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KAMBİYO SENETLERİNDEKİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İLE BORÇLAR 

KANUNUNDAKİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

          

Dr. Arif Duran  

Sakarya Üniversitesi 

0000-0001-5525-1980 

 

ÖZET 

Kambiyo senetlerine bağlanan alacağın hızlı ve güvenli bir biçimde paraya çevrilmesi için 

hamile, diğer senetlere nazaran özel imkânlar tanınmıştır. Söz konusu imkânlardan 

faydalanılabilmesi ve alacağın tahsil edilebilmesi için kanunen öngörülen prosedürlere 

uyulması gerekir. İlgili prosedürlere uyulmaması yahut zamanaşımının gerçekleşmesi halinde 

hamil, senette yerleşmiş olan alacağını tahsil ve talep imkanından yoksun kalmaktadır. Türk 

hukukunda kambiyo senetlerinden doğan başvuru hakkını kaybeden hamilin başvurabileceği 

yollar sebepsiz zenginleşme, karşılığın devri ve temel borç ilişkisi olmak üzere üç tanedir. 

Karşılığın devri ve temel borç ilişkisine dayanılması her zaman için mümkün olmayacağı için 

bu yollardan en önemlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TK) madde 732 hükmünde 

düzenlenen ve ispat bakımından da en avantajlı olan sebepsiz zenginleşme kurumudur. TK 

madde 732 hükmüne dayalı talebin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (BK) madde 77 vd. 

hükümlerine dayalı sebepsiz zenginleşme talebinden bütünüyle farklı, kambiyo hukukuna 

dayalı özel bir talep hakkı olduğu öğretide ve yargı kararlarında kabul edilmektedir. İlgili 

düzenlemeler arasında amaç, koşul, sonuç veya talebin yöneltilebileceği kişiler bakımından 

çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kambiyo senetlerinde sebepsiz 

zenginleşme kurumunun kendine has özelliklerinin incelenmesi ve BK’daki ilgili hükümlerle 

kıyaslanmasıdır. Bu kapsamda kambiyo senetlerinde sebepsiz zenginleşmenin nasıl 

uygulanacağı, koşullarının neler olduğu, senedin ibraz edilmemesi, protesto çekilmemesi veya 

senedin zamanaşımına uğraması gibi durumlarda hangi hükümlerin söz konusu olacağı 

incelenecektir. Ayrıca borçlar hukukunda sebepsiz zenginleşme ve kambiyo senetlerinde 

sebepsiz zenginleşme arasındaki farklılıklar yargı kararları ve öğretideki görüşler ışığında 

değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kambiyo senedi, sebepsiz zenginleşme, kıymetli evrak, borçlar kanunu, 

borçlar hukuku 
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TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİNİN BENZER  

SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ 

 

         Dr. Arif Duran  

Sakarya Üniversitesi 

 0000-0001-5525-1980 

 

 

ÖZET 

Komisyonculuk sözleşmesine ilişkin olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (BK) madde 532 

ila 546’ncı hükümleri arasında alım satım komisyonculuğu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

(TK) madde 917 ila 930’uncu hükümleri arasında ise taşıma işleri komisyonculuğu 

düzenlenmiştir. Genel olarak komisyoncu, bir ücret karşılığında kendi adına ve vekâlet veren 

başka bir kişi hesabına hukuki işlem yapmayı üstlenen kişi olarak tanımlanmaktadır (BK m. 

532/1). Taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinin kendine has özelliklerinin bulunması ve 

diğer iş görme sözleşmelerinden çeşitli farklılıklarının bulunması nedeniyle hakkında TK’da  

özel düzenlemeler öngörülmüştür. Taşıma işleri komisyonculuğunda, bir sözleşme kapsamında 

komisyoncu eşya taşıtmayı üstlenirken eşya gönderen buna karşılık kararlaştırılan ücreti 

ödemeyi borçlanmaktadır (TK m. 917/1). Bu itibarla taşıma işleri komisyonculuğunun 

unsurlarının; komisyoncu ve gönderen arasında bir sözleşme yapılması, taşıtma konusunun bir 

eşya olması, eşyanın taşıtılmasının üstlenilmesi ve taşıtma faaliyetinin bir ücret (komisyon) 

karşılığında yerine getirilmesi olarak ifade edilmesi mümkündür. Bağımsız tacir yardımcısı 

olarak kabul edilen taşıma işleri komisyoncusu, kendi adına ve müvekkili hesabına eşya 

taşıtmayı taahhüt ettiği için kural olarak taşıyıcıdan farklı bir hizmeti ifa etmektedir. Taşıyıcı, 

komisyoncu ile yaptığı sözleşme kapsamında eşyayı taşımakla yükümlü iken, taşıma işleri 

komisyoncusu müvekkili ile yaptığı sözleşme uyarınca eşyayı taşıtmayı üstlenmektedir. 

Komisyoncu, taşıyıcı ile kendi adına ve müvekkili hesabına sözleşme yaparak eşyanın bir 

yerden başka bir yere götürülmesi için anlaşmaktadır. Ayrıca taşıma işleri komisyonculuğu 

sözleşmesi, başta alım satım komisyonculuğu sözleşmesi ve taşıma sözleşmesi olmak üzere 

benzer nitelikte iş görme sözleşmeleri ile karıştırılabilmektedir. Bu kapsamda taşıma işleri 

komisyonculuğu sözleşmesinin ayırt edici özelliklerinin incelenmesi ve benzer sözleşmeler 

veya hukuki ilişkiler ile kıyası çalışma konumuzu oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu, komisyonculuk sözleşmesi, 

taşıyıcı 
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ÖZET  

 

Aile konutunun aynı zamanda eşlerin ortak yerleşim yeri sayıldığı ifade edilebilir. Fakat aile 

konutunun eşlerin ortak ikametgahı olması, söz konusu niteliğinin devam etmesi süresince 

mümkün olmamaktadır. Aile konutu vasfı, aile konutu üzerinde herhangi bir hakka sahip 

olmayan eşin korunmaya muhtaç olduğu süre boyunca sürmektedir. Korunma ihtiyacının 

mevcut olması ile, ikametgah olma niteliğinin muhafaza edilmesi birbiriyle paralel 

bulunmamaktadır. Bilhassa, herhangi bir hakka sahip olan eş aile konutundan ayrılarak farklı 

bir ikametgaha sahip olduğunda, konut aile konutu vasfını muhafaza etse de, artık eslerin ortak 

yerleşim yeri olma vasfını kaybedecektir. 

Evlilik konutu ise eşlerin birlikte yaşamlarını devam ettirmek üzere seçip tespit ettikleri konut 

veya konutlardır. Evlilik konutu birden fazla olduğu taktirde hangisinin yerleşim yeri sayılacağı 

konusunda çeşitli kriterler söz konusudur. Buna göre, eğer ailenin yaşamsal odak noktası bu 

konutlardan sadece birinde söz konusu ise, farklı bir ifadeyle bu konutlardan biri diğerine göre 

ailevi ve iş ilişkilerinin sürdürülmesinde birincil bir konuma sahip ise, o zaman bu konut 

yerleşim yeri olarak kabul edilecektir..  

Anahtar kelimeler: aile konutu, evlilik konutu, yerleşim yeri  

ABSTRACT 

Considering the elements of the family residence, it can be said that this place also has the 

feature of being the common settlement of the spouses. However, the fact that the family 

residence is the residence of the spouses is out of question throughout the continuation of this 

quality. The family residence qualification continues as long as there is a need to protect the 

spouse who is not entitled to the family residence. The continuation of the need for protection 

and the preservation of the residential property are not directly proportional to each other. In 

particular, when the rightful spouse leaves the family residence and acquires another settlement, 
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the residence will no longer be the common residence of the spouses, even if it retains its 

character as a family residence. 

Marriage residence, on the other hand, is the residence or residences chosen by the spouses to 

continue their life together. If there is more than one marriageable residence, various criteria 

have been introduced to determine which one will be considered a settlement. Accordingly, if 

the vital center of the family is in only one of these residences, in other words, if one of these 

residences has a fundamental position in maintaining family and business relations compared 

to the other, then this residence will be considered a settlement. 

Key words: family residence, marriage residence, settlement 

 

1- Evlilik Konutu- Aile Konutu Kavramları  

 a- TMK.m.186/f.1 Anlamında Evlilik Konutu Kavramı  

 

Türk Medeni Kanununun 186.maddesine göre eşler birlikte oturacakları konutu beraberce 

seçeceklerdir. Bu maddede bahsedilen konut, eşlerin birlikte yaşamak üzere seçip tespit 

ettikleri, ortak yaşamlarını devam ettirmeyi planladıkları konut veya konutları ifade etmektedir. 

Bu hükümde bahsedilen konut terimi aile konutu teriminden başkadır. İsviçre doktrininde 

İsviçre Medeni Kanunu m. 162’de (TMK.m.186/f.1) bahsedilen konutu İsviçre Medeni Kanunu 

.m.169’da düzenlenen aile konutundan ayırmak maksadıyla “evlilik konutu” anlamında olan 

“eheliche Wohnung” kavramı kullanılmaktadır.  

 Eşlerin beraber yaşamlarını sürdürmek maksadıyla seçip tespit ettikleri ortak 

yaşamlarını devam ettirmeyi planladıkları her konut, eşlerin evlilik konutudur. Eşler, 

ihtiyaçlarını sürdürmek maksadıyla ve imkanları dahilinde birden fazla konuta malik olabilirler, 

ortak hayatlarını birden fazla konutta devam ettirebilirler. Örnek vermek gerekirse eşler yılın 

üç ayını Antalya’da üç ayını da Ankara’da kirayla tuttukları konutta devam ettirebilirler. Eşlerin 

zaman ve mekan açısından müşterek paylaşımda bulundukları konutlardan birinin birincil 

öneme sahip olması, diğerinin ikincil bir önemi haiz olmasının da bir önemi haiz değildir. 

Mesela eşlerin sürekli ikamet ettikleri konut haricinde yaz aylarında yalnızca iki üç ay kaldıkları 

bir yazlık veya kış aylarında üç dört ay kiraladıkları bir dağ evi veya bir çiftlik evi de 

TMK.m.186 çerçevesinde eşlerin evlilik konutu niteliğini haizdir.  

 Evlilik konutu eşlerin mülkiyetinde olan her konut değil, eşlerin beraber faydalanmasına 

başka bir ifadeyle ailenin faydalanmasına özgülenen konut veya konutlardır. Bu konut veya 

konutların zaman ve yer açısından daima ailenin faydalanmasına özgülenmesi 

gerekmemektedir. Mühim olan konutun, daima olmasa bile, bazı zamanlarda eşlerin ihtiyacına 
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tahsis edilmesi müşterek yaşamın orada da devam ettirilmesidir. Bu nedenle örnek vermek 

gerekirse eşlerden birinin sürekli görevi sebebiyle gittiği bir ilde iş ziyaretlerinde gecelemek 

maksadıyla kira olarak tuttuğu bir konut veya otel odası eşlerin evlilik konutu sayılmamaktadır.  

 Eşlerin beraber yaşarken birbirinden farklı konutlarda ikamet ediyor olmaları, ancak bu 

konutların da bazı zamanlarda eşlerin birlikte faydalanmasına özgülenmesi olasıdır. Örnek 

vermek gerekirse iş sebebiyle eşlerin farklı şehirlerde ikamet etmeleri ve bazı zamanlarda bu 

konutlarda beraber olmaları böylece eşlerin ikamet ettikleri konutlarda merkezi şekilde olmasa 

da yine de ortak hayat sahasına malik olmaları gündeme gelebilir. Bu halde eşlerden bir 

tanesinin ikamet ettiği konut TMK.m.186 çerçevesinde evlilik konutu sayılmaktadır.  

b- TMK.m. 194 Anlamında Aile Konutu  

 Türk Medeni Kanununun 186.maddesi çerçevesinde eşlerin ikamet edecekleri konutu 

beraber seçeceklerinden bahsedilirken, 194.maddede de aile konutundan bahsedilmekte ve aile 

konutu üzerinde ayni ve şahsi hak sahibi olan eşin bu konut ile ilgili belirli bazı muameleleri 

yapmasının diğer eşin onayına bağlı tutulduğundan bahsedilmektedir.  

 Aile konutu terimi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu sayesinde Türk Hukukuna girmiş 

yeni bir terimdir. Türk Medeni Kanununun 194.maddesinde düzenlenen aile konutu terimi, 

Kanunun 186.maddesinde bahsedilen evlilik konutu teriminden farklı bir anlam taşımaktadır. 

Fakat 194. maddedeki aile konutunun belirlenmesinde de, Kanunun  186.maddesinde belirtilen 

esaslar caridir. Başka bir ifadeyle aile konutu açısından da eşlerin beraberce tespit etme 

selahiyetleri gündeme gelmektedir. Aile konutu, bu konutun ne şekilde ve kimin tarafından 

tespit edileceği yönünden değil, kanunun muhafaza altına aldığı konut olarak TMK.m.194’ün 

gündeme gelmesi açısından önemi haizdir1.  

 Aile konutu terimi, eşlerin müşterek hayatlarını devam ettirdikleri, beraberce seçtikleri 

herhangi bir konutu değil, ailevi ilişkilerin odak noktası durumuna sokulmuş olan konutu 

karşılamaktadır. Kanunda bu kavramın tanımı yapılmadığından eşlerin ortak hayatlarını devam 

ettirdikleri birden fazla konutun olması durumunda, hangi konutun aile konutu vasfını elde 

edeceği hususunda, doktrinde birtakım kriterler getirilmiştir2. Bu kriterlere göre, eşlerin ortak 

yaşam merkezi teşkil etmesi amacıyla beraberce tespit ettikleri daima ailenin barınması 

maksadını karşılayan, aile için hayati önem arz eden halin icabından üçüncü kişilerce de aile 

hayatının odak noktası olduğu fark edilen konut aile konutu varsayılacaktır. İstisnai durumlar 

haricinde aile için bu özelliğe sahip konutun prensip itibariyle tek bir konut olacağı söylenebilir. 

 
1 Doğan, Murat; Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile Konutu; AÜEHFD, C.VI, 2002, s. 
288 vd.  
2 Şeker, Muzaffer; İsviçre Hukukunda Aile Konutunun Boşanma Halinde Aile Konutuna İhtiyacı Olan 
Eşe Mahkeme Kararı ile Tahsis Edilmesi: Art.121 ZGB; EÜHFD, C. XI, S. 3-4, 2007, s. 474 vd.  
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Yazlık, dağ evi, çiftlik evi gibi tali özellikteki konutlar aile konutu vasfı taşımayacaklardır, zira 

bu tarz konutlar aile için merkezi önemi haiz değildir. Aile konutundan bahsedebilmek için 

prensip itbariyle burada eşlerin çocuklarıyla birlikte yaşamlarını devam ettirmeleri de zorunlu 

değildir. Hukuki olarak aile konutu vasfının elde edilmesi açısından konuttan faydalanma 

hakkının cinsi ve niteliğinin bir anlamı bulunmamaktadır3.  

 Umumiyetle Kanunun 186.maddesi çerçevesinde konut tespiti, eşlerin daima ortak 

yaşamı sürdürme maksadından ayrı biçimde müşterek hayatlarını devam ettirecekleri konutu 

beraber tespit etmelerini karşılamaktadır. Az önce belirttiğim üzere, müşterek hayatın birden 

fazla konutta birbirinden ayrı konutlarda devam ettirilmesi olasıdır. Eşler daima yaşama, 

hayatlarının odak noktası durumuna getirme maksadına sahip olmaksızın birden fazla konutu 

ortak hayat geçirmek maksadıyla tespit edebilirler. Bu bakımdan eşlerin, daima yaşama 

maksadına sahip olmadıkları, aile yaşamlarının odak noktası durumuna sokmayı istemedikleri, 

senenin yalnızca belli zamanlarında faydalanacakları bir kışlık veya dağ evine ilişkin olarak 

gerçekleştirdikleri seçim yalnızca bir evlilik konutu seçimidir. Eşlerin bu biçimde ortak tespit 

ettikleri konuttan beraberce faydalanmaları, müşterek hayatın yılın belirli zamanlarında bu 

konutlarda da sürmesi bahsi geçen konutun aile konutu varsayılmasına sebep olmaz.  

 Özet olarak ifade etmek gerekirse, evlilik konutu eşlerin müşterek hayatlarını devam 

ettirmek maksadıyla beraberce tespit ettikleri konut veya konutlardır. Eşlerin birbirinden farklı 

evlilik konutu varsa bunların içinde ailenin odak noktası teşkil edeni varsa bu konut bu vasfı 

sebebiyle aile konutu olma vasfını elde edecektir.  

 

2- Aile Konutunun Eslerin Müşterek Yerleşim Yeri Vasfı 

 Eşlerin ortak ikametgahlarının nerede bulunduğu ortaklaşa kullandıkları konutun hangi 

niteliğe sahip olduğunun değerlendirilmesiyle değil, TMK.m.19-20 çerçevesinde tespit edilir. 

Bu hükümler göz önüne alındığında evlilik konutu vasfına sahip her konutun değil de, bu 

konutlar arasında aile konutu olma vasfına sahip konutun TMK.m.19-20 bakımından, aynı 

zamanda eşlerin müşterek ikametgahı olduğu ifade edilebilir.  

 Ortak ikametgahının nitelikleri ile aile konutunu tespit etmede müracaat edilen kriterlere 

göz atıldığında, bunların genellikle birbiriyle aynı niteliğe sahip oldukları fark edilmektedir. 

Çünkü, Türk Medeni Kanunun 19’uncu madde hükmü bakımından ikametgah, bir kişinin iş ve 

aile ilişkilerinin merkezi olacak şekilde tespit ettiği ve bu maksatla daima yaşamak maksadıyla 

ikamet ettiği yerdir. Daima yaşamak maksadıyla bir konutta ikamet edildiği, bir kişinin ikamet 

 
3 Havutçu, Ayşe, Evli Kadının Yerleşim Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, 
Sayı:1, 2005, s. 30 vd.  
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ettiği konutu, hayatının odak noktası durumuna sokmasından, bir başka ifadeyle, kişisel ve iş 

hayatının, bilhassa da aile hayatının odak noktası durumuna sokmasından anlaşılmaktadır.  

 Bir kimsenin dışarıya akseden hareketlerinden, bilhassa, aile hayatını belli merkezde 

yoğunlaştırdığı üçüncü kişilerce fark edilebiliyorsa, ikamet ettiği konutta daima yaşama 

maksadı taşıdığı sonucuna varılabilir. Aile konutu vasfının tespit edilmesinde de, eslerin ikamet 

ettiği konutun, onların yaşamının odak noktası haline gelmesi, aile için hayati önemi haiz 

olması, daima konutun ailenin yaşamının sürmesine tahsis edilmesi ve en mühimi de, işlem 

güvenliği çerçevesinde, üçüncü kişiler tarafından, konutun esler için böyle bir önemi haiz 

olduğunun anlaşılabilmesi gerekmektedir. 

 Tarafların arzusuna göre ikametgah oluşturulmasında da, aile konutu özelliğinin elde 

edilmesinde de, bireylerin sübjektif hallerine, maksatlarına dikkat edilmemekte, üçüncü kişiler 

tarafından bu maksadın mevcudiyetinin tasavvur edilebileceği nesnel kriterler esas 

alınmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından bir kişinin oturnma maksadıyla bir konutta ikamet 

ettiğinin algılanmasına uygun kriter olarak da, aile ilişkilerinin fiilen ikamet edilen konutta 

toplanmış olmasına müracaat edilmekte, aile hayatının yoğunlaştığı konuta diğer ilişkilerin 

yoğunlaşmış olduğu konuttan daha fazla önem serdedilmektedir. 

 Bu sebeple, öğretideki bir görüşe göre, çoğu zaman, aile konutu, TMK.m.19- 20 

maddeleri çerçevesinde, aynı zamanda eslerin müşterek ikametgah yeridir. Bununla beraber, 

aile konutu vasfının elde edilmesini müteakip, bu vasfın korunması süresince, aile konutunun 

eslerin müşterek ikametgah olma niteliğini muhafazası mümkün olmayabilir. Yani, aile konutu 

olma vasfı ile müşterek ikametgah yeri olma vasfı birbirinden ayrılmaz şekilde, birbiriyle 

paralel olmamaktadır. 

 Henüz aile konutu niteliğine sahip olmamış olan, eslerin daima barınma maksadı 

gündeme gelmeksizin yaşamlarını sürdürdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri konut, yani 

TMK.m.186 çerçevesinde evlilik konutu olan bir konut, hal ve icabın özelliğine göre, yalnızca, 

TMK.m.20 çerçevesinde, itibari ikametgah olma özelliğine sahip olabilir. Örnek vermek 

gerekirse, yurt dışındaki ikametgahını bırakarak Türkiye’ye gelen ve geçici olarak 

arkadaşlarıyla beraber kalan eslerin faydalanmasına özgülenen bir oda da, evlilik konutudur. 

Ancak eslerin fiili olarak ikamet ettikleri bu konut, onların ihtiyarına bağlı ikametgah olmayıp, 

TMK.m.20/f.2 çerçevesinde, itibari ikametgahtır. 

 Bu çerçevede örnek vermek gerekirse, eslerin aile hayatlarının odak noktası durumuna 

soktukları bir konut bulunmakta ise, bu noktada, evlilik konutu, aile konutu ve eslerin müşterek 

ikametgahları kavramları birbiriyle örtüşme durumuna gelecektir. Esler müşterek hayatlarını 

birbirinden farklı konutta devam ettiriyorlarsa, kışlık, yazlık, dağ evi, çiftlik evi gibi birbirinden 
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farklı konutta kalıyorlarsa, bu konutlardan yalnızca aile konutu olan konut, eslerin müşterek 

ikametgahı niteliğine sahip olacaktır. 

 Eslerden her birinin ayrı konutlarda ikamet etmelerine rağmen, yine de, müşterek bir 

hayatı paylaşmaları ve müşterek bir ikametgahı haiz olmaları olasıdır: Örnek vermek gerekirse, 

bay (C) ile evli olan bayan (D), memur olmakla birlikte, Ankara’da bir fakültede görev 

yapmaktadır ve çocukları ile birlikte, Ankara’da esi bay (C) ile beraber satın aldıkları bir 

konutta ikamet etmektedir. Bay (C), esnaf olmakla birlikte, Antalya’nın bir semtinde 

çalışmaktadır. Bay (C), çalıştığı semtte bir daire kiralamış ve görevi sebebiyle bu dairede 

yaşamaktadır. Yılın belirli zamanlarında bay (C) Ankara’ya gitmekte, bazı zamanlarda da 

bayan (D) çocuklarıyla beraber Antalya’ya gitmekte, müşterek hayatlarını bu biçimde devam 

ettirmektedirler. Bu misalde, Ankara’daki konut da, Antalya’daki konut da “evlilik konutu” 

sayılmaktadır. Zira müşterek hayat, her iki konutta da devam ettirilmektedir. Ancak, aile 

hayatının odak noktası olan konut, çocukların da ikamet ettiği, eğitimlerini sürdürdükleri yer 

olan Ankara’dır. Bu sebeple, Ankara’daki konut, aile konutudur. Nihayetinde, Ankara, eslerin 

müşterek ikametgahları olma niteliğine de sahiptir.  

Eslerin müşterek bir ikametgahlarının değil de, birbirinden farklı ikametgahlarının bulunması 

ve bunun, beraber hayatını devam ettirme mükellefiyetini ihlal etmemesi de söz konusudur. 

Örnek vermek gerekirse, birbirinden ayrı şehirlerde görev yapan esler, evlenmelerini 

müteakiben, beraber ikamet edecekleri tek bir konut tespit etmek yerine, görev yaptıkları illerde 

ikamet etmeyi sürdürmeyi, bazı zamanlarda da bu konutlarda beraber olarak müşterek 

hayatlarını bu biçimde devam etmeye karar verebilirler. Örnek vermek gerekirse, bay (C), 

İzmir’de Paşabahçe’de çalışmakta, Bayan (D) de, Aydın’ın Nazilli ilçesinde Tofaş’ta görev 

yapmaktadır. Bay (C) ile bayan (D) evlendikten sonra, görev yaptıkları yerlerde ikamet etmeye 

devam etmeyi kararlaştırmışlardır. Bazı zamanlarda bayan (D) esinin yanına İzmir’e gitmekte, 

bazı zamanlarda da bay (A) Nazilli’ye giderek eşiyle beraber kalmaktadır. Bu misalde, 

müşterek hayat her iki konutta da devam ettirilmektedir. Aile hayatının odak noktası olduğu 

yalnızca bir tane konuttan bahsedilemez. Bay (C) ile, bayan (D)’nin birbirinden farklı şehirlerde 

ikamet ettikleri konutlar, TMK.m.186 çerçevesinde, evlilik konutu vasfını taşımaktadır. Lakin 

öğretideki bir görüşe göre, istisnai durumlarda iki aile konutunun olabileceği savunulmasına 

karşın, bu misalde, eslerin birbirinden ayrı ikamet ettikleri konutların, aile konutu olma niteliği 

bulunmamaktadır. Zira, aile konutu, yasayla koruma altına alınmış bir konuttur. Muhafaza 

etmenin esas maksadı da, yitirilmesi durumunda hayatını devam ettirme açısından diğer esin ve 

çocukların zor bir durum içine girecek olmaları kaygısıdır. Nitekim, eşlerin evlilik konutları, 

aile ve iş hayatlarının merkezileştirildiği, bu bakımdan hayatlarının odak noktası durumuna 
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sokulduğu konut olarak, TMK.m.19 çerçevesinde ikametgah olarak kabul edilebilir. Lakin 

başka ikametgaha sahip olmaları, bu konutları eş zamanlı olarak aile konutu olarak varsaymaya 

uygun olmamaktadır. Bilhassa, ayni veya şahsi hakka sahip olan eslerden her birinin, bu haklara 

istinat ederek, bilhassa faydalanma hakkı sahibi sıfatıyla bu konutlarda ikamet etmeleri 

gündeme geldiğinde, bu görüşümüz sağlamlaşmaktadır. 

Aile konutu, esler bu konutta beraber ikamet ettikleri zaman süresince eslerin ortak yerleşim 

yeri olarak da kabul edilir. Eşlerden biri eğitim, tedavi, görevli olarak başka bir yerde bulunma 

gibi nedenlerle geçici olarak aile konutunu terk ettiğinde, aile konutu hala daha  eslerin 

müşterek ikametgahıdır. Fakat, eşlerden biri müşterek hayatı sonlandırma maksadıyla aile 

konutundan ayrılıp, daima yaşama maksadıyla başka bir konutta ikamet etmeye başladığında, 

artık aile konutu, eslerin müşterek ikametgahı olma özelliğini kaybeder. Prensip itibariyle, 

evlilik birliği devam ettiği sürece, konutun aile konutu vasfına sahip olmasına uyumlu olacak 

şekilde, eslerin müşterek ikametgahı da varsayılması mümkün değildir. Bilhassa, müşterek 

hayatın sonlanmasına, fiilen eslerin birbirinden farklı konutlarda yasamalarına karşın, konutta 

hak sahibi olmayan esin, konutta yaşama hakkını diğer esin tasarruflarıyla kaybetmesi 

olasılığına karşı, konutun aile konutu vasfını kaybetmediğinin varsayıldığı durumlarda da, artık 

müşterek ikametgahtan bahsedilemeyeceği görüşündeyiz. 

 

3- Aile Konutu Niteliğinin Doğması- Devam Süresi 

Eslerin ikamet etmek maksadıyla beraber seçip tespit ettikleri bir konut, derhal aile konutu 

vasfını kazanmamaktadır. Eslerin beraber ikamet etmek üzere seçerek tespit ettikleri bir 

konutun, aile konutu niteliğine sahip olacağı zamanın tespitinde ve bu vasfını da ne zamana 

kadar devam ettireceği hususunda doktrinde farklı görüşler savunulmuştur.  İsviçre Hukukunda 

bir yazara göre, aile konutu vasfının elde edilmesinde, eslerin maksadını kriter olarak 

almaktadır. Bu kriter, her daim, aile konutu özelliğinin ne zaman elde edildiğini tespit etme 

bakımından yeterli değildir. Bir başka yazara göre, ilk başta esler, gerçekten belirli bir konutu, 

aile hayatlarının yer açısından odak noktası olarak kabul edebilirler ancak herhangi bir nedenle 

daha sonra orada yasamayı bırakabilirler. Bir başka yazar da, eşlerin kirayla tuttukları bir 

konutun, eşler ve çocuklar o konuta taşındıktan sonra aile konutu özelliğini elde edeceğini 

savunmaktadır. Aynı yazar, aile konutu vasfının elde edilmesinde başlangıç anı olarak, eslerin, 

belirli bir konutu, aile hayatlarının yer açısından odak noktası olarak kabul etmeleri ve bu 

maksatla, o konutta fiilen ikamet etmeye başladıkları anı temel almaktadır. Öğretideki baskın 

görüş de bu yöndedir; zira, aile konutuna ilişkin tanım göz önüne alındığında, sadece eslerin 

belirli bir maksada sahip olmaları kafi değildir; bilhassa, eslerin belirli bir konutu aile 
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hayatlarının odak noktası olarak farz ettikleri, üçüncü kişiler tarafından da algılanabilir 

olmalıdır ki, bu da, ailenin konuta yerleşerek, müşterek hayatlarını bu konutta fiilen devam 

ettirmeye başlamaları ile söz konusu olabilir.  

