duruşmalarında 
kullanımı 12-18 maddelerde, eğitim kurumlarında kullanımı 19-24 
maddelerde, medyada kullanımı 25-26 maddelerde, kişi adları 27. madde, dil 
özgürlüğü 28-30. maddeler, uygulama 31. madde, 32. madde diller 
komisyonunun görevleri tanımlanmaktadır. Kosova Cumhuriyetinin resmi 
dilleri Arnavutça ve Sırpçadır. Türkçe ve Boşnakça yerel düzeydeki resmi 
dillerdir. Türkçe Prizren ve Mamuşa’da, Boşnakça ise Dragaş, İpek ve 
Prizren’de resmi dillerdir. Merkezi düzeyde resmi olmayan, bir belediyede 
nüfusun %5’inden fazlasını oluşturan topluluk mensuplarının dili, resmi dil 
statüsündedir ve diğer resmi dillerle birlikte eşit haklı kullanımdadır. Sadece 
istisnai bir durumu teşkil eden Türkçe, Prizren’de geleneksel olarak 
kullanılmaktadır ve Belediye düzeyinde resmi dil statüsüne sahiptir. (2014, s. 
1-12)  
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Din Sorunu 

I.Muradın Kosova zaferi Türklerin ve İslamiyet’in Balkanlarda kök 
salması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Daha sonra Anadolu’dan 
getirilen Müslüman Türkleri buraya yerleştirmiş, bölge halklarından Boşnak 
ve Arnavutlar da gönüllü olarak Müslüman olmuşlardır. Ancak özellikle yakın 
tarihlerde Türklerin belirli bir şekilde Arnavut asimilasyonuna maruz kaldığı 
söylenebilir. Bu bağlamda AIA’dan Can Karpat; “Balkan Müslümanları için 
dini kimlik, etnik kimliklerden daha belirleyicidir. Balkan Müslümanları 
İslam’ı, Anadolu’dan gelen Bektaşi dervişleri ve diğer tarikat ehillerinden 
öğrenmiştir. Bu yüzden bugün hala tarikatlara bağlıdırlar. Özellikle 
Kosova’da tüm tarikatların (bilhassa Bektaşi tarikatı) her şehirde tekkeleri 
vardır. Prizren’deki Rafai Tekkesi her perşembe birçok Arnavut, Türk, 
Boşnak ve Goralıyı zikir ayinleri için ağırlamaktadır. Tekkeye girişte herkes 
milli kimliğini dışarıda bırakmakta, sadece dini kimliği ile hareket 
etmektedir” diyor. (Kosova Türkleri) 

Ama yakın tarihteki bazı farklı olaylar yaşanmıştır. Arnavutlar, Balkan 
savaşları sırasında köylerine sığınmak isteyen Osmanlı askerlerine ateş 
açmışlardır. Daha sonraki dönemlerde de Türkleri asimile etmek 
istemişlerdir. Bu tür politikalarla karşılaşan Türkler çoğunluğa benzer 
haklara sahip olmak için milli kimliklerini ikinci plana atmak zorunda 
kalmışlardır. Kosova’da din kapsamlı sorunlardan birisi de buralarda faaliyet 
gösteren Vehhabi-Selefi düşünce mensuplarıdır. Kendilerine hedef kitle 
olarak genelde Müslümanları seçmiştir. 

“19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren Balkanlar Türk ve Müslümanlara 
uygulanan asimilasyon, baskı ve katliamların etkisiyle benliklerini unutmaya 
maruz kalmışlardır. Son savaştan kaynaklanan olayları fırsat bilerek, başta 
Vehhabiler, Selefiler olmak üzere, bu bölgede yaşayan Müslüman nüfusunun 
kutuplaşmasına neden olmuştur. 

Komünist rejim sonrası Kosova’da yaşayan gençler arasında 
muhafazakârlık artmıştır. Bu olumlu karşılanmakla birlikte Kosova Türkleri 
farklı yapıların camilerde bile insanlar arası ihtilaf ve ayrılıklar inşasından 
rahatsız olmaktadırlar. Başka bir tehlike de misyonerlerdir, %90 Müslüman 
olan halkı, Hıristiyanlaştırmak amacıyla yoğun bir çalışma içindedirler. Ama 
bu durumlara karşı herhangi bir tedbir mevcut değildir”. (Jable, Şanlı, & Taç, 
2015, s. 5002) 

 “Bütün bu gelişmeler Kosova’da yeni bir dinî, kültürel ve ekonomik 
savaşın başladığı izlenimi oluşturuyor. Hıristiyan âleminin misyonerleri ve 
kurdukları okullar en gözde yerlerde iken ne yazık ki bazı Ortadoğu güçleri 
de Arnavut gençlerin İŞİD’e katılmasına çalışıyor. Ayrıca Türkiye menşeli 
“Gülenciler”, “Süleymancılar” “Mahmutçular” ve diğer “nurcular” da burada 
kendilerine yer ve taraftar temini peşinde. Bunlar da Kosova halkına çok 
zarar vermekteler. Bir cemaatin 100 kişi kapasiteli erkek yurdunda 
(Türkiye’de gelen para ile yapılmış ve donatılmış) en çok 20-40 kişi kalırken 
kiralanmış evlerde ise 15-20 öğrenci yaşamaktadır. Aslında bir araya gelip 
çok daha ucuz ve daha kaliteli bir dinî eğitim verebilirler”. (Mustafa, 2015) 
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İşsizlik Sorunu 

Kosova 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan ettiğinde coşkulu kutlamalar 
ve geleceğe dair umutlar vardı. Ancak kısa bir süre sonra bu coşku yerini 
endişeye bıraktı ve Kosova halkı umutlarını yurt dışında aramak zorunda 
kaldı. 

Belki de ekonomik sebeplerle, genç kızların çoğu Amerikanlar başta 
olmak üzere UNMIK askerleri ile evlenmek istemektedirler. Kosova adeta 
Batılılar tarafından gayri ahlaki işlerin ve uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir 
merkez haline getirilmek istenmektedir. (Milli Çözüm, 2008) 

Kosova, birçok konuda olduğu gibi Sırpların takip ettiği politikalar 
sebebiyle ekonomik yönden geri bırakılmış bir bölgedir. Bölgenin kırsal 
kesiminde yaşayanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 
Şehirlerde ise işsizlik çok fazladır. Başkent Priştine'nin park ve cami 
bahçeleri başıboş insanlarla doludur. Benzer sorunlar nitelikli ve eğitimli 
insanlar için de geçerlidir. Her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı 
Kosovalıları göçe zorlamaktadır. Bağımsızlık üzerinden 11 yıl geçmesine 
rağmen gençler genelde gelecekten umutsuz durumdadır. İş ve geçim 
sıkıntıları nedeni ile birçok Kosovalı yasal olmayan yollarla Batı ülkelerine 
sığınıyor. Resmi olmayan rakamlara göre burada %50'nin üzerinde işsiz 
insan var. “1999 NATO harekâtı sonrası yalnızca  Prizren şehrinde 22.500 
insan işini kaybetmiştir. Yeni fabrika ve üretim yerleri açılması bir yana eski 
fabrika binalarına yerleşen NATO askerleri buraları kullanılmaz hale getirdi. 
Özel sektör Arnavutların elinde olduğu için, Türk ve Boşnak, Goralı ve 
Torbeşlere ait özel sektör çalışmaları yok denecek kadar azdır. Çok fazla olan 
işsizlik problemine bir de Kosova Türklerin azınlık kaynaklı dezavantajları da 
eklenirse Türkleri göç ya da asimilasyon beklemektedir. Siyasi partilerin iş 
bulma kurumuna dönüşmesi toplumsal açıdan bu sorunları çözme yerine 
yandaşlarına bir iş imkânı sağlayabilmişlerdir. (Jable, Şanlı, & Taç, 2015, s. 
5006) 

Bölgeye hem bağımsızlık hem de kalkınma sürecinde ciddi destek veren 
Türkiye, Kosova’da istihdam sağlayacak üretim ve yatırım alanların teşvik 
etmelidir. Böylece ikili ilişkileri çok iyi olan Türkiye ile Kosova’nın ekonomik 
işbirliği uzun vadeli olabilir. Burası hem bölge pazarına hitap edecek bir 
üretim merkezi hem de AB pazarına girmek isteyen Türk markalarına ucuz iş 
gücü imkânı sunabilir. Polis ve güvenlik gücü istihdamında yeterince Türk 
alınmamakta ve giriş sınavları da Türkçe yapılamamaktadır. Bu durum 
toplumdan öte bireysel hakların da ihlali olarak görülmektedir. Ayrıca benzer 
durum çeşitli resmi ve kamu kurumları için de geçerlidir. (kosovahaber.net, 
2012) 

Kosova bağımsızlığı sonrası en büyük sorunu işsizlik olduğu ve bazı 
reformların yapılmadığı takdirde gelecekte de devam edeceği aşikârdır. 
Kosova istatistik kurumu 2017 tarihli verilerine göre ülke 1,793.466 nüfusa 
sahip olup bunun %49,73’ü kadın %50,27’si ise erkektir. Bağımsızlığın ilan 
edildiği 2008’deülkede işsizlik oranı %47,5 olmuştur.2017’de kişi başına 
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düşen milli gelir 10,400 ABD dolar seviyesindedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ise 
7600 dolar olarak vermektedir. (cia.gov) (mfa.gov.tr, 2011) 

Basın- Yayın Sorunları 

Osmanlının çekildiği 1912’den 1951 yılına kadar geçen süre Türkçenin 
kızağa çekildiği dönemdir.1951 yılında Türklerin varlığı resmi olarak kabul 
edilince çeşitli kültür ve sanat dernekleri kurulur. Türkçe basın yayın hayatı 
ile birlikte Piriştine radyosu da Türkçe yayın yapmaya başlar. Bu süreçte 
Süleyman Brina, Türkleri bilinçlendirmek ve seslerini duyurmak için 1 Mayıs 
1969 yılında Tan gazetesini kurmuştur. Türk toplumunun ayakta kalması, dil, 
gelenek ve göreneklerin yaşatılması, eğitim sorunlarının çözülebilmesi için 
mücadele vermiştir. Ayrıca ilim ve fikirleriyle; araştırmacı ve yazarlara da 
yön vermiştir.30 yıl yayın yapan gazete, 12 Haziran 1999 yılında son sayısını 
çıkararak yayın hayatına veda etti. (Türk Dünyası Bilgi Arşivi, 2016) 

Yugoslavya’nın parçalanması ile bu coğrafyada yaşayan Türkler yeniden 
Türkçenin yasaklı günlerine geri döndüler. Bu durum kendi kimliğini ve dilini 
korumak isteyen Türkleri bir araya getirir. Büyük bir kültürel mücadele 
başlar. Bu amaçla gazete ve dergi çıkartarak milli kimlik korunmaya 
çalışılmıştır. Kosova’da çıkan tüm gazete ve dergiler bu çabanın sonucudur. 
Prizren’de 24 Kasım 1999'da çıkmaya başlayan Yeni Dönem Gazetesi'nin 
ömrü ise 10 yıl oldu. Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın maddi 
destekleriyle ayakta kalan gazete, bu kurumun 1 Ocak 2008 tarihinden 
itibaren desteğini çekmesiyle zor günler geçirmiş ve 17 Temmuz 2008 
tarihinde 436. sayısıyla yayın hayatından kalkmıştır. Evlad-ı Fatihan Gazetesi, 
Türk Kültürü ve Medya Derneği'nin 2013 yılından beri yayımladığı ve halen 
Kosova’da basılı yayın yapan tek Türkçe gazetedir. Kosova Türklerinin Hür ve 
Bağımsız Sesi sloganıyla yayımlanan gazete haber ağırlıklıdır. Güncel konular 
yanında Kosova ve Türkiye‘deki gelişmelere ve kültür-sanat olaylarına da yer 
verir. İnternet üzerinden yayın yapan Kosova Haber, Kosova Port ve Yeni 
Kosova Güncel haberlere ulaşması açısından Kosova’da yaşayan Türklerin 
hayatında önemli yer tutmaktadır. Doğruyol/Esin, Çevren, Kuş, Çığ, Bay, 
Türkçem, Sofra ve Derya, Gerçek ve Bahar dergileri kapansa da Paradigma, 
Gamze, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergileri yayınlanmaya devam etmektedir. 
Kosova’da çıkarılan bütün gazete ve dergilerin amacı her şeyden önce Türk 
dilini korumak ve bu yolla Türkiye ile bağları güçlendirmektir. Bunlardan 
Tan gazetesi haber, diğerleri ise kültür, sanat, edebiyat ve folklor ağırlıklıdır. 

Gazete ve dergi kitle iletişim açısından son derece etkili araçlardır. 
Özellikle de azınlıkların asimile olmamaları, dil ve kültürlerini korumaları 
için önemdir. Kosova’daki Türklerin çıkardıkları gazete ve dergilerin bir 
kısmı ekonomik nedenlerle kapanmıştır. Basın demek orada yaşayan 
Türklerin var olma mücadelesine Türkçe ile katkı sağlamak demektir. Bu 
nedenle ekonomik sorunların çözülerek gazete ve dergilerin Türklerin kültür, 
sanat, edebiyat ve folklor alanlarına yaptıkları katkıyı devam ettirmeleri 
hayati öneme haizdir. 
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Kosova Türklerinin televizyon yayınlarına başlamaları da birçok konuda 
olduğu gibi 1974 anayasası ile sağlanmıştır.1969 yılında Üsküp Televizyonu 
ve TRT Türkçe yayın yapıyordu fakat bu yayınlar bölgesel olduğu için 
Kosova’da seyredilemiyordu. 1974 yılında yeni anayasanın yürürlüğe 
girmesiyle Kosova ve Sırbistan’da ilk Türkçe yayın Belgrat stüdyolarından 
haftada bir 10 dakika olarak yayınlanmaya başladı. 1975 yılında da Priştine 
Televizyonu stüdyosu açılınca Türkçe yayınlar buradan devam etti. 1976 
yılından itibaren 1990’lı yıllara kadar Piriştine Radyo Televizyonu ve 
Yugoslavya Radyo Televizyonu ile Türk Radyo Televizyonu arasında yapılan 
anlaşmalarla TRT istenildiği kadar müzik, çocuk ve belgesel programlarını 
karşılıksız olarak PRT Türk televizyonuna verdi. Piriştine Televizyonunda 
Türkçe yayınların artması Türkçe eğitim kadar Türklerin varlığını 
korumasını sağladı. Ancak Yugoslavya’nın dağılmasıyla ve fiilen ortadan 
kalkmasıyla; Kosova İdaresi’nin UNMİK, KFOR, AGİT gibi kuruluşların 
ellerine geçmesiyle, Kosova görsel ve yazılı basının fiilen görevleri ellerinden 
alındı ve bu önemli ekol böylece son buldu. (Sipahioğlu, 2009, s. 200-213)  

Bugün Kosova’da; Prizren ve Piriştine’de 3 FM radyosu 24 saat Türkçe 
yayın yapıyor. 12 radyo istasyonu ise her gün 300 dakikadan 8 saate kadar 
süren Türkçe yayın yapıyor. Priştine televizyonu günlük haber ve haftalık 
magazin programı sunuyor. (Recepoğlu, 2008, s. 189)  

Radyo ve televizyonun iletişimdeki rolü tartışmasız çok önemli. Yıllar 
boyu sınırlı da olsa yapılan Türkçe yayınlar sayesinde Kosova’daki Türkler 
varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Birçok ülkede olduğu gibi Kosova’da da 
Türk dizileri izlenme rekorları kırıyor. Alt yazılı yayınlanan bu diziler 
sayesinde Arnavut gençleri de Türkçe öğreniyorlar. (Kosova Haber, 2012) 

Bu yayınların yapılması tabii ki Türkçe yayınların yeterli olduğu anlamına 
gelmiyor. Gün boyu Türkçe yayın yapan bir televizyonun olmaması büyük bir 
eksiklik. Bu konudaki sorun ancak Kosova Radyo Televizyonu (RTK) 
tarafından sağlanacak imkânlarla giderilebilecektir. 

Sağlık Sorunları 

Kosova Türklerinin sorunları o kadar fazla ki en temel ihtiyaçları olan 
sağlık sorunları bile geri planda kalmış gibi görünmektedir. Gerçi sağlık 
sorunu yalnızca Türklere mahsus bir sorun değildir, Kosova’nın bütünü için 
geçerlidir. Üstelik Kosova’da yaşanan savaşlardan sonra bombalanmalardan 
zehirlenen toprak mahsulü ile su ve diğer yiyecek içeceklerin kontrolsüz 
üretimi Kosovalıların sağlığını olumsuz etkilemiştir. Bu etkinin yanı sıra 
Kosova’da sağlık hizmetleri yok denecek kadar azdır. (Jable, Şanlı, & Taç, 
2015, s. 5004) 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu konuda yardım elini uzatmış ve 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinde yaşanan olaylar sırasında Kosovalı 
hastaları tedavi etmiştir. (Sipahioğlu, 2009, s. 166)  

Kosova Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 
yapılan ilk anlaşma ile bedeli Kosova tarafından ödenmek kaydıyla bir yıl 
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içinde 100 hasta gönderilmekteydi. Daha sonra özellikle üniversite 
hastaneleri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu sayıda artış sağlanmıştır. 
Ancak sağlanan bu destekler Kosova Türklerinin sağlık sorunlarını çözmekte 
yetersiz kalmaktadır. (Şinik, 2018) 

Siyasi Sorunlar 

Kosova Türklerin yaşadığı önemli sorunlardan birisi de çok partili siyasi 
hayata uyum sağlama kaynaklıdır. Bu durum onları kişisel kavgalara itmekte 
ve temel hak ve hürriyetleri başta olmak üzere esas sorunlardan 
uzaklaştırmaktadır. Dolaysıyla Kosova’da yaşayan Türkler arasında olan 
siyasi çekişmeler onlara çok zarar vermektedir. Yugoslavya’nın çok partili 
hayata geçmesiyle Kosova Türkleri temsilen kurulan Türk Demokrat Birliği 
(TDB) parti içi hizipler nedeniyle çok aktif olamamış ve bir dernek gibi 
faaliyet göstermiştir. Mensupların önemsiz ve küçük sorunları abartması 
sonucu Türk partisi TDB bölünmüştür. Bir grup Prizren, bir başkası ise 
Priştina ve Mitroviça’dakileri desteklemiştir. Bazı kişilerin partiyi kendileri 
yönetmek istemesi ile TDB merkezi de bölünmeler yaşamıştır. TDB’nin her 
şeyi yönetmek istemesinden hoşlanmayan bazı dernekler arka arkaya 
kurulmuş, rekabet içinde çalışmaya başlamışlardır. Türklerin birlik 
olamamaları ile sayısal çoğunluğa sahip milletler değişik oyunlara 
başvurarak onlardan faydalanmaya çalışmışlardır. Sırplar ve Arnavutlar 
kendileri gibi düşünen Türkleri seçerek topluluk temsilcisi olarak tanımışlar 
ve onları istedikleri gibi kullanmışlardır. TDB yetkilileri bu şahısların kendi 
topluluklarını temsil etmediklerini ifade etse de bu tür olaylar olumsuz etki 
bırakmıştır. Kosova’da 1990’ların başında Türk Halk Partisi (THP) 
kurulmuştu. Bu parti Türkleri temsil ettiğini iddia etse de Kosova Türklerin 
desteğini alamamış ve kapanmıştır. (Türbedar, Tarihte Değişe Siyasi ve 
Sosyal Dengeler İçinde Kosova Türkleri, 2008, s. 130-131) 

Kosova Türkleri, 15 Nisan 2013 tarihinde Kosova Merkez Seçim 
Komisyonuna (KQZ) parti kayıt başvurusu yaparak Kosova Türk Adalet 
Partisi (KTAP)’ni kurmuşlardır.  

Kosova’da 11 Haziran 2017’de yapılan seçimlere Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) katılmıştır. KDTP 
iki milletvekili kazandı. Partinin genel başkanı Mahir yağcılar kurulan 
hükümette bakan olarak halen görevini sürdürmektedir. (Kosova Demokratik 
Türk Partisi) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kosova Türkleri, Balkan coğrafyasında Osmanlı Devleti’nin çekildiği 
tarihten bu yana Türk- İslam nüfus azalması ve yaşanılan türlü zorluklara 
rağmen varlıklarını korumayı başarmıştır. Ülkede Arnavut kimliği hakim 
olduğu için diğer azınlıklar gibi Kosova Türkleri de istihdam, dil, siyaset, 
eğitim, sağlık,  gibi birçok alanda zorluklar yaşamaktadır. Bölgeye hâkim olan 
Arnavut ve Sırp milliyetçiliklerine karşı mücadele etmek zorunda 
kalmışlardır. 
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1999 yılındaki NATO’nun uluslararası müdahale sonrasında rahatlama 
beklenirken tam tersine ülke yönetimini elinde bulunduran unsur olan 
Arnavutlar tarafından kimlikleri üzerinde asimilasyon ve zorlamaya maruz 
kalmışlardır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin çekilmesinden günümüze kadar 
devam eden göçler yaşanmıştır. Göçler daha çok Türkiye’ye yapılsa da diğer 
ülkelere de olmuş ve sayıları sürekli azalmıştır. 

2008 yılında Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle durumun 
değişebileceği sorunlarının çözüleceği umut edilmişse de beklenilen olmamış, 
yeni Anayasa ile 1999 yılından beri devam eden hak kayıpları 
meşrulaşmıştır. Kosova’daki Türkler yıllardır çektikleri sıkıntıları artık 
çekmek istemiyorlar. Ancak kimlik sorunları başta olmak üzere bütün 
sorunları devam ediyor. Bölgede ürkütücü bir belirsizlik ve korkunç bir 
yoksulluk yaşanmaktadır. 

Kosova Türklerinin dil sorunu hep birinci sırada olmakla birlikte diğer 
sorunları çok fazladır. Dil bir toplumun kimliğini sürdürebilmesi için çok 
önemlidir. Diller yasasına göre Prizren’de Türkçe tanınmasına rağmen bazı 
sorunlar hala devam etmektedir. 

Türkçe eğitimde Türkçe yazılan ve tercüme edilen şu anda hazır 
bakanlıkta bulunan basılmayı bekleyen kitapların halen basılmaması, Kosova 
haritalarının ve atlaslarının Türkçe olmaması çok önemli sorunlardır. Fakat 
bugün Kosova Türklerinin en önemli sorunu istihdamdır. Birçok insan başka 
ülkelere giderek çalışmaktadır. Bu nedenle Kosova bir an önce ekonomisini 
düzeltmek için reformlar yapmalı ve göçü önlemelidir. 

Din konusu da Kosova Türkler için önemli bir sorundur. Burada 
çoğunluğu Müslüman Arnavutlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkler dinini 
rahat yaşayacakmış gibi görünmekle birlikte Arnavutlar din üzerinden değil 
de kimlik üzerinden Türklere yönelik asimilasyon uygulamaktadır. Ayrıca 
diğer Müslüman ülkeler tarafından sözde dini örgütlenmeler için eleman 
toplanmaktadır. Ayrıca misyonerlik faaliyetleri için de hiçbir tedbir 
alınmamaktadır. Türkiye’den giden bölücü, yıkıcı tarikat ve cemaatlerin 
faaliyetleri de devam etmektedir. 

Basın ve yayın faaliyetleri istenilen düzeyde değildir. Ekonomik 
sıkıntılardan ötürü gazeteler yayın hayatlarına son vermiştir. 
Televizyonlardaki yayınlar ise saat olarak yeterli değildir. 