Aile konutu özelliği elde etmiş bir konut, ne zaman bu özelliğini yitirir? Farklı bir deyişle, hangi 

ana kadar aile konutu niteliğini muhafaza eder? Prensip itibariyle, evlilik birliğinin devamı 

süresince, eslerin müşterek hayat merkezi olan konut, aile konutu olma vasfını korumaya 

devam eder. Esler, kendi arzularıyla, ikamet ettikleri konuttan ayrılarak, farklı bir konuta 

taşınırlarsa, önceden ikamet ettikleri konut, aile konutu olma niteliğini de yitirir. Evlilik 

birliğinin devamı boyunca, eslerden biri müşterek hayatı ortadan kaldırma maksadıyla aile 

konutundan ayrılırsa, konutun aile konutu vasfını kaybedip kaybetmeyeceği hususunda İsviçre 

doktrininde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Çoğunlukla, aile konutunun hangi es tarafından 

terk edildiği göz önüne alınarak, aile konutu niteliğinin sürüp sürmediği tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Buna göre, hak sahibi olan es aile konutundan ayrılmış ancak diğer es konutta 

ikamet etmeyi sürdürüyorsa, konut, aile konutu olma vasfını yitirmez. Böylece, aile konutu 

olarak, kanuni muhafaza da sürer, ayrılan esin, yalnız basına konuttan faydalanma hakkına son 

veren veya sınırlayan işlemleri yapma yasağı devam eder. Herhangi bir hakka sahip olmayan 

esin aile konutundan ayrılması durumunda, belirli hallerin varlığına bağlı olarak, konutun aile 

konutu olma vasfını kaybettiği ifade edilebilir. Bu hususta, aile konutunun kanun ile bilahare 

muhafazasındaki maksadın göz önüne alınması gerekir: Türk Medeni Kanunun 194’uncu 

hükmünün maksadı, konutta herhangi bir hakka sahip olmayan diğer esin ve ailenin, hakka 

sahip olan esin düşüncesiz bir şekilde  ve kotu niyetle yapacağı muamelelere karsı korunma 

altına alınmasıdır. Eğer, konutta herhangi bir hakka sahip olmayan esin konutta yaşama 

hakkının muhafazası halinin niteliğine göre meşru kabul edilmiyorsa, kanunun muhafaza 

maksadı sona erer, muhafaza maksadının sona erdiği, ortadan kalktığı halde de, konut aile 

konutu olma özelliğini kaybeder. Nitekim, örnek vermek gerekirse, hak sahibi olmayan es, 

kendi hür iradesiyle, ortak yasamı sonlandırma maksadıyla konuttan ayrılırsa, konut aile konutu 

olma vasfını yitirir. Hak sahibi olmayan esin diğer es tarafından evi terk etmek mecburiyetinde 

bırakılmasında da, eğer bir daha geri dönmeyi istemiyorsa, konut aile konutu olma vasfını 

yitirecektir. Herhangi bir hakka sahip veya sahip olmayan eşin evden ayrılmasına göre, konutun 

aile konutu vasfını devam ettirip ettirmeyeceği hususunun tespitinde bütün gayret, konut 

üzerinde ayni veya şahsi hak sahibi olmayan esin yaşama olasılığının muhafaza edilmesidir. Bu 

çerçevede, aile konutu vasfının sağlanması, kanunun aile konutunu muhafaza maksadının 

devam etmesine bağlı olduğu kabul edilmektedir. 

 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 11 
 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA YENİ OLUŞUM: HİBRİD ÇALIŞMA MODELİ 

 

Doç. Dr. R. Dilek KOÇAK 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

ORCID:0000-0002-3077-0706 

 

ÖZET 

Covid-19 pandemisinin baş göstermesi ile Şubat 2020’den sonra organizasyonlarda birçok 

farklı konuda belirsizlik ortaya çıkarken, dünyanın dört bir yanındaki liderler, mevcut krize 

yanıt vermeye ve bu krizden kurtulmaya odaklanmıştır. Bu süre zarfında çalışma modellerinde 

de yeni oluşumlar meydana gelmiştir Özellikle modern yönetim teorileri belirsiz çevrelerde 

faaliyette olan organizasyonlar için esnekliğin önemini vurgularken bu kapsama dahil olmayan 

organizasyonlarda da esneklik düzenlemeleri gündeme gelmiştir. Birçok yönetici gibi çalışanlar 

da ofisten çalışmayı en uygun çalışma modeli olarak görmekteyken ani bir kriz ortamı yaratan 

pandemi, yöneticileri ve çalışanları farklı çalışma modelleri oluşturmak zorunda bırakmıştır. 

Bu çerçevede yöneticiler yeni çalışma modellerini denemişlerdir. Bu modellerden birisi de 

hibrid (melez) çalışma modeli olarak ifade edilmektedir. Müşteri beklentilerini hızla karşılamak 

için kriz ortamında çapraz işlevli ve yüksek yetenekli ekipler kurularak kritik ihtiyaçlara cevap 

vermek adına işletmelerin mevcut potansiyelleri dijital teknoloji desteği ile yükseltilmiştir. 

Pandeminin gereklilikleri, birçok organizasyona benzeri görülmemiş somut deneyim 

kazandırmıştır. Çevresel belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda; hızlı, çevik ve hibrid modeli 

uyarlayan işletmeler, değişime direnen işletmeler için tehdit haline gelmiştir. 

Hibrid modelde kastedilen, ofis ortamında fiilen bulunan çalışanlar ile ofis dışında çalışanları 

içeren iş yapılanmasıdır. İş hayatının geleceği de ofiste ve ofis dışında çalışmayı birleştiren 

hibrid çalışma modeli gibi görünmektedir. Hibrid modelin organizasyona uyarlanması kadar 

doğru modelin oluşturulması da önem arz etmektedir. Bu çalışma hibrid modelin 

organizasyonda oluşturulmasına dair izlenmesi gereken adımları, modelin olumlu ve olumsuz 

yanlarını konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve örnekler özelinde açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hibrid Model, Çevik Organizasyon, Organizasyonel Değişim  
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A NEW FORMATION IN WORKING: HYBRID WORK MODEL 

 

With the outbreak of the Covid-19 pandemic, uncertainties have arisen in many different issues 

in organizations after February 2020, while leaders around the world have focused on 

responding to and recovering from the current crisis. During this period, new formations have 

also occurred in working models. Especially, while modern management theories emphasize 

the importance of flexibility for organizations operating in uncertain environments, flexibility 

arrangements have come to the fore in organizations that are not included in this scope. While 

employees, like many managers, see working from the office as the most appropriate working 

model, the pandemic, which created a sudden crisis environment, forced managers and 

employees to create different working models. In this framework, managers tried new working 

models. One of these models is expressed as the hybrid working model. In order to rapidly meet 

customer expectations, cross-functional and highly skilled teams were established in the crisis 

environment, and the existing potential of the enterprises was increased with the support of 

digital technology in order to respond to critical needs. The requirements of the pandemic have 

given many organizations unprecedented tangible experience. In environments with high 

environmental uncertainty; Businesses that adopt a fast, agile and hybrid model have become a 

threat to businesses that resist change. 

What is meant by the hybrid model is the business structure that includes the employees who 

are actually in the office environment and those who work outside the office. The future of 

business seems to be a hybrid working model that combines working in and out of the office. 

Creating the right model is as important as adapting the hybrid model to the organization. This 

study is to explain the steps to be followed in the creation of the hybrid model in the 

organization, the positive and negative aspects of the model, in terms of the studies and 

examples on the subject. 

Keywords: Hybrid Model, Agile Organization, Organizational Change 
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ORCID ID- 0000-0002-9794-8310 

 

ÖZET 

Örgüt kavramı, toplumsal ihtiyaçların bir kısmını gidermek için daha önceden belirlenen 

hedefleri uygulamak adına  yeteneklerini gönüllülük esasına dayanarak biraraya getiren 

kişilerin oluşturduğu kapalı olmayan sistemler bütünüdür. Bir örgütün varlığını sürdürebilmesi 

için öncelikli olarak örgüt üyeleri arasında uğruna üstlerine düşecek görevleri yerine getirerek 

çalışcakları ortak bir hedef olması gerekmektedir.Tüm örgütler çevre ile iletişim halinde 

olan,zamana ayak uydurmak adına değişen ve gelişen , sitemlerdir. Muhalefet kavramı ise, 

temel manada siyasi bir kavram olarak  karşımıza çıkan ve  herhangi bir bir görüş, bir tutum 

veya davranışa karşı  farklı düşünme, itiraz etme, ve  uymamak olarak tanımlanan bir 

unsurdur.Aynı zamanda  siyasi muhalefet, iktidarda olmayan siyasi partileri tanımlamak için 

kullanılmaktadır.Örgütsel muhalefet kavramı, örgüt üyelerinin, örgütün içinde üstünlük 

gösteren yönetimsel görüşe karşı aksi görüşleri dile getirmek,uyuşmazlık içinde olmak şeklinde 

tanımlanmaktadır. Örgüt içerisinde meydana gelen çeşitli davranışlar, durumlar ve olaylar 

çalışanların yöneyim ile görüş ayrılığı yaşamalarına  gerekçe olarak sayılabilir.Örgütsel 

muhalefet çalışanların örgüt içinde karşılaştıkları negatifliklere , etik olmayan tutumlara 

yönelik geri bildirim sağlayan, gelişim ve yenilik adına bir çok fırsat doğmasına sebep 

olabilecek önemli bir örgütsel iletişim aracıdır.Örgütsel muhalefet kavramının örgütler 

açısından sağladığı bir takım yararlar olduğu gibi, doğru idare edilemediği durumlarda ise 

örgüte çeşitli zararlar oluşturacaktır. Bu sebeple örgütsel muhalefetin nedenlerinin iyi bilinmesi 

ve bu konuda doğru yönetim stratejileri oluşturulması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda,çalışmamızda örgütsel muhalefet kavramının tanımı, neden olan faktörler, 

örgütsel muhalefet davranışları ve ilişkin değişkenler araştırılarak örgütsel muhalefet süreci 

degerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Muhalefet, Örgütsel Muhalefet, Örgütsel Muhalefet Davranışları. 

 

1.GİRİŞ 

 

Örgütsel muhalefet, çalışanların örgüt içinde verilen kararlara yada uygulamalara karşı yönetim 

ile ters düşecek, zıt fikirlerini dile getirmek şeklinde tanımlanmaktadır. Örgütü ile fikir 

çatışması içine giren bir çalışan bazı bireysel, ilişkisel ve örgütsel unsurların etkisi ile üç temel 

dışa vuruma yönteminden birine yönelerek; görüşlerini yöneticilere, iş arkadaşlarına veya işyeri 

dışında kalan kişilere aktardığı görülmektedir. Örgütsel veya yönetimsel açıdan önemli olan 

muhalefet kavramı, örgüt içi iletişimde bir geribildirim mekanizması olarak çalışmaktadır ve 

çalışan görüşlerinin örgütsel iyileşme açısından kullanılır duruma getirmektedir. Bu sebeple, 
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örgütsel demokrasi adına anlamlı olanın muhalif görüşlerin yöneticiler ile paylaşılması 

anlamına gelen açık (dikey) muhalefet stratejisinin işlerliği olduğunu söylemek mümkün 

olacaktır. Diğer bir ifade ile örgüt içerisinde açık muhalefet stratejisinin kullanım sıklığının 

demokrasi seviyesi ile doğrusal bir ilişki içerisindedir. Buradan yola çıkarak, muhalif 

görüşlerini yöneticilerine karşı rahatlıkla dile getirebilen çalışanların, bunları iş arkadaşları 

veya iş dışı tanıdıkları ile paylaşmaları anlamına gelen örtük ve dışsal muhalefet stratejilerini 

daha az kullanacaklarını düşünmek mümkündür. 

 

Muhalefet olgusunu anlamak, bunu örgüt için bir tür yönetim aracı haline getirebilmek ve 

böylece bir motivasyon veya verimlilik unsuru olarak kullanabilmeyi sağlamaktadır. Bunu 

başarabilmek için ise muhalefet olgusunu tek başına tanımaya çalışmak yetersiz kalabilir. Daha 

geniş bir perspektiften, bir parçasını meydana getirdiği bütün; yani demokrasi ile birlikte 

kavramak konunun hakkınca dikkate alınmasına olanak sağlayabilir.Örgütsel muhalefet, 

örgütlerin ve çalışanlarının iş hayatını iyileştirme yetisi olan bir iletişim modelidir. Muhalif 

fikirlerin çalışanlar tarafından ifade edilmesi  sayesinde örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerinin 

belirlenebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda ,örgütsel muhalefetin sayesinde örgütlerin 

sorunlu olan politikaları ve uygulamalarının tespit edilip, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi ile 

örgütlerin demokratikleşme süreçlerine  olumlu katkı sağlanılacağı öngörülmektedir.  

 

Bahsi geçen tanımlamalar neticesinde çalışmamızda,örgütsel muhalefet kavramı ile alan yazını 

taraması yapılarak, muhalefet, örgütsel muhalefet, örgütsel muhalefet süreci, örgütsel 

muhalefetin nedenleri, örgütsel muhalefete ilişkin değişkenler, örgütsel muhalefet davranışları 

ve örgütsel muhalefetin doğurduğu sonuçlar detaylı olarak incelenmiştir. 

 

2.ÖRGÜTSEL MUHALEFET KAVRAMI 

 

Muhalefet kavramı Arapça kökenli bir kelimedir ve aynı kökten türemiş olan ihtilaf kavramı 

gibi herkesin ayrı bir yol tutması, görüş ayrılığı, karşıt olma, zıtlık, karşı gelme anlamlarına 

gelen bir kelimedir (Ardoğan, 2004:172). Türk Dil Kurumu (TDK, 2020) sözlüğünde ise 

muhalefet kavramı; ‘bir tutuma, bir görüşe ve bir eyleme karşı olma durumu, aykırılık’ olarak 

tanımlanmaktadır. Muhalefet kavramı denildiğinde akıllara ilk olarak siyaset bilimine ait 

unsurlar gelmektedir fakat günümüzde bu kavram birçok bilim dalının çalışma alanına girmeye 

başlamıştır. Son yıllarda özellikle örgütsel iletişim ve yönetim bağlamında muhalefet kavramı 

dikkat çeken bir konu halini almaya başlamıştır (Özdemir, 2010: 31).Muhalefet kavramı ile 

ilgili olarak literatürde pek çok tanımlama yapılmış olmakla birlikte Kassing yapılmış olan tüm 

bu çalışmaları birkaç temel nokta etrafında toplamıştır. Bu kapsamda muhalefet kavramına 

ilişkin olarak söylenebilecek olan ilk şey; muhalefet, mevcut durumdan memnun olmamanın 

bir sonucudur, ikinci olarak; muhalefet, örgütsel statükodan farklı bir pozisyonun savunulması 

gerektiğinde ortaya çıkar, üçüncü olarak; muhalefet, itirazların açıkça dile getirilmesi gerektiği 

durumlarda ortaya çıkar, dördüncü olarak; muhalefet, doğal olarak düşmanca duyguların 

oluştuğu durumlarda ortaya çıkar, beşinci olarak; muhalefet, ağırlıklı olarak ilkesel konuları 

içeren mevzulardan ortaya çıkar (Kassing, 1997b: 311). 

 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 15 
 

Örgütler sınırsız isteklere karşılık sınırlı kaynaklar ile işlev görmeye çalışırken, yine örgütlerin 

beklentileri ortak amaca yönelik tüm paydaşlarının fayda koyması ve değer yaratmasıdır. 

Günümüz dinamik ve rekabete dayalı, küreselleşen ekonomi içerisinde örgütler, değişim, 

ilerleme ve uyum sağlayabilme özellikleri ile hayatta kalmaya çalışırken bunların 

gerçekleşmesinin temel taşları olan iş görenleri ve onlara olan ihtiyacı gözetmek zorundadırlar. 

İlerleme, gelişme ve uyum sağlayabilme gibi temel değişim olguları, çalışanların önerilerini 

ortaya koyabilmelerine ve iş yerinde alınan kararlara katılım sağlayabilmelerine bağlıdır 

(Eryeşil, 2018). Her örgüt içerisinde sürekli ve sayısızca karar alınmaktadır. Bu kararlar azınlık 

zümresi veya çoğunluk tarafından alınsa bile örgütün tamamı tarafından sorgusuz kabul 

edilmesi mümkün değildir. 

 

Gizli veya açık şekilde her örgüt içerisinde muhalefet olacağı söylenebilir. Örgütün tüm 

bölümlerindeki çalışanların katkısı ve düşüncelerini dile getirmesi temel bir olgudur (Raub, 

2008). Böyle bir paylaşım gerçekleşmediğinde, örgüt içerisindeki kararların ve yaşamın 

onaylanmış olduğu, ancak aslında örgüt üyelerinin istek veya memnuniyet duymaktan uzak 

kaldığı bir abilene paradoksu döngüsüne dönüşmesi muhtemel olacaktır (Edmondson ve 

Munchs, 2007). Örgütler içerisindeki muhalefetin İngilizce’de kulllanılan “Organizational 

Dissent” veya “Employee Dissent” kavramları olduğu ve bu kavramın Türkçe’de “Örgütsel 

Muhalefet “olarak karşılık bulduğu görülmektedir (Oral Ataç, 2015). Örgütlerdeki muhalefet, 

basit bir görüş ayrılığı olmaktan çok aynı zamanda da örgütsel davranış ve yönetimsel 

kararlarla, iş görenlerin hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği ile ilgili dönütlerini sağlayan bir 

iletişim şeklidir (Burns ve Wagner, 2014). Redding’e (1985) göre ise örgütsel muhalefet görüş 

ayrılığı ve görüş ayrılığının bildirilmesi olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bir diğer 

tanımda örgütsel muhalefet; üstleriyle görüş ayrılığına düşen çalışanların görüş ayrılıklarını dile 

getirmeleri durumu olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 2013). Örgütsel muhalefet kavramı 

hakkında alan yazını tarandığında bir çok tanımlama karşımıza çıkmakta-dır.Bunların 

bazılarına değinecek olursak örgütsel muhalefet; 

➢ Çalışanların örgütteki etik olmayan ve yasadışı olabilecek var olan uygulamaları 

değiştirme veya karşı çıkma çabasıdır(Graham, 1986). 

➢ Örgütten ayrı bir noktada hisseden çalışanın anlaşmazlık ve farklılıklarla ilgili 

görüşlerinin belirtilmesidir(Kassing, 1997a). 

➢ Çalışanların işyerindeki rahatsızlıklarını ifade etmek için kullandıkları 

yöntemlerdir(Kassing ve Avtgis, 2001). 

➢ Çalışan ve müşteri tarafından gelen geribildirimlerin tümüdür(Garner, 2006). 

➢ Etken, verimli ve demokratik örgütün yapıtaşıdır(Shahinpoor ve Matt, 2007). 

➢ İşyerindeki olumsuz olaylar sonucunda ortaya çıkan memnuniyetsizliklerin ve 

anlaşmazlıkların çalışanlar tarafından çevrelerindeki tüm paydaşlara sıklıkla ifade 

edilmeleridir(Goodboy vd., 2008). 
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➢ Temel olarak çalışanın örgütün politika, uygulama işlemleri ile anlaşmazlığıdır(Sarkar, 

2009). 

➢ Bir iletişimsel tepki olarak çalışanların işyerlerindeki politikave uygulamalara karşı 

tepkileridir(Waldron ve Kassing, 2010). 

➢ Var olan örgütsel politika ve uygulamaları sorgulayan çalışanların geri 

bildirimleridir(Garner vd., 2012). 

➢ Çalışanın duygularının örgüten farklı olması ve farklı fikirlerini ifade 

etmesidir(Ragland, 2012). 

➢ Geri bildirim sağlayan bir iletişim biçimi olarak çalışanların yenilik, değişim, etik dışı 

olaylar ve uygulamalarla ilgili memnuniyetsizliklerin tümüdür(Keskinkılıç Kara, 2015). 

➢ Kurumun politika, uygulama ve yöntemleri ile uyumsuzluğun ifade edilmesidir(Garner, 

2016a). 

➢ Farklı görüşlerin ve çeşitli anlaşmazlıkların yanında örgütsel uygulamalar, çalışmalar 

ve politikalar hakkında sözlü ifadeler topluluğudur(Redmond vd., 2016). 

➢ Politika ve uygulamalarla beraber çıktıları da değiştirmeye yönelik girişimdir(Zaini vd., 

2016). 

 

Çalışanlar, mümkün olduğunda fikirlerini ifade etmek isterler ve eğer bu gerçekleşirse 

kendilerini başarılı, örgütlerine bağlı ve işinden daha fazla tatmin olmuş hissetmektedirler . 

Kassing’e (1998) göre örgütsel muhalefetle ilgili beş adet ortak nokta mevcuttur:  

✓ Var olan koşullardan duyulan rahatsızlık,  

✓ Kurum içinde veya çalışma ortamındaki bulunulan durum ile farklı noktada yer 

almaktan kaynaklı savunma pozisyonuna sahip olma,  

✓ Görünür şekilde muhalif davranma ve farklı duruşun gösterilmesi gerekliliği,  

✓ Karşılıklı düşmanca duygulara sahip olma  

✓ Değer ve ilkelere dayalı konulardan kaynaklanma.  
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2.1.Örgütsel Muhalefet Süreci 

 

Örgütsel muhalefet süreci, çalışanlar muhalefet ettikleri düşünceleri dile getirmeden önce 

tetikleyici bir olay neticesinde problemi algılamaları ile oluşmaya başlamaktadır (Dağlı ve 

Ağalday, 2014b: 172). Çalışanlar düşüncelerini bireysel, ilişkisel ve örgütsel faktörleri 

gözönünde bulundurarak bir muhalefet davranış stratejisi belirlerler (Kassing, 1997a: 322). 

Tetikleyici olayın niteliği, belirlenecek strateji açısından önemlidir. İzlencek strateji 

belirlendikten sonra, çalışanlar muhalif fikirlerini dile getirdikleri taktirde karşılaşcakları 

riskleride dikkate alarak, düşüncelerini ifade etmektedir (Kesen ve Pabuçcu, 2016: 1553).Örgüt 

içinde tepki görmek ve dışlanmak tereddütü ile  çalışanlar bazı zamanlarda sessiz 

kalabilmektedir.(Ergün ve Çelik, 2019: 2). Çalışanların karşı fikirleri örgüt içinde, 

ödüllendirilmesi, yok sayılması yada cezalandırılması seçeneklerinden biri tercih 

edilebileceğinden çalışanlar, fikirlerini ifade etmeden olumlu yada olumsuz nasıl 

karşılanacağını tespitmeye çalışacaktır(Zeng ve Croucher, 2017: 4). 

Örgütsel muhalefet süreci çeşitli adımlardan oluşan çok katmanlı bir süreç olarak ortaya 

konmuştur (Kassing, 1997a). Graham (1986) süreci örgüt bünyesindeki rahatsızlığın 

algılanması sonrasında çalışanların bu durumdan kendilerine sorumluluk çıkarmaları, ardından 

çözüm seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve son olarak örgütsel muhalefet davranışının 

sergilenmesi olarak açıklamıştır. 

 

2.2.Örgütsel Muhalefetin Nedenleri 

 

Örgütler içerisinde var olan duruma karşı çıkma veya tavır alma tutumları bir nedene bağlı 

tetikleyici yoluyla kendisini örgütsel muhalefet olarak ortaya çıkarabilir (Alga ve Eroğlu, 

2018). Örgütsel muhalefet pek çok nedene ve tetikleyici olaya dayalı olarak ortaya 

çıkabilmektedir (Sprague ve Ruud, 1988). Redding (1985), bu nedenlerin en önemlisi olarak 

örgüt yöneticilerinin verdikleri kötü kararları ifade ederken, Sprague ve Ruud (1988) ise 

çalışanların değişime karşı direnci, ofis politikaları, kariyer imkanları, çalışanlara karşı 

adaletsiz davranışı örgütsel muhalefete yol açan etkenler olarak tanımlamışlardır. Hegstrom 

(1990), örgüt üyelerine tanınan ayrıcalıklar ile örgüt bünyesindeki görev ve sorumluluklarının 

örgütsel muhalefete yol açabileceğini iletirken, Graham (2006) çalışanların rol çatışmalarının 

ve olası cinsel tacizin örgütsel muhalefete yol açabileceğini ifade eder. Hastings ve Payne 

(2013) çalışana karşı haksız muamele, kariyer yolunun kapanması, iş yeri politikası gibi 

etkenleri örgütsel muhalefetin nedenleri arasında belirlemişlerdir. Kassing ve Armstrong 

(2002) örgütsel muhalefete neden olacak tetikleyici unsurları başlıklar altında toplamıştır ve 

bunlar;  

Çalışanlara Yönelik Davranışlar : Yöneticilerin örgüt üyelerine karşı adaletsiz davranışları ile 

örgüt üyelerinin haklarını ihlal edici nitelikte olmasına karşı muhalefet 

Örgütsel Değişim: Örgüt bünyesindeki değişikliklere ve bu değişim sürecindeki uygulamalara 

karşı muhalefet. 

Karar Alma: Örgüt içerisindeki karar alma şekilleri ve kararlara karşı muhalefet. 

Etkisizlik: Verili olmayan uygulamalara ve etkisiz süreçlere karşı muhalefet. 

Görev/Sorumluluk: Bireyin işteki rolüne ve sorumluluklarına veya çalışma arkadaşlarının 

rollerine ve sorumluluklarına karşı muhalefet. 
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Kaynaklar: Örgütteki kaynakların kullanımlarına ve ulaşılabilirliklerine karşı muhalefet. 

Etik: Örgüt içerisindeki etik olmayan uygulamalara ve çalışanların kabul etmeleri gereken 

uygulamalara karşı muhalefet. 

Performans değerlendirme: Çalışanın kendisinin veya çalışma arkadaşlarının performans 

değerlendirmelerine veya performans değerlendirme süreçlerine karşı muhalefet. 

Zararın Önlenmesi: Örgütün, bireyin kendisine, çalışma arkadaşlarına veya müşterilerine 

dönük zarar verebilecek uygulamalarına karşı muhalefet. 

 

2.3.Örgütsel Muhalefet İle İlişkili Değişkenler  

 

Örgütsel muhalefet davranışları, çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir ve bu değişkenler 

çalışanın ne zaman, nasıl ve kime yönelik muhalefet gerçekleştireceğini belirleyecektir.Söz 

konusu değişkenler; bireysel değişkenler,ilişkisel değişkenler ve örgütsel 

değşikenlerdir(Bouda, 2015) 

 

2.3.1. Bireysel Değişkenler  

 

Bireysel faktörler, çalışanların, eğilimleri, tutumları, örgüt içindeki pozisyonları ve nitelikleri 

ile alakalıdır (Kassing, 2008). Bireysel faktörler, iletişim, örgüt içinde düzenlenen davranışlar 

ve örgüt dışında oluşan ancak örgüt içine aktarılmış davranış ve değerlerden oluşmaktadır 

(Kassing, 1997b). Örgütsel muhalefet, çalışanın örgüte mesafeli olduğu ve kendisini ayrı bir 

noktada algıladığı zaman ortaya çıkmaktadır (Doğanay, 2018). Yabancılaşmış çalışan, sözlü 

sataşma, tartışmaya yatkınlık, denetim odağı, çalışan doyumu, bağlılık, örgüt içindeki rol, kadro 

süresi ve özdeşleşme gibi bireysel faktörler, yöntemler ve göstergelerle örgütsel muhalefetle 

sonuçlanacak yollara girebilmektedir (Payne, 2007). Tartışmaya yatkınlık, bireyin çeşitli 

konularda başka kişilerle yüzleşmekten çekinmeden tartışmaya yönelik davranışlar sergilemesi 

olarak tanımlanmaktadır. Kassing ve Avtgis’in (1999) beraber gerçekleştirdiği araştırmada 

tartışmaya yatkın bireylerin çalışanların yöneticilerine dönük dikey muhalefeti tercih ettikleri, 

tartışmaya yatkınlığı düşük çalışanların ise muhalif düşüncelerini saklayıp sessiz kalmayı tercih 

ettikleri gözlemlenmiştir.  

 

Denetim odağı, Rotter’e (1989) göre bireylerin geçmiş yaşantılarına dayandırarak 

davranışlarının sonuçlarını kendi kontrollerine (iç denetim odağı) veya kendileri dışındaki 

(kader, Tanrı, şans gibi) odakların (dış denetim odağı) kontrollerine bağlamalarıdır. Kassing ve 

Avtgis (2001) tarafından yapılan çalışmaya göre iç denetim odağına bağlı olarak davranışlarını 

yorumlayan çalışanlar üst yönetime yönelik muhalefet biçimi olan dikey muhalefet yolu ile 

fikirlerini aktarırken, dış muhalefet odaklı çalışanlar ise yatay muhalefeti tercih ederek 

fikirlerini çalışma arkadaşları ile paylaşmayı tercih etmişlerdir.  

 

2.3.2.İlişkisel Değişkenler  

 

İlişkisel faktörler, organizasyon bünyesindeki çalışanların birbiriyle ve üst yönetim ile 

kurdukları ilişkilerin türü ve niteliği ile ilişkilidir (Eryeşil, 2018). Zaman zaman çalışanların 

birebir ve yüz yüze görüşmeler yapmak yerine, e-posta, yazılı not, telefon konuşmaları ve 
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birden çok kişinin olduğu toplantıları kullanarak muhalif görüşlerini dile getirdikleri ortaya 

çıkmıştır (Kassing ve Avtgis, 2001). İşyerindeki ilişki biçimlerine ve kalitesine göre 

muhalefetin ifade edilmesinin araştırıldığı ve Kassing (2000) tarafından yapılan araştırmada, 

yönetim kademesindekilerle iyi kalitede ilişki içerisinde olan astların kötü kalitede ilişki 

içerisinde olduklarını düşünen astlara göre dikey muhalefeti daha çok kullandıkları 

gözlemlenmiştir. Ayrıca yöneticilere olan güven duygusunun da muhalefetin ifade edilmesinde 

etken bir rol oynadığı Payne (2014) tarafından ortaya konulmuştur. Yöneticilere dönük 

muhalefet biçimi olan dikey muhalefet stratejisinin seçilmesinde çalışanların, yöneticilere 

dönük güven duygularının yüksek olması ön plana çıkarken iş arkadaşlarına yönelik muhalefet 

biçimi olan yatay muhalefet stratejisinde ise yöneticilere dönük güven duygularının düşük 

olması etkili olmaktadır şeklinde ortaya konmuştur. 