Bütün bu sorunların yanında sağlık çok geride kalmış gibi görünmekle 
beraber en önemli sorunlardan biridir. Savaşın zararlarına maruz kalmış 
topraklarda yetişenleri yiyen, suları içen Kosova Türklerinin (ve Kosova 
halkının tümünün) sağlığı tehdit altındadır. Ayrıca temel bakım 
hizmetlerinden de mahrumdurlar. Bu sorunları çözebilmek için en büyük 
umutları Türkiye’dir. Türkiye yalnızca Kosova’da değil Balkanlarda kalan 
evladı Fatiha’na karşı tarihi, siyasi, vicdani, ahlaki olarak sorumluluk 
altındadır. Bu nedenle üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak sorunlara BM 
yönetimi içerisinde kalıcı çözümler bulunursa daha sonra yaşanacak 
problemlerin önüne geçilmiş olur. 
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Ayrıca Kosova’da yaşayan Türklerle ilgili Türkiye’de çok fazla 
araştırma/haber yapılmadığı için konu basın ve akademik alanda fazla yer 
alamamaktadır. Oysaki bu toplumun Kosova’da içinde bulunduğu durum ve 
azınlık olarak ülke geleceğinde var olma sürecinde yaşadıkları ele alınmalı ve 
üzerinde durulmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde Kosova’daki Türklerin 
yaşadıkları sorunlar ve verdikleri mücadeleler anlamlı olacaktır. Kosova’daki 
Türklerin varlığı ve sorunları devamlı gündemde tutularak çözülünceye 
kadar mücadele edilmelidir. 
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Giriş 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet koşulları işletmelerin verimlilik ve 
etkililiklerinde büyük etkisi olan insan faktörüne bakış açısını da 
değiştirmiştir. Çalışma yaşamında insan faktörünün öneminin artması 
özellikle klasik sonrası yaklaşımla beraber gelişim göstermiştir. Günümüz 
çalışma yaşamında kabul görülebilir tek amaç, örgütsel çıktılara mümkün 
olan en üst verimlilik, karlılık ve etkililik düzeyinde erişim sağlamak değildir. 
Söz konusu olan bu erişimi sağlarken her bir işgöreni örgütün değerli bir 
unsuru olarak görebilmek ve bunu örgütün tamamına kabul ettirebilmek de 
esastır. Bundan dolayı insan ve onun doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilişki 
içerisinde olduğu her şey bir bütünlük arz etmektedir. Oluşan bu entegrasyon 
ise çalışan sıfatı taşıyan birey için iş yerinde kendisini yalnız hissetmesine 
veya samimi ilişkiler kurabilmesine ortam hazırlamaktadır (Aksoy, 2019, s. 
204).  

Evrensel bir yaşam deneyimi olan yalnızlık, kişinin ulaşmak istediği 
sosyal ilişki düzeyine erişememesinden dolayı maruz kaldığı, rahatsızlık 
uyandıran pisikolojik bir haldir (Demirbaş ve Haşit, 2016, s. 138). Yalnızlığın 
çalışma yaşamındaki boyutunu temsil eden iş yerinde yalnızlık ise, çalışma 
ortamında kişilerarası iyi ilişkilerde görülen eksiklik ve yetersizlik sebebiyle 
sosyal çevrenin bireyi dışlaması ve yalnızlaştırması biçiminde ifade edilebilir 
(Aşık, 2016, s. 367).  

İş yerinde kendisini yalnız ve dışlanmış olarak hisseden çalışanlar işlerine 
ve işletmelerine karşı olumsuz duygular hissetmeye başlayabilirler. Bu 
durum çalışanların motivasyonlarının azalmasına, performanslarının 
düşmesine ve bununla birlikte işten uzaklaşmalarına neden olabilir.  İşlerin 
zamanında bitirilmesi çalışanların görev performanslarına bağlıdır. Görev 
performansı, resmi iş tanımı içerisinde bulunan temel dönüşümlerin 
sağlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesine dair performans çeşididir 
(Onay, 2011, s. 590). İş yeri yalnızlığının çalışanların görev performanslarına 
etkisi onların sahip olduğu öz yeterliliklerine göre değişiklik gösterebilir. Öz 
yeterlilik, bireyin zorlu işleri başarmak için gerekli çabayı gösterebileceğine 
olan inancıdır (Keleş, 2011, s. 346).  Yüksek öz yeterliliğe sahip çalışanların 
görev performansları ve işletmeye katkıları da yüksek olur.  

Bu amaç doğrultusunda araştırmada; iş yeri yalnızlığı görev 
performansını nasıl ve ne yönde etkilemektedir? Öz yeterliliğin farklı 
değerleri kapsamında bu değişkenin görev performansı üzerindeki etkisinde 
bir değişiklik mümkün müdür? Sorularına yanıt aranmaktadır. Bu sorulara 
yanıt aramak için Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
çalışanlar açısından iş yeri yalnızlığının görev performansı üzerindeki 
etkisini ortaya çıkarmak ve öz yeterliliğin düzenleyici değişken olması 
durumunda bu değişkenin görev performansı üzerindeki etkisinin değişip 
değişmeyeceğini belirlemek amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır.  
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1. Kavramsal Çerçeve 

Yüzyıllardır dünyadaki bütün kültürlerde, şiirlerde, şarkılarda ve 
literatürde, yaygın olarak yer alan bir konu olması sebebiyle yalnızlık, 
evrensel yaşanan bir deneyim olarak düşünülmektedir (Karnick, 2005, s. 7). 
Sosyal bir varlık olan insan, yaşamı süresince diğer bireylerle sağlıklı ve 
anlamlı ilişkiler kurma ve sürdürme ihtiyacı içerisindedir (Doğan vd., 2009, s. 
272). Ancak bireyselleşen toplumlar, örgütler ve gitgide karmaşık bir hal alan 
ilişkiler, bireyleri bu ihtiyaçtan yoksun bırakarak yalnızlık duygusuna 
itebilmektedir (Yurcu ve Kocakula, 2015, s. 31).  

Yalnızlık kavramı, niteliksel ya da niceliksel olarak bireyin sosyal 
ilişkilerindeki eksiklikle sonuçlanan psikolojik bir durum olarak kabul 
edilmektedir (Wright, Burt ve Strongman, 2006, s. 59). Yani yalnızlık, sosyal 
etkileşimde bir sorunun varlığına ve bireylerarası iletişimin kalitesine işaret 
etmektedir (Cindiloğlu vd., 2017, s. 191). Bireyin sosyal ilişkilerinde doyum 
sağlayamaması ile ortaya çıkan yalnızlık, yaşam doyumunu azaltan, hoş 
olmayan, acı/bunaltı veren ve tedavi gerektiren bir duruma dönüşebilir 
(Aşık, 2016, s. 367). 

Kişiler genel yaşamında çevresindeki bireylerle tatmin edici, sağlıklı 
iletişim ve dostane ilişkiler geliştirerek yalnızlık duygusu yaşamazken, 
çalıştığı iş ortamında sosyal ilişkiler kurma ve sosyal destek almada sorunlar 
yaşayarak yalnızlık duygusuna kapılabilir. Bu yüzden iş yerindeki yalnızlık 
duygusu günlük yaşantıdaki yalnızlıktan daha farklı bir olgu olarak 
değerlendirilmektedir (Başoğlu vd., 2016, s. 67). 

İş yerindeki yalnızlık; sosyal çevreden kaynaklanan bir başına bırakma, 
izole etme ve kendi başına olma halini ifade eder. Yalnızlık ise bireysel 
özellikler ve algılardan kaynaklanır (Wright vd., 2006, s. 59). Başka bir 
ifadeyle iş yerinde yalnızlık, iş yerinde arzu edilen ile yaşanan (mevcut) 
ilişkiler arasındaki olumsuz farklılık ve bu farklılığı elimine etme gücünden 
yoksunluk nedeniyle ortaya çıkan bir durum olarak izah edilmektedir 
(Demirbaş ve Haşit, s. 139). İş yerinde yalnızlık bireyin nadiren yaşadığı bir 
talihsizlik olmaktan ziyade iş hayatını devam ettirebileceği standart bir 
durum haline gelmiştir (Aşık, 2016, s. 367). Wright (2005), iş yerinde 
yalnızlığın birçok çevresel (kültür, aile desteği, sosyal destek gibi), örgütsel 
(iş yükü, kontrol alanı, örgütsel iletişim, örgüt iklimi, yönetici desteği, iş 
arkadaşı desteği gibi) ve bireysel (kişilik özellikleri, utangaçlık, özgüven, 
karamsarlık ve kendine odaklanma gibi) faktörlerin bireyler üzerindeki etkisi 
sonucunda ortaya çıktığını belirtmektedir (Çetin ve Alacalar, 2016, s. 194). 

Yalnızlık kavramına ilişkin ilk tipoloji Weiss (1973, 1974) tarafından 
yapılmış olup; duygusal ve sosyal yalnızlık olmak üzere iki kategoride ele 
alınmıştır. Duygusal yalnızlık, bireyin bir başka kişiyle yakın ve samimi 
ilişkiden yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal yalnızlık ise, bireyin 
ortak ilgi ve faaliyet alanlarını paylaşan bir arkadaş grubunun parçası olduğu 
sosyal ilişkiler ağının eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Russell vd., 1984, s. 
1314). Wright ve diğerleri (2006) de genel yalnızlık tipolojisinden yola 
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çıkarak iş yerinde yalnızlığı “duygusal yoksunluk” ve “sosyal arkadaşlık” 
olmak üzere iki boyutta incelemişlerdir.  

Duygusal Yoksunluk: Bireyin iş yerinde sahip olduğu ilişkilerin duygusal 
anlamda yapısı ve kalitesine yönelik algısı olarak tanımlanmaktadır (Seçkin, 
2017, s. 4). İş yaşamında duygusal yoksunluk yaşayan birey, kendi zihninde 
kurguladığı senaryolarla çalışma ortamındaki birçok kişinin ve/veya hiç 
kimsenin onu anlamadığı, çalışma arkadaşlarıyla arasında duygusal anlamda 
bir kopukluk hissi yaşadığı ve bunun da ötesinde aralarında devamlı olarak 
aşılması güç bir mesafe olduğu inancına kapılmaktadır. Bunun sonucunda 
bireyler kendini gruptan soyutlanmış hissederek genel bir boşluk hissi 
yaşayabilirler ( Aksoy, 2019 s. 205; Eroğluer ve Yılmaz, 2015, s. 287).  

Sosyal Arkadaşlık: Çalışanın mevcut olan ilişkilerinin niceliksel yönüne 
ilişkin değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Seçkin, 2017, s. 4). Sosyal 
arkadaşlık boyutunda çalışanın, iş yerindeki sosyal ağa dâhil olması, kendini 
iş yerindeki sosyal ağın bir parçası olarak görmesi söz konusudur. Faaliyette 
bulunduğu iş yerindeki diğer çalışanlarla sağlıklı ve etkili bir iletişim 
kuramayan, piknik, parti, yemek gibi sosyal etkinliklere katılmayan, iş 
yerindeki farklı etkinliklere (düğün, doğum, cenaze gibi) ilgi duymayan 
çalışanların sosyal arkadaşlık boyutunda yalnızlık yaşadıkları söylenebilir. 
Bununla birlikte, iş yerinde sosyal arkadaşlık boyutunda yalnızlık yaşayan 
bireylerin işle ilgili günlük sıkıntılarını ve bireysel fikirlerini açıkça beyan 
etmekte çekindikleri, iş yerindeki mola vakitlerinde birlikte vakit 
geçirebilecekleri birini bulmakta zorlandıkları ve kendilerini iş yerindeki 
arkadaş grubuna ait hissetmedikleri belirtilmektedir. İş yerinde yaşanan 
yalnızlıkta sosyal arkadaşlık boyutundaki iletişim eksikliği önemli bir etken 
olarak görülebilir (Mercan vd., 2012, s.217).  

Yalnızlık kişiye özgü bir duygu olarak düşünülmesine karşın, iş yeri 
yalnızlığı çalışanın hem kendi başına yaptığı görevlerin hem de ekip üyesi 
olarak işgörenler ve yöneticilerle ilişkili ekip rolü etkinliği üzerinde önemli 
bir etkiye sahip (genelde olumsuz) gözlemlenebilen sosyal bir olgudur 
(Özçelik ve Barsade, 2011, ss. 4-5).  

İş yerinde yalnızlık, genellikle işletme ve yöneticiler tarafından bireysel 
bir sorun olarak algılanmakta ve önemsenmemektedir. Hâlbuki iş yerinde 
yalnızlığın çıktıları çalışanı olduğu kadar, çalıştığı örgütü de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yalnızlık duygusu yaşayan çalışanda bir süre sonra oluşmaya 
başlayan özgüven eksikliği, ehliyetsizlik ve başarısızlık hissiyatı verimsizliği 
ortaya çıkarmakta ve iş doyumunu azaltmaktadır (Aşık, 2016, s. 368). Yapılan 
araştırmalar iş yeri yalnızlığının çalışanların hem yaptıkları işi hem de 
örgütlerine karşı davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. İş 
yerinde yalnızlık duygusu arttıkça çalışanlarda iş performansı (Steinberg vd., 
1999), duygusal bağlılık (Özçelik ve Barsade, 2011), örgütsel vatandaşlık 
davranışları (Keser ve Karaduman, 2014) azalmaktadır. Literatürde iş yeri 
yalnızlığı ile görev performansı arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan 
çalışmalara rastlanılamamıştır.  
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Öz yeterlilik, sosyal öğrenme kuramı öncüllerinden Albert Bandura 
tarafından geliştirilmiş motivasyon kuramı kavramlarından biridir. Bu 
kurama göre bireyin kişiliğinde var olan psikolojik süreçler, onun yeterlilik 
beklentisini geliştirme ve yeniden meydana getirmesine yardımcı olur (Akar, 
2008, s. 185). Bandura (1986, 1997)’ya göre öz yeterlilik, bireyin belirli bir 
bağlamda belirli bir görevi başarıyla yürütmek için gerekli olan bilişsel 
kaynakları ve davranış biçimini harekete geçirme yetenekleri hakkındaki 
inançlarını ifade eder (Luthans ve Peterson, 2002, s. 379). Başka bir ifadeyle 
öz yeterlilik, bireyin bir işi ya da uygulamayı başarabilmek için ihtiyaç 
duyulan beceri, tutum ve bilgiye sahip olduğu konusundaki inancı olarak 
tanımlanabilir (Bozdoğan ve Öztürk, 2008, s. 67). 

Bandura’ya göre öz yeterlilik dört belirgin biçimde geliştirilebilir. 
Bunlardan ilki, başarı deneyimi kazandıkça öz yeterlilik geliştirilebilir. İkinci 
olarak, başka bir grubun görevi nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ve nasıl 
ödüllendirildiklerini, onları gözlemleyerek (yani modelleme yaparak), bir 
şeylerin yapılış biçimini öğrenerek öz yeterlilik geliştirilebilir. Bunlardan 
üçüncüsü, saygın kişiler tarafından pozitif bir geri bildirim alarak veya onlar 
tarafından ikna edilerek öz yeterlilik geliştirilebilir. Sonuncusu ise, fizyolojik 
ve psikolojik uyanış ve iyi-oluş yardımıyla öz yeterlilik geliştirilebilir ve 
arttırılabilir (Öğüt ve Kaplan, 2015, s. 90). 

Bandura, bireydeki öz yeterlilik inancının, içerisinde bulunduğu belirli bir 
durumda nasıl hissedeceği, düşüneceği, davranacağı ve kendini nasıl motive 
edeceğini belirleyen bir unsur olarak gördüğünü bundan ötürü güçlü bir öz 
yeterlilik duygusunun insanın mutluluğu ve başarısını çeşitli biçimlerde 
geliştireceğine inandığını belirtmektedir. Yani bireyin bir işi başarabileceğine 
dair inancı o işi sevme ve memnuniyet hissetmesine neden olurken, 
başarısızlık beklentisinin olması bireyi kaygı ve stres gibi negatif düşüncelere 
itmekte ve bu duygularda kişinin performansına olumlu ya da olumsuz 
şekilde yansımaktadır. Bireyin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ile 
hoşnutluk derecesi artmakta ve bunun neticesinde öz yeterlilikleri artmakta 
ve buna bağlı olarak ilgileri de gelişmektedir. Bu nedenle öz yeterlilik, iş gücü 
piyasasında çalışanların performansları ve verimliliklerini etkilediği için 
büyük öneme sahiptir (Durmaz ve Ören, 2017, s. 112). 

Literatürde işyeri yalnızlığı ile öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi ele alan 
doğrudan çalışmalara rastlanılamamıştır. Gürbüz ve Şahin (2012) tarafından 
yapılan çalışmada kültürel zekâ ve öz yeterliliğin görev performansı ve 
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmanın sonucuna göre 
kültürel zekâ ve öz yeterliliğin gerek görev performansını gerekse örgütsel 
vatandaşlık davranışını olum yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ancak 
literatürde iş yeri yalnızlığı ile görev performansı arasındaki ilişkide öz 
yeterliliğin düzenleyici rolüne dair çalışmalara da henüz rastlanılamamıştır. 
Bundan dolayı böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Gelişme ve değişimlerin hızlı yaşandığı küresel dünyada işletmeler 
verimlilik ve etkinliklerini devam ettirebilmek için bu hıza ayak uydurmak 
zorundadırlar. Bu da ancak eldeki insan gücünün görevi başındayken 
sergilediği performansa bağlıdır. Görev performansı; ürün üretme, mal 
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satma, envanter alma, astları yönetme veya hizmet sunma gibi 
organizasyondaki temel dönüşüm ve bakım faaliyetlerine katkıda bulunan 
davranışları içerir (Befort ve Hattrup, 2003, s. 17). Görev performansı, 
çalışanın bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonunu iş tanımında yer alan 
davranışlara yönlendirip üzerine düşeni yerine getirmesidir (Gürbüz ve 
Şahin, 2012, s. 128). Bu manada görev performansının daha çok işin ustalık 
ve mesleki tarafıyla alakalı olduğu ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle görev 
performansı işler arasındaki farklılıkları ortaya çıkaran, işe dair değişiklik 
göstermeyen görev ve sorumlulukları belirtmektedir (Bağcı, 2014, s. 61). 
Görev performansının yüksek olması mesleki yeterliliğe, çalışma ortamının 
uygunluğuna, görevlerin belirgin olması ve ahlaki niteliklere bağlıdır 
(Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009, s. 59). 

Conway (1999)’a göre görev performansı iki bileşenden oluşmaktadır: 
(1) teknik-idari görev performansı ve (2) liderlik görev performansı. Teknik-
idari görev performansı: liderlik merkezli görevlerin kapsamına girmeyen  
(evrak işleri, planlama, kalite kontrolü vb.) görevlerden oluşmaktadır. Yani 
yöneticinin görev tanımı içinde olmayan alt kademe çalışanların 
gerçekleştirdikleri tüm görevler, bu görev performansı kapsamına 
girmektedir. Liderlik görev performansı ise motivasyon, yönetme, yöneltme 
ve astların değerlendirilmesi gibi insan ilişkileri ve insanların idare edilmesi 
görevlerinden oluşmaktadır (Yürür ve Ünlü, 2011, s. 184).  

2. Araştırmanın Metodu  

2.1. Örneklem 

Araştırmanın evrenini; Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde faaliyet gösteren çalışanlar oluşturmaktadır. Fakat bütçe ve 
zaman kısıtı nedeniyle evrenin tümüne ulaşma olanağı bulunmadığından 
araştırmada örneklem seçimi yöntemine gidilmiştir. Araştırmanın 
örneklemini Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde faaliyet 
gösteren çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın konusu olan Malatya 1. 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışanların toplam sayısı tam 
olarak bilindiği için evren hacminin büyüklüğüne karşılık örneklem 
büyüklüğünün ne kadar alınması gerektiğine ilişkin Krejcie ve Morgan 
(1970) tarafından önerilen tablo dikkate alınarak örneklem hacmi 375 olarak 
hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2013, s. 47).   

Araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilen ve basit tesadüfi 
örnekleme yoluyla işletmelere dağıtılan 440 anketten 387 tanesi geri dönüş 
sağlamıştır. Bu anketlerden tamamı kullanılabilir olduğundan bu sayı 
değerlendirilmeye alınmıştır. Sonuçta bilimsel analize tabi tutulabilir toplam 
387 anket elde edilmiştir. Yani anketlerin geri dönüş oranı %87,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu oran bilimsel açıdan yeterli kabul edilebilir (Çıngı, 1994: 
327).   
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2.2. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket 
kapsamında iş yeri yalnızlığı, öz yeterlilik, görev performansı ve demografik 
özellikler ile ilgili sorular yer almaktadır.   

İş Yeri Yalnızlığı Ölçeği: Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde faaliyet gösteren çalışanların iş yeri yalnızlığını ölçmek için 
(Wright ve diğerleri, 2006) tarafından geliştirilen İş Yeri Yalnızlığı 
Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Bu ölçek; duygusal yoksunluk (9 madde), sosyal 
arkadaşlık (7 madde) olmak üzere iki boyuttan ve toplam 16 maddeden 
oluşmaktadır. Anketin birinci alt boyutu “Duygusal Yoksunluk” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 ve 9. maddelerden, ikinci alt boyutu “Sosyal Arkadaşlık” 10, 11, 12, 13, 
14, 15 ve 16. maddelerden meydana gelmektedir. İş yerinde Yalnızlık 
Ölçeğinin 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16. maddeleri araştırma grubundaki 
çalışanlara tersten sorulmuş (reverse coded) maddelerdir. 5’li Likert tipi 
ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 
Cronbach’s Alpha katsayısı ise; duygusal yoksunluk: 80.2 ve sosyal 
arkadaşlık: 77.9’dur. Toplam iki boyuttan oluşan iş yeri yalnızlığının 
Cronbach’s Alpha katsayısı da 82.8’dir. Nunnally (1978)’e göre bir ölçeğin 
bilimsel açıdan güvenilir olarak kabul edilmesi için Cronbach’s Alpha 
katsayısının 0.70’in üzerinde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda bu ölçeğin 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

Öz Yeterlilik Ölçeği: Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde faaliyet gösteren çalışanların öz yeterlilik düzeylerini ölçmek 
için Jerusalem ve Schwarzer (1979) tarafından geliştirilen ve Yeşilay, 
Schwarzer ve Jerusalem (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öz Yeterlilik 
Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek toplam 10 maddeden oluşmaktadır. 5’li Likert 
tipi ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 
Cronbach’s Alpha katsayısı ise; 92.4 ’tür.  

Görev Performansı Ölçeği: Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde faaliyet gösteren çalışanların iş yeri yalnızlıklarının görev 
performansları üzerindeki etkilerini ortaya koymak için Goodman ve 
Svyantek (1999) tarafından geliştirilen Görev Performansı Ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçek toplam 9 maddeden oluşmaktadır. 5’li Likert tipi 
ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 
Cronbach’s Alpha katsayısı ise; 92.3’tür.  

Çalışmanın verileri, 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde faaliyet 
gösteren çalışanlardan elde edilmiştir. Bilimsel olarak kullanılabilir 
düzeylerde olan anketlerden elde edilen veriler dikkate alındığında tüm 
değişkenlere ilişkin veri setlerinin Tek yönlü Kolmogorov Smirnov testine 
göre normal dağıldığı tespit edilmiştir (p> 0.05). Bu aşamadan sonra çalışma 
kapsamına dâhil olmuş çalışanların demografik özelliklerine ilişkin 
tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Son olarak, Pearson korelasyon 
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analizi ve düzenleyici değişkenli regresyon analizi kullanılarak araştırmanın 
modeli ve hipotezleri test edilmiştir. Bu analizde Andrew F. Hayes’in 
PROCESS Prosedüründen faydalanılmıştır (Hayes, 2017).  

2.3. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmanın bağımsız değişkeni, iş yeri yalnızlığıdır. Bağımlı değişkeni 
ise, görev performansıdır. Barsade ve Özçelik (2011) yaptıkları araştırmada 
iş yeri yalnızlığının görev performansı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye 
sahip olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde, Steinberg ve diğerleri (1999) 
tarafından yapılan çalışmada iş yerinde yalnızlık duygusu arttıkça 
çalışanlarda iş performansının azaldığı tespit edilmiştir. Gürbüz ve Şahin 
(2012) tarafından yapılan çalışmada kültürel zekâ ve öz yeterliliğin görev 
performansı ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmanın 
sonucuna göre kültürel zekâ ve öz yeterliliğin gerek görev performansını 
gerekse örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda literatür ışığından yararlanarak 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki işletmelerde faaliyet gösteren çalışanların iş yeri yalnızlığı ile 
görev performansları arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir.  

Hipotez 1: İş yeri yalnızlığı görev performansı üzerinde negatif etkiye 
sahiptir.  

Hipotez 2: Öz yeterlilik görev performansı üzerinde pozitif etkiye 
sahiptir. 

Hipotez 3: Öz yeterlilik, iş yeri yalnızlığı ile görev performansı arasındaki 
ilişkide düzenleyici rolü oynayacaktır. 

Hipotez 4 a): Öz yeterlilik, duygusal yoksunluk ile görev performansı 
arasındaki ilişkide düzenleyici rolü oynayacaktır. 

b): Öz yeterlilik, sosyal arkadaşlık ile görev performansı arasındaki 
ilişkide düzenleyici rolü oynayacaktır. 

3. Araştırma Bulguları 

3.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine  
         İlişkin Bulgular 

Bu araştırmada veriler Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde faaliyet gösteren ve araştırmaya katılan 387 çalışandan elde 
edilmiştir. Araştırmaya katılım gösterenlerin %81,9’u erkek iken %18,1’i 
kadından oluşmaktadır. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların %73,6’sı 
evlilerden, %26,4’ü bekârlardan meydana gelmektedir. Araştırmaya katılan 
çalışanların eğitim durumuna bakıldığında %35,9 ilköğretim mezunu, %39 
lise mezunu, %12,1 meslek yüksekokulu mezunu, %11,9 fakülte mezunu ve 
%1 yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya 
katılan kişilerin %2,3’ü 20 yaş ve aşağısı, %32,3’ü 21-30 yaş arası, %43,2’si 
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31-40 yaş arası, %18,3’ü 41-50 yaş arası ve son olarak %3,9’unun 51 ve üzeri 
yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların iş deneyimi 
incelendiğinde, %1,8’i 1 yıldan az, %32,3’ü 1-5 yıl, %24,8’i 6-10 yıl, %18,1’i 
11-15 yıl ve %23’ünün 16 yıl ve daha fazla deneyime sahip olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan çalışanların konumları incelendiğinde, %3,1’inin üst 
düzey yönetici, %5.7’sinin departman müdürü, %10,1’inin şef, %59,4’ünün 
işgören ve %21,7 sinin ise diğer konumlarda görev aldığı saptanmıştır. Ayrıca 
katılımcıların çalışmakta oldukları sektör açısından değerlendirme 
yapıldığında %27,4’ünün gıda, %33,3’ünün tekstil, %13,2’sinin makine yedek 
parça/elektrik/metal, %10,1’inin plastik, %16’sının ise diğer sektörlerde 
faaliyet gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların “Firmanız aile işletmesi 
midir?” sorusuna %41,6’sının  “evet”, %58,1’inin ise “hayır” cevabını verdiği 
saptanmıştır. Son olarak araştırmaya katılanların çalıştıkları işletmelerdeki 
kişi sayısına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %4,1’i 10 ve daha az, %18,1’i 
11-25 arası, %19,1’i 26-50 arası ve %58,7’si ise 51 ve daha fazla kişinin 
çalıştığını beyan etmişlerdir. 

3.2. Araştırma Sonuçları 

İş yeri yalnızlığının boyutları olan; duygusal yoksunluk ve sosyal 
arkadaşlık ile görev performansı ve öz yeterliliğe ilişkin ortalama, standart 
sapma, değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları ve Cronbach’s Alpha 
değerleri (güvenilirlik katsayıları) Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler, Değişkenler Arasındaki Korelasyon 
Katsayıları ve Cronbach’s Alfa Değerleri 

Değişkenler  
Aritmetik 
Ort. 

Std. 
Sapma 1 2 3 4 

 
5 

1. Duygusal Yoksunluk 2,265 ,789 (80.2)     

2. Sosyal Arkadaşlık 2,713 ,569 ,074 (77.9)    

3. İş Yeri Yalnızlığı 2,489 ,503 ,826** ,623** (82.8)   

4. Öz Yeterlilik 3,829 ,840 -,148** -,334** -,305** (92.4)  

5. Görev Performansı 3,939 ,768 -,079 -,179** -,163** ,544** (92.3) 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (çift-yönlü).  

*Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (çift-yönlü). 

 

Araştırmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için 
Sample K-S seçimi ile tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Bu 
testin sonuçlarına göre iş yeri yalnızlığı, öz yeterlilik ve görev performansına 
ilişkin p>0.05 olduğu için verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir.  
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Tablo 1’de araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için 
yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde; iş yeri yalnızlığı 
ile görev performansı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 
gözlenmektedir (r= -0,163; p<0.01). Benzer şekilde, iş yeri yalnızlığının 
boyutlarından sosyal arkadaşlık (r= -0,179; p<0.01) ile görev performansı 
arasında da negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öte 
yandan, iş yeri yalnızlığının boyutlarından duygusal yoksunluk (r=-,079; 
p>0.05) ile görev performansı arasında negatif ama anlamlı olmayan bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Son olarak öz yeterlilik ile görev performansı 
arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r= 0,544; 
p<0.01). Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkilerinin anlamlı olduğu 
gözlenmektedir. Dolayısıyla düzenleyici değişkenli hiyerarşik regresyonun ön 
koşulu sağlanmıştır (Baron ve Kenny, 1986; Hayes, 2017). 

Tablo 2. Duygusal Yoksunluk İle Görev Performansı Arasındaki İlişkide Öz 
Yeterliliğin Düzenleyici Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Model I 

St. Βeta SE t değeri P LLCI ULCI 

Sabit 3,9436 ,0342 115,1692 ,0000 3,8763 4,0110 

Öz Yeterlilik (OZY) ,4988 ,0584 8,5488 ,0000 ,3841 ,6136 

Duygusal Yoksunluk 
(DY) 

-,0050 ,0458 -,1095 ,9129 -,0950 ,0850 

DY*OZY ,0475 ,0679 ,6990 ,4850 -,0861 ,1811 

R2=,2981;      MSE=,4175;     F(3-379)=26,0623;    ,000** 

Bağımlı Değişken:  Görev Performansı (GP)  *p< 0.05.     **p< 0.01. 

 

Tablo 2’deki araştırma bulgularına göre, duygusal yoksunluk (DY) (β= -
,0050, p>0.05) görev performansı üzerinde negatif ama anlamlı olmayan bir 
etkiye sahiptir. Buna karşın, öz yeterlilik (OZY) (β = ,4988, p<0.01) görev 
performansına (GP) direkt olarak pozitif etki etmektedir. Yani OZY ile GP 
arasında doğrusal bir ilişki gözlenmektedir. Öte yandan, araştırmanın 
bulgularında DY ve OZY etkileşiminin (β= ,0475, p>0.05) GP üzerinde pozitif 
fakat anlamlı olmayan bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.  

Duygusal yoksunluk ile görev performansı arasındaki ilişkide öz 
yeterliliğin düzenleyici etkisini test eden Model I’nin istatistiksel yönden 
anlamlı olduğu anlaşılmaktadır (R2=,298; F(3-379)= 26,0623; p<0,001). 
Modeldeki değişkenler bağımlı değişken olan görev performansındaki 
varyansın %29.8’ini açıklamaktadır. Ancak DY*OZY etkileşim terimi 
(=,0475; t(379)= ,6990, p>0.05) ile görev performansı arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı gözlenmiştir. Yani etkileşim terimi duygusal yoksunluk ile 
görev performansı arasında düzenleyici rolü oynamamaktadır. Bu nedenle 
H4a hipotezi ret edilmiştir. 
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Y=  β0(Sabit) + β1  (OZY) + β1 (DY)+ β1 (DY x OZY)  

Y= 3,943 (Sabit) + ,4988 (OZY) - ,0050 (DY) +,0475 (DY x OZY) 

Tablo 3. Sosyal Arkadaşlık İle Görev Performansı Arasındaki İlişkide Öz 
Yeterliliğin Düzenleyici Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Model II 

St. 
Βeta 

S
E 

t 
değeri 

P LL
CI 

UL
CI 

Sabit 3,9
784 

,0
353 

112,6
889 

,0
000 

3,9
090 

4,0
478 

Öz Yeterlilik 
(OZY) 

,42
95 

,0
534 

8,048
6 

,0
000 

,32
46 

,53
44 

Sosyal 
Arkadaşlık (SA) 

,04
18 

,0
690 

,6047 ,5
458 

-
,0940 

,17
75 

SA*OZY ,24
58 

,0
693 

3,548
2 

,0
004 

,10
96 

,38
21 

R2= ,3350;     MSE= ,3955;    F(3-379)= 32,4530;     ,000** 

 

Model II’deki Düzenleyici Etki 

Öz Yeterlilik Değerleri St. 
Βeta 

SE  t değeri P LLCI ULCI 

M-1SS (-,8417)  Düşük -
,1652 

,0962 -1,7165 0,0869 -
,3544 

,0240 

M (0,0000)           Orta ,0418 ,0690 ,6047 0,5458 -
,0940 

,1175 

M+1SS (,8417)    Yüksek ,2487 ,0841 2,9563 0,0033 ,0833 ,4141 

R2 Değişim=  0,0387;    F(1-379)=  12,5895; 0,0004 

Bağımlı Değişken:  Görev Performansı (GP)  *p< 0.05.     **p< 0.01. 

 

Öte yandan çalışmada öz yeterliliğin (OZY), sosyal arkadaşlık (SA) ile 
görev performansı (GP) ilişkisinde düzenleyici rolü oynayıp oynamadığı ile 
ilgili geliştirilen hipotezi test etmek için düzenleyici değişkenli regresyon 
analizi yapılmıştır. Tablo 3’teki araştırma bulguları incelendiğinde sosyal 
arkadaşlık (β= ,041, p>0.05) görev performansı üzerinde (GP) pozitif fakat 
anlamlı olmayan bir etkiye sahipken, öz yeterlilik (OZY) (β = ,429, p<0.01) 
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görev performansına direkt pozitif etki etmektedir. Yani öz yeterlilik görev 
performansını artırmaktadır. Yine modelde SA ve OZY etkileşiminin (β= 
,2458; p<0.01) görev performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir.    

Sosyal arkadaşlık ile görev performansı ilişkisinde öz yeterliliğin 
düzenleyici etkisinin test edildiği Model II istatistiksel göstergelere 
bakıldığında anlamlıdır (R2=,3350;  F(3-379)= 32,4530; p< 0,001). Model II’deki 
belirleyici değişkenler GP’daki varyansın %33.5’ini açıklamaktadır. Belirleyici 
değişkenlerden sosyal arkadaşlık (β = ,041; t(379)=,6047 p>0.05) görev 
performansı üzerinde pozitif ama anlamlı olmayan etkiye sahiptir. Son olarak 
SA*OZY etkileşim terimi (β = ,2458; t(379)= 3,548; p<0.01) ile GP arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.    

Y=  β0(Sabit) + β1  (OZY) + β1 (SA)+ β1 (SA x OZY)  

Y= 3,9784 (Sabit) + ,4295 (OZY) + ,0418 (SA) + ,2458 (SA x OZY) 

Tablo 3’teki bulgularda görüleceği üzere; yüksek öz yeterlilik seviyesinde 
sosyal arkadaşlık görev performansına pozitif yönde etki etmektedir 
(=,2487, t (379)= 2,9563, p<0,05). Yani yüksek öz yeterlilik düzeyinde sosyal 
arkadaşlıktaki 1 birimlik artış GP’da 0,248 birimlik bir artışa yol açmaktadır. 
Buna karşın, orta öz yeterlilik düzeyinde sosyal arkadaşlığın görev 
performansı üzerinde pozitif ama anlamlı olmayan etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle Hayes (2017) ve Baron ve Kenny (1986) göre LLCI ve 
ULCI değerleri sıfırı (0) kapsamadığından öz yeterliliğin (OZY), sosyal 
arkadaşlık (SA) ile görev performansı ilişkisinde düzenleyici rolü oynadığına 
ileri süren H4b hipotezi öz yeterliliğin yüksek düzeylerinde 
desteklenmiştir. Öz yeterliliğin düşük ve orta düzeylerinde ret edilmiştir. 
Görüldüğü üzere etkileşim terimi görev performansındaki varyansın yüzde 
3.87’sini ilave olarak açıklamaktadır. 



170                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Tablo 4. İş Yeri Yalnızlığı İle Görev Performansı Arasındaki İlişkide Öz 
Yeterliliğin Düzenleyici Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Model III 

St. Βeta SE t değeri P LLCI ULCI 

Sabit 3,9711 ,0350 113,3333 ,0000 3,9022 4,0400 

Öz Yeterlilik (OZY) ,4630 ,0547 8,4572 ,0000 ,3554 ,5706 

İş Yeri Yalnızlığı 
(İYY) 

-,0122 ,0693 -,1753 ,8609 -,1485 ,1241 

İYY*OZY ,2485 ,0770 3,2285 ,0014 ,0972 ,3999 

R2= ,3206;   MSE= ,4041;    F(3-379)=32,1239;   ,000** 

Model III’deki Düzenleyici Etki 

Öz Yeterlilik Değerleri St. 
Βeta 

SE  t değeri P LLC ULCI 

M-1SS (-,8417)  Düşük -,2214 ,1095 -2,0207 0,0440 -,4367 -
,0060 

M (0,0000)           Orta -,0122 ,0693 -,1753 0,8609 -,1485 ,1241 

M+1SS (,8417)    Yüksek ,1970 ,0775 2,5421 0,0114 ,0446 ,3495 

R2 Değişim= 0,0243;    F(1-379)= 10,4235;   0,0014 

Bağımlı Değişken:  Görev Performansı (GP)  *p< 0.05.     **p< 0.01. 

 

Tablo 4’teki araştırma bulguları incelendiğinde iş yeri yalnızlığının (β= -
,0122, p>0.05) görev performansı üzerinde (GP) negatif fakat anlamlı 
olmayan bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle H1 hipotezi ret 
edilmiştir. Öte yandan öz yeterlilik (OZY) (β = ,463, p<0.01) görev 
performansına direkt pozitif etki etmektedir. Dolayısıyla H2 hipotezi 
desteklenmektedir. Yine modelde İYY ve OZY etkileşiminin (β= ,2485; 
p<0.05) görev performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir.    

İş yeri yalnızlığı ile görev performansı ilişkisinde öz yeterliliğin 
düzenleyici etkisinin test edildiği Model III istatistiksel göstergelere 
bakıldığında anlamlıdır (R2=,3206;  F(3-379)= 32,1239; p< 0,001). Model III 
belirleyici değişkenler GP’daki varyansın %32’sini açıklamaktadır. Belirleyici 
değişkenlerden iş yeri yalnızlığı (β = -,0122; t(379)=-,1753 p>0.05) görev 
performansı üzerinde pozitif ama anlamlı olmayan etkiye sahiptir. 
Dolayısıyla H1 Hipotezi desteklenmemektedir.  Son olarak İYY*OZY 
etkileşim terimi (β = ,2485; t(379)= 3,228; p<0.05) ile GP arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.   
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Y=  β0(Sabit) + β1  (OZY) + β1 (İYY)+ β1 (İYY x OZY)  

Y= 3,9711 (Sabit) + ,4630 (OZY) - ,0122 (İYY) + ,2485 (İYY x OZY) 

Tablo 4’teki bulgularda görüleceği üzere; düşük öz yeterlilik seviyesinde 
iş yeri yalnızlığı görev performansına negatif yönde etki etmektedir (=-
,2214, t (379)= -2,0207, p<0,05). Bununla birlikte yüksek düzey öz yeterliliğin 
olduğu durumlarda iş yeri yalnızlığı görev performansına pozitif yönde etki 
etmektedir (=,1970, t (328)= 2,5421, p<0,05). Yani düşük öz yeterlilik 
düzeyinde iş yeri yalnızlığındaki 1 birimlik artış GP’da 0,221 birimlik bir 
azalışa yol açarken, yüksek düzey öz yeterlilik seviyesinde iş yeri 
yalnızlığındaki 1 birimlik artış GP’da 0,197 birimlik bir artışla 
sonuçlanmaktadır. Buna karşın, orta öz yeterlilik düzeyinde iş yeri 
yalnızlığının görev performansı üzerinde negatif ama anlamlı olmayan etkiye 
sahip olduğu saptanmıştır. Bu nedenle Hayes (2017) ve Baron ve Kenny 
(1986) göre LLCI ve ULCI değerleri sıfırı (0) kapsamadığından Öz Yeterliliğin 
(OZY), İş Yeri Yalnızlığı (İYY) ile Görev Performansı ilişkisinde düzenleyici 
rolü oynadığına ileri süren H3 hipotezi öz yeterliliğin düşük ve yüksek 
düzeylerinde desteklenirken orta düzeyde ret edilmiştir. Etkileşim terimi 
görev performansındaki varyansın yüzde 2.43’ünü ilave olarak 
açıklamaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışmada, iş yeri yalnızlığının görev performansı üzerindeki etkisi ve 
bu kavramlar arasındaki ilişkilerde öz yeterliliğin düzenleyici rolü, Malatya ili 
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlardan 
oluşan örneklemde analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; iş yeri 
yalnızlığının görev performansı üzerinde negatif yönlü ama anlamlı olmayan 
bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Literatürde, Barsade ve Özçelik 
(2011) iş yeri yalnızlığı ve çalışan performansı arasındaki ilişkiyi incelediği 
araştırmada, iş yeri yalnızlığının görev performansı üzerinde negatif ve 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Benzer olarak, Steinberg ve 
diğerleri (1999) tarafından yapılan araştırmada da çalışanların iş yeri 
yalnızlığı arttıkça iş performansının azaldığı gözlenmiştir. Bu bağlamda 
araştırmanın bulguları, Barsade ve Özçelik (2011) ve Steinberg ve 
diğerlerinin (1999) araştırma bulguları ile farklılık göstermektedir. Bu 
farklılığın olası nedenleri araştırmanın farklı dönemlerde, farklı kültürlerde 
ve farklı örneklem grubu üzerinde yapılmış olmasından kaynaklanabilir.  

İş yeri yalnızlığının görev performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olmaması sonucu; kişilik özellikleri, kültür farklılıkları, iletişim alışkanlığı, 
sosyal beğenirlik etkisi ve bireylerin anketleri cevaplama esnasında kendini 
kurumun baskısı altında hissetmesi ya da bireylerin anketleri cevaplamada 
yeterli bilgiye sahip olmamasıyla açıklanabilir. 

Yine öz yeterliliğin görev performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu tespiti yapılmıştır. Gürbüz ve Şahin (2012) yaptıkları 
araştırmada öz yeterliliğin görev performansını olumlu yönde etkilediğini 
saptamışlardır. Söz konusu çalışmanın bulgusu, bu araştırmadaki öz 
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yeterliliğin görev performansı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu fikrini 
destekleyici niteliktedir. 

Ayrıca araştırmanın bulguları öz yeterliliğin sadece düşük ve yüksek 
düzeylerinde iş yeri yalnızlığı ile görev performansı ilişkisinde düzenleyici 
rolü oynadığını ortaya koymuştur.  Bununla birlikte araştırma bulguları, öz 
yeterliliğin yalnızca yüksek düzeylerinde sosyal arkadaşlık ile görev 
performansı ilişkisinde düzenleyici rolü oynadığını ortaya koymuştur.  Ancak 
iş yeri yalnızlığı ile görev performansı ilişkisinde öz yeterliliğin düzenleyici 
rolünü belirlemeye yönelik literatürde henüz bir araştırmaya 
rastlanamamıştır. Söz konusu bulgu çalışmanın literatüre yaptığı katkılardan 
biri olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalışmanın alanyazına bazı katkıları olmakla beraber araştırma 
bulguları değerlendirilirken bazı sınırlılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Birincisi, araştırma verileri yalnızca Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
işletmelerde çalışanlardan elde edilmiştir. Dolayısıyla yapılacak olan 
değerlendirmeler sadece Malatya ilindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 
işletmeleri ölçeğinde geçerlidir. İkincisi, iş yeri yalnızlığı ve görev 
performansı ilişkilerinde öz yeterliliğin düzenleyici rolünü belirlemeye 
yönelik yönetim literatüründe herhangi bir çalışmaya rastlanılmamaktadır. 
Bundan dolayı bu çalışmanın gerek bağımsız değişken olan iş yeri 
yalnızlığının bağımlı değişken olan görev performansı üzerindeki etkisini 
belirleyen gerekse bu ilişkilerde öz yeterliliğin düzenleyici rolünü belirleyen 
herhangi bir araştırmanın bulunmaması sebebiyle yapılan bu çalışmanın bazı 
eksikliklerinin olabileceği düşüncesine yol açmaktadır. Bu nedenden ötürü 
bulguların dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekmektedir. 

Bundan sonraki çalışmalarda iş yeri yalnızlığının farklı bir sektördeki 
farklı örneklem grubunun görev performansı üzerindeki etkileri incelenmeyi 
beklemektedir. 

 

  



                               Metin KAPLAN, Yeşim TÜM,  Aynur KARAGÖZ            173 

Kaynakça 

1. Akar, C. (2008). Öz-yeterlilik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198. 

2. Aksoy, S. (2019). Çalışma arkadaşlarına güvenin örgütsel özdeşleşmeye 
etkisinde işyerinde yalnızlığın aracılık rolü. Business and Economics Research 
Journal, 10(1), 203-218. 

3. Aşık, N. A. (2016). İş yerinde yalnızlığın tükenmişlik üzerine etkisi. Business & 
Management Studies: An International Journal, 4(3), 366-384. 

4. Bağcı, Z. (2014). Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları 
üzerindeki etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(24), 58-72. 

5. Baron R. M., Kenny D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction 
in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical 
considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173- 1182. 

6. Başoğlu, B., Şekeroğlu, M. Ö., Altun, E., & Dinçer, N. (2016). Öğretmenlerin iş 
yaşamındaki yalnızlıkları ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 66-76. 

7. Befort, N. & Hattrup, K. (2003). Valuing task and contextual performance: 
experience, job roles, and ratings of the importance of job behaviors. Applied 
H.R.M. Research, 8(1), 17-32. 

8. Bozdoğan A. E., Öztürk Ç (2008) Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine 
yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi 
Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81. 

9. Cindiloğlu, M., Polatcı, S., Özçalık, F., & Gültekin, Z. (2017). İşyeri yalnızlığının iş 
ve yaşam tatminine etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Ege Akademik 
Bakış, 17(2), 191-200. 

10. Çetin, A., & Alacalar Çakır, A. (2016). İş yaşamında yalnızlığı yordamada kişilik 
özellikleri ile algılanan sosyal ve örgütsel desteğin rolü. Uluslararası Yönetim 
İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 193-216. 

11. Çıngı, H. (1994). Örnekleme Kuramı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 
Yayınları Ders Kitabı Dizisi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 
Basımevi. 

12. Demirbaş, B., & Haşit, G. (2016). İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyetine 
etkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 16(1). 

13. Doğan, T., Çetin, B., & Sungur, M. Z. (2009). İş yaşamında yalnızlık ölçeği 
Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri 
Dergisi, 10(6), 271-277. 

14. Durmaz, Ş., Ören, K. (2017). Öz yeterlilik ve özgüvenin işgücü ve  istihdama 
etkisine bir bakış. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 9 (1), 109-120. 

15. Eroğluer, K., & Yılmaz, Ö. (2015). Etik liderlik davranışlarının algılanan örgüt 
iklimi üzerine etkisine yönelik bir uygulama: İş yaşamında yalnızlık 
duygusunun aracılık etkisi. Journal of Business Research-Türk, 7(1), 280-308. 

16. Goodman, S. A., Svyantek, D. J. (1999). Person–organization fit and contextual 
performance: Do shared values matter. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 
254-275. 

17. Gürbüz, S., Şahin, F. (2012), Kültürel zekâ ve öz-yeterliliğin görev performansı ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi: Çokuluslu örgüt üzerinde bir 
uygulama. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 14(2), 123-
140. 



174                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

18. Hayes, A.F. (2017) What’s Coming in PROCESS v3.0, www.processmacro.org 
(Erişim tarihi: 20.11.2017). 

19. Karnick, P. M. (2005). Feeling lonely: Theoretical perspectives. Nursing science 
quarterly, 18(1), 7-12. 

20. Keleş, H. N. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve örgüt 
yönetimine etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3(2), 343-350. 

21. Keser, A., Karaduman, M. (2014). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel 
vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir araştırma. HAK-İŞ 
Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 178-197. 

22. Luthans, F. & Peterson ,S. J. (2002). Employee engagement and manager self-
efficacy:  Implications for managerial effectiveness and development. The 
Journal of Management Development 21(5), 376-387. 

23. Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S., & Bengül, S. (2012). İşyeri yalnızlığı ve 
sosyal fobi arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim 
Bilimleri Dergisi, 4(1), 213-226. 

24. Nunnally, J. C. (1978) Psychometric Theory. Second Edition, New York: 
McGraw Hill Inc. 

25. Onay, M. (2011). Çalışanın sahip olduğu duygusal zekasının ve duygusal 
emeğinin, görev performansı ve bağlamsal performans üzerindeki etkisi. Ege 
Akademik Bakış, 11(4), 587-600. 

26. Öğüt, A. & Kaplan, M. (2015). Sağlık sektöründe psikolojik sermayenin iş 
performansı üzerindeki etkisi. SÜ İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 
(30), 86-99. 

27. Özçelik, H., & Barsade, S. (2011). Work loneliness and employee performance. 
Academy of management proceedings, (1), 1-6.  

28. Özdevecioğlu, M. & Kanıgür, S. (2009). Çalışanların ilişkili ve görev yönelimli 
liderlik algılamalarının performansları üzerindeki etkileri. KMU İİBF Dergisi, 
11(16), 53-82. 

29. Russell, D., Cutrona, C. E., Rose, J., & Yurko, K. (1984). Social and emotional 
loneliness: an examination of Weiss's typology of loneliness. Journal of 
personality and social psychology, 46(6), 1313-1321. 