2.3.3.Örgütsel Değişkenler  

 

Örgütsel değişkenler, çalışanların örgütlerini algılama biçimlerini ve ilişki kurma biçimlerini 

kapsamaktadır (Eryeşil, 2018). Örgütsel değişkenler örgütsel adalet ve örgüt kültürü ve iklimi 

olarak sıralanmıştır ( Kassing, 2008). Örgüt üyelerinin örgüt içindeki ödüllendirme ve 

uygulamaların adaletli bir biçimde yürütüldüklerine olan inançları örgütsel adalet olarak 

tanımlanmaktadır (Greenberg, 1987). Örgütsel adalet kavramı örgütten kaynaklanmış bir 

muhalefet davranışının ortaya çıkmasında örgütsel değişkenler içerisinde en etken kavram 

olarak görülmektedir (Koçmar, 2019). Örgüt kaynaklarının dağıtım eşitsizliği, kaynak dağıtım 

sürecindeki yanlılıklar, adil olmadığı düşünülen uygulamalar örgüt üyelerinin muhalif 

davranışta bulunmalarına neden olmaktadır. Kassing (2008) yaptıkları araştırmada örgüt içinde 

algılanan adalet inancının yüksek olması durumunda yatay muhalefet düzeyinin düşük olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

 

Diğer değişkenler örgüt kültürü ve örgüt iklimi ise iletişim kanallarının açık olması ve ifade 

özgürlüğü ya da örgüt içerisine demokratik bir ortama sahip olup olmamayla ilişkilidir. Bir 

örgütte iletişimin kalitesini ve yönünü örgüt içindeki ortamı ifade eden örgüt iklimi, örgüt 

kültürü ve demokrasi anlayışı belirlemektedir (Yılmaz, 2013). Muhalefetin ortaya çıkmasına 

daha hoşgörülü hatta teşvik edici uygulamalara sahip örgütlerde, işgörenler muhalefet etmeleri 

halinde yöneticileriyle iletişim kurmaktan çekinmemekte ve dikey muhalefet yoluyla 

görüşlerini ifade etmektedirler (Kassing vd., 2012). Öte yandan yeterli ifade özgürlüğü 

olmadığını düşünen çalışanlar ise yatay muhalefet yoluyla var olan durumdan 

hoşnutsuzluklarını göstermektedirler (Payne, 2014). 

 

2.4.Örgütsel Muhafelet Davranışları 

 

Örgüt çalışanları çeşitli politikalar ve uygulamalara dair karşıt düşüncelere ve anlaşmazlıklara 

girdiğinde, muhalefet etme durumuna yönelmektedir. Bu yönelim bireysel, ilişkisel ve örgütsel 

unsurların etkisinde gerçekleşmektedir ve dolayısı ile bir takım muhalif davranışlar sergileme 

eğilimi oluşmasına neden olacaktır. Çalışanlar muhalif davranışlarını doğrudan, agresif veya 

pasif biçimlerde gösterebilmektedir.(Kassing, 1998b). Örgütsel muhalefet davranışları dikey 

muhalefet,yatay muhalefet, yer değiştirmiş muhalefet ve haber uçurma olmak üzere 4 farklı 

kategoride sınıflandırılmaktadır.  
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2.4.1.Dikey Muhalefet  

 

Dikey muhalefet örgüt içerisinde çalışanın kendisinden üst düzeyde bulunan ve daha etkin 

olduğunu düşündüğü üst kademe yöneticilere yönelik muhalif düşüncelerini ifade etme biçimi 

olarak tanımlanmaktadır (Kassing, 1998). Dikey muhalefetin her durumda ses çıkarma 

davranışını barındırdığı dikkate alınırsa, Gorden’ın (1988) sesin çeşitliliğini ortaya koyduğu 

çalışmasında dört düzlem üzerinden açıkladığı çeşitlilik aynı zamanda dikey muhalefet 

davranışını da açıklamaktadır. 

 

Açık-Yapıcı Muhalefet: Süreçlerin iyileşmeleri için önerilerde bulunmayı, ortak ve katılımcı 

karar alma süreçlerini savunmayı, Tez/Antitez-Sentez ilişkisi kurarak mantıksal akıl yürütmeyi 

barındırır.  

Açık-Yıkıcı Muhalefet: Şikâyette bulunmayı, Kendi çıkarlarına odaklanmayı, Sözlü olarak bile 

olsa saldırganca ve ikiyüzlü biçimde davranmayı, zarar verici tutumlarda bulunmayı barındırır.  

Gizil-Yapıcı Muhalefet: Uyum ve iş birliği içinde sosyal olarak destekleyici konuşmayı ve 

davranışlarda bulunmayı barındırır.  

Gizil-Yıkıcı Muhalefet: Çevresindekileri kışkırtmayı ve olumsuzlukları zarar verici biçimde 

ifade etmeyi barındırır.  

 

Dikey muhalefet, diğer çalışanlara göre daha tartışmacı, üst yönetimle daha kaliteli ilişkilere 

sahip, örgüt içinde ifade özgürlüğü algısı daha yüksek olan, iç denetim odağına sahip, örgütsel 

süreçlere etki edebileceğine inanan ve iş tatmini ile işe bağlılığı daha yüksek olan çalışanlar 

tarafından daha sıklıkla tercih edilmektedir (Kassing ve Armstrong, 2002). Bunun yanı sıra 

çeşitli ve kaliteli iş alternatifleri bulunan, rahatlıkla iş bulabileceğine inanan örgüt üyeleri de 

dikey muhalefet yoluyla düşüncelerini ifade edebilmektedirler (Farrell ve Rusbult, 1992). 

İşyerinde var olan uzun süreli istihdam güvencesi de, çalışanların mevcut örgüt kurallarının çok 

dışına çıkmadıkları sürece işten atılmamalarına imkân vermekte ve bu durum, çalışanların üst 

yönetimle fikirlerini paylaşmalarında ve kendilerini dikey muhalefet yoluyla ifade etmelerinde 

kolaylık sağlamaktadır (Cannings, 1992).  

 

2.4.2.Yatay Muhalefet  

 

Kassing (1997a) örgütsel muhalefetle ilgili yaptığı ilk dönem çalışmalarında antagonistik 

muhalefet adını verdiği bu kavramı sonrasında yatay muhalefet olarak güncellemiş ve yaygın 

kullanım yatay muhalefet olarak yazına girmiştir. Yatay muhalefet ile dikey muhalefet 

arasındaki farklardan en önemlisi etki düzeyiyle ilişkilidir. Dikey muhalefet, üst yönetim veya 

var olan durumu değiştirebilecek taraflara yönelik muhalefet davranışı iken, yatay muhalefet 

ise örgütsel karar alma ve uygulama süreçlerine doğrudan etki etmeyen örgüt mensuplarına 

dönük gerçekleşmektedir (Kassing, 1998). Çalışanlar görüşlerinin yöneticilere iletilmesi 

durumunda cezalandırılma, reddedilme, dikkate alınmama veya utanç duyacakları bir duruma 

sokulma gibi sonuçlarından çekinerek yatay muhalefete başvurabilmektedirler (Zaini 

vd.,2016). Bunların yanında çalışan kendisini düşman veya rakip olarak algılandığını 

düşündüğünden ve dikey yönde muhalefet yapamayacağına olan inancından dolayı bu davranışı 

gerçekleştirir (Özdemir, 2010). Ayrıca iş görenler üst yönetimle kaliteli olmayan bir ilişkileri 
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olduğuna inanmaları ve geri bildirim kültürünün zayıf olduğunu düşündükleri durumlarda da 

yatay muhalefet yoluyla muhalefetlerini iş arkadaşlarına ifade etmektedirler (Kassing, 2008). 

Çalışanlar bu davranışı kendilerinden yönetim kademesi anlamında üst seviyede olmayan, aynı 

ya da benzer seviyedeki iş arkadaşlarına yönelik gerçekleştirmektedirler (Wright, 2011).  

 

Yatay muhalefetin hayal kırıklıkları ve agresiflik gibi yıkıcı düzeyde negatif duyguları ve 

düşünceleri barındırması olumsuz sonuçların daha yaygın ve etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır (Kassing ve Armstrong, 2001). Özellikle örgütlerin performans anlamında üst 

düzey beklentilerinin olduğu bir zamanda birimlerin ve örgütlerin performanslarını belirgin bir 

düzeyde negatif olarak etkilediği ortaya konulmuştur (Detert vd., 2013). Yatay muhalefetin 

çalışanların kendi beklenti ve çıkarlarının zedelendiği durumlarda ortaya çıkması, ortak örgüt 

hedeflerinden uzaklaşılmasına yol açmaktadır.  

 

Yatay Muhalefeti yönetici düzeyinde olmayan çalışanların daha sık kullandıkları ortaya 

konulmuştur (Kassing, 2008). Ayrıca dış kontrol odaklı çalışanların yatay muhalefeti yine 

sıklıkla kullandıklarını ifade etmiştir. Yatay muhalefeti sık kullanan bir başka grup ise işyerinde 

ifade özgürlüğü algıları düşük olan çalışanlardır (Payne, 2007).  

 

2.4.3.Yer Değiştirmiş Muhalefet 

 

Yer değiştirmiş muhalefet, çalışanların muhalefet ettikleri fikirlerini örgüt dışarısındaki 

kişilere, aile bireylerine ve arkadaş çevrelerene iletmesidir(Kassing vd., 2012: 240). 

Çalışanların yer değiştirmiş muhalaefet tavrını tercih etmelerindeki etken, karşı fikirlerini ifade 

ettikleri zaman yöneticiler ve çalışma arkadaşları tarafından negatif tepkiler alacakları 

düşüncesi ve dışlanma korkusudur (İzgüden ve Erdem, 2017: 110). Muhalif fikirlerin örgüt 

dışındaki bireylere aktarılmasının tercih edilmesi örgütte var olan negatif durumların 

giderilememesine neden olmaktadır ancak dışarıda paylaşmanın tercih edilmesi misilleme 

yapılma ihtimalinin gözönünde bulundurulmasıdır. İştecrübesi düşük ve daha çok alt 

pozisyonlarda çalışan gençlerin yer değiştirmiş muhalefet davranışını daha çok benimsedikleri 

düşünülmektedir (Kassing ve Dicioccio, 2004: 114). 

 

2.4.4.Haber Uçurma  

 

Haber uçurmak, çalışanların örgüt içindeki yasadışı olan veya ahlaki olmayan uygulamaları 

müdahale yetkisi olan kişilere yada kurumlara iletmesi şeklinde tanımlanır. (Miceli vd., 1999: 

131). Haber uçurma kavramı aynı zamandan bir muhalefet tavrını anlatmak için  de 

kullanılmaktadır.Haber uçurmanın temel maksadı, zarar verebilecek ve doğru olmayan 

uygulamaları sonlandırmak ve geleceğe yönelik aynı uygulamaların tekrar etmesini 

engellemektir(Mansbach ve Bachner, 2010: 483).Haber uçurma fiilinin gerçekleşmesi için; 

haber uçuran kişi, haber uçurma fiili yada şikayeti, şikayetin iletildiği taraf ve şikayetin iletildiği 

kuruluş olmak üzere dört unsurun varlığı gereklidir(Dasgupta ve Kesharwani, 2010: 2). 

Haber uçurma, örgütler tarafından pozitif bir tavır olarak görülmeyip, çalışanların etik dışı 

uygulamalara karşı oluşturdukları raporları yok sayılabilmektedir. Bu durum çalışanların sessiz 

kalmaya yöneltmektedir(Esen ve Kaplan, 2012: 362). Örgütteki etik olmayan davranışları 
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ortaya çıkaran çalışanlara karşı misilleme  yapılma ihtimali bulunmaktadır. Çalışanlar; kara 

listeye alınmak, problemli bir çalışan olarak belirlenmel, yalnız bırakılmak, intikam almak ve 

işten çıkarılmak gibi tehdit unsurları ile karşı karşıya kalabilmektedir (Ünsar, 2015: 548). Bu 

çalışanlar, örgütteki otoriter yapıya ve işleyiş sürecine karşı koyan ve  meydan okuyan bireyler 

olarak algılanmaktadır.Haber uçurma eylemi, yönetim tarafından örgüt için bir tehdit faktörü 

olarak algılamanın  yanı sıra, desteklendiği taktirde örgütteki etik kültürün varlığını iyileştirmek 

adına olumlu etki sağlayacaktır (Ay, 2018: 250).Böylelikle, haber uçuran bireyler, örgütsel 

problemlerin farkedilmesine ve söz çözüm önerilerinin getirilmesine destek olmuş olacaktır.  

 

3.SONUÇLAR 

 

Örgütler, muhalif davranışları yok etmek için çalışanlarını cezalandırma, yaptırım uygulama 

veya gereksiz görme gibi yöntemleri tercih edebilmektedirler. Yöneticilerin, muhalefet 

davranışlarına verdiği tepkileri  Graham (1986) tarafından 3 başlıkta toplanmıştır. Yöneticiler 

muhalefet davranışını pekiştirmeyi tercih edebilir ve çalışanlar tarafından yapılan muhalefet 

sonucundaki çözüm önerilerini dikkate alarak karar verme sürelerini işletebilir. İkinci bir 

yönetici tepkisi ise çalışanların yaptıkları muhalefete karşı cezalandırılmaları ve misilleme 

davranışı yoluyla iş yüklerinin artırılması, tehdit edilmeleri ya da yabancılaştırılmaları yoluyla 

izole edilmeleri şeklinde ifade edilebilir. Yöneticiler tarafından verilebilecek son tepki ise 

çalışanların muhalefet davranışlarının dikkate alınmamasıdır. Üst yönetimin kayıtsız kalarak 

tüm konuları sürüncemede bırakması ve hiç var olmamış gibi davranması bu durumu 

açıklamaktadır. 

 

Davranışın pekiştirilmesi örgüt üyeleri üzerinde olumlu etki yaparak örgüt iklimini de pozitif 

yönde etkilemektedir .Örgütsel muhalefet yoluyla örgütsel demokrasinin desteklendiği, örgüt 

bünyesindeki sorunların tespit edildiği, önlemlerin alınarak ve gerekliyse çözümlenerek gelişim 

sağlanması sürecinin işletildiği önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi yönden ise 

örgütsel muhalefetin yokluğu, örgüt bünyesindeki yeni fikirlerin, yaratıcılığın doğuşuna ve 

inovasyon gücünün kısıtlanmasına yol açabilecektir.Bu olumlu sonuçların yanında bazı 

olumsuz sonuçlarında oluşabileceği düşünülmektedir ve bazıları örgütlerin öğrenme 

yeteneklerinin azalması, farklı yorumların azalması, örgüt ile çalışan ilişkilerinin zayıflaması 

bunlar arasındadır. Şartlar düşünüldüğünde çalışan ancak değer verdiği veya önemsediği bir 

durumda muhalefet davranışında bulunmayı düşünebilecek ve kimi zaman kendi çıkarı için 

kimi zaman ise örgüt çıkarlarını ön plana koyabilecektir. Örgütle özdeşleşme, örgütsel 

vatandaşlık ve iş tatmini gibi kavramların karşılığının örgüt yoluyla elde edilebilmesi için 

örgütsel muhalefetin desteklenmesi ve çalışanların seslerinin duyulması son derece gerekli 

görünmektedir. 

 

Örgüt içindeki problemli politika ve uygulamalara karşın muhalefet edilmesi örgüt kültürünün 

bilinen bir özelliğidir.Fakat örgüte dair memnuniyetsiz düşüncelerin açık bir biçimde dile 

getirilmesi mualefet eden çalışanlar açısından risk barındrımaktadır.Bu karşıt fikirler örgüt 

bünyesinde çatışma ve kutuplaşmaların meydana gelmesine sebep olabilir.Mualif fikirlerin göz 

ardı edilmesi ve dikirlerini belirten çalışanların baskı altına alınması örgütü otokratik bit yöne 

doğru götürecektir. 
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Örgütsel muhalefet kavramı, alanyazında oldukça yeni bir terim olarak farklı alanlarda çalışan 

araştırmacıların giderek dikkatlerini çekmeye başlamıştır. Konu ile alakalı yabancı ve yerli 

çalışmaların, eğitim örgütlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin ve bazı diğer işletme 

çalışanlarının, örgütsel muhalefet konusu hakkındaki görüşleri üzerine yapılmış olduğu 

görülmüştür.Bu bağlamda çalışmanın yerli literatüre teorik anlamda katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

 

Alga, E. ve Eroğlu, Ş. G. (2018). Çalışanların Örgütsel Muhalefete İlişkin Algılamalarının 

Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(24), 129-157. 

Ardoğan, R. (2004). Teorik Temeller ve Tarihsel Gerilimler Arasında İslam Kültüründe Siyasal 

Muhalefet. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 172. 

Ay, A.F. (2018), “Adaletin Olmadığı Yerde Islık Çalamamak, Örgütsel Adaletin 

Whistleblowing (İfşa Etme) Niyeti Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10/4, 

ss.246-266. 

Bouda, D. (2015). The Expression of Organizational Dissent Among Sub-Saharan African 

Student Migrants in the United States. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Minnesota 

University. 

Burns, T. ve Wagner, C. (2014, Aralık). Organizational Dissent. Principal Leadership, 14(4), 

28. 

Cannings, K. (1992). The Voice of the Loyal Manager: Distinguishing Attachment from 

Commitment. Employee Responsibilities and Rights, 5(3), 261-272. 

Dağlı, A. Ve Ağalday, B. (2014). “Öğretmenlerin Örgütsel Muhalif Davranış Biçimlerine 

ilişkin Görüşleri”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 112-128. 

Dasgupta, S., Kesharwani, A. (2010), “Whistleblowing: A Survey of Literature”, The IUP 

Journal of Corporate Governance, Vol. 9, No. 4, pp.1-14. 

Detert, J. R., Burris, E. R., Harrison, D. A. ve Martin, S. R. (2013). Voice Flows to and Around 

Leaders: Understanding When Units Are Helped or Hurt by Employee Voice. Administrative 

Science Quarterly, 58(4), 624-668. 

Doğanay, A. (2018). Lider İletişim Tarzlarının Örgütsel Muhalefete Etkisinde Örgütsel 

Erdemliliğin Düzenleyici Rolü: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora 

Tezi. T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi. 

Edmondson, V. C. ve Munchs, G. (2007). Managing the Unwanted Truth: A Framework for 

Dissent Strategy. Journal of Organizational Change Management, 20(6), 747-760. 

Ergün, H., Çelik, K. (2019), “Örgütsel Muhalefete Etki Eden Başlatıcı ve Aracı Değişkenler

”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 

10.16986/HUJE.2019052474, ss.1-21. 

Eryeşil, K. (2018). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Muhalefet Üzerindeki Etkisinde 

Çalışan Sesliliğinin Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi 

Selçuk Üniversitesi. 

Esen, E., Kaplan, A.H. (2012), “İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması 

(Whistleblowing)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 

2, ss.33-52. 

Farrell, D. ve Rusbult, C. E. (1992). Exploring the Exit, Voice, Loyalty and Neglect Typology: 

The Influence of Job Satisfaction, Quality of Alternatives, and Investment Size. Employee 

Responsibilities and Rights, 5(3), 201-218. 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 24 
 

Garner, J. T. (2006). When Things Go Wrong At Work: Expressions of Organizational Dissent 

As Interpersonal Influence. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Texas A&M University. 

Garner, J. T., Kinsky, E. S., Duta, A. C. ve Danker, J. (2012). Deviating From the Script: A 

Content Analysis of Organizational Dissent as Portrayed on Primetime Television. 

Communication Quarterly, 60(5), 608-623. 

Garner, J. T. (2016a). Simulating Dissent: Mapping the Life Span of Organizational Dissent 

using Agent-Based Modeling. Western Journal of Communication, 80(4), 414-434. 

Goodboy, A. K., Chory, R. M. ve Dunleavy, K. N. (2008). Organizational Dissent as a Function 

of Organizational Justice. Communication Research Report, 25(4), 255-265. 

Graham, J. W. (1986). Principled Organizational Dissent: A Theoretical Essay. Research in 

Organizational Behavior, 8, 1-52. 

Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of 

Management Review, 12(1), 9-22. 

Hastings, S. O. ve Payne, H. J. (2013). Expressions of Dissent in Email: Qualitative Insights 

Into Uses and Meanings of Organizational Dissent. Journal of Business Communication, 50(3), 

309-331. 

Hegstrom, T. G. (1990). Mimetic and Dissent Conditions in Organizational Rhetoric. Journal 

of Applied Communication Research, 18(2), 141-152. 

İzgüden, D., Erdem, R. (2017), “Yüksek-Düşük Bağlamlı İletişim İle Örgütsel Muhalefet 

Davranışları Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine 

Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 

22, ss.124-129. 

Kassing, J. W. (1997a). Articulating, Antagonizing, and Displacing: A Model of Employee 

Dissent. Communication Studies, 48(4), 311-332. 

Kassing, J. W. (1997b). Development And Validation Of The Organizational Dissent Scale. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kent State University. 

Kassing, J. W. (1998). Articulating, Antagonizing, and Displacing: A Model of Employee 

Dissent. Management Communication Quarterly, 12(2), 183-229. 

Kassing, W. J., Dicioccio, L. D. (2004), “Testing a Workplace Experience Explanation of 

Displaced Dissent”, Communication Reports, Volume 17, No 2, pp.113-120. 

Kassing, J. W. (2008). Consider This: A Comparison of Factors Contributing to Employees' 

Expressions of Dissent. Communication Quarterly, 56(3), 342-355. 

Kassing, J. W. ve Avtgis, T. A. (2001). Dissension in the Organization as it Relates to Control 

Expectancies. Communicatıon Research Reports, 18(2), 118-127. 

Kassing, J. W. ve Armstrong, T. A. (2002). Someone’s Goıng To Hear About This Examining 

the Association Between Dissent-Triggering Events and Employees’ Dissent Expression. 

Management Communication Quarterly, 16(1), 39-65. 

Kassing, J. W., Piemonte, N. M., Goman, C. C. ve Mitcell, C. A. (2012). Dissent Expression as 

an Indicator of Work Engagement and Intention to Leave. Journal of Business Communication, 

49(3), 237-253. 

Kesen, M., Pabuçcu, H. (2016), “Örgütsel Muhalefet ve İşe Yabancılaşmanın Duygusal 

Tükenmişliğe Etkisinin Anfıs Model ile İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Cilt 9 Sayı 42, ss.1552-1563. 

Keskinkılıç Kara, S. B. (2015). Relationship Between Political Discrimination and Dissent 

Behaviour Displayed by Teachers. Educational Research and Reviews, 10(7), 933-940. 

Koçmar, S. (2019). Örgütsel Kimlik Algısının Örgütsel Muhalefet ile İlişkisi, Kişilik 

Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi. 

Mansbach, A., Bachner, G.Y. (2010), “Internal or External Whistleblowing: Nurses’ 

Willingness to Report Wrongdoing”, Nursing Ethics, 17(4), pp. 483–490. 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 25 
 

Miceli, P.M., Rehg, M., Near, P.J., Ryan, C.K. (1999), “Can Laws Protect Whistle-Blowers? 

Results of a Naturally Occurring Field Experiment”, Work and Occupations, Vol. 26 No. 1, 

pp.129-151. 

Oral Ataç, L. (2015). Örgütsel Demokrasi Ve Örgütsel Muhalefet İlişkisi: Beyaz Yakalılar 

Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 

Özdemir, M. (2010). Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve 

Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi. 

Özdemir, M. (2013). Genel Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin 

Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 38(168), 113-128. 

Payne, H. J. (2007). The Role of Organization-Based Self-Esteem in Employee Dissent 

Expression. Communications Reseach Report, 24(3), 235-240. 

Payne, H. J. (2014). Examining The Relationship Between Trust In Supervisor–Employee 

Relationships And Workplace Dissent Expression. Communication Research Reports, 31(2), 

131-140. 

Ragland, J. P. (2012). Exploring Dissent In Top-Tier Meetings As Communication Constitutive 

Of Organizational Democracy. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fort Worth, Texas 

University. 

Raub, S. (2008). Does Bureaucracy Kill Individual Initiative? The Impact Of Structure on 

Organizational Citizenship Behavior in The Hospitality Industry. International Journal of 

Hospitality Management, 27(2), 179-186. 

Redding, C. W. (1985). Rocking Boats, Blowing Whistles, and Teaching Speech 

Communication. Communication Education, 34(3), 254-258. 

Redmond, V., Jameson, J. K. ve Binder, A. R. (2016, Mayıs). How Superior–Subordinate 

Relationship Quality and Conflict Management Styles Influence an Employee's Use of Upward 

Dissent Tactics. Negotiation and Conflict Management Research, 9(2), 158-176. 

Sarkar, S. P. (2009). The Dance Of Dissent: Managing Conflict in Healthcare Organization. 

Psychoanalytic Psychotherapy. 23(2), 121-135. 

Shahinpoor, N. ve Matt, B. F. (2007). The Power of One: Dissent and Organizational Life. 

Journal of Business Ethics, 74(1), 37-48. 

Sprague, J. ve Ruud, G. L. (1988). Boat-Rocking in the High-Technology Culture. American 

Behavioral Scientist, 32(2), 169-193. 

TDK. (2020). Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr 

adresinden alındı. 

Ünsar, S. A. (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular,Paradigma 

Akademi Yayınları, İstanbul. 

Wright, M. D. (2011). The Role of Teamwork Schema Similarity and Group Atmosphere in 

Perceptions of Conversational Appropriateness and Organizational Dissent. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. University of Iowa. 

Zaini, R. M., Elmes, M. B., Pavlov, O. V. ve Saeed, K. (2016). Organizational Dissent 

Dynamics: A Conceptual Framework. Management Communication Quarterly, 31(2), 258-277. 

Zeng, C. (2014). Organizational Dissent and Workplace Freedom of Speech: A Qualitative 

Study of Young Professional Intra-Urban Migrant Workers in Shanghai. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. University of Jyväskylä. 
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ÖZET 

Zaman kavramı insanoğlu tarafında tanımlanabilse de çok fazla yorum yapılabilen ve kısıtlı 

olan sonu var olan ancak sonu gelmeyen bir döngü içinde süreklilik arz eden bir durumdur. 

Zaman insanlardan ve mekânlardan bağımsız olarak yaşar ve tüm varlıklar zaman belirli bir 

zaman dilimi içinde var olur ya da yok olur. Bu bağlamda zaman insan hayatı için büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle etkili ve verimli kullanmak kişinin zaman yönetimi açısından 

planlamalar yapması gayet olağan bir durumdur. 

Zaman yönetimi, insanların belirli bir zaman kısıtı içerisinde mevcut sürelerini planlayarak neyi 

ne zaman nerede ne için yapmak durumunda olduklarını planlaması ve bu plan dâhilinde 

hareket etmesi olarak değerlendirilebilir. Zaman kıttır yani üzerinde hâkimiyet kurulmadığı gibi 

aslında geçip giden, harcanan bir yapısı olması nedeniyle de sonlu bir kaynak olup ne yapılırsa 

yapılsın daha fazlasına sahip olunamamakta ve kullanılmadığında yeri doldurulamamaktadır. 

Sağlık çalışanları sağlık kurumlarında insan hayatının çok mühim olduğu bir alanda risklerin 

barındırıldığı bir süreçte hizmet verir. Bu bakımdan sağlık çalışanları zamanı iyi 

değerlendirmelidir. Sağlık çalışanları tarafından boşa harcanan zaman, hastaya ayrılması 

gereken fakat hasta ile geçirilmeyen zaman olup, sağlık hizmetinin kalitesini direk olumsuz 

açıdan etkilemektedir. Bu sürecin düzgün ve planlı yürütülesi ise sağlık çalışanları bakımından 

yönetim becerilerinin gelişmesi insan kaynaklarının güvenliği ve de hasta gerilimin azalması 

memnuniyetinin artmasına neden olmaktadır. Hastalar sağlık çalışanlarından beklenti 

içindedirler bu beklenti bir an önce sağlık hizmetlerini tamamlayıp sağlık kurumundan 

ayrılmaktır. Bu bakıdan sağlık çalışanlarının ekin ve verimli çalışmasını isterler aynı zaman 

dada zamanı iyi yönetmelerini talep ederler bu bakımdan zaman yönetimi sağlık çalışanları için 

önem arz etmektedir. 

Çalışmada; zaman ve zaman yönetimi kavramına, önemine, zamanı etkili kullanma yöntemleri 

ve yararlarına, kötü kullanımına neden olan etmenlere değinilerek, sağlık çalışanlarının zaman 

yönetimi konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Zaman, Zaman Yönetimi, Sağlık Çalışanlarında Zaman Yönetimi,  

 

1.GİRİŞ 

Zaman insanların en önemli varlığı olmasına karşılık değeri bilinmeyen bir kavramdır. İnsanlar 

zamanlarını iyi değerlendirememekte ve bu yüzden de başarısızlıklar yaşamaktadır. Zamanı iyi 
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değerlendiren ve zamanı planlı kullanan kimseler hem özel hem de iş hayatında etkili ve verimli 

bir hayat yaşarlar ki buda onlara başarı getirir. 

Zaman kavramı basit olarak gecen süre yada belirli bir an olarak tanımlansa da insan için ve 

kurumlar için önem arz etmektedir. İnsanoğlu zamanı dilimlere bölmüş buna saniye, dakika, 

saat, gün, hafta, ay, yıl, asır seklinde tanımlamıştır. Bu kurgu geçmişten günümüze kadar farklı 

isimler ve boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunun yapılmasının temel nedeni ise insanların 

farkına vardığı geçip giden geri gelmeyen ve sınırsız gözüken ama sınırlı olan zaman 

kavramının inşalar için önemli olması bunun verimli kullanılması için planlamalar yapılması 

gerektiği için bu süreci iyi tanımlamak gerekmektedir. 