30. Seçkin, Ş. N. (2017). Algılanan örgütsel politika, işyeri yalnızlığı ve içsellik 
statüsü ilişkisinde politik yeteneğin rolü: Kamu çalışanları üzerine bir 
araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2(4), 1-15. 

31. Steinberg, A. G., Sullivan, V. J.  & Montoya, L. A. (1999). Loneliness and social 
isolation in the work place for deaf individuals during the transition years: A 
preliminary investigation. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 30(1), 
22. 

32. Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi, 
Ankara: Detay Yayıncılık. 

33. Wright, S. L., Burt, C. D., & Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the 
workplace: Construct definition and scale development. New Zealand Journal 
of Psychology, 35(2), 59-68. 

34. Yeşilay, A., Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1996). “Turkish Adaptation of the 
General Perceived Self-Efficacy Scale”, http://userpage.fu-
berlin.de/~health/turk.htm (Erişim Tarihi: 07.03.2019). 

35. Yurcu, G.,  Kocakula, Ö. (2015). Konaklama işletmelerinde çalışan yalnızlığının 
öznel iyi oluş üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 1, 30-41. 

36. Yürür, S., & Ünlü, O. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve 
görev/bağlamsal performans ilişkisi: Yalova'da hizmet sektörü çalışanları ile 
bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
(37), 183-207. 

 



175 

 

  

MODA PAZARLAMADA YENİ BİR PAZARLAMA 
ARACI: SANAL DEFİLE 

  

 

Özge URAL 1 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

10 

 

  

                                                           
1   Dr. Tekstil Mühendisi. 



176                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 



                                                                                           Özge URAL              177 

GİRİŞ  

Pazarlama anlayışı, günümüzdeki anlamına ulaşıncaya kadar belirli 
periyotlardan geçmiştir. Talebin arzı aştığı dönemlerde üretim anlayışı hakim 
olmuş, firmalar her ürettiklerini kolayca satabilmiştir. Tüketicilerin her 
üretilen ürünü almak istememeleri daha kaliteli ürünlerin üretilmesini 
zorunlu hale getirerek ürün anlayışını ortaya çıkarmıştır. 1930` larda, 
üretilen ürünün satılmasında yaşanan zorluklar, reklam ve satış teşvik 
faaliyetlerinin önem kazanmasına, dolayısıyla satış anlayışının gelişmesine 
neden olmuştur. 1950` lerde müşteri ihtiyaçlarına uygun üretilmeyen 
ürünlerin satışının mümkün olmaması müşteri ihtiyaçlarını temele alan 
pazarlama anlayışının gelişmesi ile sonuçlanmıştır (Ekber ve Mirzayeva, 
2016 : 57). 

Tüketicilerin eğitim ve iletişim düzeylerindeki artışla değişen tüketici 
pazarının, teknolojinin ve küreselleşmenin gelişimiyle, pazarlama anlayışında 
da bir takım değişimler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu yeni pazarlama 
anlayışı ile kıyaslama yapılırken klasik pazarlamanın doğuşundan beri gelen 
anlayış “geleneksel pazarlama” olarak nitelendirilmiştir. Geleneksel 
pazarlama anlayışı, “üretim/ürün” ve “satış” kavramlarının üstünlüğüne 
dayandırıldığı 1920’li yıllarda pazarın nabzını tutmanın önemli olmadığı 
klasik anlayıştır. (Alabay, 2010: 214). 

Pazarlamanın tanımlanmasında farklı yaklaşımlar olmasıyla birlikte 
yaygın olarak kabul gören Amerikan Pazarlama Derneği (American 
Marketing Society) tarafından yapılan tanımdır. “Pazarlama, kişisel ve 
örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek 
üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 
tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir”. 

Amerikan Pazarlama Derneğinin pazarlama tanımı, pazarlama 
faaliyetlerini dört merkezde toplandığını belirtmektedir; 

•  ‘Geliştirilmek’; genellikle müşterilerin ihtiyaçları, istekleri, zevkleri ve 
özelliklerini ortaya koyan pazarlama araştırmalarının bir sonucu 
olarak yeni pazar önerilerinin yapılmasıdır. 

•  ‘İletişim’; pazar önerilerinin geçerliliği ve niteliğine bağlı olarak 
potansiyel müşteri ve alıcılar için reklam, kişisel satış, satış 
tutundurma ve diğer araçlarının kullanımını belirtmektedir. 

•  ‘Ulaştırmak’; pazar önerilerinin üreticiden tüketiciye mülkiyetinin 
devrini ve genellikle aracıların kullanımını içeren bir süreç anlamına 
gelmektedir. 

•  Pazar önerilerini ‘değiştirmek’; pazarlamanın geçmişten gelen odak 
noktası üzerinde durmaktadır ve ‘işlemsel’ değişimler ile ‘ilişkisel’ 
değişimleri içermektedir. Tarafların, değişim terimi üzerinde ortak bir 
karara vardıklarını göstermektedir. Değişim, pazar önerilerinin bir 
parçası olarak fiyatı da içermektedir (Üner, 2009) ( Aktaran Alem, 
2012: 22). 
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Günümüzün en çarpıcı eğilimlerinden biri olan uluslararası pazarlama, 
gelişmiş ülke işletmelerinin dünya pazarlarına yayılmasıdır. Bu eğilimin 
doğal bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerdeki işletmeler, ürünleri için tüm 
dünyayı pazar olarak görmeye başlamışlar ve buna bağlı olarak global 
pazarlama ortaya çıkmıştır (Varinli, 2000: 117). 

Global pazarlama yaklaşımı temel pazarlama ilkelerinin dünya çapında 
uygulanmasıdır. İşletmelerin dünya çapında pazarlamayı düşünmesine ve 
global pazarlama yaklaşımını uygulamasına neden olan başlıca etkenler, 
dünya çapında gelişen piyasalar, teknolojideki ilerlemeler, hammadde 
kaynakları ile yetenekli insan gücünden yararlanmak, dünya çapında rekabet 
edebilmek ve sonuçta daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermek olarak 
sıralanabilir (Taşkın, 2012: 40). 

Dünya çapındaki pazarlama için en önemli konu, uluslararası piyasalara 
girişi zorlaştıran bu piyasalar önündeki engel ve duvarlardır. Stratejik olarak 
uluslararası pazarlara girebilmek için pazarlama karmasının 4P’sine ek 
olarak 2 P ye daha ihtiyaç vardır. Bu yeni P ler güç (power) ve halkla ilişkiler 
(public relations) dir. Phlip Kotler bu stratejik düşünceyi “mega marketing” 
olarak isimlendirmektedir (Taşkın, 2012: 41). 

İşletmeler ihracat için gerekli olan organizasyon yapısını 
geliştiremedikleri ve pazarlama yönetim kalitesine gereken önemi 
vermedikleri sürece arzu ettikleri ihracat performansına ulaşmayacaklardır. 
Bu yüzden global pazarlardaki artan rekabete karşı işletmeler kendilerine 
uluslararası pazarlarda karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü sağlayacak 
pazarlama yönetimi araç ve tekniklerini kullanmayı başarabilmelidirler. 
Ayrıca ihracatçı firmalarda pazarlama yönetimi, rakiplerinin koşulları ile 
kendi koşullarını göz önünde tutarak pazardaki rakiplerine göre farklı bir 
konum kazanmayı ihmal etmemelidirler. 21. Yüzyılın yeni rekabet 
koşullarında ihracatçı firmalar rekabet avantajını, yüksek kalite, düşük 
maliyet, esneklik ve ileriyi görme yetenekleri ile kazanabileceklerdir (Pirtini 
ve Melemen, 2004:58-59)    

Moda Pazarlama 

Moda temel olarak değişim içerir ve kısa dönemli eğilimler dizinidir. 
Modada 3 temel kavramdan bahsedilebilir. Bunlar; değişim, yaratıcılık ve 
pazarlamadır. Moda olayı satış ve pazarlama ile yakından ilgilidir (Kabukçu 
Arslan, 2017: 18). 

Pazarlama, örgütsel amaçlara ulaşmak için, tüketicilerin istek ve 
gereksinmelerini karşılayacak ürün ve hizmetlerin yaratılması, 
fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması süreçlerine ilişkin bir 
fonksiyondur. Moda pazarlaması, pazarlamanın moda endüstrisi içinde 
yapılan boyutudur( Sevil, 2006: 28-29).  

Moda pazarlaması ve moda pazarlama yönetimi, moda markalarının 
ve/veya ürünlerinin potansiyel müşterilere uygulanması sürecidir. Diğer her 
tür pazarlama faaliyeti gibi moda pazarlamasında da öncelikli amaç; farklı 
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hedef kitlelerin tercihlerini iyi bir şekilde araştırmak / analiz etmek ve sonra 
da hedef kitlenin bu ürünlere satın alma davranışı göstermesini sağlamaktır 
(https://www.brandingturkiye.com). 

Firmanın müşteriye ulaşabilmek adına elindeki ürünleri onun 
algılayabileceği ve ulaşabileceği şekilde sunması gerekmektedir. Moda 
pazarlama organizasyonunun temelini; 4p olarak bilinen ürün, fiyat, dağıtım 
ve tutundurmadan oluşan pazarlama karmasının, hedef pazar olarak bilinen 
birtakım müşteri gruplarının değişen ihtiyaçlarına yönelik, değişen 
pazarlama ortamına pazarlama ve tasarım araştırması yoluyla yansıtma 
süreci oluşturmaktadır (Jernigan ve Easterling, 1990) (Aktaran Oyman ve 
Erdoğan 2013: 114). 

Moda pazarlamasında tutundurma, ürünleri, fikirleri, kavramları kabul 
etmeleri konusunda başkalarını ikna etmek için yürütülen iletişim 
faaliyetleridir. Bir ürün veya hizmetin satışının arttırılması başta gelmek 
üzere, çeşitli pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesi için doğrudan (yüz 
yüze), kişisel ve kişisel olmayan dolaylı yöntemler, teknikler, araçlar, süreçler 
ve personel kullanılarak alıcılarla ve diğer muhataplar ile iletişim geliştirme, 
yayma ve muhataplardan tüm pazarlama çabalarını (4P’yi) geliştirici bilgi 
toplama etkinlikleridir. Moda pazarlamasında tanıtımın rolü çok büyüktür. 
Moda açısından tutundurma, moda marka imajını ve ürünü tanıtma şeklinde 
olmaktadır (Sevil B.,2006: 50). 

Tutundurma; bilgilendirmeyi, imaj oluşturmayı, hatırlatmayı ve 
inandırmayı kapsayan bir pazarlama aracı olarak bilinmektedir. Tutundurma 
araçları reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme olarak dört 
grupta toplanabilir.  

Moda pazarlaması ve yönetimi moda endüstrisinin hızlı temposu 
nedeniyle dinamiktir. Diğer endüstrilerde benzer pazarlama kampanyası 
belli bir süre uygulanabilse de moda endüstrisi pazarlama faaliyeti açısından 
çok kısa döngüler içinde hareket eder. Bu nedenle moda pazarlamacıları en 
yeni trendlere ayak uydurmak ve sürekli olarak en yeni ürünlerini tanıtmak 
için farklı ve kreatif yollar tasarlamak zorundadır. 

Moda ile ilgili bilgiler hızlı yayılır, diğer bir ifadeyle modanın etkisi hızlı 
olur. Fakat güncel kalmak için pazarlama faaliyetinde farklılık göstermek 
önemlidir. Moda pazarlamacıları, hedef müşterileriyle birlikte uyum içinde 
olmalı, satış ve kar etmeyi hedeflemek için doğru ve eksiksiz bilgilerle 
müşteriye ulaşmalıdır (https://www.brandingturkiye.com). 

Moda Pazarlamada Defile 

Moda gösterileri; yüksek moda tasarım evleri tarafından ayrıcalıklı olarak 
sadece özel müşterileri için ev içi sunumlar biçiminde düzenlenen 
defilelerden, çağcıl dünyada hem yüksek moda, hem hazır giyim adına 
mevsimsel sezonlar şeklinde hazırlanan ve çok daha geniş bir tüketici 
kesimin yanı sıra medya aracılığıyla herkesin izleyebilme şansına eriştiği 
büyük şovlara doğru bir evrim geçirmiştir. Ve söz konusu evrimden sorumlu 

https://www.brandingturkiye.com/
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tutulabilecek sayısız kültürel ve toplumsal güç bulunmaktadır. Bunlar 
arasında ise Paris’teki yüksek moda tasarım evleri hakkında artan tüketici 
farkındalığı, İkinci Dünya Savaşı sonrası hazır giyim endüstrisinin 
yükselmesi, profesyonel bir meslek olarak mankenliğe dair görülen ilgiye 
dair gün geçtikçe yükselen artış ve popüler basın tarafından podyumlara olan 
ilginin giderek artması gibi unsurları saymak mümkündür. (Alem, 2012: 264-
265). 

Moda pazarlamada tutundurma araçlarından biri sayılan defile 
organizasyonları, en etkili iletişim ve tanıtım uygulaması olarak kabul 
edilmektedir. Moda tasarımında bir tasarım tanıtılmadan beğeni 
toplanılamayacağı düşünülmektedir. Yaratıcı, görkemli ve yetkin biçimde 
hazırlanmış bir defile, gereksinimleri olmasa bile tüketicileri satın almaya 
teşvik edebilmektedir. Defilelerde sunulan giysilerin gösteri amacı taşımasına 
rağmen, sonrasında denenmesi ile beğeni görmesi ve taleplerin artması 
mümkün olmaktadır. İyi bir tasarımın kabul görmesi için özendirmenin de 
aynı derece iyi yapılması gerekmektedir. Defileler moda tasarımı alanında 
önemli bir pazarlama tekniği olarak görülmekte ve sıradan giysilerin modaya 
dönüşmesine katkıda bulunmaktadırlar (Tungate, 2006), (Çivitçi, 2004) 
(Aktaran Oyman ve Erdoğan 2013: 115). 

Moda dünyasının bütün iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin içinde moda 
defileleri en etkileyici olanlardır. Bu gösterilerin asıl önemi; 
kitleselleştirilecek yeni fikirlerin ortaya çıktığı yer olmasıdır. Moda defileleri 
belirli bir teması olan, müziğin ve dansın birleştiği moda gösterileri halini 
almıştır (Sevil B.,2006: 56). 

Defileler, markaların kendilerini tanıtma, fark ettirme ve devamlılıklarını 
sağlamaları adına hazırladıkları, moda pazarlamasına da bu anlamda katkı 
sağlayan organizasyonlar olarak kabul edilmektedir. Sunulan tasarımların 
özgün ve bir önceki sezondan farklı olması, oluşturulan eğilimlerin tüketici 
tarafından tanınması ve aynı zamanda bu tanıtımın basın ve medya yoluyla 
geniş kitlelere aktarılması amaçlanmaktadır (Jones, 2009). (Aktaran Oyman 
ve Erdoğan 2013:115). 

Sanal Gerçeklik (Vr) Uygulamaları 

Günümüz teknolojisinin yönünü çevirdiği sanal ve artırılmış gerçeklik, 
oldukça geniş bir alanda dijital çözümlere aracı olan ve gelecek nesil 
gelişmelerin odağı haline dönüşen iki temel teknoloji halini almıştır. Gelişen 
teknoloji ile öne çıkan pazarlama trendlerinden biri olan sanal gerçeklik 
uygulamalarına başlangıçta ulaşılmaz ve pahalı gözüyle bakılırken, bugün 
önde gelen markalar, müşterilerine daha sürükleyici ve etkileyici deneyimler 
sunmak adına sanal gerçekliği kullanmaya başlamışlardır.  

Sanal gerçeklik (Virtual Reality); uygun donanımlar kullanılarak, gerçek 
ortamdan tamamen soyutlanmış görsel ve işitsel olarak simule edilmiş 
içeriklere denir. Sanal gerçeklik (VR) içerikleri 360 derece kameralarla 
oluşturularak, kullanıcıya gerçekte olmadığı bir ortamı üç boyutlu olarak 
algılamasını sağlar. Genel olarak sanal gerçeklik gözlükleri ile yaşatılan 
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deneyimlerdir. Sanal gerçeklik içeriklerinde üç boyutlu ortamlar 
kullanılırken bu ortamlar, panoramik kamera görüntüleri veya bilgisayarla 
üretilen panoramik görseller olabilmektedir. Ayrıca videolar kullanılarak da 
üç boyutlu içerikler elde edilmektedir (https://www.mebilgi.com) 

Sanal gerçeklik (VR) bilgisayar kaynaklı veriler yardımıyla sanal bir 
ortamda yaratılmış, kullanılan donanımlar sayesinde görsel, işitsel ve hatta 
dokunsal olarak desteklenerek kullanıcıya yapay bir gerçeklik sunan, 
etkileşimli bir deneyim türüdür. Yaratılan bu sanal algısal ortam gerçek 
dünyaya birebir benzeyebildiği gibi aynı zamanda fantastik ve fiziksel 
gerçeklikten uzak deneyimler de içerebilmektedir. 

Günümüzdeki sanal gerçeklik (VR) teknolojileri genellikle sanal gerçeklik 
gözlükleri veya çoklu ortam yansıtma sistemleri ile birlikte aynı zamanda ek 
olarak hareketli zemin sistemleri, titreşim taklit edebilen aygıtlar gibi 
kullanıcının fiziksel varlığını sanal ortamda olduğunu algısını oluşturmaya 
çalışan sistemler de eş zamanlı olarak kullanılabilmektedir. 

Sanal gerçeklik (VR) gözlük veya başlığını kullanan bir kişi, sanal olarak 
yaratılmış dünya içerisinde dolaşabilir, farklı açılardan etrafına bakabilir 
veya sanal ortamda karşılaştığı nesneler ile etkileşime girebilir. Bu sanal 
deneyim genellikle kullanılan sanal gözlük (VR) başlığının içerisinde 
kullanıcının gözüne yansıtılan görüntüler veya gözlük olmaksızın kullanıcıyı 
saran ekranlara yansıtılarak aktarılabilir ( https://holonext.com). 

Daha çok giyilebilen teknoloji ile tanımlamanın uygun olacağı VR 
teknolojisi, elbiseler, ayakkabılar, eldivenler kullanılarak farklı algıları ortaya 
koyabilmektedir. Tüm bunların yanında koku ve tat algısı sunan özel 
üretimler de geliştirilmektedir (https://www.mebilgi.com ) 

Sanal gerçekliğin başlıca avantajları; 

 Zaman Yönetimi: Sanal Gerçeklik uygulamaları zaman kısıtlaması 
sorunu yaratmadığı için kullanıcının kendi plan ve programını 
ayarlamasına olanak sağlamaktadır.  

 Bütçe Tasarrufu:  Pazarlanacak ürün için kullanılacak geleneksel 
yöntemlerin bütçesi, sıklığı, hatta şartları (mekan vb.) azaltılarak 
iletişimin sürekliliği sağlanabilmektedir.  

 Data Toplama ve İş Geliştirme:  Sanal Gerçekliği deneyimleyen kişinin 
deneyim sırasındaki tüm yolculuğu süreç esnasında (server’lar 
ile)  veya sonrasında rapor olarak alınarak, uygulamada kullanılan 
donelerin ne kadar etkileşim aldığı değerlendirilebilmektedir. 
Örneğin Sanal Gerçeklik uygulamalarını kullanarak ürün kataloğunu 
bir defile ile sunan firma, defileyi izleyen kullanıcının hangi parçaya 
ne kadar süre baktığı, defileyi nerede durdurup başa aldığı gibi 
detayları raporlama ile tespit edebilmektedir 
(https://pazarlamaturkiye.com)       

Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimden sağlığa, mimarlıktan reklam 
sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Moda sektöründe sanal ve 
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artırılmış gerçeklik uygulaması olan sanal podyum kullanılarak, müşterilere 
zaman, maliyet, ortam kısıtlaması olmadan tasarım ve koleksiyonların 
defileleri sunulabilmektedir. Temaya uygun müzik ve ışıkla 
zenginleştirebilen sanal defileler gerçek defilelerden farksız olmaktadır. 

İngiliz giyim firması Topshop, 2014 yılında Londra Moda Haftası 
etkinliğine katılamayan moda severler için bu deneyimi sanal olarak 
yaşatabilmeyi amaçlamış; moda haftasına katılmayanlara defile öncesini, 
defile anını ve sonrasını sanal gerçeklik ortamında yaşatmıştır. Londra Tate 
Modern’de gerçekleşen defile, sanal gerçeklik teknolojisiyle Oxford’daki 
mağazada katılımcılara aktarılmış,  podyum görüntüleri defileyi ön sıradan 
izleyen birinin oturduğu konumdan gerçek zamanlı olarak 360°lik küresel 
görüntü biçiminde sanal gerçeklik gözlüğü takan izleyicilere sunulmuştur. Bu 
sanal gerçeklik uygulaması daha sonra “Yılın Teknolojisi Ödülü”nü almıştır 
(Ferhat, 2016: 738). 

Tommy Hilfiger dünya çapındaki seçkin ‘Tommy Hilfiger’ mağazalarında 
ve toptan satış ortaklarında sunulan uygulama sayesinde 2015 Sonbahar 
Hilfiger Collection defilesini üç boyutlu, 360 derece sanal gerçeklik 
deneyimiyle sunmuştur. Hilfiger Collection sanal gerçeklik deneyimi, Tommy 
Hilfiger’ın Londra (Brompton Road ve Regent Street); Amsterdam (P.C. 
Hooftstraat); Düsseldorf (Schadowstrasse); Milano (Piazza Guglielmo 
Oberdan); Floransa (Piazza degli Antinori); Zürih (Bahnhofstrasse); Paris 
(Boulevard des Capucines ve Champs-Elysees), Moskova (Kuznetsky Most) ve 
Türkiye ( Zorlu Center İstanbul) mağazalarında da sunulmuştur. 

Sıradışı bir defile olarak dikkat çeken bir başka uygulama da 2018 yılında 
İran'ın başkenti Tahran’da gerçekleşmiştir. Müşterinin seçtiği kıyafeti 
defilede bir model üzerinden gösteren uygulamada, kıyafetler podyumda 
yürüyen bir modelin üzerinde giyilmiş gibi sunulmuştur.  Ülkede yaşanan 
kısıtlamalar nedeniyle uygulanan modelsiz defile yöntemi büyük ilgi 
çekmiştir ( https://www.ensonhaber.com).             

Sanal Defile  

Gerçek defile görüntülerinin sanal gerçeklik teknolojileri ile olarak 
sunumunun yanı sıra sektörde yeni bir teknoloji olan 3 boyutlu tasarım 
yazılımlarının sanal defile uygulaması sağladığı avantajlarıyla dikkat 
çekmektedir. Sistemde hazırlanan 3 boyutlu tasarımlar numune dikilmeden 
sadece yazılım üzerinde hazırlanan ürünlerden oluşan sanal defile ile 
müşterilerin beğenilerine sunulmaktadır. Bu yazılımlarda kumaş, malzeme, 
kalıp, dikiş görüntülerinin gerçeğe yakın bir kalite ile hazırlanması 
sağlanmıştır. Gerçek kumaş ve malzemelerin özel olarak geliştirilmiş 
tarayıcılarla taranarak tüm özelliklerinin, sistemin kumaş ve malzeme 
kütüphanesine aktarılması sağlanmakta veya tasarımcının tasarladığı yeni 
bir kumaş veya desen kullanılabilmektedir. Sistem üzerinde hazırlanan 
kalıplar, yazılımda dikim işlemi yapılmış gibi görünmesini sağlayan 
fonksiyonlarla bir araya getirilerek 3 boyutlu olarak görüntülenmekte, 
istenen dikiş özellikleri uygulanarak, kumaş dökümü, kabarıklığı veya farklı 
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görüntüleri üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Tasarlanan ürünler ve 
koleksiyonlar yazılımda bulunan avatar olarak isimlendirilen cansız 
mankenlere giydirilmekte ve gerçeğe yakın görüntülerle sanal podyumda 
yürütülmektedir. Sanal podyum ortamı müzik ve temaya uygun görüntülerle 
zenginleştirilebilmektedir. Yaygın kullanılan 3D sanal prototip yazılımlarına 
CLO 3D, Optitex, Vidya, Modaris, Marvelous Design ve V-Stitcher gibi 
yazılımlar örnek olarak gösterilebilir. 

Tekstil ve moda sektöründe uluslararası pazarda ön sıralarda yer alan bir 
ülke olarak Türkiye teknolojik gelişmeleri ve global pazarlama yöntemlerini 
takip etmektedir. Uluslararası pazarlarda da henüz yeni bir teknoloji olarak 
yaygınlaşmaya başlayan 3 boyutlu tasarım yazılımları son yıllarda ülkemizde 
de büyük ölçekli işletmelerde kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim 
kurumlarında; üniversitelerde ve mesleki kurslarda bu yazılımların eğitimi 
verilerek, çağın donanımlarına sahip tasarımcılar yetiştirilmektedir. 

Eğitim kurumlarında moda tasarımlarının 3 boyutlu yazılımlarla 
hazırlanması ve sanal podyum ortamında sunulması yaygınlaşmaktadır. 
İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı ve Bilgisayar Programcılığı 
öğrencileri, 2017 yılında 'dönüşüm' temasıyla “Artırılmış Gerçeklik” 
uygulamasını Fashion Wall (Moda Duvarı) konsepti ile defilelerinde 
kullanmıştır. Defile duvarlardaki geniş çerçeveli resimler üzerinde canlanan 
3 boyutlu mankenlerle birlikte sanal ortamda sunulmuş, teknolojik aygıtlar 
aracılığıyla gerçek görüntüler, ses ve efektlerle gerçek hayata entegre 
edilmiştir ( http://www.hurriyet.com.tr) 

SONUÇ 

Uluslararası pazarlarda başarının anahtarı gelişen teknolojik çevrenin 
getirdiği fırsatları kullanabilmekte yatmaktadır. İş yapma tarzında sürekli bir 
değişim anlamına gelen teknolojik gelişmeler, şirketler ile tüketiciler 
arasındaki ilişkilerde olduğu gibi şirketlerin birbirleri arasındaki ticari 
ilişkilerinin yapısını da değiştirmiştir. Teknolojik gelişmelerin yönlendirdiği 
bir başka önemli öğe olan müşteriler ise her geçen gün daha fazla olmak 
üzere kendi özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş mal ve hizmetleri talep 
eder hale gelmişlerdir (Pirtini ve Melemen, 2004:65-66).  

Bilgi çağında globalleşen pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için 
teknolojik gelişmelerin ve bilginin doğru ve zamanında kullanılması 
gerekmektedir. Yeni teknolojilerin ürün ve hizmetlerde kullanılması yeni 
talepler yaratacak, müşteri ilişkilerinin dinamikleşmesi sağlanacaktır.  

Moda pazarlamada sanal defile kullanımı, müşterilere zaman ve ortam 
kısıtlaması olmadan sunum yapılmasını sağlamaktadır. Hazır giyim firmaları, 
müşteri ziyaretlerinde -mevcut veya yeni müşterilerine- koleksiyon 
tanıtımında, ürünlerini cansız mankende, askıda veya masa üzerine sererek 
tanıtmaktadır. Oysa sanal defile ile ürünlerin manken üzerinde sunumu ve 
defile ortamının yarattığı atmosfer etkili bir tanıtım aracı olarak öne 
çıkmaktadır. Bununla birlikte ürünlerin deniz aşırı ülkelere taşınması, aynı 
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anda farklı müşterilere sunulması gibi kısıtları ortadan kaldıran sanal 
defileler büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  

Moda pazarlamada tutundurma araçlarından biri olarak defileler; 
yarattıkları etki ile markanın gündemde kalmasını, imajını korumasını ve 
geliştirmesini sağlamasının yanı sıra daha geniş kitlelere ulaşarak marka 
bilinirliğinin arttırılması bakımından önem taşımaktadır. Moda pazarlamada 
yeni bir pazarlama aracı olan sanal defilelerin kullanımı yaratıcı tanıtım 
faaliyetlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.  Sanal defile uygulamalarının 
avantajları yeni bir markalama stratejisi olarak değerlendirilmelidir. 

  



                                                                                           Özge URAL              185 

KAYNAKÇA 

1. Alabay, M.N. (2010), Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına 
Geçiş Süreci: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi Y.2010, C.15, S.2, s.213-235. 

2. Alem, J. (2012) “Statü Temelli Pazarlama: Statünün ve Statü Sembollerinin 
Pazarlama İletişiminde Kullanılması -Moda Pazarlaması ve Reklamları Üzerine 
Bir İnceleme”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir. 

3. Aydın Kaya M. (2009). Hazır Giyim İşletmelerinde Kullanılan Bilgisayar 
Destekli Kalıp Hazırlama Sistemlerinin Kullanıcı Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı, Ankara. 

4. Ekber, Ş. ve Mirzayeva, G. (2016). Pazarlama Anlayışının Gelişimi ve 
Azerbaycan`daki Durum, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt 3, Sayı 5, s. 
57-71. 

5. Ferhat S. (2016), Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı Bir 
Dijital Medya Ürünü Olarak Sanal Gerçeklik TRT Akademi,  Cilt 1, Sayı 2, s: 724-
746. 

6. https://holonext.com/sanal-gerceklik/ Erişim tarihi 18.04.2019 
7. https://pazarlamaturkiye.com/pazarlama/sanal-gerceklik-ve-pazarlama/ 

Erişim tarihi 18.04.2019 
8. https://www.ensonhaber.com/iranda-modelsiz-defile.html Erişim tarihi 

10.03.2019 
9. http://www.hurriyet.com.tr/artirilmis-gerceklik-defilesi-nefes-kesti-

40477714 Erişim tarihi 06.03.2019 
10. https://www.brandingturkiye.com/moda-pazarlamasi-fashion-marketing-

nedir/ Erişim Tarihi 18.04.2019 
11. https://www.mebilgi.com/sanal-artirilmis-gerceklik-nedir/Erişim Tarihi 

18.04.2019 
12. Kabukçu Arslan E.(2017), Moda Pazarlama, Detay Yayıncılık, Ankara. 
13. Oyman N.R. ve Erdoğan D.İ. (2013). Defilenin Tarihteki Yeri Önemi Ve Moda 

Pazarlamasına Etkileri,  Akdeniz Sanat Dergisi, cilt.5, ss.113-115). 
14. Piritini S. ve Melemen M. (2004). İhracat Uygulamaları: Pazarlama Yönlü Bir 

Yaklaşım. Türkmen Kitabevi, İstanbul. 
15. Sevil B. (2006). Moda Sektöründe Küresel Marka Yaratılması: Markalaşma 

Çalışmaları Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama 
Programı, İzmir. 

16. Taşkın, E. (2012). Uluslararası Pazarlama. Türkmen Kitabevi, İstanbul. 
17. Varinli İ. (2000). Global Pazarlama ve Ürün Standartlaştırma / Uyarlama 

Kararı, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sayı : 16, ss. 117-132. 

  

https://holonext.com/sanal-gerceklik/
https://pazarlamaturkiye.com/pazarlama/sanal-gerceklik-ve-pazarlama/
https://www.ensonhaber.com/iranda-modelsiz-defile.html
http://www.hurriyet.com.tr/artirilmis-gerceklik-defilesi-nefes-kesti-40477714
http://www.hurriyet.com.tr/artirilmis-gerceklik-defilesi-nefes-kesti-40477714
https://www.brandingturkiye.com/moda-pazarlamasi-fashion-marketing-nedir/
https://www.brandingturkiye.com/moda-pazarlamasi-fashion-marketing-nedir/
https://www.mebilgi.com/sanal-artirilmis-gerceklik-nedir/


186                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

 

 



187 

 

 

TÜRKİYE'DE 6, 7, VE 8. SINIFLARDA İLK 
UYGULAMALI MEDYA OKURYAZARLIĞI 

PROGRAMI: İNTERNET GAZETESİ ÖRNEĞİ 

 

Ümit SARI 1 , Onur AKYOL 2 , Halil TÜRKER 3,  
Cansu AYDEMİR COŞAN 4 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

11 

 

  

                                                           
1   Dr. Öğr. Üyesi, İÜ İletişim Fakültesi 
2   Dr. Öğr. Üyesi, İÜ İletişim Fakültesi 
3   İÜ İletişim Fakültesi 
4   Medya Okuryazarlığı Derneği Kurucu Başkanı 



188                 Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



Ümit SARI, Onur AKYOL, Halil TÜRKER, Cansu AYDEMİR COŞAN                     189 

Medya Okuryazarlığı Kavramı 

Eğitim, gelişim, teknoloji ve farkındalık olmak üzere çeşitli kavramlarla 
doğrudan bağlantılı olan medya okuryazarlığı kavramı günümüz dünyasının 
ulaştığı noktada her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda 
kavramın çıkış noktasını, gelişim sürecini ve günümüzde ifade ettiği anlamı 
incelemek faydalı olacaktır. 

Medya okuryazarlığı kavramının kökenleri insanoğlunun iletişim 
kurmaya başladığı ilk dönemlere dek götürülebilmektedir. Ancak bilimsel 
anlamda kavramsallaşması 1920 ve sonrasına dayanmaktadır. Avrupa ve 
ABD’de 1920 ve 1930’lu yıllarda kitle iletişim araçları sınıf içi etkinliklerde 
eğitim materyali olarak kullanılmaya başlanmıştır. Medyanın zararlı 
etkilerinden kullanıcıyı korumayı ilke edinen ilk yaklaşım ise 1930’da Büyük 
Britanya’da ortaya çıkmıştır. İlerleyen yıllarda Kanada, Avustralya,  Güney 
Afrika ve İsviçre gibi ülkelerde alan üzerine çalışmalar başlamış ve kısa 
sürede yoğunlaşmıştır (Taşkıran, 2007: 91). 1960’lı yıllara gelindiğinde ise 
medya yoluyla öğrenmenin yerini medya hakkında öğretme düşünceleri 
almaya başlamıştır (İnal, 2009: 15). Bu noktadan hareketle 1970’li yıllarda 
medya okuryazarlığı, çocuklara medyada reklamların nasıl işlendiğini ve 
televizyon programlarının nasıl analiz edileceğini öğretme işi olarak 
görülmüş ve çalışmalar bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Medya 
okuryazarlığı kavramı tarihsel süreç içerisinde medya eğitimi ile aynı 
anlamda kullanılmış ve söz konusu kullanım günümüzde de devam 
etmektedir. Ancak alan üzerinde çalışan akademisyen ve uzmanların genel 
eğilimi medya okuryazarlığı ifadesinin kullanılması yönündedir. 

1980’li yıllarda uluslararası kurum ve kuruluşlarca medya okuryazarlığı 
eğitiminin önemi tartışılmaya başlanmış; yazılı ve görsel kaynakların 
oluşturduğu mesajlarla donatılmış dünyada, aktif yurttaş olabilmek için yeni 
iletişim becerilerinin gerekli olduğu ileri sürülmüştür (İnal, 2009:  37). 
Medya okuryazarlığının kavramsallaşması sürecinde UNESCO’nun 
düzenlediği uluslararası konferanslar önemli rol oynamaktadır. 1982’de 
Grunwald, 1990’da Toulouse, 1999’da Viyana ve 2002’de Seville’de 
düzenlenen konferanslar dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyen ve 
uzmanları bir arayı getirerek alana ilişkin verimli tartışmaların ve 
düzenlemelerin oluşmasını sağlamıştır. 

Medya Okuryazarlığı Tanımı 

Medya okuryazarlığına ilişkin tanımın anlaşılabilmesi açısından medya, 
okuryazarlık ve medya okuryazarlığı eğitimi tanımlarının ayrıca incelenmesi 
gerekmektedir. Medya, tüm elektronik ya da dijital anlamları ve baskı ya da 
artistik görsel efektler kullanılarak oluşturulan mesajlara denir. 
Okuryazarlık, sembolleri şifreleyebilmek ve şifresini çözmek, mesajları analiz 
ve sentezleyebilme becerisidir. Medya okuryazarlığı ise medya aracılığı ile 
aktarılan sembolleri kodlayabilme ve kod çözebilme, analiz ve sentez 
yapabilme ve dolaylı mesaj üretebilmektir. 
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Medya okuryazarlığına ilişkin çalışan akademisyen ve uzmanlar temelde 
benzer olmakla birlikte çeşitli tanımlar geliştirmişlerdir. 1992’de Aspen 
Medya Okuryazarlığı Liderlik Enstitüsü Toplantısı’na katılan bilim adamları 
medya okuryazarlığını “çeşitli yapılarda bulunan medyaya erişme, analiz 
etme, değerlendirme ve yaratma yeteneği“ olarak tanımlamışlardır 
(Aufderheide, 1993). Kellner (1995) ve Share (2005) ise medya 
okuryazarlığını “çeşitli kaynaklardaki bilgiye erişim, medyadaki mesajların 
nasıl oluşturulduğunu anlama, açık ya da gizli mesajları değerlendirebilme ve 
kendi mesajlarını yaratabilme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. Renee 
Hobbs’a göre medya okuryazarlığı yazma, okuma, konuşma, dinleme, yeni 
teknolojilere erişim ve eleştirel bakış açısı ile kendi mesajlarını oluşturma 
becerisidir. Livingstone benzer şekilde medya okuryazarlığını “çeşitli 
bağlamlardaki mesajlara erişim ve bu mesajları yaratma, değerlendirme ve 
çözümleme yeteneği” olarak tanımlamıştır (as cited in Durur, 2016: 292) 
Kavramın gelişmesine öncülük eden Anglosakson ülkelerde ise medya 
okuryazarlığının eleştirel çözümleme sürecine ve kişinin kendi mesajlarını 
(basılı, işitsel, görsel, çoklu medya ile) oluşturmayı öğrenmesine gönderme 
yaptığı genel olarak kabul görmektedir. 

Kavrama ilişkin yapılan farklı tanımlar incelendiğinde medya 
okuryazarlığını yazılı ve yazılı olmayan, türlerine göre büyük çeşitlilik 
gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs.) 
mesajlara ulaşma; bunları doğru algılayabilme, çözümleme, değerlendirme ve 
kişinin yeni medya içeriklerini iletme yeteneği kazanabilmesi olarak 
tanımlamak mümkün hale gelmektedir. 

Medya Okuryazarlığı Eğitimi 

Medya okuryazarlığı eğitimi bireydeki medya okuryazarlığı ile ilişkili 
yetenekleri ve becerileri fark ettirmeye çalışan, gündelik hayatta ve dijital 
hayattaki karmaşayı ortadan kaldırarak bireysel gelişimlerde medyanın 
gücünü olumlu yönde kullanmayı öğreten ve bu alanda söz konusu kitlelere 
dijital okuryazarlık ile alt dallarını aktarmaya çalışan eğitsel bir alan olma 
özelliği taşımaktadır. Siber zorbalık, nefret söylemi, dijital okuryazarlık ve 
dijital vatandaşlık medya okuryazarlığı eğitimi kapsamı içinde yer 
almaktadır. Medya okuryazarlığı eğitimi; izleyiciyi ve özellikle bu hedef 
kitleden çocukları, gençleri medyanın zararlı etkilerinden korumayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca günümüzde kar odaklı kapitalist bir sistem üzerinde 
çalışan medya, bireyleri kolaylıkla etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptir. 
Medya okuryazarlığı eğitimi ile bu etkileme ve bağımlılık ilişkisine dair 
farkındalık yaratmak ve bu bireyin kültürel çerçevesini yeniden 
yapılandırarak gelişkin bir yurttaşlık bilinci bağlamında her türden 
hegemonik yapıya direnmesine katkı vermek de mümkün olacaktır (as cited 
in Büyükbaykal, 2018: 37). 

Alana dair çalışan akademisyen ve uzmanlar medya okuryazarlığı 
eğitimine ilişkin çeşitli yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Söz konusu yaklaşımlar 
aşılamacı, korumacı, güçlendirmeci, eleştirel ve çözümlemeci yaklaşım olarak 
başlıklara ayrılmaktadır. 
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Çalışmanın kapsamı gereği çözümlemeci yaklaşımı incelemek faydalı 
olacaktır. Medya okuryazarlığı eğitiminde araştırmacılık süreçleri büyük 
önem taşımaktadır. Bu noktada öğrencilere çözümlemeci beceriler 
kazandırılmalı ve yaratıcı yönleri harekete geçirilmelidir. Çözümleme üretim 
ile birleştirildiğinde teori uygulamaya dökülür ve böylece öğrenci bir 
diğeriyle bağlantılı doğal süreçlerde kendi öğrenme düzeyini keşfetme ve 
ifade etme imkânı yakalar (Thoman & Jolls, 2008: 39). Medya okuryazarlığı 
eğitimi öğrencilere erken yaşlarda analiz perspektifi de kazandırmaktadır. 
Çünkü öğrencilerin çözümleme becerilerinin geliştirilmesi; kitle medyasının 
toplumdaki fonksiyonu, ekonomik arka planı ve bilgi yapılarını anlamalarını 
sağlayacaktır. 

Dünyada Medya Okuryazarlığı Çalışmaları 

Medya okuryazarlığının ders olarak okutulması bu alanda atılan önemli 
adımların başında gelmektedir. Medya okuryazarlığı eğitimi süreci 
medyadaki içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi ve 
sunulan içeriği anlamanın yanı sıra değerlendirebilme yeteneğini kazandırma 
olmak üzere iki temel nokta üzerinde şekillenmektedir. Dünyanın çeşitli 
ülkeleri incelendiğinde medya okuryazarlığı derslerinin  öğrencilerin yaratıcı, 
eleştirel ve katılımcı yönlerini geliştirecek şekilde uygulama ağırlıklı işlendiği 
görülmektedir. 

İngiltere’de yürütülen medya okuryazarlığı çalışmaları özellikle eğitim 
boyutuyla dikkat çekmektedir. Ülkede medya okuryazarlığı eğitiminde film 
incelemeleri önemli yer tutmaktadır. Bu durumun oluşmasında British Film 
Instute'un etkisi görülmektedir. Kültür, eleştirellik ve yaratıcılık ekseninde 
şekillenen medya okuryazarlığı çalışmalarında medya ortamı olarak araç ve 
tür üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ancak medya okuryazarlığı dersi İngiltere’de 
zorunlu ders kapsamında değildir. Eğitim zorunlu İngilizce dersinin içinde 
verilmektedir. Medya okuryazarlığı ulusal müfredatlara müstakil zorunlu 
bileşen olarak eklenmemiştir (Share, 2006: 68).  

ABD’de medya okuryazarlığı alanında yazar, izleyici, mesaj, anlam ve 
sunum ekseninde çalışmalar yapılmaktadır. Kanada’da kültür, metin ve 
bağlam üzerinde durulurken Avustralya’da yaratıcılık ön plana çıkmaktadır. 
Öğretmenler arası iş birliği ve medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmeye 
yönelik faaliyetler Avustralya’da eğitim kültürünün bir parçası olduğundan 
ülkedeki çalışmalar verimli sonuçlar doğurmaktadır. 

Birleşik Devletler ve İngiltere başta olmak üzere, Latin Amerika ülkeleri 
dâhil tüm dünyada araştırmacılar, uygulamacılar ve değerlendirmeciler bir 
diğer ülkedeki meslektaşlarını kimi zaman izlemekte, kimi zaman da onlara 
liderlik yapmaktadırlar. Oldukça iyi organize olmuş, ulusal düzeyde homojen, 
eğitimin tüm aşamalarında medya derslerine yer veren Batı Avusturalya ve 
Kanada gibi ülkeler de bu etkileşimde önemli bir paya sahiptir (Brown, 1998: 
51-52).  

Asya ülkeleri medya okuryazarlığı alanında Türkiye gibi 2000’den sonra 
harekete geçmiş ve son yıllarda alana yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. 
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ABD’de medya okuryazarlığı ile özdeşleşen isim Renee Hobbs’a göre 
Asya’dan medya okuryazarlığı alanında akademik çalışma yapmak üzere 
ABD’ye gelen öğrenci sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. 

Avustralya medya okuryazarlığı alanında çalışmalar ve verimlilik 
açısından lider ülke konumundadır. Sebebi ise medya okuryazarlığı alanında 
uzmanlaşmış öğretmenlerin gönüllülük esaslı örgütlü çalışmalarıdır. Ülkede 
medya okuryazarlığı dersi 1990’da zorunlu hale getirilmiştir (Share, 2006: 
66). Avustralya-Viktorya Millî Eğitim Bakanlığı medya okuryazarlığı 
müfredatında yapılan çalışmaların amacına ulaşmasının üç koşula bağlı 
olduğunu belirtmiştir: Gerçekleştirilebilirlik, iddialılık ve uygunluk... 
Gerçekleştirilebilirlik; belirli süre ve koşullar sağlandığında öğrencilerin 
çoğunun başarılı olabileceğine dair gerçekçi beklentilerinin olmasıdır. 
İddialılık; ortalama bir öğrencinin yapabileceğinin biraz üzerinde öğrencileri 
kamçılayabilecek nitelikte olmasıdır. Uygunluk; sunulan öğrenme 
fırsatlarının öğrencilerin çoğunluğunun deneyimleyebileceği düzeyde 
olmasıdır. Avustralya’da medya okuryazarlığında akademik eğitim de 
oldukça gelişmiştir.  Medya okuryazarlığı, bazı üniversitelerde ders olarak 
okutulmakta ve bu derste kitle iletişimi, medya çalışmaları, kültürel 
çalışmalar adı altında bazı medya okuryazarlığı konuları yer almaktadır. Bazı 
üniversitelerde ise medya okuryazarlığı uzmanlık eğitimi bulunmaktadır.  

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Çalışmaları ve Eğitimi 

Türkiye’de medya okuryazarlığı çalışmaları ve eğitimine dair ilk adımlar 
RTÜK ve MEB tarafından atılmıştır. Medya okuryazarlığı konusunu 20–21 
Şubat 2003 tarihlerinde düzenlenen İletişim Şurası’nda dile getiren ve 
Şura’nın sonuç bildirgesinde konuya yer veren RTÜK, ilerleyen yıllarda da 
önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. 

Medya okuryazarlığı konusuna akademik alanda ilginin uyanması adına 
atılan önemli adımların başında ise 23–25 Mayıs 2005 tarihinde Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası 
Medya Okuryazarlığı Konferansı gelmektedir. Konferansın sonuç 
bildirgesinde medya okuryazarlığı ile ilgili ders açılması önerilmiş ve 
akademisyenler alan üzerinde çalışmaya teşvik edilmiştir.  

Ülkemizde medya okuryazarlığı konusunda atılan en önemli adım RTÜK-
MEB iş birliğinin sonucu olarak medya okuryazarlığının ilköğretim 
kademesinde seçmeli ders olarak kabul edilmiş olmasıdır. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu’nun bu süreçte yer alması oldukça önemlidir. Çünkü 
medya eğitimi müfredat standartlarının belirlenmesinde kullanılacak 
kıstasların doğrudan iletişim disiplini içinde temellendirilmesi 
gerekmektedir (Kotilainen, 2009: 143) . 2004 yılında Devlet Bakanlığı 
bünyesinde kurulan, ülkemizin önde gelen kamu kurumlarının, sivil toplum 
örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği Şiddeti Önleme 
Platformu’nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ilk kez ilköğretim okullarında 
medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını önermiştir. Üst Kurulun bu 
önerisi geniş kabul görerek hem Medya Alt Komisyonu raporuna hem de 
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eylem planına alınmıştır. Aynı yıl Üst Kurul tarafından Millî Eğitim 
Bakanlığı’na yazı yazılarak, okullarda medya okuryazarlığı dersleri 
verilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Yapılan ön hazırlık çalışmaları 
sonucunda, Medya Okuryazarlığı konusundaki çalışmaları yürütmek üzere 
bir komisyon oluşturulmuştur. “Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim 
Programı ve Öğretmen Kılavuzu” Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları ve İletişim Bilimleri 
akademisyenlerinden oluşan bu komisyon tarafından hazırlanmıştır. 22 
Ağustos 2006 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu arasında “Öğretim Kurumlarına Medya 
Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İş birliği Protokolü” imzalanmıştır. 
“İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” da 
31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşülerek kabul 
edilmiştir. 

Medya okuryazarlığı eğitiminde ilk pilot uygulama 2006-2007 öğretim 
yılında Ankara, Adana, Erzurum, İstanbul ve İzmir illerindeki birer ilköğretim 
okulunda gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta sosyal bilgiler öğretmenleri 
tarafından okutulan medya okuryazarlığı dersi daha sonra İngilizce, Türkçe, 
Beden eğitimi öğretmenleri tarafından da verilmeye başlanmıştır. İlköğretim 
düzeyinde medya okuryazarlığı dersi 2007-2008 öğretim yılından itibaren 
6.7. ya da 8. sınıflarda öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak eğitim 
müfredatına dâhil edilmiştir. 

Türkiye’de verilen medya okuryazarlığı eğitiminde hedeflenen gözlem, 
araştırma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, bilgi 
teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sosyal ve kültürel katılım, Türkçe’yi 
doğru ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılmasıdır.  