Sağlık alanında çalışan personel insan hayatı için önemli bir görevi yürütmektedir. Acil serviste 

çok kısa zaman farklarıyla insanlar hayata tutunur yada hayattan kopabilir. Bu bağlamda bir 

sağlık çalışanının zamanını etkin ve verimli kullanması çok önemlidir. Sağlık hizmeti veren 

kuruluşlar da görev yapan yöneticiler zamanı etkin ve verimli kullanmaları için personele 

çizelgeler hazırlarlar işte bunun temel nedeni hastaya etkili verimli bir şekilde hizmet etmek ve 

bu hizmet karşılığında önce hasta güvenliğini sağlayıp sonrada hasta memnuniyetini 

artırmaktır.  

Sağlık kurumları kalite standartları gereğince yapılan hizmetlerde belirli süreler 

belirlemişlerdir. Bu süreler gerekli otoriteler tarafında defalarca denenmiş ve onaylanmıştır. 

Ancak hekim, hemşire ve diğer tüm yardımcı sağlık personeli 7/24 hizmet veren kurumlarda 

çalışmaktadırlar. Bu açıdan nöbetleşme sistemi ile  çalışmak daha uygun görülmektedir. 

Nöbetlerde personelin sürekli hizmet vermesi insan sağlığını tehlikeye atacağından belirli 

molalar ile çalışması hem hasta güvenliliğini artıracak hem de işi başında bulunan personeli iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamında güvence altına alacaktır. Bu noktada sağlık çalışanlarında 

zaman yönetimi devreye girmekte ve doğru kullanımı önem kazanmaktadır. 

 

2.ZAMAN KAVRAMI  

Zaman borç verilmeyen, aktarılamayan, herkes için aynı anlama gelen, genel geçer özelliği olan bir 

kavramdır.Zaman kavramı anlaşılması ve tanımlanması zor olan ancak herkesin sorulduğunda bir fikir beyan 

edeceği bir kavramdır. Geri döndürülmesi mümkün olmayan yeri doldurulamayan bir şeydir zaman ve bazı bilim 

insanları zamanı yaşam olarak tanımlamış boşa gecen zamanla boşa giden ömrü aynı olarak nitelenirmiştir( 

Lakein,1997,11). Zaman kıt bir kaynaktır sonu olmayan ama tükenen tek varlık olarak tanımlanabilir ancak iyi 

yönetildiği taktirde bir anlam ifade eder ve etkili kullanılabilir(Alexander ve Dobson, 2009,1). 
 

Yaşadığımız çeyrek asırda küresel ekonominin büyümesi, rekabet ortamının artması, sınırların ortadan 

kalkmasından kaynaklı olarak yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler için zaman kavramı önem kazanmıştır. 

(Goudarzi vd., 2012). Zaman kavramı insanların bunu nasıl kullanacağı ve artık 24 saat sürenin kişilere 

yetmemesinden kaynaklı insanlar üzerinde gittikçe zaman baskısı artmakta seçenekler arasında tercih etme kaygısı 

artmakta ve zaman yönetimini etkili hale getirmektedir(Malkoc ve Tonietto, 2019). Zaman yönetimi artık elzem 

bir hal almıştır tüm kurumlar ve bireyler zamana göre hareket etmektedirler bu bağlamda zamanı etkili ve verimli 

kullanmak önemlidir. 

 

2.1. Zaman Yönetimi Kavramı  

 

Zaman sabittir herkes için aynı şeyi ifade eder dolayısıyla insan iş yükünü ona göre ayarlamalı ya da zamanı işine 

göre yetebilecek şekilde planlamalıdır(Azar, 2017). Zamanı yönetme, zamanı verimli ve etkili bir şekilde kullanma 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 28 
 

olarak tanımlanabilir(Tutar, 2015; 45). Zaman yönetimi, kaynakları etkin ve verimli kullanımın planlamasını 

yapmak doğru şeye doğru zamanı ayırma yeteneği olarak görülebilir(Dunmade vd., 2020). Yoğunlaşan insan 

hayatı, hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda olmak zamanının bir kısmını bu işlere ayrılmasına neden 

olmuştur. Bu bakımdan zaman yönetimi önemlidir. Bir kişinin güne başlama ve günü bitirme zamanı olmalıdır. 

Zira insan fizyolojisi dinlenmeden yaşamına devam edemez. Bu bakımdan zamanı yönetme gereği oluşmaktadır. 

Bu yüzden zamanı etkili ve verimli kullanmak için zaman yönetimi elzem hale gelmiştir. 

 

Zaman yönetimi, doğru şeyi doğru zamanda ve en az çabayla yapma ve kaynakları etkin bir 

şekilde kullanma yeteneğini yansıtmaktadır. Zaman yönetiminde, daha fazla zamana sahip 

olunmaktan çok zamanın daha etkili kullanılması ve iyi bir yaşamın elde edilmesi 

amaçlanmaktadır.Bireylerin zamanı daha etkili ve verimli kullanma gereksinimi, zaman 

yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Zaman yönetimi kavramı, ilk olarak 1950’lerin 

sonlarında Danimarka’da çalışma zamanına ilişkin gerilimle başa çıkmada verimli bir yöntem 

olarak ortaya konmuştur. Bu kavram, önceleri hedefleri belirleme, planlama ve öncelik 

belirleme gibi bileşenleri içerirken, günümüzde başarının en önemli belirleyicisi haline gelmiş 

ve son yıllarda örgütsel başarı açısından daha fazla üzerinde durulmaya başlanmıştır.  

2.2.Zaman Yönetiminin Yararları  

 

Zamanı yönetmek insanların kişisel yaşamlarında ve iş yaşamlarında kontrolü kolaylaştırır ve 

yarar sağlar (Aeon ve Aguinis, 2017). Zamanın yönetilmesi israfı önler işlerin kaliteli ve verimli 

yapılmasını sağar kurumların zamanı yönetimi uygulaması rekabet avantajı yaratır. Etkili 

zaman yönetimi iş baskısını ve stresi azaltarak bireyin iş yükünü azaltır yıpranmasının önüne 

geçer. Sorumlukların yerine getirilmesinde önemli bir etken faktördür(Elsabahy vd., 2015). Plansız bir 

hayat işleri aksatır sürekli olarak ertelemelere neden olur oluşacak zaman tuzaklarına karşı koyamamaya neden olur ve bunun 

düzgün bir şekilde yapılması başarı getirir ve hedeflere ulaşmada kolaylık sağlar(Eldeeb ve Eldosoky, 2016; ). Zaman yönetimi 

insanlara planlı yaşamayı öğretir. Zamanı etkin kullanmak hayatı etkin kullanmak demektir. Yönetim bilimin temelinde 

planlama ve koordinasyon vardır. Bu bağlamda zamanı koordine etmek ve planlamak işletmelere her şekilde avantaj 

sağlayacaktır.  
 

 

2.3.Zaman Tuzakları  

Kişilerden ve yaptıkları işlerden kaynaklanan zamanı etkili ve verimli kullanmaya engel olan ve de zamanın kötü yönetilmesi 

sonucunda boşluklar oluşturan verimsiz zaman dilimleri olarak tanımlanabilir(Tutar, 2015; 77). 

Bireyin kendisinden kaynaklanan zaman tuzakları; kişisel disiplin bozukluğu düzensizlik, yapılan işlerdeki amaç 

yoksunluğu, oyalama ve erteleme plansızlıktan dolayı, hayır diyememe psikolojisi, stres yönetimi bozukluğu, aşırı 

mükemmeliyetçilik gibi kavramlar bireyin kendisinden kaynaklanan zaman tuzakları oluşturur. 
 

İşten kaynaklanan zaman tuzakları; iş ile ilgili uzun süren ama sonuçsuz telefon görüşmeleri, zamansız ve randevusuz gelen 

ziyaretçiler, verimli bir çalışma ortamının olmaması, kamusal düzenden kaynaklı aşırı derece bürokrasi süreçleri ve evrak 

işlemlerinden kaynaklı oluşan kırtasiye süreci olarak değerlendirilebilir.  

 

Yönetimden kaynaklanan zaman tuzakları; Yöneticilerin yetki devretmemesinden kaynaklı oluşan beklemeler, yönetim 

kademesinden yer alan kişilerin amacı netleşmemiş toplantı yapma istekleri, toplantı yapmayı çalışma olarak gören yönetim 

anlayışı, verimli çalışma yerine veremlilik üzerine sarf edilen zaman algılamaları, merkezi yönetim ile taşra arasında ki 

uzaklıktan kaynaklanan erişim sorunları olarak değerlendirilebilir. 

 

2.4.Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  
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Zamanı etkim kullanmak çok çalışmanın aksine verimli çalışmaktır. Çalışanlar çalışıyor gibi görünürler ancak sonuçta ürün 

ortaya çıkmaz bunun nedeni verimsiz düzensiz ve plansız çalışmaktır. Doğru yöntem ve beceriler ile zaman etkin 

kullanılmalıdır(Meiring, 2017). Yani zaman kavramı kişiler için nasıl bir kısıt ifade ediyor ise bununla ilgili sürekli çalışmak 

yerine verimli bir zaman diliminde çalışmak daha etkin olacaktır. Zamanın etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi için dikkate alınması gereken yöntemler sıralanacak olursa; 

 

✓ Planlamaya önem verme,  

✓ Ertelemekten kaçınma,  

✓ Önceliklerin belirlenmesi,  

✓ Ziyaretçi gelişini planlama,  

✓ Yetki devrinin yaygınlaştırılması,  

✓ Etkili toplantı yönetimi,  

✓ “Hayır” demeyi öğrenme,  

✓ “Yapılacaklar listesi” hazırlama,  

✓ İletişim araçlarının etkili kullanılması,  

✓ Sekreterlik hizmetinin etkin kullanımı,  

✓ Etkili iletişim sağlama,  

✓ Kırtasiye işlerini azaltmadır(Farrell, 2017).  

 
 

2.5.Sağlık Çalışanlarında Zaman Yönetimi  

 

İnsan sağlığı bazen zaman sorunlarından dolayı farklı olumsuz sonuçlar ile karışılabilmektedir. Bu bakımdan sağlık çalışanı 

için zaman kavramı önem ifade etmektedir. Sağlık çalışanlarının boşa harcadıkları zaman, hasta ile geçirmek durumunda 

oldukları zamandır. Bundan dolayı zaman yönetiminin en fazla ihtiyaç duyulacağı sektör sağlık hizmetleri sektörü ve sağlık 

çalışanlarıdır. Zamanın verimsiz kullanılması insan sağlığını tehlikeye sokabilmektedir(Ghiasvand vd., 2017). Sağlık 

çalışanlarının zamanı etkin ve verimli kullanmayıp hasta bakımını ihmal ettiği ve bu durumunda hasta bakımında 

olumsuzluklara neden olduğu gözlenebilmektedir. Bu tür durumlar hastaların hastanede kalış süresinin uzatır, hastane için 

maliyetleri artırır, çalışanla için iş yığılma psikolojisi oluşturur buda tükenmişlik sendromu , iş doyumunda azalma kısır döngü 

ve hedeflere ulaşmada olumsuzlar yaşanmasına neden olur(Ebrahimi vd., 2014).  

 
Sağlık çalışanlarının çalışma alanlarında zamanı iyi yönetmeleri gerekmektedir. İş yoğunluğunun yaratmış olduğu zaman 

baskısının kırılması gerekmektedir. Hasta gereksinmelerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve bu durumların 

oluşması halinde de yapılmadığı durumu ortaya çıkmaktadır(Goudarzian vd.,2017).  

 

Zaman yönetimi, sağlık çalışanlarının özelliklede yönetici kademesinde olanların başarılı bir idare yöntemi oluşturmak için 

fırsat sunar. Zaman yönetimi verimliliği artır, çalışan memnuniyetini artırır. Başarılı ve performanslı bir çalışma süreci doğurur. 

Zaman baskısının yaratmış olduğu geriliminden kaynaklanacak olumsuz durumları ortadan kaldırır(Ziapour vd., 2015).  

 

Yönetici hemşirelerin zaman yönetimi açısından iş doyumu incelendiğinden zaman yönetimi 

uygulanan sistemde hemşirelerin iş doyum seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir. Sağlık 

çalışanları üzerinde yapılan mesleki gerilim düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlayan 

çalışmada, zaman yönetimi alanında yapılacak eğitim ve uygulamaların sağlık çalışanlarında 

gerilimi azalttığı gözlemlenmiş ve de zaman yönetimi eğitimi verilmesi uygun 

görülmüştür(Ghorbanshiroudi vd. 2011).  

Sorumluluğu ve güçlük seviyesi yüksek olan bir sektörde çalışan sağlık çalışanları, yoğun iş 

yükünün tükenmişlik ve gerilim yaşanmasına sebep olduğunu söylemektedir. Fakat sağlık 

çalışanları zaman yönetimi temelli çalışma sistemlerinin önceden belirlenmesi iş doyumunu üst 

seviyeye çıkaracaktır(Eldeeb ve Eldosoky, 2016). 
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Yapılan yerli ve yabancı çalışmalara bakıldığında hekim ve hemşireler üzerinde birçok 

araştırma yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalarda zaman kısıtı sağlık sektöründe çok fazla önem 

taşıdığı belirlenmiştir. Zaman yönetimi uygulaması hem çalışanı dinlendirerek çalışmayı 

öngörür hem de daha verimli olmayı sağlar. Bu sektörde iş yükü fazladır ve sağlık çalışanlarının 

zaman yönetimi kullanması sağlık kurumları bakımından faydalı olacaktır. 

 

3.SONUÇLAR 

 

Zaman yönetimi kavramı sağlık sektöründe ve sağlık çalışanları üzerinde zaman baskısının 

kırılması tıbbi hataların önlenmesi için önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık 

kurumları zaman sürecini verimli yürütmek durumundadırlar. Sağlık çalışanlarının boşa 

harcadıkları her bir zaman dilimi hasta için harcanmayan zaman dilimi olarak 

değerlendirilebilir bu bakımdan hasta sağlığı için de önemli bir durumdur. Bu bakımdan zaman 

yönetimi kavramı sağlık çalışanları açısından önemli bir süreç olarak değerlendirilebilir. 

Sağlık kurumlarında çalışan personel yoğun çalışma ortam ve karmaşık ve riskli bir ortamda 

çalışmaktadır. Bu durumdan dolayı personel sürekli çalışmak yerine belirli aralıklar ile 

çalışması daha verimli olacaktır. Ancak bu zaman yönetimi anlayışı genel olarak sağlık 

çalışanlarının stresini azaltacağından dolayı daha mutlu ve verimli ortamların oluşmasına neden 

olacaktır. 

Zaman dilimleri planlanarak sağlık çalışanlarının çalışmalarının planlaması her zaman ve her 

koşulda verimlilik artıracaktır. Bu konuda üst düzey sağlık personeline bu konuda eğitim 

verilmelidir. Sağlık personeli zamanını boşa harcamadan düzenli bir plan işle iş planı 

oluşturmayı öğrenmelidir. Hekimler hemşireler ve diğer sağlık çalışanları birbirleri ile eş 

zamanlı olarak çalışmalı boşa zaman harcanmasının önüne geçilmelidir. 

Sonuç olarak zaman insanların sahip oldukları ancak hükmedemediği bir kavramdır. Bu 

bakımdan sınırlı bir olgudur. Zamanı verimli kullanmak ve zaman tasarrufu sağlamak insanın 

yaşam kalitesini artıracaktır. İnsanların hayatlarını emanet ettikleri sağlık çalışanlarının zamanı 

etkin ve verimli kullanmayı öğrenmesi önemlidir. Bu noktada çalışmamız alan yazınına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Temel amacı kar elde etmek ve devamlılığını sağlamak olan işletmeler, mal ve hizmet üreterek 

ticari hayatlarına devam ederler. Bu bağlamda ürettiklerini satmak durumundadırlar. İşte tam o 

noktada pazarlama devreye girmektedir. En iyi ürünün bile pazarlanması gerekmektedir. Aksi 

takdirde üretilen mal ve hizmet tüketiciye sınırlı bir şekilde ulaşır. 

Pazarlama bir ürün veya hizmetin zaman, mekân, şekil gibi faktörlerinin değiştirilerek 

müşteriye sunulması, ürün ya da hizmetin faydasının altı çizilerek üretilen mal ve hizmetin 

nihai tüketicide cazibeli hale getirilmesi sürecidir. Bu tanım birçok tanımın sentezi olarak 

değerlendirilebilir. Bu bakımdan pazarlama bir firma için önemlidir. Hatta son zamanlarda 

firmalar bu olayı işletme dışında profesyonel yardımla başka firmalara taşere etmektedir. Başlı 

başına ayrı bir iş kolu olarak da değerlendirilebilir. 

Sağlık hizmetleri insanların en temek ihtiyacı olarak görülebilir. İnsanlar günümüzde artık en 

basit ihtiyaçlarını karşılarken bile memnuniyet duygusu ve en yüksek fayda elde etmek çabası 

içindedir. Bu bakımdan sağlık hizmetleri alınırken hasta memnuniyeti büyük önem 

taşımaktadır. Hasta sağlık hizmeti aldığı kurumdan tanı, tedavi ve sonrasında bakım hizmetleri 

esnasında memnun kalmalı ki daha sonra yine büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tekrar aynı 

tercihte bulunabilsin. Bugün sağlık alanında faaliyet gösteren kamu özel fark etmeksizin birçok 

kuruluş vardır. Her biride hastaları yani potansiyel müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi taahhüt 

etmektedir. Bunun karşılığında ise pazarlama yapar ve pazarlama stratejisini belirlemek için 

müşterilerin potansiyel ihtiyaçlarını ve de hasta memnuniyetini ölçerek yapmaktadır. Bu 

sonuçlar üzerinden de başarı elde edeceği kaçınılmaz olacaktır. 

Çalışmamızda pazarlama, sağlık  hizmetleri  pazarlaması kavramları, önemi, özellikleri vr 

,sağlık hizmetleri pazarlama karması elemanlarını tanımlayarak, hasta memnuniyeti ve hasta 

memnuniyetini etkileyen faktörlere çerçevesinde sağlık hizmetleri pazarlamasını 

değerlendirmek amaçlanmıştır.Çalışmamız söz konusu kavramlar hakkında bir derleme 

olacaktır. 

Anahtar kelimeler:Pazarlama, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Hasta Memnuniyeti . 

 

1.GİRİŞ 

 

Bir ve hizmeti insanların kullanımına sunan firmalar kendileri kar amacı kapsamında hareket 

ederken sosyal bir amaç da güderler. Bunlardan en önemlisi insanların ihtiyaçlarını belirleyip 

onlara göre ürünler üretmek ve bunları insanlara tanıtarak satmaktır. İşte tam bu noktada 
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işletmelerin teknik bir şekilde çalışması ve bu kapsamda hareket etmesi gerekmektedir.Çünkü 

insanoğlu kendisine faydası olmayan hiçbir hizmet ve ürünü talep etmez.Pazarlama kavramı 

işletmeler var olduğu an itibari ile ortaya çıkmaktadır. Pazarlama insanların bir ürün veya 

hizmeti neden talep etmeleri gerektiğini müşterilere yani hedef kitleye anlatan bir durumdur. 

Bir ürün üretilmeden önce pazarlaması yapılabilir yani pazarlama esnasında ihtiyaç oluşmuş 

bir ürün veya hizmet tüketicilerin talebi üzerine üretilebilir, geliştirilebilir. 

 

Hizmet pazarlaması ürün pazarlamasından farklıdır. Fiziki bir halde bulunmayan hizmet aynı 

zamanda stoklanamaz yaşanılan an itibari ile oluşur. İşte olmayan bir durumun pazarlanması 

bir nevi hizmet pazarlamasıdır. Ancak hizmet yaşanılması muhtemel süreçlerden bahsedilerek 

bunların sunulurken kalitesine ve hizmet alan kişilerin memnuniyetleri anlatılarak pazarlama 

imkânı bulunabilir. Hizmet sunulurken oluşabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması, 

tüketici memnuniyetinin sağlanması açısından önemli bir ölçüttür. 

 

Sağlık hizmetleri sektörel anlamda insan hayatını ilgilendiren bir önem taşır. Bu alanda 

pazarlama faaliyeti yürütmek oldukça zordur. Sağlık hizmetleri insanların sağlıklarını korumak 

veya kaybolan sağlıklarını tekrar kazanmak için başvurdukları durumlardır. Bu bakımdan bu 

hizmetleri alırken güvende olmaları, kalite standartlarında bir hizmet almaları, hasta 

memnuniyetinin sağlanması, tedavi sonrasında takip ve kontrol gibi durumların hizmet sunan 

sağlık işletmesi tarafından yapılması hastaların ve yakınlarının memnun kalması bununda 

reklamlar ve pazarlama kanalları ile hasta tüketicilere ulaştırılması sağlık hizmetleri 

pazarlaması olarak tanımlanabilir ve bu kapsamda faaliyet yürütülebilir. 

 

Çalışmamız kapsamında pazarlama ve sağlık hizmetleri pazarlaması hakkında bilgi verilecek, 

hasta memnuniyeti ve etkileyen faktörlere değinilerek, sağlık hizmeti kapsamında 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışma literatüre derleme olarak katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

2.PAZARLAMA VE SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI  

 

Pazarlama kavramını farklı çeşitlerde tanımlanmıştır. Özellikle sosyal bilimlerde farklı 

uzmanlık alanları pazarlamaya farklı bakış açısı getirmiştir. İktisatçılar pazarlamayı; mal 

hizmetler arasındaki zaman farkını dengeleyen bir unsur olarak görürmüşlerdir. Yani üretilenin 

tüketim sürecinde oluşan dengesizliği giderir anlamı çıkmaktadır. İşletmeciler ise üretilen mal 

ve hizmetlerin tüketiciye aktarılması olarak değerlendirir(Yükselen,2014:5). 

Bennett (2010) çalışmasında talep ve arzın bir hedefi olduğunu buna bağlı olarak müşteriler 

ihtiyaçlarını karşılar, işletmeler kar elde etme amacı güder bu bağlama pazarlama bir araç olarak 

kullanır genellemesini yapmıştır.Pazarlama, bir işletme organizasyonu içindeki bütün 

etkinliklerin faaliyete geçirilmesinin düşünülmesidir. Pazarlama işletme içindeki üretilen 

ürünün satılması için önemli bir süreçtir. 

 

Pazarlamayı bir bütün olarak dikkate alırsak bir işletmenin pazarlama alanında yapmış olduğu 

faaliyetler bakıldığında sosyoekonomik açıdan bir anlam ifade eder yönetim düşüncesi ile 

beraber. Pazarlama ürünün bir bölgede varyansı ortaya çıktığı daha sonra başka bölgelerede 
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yayılır bu bakımdan zaman kavramının değişkenliği pazarlama sürecini ortaya çıkar (Kurtoğlu, 

2007:126).  Bir işletmede iyi bir pazarlama süreci olması aynı zamanda işletmenin üretim süreci 

içinde önemlidir. Çünkü ürün üretilir ancak satılmaz ise ve bu ürün pazarlanmaz ise üretim 

devam etmez, işletme amacını yitirir. İşletmelerin amaçları kar elde etmek ve devamlılığını 

sağlamaktadır, ürettikleri ürün her neyse satmak ve bunu yapmak içinde pazarlama olayını 

gerçekleştirmekdir. Dünyanın en kaliteli ve en faydalı ürünü bile pazarlama yapılmadan 

satılamaz bu açıdan işletme çevresi ile etkili ve verimli iletişim kurmalı ve çalışmalıdır. 

 

Toplum ve bireylerin sağlık düzeyini yükseltmek, geliştirmek ve sürdürebilmek amacıyla; 

sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için, yapılan çalışmaların tümü 

sağlık hizmetleridir (Akkılıç,2002:206).  

Sağlık hizmetlerinin pazarlanması konusu 1970‘li yılların sonlarında ortaya çıkmış oldukça 

yeni bir kavramdır. Günümüze kadar bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok 

araştırmacının pazarlama biliminin bu konuda uygulanabilirliği üzerinde durdukları 

görülmektedir. Sağlık hizmetleri pazarlaması, bir toplumda sağlık hizmetlerine yönelik 

ihtiyaçların tespit edilip, uygun hizmet tasarımı, fiyatlandırması, tanıtım ve dağıtımının 

planlanması ve yürütülmesi gibi faaliyetleri kapsayan bir değer oluşturma sürecidir(Cengiz, 

2014:4). 

 

Tüm bu bilgiler ışığnda pazarlama; yönetim sürecinde dikkatle geliştirilmiş programlardan 

oluşur. Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlardan oluşur, müşteri merkezli bir anlayıştır özellikle 

müşterilerin taleplerine göre şekillenir, arz ve talep edenlerin bir araya geldiği ancak bu 

süreçlerde alıcı ve satıcı tarafa cazibeli görünme ve gösterme sanatıdır. İşletmelerin 

devamlılıkları için mali yönden etkili verimli olması için planlamalar yapar ve uygular. Bütün 

bunları yaparken pazarlama karması unsurlarını kullanır.Sağlık insanın sahip olduğu en önemli 

varlıktır ve bazen insanoğlu bu varlığın kıymetini bilmez. Ancak kaybedilince değeri anlaşılan 

bir durumdur. İnsanlar hasta olduklarında yaşamsal faaliyetlerinin aksamasından kaynaklı 

panik içinde en iyi seçeneği bulmaya çalışır. İşte bu noktada daha önce yapılan sağlık hizmetleri 

pazarlaması devreye girer, birçok insan bilim dışı sağlık hizmetlerinde pazarlamayı önemsiz 

bulabilir ancak sağlık hizmetlerinde pazarlama önemlidir ve sağlık kurumlarının 

devamlılığında fark yaratan bir öneme sahiptir. 

 

2.1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi  

 

Pazarlama kavramı diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de itici bir güç olarak 

değerlendirilebilir. Her ne kadar pazarlama kavramı eski bir kavram olsa da sağlık hizmetleri 

kapsamında yenilikçi bir kavram olarak değerlendirilebilir. Sağlık hizmeti pazarlamacılarının 

bazı ana görevi vardır.Bunlar; ürün ve hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için diğer 

kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ürün ve hizmetlerin fiyatlarının belirleyip, üçüncü parti 

ödeyenler ile müzakere etmek,müşteri tiplerine göre farklı pazar bölümleri oluşturmak ve pazar 

bölümlerini hedefleyen farklı ürünler yaratmak, müşteriler ve potansiyel müşteriler ile iletişim 

kurmak, iş ortamını yönetmelikler, teknolojik, demografik ve toplumsal açıdan 

taramaktır(Kennett vd., 2005:417).  
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Sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinden faydalanan insanların ihtiyaçlarının belirlenip bu 

hizmetleri hastalara kullanmaları için teşvik etme olarak tanımlanabilir (Öz ve Uyar, 2014). 

Sağlık hizmetleri pazarlaması sağlık kurumları açısından yeni bir süreç oluşturmaktadır. 

Rekabet avantajını elinde bulundurmak isteyen sağlık kurumları sağlık pazarlaması sürecinde 

aktif rol almak durumundadırlar. İster kamu ister ise özel sağlık kurumu olsun verdiği hizmetin 

kalitesi ve diğer etmenleri hastalara yani müşterilere sunarak onların memnuniyeti kazanmak 

ve yüksek getiri elde etme amacı güderler. Bu bakımdan sağlık hizmetleri pazarlaması 

önemlidir. 

 

2.2. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi ve Özellikleri  

 

Sağlık sektörü insan hayatı için ehemmiyet taşıdığı için önceleri sağlık alanında reklam faaliyeti 

yürütmek Amerikan tıp birliğine göre etik olarak görülmüyordu. Bu sebepten ötürü reklam ve 

pazarlama faaliyeti yapılmıyordu. 1982 yılında bu sürece hukuki olarak yapılan itirazlar ile 

yüksek Amerikan yargısı tarafından önü açıldı. Gerekçe olarak da ticaret işletmelerinin reklam 

yasağı ile karşılaşması tüketicilerin alternatif hizmetlerden haberdar olmaması demek olduğunu 

iler sürmüştür. Bu durumun tüketici lehine olumsuz bir durum oluşturmasından dolayı böyle 

bir karar verilmiştir(Tengilimoğlu vd,2012:266).  

 

Günümüzde dünya genelinde sağlık pazarlaması gelişmiş olsa da Türkiye’de bu durum yeni 

yeni hız kazanmaya başlamıştır. Dünyada hızlanan bu pazarlama süreci artık hastaların lehine 

işleyen ve onlara yenilikler getiren yeni imkanlar ve hizmetler sunan bir sağlık sektörü alt dalı 

olarak görülmektedir. Ülkemizde her ne kadar hekimlerin bir kısmı pazarlama kavramını etik 

olarak görmese de, hastaların en iyi imkânlarda en iyi hekimlere ve en ucuz yol ile tedavi olma 

amacı güttüğü görülmekte ve sistem bu şekilde işlemektedir. 

 

Sağlık sektöründe hizmet pazarlaması diğer alanlardan farklı olarak çeşitli özellikler barındırır. 

Bunun nedeni ise insan hayatını ilgilendiren ve insanların yaşam kaliteleri ile alakalı olmasıdır. 

Pazarlamada asıl önemli olan üründür yada hizmettir ancak sağlık sektöründe bu durum hizmeti 

sunan kişiye indirgenmekte ve kişi ön plana çıkmaktadır.Sağlık hizmet piyasasında var olmak 

için kamusal izinler gereklidir. Piyasaya giriş çıkışlar kontrole tabidir.Piyasa tek yönlü çalışır 

arz talep ilişkisinde sistem talep tarafından belirlenir. Arz sabittir ama talep değişebilir.En 

önemli özelliklerden biride tüketicilerin yani hastaların tercih yapma gibi bir durumu çoğu 

zaman yoktur. Onların yerine hekimler bu tercihlerde söz sahibidir ancak değerlendirme 

aşamasında hastalar söz sahibidir.Fiyat çok fazla önemli değildir, çünkü söz konusu insan 

sağlığıdır. Sağlık hizmetlerinde sosyal güvence olması durumunda kurumların kendi aralarında 

ödeme yapmaları tüketicinin bu duruma müdahale edememesi farklı bir durumdur.Harcamalar 

önceden bilinemez bu yüzden pazarlama da farklılık oluşur.Sunulan bir hizmet olduğu için 

önceden bir deneyim söz konusu olmadığından kişiye özeldir(Karaçor ve Arkan, 2014:95). 