Türkiye’de medya okuryazarlığı çalışmalarında sivil toplum alanında 
atılan en önemli adım ise Medya Okuryazarlığı Derneği’nin kurulmasıdır. 
2017 yılının Temmuz ayında Cansu Aydemir Coşan tarafından kurulan 
Medya Okuryazarlığı Derneği alana dair ilk olması açısından önem 
taşımaktadır. Kuruluşunun ardından kısa sürede çok sayıda ilde üniversite ve 
ilk-ortaöğretim düzeyinde eğitim ve atölye etkinlikleri gerçekleştiren dernek 
RTÜK, Talim ve Terbiye Kurulu başta olmak üzere devletin ilgili kurumları ile 
temas halinde faaliyetlerini yürütmektedir.  

Türkiye’de 6, 7 ve 8. Sınıflarda İlk Uygulamalı Medya 
Okuryazarlığı Programı: İnternet Gazetesi Örneği 

Gelişen teknolojilerin doğurduğu yeni mecraların enformasyon ve bilgiye 
erişimi kolaylaştırması beraberinde yeni ihtiyaçları getirmektedir. 
Dijitalleşmenin özellikle iletişim teknolojilerinde meydana getirdiği değişim 
ve dönüşüm bireylere kullanıcı olmanın ötesinde üretici niteliği de 
kazandırmaktadır. Kitle iletişim araçları başta olmak üzere yeni medya 
olarak kavramsallaştırılan sosyal ağlardan gelen iletilere maruz kalan 
kullanıcı bireyler gerçek veya anonim kimlik kullanarak içerik 
üretmektedirler. Bireylerin katılım ve üretim eksenli çift yönlü rolü 
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beraberinde bir otokontrol gereksinimini doğurmaktadır. Bu noktada gerekli 
otokontrolü sağlayacak bir çalışma alanı olarak medya okuryazarlığı ortaya 
çıkmaktadır. Medya okuryazarlığı kavramının öneminin anlaşılması bu alana 
dair farkındalığın artmasıyla doğru orantılıdır. Bilinçli medya 
okuryazarlarından oluşan bir toplumun temelinin çocukların eğitimi yoluyla 
mümkün olduğu düşüncesinden hareketle öncelikle çocuklardaki farkındalığı 
artırmak amacıyla Türkiye’de çocuklarla yapılan ilk uygulamalı örnek olan 
“İnternet Gazetesi” projesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 2017-
2018 eğitim ve öğretim yılında özel bir eğitim kurumunda 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerinden oluşan bir grupla internet gazetesi içeriği üretilmiş ve yayına 
verilmiştir. Medya okuryazarlığının kavramsal çerçevesinden yola çıkılan 
çalışmada öğrenciler ile yürütülen uygulamanın detayları verilmiş ve 
farkındalık düzeyine olan katkısı incelenmiştir. 

Dijital bilgi toplumunda yetişen çocukların gündemi kendi sentezlerinden 
geçirerek okuyabilmesi ve farkındalık düzeyinin artması söz konusu 
uygulama çalışmasının çıkış noktasını oluşturmaktadır.2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı'nda özel bir ortaokulu çatısı altında kurulan ve İnternet 
Gazeteciliği Kulübü kapsamında geliştirilen gazetede 6, 7 ve 8. sınıflardan 
toplam 22 öğrenci aktif olarak yer almıştır. Uygulama örgün eğitim dışı ders 
saatlerinde etüt olarak her hafta 1,5 saat gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenciler için geliştirilen internet gazetesi üzerinden yürütülen medya 
okuryazarlığı eğitiminde öğrencilerin bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi farklı 
yerlerden doğrulayarak haber dilinde işleyebilme becerisinin kazandırılması 
hedeflenmiştir. Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında çalışan basın 
mensupları İnternet Gazeteciliği Kulübü’nün konuğu olarak eğitimlere 
katılmış ve tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca yine program konuğu olan 
akademisyenler Basın Etiği, Basın Kanunu ve İnsan Hakları dersleri 
vermişlerdir. Uygulamalı eğitim teorik bilgilerle desteklenerek öğrencilerin 
çift yönlü gelişiminin sağlanmasına yönelik bir eğitim ortamı 
oluşturulmuştur.  

Uygulama boyunca öğrenciler arasında adeta profesyonel bir medya 
kuruluşunda çalışıyormuşçasına “editör, görsel tasarımcı, haber müdürü” gibi 
ünvanlarla nitelendirilerek görev dağılımı yapılmıştır. Görev tanımı gereği 
hareket eden öğrenciler haber yazma ve yayınlama sürecini deneyimlemiştir. 

Öğrencilerin eğitim öncesinde ve sonrasındaki farkındalık düzeyleri ön 
test ve son test olmak üzere iki soru grubu ile ölçülmüştür. Ön test ve son 
testte yer alan sorular ve cevapları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  
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Ön test soru ve cevap tablosu 

Sorular Evet Hayır 
Medya ve medya 
okuryazarlığı nedir biliyor 
musunuz? 

6 16 

Okuduğunuz haberleri 3. 
El kaynaktan kontrol 
ediyor musunuz? 

2 20 

Arkadaşlarınızın paylaştığı 
haber ya da mesajlara 
inanıyor musunuz? 

16 6 

İzni olmadan kimsenin 
fotoğrafını paylaşıyor 
musunuz? 

20 2 

Dijital dünyada 
güvenliğiniz ve dijital 
kimliğiniz hakkında bilgi 
sahibi misiniz? 

4 18 

Bir medya aracının yayın 
organlarını ve yayın 
kurulu nasıl oluşur biliyor 
musunuz? 

2 20 

Siber Zorbalık, Nefret 
Söylemi, Dijital 
Vatandaşlık ve Dijital 
Hijyen kavramlarının 
tanımlarını biliyor 
musunuz? 

4 18 
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Son test soru ve cevap tablosu 

Sorular Evet Hayır 
Medya ve medya 
okuryazarlığı nedir biliyor 
musunuz? 

21 1 

Okuduğunuz haberleri 3. 
El kaynaktan kontrol 
ediyor musunuz? 

17 3 

Arkadaşlarınızın paylaştığı 
haber ya da mesajlara 
inanıyor musunuz? 

0 22 

İzni olmadan kimsenin 
fotoğrafını paylaşıyor 
musunuz? 

0 22 

Dijital dünyada 
güvenliğiniz ve dijital 
kimliğiniz hakkında bilgi 
sahibi misiniz? 

14 8 

Bir medya aracının yayın 
organlarını ve yayın 
kurulu nasıl oluşur biliyor 
musunuz? 

19 3 

Siber Zorbalık, Nefret 
Söylemi, Dijital 
Vatandaşlık ve Dijital 
Hijyen kavramlarının 
tanımlarını biliyor 
musunuz? 

17 5 

 

Uygulamalı eğitim öncesi ve sonrası öğrencilerin verdiği cevaplar 
karşılaştırıldığında söz konusu eğitimin (ve örnek gösterilebilecek çeşitli 
uygulamalı eğitimlerin) medya okuryazarlığı farkındalık düzeyine doğrudan 
etki ettiği görülmektedir. 

Okunan haberlerin özellikle üçüncü bir kaynaktan kontrol edilmesine 
yönelik soruya eğitim öncesinde ve sonrasında verilen cevaplar 
karşılaştırıldığında medya okuryazarlığı bağlamındaki medya eğitiminin 
araştıran ve sorgulayan bireyler yetişmesine katkıda bulunduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.  

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların hayatın merkezinde 
olduğu günümüz dünyasında fotoğraf paylaşımı büyük yer tutmaktadır. 
Bireylerin kendilerini, arkadaşlarını, yemeklerini, gittikleri mekanları ve 
çeşitli özel anlarını paylaştıkları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda söz 
konusu sosyal ağların günlük yaşama nüfuz etme düzeyleri daha belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen ön test ve son testte yer alan “izni 
olmadan kimsenin fotoğrafını paylaşıyor musunuz?” sorusuna eğitim 
öncesinde ve sonrasında “hayır” cevabının verilmesi günümüz ve gelecek için 
olumlu öngörülerde bulunmanın önünü açmaktadır.  
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Sonuç 

Dijitalleşmenin medya mecralarını dönüştürmesi ve pasif kullanıcıyı 
aktifleştirerek birer içerik üreticisi haline getirmesi bilgi paylaşımının ve 
dolaşımının saniyede milyarlara varan rakamlarla ölçüldüğü günümüz 
dünyasında bilginin güvenilirliğinin ve işlenme kalitesinin en çok tartışılan 
konuların başında gelmesi sonucunu doğurmuştur. Kaliteli içeriğin üretilmesi 
ve ulaştığı bireyler tarafından sorgulanması, çözümlenmesi, doğrulanması ve 
gerektiği şekilde anlamlandırılabilmesi medya okuryazarlığına dair bilinç, 
farkındalık ve eğitim ile mümkün olmaktadır. 

Türkiye’nin medya okuryazarlığı alanına 2000’lerin başından itibaren 
eğilmesi dünya genelinde (özellikle ABD ve Avustralya) yapılan çalışmaların 
takip edilmesini geciktirmiş olsa da aradan geçen yaklaşık 20 yılda önemli 
adımlar atılmıştır. Medya okuryazarlığı dersinin eğitim müfredatına dâhil 
edilmiş olması günümüzde yetişmekte olan çocuklar ve gelecek nesiller için 
büyük önem taşımaktadır. Akademik dünyanın da son yıllarda üzerinde 
yoğunlaştığı dijital vatandaşlık, siber zorbalık, kişisel bilgilerin korunması ve 
nefret söylemi kavramlarının yakın gelecekte çok daha önemli hale geleceği 
göz önünde bulundurulduğunda alana dair çalışmaların ve eğitimin önemi 
daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.  

Çalışma kapsamında öğrencilere yöneltilen sorulara verilen cevaplar 
uygulamalı medya okuryazarlığı eğitiminin farkındalık ve bilinç düzeyine 
doğrudan etki ettiğini göstermektedir. İnternet gazetesini oluşturma 
sürecinde öğrencilere kazandırılan bilgi işleme disiplininin aynı zamanda bir 
otokontrol mekanizmasının gelişmesine katkıda bulunması ön 
görülmektedir. Uygulamalı eğitim kapsamında editör sıfatıyla içerik üreten 
öğrencilerin günlük yaşamda birer sosyal medya kullanıcısı olarak da eğitim 
kapsamında kazandıkları hassasiyet ile hareket etmeleri ve paylaşımlarını bu 
doğrultuda gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

“Medya okuryazarlığı dersini kimler vermeli?” sorusunun cevabına dair 
tartışma yıllardan beri devam etmektedir. Akademisyenler, uzmanlar, alana 
dair çalışanlar iletişim ve eğitim fakültesi mezunlarının medya okuryazarlığı 
dersi vermesi konusunda görüş ayrılığı yaşamaktadırlar. Çalışmaya konu 
olan uygulamalı eğitimler dikkate alındığında medya okuryazarlığı dersini 
vermek için eğitim fakültelerinin verdiği formasyon eğitiminin destekleyici 
unsur olarak konumlandığı, iletişim fakültelerinin verdiği eğitimin ise ana 
unsur olarak konumlandığı görüşü güç kazanmaktadır. Medya, küresel 
dünyada çeşitli dinamikleri bünyesinde barındıran ve disiplinler arası bakış 
açısı geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle medya okuryazarlığı dersi 
veren eğitmenler (iletişim veya eğitim fakültesi mezunu olması farkı 
gözetilmeden) kapsamlı bir medya bilinci ve kültürüne sahip olmalıdır.  

Türkiye’de medya okuryazarlığı çalışmalarının özellikle ABD, İngiltere ve 
Avustralya’daki standartlara ulaşabilmesi için alana dair sivil toplum 
faaliyetleri artmalı ve resmi kurumlar ile olan iş birlikleri geliştirilmelidir. Bu 
noktada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ilk ve ortaöğretim 
kurumları arasında yoğun bir trafik oluşturulmalıdır. Üniversite eğitimi 
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aşamasına gelmiş bir bireye temel medya okuryazarlığı bilinci kazandırma 
çalışmasının başarı oranı ilk ve ortaöğretim aşamasındaki bir öğrenciye 
yönelik yapılan çalışmadan çok daha düşük olacaktır. Temel bilincin ilk ve 
ortaöğretimde kazandırılması, çocuğun gençlik dönemine bu bilinçle adım 
atması toplumun geneline dair bilinç düzeyinin artmasını sağlayacaktır. 
Çünkü söz konusu birey üniversite aşamasına geldiğinde bir medya 
okuryazarı adayı değil medya okuryazarlığı eğitimcisi adayı olacaktır. Ve bu 
noktada alana dair insan kaynağı daha verimli değerlendirilecektir. 
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 1. INTRODUCTION 

1.1. Teacher Education and Mindfulness 

The role of teachers has undergone a kind of transformation over the past 
two decades.  Teacher educators have specified three basic domains of 
professional knowledge as: content knowledge, pedagogical knowledge, and 
developmental knowledge (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Pianta, 
Hitz & West, 2010). In addition to this, some other professional development 
specialists suggested a fourth domain of skills which can be referred to as 
“professional dispositions” (Dottin, 2009). In this article, ‘mindfulness’ is 
described as a new dimension of professional disposition and should be 
treated as a skill that teachers must possess in order to cope with stressful 
situations they confront in the classroom every day and to learn to interact 
with students with emotional awareness, empathy, and mental flexibility. In 
this sense, emotional regulation is very important for the teachers for 
avoiding overstress in the classroom. It is estimated that 46% of the teachers 
leave their profession at the very beginning of their careers, especially in the 
first five years (Jalongo & Heider, 2006). However, the teachers who remain 
in the profession show symptoms of stress and burnout. Adams (2001) 
claims that many factors such as lack of respect, community concerns, and 
emotional exhaustion cause teacher burn out and stress. Research indicates a 
very significant problem that 52% of the early retirements of the teachers are 
related with the previously mentioned psychiatric disorders (Weber, Weltle, 
& Lederer, 2002,2004). That is, teachers and prospective teachers who have 
not developed ‘mindfulness’ as a habit of mind cannot display a powerful 
performance to sustain an emotionally strong classroom atmosphere for 
learning. As Frederickson, Cohn, Coffey, Pek, and Finkel  (2008) claim 
problematic health issues which are difficult to overcome by the teachers 
themselves such as stress reduction, emotion regulation and pro-social 
dispositions can be easily solved and kept under control by mindfulness 
training (MT) so that they are well-equipped for the demands of their job.   

Kabat-Zin (1994) defined mindfulness as “paying attention in a particular 
way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally” (p.4). 
Marion (1997) underlines that “mindfulness allows for compassion, tolerance 
and empathy to grow and brings us to different ways of practicing and 
teaching medicine in life-affirming ways” (p.6468). Previous studies 
emphasize that mindfulness training (MT) can improve teachers’ sense of 
well-being and teaching self-efficacy and also their classroom management 
skills by establishing positive relationships with students. That is, in 
mindfulness, attention is focused intentionally in a non-judgmental way and 
is taught via structured reflective practices (Young, 2011). Such practices 
may include meditation on present moment to bring awareness to the body, 
feelings, images and thoughts and to develop insight through literature, 
especially comparative analysis of literary texts.  
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Although mindfulness is an important discipline for the teachers’ 
developing their careers, it is not fully integrated into the ELT classroom. It 
can be assumed that mindfulness training and mindfulness awareness 
activities for teachers can be integrated into their pre-service education 
through some programs and nowadays, some mindfulness-based training 
programs for teachers have been implemented. These programs, such as 
“Mındfulness-Based Stress Reduction Teacher Training Course” (MBSR) in 
Spain help teachers to cultivate mindfulness skills and knowledge in their 
everyday lives both inside and outside the classroom.  All these programs aim 
to increase mindfulness in teachers’ personal and professional lives. 

1.2. Teacher Education and Comparative Literature 

In the field of teacher education, the basic aim of English instruction and 
curriculum has changed direction and the role of literature has become one 
of the components of English Language Teaching. The question of how 
literature should be integrated into the EFL curriculum and how it can be 
used for the benefit of students in the classroom has been a debate for the 
language educators and researchers. Here it can be claimed that literature 
has a variety of benefits which leads to an overall success in the language 
classroom. In this sense, language is a means of teaching different types of 
competencies such as linguistic, cognitive, psychological, sociological and 
cultural. Since the fundamental purpose of learning a foreign language is to 
communicate in written and oral forms, literature can be a good source to 
help students gain these communicative skills efficaciously. As Larsen-
Freeman (1986) says the language of literature has a higher-level than the 
spoken language and is more sophisticated. Also, in terms of methodology, 
literary texts reinforce language learners to have a deeper understanding, 
reaction and interpretation which leads to interaction in the classroom. With 
the use of literature, affective, attitudinal and experiential factors are at work 
as well and the motivational effect of literature relates to the learners 
personal experience (Duff & Maley, 2007).  

The idea that literature should be an integral part of foreign language 
education (Herr, 1982) has become stronger as indicated in a considerable 
number of studies such as Hoecherl-Alden (2006), and Paesani and Allen 
(2012). The reason behind this lies under the fact that literature acts as a 
powerful source that can be adapted into foreign language classes. The last 
but not the least, the use of literature in EFL classes has indispensable effects 
as Maley (1989, p.12) indicates: Interest, Non-triviality, Universality, 
Economy and suggestive Power, Ambiguity, Personal Relevance and Variety. 

All types of literature, namely, novel, short story, drama and poetry can 
be adapted into EFL classes. Since, in this study, ‘novel’ is used as a literary 
type to integrate mindfulness training into comparative literature practices 
of prospective EFL teachers, the benefits of using novels in language teaching 
should also be emphasized.  As Lenore (1993) and Mengü (2002) indicate in 
the following diagram, literature: 
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As mentioned in the diagram, many EFL professionals and teachers 
believe that the use of literature in language teaching is worthy of concern. 
For this reason, the practical and beneficial attributions of literature should 
be integrated into the curriculum of prospective EFL teachers. And one of the 
powerful ways to understand why language teachers should use literature in 
language teaching is highlighted with comparative literature analysis.  

In life, whether consciously or unconsciously, we compare everything 
with one another. That kind of a perspective helps us to enrich our way of 
interpreting everything we encounter. As Brown (2013) says “comparison is 
both an action and its outcome - making a comparison can refer both to the 
process of comparing and to the description of this process and its result 
(one cannot be described without the other)” (p.72). In relation with this, it 
can be assumed that comparative literature inherently encourages us to 
become active participants while analyzing a literary text as it encapsulates 
both the action and the outcome. In today’s global world, everything is 
connected with each other just like the literary works. Mathew Arnold, who 
coined the term ‘Comparative Literature’ in his inaugural lecture at Oxford 
University in 1857 states: 

‘Everywhere there is connection, everywhere there is illustration. 
No single event, no single literature is adequately comprehended 
except in relation to other events, to other literature’. 

Especially in twenty-first century, because of globalization, social media 
and advancements in technology, not only literary works which belong to 
different cultures but also social life of different countries are somehow 
integrated with each other.  According to Henry Remak comparative 
literature “is the comparison of one literature with another or others, and the 

A 

• stimulates the imagination and promotes creative thinking  

• develops critical thinking skills 

• enlarges leaerners' world views about different cultures  

B 

• promotes language development 

• strengthens  learning retention by involving the senses 

• makes students feel themselves comfortable and free 

• acts as aperfect  vehicle to help to help students understand position of  themseves as well as the 
others by transfering gained knowledge to their own world. 

C 

• ıncreases empathy and awareness of others 

• fosters peer respect  

• reinforces positive self-concept 

• helps students coming from various backgrounds communicate with each other 
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comparison of literature with other spheres of human expression” (1971, 
p.1).  Aldridge (1969) also states that comparative literature promises “a way 
of looking beyond the narrow boundaries of national frontiers in order to 
discern trends and movements in various national cultures and to see the 
relation between literature and other spheres of human activity” (p.1).  It can 
be stated that the nature of comparative literature successfully fits in with 
the social structure of today’s world as it is a melting pot of differences. As 
indicated by Richard Rorty: “Good criticism is a matter of bouncing some of 
the books you have read off the rest of the books you have read.”

 
(2006, p.64)  

It is not a coincidence that among the literary circle, comparative 
literature studies have become widely popular in recent years.  In Turkey, 
comparative literature studies first began in Department of French Language 
and Literature and later integrated into Turkish literature departments 
(Enginün, 1990). For a very long period of time, the discipline could not grow 
hastily. With the beginning of twentieth century, many government and 
private universities in Turkey supported the founding of comparative 
literature departments. It can be claimed that the social, economic and 
psychological elements in the world directly affect the need of a literature 
which supports a comparative analysis of different cultures. One of the most 
powerful sides of comparative literature studies is the fact that in order to 
analyze differences and similarities, the reader and the researcher have to 
focus on sociological, historical, psychological and economic elements that 
affect the characters in the literary works. Therefore, just like a sociologist 
we need to interpret the texts from a third gaze that supports objectivity, 
tolerance to differences, empathizing with others, understanding the 
sociological contexts and critical thinking. That kind of a reading process 
suits well to reader-response criticism: 

‘As its name implies, reader-response criticism focuses on readers’ 
responses to literary texts. Reader-response criticism is a broad, 
exciting, evolving domain of literary studies that can help us learn 
about our own reading processes and how they relate to, among other 
things, specific elements in the texts we read, our life experiences, and 
the intellectual community of which we are a member.’ (Tyson, 1999, 
p. 153) 

In a similar vein, according to Rosenblatt,  

‘a text is not an autotelic artefact, and there are no generic literary 
works or generic readers. Instead, there are millions of potential 
individual readers of the potential millions of individual texts. 
Readers bring their individual personalities, their memories of past 
events, their present concerns, their particular physical condition, and 
all of their personhood to the reading of a text. Rosenblatt asserts the 
validity of multiple interpretations of a text shaped not only by the 
text but also by the reader.’ (quoted in Bressler, 2007, p.78) 

One of the merits of comparative literature is its embracing power of 
various disciplines which enables the reader to have flexibility and to analyze 
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the text according to her own intuitive power. Although there are various 
approaches of evaluation, eclectic analysis is one of the best ones for 
comparative literary studies. As it encompasses, psychological, historical, 
social and economic aspects of a literary work it allows the reader to feel free 
while analyzing the text. For this reason, ‘eclectic method’ is chosen.  

It is evident that many researchers give attention to the lack of 
mindfulness training incorporated in language teaching and language teacher 
education. And most of the educators still deny the potential of comparative 
literature as a medium to fill in this gap. Giving the limited number of studies 
conducted on the issue, the current study aims to investigate whether 
mindfulness training can be integrated into comparative literature practices 
of prospective EFL teachers. 

1.3. The Comparative Analysis of the Selected Novels Pride  
         and Prejudice and The Scarlet Letter 

The Scarlet Letter and Pride and Prejudice have been regarded as one of 
the classics of British and American literature. Although they were written 
centuries ago, they are still popular among the literary circle as they 
successfully reflect the contradictions of human nature which prevents them 
to live at the moment without having a judgmental manner. The novels are 
selected for the study as both of them encompass the idea that overcoming 
society’s oppression, the character’s ego, pride, judgmental-manner, 
discrimination and class-consciousness will lead to the development of 
mindfulness in prospective EFL teachers. 

PRIDE AND PREJUDICE & THE SCARLET LETTER 

Pride and Prejudice takes place in 19th century British culture. The story 
is about a young lady Elizabeth Bennet from middle class and the aristocratic, 
handsome, wealthy lawyer Mr. Darcy both of whom become the victim of 
pride, prejudice and class-consciousness. While at the beginning of the novel 
the oppression of societal norms forces them to interpret each other 
mistakenly, at the end of the novel both achieve to overcome these and 
decide to marry. On the other hand, The Scarlet Letter takes place in Boston 
in the 18th century American Puritan culture which signifies oppression, 
restriction and captivation of individual freedom. Hester Prynne is a young 
woman who is accused of having an adulterous affair and is publicly 
ashamed. She is forced to wear a scarlet letter ‘A’ on her bosom in order to 
intensify her public shame. However, when the story unfolds, the society who 
punishes Hester and her infant Pearl, begins to interpret the letter ‘A’ not as a 
symbol of adultery but as ‘art’, ‘angel’, ‘America’ and finally ‘Arthur’ who is 
the father of the baby. Arthur Dimmesdale, the Reverend, symbolizes the 
immorality and hypocrisy of Puritan culture and finally confesses his sin and 
dies on the scaffold.  
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Table 1. Pride and Prejudice 

DEEPER UNDERSTANDING ACHEVEMENTS 

Judgement and Prejudice Empathy and Non-Judgmental Manner 

Class Distinction (consciousness) 
Stereotyping  
Ego and Pride 
Oppression of Society 

 
Mental Flexibility and Non-Judgmental 
Manner 

Self-Reliance / Self-Education Self-efficacy 
Social Connection 

Marriage Enriched Interpersonal Relations  

The Distinction between Pride and Vanity Being free of Society’s shaping us 

 

Table 2. The Scarlet Letter 

DEEPER UNDERSTANDING ACHEVEMENTS 

Judging / Punishing others Forgiveness 

Sin  
Harsh Judgement 

 Mercy 

Discrimination Acceptance 

Memories Living in the present 

 

In the tables above, the underlying themes in both novels are 
underpinned under the column ‘deeper understanding.’ To make this 
understanding better, selected quotations from both novels are interpreted 
briefly. The selected quotations also shed light upon the increase of pre-
service English teacher’s mindfulness which are shown as ‘the achievement 
column’ in the tables.  While analyzing the literary works in class, students 
especially focus on the following quotations which encourages them to 
develop emotional awareness, empathy, creativity, mental-flexibility, non-
judgmental manner, sense of well-being, self-efficacy, social connection and 
enriched interpersonal relations.  
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‘It is a truth universally acknowledged, that a single man in 
possession of a good fortune, must be in want of a wife.’- Narrator: 
Chapter I, p. 2. 

These are the opening lines of the novel Pride and Prejudice. Jane Austen 
underlines a social reality that young men having a large fortune have always 
been oppressed to marry in order to be complete in life. 

 ‘Pride...is a very common failing, I believe. By all that I have ever 
read, I am convinced that it is very common indeed; that human 
nature is particularly prone to it, and that there are very few of us 
who do not cherish a feeling of self-complacency on the score of some 
quality or other, real or imaginary. Vanity and pride are different 
things, though the words are often used synonymously. A person may 
be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of 
ourselves, vanity to what we would have others think of us.’- Mary 
Bennet: Chapter 5, p. 24. 

Jane Austen focuses upon the complexity of human nature exemplified 
through ‘pride’ which directly affect their choices in life. It turns into 
something impossible to live outside the cultural norms shaped by their 
families and friends. 

‘Happiness in marriage is entirely a matter of chance. If the 
dispositions of the parties are ever so well known to each other or 
ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the 
least. They always continue to grow sufficiently unlike afterwards to 
have their share of vexation; and it is better to know as little as 
possible of the defects of the person with whom you are to pass your 
life.’ – Charlotte: Chapter 6, p. 27. 

This quotation indicates misinterpretation of marriage as being just a 
means to an end. The society forces women to give much affection to their 
husbands which in turn causes men to expect more from their views.   This 
underlines the major theme of the novel that is women were not independent 
in that era unlike the women of today. 

 ‘My good opinion once lost, is lost forever.’- Mr. Darcy: 
Chapter 11, p.71. 

This quotation is one of the most significant quotations which illustrate 
how pride of an individual prevents him from questioning his own self-
perception. 

‘How despicably I have acted! I, who have prided myself on my 
discernment! I, who have valued myself on my abilities, who have 
often disdained the generous candor of my sister, and gratified my 
vanity in useless or blamable mistrust! How humiliating is this 
discovery! Yet, how just a humiliation! Had I been in love, I could not 
have been more wretchedly blind! But vanity, not love, has been my 
folly.’- Elizabeth: Chapter 36, p. 259. 
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This quotation is a kind of indication of how Pride and Prejudice may 
affect an individual’s judgement of other in a negative manner. 

 ‘I have been a selfish being all my life, in practice, though not in 
principle. As a child I was taught what was right, but I was not taught 
to correct my temper. I was given good principles but left to follow 
them in pride and conceit. Unfortunately, an only son (for many years 
an only child), I was spoilt by my parents, who, though good 
themselves (my father, particularly, all that was benevolent and 
amiable), allowed, encouraged, almost taught me to be selfish and 
overbearing; to care for none beyond my own family circle; to think 
meanly of all the rest of the world; to wish at least to think meanly of 
their sense and worth compared with my own. What do I not owe 
you! You taught me a lesson, hard indeed at first, but most 
advantageous. By you, I was properly humbled. I came to you without 
a doubt of my reception. You showed me how insufficient were all my 
pretensions to please a woman worthy of being pleased.’- Mr. Darcy: 
Chapter 58, p. 455. 

This quotation is a journey towards self-discovery as the character 
realizes that his class prejudice overshadows his judgement. In addition, he 
acknowledges that a person’s manner is more important than a person’s 
social status. Mr. Darcy’s self-awareness will help him to be a happier man. 

In addition to the selected quotations in this novel, the ones in The Scarlet 
Letter also empower students’ mindfulness training.  

‘The magistrates are God-fearing gentlemen, but merciful 
overmuch,—that is a truth," added a third autumnal matron. "At the 
very least, they should have put the brand of a hot iron on Hester 
Prynne's forehead. Madame Hester would have winced at that, I 
warrant me. But she,—the naughty baggage,—little will she care what 
they put upon the bodice of her gown! Why, look you, she may cover it 
with a brooch, or such like heathenish adornment, and so walk the 
streets as brave as ever!’ Chapter 2, p. 78. 

In this quotation, it is believed that society’s labelling Hester as a sinful 
character is a merciless act. While the society supports the execution of 
Hester, the voice of the conscience tells the opposite.  

‘Ah, but, interposed, more softly, a young wife, holding a child by 
the hand, "let her cover the mark as she will, the pang of it will be 
always in her heart.’ Chapter 2, p. 78. 

Instead of living according to the norms of the society, Hester lives 
according to her own truths and criticizes herself. This self-criticism leads to 
personal development through ignoring judgmental attitude of the society. 

‘It was none the less a fact, however, that, in the eyes of the very 
men who spoke thus, The Scarlet Letter had the effect of the cross on 
a nun's bosom.’ Chapter 13, p. 244. 
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The scarlet letter ‘A’ is the flesh and blood symbol of society’s judgmental 
manner. However, when the story unfolds the definition of the letter changes 
as society’s perception of Hester changes. 

Table 3. The transformation of The Scarlet Letter 

 

 

2. METHOD 

This study presents findings gathered from qualitative data only. 
Participants for this study consisted of 35 senior pre-service English 
language teachers from a comprehensive state university in Turkey. Within 
the scope of this study, the pre-service English language teachers were 
instructed to analyze literary texts from Pride and Prejudice and The Scarlet 
Letter comparatively during the 2018-2019 fall semester within the 
framework of the course entitled Selections from British Literature. A five-
week syllabus was organized in order to develop the social well-being and 
professional identity of the participants the aim of which was the 
mindfulness training. The comparative analysis of the selected novels 
focused upon the development of emotional awareness, empathy, creativity, 
mental-flexibility, non-judgmental manner, sense of well-being, self-efficacy, 
social connection and enriched interpersonal relation of the prospective 
English Language teachers.  

For the present study, 18 participants out of 35 volunteered to be 
interviewed. Their ages ranged between 22 and 24. The researchers 
conducted 45-minute semi-structured interviews with the participants. 
During the interviews, the following questions were directed to the 
participants: 

1. How do you think the comparative analysis of the literary texts 
contributed to your social life, mental health and your psychological 
well-being? 

2. How do you think the comparative analysis of the texts contributed to 
your teaching profession? 

"A" 

"ADULTER
Y" 

ANGEL 

AMERICA 

ARTHUR 

ART 
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All interviews were transcribed verbatim and corresponding written 
texts were created. Data analysis followed Creswell’s (2002) strategy for the 
coding process. In subsequent analyses, these codes were reduced to a few 
major themes through the process of eliminating redundancies and codes 
that could not be conveniently categorized. 

Each week the participants were asked to make a research about the 
points the instructor required them to do as listed below: 

1st week: Comparative Literature Studies 

2nd week: Mindfulness 

3rd week: Pride and Prejudice 

4th week: The Scarlet Letter 

5th week: Comparative analysis of the two novels to explore mindfulness 

During this period of five weeks, the participants were asked to do 
presentations, pair work, literature circles and research. 

3. FINDINGS 

As a result of the comparative analysis of the two novels, four themes 
emerged from the data collected. These included: mental flexibility and non-
judgmental manner, forgiveness-mercy / enriched interpersonal relations, 
being free of society’s shaping us and living in the present. The themes which 
are explored contributed to the development of mindfulness training of the 
pre-service EFL teachers. 

Mental Flexibility and Non-Judgmental Manner 

In the quotations below the participants reflected their views about the 
theme mental flexibility and non-judgmental manner. A male participant 
expressed his appreciation of the novel and the experience he gained: 

 “After reading Darcy’s and Elizabeth’s story I realized that I did 
the same thing for many times in my life. I mean, I gave great 
importance to first impression and judged people according to their 
outlook. Now I realize that this is one of the main problems of my 
life and honestly while choosing friends, my family relations and 
many other choices are shaped by my prejudice. I generally used to 
put people into certain forms but, Darcy’s and Elizabeth’s 
transformation impressed me and I saw that being free of 
categorizing people according to my judgements help me to have a 
relaxed life. When I think about Hester’s story my enlightenment 
deepens. I asked myself: “How many times in your life you judge 
individuals like this without understanding how they feel and how 
much pain they experience. I think that I was blind in my social 
relations.” 
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One of the female participants, as illustrated by the quotation below, 
underlined the significance of minimizing their judgmental-manner towards 
their students resulting in mental flexibility: 

 “After analyzing the texts comparatively, I realized that I was 
merciless. How about my teaching career? The analysis of the texts 
helped me a lot because now I can see that being a teacher means 
being free of judgements and pride. My students’ emotional states 
and personalities will vary and these will affect the methodologies 
and approaches I will use in the class. All these will also shape my 
behaviors in a positive way so that teaching will be long-lasting and 
the classroom environment will be safe.” 

Forgiveness-Mercy / Enriched interpersonal relations 

Another important theme emerged from the interviews is Forgiveness-
Mercy /Enriched interpersonal relations which is stressed by a female 
participant. She said that perceiving differences as normal and being merciful 
are very important in establishing interpersonal relations and this perception 
leads to being an objective teacher.  

“After reading Elizabeth’s, Darcy’s and Hester’s stories I began 
to think that differences are simply creations of human mind. 
Acceptance and mercy are the things I should look for in my 
relations. As a teacher the comparative analysis contributes to my 
point of view in life. I promised myself to be objective as a teacher 
as If I do not judge my students I can be a good teacher.” 

A male student, likewise, emphasized that living in the present sustained 
mental flexibility and comfort both in social and professional life. 

 “After the analysis of the texts, I put myself in Elizabeth’s, 
Darcy’s and Hester’s shoes. I immediately thought that there are 
many people in my life whom I can never forgive. But I see that to 
forgive someone can save my life as I can live in the present instead 
of living in the past. It is a kind of mental flexibility and comfort in 
life. The characters forgive each other and they are happy in the 
end. They became an example for me. I realized that I spent so much 
time thinking about past but the fault is mine. I decide to learn how 
to forgive. That kind of an awareness can also help me in my 
professional life because as a teacher I should be emphatic, tolerant 
and live at the present moment instead of focusing problems in life.” 

Being free of Society’s shaping us 

In the following quotations, two female participants focused on the theme 
of being free of society’s shaping us. They indicated that the comparative 
analysis of the literary texts awakened them to society’s pressure upon their 
choices in life including career, relationships, etc…:  

“The comparative analysis of the literary texts strengthened my 
weak points in life. The society that punishes and judges Hester is 
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the one that has shaped me too. I turn back to past and ask myself 
“How many individuals are there in your life whom were judged by 
you so many times just because they are different form you?” The 
answer shocked me because I realized that I generally judge other 
people because of the pressure of the society. I did not know that 
society is in control of my interpretation of others. The society in 
which Elizabeth and Darcy lives is very close to mine. Social status 
and financial differences are important factors for building 
relationships.” 

 “In Hester’s story punishment of the society reminded me of my 
attitude towards other people whom act differently than me. This 
thrilled me because as a teacher this would ruin my objectivity 
towards my students. I even thought that the assessment process 
would also be affected by this.” 

Living in the present 

The last theme, namely living in the present, strengthened the 
participants’ ability to cope with stress by living in the present moment that 
resulted in building good relations with their students and their colleagues.  

“The comparative analysis of the texts has broadened my view 
and I see that British and American cultures are not different from 
ours and people are just people everywhere. In the stories I see how 
they ruin their lives due to their Pride and Prejudice. I question 
myself too. I ruined my life in many ways, I cannot live at the 
present, I judge other people and instead of understanding them I 
judge them. If I want to be a good teacher, I should learn how to 
purify myself from these. In order to build good relations with my 
students and my colleagues I should be less stressful and live in the 
present moment. I promised myself to forget negative events that 
had happened both in the class and in the teacher’s room. This 
would help me to focus on my present moment instead of thinking 
about past regrets or future anxieties.” 

 “When I compared the two novels I found out that in order to be 
successful as a teacher I should learn stress management. 
Judgmental manner, thinking about society’s pressure are all 
sources of stress for the teacher. Overcoming all these factors, could 
make me a more tolerant and emphatic teacher who has strong 
interpersonal relations. I think that these will lead to enjoy my 
classroom hour which would result in student motivation and 
efficacy.” 

The semi-structured interviews revealed the pareticipants’ inner 
thoughts and emotions which had been developed through comparative 
analysis of the literary works they studied. This led to the development of 
habits of mind through the practice of mindfulness, a practical way of living 
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in the present moment in a non-judgmental way that facilitates emotion 
regulation, stress reduction and strong social relation. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

In today’s world, teachers are surrounded by different types of 
interactions with their colloquies, administrators, students and their parents. 
These interactions necessitate important attentional and emotional 
resources and their control through habits of mind. Teachers and prospective 
teachers who have not developed ‘mindfulness’ as a habit of mind cannot 
respond to students’ needs and cannot show empathy, mental flexibility, 
emotional awareness and non-judgmental manner (Marzano, Marzano & 
Pickering, 2003). In the classroom context, teachers must express a range of 
socially appropriate emotions, at the same time, they must control their 
stress levels and emotional exhaustion.  As many researchers indicate 
teachers early in their careers and prospective teachers abandon the 
profession in the early years of their jobs. Surprisingly, none of the teacher 
education programs currently make them ready for developing habits of 
mind (Jennings & Greenberg, 2009). As Jennings (2009) points out: 

 ‘We ask an awful lot of teachers these days…Beyond just 
conveying the course material, teachers are supposed to provide a 
nurturing learning environment, be responsive to students, parents 
and colloquies, juggle the demands of standardized testing, coach 
students through conflicts with peers, be exemplars of emotion 
regulation, handle disruptive behavior, and generally be great role 
models; … the problem is we rarely give teachers training or 
resources for any of them’ (p. 1).  

For this reason, teacher educators in the education faculties should focus 
on mindfulness training so as to prepare prospective teachers to cope with 
the demands of their jobs. This training will probably help prospective 
teachers to reach their full capacity to create an emotionally supportive 
classroom atmosphere for foreign language learning in the classroom.  

The researchers in this study focus on the importance of mindfulness 
training and claim that comparative literature studies at university level in 
educational faculties enable prospective teachers to analyze differences and 
similarities between cultures through studying specific novels chosen from 
British and American literature. With the use of ‘eclectic method’, the 
participant prospective teachers of ELT analyzed the selected novels Pride 
and Prejudice and The Scarlet Letter to underpin the contradictions of human 
nature which hinders them from living at the moment, having non- 
judgmental manner and being not prejudiced therefore leading a life without 
stress and maintaining an emotionally supportive classroom.   

As a result of the interviews conducted with the prospective EFL 
teachers, striking findings emerged which verify the idea that through 
comparative literature studies prospective EFL teachers’ mindfulness can be 
developed. The participants’ interviews resulted in four themes each of 
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which revealed their positive changes and attitudes after they had analyzed 
the texts comparatively. The first inference drawn from the interviews is 
gaining ‘mental flexibility and non-judgmental manner’. Participants mention 
that labelling other people has tremendous negative effects both on their 
social and professional lives as this affects them while choosing friends, 
partner, job, etc. Especially, in professional life the participants strictly 
underline how judgmental manner results in negative social relations with 
colloquies and an unhealthy communication with the students in the school 
setting. The participants further connect this with the idea that having 
judgmental manner leads to a stressful social and professional life. Most of 
the participants identifies this with the necessity of a teacher’s must have 
which is mental-flexibility. According to the participants’ responses, the 
ability to develop mental-flexibility is crucial for understanding the 
emotional states and personalities of the students in the class which in turn 
shapes their choice of methodologies and approaches they apply during the 
teaching process.  

The second inference drawn from the participants’ responses is 
‘Forgiveness-Mercy and Enriched Interpersonal Relations.’ Participants state 
that differences among people are just the creations of human mind. As they 
began to accept people as they are, they promised themselves to be as 
objective as possible in their private lives as well as in their teaching careers. 
Forgiving someone by focusing on the present rather than living in the past 
enriched their interpersonal relationships. The virtue of forgiveness created 
a kind of awareness in the participants which resulted in empathy, tolerance 
and living in the present instead of focusing problems in life. They further 
mentioned that after having analyzed the characters in the texts 
comparatively they realized that forgiveness is not a weakness but a virtue 
that encourages the development of mental-flexibility.  

The third theme that stems from the interviews is ‘Being Free of Society’s 
Shaping Us.’ The participants realized that society has unconsciously shaped 
their lives just like it does in Hester’s and Elizabeth’s story.  They generally 
associated themselves with the characters whom are trying to be suppressed 
and shaped by the society. By making a comparative analysis of the texts, 
they released themselves from this ill idea that society is a big pressure 
shaping their lives. They generally associate this idea with the relationship 
between themselves and their students whom will come from different social 
classes and financial backgrounds. They highlighted the idea that being free 
of society’s shaping them strengthened their capacity to be objective which 
directly affects the assessment process at school. 

The last but not the least, the fourth theme emerged from the interviews 
is ‘Living in the Present.’ The participants understood the value of living in the 
present moment and not focusing on the past so that they would become less 
stressful by forgetting what they experienced before.  They found out that 
stress-management is a vital skill that all teachers should possess.  
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In a nutshell, the present study aimed to integrate mindfulness training 
into comparative literature practices of prospective EFL teachers by 
suggesting a new direction to teacher education. Although comparative 
literature studies is not included in the ELT curriculum, it can be suggested 
that the benefits of using it to improve prospective EFL teachers’ emotional 
awareness, empathy, creativity, mental-flexibility, non-judgmental manner, 
sense of well-being, self-efficacy, social connection and enriched 
interpersonal relation may contribute to their social life, mental health, 
psychological well-being and professional life positively. Practicing 
mindfulness through comparative literary studies will help teachers to find a 
way to transfer this skill into their classroom environment to have mental 
flexibility and non-judgmental manner and to maintain better interpersonal 
relationships. Mindfulness training is a practical tool which will assist 
prospective EFL teachers’ well-being both in their professional and social life.   
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1. Introduction: 

With the widespread use of the Internet, the number and quality of 
applications offering practical solutions in all areas of life are increasing. One 
of these application areas is the electronic commerce that eliminates the 
need for physical transportation and provides great convenience to users. 
Moreover, developing e-commerce applications caused many new concepts 
to enter our lives. One of these is the block chain technology and crypto 
currency concept which has deeply affected the economic world and has 
become more widespread in recent years. 

Throughout history, the means of payment have emerged in many 
different ways. The reasons and results of the changes in payment tools have 
been the subject of many studies. Money was first used as a means of 
exchange. From the exchange method used for the exchange of goods and 
services, to commodity money, then to gold / silver, then to gold-worthy 
papers, from there to the gold-based, trust-based reputable money, the 
evolution of money is moving towards digital and virtual money. Humanity 
continues to abolish the money as a means of exchange in parallel with its 
economic, scientific and cognitive development. Bitcoin, in 21st century, is 
one of the most extreme examples of where the money concept comes up. In 
this process, we see crypto money and virtual money systems as the most 
recent example of money today. It is thought that the innovative approaches 
underlying this technology will be able to be used in different areas in the 
future like health, culture, and banking (Çarkacıoğlu, 2016). 

Money is not only the building block of the financial system, but also a 
phenomenon in our commercial relations. (Aslan, 2018). There are many 
different ideas in the historical process of money and we can reach the 
definition of money by looking its functions (Aldemir, 2018). However, the 
most used explanation is an exchange tool; It is the tool that enables the rapid 
creation of sales of goods and services. Money is a value standard; intangible 
and intangible assets are connected with it. Money has changed for years, 
although there is no change in its functions. As it is known, the old people 
traded through barter. Unfortunately, since there was no common value unit, 
there were various problems in the exchange of services. During time, many 
tools (such as sea shells, copper, gold and silver coins) have emerged. The 
human being, which has changed in time, has combined money with 
technology. Today, we do not carry physical money thanks to credit cards. 
Also thanks to mobile banking, trade is now in our hands. But these ways 
confronted various abuses. Although various defences were developed, but 
we could not prevent well yet (Aslan, 2018) and humanity was now 
acquainted with crypto coins and people earned lots of  minutes by crypto 
coins. 

In this study, the literature on the subject will be analyzed and the 
concept of block chain technology and crypto currency, which has become an 
important trend of the last period, will be explored in detail. In addition, the 
effects and application areas of this new concept, which has become 
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increasingly important and becoming a common tool of e-commerce, on the 
world of economy will be discussed and the results will be interpreted. 

2. Digital Money and Virtual Money Concept:   

Firstly, we can explain the concept of digital money. Digital coins are a 
kind of money that is electronically stored and transferred. That is, digital 
currency in our bank account is a representation of money. First of all, in the 
late 1980s, it was the first example of electronic payments to buy money on 
smart cards and to buy fuel with these money to protect truck drivers and 
gas stations from theft at midnight in the Netherlands. At the time, a retailer 
named Albert Heijn was pressuring banks to make direct payments from 
their customers' bank accounts. As a result, the POS (Point Of Sale) devices, 
which are now known to everyone, have emerged (Griffith, 2014). As a result, 
digital currency in our bank account is the representation of paper note. 
Since Banks are everywhere, always ready, the prevalence of electronic 
money, the almost complete removal of physical money, so the difference 
between digital money and real physical money is about to eliminate 
(Çarkacıoğlu, 2016). 

DigiCash is the first centrally managed cryptographic electronic payment 
system developed by American encryption software expert David Chaum. 
The main advantage of Digicash is that it provides users with anonymity. 
DigiCash was not literally a currency, however, it was a tool that made the 
transfer transactions between the parties confidential and reliable.  The 
company went bankrupt in 1998 due to wrong decisions (Griffith, 2014). 
After the bankruptcy of DigiCash the other electronic payment systems such 
as First Visual and PayPal came into play.  

Virtual Money can be defined as a digital representation of value that is 
issued and controlled by its developers, and used and accepted among the 
members of a specific (virtual) community. Unlike regular money, it is relying 
on a system of trust and not issued by a central bank or other banking 
authority (Banking and Insurance, 2015).  

According to the European Central Bank's definition in 2012, virtual coins 
are digital coins, which are not regulated, are generally adopted and used by 
limited virtual group members,  and controlled by its developers. According 
to the definition revised in February 2015, the virtual currency is a digital 
representation of a value that can be used instead of money in some cases, 
although it is not issued by any central bank, credit institution or e-money 
agency (Çarkacıoğlu, 2016). 

Frequently, digital and virtual coins are mixed with Bitcoin and its 
derivatives. Digital and virtual currencies other than bitcoin and its 
derivatives are not currency in themselves, they are based on the national 
currency of the country they represent and can be regulated and controlled 
by the central authorities of that country. However, bitcoin is a spontaneous 
currency, and cannot be regulated and controlled by any central authority 
(Parker, 2014). 
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3. The Cryptocurrency Concept and The Bitcoin: 

In order to understand crypto coins, it is necessary to understand the 
history of money and the use of Western Union telegraph systems, ATMs and 
internet banking. The adventure of crypto coins started with internet 
banking which was first used in 1994 (Birch, 2017). First, a financial program 
called Microsoft Money was written. Thanks to this program, thousands of 
people have access to bank accounts easily. In October 1994, Stanford 
Federal Credit Union became the first financial institution in the US to 
provide services to all its customers through its website. A year later, the 
Bank became the first bank to offer customers access to their online accounts 
and the other banks wanted to follow it. The evolution of internet banking 
continued with NetBank, the first successful internet bank established in 
1996 and closed in 2007. Internet banking in the 2000s appealed to 80% of 
American people. In 2001, Bank of America became the bank with more than 
3 million online banking customers. The advantages of Internet banking have 
begun to use more people. In 2009, Ally Bank was established as a bank that 
only serves customers over the internet. When people were looking for 
internet banking, bank branches were closed in America (Aldemir, 2018). 