 

2.3.Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları  

 

İlk olarak James Culliton tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmada girdilerin karıştırıcısı 

olarak tanımlanan pazarlama karması, Neil Borden tarafından “The Concept of the Marketing 
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Mix“ isimli makalede kullanılmıştır. Pazarlama karması kavramının modellemesi ise E. Jerome 

McCarthy tarafından yapılmıştır. Pazarlamanın 4P’si olarak isimlendirilen product(ürün), 

price(fiyat), promotion(dağıtım) ve place(tutundurma) olarak bilinmektedir. Bu bakımdan bu 

dört temel üzerine ilerlemektedir(Sümer ve Eser, 2006).  

 

Pazarlama stratejilerinin en önemli noktası pazarlama karmasıdır. Seçilen hedef ve 

müşterilerinin ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılanacağını, karar vermede etkili olan faktörleri 

tanımlayıp ona göre pazarlama stratejisi kurulmalıdır(Üner,1994). Pazarlama karması kavramı 

işletmelerin ihtiyaçlarına göre hareket eder. Bu bakımdan önce pazarlaması yapılacak ürün 

incelenir, sonra bu ürünün fiyatlaması doğru yapılmalı yanı piyasada alacağı talebe göre 

rakiplerin durumuna göre piyasada bir edinmelidir. Daha sonra bu ürünün dağıtılması ve 

tutundurulması ve bu sürecin iyi bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu açıdan pazarlama 

yapılırken temel kavramları bunlar oluşturur ancak çevresel faktörler göz önüne alınmalıdır ve 

sektörel farklılıklardan kaynaklı pazarlama elamanları göz önüne alınmalıdır ve pazarlama 

stratejisi böylelikle güçlendirilebilir. 

 

Ürün (Product)  

Ürün işletme tarafından sunulan; mal, hizmet ve fikirlerdir. Ürün; tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için geliştirilir veya hizmete sunulur bu açıdan rakiplerden fark oluşturarak karlılığı 

artırmak amaçlanır(Akroush,2011:124). Sağlık hizmetlerinde ürün; tıbbi araç- gereç, ilaç vb. 

isimler altında fiziksel olarak tüketicilere verilebilir ancak hizmet şeklinde tedavi gibi  

hastalık tanısı gibi muayene gibi ölçülemeyen şekilde de sunulabilir.  

 

Fiyat (Price)  

Bir ürünün ihtiyaç gidersinden sonraki en önemli özelliği bir değeri olmasıdır. Fiyat piyasada 

arz ve talep tarafları açısından her zaman önemlidir. Zaten iki tarafında razı olduğu fiyat yanı 

anlaştığı yerde piyasa oluştuğu için bir ürün veya hizmetin fiyatı önemlidir(Özgülbaş ve 

Malhan, 1999:72).Sağlık kurumları her ne kadarda insan hayatı için sosyal yarar amaçlayan bir 

hizmet üretse de sağlık kurumları da birer işletmedir ve işletmeler kar amacı güderek kurulurlar 

hayatta kalma süreleri bu amaca bağlıdır. Zarar eden bir kurum kapatılır bu kamu da olsa özel 

de olsa fark etmez bundan kaynaklı sağlık hizmetleri verilirken hizmet fiyatlandırması 

önemlidir. Belirli maliyetler hesaplanarak bu fiyatlar oluşabilir. Devlet bu konuda fiyatları 

belirlerken tekel konumundadır. Vatandaşına bazı hizmetleri ücretsiz verse de bunu genel 

bütçeden karşılar çünkü ücretsiz bir hizmet olabilir ancak maliyetsiz bir hizmet olmaz bu 

bakımdan fiyat pazarlama karmasının en önemli unsurudur. 

 

Dağıtım(Place)  

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde müşterilere ulaşması sürecini dağıtım olarak 

değerlendirebiliriz. Sağlık işletmesinin görünüşü, alandaki uzmanlık yeterlilikleri, hizmet 

veriliş süresi ve her türlü personelin genel davranış ve tutumlarını bu unsur kapsamında 

değerlendirebiliriz(Salman ve Uydacı,2011). Sağlık hizmetleri veren kuruluşlar genelde 

kurulurken merkeze yakın olma ya da ulaşım açsından kolaylık oluşabilecek alanlara kurulması 

tercih edilir. Yani bir sağlık kuruluşu kurulurken yer seçimi önemlidir. Ayrıca sağlık 

kuruluşunun faaliyet göstereceği bina önem arz etmektedir, bunun nedeni ise sağlık hizmeti 
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verilirken bir standart oluşmaktadır. Bu koşullarda insanlara bu hizmetler sunulabilir bundan 

kaynaklı yasal süreçler dâhilinde bir sağlık hizmetinin verilebilesi için asgari şartlar dağıtım 

faktörü içinde değerlendirilebilir. 

 

Tutundurma (Promotion)  

 

Bir işletmenin üretmiş olduğu ürünü piyasada hakim ve devamlı kılmak için yönetmiş olduğu 

süreçlerin tamamı olarak değerlendirilebilir. Bunu düzenli ve planlı şekilde yaparak pazarlama 

karaması içindeki önemi artırılmaktadır. Halkla ilişkiler, reklam, satış özendirme, bireysel satış, 

doğrudan pazarlama araçları ile hedef kitlelere mesajlar iletir. (Büyükbaykal,2002:530). Sağlık 

hizmetleri pazarlamasında tutundurma hastaları doğru bilgilendirme, erken tanı ve tedavi 

sürecinden haberdar etme gibi önleyici hizmetlerin anlatılması ve reklamlarının yapılması 

süreci ile oluşabilir. Ayrıca hizmet kalitesinin yüksek sunulması müşteri memnuniyeti 

kapsamında hasta memnuniyeti amaçlanarak yapılan faaliyetler ile hizmet tutundurması 

yapılabilir. 

 

İnsan Unsuru/Katılımcılar (People)  

Bir hizmet pazarlanırken önemli olan unsurlardan biri insandır. Çünkü hizmet alan ve veren 

taraf insandır. Sağlık hizmet veren işletmelerde, çalışanların davranışları ve görünüşleri verilen 

hizmetin kalitesi bakımından önemlidir. Bu bakımdan insan faktörü katılımcılar bağlamında 

değerlendirilir ve önem arz etmektedir (Bitner,1990:73). İnsan hizmet veren ve alan 

konumundadır bazen bir doktorun hastalar ile ilişkisi tercih sebebi olabilirken bazen 

hemşirelerin hastalara davranış biçimleri olumsuz etki yaratabilmektedir. Sağlık sektörü hatayı 

kaldıracak bir yapı içermemektedir. O yüzenden hasta bakıcısından temizlikçisine ve de 

başhekimine kadar insani davranış tüketicilerin dikkatini çeker ve bu bağlamda pazarlama 

karması içindeki yerini almaktadır. 

 

Fiziksel Ortam (Physical Facilities)  

Fiziksel çevre, hizmetin sunulduğu ayrıca işletme ile tüketicinin etkileşimde bulunduğu çevre 

ve hizmetin performansını veya iletişimi kolaylaştıran unsurlardır(Uydacı ve Salman,2011). 

Hastalar sağlık hizmeti alırken hekimden önce fizik, çevre ile karşılaşmaktadırlar ve ilk izlenim 

olarak bu işletmeyi dış görünüş olarak değerlendirmektedirler ve hastanın aklında kalite ve 

hizmetten tatmin algısı bu sırada oluşur(Karaçor ve Arkan ,2014). Fiziksel olanakların yeterli 

veya yetersiz olması hasta ve hasta yakınları için memnuniyet açısından önemlidir. Zira hasta 

memnuniyeti başı başına bir süreç gerektiren bir yapı içermektedir.  

 

3. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Önemi 

 

Hasta kavramı sağlık kurumları için müşteri olarak değerlendirilebilir. Bireysel istek ve 

arzularını ortaya koyan sağlık kurumunda verilen hizmeti satın alan veya satın alma imkanı 

olan kişiler olarak tanımlanabilir(Öztüre,2010:43). Müşteri kavramı da genel olarak bir ürünü 

veya hizmeti alım potansiyeline sahip kişi olarak tanımlanabilir. Ayrıca sadece parayı ödeyen 

kişi olarak değil aynı zamanda kurumların sağlamış olduğu hizmetlerden faydalanan kişi veya 

topluluklar olarak değerlendirilebilir. 
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Sağlık kurumlarında müşteri olarak eskiden hasta kabul edilmekteydi ancak günümüzde bu 

durum güncellenmiştir. Sağlık hizmeti sürecine dahi olan tüm birimler ve bireyler sağlık 

sektöründe müşteri olarak kabul edilebilir(Kavuncubaşı ve Yıldırım,2015:478).  

Sağlık kurumları hizmet verirken bir çok farklı kanaldan ve alandan hizmeti devamlı kılamaya 

ve bunu kaliteli hale getirmek için artık çaba sarf etmektedir. Artık sağlık hizmetleri sağlıksız 

insanların başvuruda bulunduğu bir alandan sağlıklı kalabilmek ve koruyucu bakım hizmetleri 

almak için başvurulan yerler olarak değerlendirilebilir. Örneğin bir şirket covid 19 sürecinde 

çalışanlarına sağlık taraması isteyebilir bakınız burada kişiler müşteri olmaktan çıkar müşteri 

bir şirket olabilmektedir. Bu bakımdan artık sağlık hizmetlerini komplike sistemin parçası 

olarak görmek mümkündür. 

 

Sağlık kurumları açısından hasta memnuniyeti kavramı çok önem taşımaktadır. Neredeyse 

sağlık kurumlarında sunulan hizmetin değerlendirilmesi ve kalitesinin ölçülmesi süreci hasta 

memnuniyeti anketleri ile belirlenmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının bir sağlık kurumundan 

memnun olması aldıkları sağlık hizmetinden memnuniyet ile bahsetmeleri kurumun imajı, 

itibari ve sosyal alandaki reklamları açısından önemlidir. Bu bakımdan hasta memnuniyeti 

sağlık hizmetleri açısından bir ölçüm süreci olarak değerlendirilebilir. 

 

Hasta memnuniyeti, sağlık kurumları yönetimi, sağlık kurumları personelleri, sağlık kurumları 

arasındaki rekabet, kamu düzeni ve vatandaşlar açısından da oldukça önemlidir. Hasta 

memnuniyetinin önemini belirleyici alan yazında birçok çalışma mevcuttur. Hastanelerde 

kalitenin artırılması ve sağlık hizmetinin iyileştirilmesi için hasta memnuniyeti önemlidir(Aytar 

ve Yeşildal, 2004: 13). Hasta memnuniyeti, kişisel bir değerlendirme süreci olmak ile birlikte, 

sağlık hizmetlerinin kalitesin, gösteren önemli bir veri kaynağıdır(Şahin vd,2005:139). 

 

3.1. Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler 

 

Kişisel bir tatmin durumu olan hasta memnuniyetini etkileyen bazı durumlar vardır. Bu 

bakımdan incelendiği zaman sübjektif bir değer yargısı olsa da genel etkileyici koşulların 

olması söz konusudur. Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler hastaya ve sağlık çalışanlarına 

ve de sağlık kurumlarının fiziksel yapısına bağlı olabilir. Bu durumların genel bozukluğu ve 

iyiliği hasta memnuniyetini doğrudan etkileyebilmektedir. Ayrıca hastaların demografik 

özellikleri, mesleği , öğrenim durumu gibi özellikleri de bu süreçte memnuniyeti değerlendirme 

açısından önem kazanmaktadır. (Yıldız veYıldız,2011:127).  

 

Hasta ve hasta yakınlarını memnun etmek kolay bir iş değildir. Kişisel bir süreç ve çok fazla 

değişken olması söz konusudur. Bu bağlamda hastane yöneticileri hasta memnuniyeti sürecini 

iyi değerlendirmeli hastalara doğru sorular sorulmalı ve onların tatmin sevilerini artırıcı 

yenilikler ve hizmetler yapmalıdırlar. Bu durum genel geçer bir memnuniyet seviyesi 

oluşturmaktadır. Hastalar şikayet ederler bu şikayetler önemledir şikayet konuları iyi 

irdelenmeli, söz konusu şikayetlerin giderilmesi için süreç yönetimi izlenmeli ve hasta 

memnuniyeti sağlanmalıdır. Bu süreçte memnuniyeti etkileyen faktörler ise iyice 

belirlenmelidir. 
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3.2. Hasta Memnuniyetini Arttıran Faktörler  

 

Hastanın karar verme sürecine katılımı, aile fertlerinin desteğinin sağlanması, fiziki ihtiyaçlara 

zamanında cevap verme (banyo gibi), hastanın, tedavi ve durumu hakkında bilgilendirilmesi, 

çabuk, uygun şekilde ağrıyı dindirme, çıkış için ve çıkış sonrası için bakıma hazırlama, 

hastalara ve ailesine prosedürü ve tedavi yöntemini açıklamak için zaman istemek, hastaya 

mümkün olabildiğince görülebilir olmak, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde 

ameliyat hakkında açıklamalar, hasta ve profesyoneller arasındaki haberleşme-iletişim, 

hastalara dikkatli olarak takip edildiklerini bildirmek, hasta ve yakınlarının sorularına cevap 

vermek, acil serviste eşlik eden kişiye ilgiyi göstermek, hastaya yeterli finansal bilgi ve 

tavsiyelerde bulunmak hasta memnuniyetini artıran unsurlar olarak sıralanabilir(Toğun,2007, 

18). 

 

Sayılan bütün bu faktörler yapılan çalışmalarda en genel dikkat edilmesi gereken faktörler 

olarak değerlendirilebilir. Hasta memnuniyetinin artırılması için bir departman kurulmalı ve bu 

bağlamda belirtilen hususlarda iyileştirilmeler yapılarak memnuniyet seviyesi artırılabilir. 

Ancak daha öncede belirtildiği gibi hastan memnuniyeti sübjektif bir durumdur. Buda bireysel 

memnuniyetin kazanılmasının zorluğunu oluşturur. Ama genel geçer hizmet kalitesi artırılması 

genel bir memnuniyet artıracaktır. 

 

3.3.Hasta Memnuniyetini Azaltan Faktörler  

 

Kaba davranan sağlık personelinin varlığı, sağlık bakım kalitesinin düşük olması, gizliliğe 

önem verilmemesi, doktorlara ve diğer personele ulaşma zorluğu, hizmet sunanların sık sık 

değiştirilmesi, ödeme planlarındaki uygunsuzluk, doktor-hasta ilişkisinin kötü olması, sağlık 

personeli tarafından yeterli bilgi verilmemesi, doktorun hastayı dinlememesi veya öyle 

görünmesi, hizmeti sunanlar ile hastaların farklı kültürden olmaları ve bunun iletişimde güçlük 

çıkarması, temizlik, düzen ve konforun olmayışının zayıf olması, doktorun hastaya yeterince 

zaman ayırmaması, sağlık kurumunda çıkan yemeklerin kalitesizliği olarak 

sıralanabilir(Toğun,2007,19). 

 

Hasta memnuniyetini azaltıcı faktörler göz önüne alınarak bunların engellenmesi sağlanabilir. 

Bu konuda sağlık personeline eğitim verilebilir. Hastane kalite sistemi kurulurken hasta 

memnuniyeti merkezli bir çalışmada bu maddelere dikkat edilmesi her zaman için yüksek hasta 

memnuniyeti olarak değerlendirilebilir. İnsan yapısı gereği zor bir varlıktır. Her zaman ve her 

koşulda memnuniyet duyabileceği gibi tam aksi durumların varlığı da söz konusu olabilir. 

Sağlık insanlar için önemli ve değerlidir. Bu noktada daha fazla duygusal davranan insanoğlu 

dikkate alınarak yine kendi hemcinslerinin sunmuş olduğu hizmetten memnun kalması için 

faydalı çalışmalar yapılmalıdır. Yukarıda ki faktörler göz önüne alınarak hasta memnuniyet 

anketleri uygulanması bu süreçte daha faydalı olacaktır. 
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3.4.Hasta Memnuniyeti ve Sağlık hizmetleri Pazarlaması 

 

Sağlık hizmetleri sektörü itibari ile hayati öneme sahip olması, sağlık hizmetleri pazarlama 

sürecinide daha önemli kılmaktadır. Süreç tüketicilere sunulan hizmetin ne kadar kaliteli yada 

ne kadar güvenli olduğunu anlatmaktan ibaret olmamaktadır. Hastaların tercih etmeleri için 

belli başlı nedenlerin oluşmasını sağlayacak çalışmalar yapılmadır. Bu bakımdan pazarlama 

sürecinde hasta memnuiyeti önemlidir. 

 

Hastalar ve hasta yakınları sağlık hizmetleri aldıkları sağlık kurumlarından memnun ayrılmaları 

tekrar aynı kuruma gelmek için en önemli etkendir. Ayrıca bu memnuniyet başka hastalara 

tavsiye olarak döner ki buda müşteri odaklı pazarlama anlayışı için önemlidir.Basit bir 

hastalığın tanı ve tedavisi yapılırken hasta yani tüketici memnun kalmaması demek hem 

etrafına bu memnuniyetsizliği iletmesi demektir hem de bir daha tercih etmeyeceği anlamına 

gelir. Ülkemizde özel hastanelerin bir çoğu kamu hastanelerinden yeteri kadar hizmet alamayan 

yada başka alternatifler arayan hastaların ihtiyaçlarına yönelik kurulmuşlarıdır. Örnek verecek 

olursak genel cerrahi alanını ilgilendiren bir ameliyatın yapılmasında hekim faktörü önemlidir. 

Hekimin bu operasyondan yapma âdeti ve başarısı önemlidir. Aynı zamanda hastane fiziki 

şartları da önemlidir. Ameliyat sonrası bakım hizmetleri, taburculuk sonrası hasta takibi, hekim 

hasta iletişimi gibi unsurlar bir hastanın memnun kalması için önemli kriterlerdir. Dolayısı ile 

hasta memnuniyeti pazarlama sürecinin en önemli faktörü olarak ortaya çıkmakta ve sağlık 

hizmetleri pazarlaması bu temel üzerine ilerlemektedir. 

 

4. SONUÇLAR 

 

Sağlık insan hayatı için önemli bir konudur. Bu noktada pazarlama faaliyeti yürütmek oldukça 

zor ve meşakatlidir. İnsanları bir ürün gibi göstermeden hizmeti faydalı olan bir şekilde sunmak 

insana ve insan hayatına değer verildiğini bir kurumsal duruş olarak göstermek sağlık 

kurumlarının sorumluluğundadır. Pazarlama diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe 

direk uygulanamaz.Çünkü üretilen hizmet insani bir yardım niteliği taşımaktadır ve bu değerler 

göz önüne alınarak pazarlama yapılmalıdır. 

 

Sağlık pazarlamasında en önemli iki faktör insan ve fiziki çevre olarak değerlendirilebilir. İnsan 

odaklı bir pazarlama anlayışı oluşturulmasının yanı sıra söz konusu sağlık olan ve hayati öneme 

sahip olan bu konuda insanın sağlığının bir ürün olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Burada 

önemli olan hastanın memnuniyet seviyesini yükseltmek ve onun tercihleri doğrultusunda 

sağlık kurumunu seçmesini sağlamaktır. Diğer bir faktör olan fiziki çevre ise bir sağlık 

kuruluşunda ilk karşılaşılan ortam olarak değerlendirilir. Hastanenin fiziki yeterlilikleri ve 

olanakları her zaman tercih faktörleri arasında olucaktır. Bu durumu ön plana çıkaracak bir 

pazarlama faaliyeti başarılı olabilir. 

 

Hasta memnuniyeti sağlık hizmetleri pazarlamasının en önemli sürecidir.Yapılan çalışmamızda 

gördük ki hastalar bir sağlık kurumunun en önemli varlığıdır ve hastaların dış ortamda sağlık 

kurumu için yapacakları değerlendirmeler en önemli pazarlama faaliyeti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda hasta memnuniyetinin sağlanması ve kalite yönetim süreçlerinin 
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kurulması şarttır. Hasta memnuniyeti için kurum içi personel eğitimleri verilmelidir. Sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında toplum yararına faydalı olunabilecek süreçlerin içinde sağlık 

kuruluşları yer almalıdır. Sağlık hizmetlerini ticari bir kaygı ile yapmak yerine insan merkezli 

bir anlayışla değer ve saygı vizyonu perspektifinde çalışmalar yapılmalı ve sonuçları insanlarla 

paylaşılmalıdır. Sağlık kurumların fiziki yapıları iyileştirilmeli profesyonel ekiplerce teknik 

yardım alınmalıdır. Örnek olarak tadilat gerektiren alanlar hemen revize edilmeli hasta 

kullanımına sunulmalıdır. Temizlik ve hijyen bir sağlık kurumunun en önemli unsurudur ve 

hasta memnuniyetinin ön koşulları arasında sayılabilir, özellikle hasta kabul saatlerinde dikkat 

edilmelidir. Hastaların olumsuz durumlarla karşılaşması engellenmelidir. 

 

Hasta güvenliği sağlanmalı, hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetmeli ayrıca 

personelinde iş sağlığı ve güvenliği sistemlerine dâhil olması gerekmektedir. Bu konuda 

bilgilendirme yapılabilir ayrıca eğitimler verilebilir ve bu durum sürekli güncellenmelidir. 

Sonuç olarak hasta memnuniyeti ile sağlık hizmetleri pazarlaması alanında önemli bir bağ 

vardır. Bu bağ dahilinde sağlık hizmetleri pazarlama süreci yürütülebilir ve pazarlama 

sürecinde başarı sağlanabilir. Özellikle hasta memnuniyet testleri yapılarak ya da hastalar 

üzerinde memnuniyet anketleri uygulanarak pazarlama süreci güçlenebilir. Bütün bunlar sağlık 

kurumunun karlılığını artıracak ve başarısını üst seviyelere yükseltecek unsurlardır. 
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ÖZET 

Küreselleşen Pazar algısı her alanda kendisini göstermektedir. İnsanlar artık zaman ve mekân 

kavramı dışında sosyo ekonomik durumları el verdiği müddetçe her türlü pazardan istediklerini 

alabilmekte ve tüm hizmet ve ürün ağına ulaşabilmektedir. Bu bakımdan hizmet ve ürün üreten 

kurumların müşteriler gözünde değer bulması gerekir. İşte tam bu noktada kurumsal itibar algısı 

ön plana çıkmaktadır. Bir kurumun dışarıdan insanlara anlatılış şeklinden tutunda kullandığı 

logo ve müşteri kitlesinin gözündeki güvenilirlik endekslerine kadar her türlü unsuru içinde 

barındırır.Kurumsal itibar, işletmelerin bütün çevresel paydaşlarınca güvenilir, saygın ve 

değerli algılanıp algılanmadığına dair zaman içinde oluşan değerlendirmelerin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Aynı zamanda itibar kavramı, örgütlere katma değer katan, rakiplerce taklit 

edilmesi mümkün olmayan, bu bağlamda örgütleri ayrıcalıklı hale getiren soyut bir varlık 

olarak da görülebilir. 

 

Sağlık kurumları insani ilişkilerin en üst seviyede olduğu örgütlerdir. Bu bakımdan insanların 

eğitim seviyesi ne olursa olsun kurumun itibar algısını ön planda tutar. Hastalar birçok sağlık 

kuruluşu var iken tercih de bulunurlar. İşte bu tercih bir hekimin başarısından dolayı olabilir, 

sağlık kurumunun fiziki şartlarından ötürü olabilir veya o kurumun toplum içinde güvenilir ve 

etkin itibar algısından kaynaklanabilir. Bu sağlık kurumları açısından önem taşmaktadır. Sağlık 

kurumları kalıcı bir kurumsal itibar algısı oluşturmaları durumunda rakiplerine fark yaratabilir 

ve üst düzey başarı elde edebilirler. 

 

Çalışmada  kurumlar için soyut bir değer olan itibar kavramının önemine ve yönetimine vurgu 

yapılarak, sağlık hizmeti veren kurumlarda kurumsal itibarın önemi ve nasıl ele alınması 

gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal İtibar, Kurumsal İmaj, Sağlık Kurumlarında Kurumsal İtibar,  
 

1.GİRİŞ 

İnsanın toplum içinde var oluşu ile başlayan iletişim süreci gelişim gösterdikçe diğer insanlar 

tarafından beğenilme duygusu ve başkalarına karşı bir farklı duruş algısının zaman içinde 

oluşmasını sağlamıştır. İnsanoğlunun kendini gerçekleştirme ve saygınlık kazanma gibi bir 

amaç edindiği bilimsel çalışmalarda ve psikoloji biliminde kanıtlanmıştır. İşte insanın 
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oluşturduğu örgütlerde de zaman içinde kurumsal bir saygınlık kazanma ihtiyacı oluşmaktadır. 

Bu durumu kurumsal itibar olarak değerlendirebiliriz. 

İtibar aynı payda üzerinde bulunan kişi veya kurumların birbiri arasında kazandıkları saygınlık 

olarak tanımlanabilir. Kurumsal itibar son zamanlarda şirketlerin maddi olmayan bir sermayesi 

olarak değerlendirilmektedir. Örneğin bir firmanın otuz yıllık bir geçmişi olması rakiplerine 

göre avantaj sağlamaktadır. İşte tam bu noktada piyasada itibar görmek kavramı oluşmaktadır. 

Bazen işletmelerin marka değerleri veya isim hakları ana sermayesinden daha büyük değere 

sahip olabilmektedir. Çünkü kurumsal itibar artık bir şirketin tercih edilmesinde dış ve iç 

paydaşların işletmelere bakış açısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan kurumsal itibarın 

oluşması ve sağlamlaşması için çalışmalar yapılabilmektedir. 

Sağlık hizmeti veren kuruluşlar itibar ve imaj kavramlarına özellikle ihtiyaç duyarlar çünkü 

sağlık insan hayatını ilgilendiren önemli bir konudur. İnsanlar sağlıklarını emanet edecekleri 

kuruma güven duymaları gerekmektedir. Bu güvenin oluşması ve oluşturulması bir süreç 

gerektireceği gibi başarısızlıkla sonuçlanması da muhtemeldir. Sağlık kurumları yaptıkları işler 

ile isimlerini ön plana çıkarabilirler özellikle alan itibari ile bazı alanlarda öne çıkan sağlık 

kurumları geçmişten günümüze yaptıkları başarılı tanı ve tedavi süreçleri ile kendilerini 

rakiplerine göre ön plana çıkarmış piyasa dâhilinde bir itibar algısı yaratmışlarıdır. Bu noktada 

itibar demek geleceğe bırakılacak güçlü bir şirket ve kurum demektir. En iyi hekimlerin tercih 

edeceği bir kurum olurken bir yandan da yüksek standartlarda hizmet veren ve hastaların tercih 

ettiği hatta tercih ederken fark ücretleri ödemeye razı olduğu bir sağlık kurumu olunabilir. Bu 

bakımdan sağlık kurumlarında itibar algısı önemlidir. 

2.İTİBAR VE KURUMSAL İTİBAR KAVRAMI 

Saygınlık, güven ve borç ödemede güvenilir olma olarak tanımlanan itibar kavramı kurum veya 

kişilere sonradan kazandırılan bir sıfattır.  İnsanlar içinde belirli bir statüye kavuşmak olarak 

anlamlandırılan itibar kurumlar açısından da rakiplere karşı bir üstünlük olarak 

algılanabilmektedir(Karaköse,2012). 

Kurumun   hem  içinde hem de dışında toplumun  kurum   hakkında  sahip oldukları  olumlu 

olumsuz algılamaların toplamına kurumsal itibar denilmektedir. (Fombrun, 1996). Kurumların 

üzerlerine  düşen sorumlulukları  nasıl yerine getirdikleri veya getiremedikleri, sorumlu  

oldukları kişi ve kurumların beklentilerin ne kadarını karşıladıkları ayrıca çevreye sağladıkları  

uyumun yapılan uzun  dönem değerlendirmelerin sonucu olarak  kurumsal itibarı 

algılayabiliriz(Anca ve Roderick, 2007).  

Kurumsal itibar bir  kurumun mevcutta faaliyet göstermiş olduğu alanda yaptığı tüm işlemlerin 

sonucunda toplumda  ve  bağlı  bulunduğu  sektörde bırakmış olduğu algıdır.  Bu açıdan 

kurumsal  itibar işletimlerin kimliği gibidir. Ne  yaparlarsa  yapsınlar  kendilerini takip edecek 

önemli bir referans  olarak  değerlendirilebilir. Kurumsal  itibarın  oluşması zaman  alabildiği 

gibi kısa sürede de oluşabilir. Bu dış paydaşlar tarafından  algılanma derecesine bağlıdır.Örnek  

olarak bugün insanlar en temel ihtiyaçları olan su ihtiyaçlarını  karşılarken  bir markette çeşitli 

alternatifler ile karşılaşmaktadırlar. İşte tercihlerini yaparken  kurumsal itibar algısı ön planda  

olacaktır. Burada o ürünün marka değeri ve diğer değerlerinin toplamı  kalitesi vs  söz  konusu 

olacaktır. Ancak sonuç olarak itibarı yüksek olan  ürün tercih edilecek  güvenle tüketilecektir. 
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Bu yüzden  itibar  algısı önemlidir. Hatta  bazen  rekabet eden  firmalar  itibar suikastı adı 

altında farklı  etik olmayan davranışlar sergileyebilmektedir. Bu ülkemizde rekabet kurulu 

tarafından yasaklanmış olsa da  gayrı resmi olarak yapılabilmektedir. Özellikle  kurumların  

varlıklarını  devam  ettirebilmeleri için  önemlidir. 

2.1.Kurumsal İtibarla İlişkili Olan Diğer Temel Kavramlar 

Kurumsal İmaj: İç ve dış paydaşların bakış açısıyla kurumun dışardan algılanma biçimi olarak 

tanımlanabilir(Fombrun ve Van Riel, 1997). Kurumsal imaj kurumun kişiliğinin hitap ettiği iç 

ve dış paydaşlara karşı sorumluluklarını ne kadar yerine getirip getirmediğinin anlaşıldığı bir 

algılama olarak karşımıza çıkmaktadır (Akmehmet, 2006). 

Kurumsal Kimlik:  tüm kurumların kendilerine ait bir kimlikleri vardır. Kurumun kendisini dış 

âleme tanımlama şekli olarak tanımlanabilir(Okay, 2002; Seden Meral, 2011). Başka bir ifade 

ile kurumun çalışanlarında müşterilerine kadar kendisini dışardan tanımlayan ve geçmişten 

gelen ve devam edecek olan karakteristik özelliklerini özetleyen ve geleceğe miras bırakmak 

istenilen bir olgudur kurumsal kimlik(Fombrun ve Van Riel, 2004). Kurumsal kimliğin akla 

getirdiği şeylerden bazıları kurumun logosu, öne çıkan ismi, özelliği, rengi, çalışan yapısı veya 

kültürü olarak  değerlendirilebilir. İnsanların kuruma baktığı zaman ya da onu tanımlarken 

yapmış oldukları kelimeler olarak değerlendirilebilir  

Kurumsal Kültür: kurumların kişilikleri olarak tanımlanabilir kurumsal kültür(Gümüş ve 

Öksüz,2009). Bir kurumun ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışlarının toplamı 

olarak kurumsal kültürden söz edebiliriz. Kurumun tarihi, bağlı olduğu değerleri ve inançları, 

kurumu anlatan öyküler ve çalışanları kurum kültürünün öğelerini oluşturmaktadır.  

2.2.Kurumsal İtibarın Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmajla İlişkisi 

Kurumsal imaj bir kurumun dış dünyadan nasıl göründüğü ve nasıl bir işletme anlayışı vizyonu 

taşıdığı olarak düşünülebilir. Ancak kurumsal itibar ile arasındaki ilişki farklı isimler altında 

aynı şeyi ifade ettikleri anlaşılmaktadır. İmaj kurumun piyasada edindiği değer olarak yani 

itibar olarak algılanmaktadır.Kurumsal kimlik ise bunların toplamı olarak değerlendirilebilir.  

Kurumsal itibar-kurumsal imaj ilişkisi: Gray ve Balmer (1998)’a göre imaj, kurumun birlikte 

faaliyet gösterdiği diğer kurumların gözündeki resim olarak tanımlanabilir. Ancak itibar dış 

görünüşten daha farklı olarak paydaşların yapmış oldukları sübjektif değerlendirmeler olarak 

görülmektedir. Kurumsal imajın zaman içinde kısa sürede değişme daha yatkın ve değişebilir 

olduğu öngörülürken, kurumsal itibarın daha katı yani değiştirilemez ve de kısa sürede 

kazılmasının güç olduğu belirtilmektedir. Ancak kurumsal imajın zaman içinde çok iyi bir itibar 

yaratması olasılıkları arasında değerlendirilmektedir (Gray ve Balmer, 1998; Chun, 2005). 

Kurumsal itibar-kurumsal kimlik:  İşletmelerin paydaşlarının kendileri için yapmış oldukları  

yorumlara kurumsal  itibar diyoruz. İşletmeler  kendilerini  tanımlarken  kimliklerini ortaya 

koyarken  yapılan yorumlardan da etkilenerek  kendi benliklerini ortaya  koyarlar ve  bu açıdan 

iyi bir izlenim yaratmak  önemlidir(Kadıbeşegil, 2012; Karaköse, 2012). Kurumsal kimliğin 

oluşması  ise kurumsal itibarın oluşması  ile  ilişkili  olduğu  gözlemlenmektedir.  
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Genel olarak toparlayacak olursak kurumsal  itibarın  kimlik, imaj ve kurmsal  kültür  ile 

yakından  ilişkili olduğu  bu terimlerin  iç içe geçtiği  gözükmektedir. En önemlisi ise kurumsal 

itibarın oluşmasının zaman aldığı ve kurumsal kimlik ve imajın kurumsal itibarın oluşması  için 

zaman  hazırladığı  görülmektedir. Ancak kurumsal kültür bunların toplamı olarak görülmekte 

kurumsal kültür algısının oluşması ise bir işletmenin çalışanları ve iç ve dış paydaşları ile  itibar, 

kimlik, imaj  kavramları  ile  bütünleşerek  zaman içinde  kendisine ait  bir yapı  meydana  

getirmesi  olarak algılanabilir(Gümüş ve Öksüz, 2009). 

2.3.Kurumsal İtibarın Önemi ve Yararları 

Kurumsal  itibar, kurumun rakipleri arasından sıyrılarak farkedilmesini sağlar  ve her anlamda 

iyi bir itibara sahip olan işletme  iyi yönde öne çıkar, tercih edilir, kurumsal itibarı zedelenmiş 

bir işletme tercih edilmez( Bahtiyar ve ark., 2007).  Bu noktada kurumsal itibar  büyük önem  

taşır ve kurumsal itibarı yerleştirerek aynı zamanda kurumun bir parçası  haline getirmek 

oldukça zor ve zaman gerektiren bir olgudur. Kurumsal  itibar  kurumlara sağlayacağı çeşitli  

faydalar vardır.Kurumların gelirleri artar, oluşabilecek  krizlere daha dayanıklı  hale  gelirler, 

kurumun  içinde bulunduğu yapı içinde saygınlığının arttığını gözlemleyebiliriz. Kurumda işe 

girmek isteyen insanların çoğalacağı gibi kurumun hedeflerini gerçekleştirmek  için çalışanlar 

amaçlara daha çok inanırlar ve  buda başarı  getirir. Kurumun çalıştığı iç ve dış paydaşlar daha 

mutlu olur ve itbarın bir parçası  haline gelir zamanlar  o itibardan  faydalanmak  isterler  bu 

süreç bayiliksürecine kadar gidebilir. Kurum paydaşları tarafından oluşabilecek aksaklıklara 

karşı  daha fazla tolere edilebilir yani kredibilitesi artar.Kurumun  üretmiş olduğu  ürünler bir 

değer haline dönüşür. Yeni paydaşlar kazanır ve kapasitesini artırır (Karaköse,2012).  

Sağladığı faydalara bakıldığı zaman bir firmanın kurumsal itibar kazanmak  istemesi piyasada 

tutunmak  için elzemdir. Kurumlar itibar yönetimi ile bazen kazanç elde etmeden yatırım  

yaparlar işte bu yatırımlar zaman içinde maddi bir varlığa döner bu bakımdan kurumsal  itibar 

kurumlar için önemlidir. Burada şunun da altını çizmekte fayda vardır ,kurumsal  itibar zaman 

ile kurumların yıllar içinde yaptıkları iş ve işlevlerden sonra kurumun çevresel paydaşları 

tarafından doğal olarak  oluşur bundan kaynaklı önemlidir ve doğal  olmak  zorundadır. Zira  

bunun aksi  suni yolar ile elde edilmiş  kurumsal  itibar  kurum  tarafından bir kültür  haline  

gelmemiş ise kısa zaman içinde yok olması olasıdır. Bu açıdan kurumsal itibar kazanma süreci 

önemlidir, işletmelerin gelecekteki yerlerini  belirler ve bu noktada kurumsal itibar sürecinin 

doğru yönetilmesi öne çıkacaktır. 

 

2.4.Kurumsal İtibar Yönetimi 

Kurumsal  itibar  kazanılması  zaman  alan ve zor olan  ama  kaybedilmesi çok kolay  ve  hızlı  

olan bir kavramdır. Bunun nedeni ise insan faktörüdür. Çünkü itibar kendiğilinden 

oluşmayacağı için kurumların itibar yönetim süreci ehemmiyet  kazanmaktadır.  Bir kurum el 

değiştirdiğinde yada devredildiğinde o kurumun kültürü devam etmiyebilir ,kendi  sistemlerine 

uydurmak isteyebilir buda bir müşteri yada tedarikçi üzerinde oluşan memnuniyetini ortadan 

kaldırabilir. Bu durum yıllar içinde yapılmış olan kurumsal itibar  algısının yıkılmasına ve 

kurumların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bir sağlık kurumu olarak  hastaneleri 

düşünecek olursak, yıllara varan  geçmişiyle başarılı tanı ve  tedavi olanakları ile kurumsal 
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kimlik oluşturmuşken, el değiştirmesi yada farklı bir politika   izlemeye karar vermiş olabilir. 

Oluşan yeni durum hasta  memnuniyetini  azaltabilir bağlantılı olarak kurumsal itibar 

zedelenmesine hatta yok olmasına neden olabilir. Bu bakımdan  kurumaların varlığını devam 

ettirmeleri oluşturdukları kurumsal itibarları ile  ilişkilendirilebilir. Zira borsada kurumsal itibar 

algısı ile işletmelerin hisseleri oluşacak  güvene göre değer kazanır veya kaybeder.Dolayısı ile 

kurumsal itibar  yönetimi profesyonelce yapılmalıdır. 

Kurumsal itibar  gözle  görülmeyen  ancak  kurumlara değer katan, başka kişiler tarafından 

taklit edilemeyen ve yerine başka bir şey konulmayan önemli bir  olgudur ve kurumsal itibar 

yönetim süreci karmaşık bir sistemdir.(Kowalczyk ve Pawlish, 2002).Kurumsal itibar yönetimi 

bazı  aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar mevcut durumun tespit edilmesi ve  sonrasında  

kurumsal   itibarın  ölçülmesi ve bunu  yaparken çeşitli  modellerin seçilmesi   çıkan  sonuca  

göre  yeni  stratejilerin belirlenerek uygulamaya  geçilmesidir. 

Mevcut Durumun Tespit Edilmesi: İşletmelerin bulundukları konumu itibar kavramı  

kapsamında  incelemek olarak  görülebilir. İşletmelerin  iç ve dış paydaşlarının gözünden nasıl  

gördüğü ne gibi değerlendirmelere maruz kaldığı piyasadaki iyi ve kötü  algılamaları önemlidir. 

Bu  bakımdan ilk önce  genel  durum algısının ne olduğu gözlemlenmelidir. Bu süreç analizler 

ile reel  bir şekilde  objektif değerlendirme  kriterleri  ile ortaya konulmalıdır(Çiftçioğlu, 2009). 

Burada önemli olan mevcut durumun  tespit edilirken  dış bağlantılı  kişilerce iyi araştırmalar  

yapılması  kurumun dışardan nasıl  algılandığını içerden nasıl gördüğü arasındaki farkın net bir 

şekilde ortaya konulmasıdır. İşletmenin olmak  istediği yer ile arasındaki mesafenin tespit 

edilmesi önemlidir. 

Kurumsal İtibarın Ölçümü: Soyut bir kavram olan kurumsal itibar ölçülmesi de  o kadar kolay 

değildir. Ancak işletmelerin etkileşim içinde olduğu iç ve dış paydaşların işletmeyi nasıl  

gördüğü algısıdır. Kurumun kendi kendisini değerlemesi olarak görünen bu süreç kurum 

hakkında  oluşmuş olan  olumsuz durumların ortaya çıkması için önemlidir(Şakar, 2011). 

Kurumsal  itibar  yapılacak bazı uygulamalar  ile ölçülebilir. Bunlar  bazen  anket  bazen  de   

bire bir  görüşme olarak  değerlendirilebilir  bu ölçüm yöntemlerinden  bazıları  şunlardır. 

Gelecek İtibar Durumunun Belirlenmesi: İşletmeler bu aşamada, arzu ettikleri itibar değerini 

belirlemektedirler. Kurum üst yöneticileri liderliğinde yapılacak olan çalışmalar, işletmelerin 

gelecekte itibar anlamında olmak isteği yeri ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri 

kapsamaktadır. Bu doğrultuda üst yönetim tarafından belirlenen itibar hedefleri örgütün 

bütününe yönelik olabileceği gibi kendilerini zayıf gördükleri alanlara yönelik de 

olabilmektedir. 

2.5.Sağlık Hizmetlerinde Kurumsal İtibarın Yeri Ve Önemi 

Bugün dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetleri sosyal  bir hizmet uygulamasından daha çok 

rekabetin yoğun yaşandığı bir pazar olarak görülebilmektedir.Sağlık teknolojileri giderek 

gelişmekte ve bu alanda bir çok firma faaliyet göstermektedir. Bu büyük pazar son yarım asırda 

oldukça değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Kamu ve özel farketmeksizin bir rekabet  ortamı 

oluşmuş ve devletlere sağlık maliyetleri ağır yükler getirmeye başlamıştır. Bundan  dolayı 

sağlık kurumlarının amaçları potansiyel müşterileri olarak gördüğü insanların oluşturduğu 
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piyasayı tanımlayarak insanların nazarında  algılanma biçimlerinin tespit edilmesi  olmuştur.Bu 

durum ise rekabet edebilmeyi sağlar(Çınaroğlu, 2015). 

Son yıllarda sağlık sektörü oldukça gelişmiş buna paralel olarak sağlık kurumlarının sayısı 

oldukça artmış hatta gelişen bu piyasada ihtisaslaşma hastaneleri kurulmuş dünya ve ülke 

pazarından hasta çekmeye yönelik tanıtımlar yapıldığı görülmüştür. Artık dünyanın bir ucunda 

uygulanan bir tedavi yöntemine maddi gücünüz yeterli ise ulaşabilirsiniz. Örnek  olarak covid 

19 pandemisi sürecinde bir çok sağlık firması aşı çalışması yapmış hatta devletler  peşin  alımlar 

yapmıştır. Bu bakımdan  dünyada yeni yükselen pazar olarak sağlık hizmetleri sektörü 

görülmektedir. Pandemi  sürecinde  kurumsal  itibar ağı  önem  kazanmıştır. Sağlık alanında 

faaliyet gösteren bir çok firma aşı geliştirmeye çalışmış  bunların  ülke bazlı çalışmaları 

gözlemlenmiştir. Ancak aşı çalışmalarında geçmişi olan ve pazarda söz sahibi olan itibar algısı 

yüksek olan firmalar  bu yarışı kazanmış ve  toplum tarafında daha  erken kabul edildiği 

görülmüştür.  

Ülkemizde  bugüne kadar  iki tür aşı  kullanılmış ancak  bunlardan   birisi toplum   tarafından 

itibar  algısı  olumsuz  olduğu  için   riskli görülmüştür. Genel olmak ile birlikte üreticisinin Çin 

olduğu  bir  aşının  ülkemizde  Çin mallarına  olan  algıdan kaynaklı  güven  sorunu  sağlanmış  

devlet  bu algıyı yıkmak için çeşitli tanıtımlar  yapmıştır. Ancak üretici ülkesi  almanya  olan  

başka bir  firma  ise  ülkede  daha  güvenli   görülmektedir. Buda  ülkleler bazında  kurumsal  

firma  itibarının oluşmasına  neden olmuştur. 

Kamu ve özel hastanelerde ortaya çıkan  kurumsal itibar ve kurumsal imajlarının birbirinden 

farklı olduğu gözlemlenmiştir. Kamu  hastanelerine nazaran özel  hastanelerin sunmuş olduğu 

sağlık hizmetleri kurumsal itibar algısını iç ve diş paydaşlar gözünde özel hastaneler 

bakımından daha yüksek olduğu  gözlemlenmektedir(Çınaroğlu ve Şahin,2013). Toplum bazen 

özel  hastane  sürecinin daha  etkili  ve verimli bir hizmet ağı oluşturacağı  kanaati ile hareket 

eder. Bu süreç özel hastanelerde yapılan ödemeler karşılığında daha farklı bir  hizmet 

sunulmasını beklenmektir. Bu sağlık hizmetleri için pek etik olmasa da devlet hastaneleri  

yoğunluk ve sosyal sorumluluk ilkesi gereği biraz daha standart bir hizmet sunarak  maliyetleri 

düşürmeyi amaçlayabilmektedir. Ancak bundan daha farkı  bir hizmet anlayışı pazarda rekabet  

anlayışı kapsamında  öne çıkaramaktadır. 

Uluslararası literatürde sağlık kurumlarındaki itibar ile ilgili çalışmalar genellikle fiziksel çevre 

ve örgütsel performans üzerinde yoğunlaşmıştır (Anderson ve Hussey, 2001). Horwitz (2005) 

çalışmasında, özel sağlık kurumlarının kamu sağlık kurumlarına  göre  hizmet sunum kalitesi, 

hastane fiziki olanakları, teknolojik olanaklar başlıkları altında daha iyi bir konumda olduğunu 

ortaya koymuştur. Görsel kimlik faktörlerinin sağlık kurumlarının üzerinde etkili olduğu 

hastaneleri tanımlarken  ve  tercih ederken bir  faktör olarak  değerlendirilebileceği ile ilgili 

çalışmalar ön plana  çıkmaktadır. 

Sağlık kurumlarında kurumsal itibar algısı sağlık kurunun hayatına devam edebilmesi karlılığı 

ve pazarda söz sahibi olması için önem taşımaktadır. Bu bakımdan bir sağlık kurumu kurumsal 

kültür algısını iyi yönetmeli kimlik bilgilerini doğru okumalı ve kurumsal  itibar yönetim 

sürecinde  başarı elde edeceği sonuçlara ulaşmalıdır. Bu sağlık kurumları için hayati önem 

taşımaktadır. 
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3.SONUÇLAR 

Gelişen sağlık sektörü ve sağlık  piyasasındaki çoğalan kurumların  varlığı  sağlık hizmetleri 

piyasasında kurumsal itibarın önemini artırmıştır. Sağlık hizmetleri elle tutulan, stoklanabilen 

bir ürün yapısına sahip değildir. İnsanlar sağlıkları bozulunca sağlık hizmetlerinden 

faydalanbilme arzusu içinde olurlar. En iyi hekim, hastane ve fiziki şartlar gibi faktörler 

doğrultusunda özey veya kamu hastanelerini değerlendirip  tercih yaparlar. İşte bu noktada da 

kurumsal  itibar  devreye  girmekte  ve  insanlar üzerinde oluşturulan güven algısı önem 

kazanmaktadır. 

Sağlık kurumları itibar yönetimini önemsemeli bunu bir süreç yönetimi olarak değerlendirip  

gerekli ölçme mekanizmaları ile çalışıp kurumlarının itibari değerini yükseltmek için  

çalışmalar  yapmalılardır.Gelişen sağlık  hizmetleri piyasasında kurumsal itibar bir görünmez 

sermaye olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda kurumsal kültür oluşturulmalı ve tüm sağlık 

personeli bu  kültür birliği içinde  itibar algısını müşterilerine yani hastalara yansıtmalıdır.Hasta 

güvenliğine önem verilmeli tıbbi hatların önüne geçilmelidir.Hasta memnuniyetinin artması 

kurumun değerlendirmesinin  olumlu yapılmasına itibar algısının artmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak kurumsal itibar sağlık kurumları için  önem taşımaktadır. Bu noktada kurumsal 

bir kimlik, kurumsal bir imaj oluşturmak ve yüksek hasta memnuniyeti sağlanmak dikkat 

çekilmesi gereken hususlar olucaktır. Bu kavramların doğru şekilde oluşturulması ve 

yönetilmesi sağlık  kurumlarını sağlık hizmet piyasasında rekabet avantajı elde etmelerini ve  

topluma  sosyal  destek vermelerini sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Endüstri devrimi ile başlayan önemli tahavvül, yalnızca sanayileşmenin başladığı İngiltere ve 

Avrupa’da değil dünyanın neredeyse tamamında mühim tarihî uzanımlı dönüşümlere sebebiyet 

vermiştir. Kapitalist büyümenin ekonomik piyasalarda transformasyon gücü, Wallerstein’in 

modern dünya sistemi kuramında vurguladığı şekliyle merkezde yer alan devletlerde yaşayan 

insanlara çevrede yer alanlara göre kayda değer avantajlar sağladığı hatta 1945 sonrası 

keynesyen politikalar ile ciddi anlamda sosyal kalkınma noktasında ilerlemeler sağladığı 

görülmüştür.  Alan yazında refah devleti olarak tanımlanan bu vetire post-fordist uygulamaların 

filizlendiği 1970’lere kadar sürmüştü. Bu neo-liberal dönemde pazar ile ilişkisellik durumu 

bağlamında kapitalist devletin konumu dönüşmekte; pazarın kurallarına tamamen entegre 

olmuş ve sistemsel olarak ortaya çıkan işsizlik sorununa post-keynesyen bakış ile müdahale 

ederek eski dönem ile yeni dönem arasında bir tampon mekanizma oluşmaya başlamıştır. Bu 

vetirede artık keynesyen dönemde hâkim olan refah devleti ve sosyal devlet uygulamaları 

tamamen terkedilerek onun yerine geçici etkisi olan araçlar geliştirilmektedir. Özellikle Batılı 

ülkelerde neo-liberal uygulamalar çerçevesinde dönüşüme uğrayan kapitalist sistemde ülke 

içinde işsizliği ve yoksulluğu asgari düzeye indirme hususunda tampon bir kurum olarak 

görülen workfare (geçici istihdam programı) Türkiye’de toplum yararına programı adı altında, 

devletin değişen kapitalist sistem bağlamında vasıfsız hale gelen insanların istihdam 

edilebilirliğini sağlamak adına uygulamaya konulmuştur.  

Bu bildiride, 1970 sonrası vetirede iktisat alan yazında post-fordist olarak isimlendirilen, esnek 

iş şekillerinin yarattığı bir sınıf olarak betimlenen prekarya gerçekliğini,  alan yazında 

heteredoks doktrin içinde yer alan post-keynesyen kuram temelinde sistemin doğası gereği 

ortaya çıkan işsizlik ile mücadele yöntemi olarak son istihdam edici kamu otoritesi olan devlet 

yaklaşımı perspektifinde uygulanan toplum yararına programının Mübeccel Kıray’ın tampon 

mekanizma kuramı bağlamında sosyolojik bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, Post-Keynesyen, Prekarya, Toplum Yararı 
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THE NEW PREKARY CLASS IN TURKEY: COMMUNITY BENEFIT PROGRAM 

STAFF 

 

ABSTRACT 

 

The important reform that started with the industrial revolution caused important historical 

transformations not only in England and Europe, where industrialization started, but also in 

almost all of the world. It has been observed that the transformation power of capitalist growth 

in economic markets, as emphasized by Wallerstein in the modern world system theory, 

provides significant advantages to people living in the states located in the center compared to 

those in the environment, and even after 1945, keynesian policies have made significant 

progress in the point of social development. This course, defined as a welfare state in the 

literatüre lasted until the 1970s, when post-fordist practices sprouted. In this neoliberal period, 

the position of the capitalist state is transforming in the context of its relation with the market; 

It is fully integrated with the rules of the market and by intervening with a post-Keynesian 

perspective to the unemployment problem that has arisen systematically, a buffer mechanism 

has begun to form between the old and the new periods. In this era, the welfare state and social 

state practices that prevailed in the Keynesian period are completely abandoned and instead 

tools with temporary effects are developed. Especially the Western countries in the neo-liberal 

practices within the framework of unemployment in the country in the capitalist system 

undergoes transformation and poverty is seen as an institution buffer downloading matters 

minimum workfare (temporary employment program) under the program name for the 

community benefit in Turkey, the state's changing people becoming unskilled in the capitalist 

system context It has been put into practice to  ensure the employability of people who become 

unskilled in the context of the changing capitalist system of the state. 

In this paper, in the post-1970 economics literature, the precarious reality described as a class 

created by flexible business forms, named as post-Fordist, is the last employment as a method 

of combating unemployment emerging from the nature of the system on the basis of the post-

keynesian theory, which is included in the heterodox doctrine in the literature. A sociological 

evaluation of the program for the benefit of society implemented in the perspective of the state 

approach, which is a public authority, will be made in the context of Mübeccel Kıray's buffer 

mechanism theory. 

Keywords: Employment, Unemployment, Post-Keynesian, Precariat, Community Benefit 

 

1. GİRİŞ  

Dünyada 1970 Petrol krizi ile başlayan ve daha sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere 

gelişmiş kapitalist ülkelerde hızla piyasaya hâkim olan neo-liberal doktrin ve uygulamaları; 

fiyat istikrarı ön koşulu ile ekonomik büyüme ile istihdam artış oranlarının eşgüdüm içinde 

doğru orantıda artacağını savlamıştı. Ancak gelişen teknoloji ve hayata geçirilen post-fordist 
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çalışma şekli ekonomik büyüme ile istihdam artışı arasında ters bir durum ortaya çıkarmıştır. 

Bu durumun neticesinde artık istihdam artışı ikincil bir öneme haiz olarak görülerek asıl önemli 

olanın piyasada fiyat istikrarının sağlanması genel kabulü oluşmaya başlamıştır. Doğal olarak 

piyasalarda fiyat istikrarı sağlanırken istihdam artış oranlarında negatif bir durum ortaya 

çıkmıştır (Kazgan, 2005: 196).  

Piyasada bozulan bu dengenin sağlanması görevini tekrardan 1930’lardan sonraki dönemde 

olduğu gibi keynesyen bir bakış ile devletin üstlenmesi istenmiştir.  Tabi ki bugün neo-liberal 

piyasalarda bu görüşü post-keynesyenler dile getirmektedirler. Onlara göre ancak devlet 

uygulamaya koyacağı istihdam politikaları ile piyasadaki istihdam aleyhine olan dengesizlik 

durumunu çözebilir. Bu minvalde bu politika önerisini ilk uygulamaya koyan ülke o dönem bu 

dengesizlik durumundan en olumsuz olarak etkilenen Arjantin olmuştur. Arjantin uyguladığı 

istihdam politikaları vasıtası ile negatif yönlü hızlı bir şekilde yükselen istihdam artış hızını 

düşürmeyi başarmıştır. 24 Ocak 1980 Kararları ile neo-liberal politikaları uygulamaya koyan 

Türkiye’de Arjantin’de olduğu gibi ekonomik büyümesini artırırken istihdam oranlarında aynı 

başarıyı yakalayamamıştır. Özellikle kırsal bölgelerdeki istihdam alanlarının bu dönemde hızlı 

bir şekilde daralması ile köylerden kentsel alanlara doğru bir göç akımı başlatmıştır (Kazgan, 

1990: 17). Bu dönemde hızla göç alan kentler ve ekonomileri bu büyüklükte olan göçü absorbe 

edememiştir. Daha çok kent ekonomileri açısından vasıfsız olarak nitelendirilen insanlar 

nitelikli olmadıkları için çok düşük ücrete tabi iş yerlerinde genellikle de sosyal haklardan 

mahrum bir şekilde çalışmaya ve yaşamaya başlamışlardır. Düşük ve sabit olmayan ücrete tabi 

olarak çalışma, insanların kentsel alanların periferilerinde veya çöküntü alanlarında altyapı 

olanakları yetersiz bölgelerinde yaşamaya zorlamıştır. Dünyada neo-liberal ekonomilerin 

geçirmiş olduğu dönüşüme paralel olarak istihdam alanlarının sanayi iş kollarından hizmet 

sektörlerine kaymasının yanı sıra 1980’lerin ortalarından itibaren kamunun istihdam alanlarının 

gittikçe daralmaya başlaması işsizlik durumunu daha da artırmıştır (Karluk, 2002: 189). 

Türkiye’de bu durum 1999 yılında İŞKUR tarafından alınan aktif istihdam politika kararları ile 

çözülmeye çalışılmıştır. İŞKUR post-keynesyenlerin önermiş olduğu aktif istihdam modelini 

toplum yararına programlar altında yaklaşık 20 yıldır uygulamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 

hem programların hem de istihdam edilen insanların sayısı her yıl artış göstermektedir. Bu 

programlar işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ve olağanüstü 

şartların yaşandığı dönemlerde insanların kitlesel olarak işsiz kaldığı süreçte daha yoğun olarak 

uygulanmıştır. Buna ilaveten bu programlar vasıtası ile genel olarak değişen piyasa 

koşullarında niteliksiz olarak tanımlanan insanların çalışma becerilerini unutmamaları ve yeni 

istihdam alanlarına dâhil olmalarını sağlamak için bu insanlara yeni bir mesleki beceri 

kazandırılarak kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirliklerine katkı sunulduğu ifade 

edilmiştir. Ancak bu kapsamda yapılan akademik çalışmalar Türkiye’de toplum yararına 

programların farklı neticeler doğurduğunu belirtmektedir (Kalaçay, 2020).  

Türkiye’de neo-liberal ekonomik ilkelere göre çalışma hayatında esneklik politikaları 

benimsendiği ve bu doğrultuda özel ve kamuya ait sektörlerde bu politikanın tercih edildiği 

bilinmektedir. Toplum yararına istihdam programları da bu esneklik üzerine inşa edilmiş bir 

istihdam politika aracı olarak kabul edilmektedir. Çalışanların günlük yevmiye usulü vasıfsız 

denilebilecek işlerde yılın belirli dönemlerinde çalıştırıldıkları ve sürdürülebilir olmayan 

geçimlik ekonomi temelinde oluşturulmuş bu programlar, çalışanların beşeri sermeye 
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kapasitelerini artırma gayesi gütmemektedir. Bu kapsamda açılan kurslar da bu kaygıları 

taşımamaktadır. İŞKUR’un uyguladığı bu programlar ile prekaryalaşan (güvencesiz koşullarda 

hayatta kalmak ve yaşamını sürdürmek için her türlü baskıya ses çıkarmayıp koşulsuz itaat 

etmek) insan sayısında hissedilir bir artış yaşandığı İŞKUR’un yıllık raporlarındaki veriler 

analiz edildiğinde görülmektedir (Standing, 2017: 31).  

 

2. TOPLUM YARARINA PROGRAMI (TYP) 

2.1. Toplum Yararına Programı (TYP) Alan Yazındaki Yeri  

Post-keynesyen kurama göre işsizlik kapitalist sistemin doğasından ve piyasa mantalitesinden 

kaynaklanmaktadır. Kurama göre kapitalist sistemin ortaya çıkarmış olduğu anomik 

(Durkheim) durumu bertaraf etme görevi de üst yapısal bir kurum olan devlete düşmektedir. 