When Apple introduced iPhone in 2007, mobile banking emerged. 
September 15, 2008, 1929 after the great crisis in the history of the world's 
most severe economic crisis as the day passed. Lehman Brothers, one of 
America's largest investment banks, has declared bankruptcy, and the entire 
world face with the crisis. After the financial crisis, in 2008, Satoshi 
Nakamoto, whose real identity is a mystery, published an article called 
“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Satoshi Nakamoto stated 
the basic need in the article as follows: 

“Shopping on the Internet is almost entirely dependent on financial 
institutions that process electronic payments as a reliable third party. 
Although this system works quite well for most processes, it still has the 
weakness of being a model based on trust. Since financial institutions cannot 
avoid mediation in disputes, the irreversible transactions are not really 
possible. The expense of the mediation service raises transaction costs and 
prevents small payment transactions because it limits the smallest amount of 
transactions possible; furthermore, it is even more costly to avoid 
irreversible payments for irreversible services. With the possibility of 
returning the process, the need to trust also increases. Sellers should look at 
their customers with suspicion and force them to give more than the 
information they may need. A certain percentage of fraud is considered 
inevitable. These costs and payment uncertainties can be eliminated by the 
use of physical money in face-to-face shopping, but there is no mechanism to 
pay through a communication channel without a trusted third party. It is an 
electronic payment system based on cryptographic evidence instead of trust 
that we need, and where two parties can trade directly with each other 
without the need for a third trusted person. Transactions close to impossible 
to return will protect sellers from fraud. Routine depository mechanisms to 
protect buyers can be easily implemented. In this article, we propose a 
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solution to the problem of repetitive spending by using a distributed time-
stamp server to provide an account of the historical sequence of transactions. 
The system is safe as long as the honest nodes collectively have more CPU 
power than the aggressive nodes” (Nakamoto, 2008) 

Crypto currencies have emerged as a financial system that can work 
without the need of a common agent that the parties trust, and that no one is 
under control and with the promise of making money with zero cost (Güleç, 
2018). Crypto money is a math-based, decentralized translated currency that 
is protected by encryption. With encryption, these funds aim to create a 
decentralized, secure information economy. Re-encryption is required to 
transfer this money to another. The security, accuracy and balance of crypto 
coins are provided by a network. People who protect the network allocate a 
certain fee to each of the crypto money generated. (F.A.T.F, 2014). 

A cryptocurrency is a medium of exchange like normal currencies such as 
USD, but designed for the purpose of exchanging digital information through 
a process made possible by certain principles of cryptography. Cryptography 
is used to secure the transactions and to control the creation of new coins. 
The first cryptocurrency to be created was Bitcoin back in 2009. Today there 
are hundreds of other cryptocurrencies, often referred to as altcoins 
(Graydon, 2014). 

The cryptology is the simplest definition for the encryption unit. It 
includes all the methods used for the rapid and safe relocation of transfers 
between the parties. There are two types of cryptology which are linear and 
wave encryption (Durbilmez, 2018). 

Both encryption and decoding process that carries out a single defined 
password value, the encryption technique called Linear encryption. The 
cryptographic theory using the two separate keys that encrypt and perform 
the decoding process is called Wavy encryption. 

The most common cryptological summarizing function is SHA-256, which 
is also used in Bitcoin production. Using this function, the results are 
generated in the form of a string consisting of 256 bits or 256 consecutive 
zero or multiple, regardless of the length of the input. In terms of ease of 
reading, they are usually written in groups of four and with a sixteen system 
(Carkacıoglu, 2016). 

Developing technology changes human life. The researchers can watch, 
listen people who live in far away who want a money that is untouchable. 
There were so many attempts to create electronic money. For 20 years 
maybe more, people always think to establish a cash which was valid on 
internet like b-money. At the end a man announced he did it.  As a first 
cryptocurrency bitcoin was developed in 2009 by Satoshi Nakamoto. Also it 
was shared as an open source network This network moves through a 
conceptual platform similar to end-to-end encrypted file sharing platforms. 

As stated, first developed cryptocurrency was Bitcoin in 2009. Bitcoin 
that is often called the first cryptocurrency has enjoyed a huge success with 
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the capital market reaching 10 billion dollars in 2016 (Zheng et al., 2018). It 
was established by group of engineers so there were not influence from law 
and regulations from governments. Bitcoin's principles were structured by 
engineers with no obvious impact from legal advisors or controllers (Böhme 
et al., 2015). Also, other researches emphasize this skill too much like; Bitcoin 
is a digital, decentralized, in part anonymous money, not supported by any 
administration or other legitimate substance, and not redeemable for gold or 
other product(Grinberg, 2012) With this regulation, users can feel the 
freedom and they do not need obey some hard rules like banks.These 
standards yield a framework that is comprehended to be more flexible, more 
private, and less obedient to administrative oversight than different types of 
instalments (Böhme et al., 2015). Bitcoin is not under control of government. 
That is, government cannot affect the exchange rate of Bitcoin because it is 
independent from world events. It is the reason why users want to use 
Bitcoin. They know that investment in Bitcoin is more safe than Dollars or 
Euro.  

Users had been in the early days, makes bitcoin negotiation in the forums. 
In 2010 Pope John's two pepperoni pizzas could be paid 10,000 bitcoins. 
Today bitcoin has soared that the bitcoins for those pizzas are now $ 80 
million. With the update in 2014, Apple Pay was put into service for the 
continuation of the fintech revolution. It is possible to shop without carrying 
the wallet with the faction. If we think that 40% of US retailers today accept 
contactless payments, we will soon leave credit cards (Aldemir, 2018).  

At the beginning of 2009, the popularity of Bitcoin, which was followed by 
only a handful of people, increased. Today, its value, trade volume and 
popularity has grown rapidly.  

The crpto-coins have both superior and weak features compared to 
traditional coins. The superior aspects of crypto coins can be summarizes as 
in below: 

- It has an independent structure like central banks, unaffected by 
inflation and manipulation. 

-  By the Blockchain technology, the transactions are verified and 
thousands of dollars are saved. 

-  Data can be used worldwide for authentication and other operations. 
Today, every identity certificate is too high to approve, these 
transactions can have lower fee. 

-  Today, transferring money from one place to another takes a long 
time and costs are high due to the presence of mutual intermediaries. 
Domestic or foreign money transfers can be carried out with little 
payment or without any payment of commissions. 

-  Money transfer can be seen but who is doing it is unknown. 

-  Process speed, operational efficiency, transparency can be seen as 
cost reduction. 
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-  Less office work, and there isn't any received banking commissions, 
so money can be transferred in less time. 

The criticized aspects of crypto coins are also mentioned below: 

-  There is no control mechanism. 

-  Money supply is limited. This problem has been solved with the 
emergence of coins (altcoin). 

-  The use of crypto coins in the economy due to high rate of change in 
short time may not be fair. Because the value can rise 30 percent a 
day the other day can fall more than this rate. 

-  This means that crypto coins are preferred as a means of exchange 
difficulty. 

-  Rumors of drug trafficking and money trafficking with crypto coins 
attract the attention of the security forces and cause controversy. 

-  Monthly and daily fluctuations are serious to investors can suffer 
from loss or profit. 

-  Since there is a money limit, there is a possibility of a problem in 
making a payment when a loan is withdrawn with crypto coins. 

-  There is concern about damage to the community regarding tax 
evasion, money laundering and illegal transactions as the transfer of 
crypto coins cannot be monitored. 

-  There is no control and control structure against the sudden price rise 
and fall of the crypto coins. 

-  It is a risk that the data is shared in the virtual environment and 
everyone has a data. 

-  Crypto coins for governments taxation problem may ocur. 

-  Compared with other currencies Bitcoin’s usage area is limited. 

-  People who do unlawful work can try to protect their assets by using 
crypto coins to prevent the seizure of the assets of the law when they 
are caught. 

-  Bitcoin does not have the ability to be found unlike other currencies 
in the event of a passbook being stolen or lost on a computer or 
smartphone. 

-  Monthly and daily fluctuations can cause serious losses or profit to 
investors. For example, you get a one-month purchase using crypto 
currency. At the end of the maturity of the agreed price can be paid a 
more price as much as the price can be paid  at a lower price. This is 
due to the fact that the value of the crypto coins can rise and fall very 
fast compared to other currencies. (Erkuş & Gümüş, 2019). 
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4. The Altcoins: 

The Bitcoin which is an open source project became the basis of crypto-
coins developed after it. The crypto-coins developed using Bitcoin 
technologies are called altcoins. That is, the altcoins are rivals of Bitcoin, 
developed with the ideas of Bitcoin. The most used altcoins are given below 
in brief. 

4.1. Ethereum (ETH): 

It is a platform that operates intelligent contracts developed by the Swiss-
based Ethereum Foundation and uses a program language called Turing-
Complete. Applications progress as planned, without downtime, cheat and 
third person, and these applications operate on the Blockchain that has a 
global infrastructure. In this way, debt and commitments are recorded and 
the transfer takes place with zero risk. Officially launched in 2015, Ethereum 
is popular with many developers and corporate actors (Hileman & Rauchs, 
2017; Ethereum, 2018). 

4.2. Ripple (XRP): 

Ripple (XRP), which was launched in 2012 and serves as a bridge 
between currencies, serves to prevent virtual attacks. Unlike other crypto 
coins, it is not connected with Blockchain. It is completely independent and 
directed through the Ripple laboratories. Ripple, which is allocated to the 
founders of 20%, to 25% to the laboratory and the rest to R & D activities, has 
close to 100 billion supply. The most important feature is that it completes 
the shopping in a short time such as 4 seconds. Ripple is used by large banks 
and other corporate actors providing financial services (Armknecht et al., 
2015; Hileman & Rauchs, 2017; Ripple 2018). 

4.3. Bitcoin Cash (BCH):  

Bitcoin Cash (BCH) was created in Bitcoin on August 1, 2017 as a result of 
Hard Fork. On this date, a man that has Bitcoin, has BCH too, but the BCH, 
which is completely different from Bitcoin, is designed to be able to work 
more serially. (Blockchain, 2018). 

4.4. EOS.IO Software and EOS: 

Developed by the firm named block.one based in Cayman Islands, it is 
designed for scaling decentralized applications. Applications are located on a 
structure similar to the operating system. This software includes account 
retention, validation, database management and simultaneous 
communication, and facilitates the programming of applications through 
multiple processors. In addition to ensuring that the decentralized 
applications operate in a serial manner, it also allows millions of operations 
per second, thanks to multiple processors. EOS, which was a crypto in the 
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Ethereum system when it was released, then moved to this system with the 
completion of the EOS.IO software (Block.one, 2019). 

4.5. Litecoin (LTC)  

LTC, which was released by Charlie Lee in 2011, is based on Bitcoin but 
has a few differences. For example, Litecoin uses the Scrypt algorithm when 
the Bitcoin using SHA-265 algorithm. However, Litecoin is also traded on 
Blockchain. Although the transaction costs are very high, it works faster than 
Bitcoin. Today it has a limit of 84 million coins (Gibbs & Yordchim, 2014).  

5. Blockchain Concept: 

Crypto-coins are decentralized, unlike central electronic money and 
banking systems. Control of this decentralized structure is carried out by the 
Block Chain process databases. 

Blockchain was established in 2009 together with Bitcoin. Blockchain 
technology, built with a chain model that can be traced, but not broken, 
allows operation without a centre. We can say Blockchain is a security for 
Bitcoin because it is strong basis to well-work Bitcoin.  Every transaction 
between users of Bitcoin are become safe by Blockchain. Blockchain is an 
arrangement of blocks, which holds a total list of exchange records like 
conventional public record (Zheng et al., 2018). Each account transaction is 
digitally signed to protect its reality, and no one can intervene. This assumes 
that both the account book and the account transactions within they are 
reliable. So, it is reliance for the Bitcoin itself and users. If Blockchain stop to 
work, system of the Bitcoin will stop. 

The Bundle you use to read news or a set of tools that help you keep track 
of your financial transactions is provided by the organization you are serving, 
and your data is protected under the law (based on the laws of the country of 
service). In this approach called Client-Server architecture, the server that 
provides the service is server and the service field is client. Blockchain is a 
shared and distributed ledger that facilitates the recording of transactions on 
a business network and tracking assets. An asset may be of a material nature 
or an intangible nature. In the blockchain network, any vehicle with a value 
can be checked and examined. In this way, risk is mitigated, and cost is cut.  

Blokchain is a clear, transparent, distributed, sequential and timestamped 
digital global ledger containing Bitcoin transfer operations, a simple data file, 
simple database. It is the digital storage of all processes since Bitcoin first 
appeared in 2009. The processes that are already in progress are processed 
in Block-Chain, and the operations to be performed in the future will be 
processed in Block-Chain. The Block-Chain method, which is associated with 
Bitcoin, has different usage areas and is resistant to problems caused by any 
central error, because it is stored independently at each end computer in a 
decentralized network. 
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Crypto coins provide the operation and the infrastructure of the 
blockchain technology does not require the mediator and is transparent is 
the most powerful side has high security. Blockchain has great potential in 
terms of benefits to users, such as speeding up the process, reducing costs, 
improving security and facilitating operational process. The non-
decentralized system of blockchain technology, which eliminates the need for 
third parties as a result of the expansion of crypto coins, can cause a 
significant change or disruptive effect in the financial system due to 
anonymous and very low cost. 

5.1. How Blockchain Works? 

When a new account transaction arrives on the system or changes are 
made to an existing account transaction, a certain algorithm is activated in all 
records on the structure and checks the accuracy of this new record. If most 
copies confirm the accuracy of this record, a new block chain is included in 
the system. If most of the circuits in the system refuse the new registration, 
this account transaction cannot be saved in the system. With this distributed 
system, the block chain can operate effectively without needing to be 
controlled from a single centre.  

It was stated that the blockchain is a security for the Bitcoin. The most 
asked question here is that how Blockchain provides this security for Bitcoin 
itself and users. There is a system that if anyone enter a process to 
blockchain, every server which are connected to Blockchain, get the 
information from first server. Then if process is valid, in every server then we 
can say “Block” save the information. So other parties from outside cannot 
make any changes on the block. This is the reason how Blockchain makes the 
trusty work.  

5.2. Steps of Blockchain: 

1. User A wants to send money to User B. 

2. The exchange is represented to online as a block. 

3. The block is announced to every server in the network. 

4. The servers in the network confirm the validity of transaction. 

5. The new block can be added in chain inerasable and obvious.  

6. The money goes from User A to User B  (Crosby et al., 2016). 

5.3. The main characteristics of a Blockchain network: 

The main characteristics of a Blockchain network are explained below 
(Aslan, 2018):  

1. Reconciliation: In order for a transaction to be valid, all participants 
must agree on the validity of the transaction. 
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2. Knowledge of Origin: Participants know the origin of an asset and 
can see changes in ownership over time. 

3. Invariance: No participant can play on a transaction after being 
recorded in the ledger and cannot tamper with the records. If there is 
an error in a transaction, a new action must be taken to correct the 
error; both of these processes are visible. 

4. Precision: There is only one place, a common ledger, to decide 
whether an asset is owned or completed. 

5.4. Basic Concepts Of Blockchain: 

5.4.1. Block:  

All kinds of data are preserved structures. These defined blocks come 
together and are added like a chain ring and we call it Blockchain. As each 
block contains the summary of the block before it, the blocks are linked 
together like chains. So, the chain ring analogy is made. With this network, 
our historical data is stored and prevented from being corrupted. The first 
block that started the chain is Genesis, followed by successive ones. Let is 
think, there are five blocks. fourth block contains summary information for 
the third block, the fifth block has information about the fourth block 
(Consumer Dummies, 2016). 

5.4.2. Peer to-Peer Network (P2P):  

It is a set of rules used to share and distribute data between two or more 
clients (peers). The peer here represents a computer on the network. In peer-
to-peer communication where there is no central server, peers share the 
power and capacity information of their devices with other partners, in 
which case peers are both providers and consumers. When a peer user fails, 
only that user's connection is lost, but the network continues to operate. 
Therefore, it is strong in terms of not being connected to a single point. 

5.4.3. Distributed Ledger: 

Data in the Blockchain network must be stored somewhere. Where 
different ways of storing data are followed, we need to examine central, 
decentralized and distributed networks in order to understand them well. 
Centralized System can be used where information is collected in a single 
centre and tasks such as wiping, and saving are recorded. Unfortunately, 
there is no consensus about decentralized and distributed systems (Aldemir, 
2018). However, it is necessary to take advantage of the Paul Baran's On 
Distributed Communications Networks article published in 1962. Distributed 
Ledger refers to a database system that allows each node to hold its own data 
in distributed systems. At Blockchain, all nodes have the same registry, but all 
nodes in the network can keep different records in their registry. The 
addition of the data in the registry to the chain takes place after the 
reconciliation between the nodes has been made and a copy of the relevant 
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record is taken to the registry defect at the nodes. Registrations in the nodes 
may be different in terms of records that are not added to or added to the 
chain, but nodes that want to continue to the main chain must have one-to-
one copies of the chain (Baran, 1962). 

There are basically three components that constitute a distributed ledger: 

a.  A data model that captures the current state of the ledger  

b.  A language of transactions that changes the ledger state.  

c.  A protocol used to build consensus among participants around which 
transactions will be accepted, and in what order, by the ledger 
(LinuxFoundationX, 2018). 

5.4.4. Consensus Algorithms: 

If the nodes are somehow corrupted or the message is, the message/input 
will be rejected with preserving the network. This agreement can be defined 
as “consensus” in blockchain terminology. If the peers want to communicate 
with each other, they have to follow the same fork version of the ledger (Hon 
et al., 2016). This usually occur when there is a software update on the nodes 
and some nodes being upgraded and some nodes not.  

Here are several types of consensus algorithms: 

a. Proof of work: The necessary power must be spent to solve the 
mathematical problem. The mathematical problem is repeatedly 
running one-way hashing algorithms until a predefined number of 
strings and discretionary conditions are met (Natarajan et al. 2017). 
This process is called “mining” in Bitcoin network. This algorithm is 
usually used in cryptocurrencies. According to article written in 2014, 
the power consumed for Bitcoin mining is comparable to Ireland’s 
electricity consumption (O’Dwyer & Malone 2014). 

b. Proof of stake: Proof of stake (PoS) consensus algorithm utilizes of 
coin age which is the multiplication of its value and time period after 
its creation. So, it fosters the coin owners to hold the coins for a longer 
period of time. The longer they hold means that more stake they have 
in the participating network. In most of the applications, this 
algorithm is used replacing PoW due to no need of power 
consumption. Also, this algorithm can protect itself from the hacker’s 
attacks. (Mingxiao et al. 2017). 

6. The Blockchain’s Effects in Finance: 

With the development of technology in recent years, even the use of 
credit cards has decreased and the use of blockchain technology in the 
financial sector has undergone radical changes in some economic concepts 
(Durbilmez, 2018).  
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Here are the some sections of the studies on whether the blockchain is 
compatible with the financial sector: 

• Addressing the Blockchain network and its new application areas, 
Pilkington (2016) has shown the Blockchain, which has the potential 
to change the nature of the interface between economic agents, as the 
biggest reason for the devastating depiction of technology. 

• Catalini and Gans (2017) conducted a study on how Blockchain, which 
is thought to guide the future, will guide our lives financially. They 
also mentioned two significant costs (verification and network cost). 

• Wüst and Gervais (2017), which examined supply chain management, 
interbank and international payments, and decentralized 
organizations, examined the critical point of view of whether 
blochchain was applicable to finance or not. 

• Lytvynenko and Dorokhov (2018) conducted a study to improve the 
accounting of investments and stated that they have established a 
positive relationship with the improvement in accounting through the 
use of the Blockchain network. They also proposed Blockchain as a 
solution to some economic problems of Ukraine. 

7. Some of the Application Areas of the Blockchain:  

The blockchain did not see the value it deserved until Blockchain 
applications were made and Bitcoin appeared. Today, the blockchain is 
associated with Bitcoin, which is a financial instrument, but its usage area has 
expanded. (Aldemir, 2018).  

7.1. Customer Identification System: 

 Companies store the information of their customers in accordance with 
the law. Customer information can be collected through a customer 
registration system that can be set up for the enterprises as well as through 
different registration systems for different products of the enterprise. This 
means that it creates separate records for each institution. This is, 
unfortunately, an inefficient way and the customer may be timid in this case. 
To eliminate this inefficiency, a blockchain network with customer 
information can be designed. Thus, with the approval of a customer, the 
information is easily sent to the requesting organization. Thus, a low cost and 
more efficient solution will be developed. 

7.2. Payment System: The system becomes very complicated and 
expensive due to the different receptors at different points in the transfers 
between countries. When this is achieved with the Blockchain network, a 
more efficient and inexpensive solution is created. 

7.3. Copyright Registration System: Keeping the copyright of digital 
records on the blockchain network (thanks to their systems) ensures that the 
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record is checked.  So that the copyrighted data in the digital world will be 
secured. 

7.4. Title Deed Recording System: In a number of underdeveloped and 
developing countries, a number of important deeds are kept in a physical 
environment. In case of emergency, the security of these documents may not 
be ensured. Although the solution has been developed with the e-government 
approach in the face of this situation, counterfeiting could not be stopped. 
When documents are stored with a blockchain network, a secure 
environment is provided. 

8. Some of the Blockchain Applications: 

1.  Satoshipay: Berlin-based SatoshiPay is a payment channel solution 
that operates over the Bitcoin Blockchain network. Offers 
nanopayments on the Bitcoin Blockchain for the IoT area can become 
relevant (Voshmgir, 2016). It aims to be a standard payment system 
for digital content. It handles this process with smart contracts on the 
bitcoin blockchain network, and if users do not have a bitcoin wallet, 
they can quickly create wallets and reflect the user's payments to the 
network. 

2. Everledger: Founded in London in 2015, Everledger maintains 
diamond-based data on a blockchain network, validating customer 
ownership, validation of transaction history, and more secure-to-fast 
certification verification than physical certificates. In order to provide 
this service, Everledger identifies the physical properties of the 
diamond and creates fingerprints for each and records the processes 
of the diamond. Everledger has traded over 1 million diamonds on the 
Bitcoin blockchain network. 

3. Factom: It aims to keep a data in an unchangeable way. Medical 
records, land registry, notary, etc. Examples of data types that cannot 
be changed Factom keeps the data in the blocks by fixing their rows. It 
creates a hash value at 10-minute intervals for the collected data sets 
and transfers this value to the bitcoin blockchain network. Factom 
guarantees that the information entrusted by this network cannot be 
changed. The company has recorded over 150 million documents so 
far. 

4. Uji Music: It has been aimed to solve problems such as the payment 
made for the distribution channels of music by using Blockchain 
network. 

5. Open Bazaar: Aims to connect the receiver and the seller directly 
using the Blockchain network system. A contract is established with 
the agreement of the parties. In addition, the auditor can be involved 
in the event of a problem and, with his / her signature, assists in the 
approval of the contract. 
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9. Conclusion: 

In conclusion, the money that constitutes our financial activities has 
undergone some changes from past to present. Previously, the human being, 
who had a trade-based trade understanding, used the other valuable objects 
in his possession to trade for some time. The use of credit cards after 1940s 
brought new conveniences to human life. In the beginning of 1994, a new 
breath was brought to life with internet banking and the world order became 
new. Nowadays, we are able to realize our commercial activities through 
smart phones in our hands. The works which were developed by Apple and 
promised to travel without a wallet were also made and the humanity has so 
far developed. Even though there were various problems on this way, human 
beings’s awareness improved, and they connected money with technology 
and continued their way. A mysterious person who excited people with his 
article written in 2008 and gained big money to his customers, argued a new 
way to the world order, and he/she offered us a trade without third parties.  
It proved that the human mind would not stop within a certain area. Bitcoin, 
when marketed in 2009, was a coin where people talked in forums. 
Unfortunately, 1 BTC is equal to 41.547 Turkish Liras in May 2019. Bitcoin, 
which is not in the control of anybody and whose value is determined by its 
user, is like a news that human beings will do brand new things even though 
it is a currency that various channels are approaching with suspicion today. 
Crypto coins that promise security and aim to eliminate third parties will 
continue to develop. Directing the dollar, America is considered to be the 
most powerful country in the world today. He can do whatever he wants 
anywhere and intervenes in the world order in such a way. However, this 
could only be avoided by the crypto coins based on Blockchain networks 
where the server and the client play a role. Because these networks aim to 
keep the interventions of individuals or institutions close to zero.  

Finally, Bitcoin and Blockchain were established together. They are trying 
to transfer money from real life to internet service. Also, they try to recover 
people from pressure of flowing exchange rate depend on political issues. If 
today Bitcoin works efficiently, it is indebted to Blockchain. Moreover, 
Bitcoin provides different things which people do not get previously from the 
bank or other financial market. These are anonymousness, privacy, honesty, 
safety and independence. Also Blockchain helps to Bitcoin to provide honest 
and trust area when users can make their transaction. Maybe in the future, 
there will be more cryptocurrencies and we will use it our daily routines.  
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