Devletin ve piyasanın varlığı ise bu müdahaleye bağlıdır  (Minsky, 1986:317-317).  

Post-keynesyen kuramsal yaklaşıma göre kapitalist sistem yapısal olarak işsizliği ürettiğinden 

dolayı devletin bu noktada tampon bir mekanizma olarak görev ifa etmesi gerekmektedir 

(Forstater, 2001: 7). Bu yaklaşıma göre devlet 21. yüzyılın kapitalist piyasalarında vasıfsız hale 

gelen insanlar için son ümit veya son istihdam edici kurum olarak sosyal içermeyi sağlamalıdır 

(Minsky, 1986: 317-318). Devletin en son istihdam edici kabul edildiği Employer of Last Resort 

uygulaması; tüm kapitalist iş gücü piyasalarında özel sektörün istihdam etmediği insanları 

kamu eliyle istihdam edilmesi düşüncesine dayanmaktadır (Özşahin ve Karabulut, 2017: 325-

326). 

2.2. Dünyada Toplum Yararına Program (TYP) Uygulamaları  

Toplum yararına istihdam programları araştırıldığında faaliyetler açısından ilki 1576 yılında 

çıkarılmış olan “İngiliz Yoksul Kanunları” ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Kapitalist 

sistemin doğurduğu işsizliğin ortaya çıkarmış olduğu yoksulluk problemi liberalizmin hakim 

olduğu her ulusal ve bölgesel pazarda farklılık göstermektedir (Kovancı, 2003:131). Bu saikler 

ile planlanan ve hayata geçirilen ilk uygulama Japes De Hogar Desocupados’dır. Arjantin’de 

uygulamaya geçirilen bu program ile 2001 yılında ağır bir ekonomik kriz yaşayan ülkede 

kitlesel olarak işsiz kalan insanların geçici de olsa istihdam edilebilirlikleri ve sosyal güvence 

altında olmaları sağlanmıştır (Tcherneva ve Wray, 2015: 2). Toplum yararına programının bir 

başka versiyonu da Hindistan’da uygulanan Ulusal Kırsal İstihdam Garanti Kanunu Programı 

(NREGA)’dır. Bu programın ayırt edici özelliklerinden birisi de Hindistan kırsalında 

uygulanmasıdır. Hindistan’da bu kanun kapsamında uygulamaya geçirilen toplum yararına 

programı ile kırsal bölgelerde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ait alanların peyzajı 

ve temizlik hizmeti ile ilgili geçici işlerde işçiler istihdam edilmiştir. Bu program ile işsizlik ve 

yoksulluk ile mücadelede Hindistan kırsal bölgelerinde önemli başarılar elde edilmiştir (Işık ve 

Mert, 2011: 62).  
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2.3.Türkiye’de Toplum Yararına Programı (TYP) Uygulaması 

TYP; insanların işgücü piyasasından uzaklaşmalarını engelleyen ve bu insanların geçici olarak 

istihdam edilmelerine katkıda bulunan programlar olarak tanımlanmaktadır (İŞKUR, 2017: 46). 

TYP, iş arama umudunu kaybetmek üzere olan veya kaybetmiş, kent ekonomileri içinde işgücü 

piyasa şartlarına göre vasıfsız olarak nitelendirilen dezavantajlı grupların istihdam 

edilebilirliklerini artırmak için uygulanan aktif istihdam politika araçlarından biri olarak 

görülmektedir (Işık, 2009:9). Bu program ile işsiz insanlar umumiyetle kar amacı gütmeyen 

kurum ve kuruluşlarda beden işçisi (genel) olarak hizmet vermeye çalışmaktadırlar (Diriöz, 

2012: 93). Verilen emeğin karşılığı olarak o yıl geçerli olan asgari ücretin günlük karşılığı 

İŞKUR tarafından çalışanın hesabına aktarılmaktadır (İŞKUR, 2012: 38). Program ilk başlarda 

bir yılda maksimum 6 ay çalışma olanağı sağlarken 2012 yılından itibaren bu süre 9 aya kadar 

çıkarılmıştır (İŞKUR, 2012: 38).  

Dünya’da uzun yıllardır uygulanagelen ve uygulandığı her ülkede aynı amaç ve farklı isimler 

ile hayata geçirilen toplum yararına programı Türkiye’de 1999 yılında meydana gelen büyük 

Marmara depremi sonrasında işsiz kalan insanların aktif iş gücü piyasasından uzaklaşmalarını 

engellemek adına uygulanmaya başlamıştır (Bulut, 2010: 84). Bu program vasıtası ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının bakım, onarım, temizlik, ıslah ve peyzaj çalışmaları sürdürülmektedir 

(İŞKUR, 2013: 30). 

Türkiye’de toplum yararına programlarına dair gereklilikler Sekizinci (2001-2005), Dokuzuncu 

(2007-2013) ve Onuncu (2014 -2018)  beş yıllık kalkınma planlarının aktif istihdam politikası 

ve işsizlikle mücadele alt başlığında plan hedefleri içinde yer almıştır (KEİG,2013: 18). 

Çizelge 1. Toplum Yararına Programı (2010 – 2020) Çalışan Sayısı 

 
Kaynak: Araştırmacı tarafından SGK Yıllık Faaliyet Raporlarından alınarak derlenmiştir. 

 

Toplum yararına programlarda çalışan kadınların oranı 10 yılda %30’lardan %65’lere kadar 

yükselmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü üzere 2010 ile 2019 yılları arasında çalışan sayısında 

yaklaşık on katlık bir artış yaşanmıştır. Bu da Türkiye’de işgücü piyasasının daha fazla insanı 

vasıfsız olarak tanımlar hale getirildiğinin bir göstergesidir. Hem kadın hem de erkeklerin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Katılımcı Sayısı 38,761 64,085 191,998 197,182 191,000 234,941 172,995 266,924 355,482 309,373 126,344
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mevcut iş gücü piyasasında uzun süre işsiz kalmaları neticesinde çalışma yaşında olan insanlar 

bu programa dahil olmak zorunda kalmışlardır. 

3. PREKAYALAŞAMA 

3.1.Prekarya Mefhumu ve Oluşum Vetiresi 

Prekarya latince Precarite (niyazda bulunmak, yalvarmak) kelimesinden türetilmiştir. Bilvasıta 

prekarya bu dünyada bulundukları durumu düzeltmek için dua etmekten başka bir çıkar yolu 

kalmayan insanların durumuna gönderme yapmak için kullanılmaktadır. Bu mefhumu istihdam 

hususu bakımından ilk irdeleyen Fransız sosyolog Bourdieu’dur (Oğuz, 2011: 11-12). 1945 

yılında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte alan yazında refah devleti olarak da 

tanımlanan keynesyen kuram temelli politikalar kapitalist ekonomilerin başat olduğu pazarlarda 

savaş sonrası ortaya çıkan yıkımın yarattığı sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmak için 

uygulanmaya başlanmıştır. 1970’li yıllarda kapitalist pazarlarda oluşan daralma ve kamunun 

sosyal politikalarından kaynaklı ağır yükünün Petrol Krizi ile ortaya çıkması neticesinde neo-

liberal politikalara hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu geçiş ile birlikte gelişmiş ülkelerin çalışma 

şartları fordist üretim formundan çıkmaya başlamıştır. Globalleşmenin de tazyiki ile kapitalist 

pazarlar arasında Castell’in vurguladığı şekilde küresel ağ içinde hızlı bir şekilde artan rekabet 

ortamında maliyetlerin düşürülmesi noktasında işçilik ücretlerinin düşürülmesine 

yönelinmiştir. Bu da esnek, sürekli olmayan ve güvencesiz çalışma şartlarının yaygınlaşmasına 

sebebiyet vermiştir. Bugün globalleşme vetiresinin yaygınlaşması ile teknolojik değişimler ile 

çalışma alanlarının formunda dönüşümler meydana gelmektedir. Çalışma alanlarında meydana 

gelen değişiklik çalışma ilişiklerinde de önemli değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. 

Artık ortodoks marksist kuram temelinde tanımlanan mavi yakalı işçi sınıfı kimliğinden 

uzaklaşılmaya başlanmıştır. 1960’larda güçlenen sendikal hareketlerin 1980’lerde neo-liberal 

politikalar ile düşüşe geçmesi de güvencesiz ve yalnızlaşan işçilerin tamamen işverenin 

kontrolüne dayanan bir çalışma ortamında kendilerini bulmalarına neden olmuştur.  

Prekarya da tam bu dönemde işçilerin durumunu tanımlamak için üretilen bir kavram olmuştur. 

Bu kavrama göre tanımlananların ortak hususiyetleri şöyledir; bulunduğu çalışma koşullarını 

her ne şekilde olursa olsun kabul eden, sendikal haklardan mahrum olan veya hakları tam olarak 

kendine verilmeyen, bulunduğu iş yerinde yükselme planı ve gayesi olmayan, geçimlik bir 

ekonomi mantalitesine haiz bir sınıf. Prekarya’nın bugün sosyal bilimler alan yazında 

tartışılıyor olması ve gündemdeki yerini bir şekilde koruması refah devleti 

kavramsallaştırmasına karşı geliştirilen neo-liberal politikaların önemli bir konuma geldiğinin 

bir göstergesidir. Prekarya mefhumu var olan bir sınıfı yeniden tanımlamaktadır. Ancak bu 

tanımlamayı yaparken eski hususiyetlerin büyük oranda değişikliğe maruz bırakıldığını da 

savlamaktadır. Globalleşmenin ağ sarmalı gibi dünya kapitalist pazarlarını kuşatması ile 

Marksist anlamda tanımlanan proletarya mefhumunun da mevcut işçi sınıfını tanımlamada 

yetersiz kalması nedeni ile proletarya yerine prekarya kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak 

prekarya, oluşum vetiresinde olan bir sınıf olarak tanımlanırken, Marksist anlamda da tam bir 

proletaryaya karşılık gelmediğinin de bilinmesi gerekmektedir (Vatansever, 2013: 8). Bu 

hususta prekarya mefhumuna eserleri ile dikkat çeken ekonomist Standing “Prekarya: Yeni 

Tehlikeli Sınıf” ve ‘Prekarya Bildirgesi’ adıyla iki eser yayımlamıştır. Prekarya ilk kez Fransız 
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sosyologlar tarafından bir alan çalışmasında bu mefhumu daha çok güvencesizliği tanımlamak 

için kullanmışlardır. Prekarya mefhumunu eserinin adına ve sosyoloji alan yazınına taşıyan 

Standing’e (2017: 14) göre bilhassa 2008 yılında yaşanan dünya ekonomik krizinden sonra 

geçmişe nazaran çok daha farklı bir dünyada yaşanmakta olduğunu ileri sürmektedir. Standing 

toplumsal tabakalaşmayı şöyle tanımlamaktadır; kapitalist sistem içinde en üst tabakada çok az 

sayıda milyar dolarlık sermaye sahibi ‘elitler’, elitlerin alt tabakasında yer alan geniş sosyal 

haklara sahip olan ücretli çalışan ‘maaşlılar’, bu sınıfın altında kendine adına çalışan 

profesyonel teknikerlerden müteşekkil küçük bir azınlık ‘profisyenler’, onların altında el emeği 

hayatını kazanan işçiler (mavi yakalılar) ve en alt tabakada yer alan geçici, düzensiz ve 

mevsimlik işlerde çalışan işçi olarak da tanımlanan ‘prekarya’ yer almaktadır. 

Standing’e (2017: 20) göre Marksist alan yazında tanımlanan proletaryanın gün geçtikçe 

zayıfladığını sınıf içinde bölünme ve parçalanma ile prekaryalaşmanın başladığını ileri 

sürmektedir. O prekaryayı tanımlarken Marksistler gibi üretim ilişkilerine dayanmamaktadır. 

Onun için proletarya ile prekerya arasında işin niteliği hususlarında (güvensizlik, düzensizlik 

ve geçicilik) bir ayrıma gider. Standing’e (2017: 41)  göre belirli ve istikrarlı bir zamana göre 

uyarlanmış ve sendikal haklarla bezenmiş bir iş sözleşmesi var ise bu sınıfa mensup olan işçilere 

proletarya denilmektedir. O’na göre proleter özelliklere haiz sınıf 1980 ve öncesi bir dönemde 

kalmıştır. Bugün artık nicelik olarak büyüyen prekaryadır. 

Standing’e göre, prekaryanın biçimlenmesinde, neo-liberal iktisat politikalarının çok önemli bir 

tesiri bulunmaktadır. O’na göre, neo-liberal politikaların hakim olduğu işgücü piyasalarındaki 

esnekliğe olan ilginin artması ve bu esnekliğin içinde bulundurduğu risk faktörlerinin ortaya 

çıkardığı maliyetlerinin çalışmak zorunda kalan insanların üzerine yıkılması ve işçilerin bu 

maliyetlerden dolayı işverenleri tarafından sosyal korumadan mahrum bırakılması, dünya 

genelinde güvencesiz ve savunmasız bir sınıfın (prekarya) oluşmasına katkı sunmuştur (Kutlu, 

201: 226). İnsanlar kapitalist sistemin dönüşümü ile oluşan işgücü piyasalarında her an Richard 

Sennett’in Karakter Aşınması (2017) eserinde vurguladığı gibi karakter aşınmasına uğramış bir 

şekilde hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Sennett prekarya vetiresini iki kurgusal işçi 

karakteri üzerinden aynı eserinde betimlemeye çalışmaktadır. Betimleye konu olan 

karakterlerden biri olan Enrico fordist işgücü piyasasının istikrarlı ve güvenceli formunu 

yansıtırken oğlu Rico ise ise post fordist işgücü piyasasının istikrarsız ve güvencesiz formunu 

temsil eder (Sennett, 2017: 17). Enrico’nun hayatı ve çalışma şekli olabildiğince risklerden ari 

ve tekdüze iken oğul Rico’nun hayatı ise riskler ile çevrili, çalkantılı, dinamik bir formdadır. 

Enrico çalışma hayatı boyunca iş değiştirmezken Rico bir çok kez iş değiştirmek zorunda 

kalmıştır. Baba Enrico’nun daha az kazanmasına rağmen çalıştığı süreçte çok fazla gelecek 

kaygısı yokken oğul Rico ise Enrico’ya göre çok iyi bir gelir seviyesine sahip olmasına karşın 

kendisini gelecek kaygısında babasına göre daha dezavantajlı görmektedir. Rico’nun bu 

kaygıları onun tün sosyal yaşamını ve insanlar ile olan ilişkilerini temelden değiştirmeye 

başlamıştır. Artık Rico çalışma hayatında olduğu gibi arkadaşlık, komşuluk ve hatta akrabalık 

ilişkileri de babası Enrico’nun sahip olduğu cemaat ilişkisi yerine geçici, esnek ve sürekli 

değişkenlik arz eden bir forma bürünmüştür (Sennett, 2017: 19, 27). Bu durumun neticesinde 

Rico’nun kendisine ve sosyal hayatına esneklik hakim olduğundan artık iş gücü piyasalarının 

duygusuz çekişme ortamında her an sistemin dışına itilme korkusundan dolayı karakter 

aşınmasına uğramış bir şekilde sosyal haklarının çiğnenmesine, işgücü niteliğinin 
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ehemmiyetsiz görülmesine ve doğal olarak emek sömürüsünü içselleştirmeyi kabul ederek 

prekerleşecektir (Vatansever, 2013: 7).   

 

Castells (2004:114) ise yeni ekonomik sistemi enformasyon çağı ve ağ toplumu olarak tanımlar. 

Bu ekonomik sistem golabal ağ örgütlenmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemde esneklik ve 

düzensizlik kitlelerin çalışma şekillerini ve koşullarını menfi yönde etkilemiştir.1970’li yıllarda 

yaşanan ekonomik krizler ile birlikte finans sektörü ekonomik parametreleri belirlemede başat 

rol oynamıştır. Finans sektörünün güçlenmesi fordist çalışma sistemini ve bu sistem üzerine 

çalışma sürdüren sendikal kurumların güçlerini gittikçe kaybetmelerine neden olmuştur. Batı 

pazarlarında kapitalist sistemin biçim değiştirmesi ile birlikte keynesyen politikalar ile 

güçlendirilmiş refah devletini oluşturan istihdam, iş güvencesi, uzun vadeli çalışma ve mülkiyet 

edinme kazanımları çalışanların elinden örtük olarak alınmaya başlamıştır (Harvey, 2012: 163). 

Bu kapsamda batılı gelişmiş ülkelerin büyüme oranları ile istihdam ve gelirde yaşanan artış 

oranları da bu durumu doğrulamaktadır (Buğra, 2015: 74). Batı pazarlarındaki bu duruma örnek 

olarak verilemeyecek tek ülke İsveç’tir (Buğra ve Keyder, 2012: 70-71). Globalleşme vetiresi 

gün geçtikçe insanları gelir durumları açısında daha da kutuplaştırdığı görülmektedir (Bauman, 

2006: 75). Bauman’a (1999: 10) göre 21. Yüzyıl üretim temeli bir anlayıştan tüketimin değerli 

olduğu bir anlayışa geçildiği bir asır olarak tanımlanmaktadır. Fransız sosyolog Baudrillard 

(2014: 7) ise tüketim kültürünü, yanıltıcı tersine döndürmeler ile mütearife olmayan bir 

durumu, simüle edilmiş yanılsamalar ile gerçeklikmiş gibi sunmak olarak tanımlamaktadır. 

Beck’e (2011: 35) göre ise risk toplumunda geleceğe yönelik ön göremezlik dominant hale 

gelirken, gelişmiş kapitalist ülkeler de dahil yoksulluk ile doğurduğu riskler arasında doğru 

orantı artış göstermektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Masuda’ya (1990:8) göre bilgi ve iletişim alanlarında baş döndürücü gelişmelerin çok mühim 

bir seviyeye gelmesi, hız olgusunu toplumsal dinamiklerin temeline yerleştirerek enformasyon 

toplumunun oluşmasını sağlamıştır. Bugün bir paradigma değişiminin arifesinde sanayi 

devriminden enformasyon devrimine geçişin anomik (Durkheim) durumuna ait problemler 

yaşanmaktadır. Bu problemlerin gölgesinde proletarya sanayi toplumunun ezilen bir çocuğu 

olarak kabul edilmekteydi. Prekerya ise bu anlamda enformasyon toplumunun ezilen çocuğu 

olarak gösterilebilir.  Günümüzde neo-liberal politikalar sebebi ile artık refah devleti 

döneminde olduğu gibi devletlerin bireyi himaye edici (sosyal devlet) rolü kalmamıştır.  

Aslında bu şaşılacak bir durum değildir çünkü neo-liberal kuramın temeli bu öngörüye 

dayanmaktadır. Devlet artık pazar alanı içinde aktif bir oyuncu değildir. 1980’lerden sonra 

çıkarılan piyasa odaklı kanunlar ile devletin piyasayı belirleyici rolü de neredeyse ortadan 

kalkmıştır. Piyasanın kendi kurallarının hâkimiyeti ve fail ile yapı arasında tampon bir kurumun 

(Kıray, 2000: 20-21) (sosyal devlet, sendika, vb.) olmaması habitus ve doxaların sermaye 

tarafındakiler tarafından oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu şekliyle de piyasanın 

belirleyiciliği rolü de prekaryalaşmanın ortaya çıkmasında başat rol oynamıştır. Bu yeni oyun 

alanı ve kuralları çalışanları sadece asgari şartlarda hayatta kalma araçlarından mahrum 

bırakmamış aynı zamanda yoksunluk bağlamında (Sen, 2004: 55-63) bireyin toplumsal 

hayatına da sirayet etmiştir. Yabancılaşmanın (Marx) sadece üretim sürecinde değil hayatın her 
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alanında ortaya çıkması bireyin kendisini daha savunmasız ve yalnız hissetmesine neden olmuş 

ve olmaya da devam etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında yürütülen alan yazın çalışmasına göre; neo-liberal politikaların hâkim 

olduğu piyasalar için uygun niteliklere haiz olmayan ve sosyal dışlanmaya maruz bırakılmış 

bireylerin istihdamını sağlamak için oluşturulmuş olan toplum yararına programları sanayi 

devriminin başlangıç dönemlerinde İngiltere’de uygulamaya koyulan İngiliz Yoksulluk 

Kanunları’na benzer saikler ile kurgulandığı anlaşılmaktadır. Aslında dünyadaki örneklerine de 

bakıldığında görüleceği üzere sosyal dışlanmaya maruz bırakılmış olan bireylerin işsizliklerini 

ve içinde bulundukları yoksulluk durumlarını kalıcı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir 

tampon mekanizma (Kıray, 2002: 215) işlevi görmeyen toplum yararına programları insanların 

yoksulluğun fasit daire içinde kalmasına neden olmaktadır. Bir bakıma bu programlar post-

fordist çalışma koşullarının piyasada egemen olması ile bu koşullara ayak uyduramayan ve 

sistem gereği istihdam fazlası olan bireyleri kısa süreli olarak vasıfsız işlerde günlük yevmiye 

usulüne göre çalıştırma üzerine dizayn edilmiştir. Bu programlar aslında artık kalıcı ve uzun 

süreli sabit işlerin azalamaya başladığı piyasalarda insanların geçici de olsa vasıfsız olarak 

tanımlanan işlerde istihdam edilmesini sağlayarak ülkelerin ulusal işsizlik oranlarının düşük 

gösterilmesine katkı sunmaktadır. Bu programlar vasıtası ile sosyal dışlanmaya maruz 

bırakılmış bireyler ve aileleri tamamen bağımlı hale gelmektedirler. Bu programlar kapsamında 

istihdam edilenler aslında geçici olarak sosyal koruma altına alınsalar da uzun vadeli olarak 

sosyal güvenceden yoksun bırakılmaktadırlar. Çünkü bu programlarda istihdam edilenlerin en 

fazla bir yıl içinde 9 ay çalışmalarına izin verilmektedir. Bu da yılın geri kalan döneminde işsiz 

kalmalarına ve kıdem tazminatı ve emeklilik haklarından mahrum bırakılmalarına neden 

olmaktadır.  

Türkiye özelinde İŞKUR tarafından kurgulanan ve uygulanan toplum yararına programlar 

toplumda işsizlik ve yoksulluk ile mücadelede sosyal dışlanmaya maruz bırakılmış olanlara 

tekrardan post-fordist politikalar ile uyumlaştırılmaya çalışılan herhangi bir mesleki eğitim, 

beceri ve nitelik kazandırmadığı, çalışanların düşük nitelik gerektiren işlerde kısa süreliğine 

çalıştırılıp program sonrası iş gücü piyasasının istediği vasıflardan uzaklaştırarak uzun 

dönemde işsiz kalmalarına neden olduğu bu alanda yapılan bilimsel saha çalışmalarında ortaya 

çıkarılmıştır (Kalaçay, 2020; Cinkara, 2017). 

Hatırda tutulmalıdır ki yalnızlaşma ve toplumsal bağlardan uzaklaşmanın birer aracı olarak 

değerlendirilen teknolojik aygıtlar ve ağ toplumu (Castells) olgusu, global kapitalist pazarların 

distopik bir hale dönüşmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenerek gelecek dönemde bugünün sabit 

gelire sahip insanlarının da vasıfsız kalmasını sağlayarak toplumun çalışma yaşındaki 

nüfusunun büyük çoğunluğunun toplum yararına programlarına dahil edilmesine ve sonuç 

olarak prekeryalaşmasına neden olacaktır.  
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ÖZET 

İnsan hayatında doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç önemli geçiş dönemi vardır. Bu geçiş 

dönemleri kendi içinde birçok eşik barındırmaktadır. Her eşik belirli ritüellerle aşılmaktadır. 

Doğum âdetleri kendi içinde birçok eşik, bunlara bağlı olarak birçok ritüel barındırır. Doğum 

sonrası bebekle ilgili yapılan tuzlama uygulaması da bunlardan biridir. Geçiş dönemleri bireyin 

en savunmasız olduğu dönemlerdir. Bu sebepten bireyi korumak için ekstra önlemler 

alınmalıdır. Bu zamanlarda bireyi korumak için genellikle dinsel-büyüsel uygulamalara 

başvurulur. Doğum sonrası uygulamaların çoğu anneyi ve bebeği korumaya yöneliktir. 

Tuz aynı zamanda insan yaşamı için vaz geçilemez bir gıda malzemesidir. Tuz, yer 

küreyi paylaşan tüm canlıların, özellikle de insanların ihtiyaç duyduğu bir mineraldir. İnsanoğlu 

tuzu sadece bir besin maddesi olarak görmemiştir. Tuzu büyüsel amaçlı kullanarak 

kötülüklerden korunmaya çalışmışlardır. 

Toplumların kültürel belleğinde yere alan, geleneklerde yaşayan ve etrafında birçok 

ritüel oluşan nesneler, unsurlar veya durumlar tesadüfen seçilmemişlerdir. Bunlar insanlar 

tarafından tecrübe edilmiş, geleneklerde kendine yer bulmuş ve çeşitli ritüellerle icra edilerek 

nesilden nesile aktarılmıştır. Dinlerde ve inanç sistemlerinde tuz genellikle kutsal bir nesne 

olarak kabul edilmiştir. Hatta üzerine yemin edilecek kadar kutsaldır. 

İnsan hayatında önemli yere sahip olan tuz, halkın kültürel belleğinde önemli bir yer edinmiştir. 

Tuz; besinleri tatlandırma, pişirme, temizleme ve koruma işlevinin yanı sıra büyüsel 

uygulamalar (nazardan korunmak vb.) için kullanılmıştır. Geçmişte tuz, dinsel-büyüsel sağalma 

yönteminde kullanılan majik bir nesne iken günümüzde tuzun bu vasfı neredeyse unutulmuş. 

Bazı topluluklarda tuz ile ilgili uygulamalar halen varlığını devam ettirmektedir. Doğum 

sonrasında bebekle ilgili uygulamalarda tuzun halen kullanılıyor olması bunun kanıtıdır. 

Doğum sonrası bebeğin belli zamanlarda tuzlanması, tuzlu su ile yıkanması bebeğin 

terinin veya nefesinin ilerde kokmaması için yapılan bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmanın örneklemi Muş’un Varto ilçesinde yaşayan Alevilerin doğum sonrası 

uygulamalarda tuzun kullanımıdır. Çalışmada doğum sonrası bebeğe yapılan tuzlama işleminin 

sadece sağlık ve temizlik için mi yoksa büyüsel amaçlı bir koruma için mi yapıldığı sorularına 

cevap aranacaktır. Bu sorulara cevap bulabilmek için tuzun doğum sonrası uygulamalar 

dışındaki kullanım şekilleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Varto, doğum sonrası, bebek, tuzlama, nazar. 

 

USE OF SALT IN POSTNATAL PRACTICES: EXAMPLES OF VARTO 

 

Abstract: There are three important transition periods in human life: birth, marriage and death. 

These transitional periods contain many thresholds within themselves. Every threshold is 

crossed with certain rituals. Birth customs contain many thresholds and many rituals depending 

on them. Salting application for the baby after birth doing is one of them. Transition periods 

are when the individual is most vulnerable. For this reason, extra precautions should be taken 

to protect the individual. In these times to protect individuals often resort to magical-religious 

practices. Most of the postnatal applications are aimed at protecting the mother and baby. 
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Salt is also an indispensable food material for human life. Salt is a mineral needed by 

all living things that share the earth, especially humans. Mankind did not see salt as just a 

nutrient. He tried to protect himself from evil by using salt magically. 

Located in the cultural memory of societies, objects that live in traditions and around 

which many rituals occur, elements or situations were not chosen by chance. These have been 

experienced by humans, found a place in the traditions and it has been passed down from 

generation to generation by performing various rituals. In religions and belief systems, salt has 

generally been considered a sacred object. It is even holy enough to be sworn upon. 

Salt, which has an important place in human life, has an important place in the cultural 

memory of the people. Salt; It has been used for the functions of sweetening, cooking, cleansing 

and protecting foods, as well as for magical applications (protection from the evil eye, etc.). In 

the past, salt was a magical object used in the method of religious-magical healing, but today 

this feature of salt is almost forgotten. Practices related to salt still exist in some communities. 

The fact that salt is still used in infant-related applications after birth is proof of this. 

Salting the baby at certain times after birth, washing it with salt water is an application 

that is done to prevent the baby's sweat or breath from smelling in the future. The sample of the 

study is the use of salt in postpartum practices by Alevis living in Varto district of Muş. In the 

study, answers will be sought to the questions whether the salting applied to the baby after birth 

is only for health and hygiene or for magical protection. In order to find answers to these 

questions, the use of salt other than postnatal applications will also be examined. 

 

Keywords: Varto, postpartum, baby, salting, evil eye. 

 

1. GİRİŞ   

İnsan hayatında üç önemli geçiş dönemi (doğum, evlenme ve ölüm) vardır.  Bu üç 

önemli geçiş dönemi etrafında çeşitli ritüeller meydana gelmektedir. Bu ritüellerin bir kısmı 

dinî, bir kısmı sihrî bir kısmı ise dinî yahut sihrî kökenleri unutulmuş sadece bir alışkanlıktan 

oluşan uygulamalardır. Bütün bu uygulamaların amacı yeni durumu kutsamak, oluşabilecek 

olumsuzlukları engellemektir. Çalışmanın konusu tuzun doğum sonrası uygulamalarda 

kullanımı, örneklemi ise Varto Alevîleridir1. Varto, Muş’ta Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı 

tek ilçedir. Uzun yıllar dışa kapalı olan Varto Alevîleri geleneklerini günümüze kadar 

sürdürebilmiştir.  

Halk bilgisi ürünleri yok olup unutulmadan kayda geçirilmesi gerekmektedir. Hızla 

şehirleşen, modernleşen, yalnızlaşan bireyin ortak yaşam ve ortak üretim ortamı hızla yok 

olmaktadır. Ortak yaşam alanının yok olması ortak üretimi ve ortak yapılan ritüellerin 

unutulmasına sebep olmaktadır. Yok oluşun hızla sürdüğü bu dönemde gelenek ve görenekleri 

kayıt altına almak gerekir. Doğum sonrası uygulamalar da bu geleneklerden biridir. Birçok 

kadın doğumdan sonra kendi geleneğinde var olan uygulamaları uygulamamaktadır. Bu 

sebepten yerel unsurlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Birçok yerel unsur 

evrensel nitelik taşımaktadır. Geçiş dönemi ritleri en fazla evrensel unsur barındıran ritlerdir. 

Geçiş/giriş ritüelleri, toplumsal organizeler olmalarına karşın uygulamaların temel 

nedenleri bireyseldir. Bireyin bir statüden başka bir statüye geçişini sağlayan geçiş/giriş 

ritüelleri, mevcut toplumsal statünün bittiğini, bununla birlikte, başka bir statüye girişin 

toplumsal kabul gördüğünü simgeler. Doğum, evlilik, ölüm ve üyeliğe kabul ritleri geçiş 

ritüellerinin en önemlileri ve evrensel nitelikli olanlarıdır (Karaman, 2010: 231).  Geçiş ritleri, 

kişi merkezli olarak düşünülebilir. Ritüelin esası kişinin durumunda meydana gelen değişikliği 

 
1Varto Alevîleri hakkında daha önce tarafımızdan birkaç çalışma yapılmıştır. Tekrara düşmemek için bu çalışmada 

Varto Alevîleri hakkında bilgi verilmeyecektir. Varto Alevîleri hakkında genel bilgi almak için bk. Fatoş 

Yalçınkaya, Varto Alevilerindeki Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Araştırma, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları 

Dergisi, 2019, S. 19, 113-152. 
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dile getirmesi ve onun bu duruma hazırlanmasını amaçlamıştır. Bu ritler tekrarı olmayan 

türdendir. Kişi bunları hayatında bir kere tecrübe edecektir. Geçiş döneminin en önemli 

hususlarından biri de bunların gerçekleştirilmesinin önceden bilinmesidir (Yeşil, 2014: 119-

120).  

Ortak özellik ve işlevlere göre ele alındığında ritüel, birey ya da gruplarla ilgili bazı 

değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri 

ile tekrarlanmasıdır. Standartlaşmış ve tekrarlanan sembolik davranış biçimi olan ritüel, 

bireysellikten öte grup bilincini ve birlikteliğini ortaya koyan duygusal bir kanal, yeni bilgi ve 

tecrübeler için bir rehber olarak geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe bağlayan bir bağ 

olması nedeniyle sosyal bilimlerin temel konularından biri olmuştur (Karaman, 2010: 229). 

Geçiş dönemi adetleri icra edildikleri toplumun sosyal kimliğinin izlerini taşır. Bu kimlik 

geçmişten getirilen kültürel kodları barındırdığından incelenmesi gerekmektedir. Kimliğin 

oluşmasında coğrafya, dil, din, ekonomik şartlar, tarihsel süreç vb. birçok unsur etkili 

olmaktadır. Geçiş dönemi ritüelleri toplumsal kimliğin oluşmasında fonksiyonel etkinlik 

gösterir. Toplumların tarihî ve ekonomik yapıları, yerleşim şekilleri, üretim şekilleri ve 

gelenekleri ritüellerin yapısını belirler. Kapalı bir topluluk olma özelliğine sahip Varto 

Alevîlerinde doğum sonrası bebeğin tuzlanması geleneği günümüzde yok olmaya yüz tutmuş 

bir ritüeldir. Bu sebepten kayıt altına alınması gerekmektedir. Değişen yaşam koşulları birçok 

ritüelin değişmesine, dönüşmesine hatta unutulup yok olmasına sebep olmuştur. Toplumsal 

belleğin ana unsuru olan uygulamaların unutulması gelenekte kopuşlara ve geleneğin 

zayıflamasına sebep olur. Bir topluluğun özü ile olan bağlarının güçlü olması o topluluğu ayakta 

tutar.  Özü ile bağı zayıflamış topluluklar asimile olup yok olmaya mahkûmdur. 

Toplumların kültürel belleğinde yere alan, geleneklerde yaşayan ve etrafında birçok 

ritüel oluşan nesneler, unsurlar veya durumlar tesadüfen seçilmemişlerdir. Bunlar insanlar 

tarafından tecrübe edilmiş, geleneklerde kendine yer bulmuş ve çeşitli ritüellerle icra edilerek 

nesilden nesile aktarım sağlamıştır. İnsan hayatı için önemli bir gıda maddesi olan tuz; tarım, 

hayvancılık, ulaşım, tıp ve sanayi başta olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Eski çağlarda arkadaşlık, sadakat, sağlık ve misafirperverlik sembolü haline gelmiş olan tuz, 

mal değişimlerinde önemli rol oynamaktaydı. Roma'da askerlere para karşılığı verilmiş olan 

tuz, halen Afrika'da, Sudan bölgesi ve güneydeki ormanda yaşayan yerliler tarafından para 

yerine kullanılmaktadır (Şahin, 2004: 28). Tuz, elektrolit dengeyi sağlayan temel mineral 

olduğu için belli miktarda alınması gereklidir. 

İçeriğinde % 40 sodyum ve % 60 klorid olmak üzere iki önemli minerali bulunduran 

tuz, vücutta çeşitli işlevleri sürdürmektedir. Öncelikle tuz, potasyum ile birlikte vücudun sıvı-

elektrolit dengesini düzenleyen temel mineraldir. Tuz, ikinci olarak sinir ve kas uyarılarının 

iletimi için gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bireylerde günlük tuz tüketiminin 0.5 

gr’dan düşük olmasını önermesine karşın literatürde, tuz tüketimi pek çok ülkede ortalama 9-

12 gr olarak bildirilmektedir  (Demirel vd., 2015: 69-71). İnsan yaşamı için fizyolojik açıdan 

tuz büyük önem taşımaktadır. İnsanlar ve hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için belli 

miktarlarda tuz kullanmak zorundadır. İnsan organizmasında tuz, osmoz basıncının belirli bir 

düzeyde tutulmasını sağlar, yaşamsal işlevlerin çoğu bir ölçüde tuza bağlıdır. İdrar ve terleme 

yoluyla sürekli dışarıya tuz atıldığından bunun telafi edilmesine ihtiyaç vardır. Tuz dengesi 

yaşam için büyük önem taşır. Bu dengenin bozulması yaşam için tehlike yaratabilir. Tuzun 

vücutta çoğalması da azalması da sorun yaratır (Yelmen, 2004: 309-310). Bir insanın günlük 

tuz ihtiyacı 2 gr’dır. Fazla tuz tüketimi görme bozukluklarına, böbrek yetmezliğine, felç, 

kanser, kalp ve damar hastalıklarına sebep olmaktadır (Kamuran, 2004: 5). İnsanlar yeteri kadar 

iyot almadıkları zaman ciddi sağlık sorunları yaşarlar. İyotu temin etmenin bir yolu da iyotlu 

tuz kullanmaktır. İyot eksikliği neticesinde guatr, hipotroidi gibi klinik tablolar ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum ise çocukların mental ve motor gelişimini olumsuz etkilenmektedir 
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(Topal; Soytürk, 2019: 41).2 Tuz, yer küreyi paylaşan tüm canlıların, özellikle de insanların çok 

ihtiyaç duyduğu bir mineraldir. Tuzsuz bir hayat düşünülemez. Eski çağlardan beri adı ekmekle 

anılan tuz bütün toplumlarda vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Eski Ahit’te Rabbin önünde ebedî 

tuz ahdidir, sözleri geçer. Yeni Ahit’te ise Toprağın tuzu, Yaradan’ın öyküsünü anlatsın, denir. 

Hristiyanlıkta yeni evlenen çiftler şarap, ekmek ve tuzla kutsanırlar. Pek çok dilde tuzla insan 

ilişkisi üzerine kurulmuş deyim kullanılmaktadır. Tuza karşı günah işleme (Yunan), tuza ihanet 

etme (İran) vb. Türklerde de tuzla ilgili birçok deyim kullanılmaktadır: Tadı tuzu kalmamak, 

tuz biber ekmek, çorbada tuzu bulunmak, tuzu patlamak, tuzu kuru olmak, tuz buz olmak vb. 

(Kamuran, 2004: 3-4). Tuz, çeşitli inançlarda da kendisine yer bulmuştur. 

Bir Yahudi Türk topluluğu olan Karaylarda tuzun kullanımı büyük ölçüde Yahudiliğin 

kutsal kitabında yer alan hükümler ve yasaklar doğrultusunda belirlenmektedir. Karayların 

kutsal kitabı olan Tora’da tuz ilk kez Sodom ve Gomore halkının cezalandırılması hikâyesinde 

ortaya çıkar. Karayların dinî inançlarında tuzun yeri Tora’nın Levililer bölümün 2. babındaki 

13. ayette “Ve ekmek takdimlerinden her birini tuzlayacaksın ve ekmek takdimlerinin 

üzerinden Allah’ın ahdinin tuzunu eksik etmeyeceksin; bütün takdimlerin üzerine tuz takdim 

edeceksin” şeklinde yer almaktadır. Yahudilerde sofraya oturmadan önce herkes ellerini yıkar. 

Eller yıkandıktan sonra sofraya oturulur. Somun parçalanır. Herkes eline aldığı somunun bir 

parçasını tuza bandırıp yer, bu Tanrı’yı kutsama âdetidir (Kazan, 2004: 126-127, 131). Tuz, 

bütün Türk topluluklarında kutsal sayılan bir madde olarak dikkat çeker. Türk inanış ve 

kültüründe tuzun önemli bir yeri vardır (Özcan, 2001: 101). Türk mitolojisine göre tuz, bir Türk 

atası tarafından bulunmuştur. Türk atası avladığı geyiği pişirirken geyiğin eti yere düşer, düşen 

bu et yer tuzlu olduğu için tuza bulanır. Böylece tuz keşfedilir. Bu keşfi yapan kişi ise Hz. 

Nuh’un Oğlu Türk’ün oğlu Turuk’tur. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre tuz, Halil İbrahim 

Peygamber tarafından bulunmuş, o günden bu güne kadar bu sebepten itibarlı bir nesne olarak 

kabul edilmiştir (Günay, 2004: 106). Bütün toplumlar, bazı coğrafi şartlar, dinî ve sosyal 

kabuller, içinde yaşadıkları tabiat şartları ve iklimler çeşitli hayvanları, bitkileri, birtakım 

kozmik unsurları ve tanıyıp tadabildikleri gıdaları kendilerince önemsemiş, bir devam meselesi 

olan kültürlerinin birer parçası haline getirmişlerdir. Türk kültüründe mitolojik devirden 

günümüze kadar kutsal sayılan nesnelerden biri de tuzdur. Ortaya çıkışı ilahî kaynaklara 

bağlanan tuz zamanla farklı anlamlar kazanmıştır (Samsakçı, 2007: 182-183). Tuz, dünyanın 

pek çok yerinde ve millette kutsal sayılır. Türkmen Türklerinde de tuzun önemli bir yeri vardır. 

Türkmen Türkleri en çok tuza hürmet ederler. Bir gün duz iyen yerine mün gün salam (Bir gün 

tuz yediğin yere, bin gün selam). Bu Türkmen atasözü tuzun mukaddesliğini anlatmaktadır. Tuz 

canlı bir varlıkmış gibi düşünülür, tuzun üzerine veya içine konduğu her şey mukaddes kabul 

edilir. Türkmen evine gelen misafire ilk uzatılan tuz ve ekmektir (Ata, 2004: 86-87). 

Mevlevîlerde matbah kutsal bir mekândır. Bu yola inananlara göre matbah; çiğlerin 

piştiği, hamların olgunlaştığı kutsal bir mekândır. Orası Ateş-bâz-ı Velî makamıdır. Yemek 

vakti matbaha gelenler yemeğe başlamadan önce şahadet parmaklarını tuza banıp tadarak 

yemeğe başlarlar. Yemek bitince tuz tadılarak kalkılır (Arbaş, 2004: 115). Alevî ve Bektaşi 

 
2 İyot tiroid hormonu sentezi için gerekli eser bir elementtir. İyot eksikliği tiroid hastalıklarının en yaygın 

nedenidir. Dünya nüfusunda 1,9 milyardan fazla kişide yetersiz iyot beslenmesi olduğu tahmin edilmektedir. 

Bunların 285 milyonu okul çağındaki çocuklardır. İyot eksikliği neticesinde guatr, hipotroidi gibi klinik tablolar 

ortaya çıkmakta ve bu çocukların mental ve motor gelişimini olumsuz etkilenmektedir. Dünyada önlenebilen 

zihinsel kusurların en sık sebebi iyot eksikliğidir. İyot eksikliğinin fetal dönemden yetişkin döneme kadar özellikle 

beyin gelişimi ve zihinsel fonksiyonlar üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Hafif-orta tipte iyot eksikliği 

varlığında, ortalama IQ değerinde düşüş ve bilateral işitme azalması gibi nörolojik bozuklukların gözlendiği 

bildirilmiştir. İyot eksikliği zeka geriliğinin yanısıra hayvanlarda ve insanlarda tiroid kanseri için risk 

oluşturmaktadır. İlköğretim çağındaki okul çocuklarında hafif ve orta düzeydeki iyot eksikliği tedavi edilirse 

bilişsel ve motor işlevlerin düzeldiği saptanmıştır. Dünyada ve ülkemizde iyot eksikliğinin giderilmesi amacıyla 

kullanılan iyot destek yolarından biri tuzların iyotlanmasıdır (Topal; Soytürk, 2019: 41). 
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inanışlarında tuz ayrı bir yer tutmaktadır. Dinî törenlerde yemeğe tuz ile başlanmakta ve yemek 

tuz ile bitirilmektedir. Ahiliğe giriş törenlerinde tuz kullanılmaktadır (Günay, 2004: 107-108). 

Pir Sultan’ın şiirinde tuz yola talip olanın çiğlikten çıkıp pişmesi anlamında kullanılmıştır. 

Pir Sultan Abdal bir şiirinde tuzlanmak terimini terbiye edilmek anlamında kullanır. 

Şiirde talibin mürşit huzurunda terbiye edilmesi tuzlanma şeklinde ifade edilir; Talibin özünü 

haileyle pişir/ Bu meydana çiğden lokma gelir mi/ Üstat nazarında tuzlanmayınca/ O lokmada 

lezzet karar olur mu Pir Sultan Abdal (Özcan, 2001: 107).  

Gün boyu yaptığı yemeklere tuz koymayı unutan kadının evine o gün Hızır’ın 

geleceğine inanılır. Genç kız ve evlilikle ilgili uygulamalarda tuz kullanılır. Evlenme çağına 

gelen genç kız kısmetinin hangi yönde olduğunu öğrenmek için ekmeğin üzerine tuz serperek 

dama koyar. Kuş, ekmeği hangi yöne götürürse kısmetinin o yönde olacağına inanır (Çağımlar, 

2004: 76-81). Varto’da Hızır ayında (ocağın son haftası ile şubatın ilk iki haftası) Hızır Orucu 

tutulur. Oruç tutan genç kız tuzlu çörek yapar ve dam başına koyar. Kuş çöreği alıp hangi yöne 

giderse o taraftan biriyle evleneceğine inanır. Buna benzer bir diğer uygulama ise Hızır gecesi 

yani şubatın ikinci haftasındaki perşembe gecesi evdeki bekârlar tuzlu çörek yiyip uyurlar. O 

gece rüyasında ona su verecek kişiyle evleneceklerine inanırlar. Burada tuzun temizlik, sağlık, 

vefa ve koruma amaçlı kullanılmadığı görülmektedir. Tuz yardımıyla kutsal olanla iletişime 

geçip gelecekten haberdar olmaya çalışılmaktadır. Tuz burada kutsalla iletişime geçme aracı 

yani majik/büyüsel bir rol üstlenmiştir.  

Karay kültüründe tuz, ekmekle birlikte evlilik törenlerinde de kullanılır. Gelinin 

koynuna bir parça ekmekle birlikte tuz konur. Düğün sofrasında tatlı, acı ve tuzlu yiyecekler 

yer alır (Kazan, 2004: 131). Adana’da istenilmeye gidilen kızın evinden bir miktar tuz, oğlan 

evinden birisi tarafından çalınır. Çalınan bu tuz oğlanın evine götürülür. Böylece kızın 

kısmetinin oğlanın evine gireceğine inanılır. Gelin baba evinden çıkarken damadın yakınları 

gelinin baba evinden tuz çalarlar. Böylece gelinin kocasının evine bağlanacağına inanılır 

(Çağımlar, 2004: 76). Tuzun büyüsel yardımıyla yeni kurulacak yuva kutsanıp koruma altına 

alınmıştır. 

Basit bir kimyasal bileşik olan sodyum klorür, bilinen adıyla tuz, insan vücudunun bir 

bölümünü oluşturduğu gibi tarih boyunca insanlar için önemli olan bir gıda maddesi olarak 

varlığını korumuştur. Tuzun en önemli özelliği besin maddelerini uzun süre saklamak amacıyla 

kullanılmasıdır. İnsanlık tarihinin gidişatını etkileyen ve uygarlığı şekillendiren bir madde olan 

tuza toplumlar çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Tuzun bağlayıcı, vefayı temsil eden ve insan 

ilişkilerinde sadık olmayı sağlayan manevi gücü vardır (Gedik, 2019: 69). 

Manas destanında tuz zenginliğin (yemeğinde tuzu çok, zengin bir insandır) sembolü 

olarak görülmüştür. Kutadgu Bilig’de misafirperverlik ve cömertlik için (Tuz ekmek yedir) 

kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’de tuz- ekmek hakkı riâyet edilmesi gereken unsurlardan biridir. 

Nân ve nemek şükran, minnettarlığın; nemek-harâm, kadir kıymet bilmeyen nankörlüğün ifade 

etmek için kullanılmaktadır (Günay, 2004: 106-107). Tuz, vefa ve verilen söze sadık kalma 

anlamlarının sembolü olarak görülmüştür. Özellikle “tuz ekmek hakkı” ifadesiyle yapılan 

iyiliklerin unutulmaması gerektiği anlatılmıştır (Gedik, 2019: 86-87). Yunus Emre iki şiirinde 

tuz ekmek hakkına yer vermiştir. Şükür bu deme geldik dostları bulduk/Tuz ekmek bile yidük 

ışk demin oynar iken/ Dostlar gel esenleşelim/ Tuz ekmek helallaşalım (Günay, 2004: 107). 

Yunus’un başka bir beyiti ise şu şekildedir: Ekmek yiyip tuz basmak o namertler işidir/ Ekmek 

onu komaya tuzun hakkı var ise (Kaya, 2009: 42). Tuz sıklıkla bir diğer kutsal nesne olan 

ekmekle birlikte kullanılır. 

Batıda yapılan bazı araştırmalarda tuzun büyülük anlamları üzerinde durulmuş, hatta 

Şeytan kovma törenlerinde dahi ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Jones'un Tuzun Folklor ve 

Batıl-İnançlardaki Simgesel Önemi üzerine hazırlamış olduğu tez, tuzun halk kafasında sihirli 

özelliklere sahip olduğuna ait kanıtlar bulur. Şeytan kovma için tuz kullanılan dinsel törenler 

bunlardan biridir (Aça, 2005: 50). Altay inanışında tuz, yer altı dünyasına aittir. Yer altında 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 68 
 

kötü ruhlar yaşar. Bu sebepten yer altı dünyası dışındakiler için tuz zehirdir. Bir kişi öldüğü 

zaman “O tuz alamaya gitti.” denir. Tuz ölümü çağrıştırır (Tuhteneva, 2004: 94). Bir evde 

cenaze çıktıktan sonra ölünün ailesi komşularına tuz dağıtır. Çocuğu olan aileler ölüm 

kendilerine uğramasın diye bu tuzdan alırlar. Ölünün acısını savmak için ihtiyacı olan aileye 

tuz verilir (Çağımlar, 2004: 77). Karaylarda ölü gömüldükten yedi gün sonra yas evine yemek 

getirilir. Burada da yine ekmek ve tuz kullanılır (Kazan, 2004: 131). Türkmenler arasında yedi 

gün sonra ölünün canı için tuz dağıtılır (Yardımcı, 2004: 39).  Kötü rüya gören kişi sabah olunca 

tuz ve ekmek dağıtır. Böylece kötü etkiyi kovacağına rüyasının hayra döneceğine inanır. Dileği 

gerçekleşen kişi de tuz ve ekmek dağıtır. Tuz kötülüğü savmak için bir araç olarak 

kullanılmıştır. Tuz bazı inançlarda iyiliğin bazıların da ise kötülüğün simgesidir. Bu durumu 

belirleyen unsur ise kişilerin tuzu kullanım amacıdır. Zekiye Çağımlar’ın (2004: 81) Adana’da 

yapmış olduğu çalışmada tuzun çift yönlü kullanıldığını tespit etmiştir. İki kişinin arasını açmak 

isteyen kişi tuzu götürüp hocaya okutur. Okunan bu tuzu toprağa gömer. Tuz eridikten sonra 

bu iki kişi arasına soğukluk gireceğine inanılır. Aynı şey arası bozulan karı koca için de 

uygulanır. Okunan tuz kocanın yemeğine, kadının ise tuzluğuna konulmaktadır. Bu tuz bitince 

karı kocanın arasının düzeleceğine inanılır.  

Tuz; dağ, su, taş veya ağaç gibi bir kült değildir fakat kült derecesinde değerli bir 

nesnedir. Bu sebepten etrafında birçok kural ve yasaklar oluşmuştur. Kazaklarda tuzla ilgili 

yasak bunlardan biridir. Kazaklarda eğer tuz yere ya da sofraya dökülürse ailenin nimetinin 

dağılacağı, tat duygusunun köreleceği, erzak stokunun azalacağına inanılır. Dökülen tuz 

eriyinceye kadar acılı bir yaşam sürüleceğine inanılmaktadır (Acaoğlu, 2004: 134). Tuz majik 

unsur barındıran bir nesnedir. Tuz ile and/yemin ilişkisi bunun kanıtlarından biridir. 

Tuz, Kırgız Türklerinde ant unsuru olarak kullanılmaktadır. Eğer yalan söylüyorsam 

beni tuz vursun, yemini bunlardan biridir (Samsakçı, 2007: 189). Kötülük yapan kişiye seni 

yediğin tuza havale ediyorum, denir. Bu, sana yaptığın kötülükten dolayı bir şey demiyor, seni 

Allah’a havale ediyorum, tuz seni çarpsın, anlamına gelir. Allah’tan ve Hz. Muhammed’den 

sonra en büyük tuz olduğu için tuz üstüne yemin edilir. Duzdan and içmek, işte tuz var, 

deyimleri bu anlama gelmektedir. İyen duzun var, deyimi ise yediğin tuz çarpar, yani bana 

kötülük edersen yediğin tuzdan dolayı yaptığın kötülük sana geri dönecektir (Ata, 2004: 89). 

Türk ve İran kültüründe oldukça geniş ve önemli bir yeri bulunan tuz, iki toplumca kutsal ve 

değerli kabul edilen nânla (ekmekle) birleşmiş ve nân u nemek (tuz-ekmek) hakkı günümüze 

kadar gelmiştir (Samsakçı, 2007: 190). Tuz-ekmek hakkı deyimi, tuzun ve ekmeğin 

bilinmesinden sonra meydan gelmiş bir söz grubudur. Dostluk, vefa, arkadaşlık, sadâkat, 

insanlık, samimiyet, mertlik ve dürüstlük vb. kavramları içine alan bir klişedir. Bu deyim 

maddeden çok mânayı işaret etmektedir. İslamî kaynaklara göre tuzu icat eden Halil İbrahim 

Peygamber’dir. Türk’e göre tuz ekmek hakkına riayetsizlik en büyük fenalık ve ahlâksızlıktır. 

Tuz ekmek hakkı, bir yemin ve namus sözü değerindedir (Elçin, 1966: 164-171). Tuz ekmek 

hakkı deyimini genel olarak bir iyilik veya aşinalık dolayısıyla kişilerin birbirine karşı 

taşıdıkları sorumluluk hissi olarak anlamak mümkündür. Tuz ekmek hakkı deyiminin Farsça 

terkibi hakk-ı nân u nemek'tir. Bu deyim dostluk karşısında nankörlük, iyilik karşısında kötülük, 

vefa karşısında vefasızlık gibi davranışlar sergilendiğinde kullanılır. Tuz ekmek bilmemek erlik 

değildir / Hıyânet mevzii dirlik değildir (Mehmed, Işknâme). Nesimin şu beyitinde ise 

vefasızlığı vurgulamak için kullanılmıştır. Ey Nesîmi âkıbet varır yile/ Bîvefâ-yile yinen nân u 

nemek (Pala, 2004: 146-147). Tuzun yemeklere tat katmasının yanında en önemli yanı 

toplumda vefa bilincini ifade etmesidir. İnsanlar iyiliklerini ve yardımlarını gördükleri kişilere 

olan vefa borçlarını anlatmak için “tuz hakkı” ifadesini kullanırlar. Türkler; destanlarda, 

masallarda, şiirlerde, deyimlerde yer verdikleri “tuz hakkı” ifadesini atasözlerinde de 

belirtmişlerdir. Türkiye Türklerinde vefa borcu atasözlerinde tuzla şu şekilde ifade edilmiştir: 

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur (Gedik, 2019: 80). Varto Alevîlerinde “Ekmeğimde tuz 

yok/ Ekmeğim tuzsuz” deyimi kullanılmaktadır. Bu bir yakınma, Allah’a sitem etme 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 69 
 

durumudur. Yani o kadar bahtsızım ki kime ne kadar iyilik yapsam da nafile. Sürekli kadir 

kıymet bilmeze denk gelirim. Çünkü ekmeğimde tuz yok anlamı taşımaktadır.  

İnsanoğlu tuzu sadece bir besin maddesi olarak görmemiştir. Tuz büyüsel amaçlı olarak 

kullanmıştır. Tuz yardımıyla kötülüklerden korunmaya çalışmışlardır. Türkmenlerde yeni 

yapılan veya satın alınan eve taşınmadan önce tuz götürülür. Böylece ev halkının rızkının ve 

saadetinin çoğalacağına inanılır. Bu tuzun evde yaşayanlara huzur, ağız tadı ve bereket 

getireceğine, onları kem gözlerden koruyacağına inanılmaktadır.  Kırkı çıkmamış bebekli eve 

çileli ev denir. Çileli evin sakinleri birbirlerine gelip gittiklerinde çocukları hastalanmasın diye 

tuz değiş tokuşunda bulunurlar. Nazar değmemesi için kişinin üzerinde küçük bir bez içerisinde 

tuz bulundurulur. Yola çıkan kişi de üzerinde tuz taşır. Bu tuzun taşıyanı nazardan, her türlü 

beladan koruyacağına inanılır (Ata, 2004: 88-89). İneğin ilk sütünü (ağız) komşusuna veren 

kişiye komşuları bereketi daim olsun diye tabağa tuz koyarak iade ederler. Ayna kıran kişinin 

üzerine uğursuzluk toplanır. Bu kişi uğursuzluktan kurtulmak için omzu üzerinden geriye tuz 

atar. Sürekli sakarlık yapan kişi bir fakire tuz verirse tersliklerden kurtulacağına inanılır. Tuz 

tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Elinde siğil olan kişi misafirliğe gittiği evden tuz çalar. 

Çaldığı bu tuzu evine getirip tuzluğa koyar. Bu tuz bitinceye kadar siğillerinin geçeceğine 

inanılır. Sarılık olan kişiler ocağa götürülür. Ocakzade jiletle kestiği yarığın üzerine sarımsak 

ve tuz sürer. Bu korkutma işlemiyle sarılığın geçeceğine inanılır (Çağımlar, 2004: 78-82). Tuz 

sadece bir sağalma malzemesi değildir. Tuzun majik yönü de mevcuttur. 

Tuz, nazar uygulamalarında büyüsel bir malzeme olarak kullanılmıştır. Amaç 

kötülüklerden korunmaktır. Doğum sonrası loğusayı ve bebeği albasmasın diye yastığın altına 

tuz konur. Nazara karşı yapılan tütsünün içinde tuz bulunur. Ayrıca birtakım büyülerde de tuz 

kullanılmaktadır (Günay, 2004: 109-110). Çocuk doğduktan sonra çocuğu ve annesini al 

basmasın diye bir torbaya çivi, tuz ve ekmek konur. Evden dışarı çıktıklarında veya gezmeye 

gittiklerinde bu torbayı yanlarında taşırlar (Çağımlar, 2004: 75). Nazara karşı pek çok pratik 

yapılmaktadır. Bunlardan biri tuz kavurmadır. Bir avuç kaya tuzu tava içinde ateşe konur. Ateşe 

konulan tuz patlamaya başlar. Nazar değen kişinin başına bir tülbent örtüldükten sonra başı 

üstünde su dolu bir kap tutulur. Ateşte patlatılan tuz bu suyun içine dökülür. Bu sudan birazcık 

nazar değen kişiye ya içirilir ya da yalatılır. Geri kalanı ise nazar değen kişinin alnına, el ve 

ayak tırnaklarına sürülür. Geri kalan su ise ayak basılmadık bir noktaya dökülür. Tuzun 

kullanıldığı bir diğer uygulama ise nazar değdiğine inanılan insan ya da hayvanın içeceği suya 

bir miktar tuz eklemektir (Kırımlı, 2004: 69). Nazar değdiğine inanılan kişi için ağzı dualı biri 

çağrılır. Bu kişi eline bir miktar tuz alıp nazar duası okumaya başlar. Bu sırada eli yumruk bir 

vaziyette elini nazar değen kişinin başı etrafında üç ya da yedi kere dairesel olarak çevirip dua 

etmeye devam eder. Dua eden kişi ya da nazar edilen kişi bu sırada esner veya gözleri yaşarırsa 

nazarın değdiğine inanılır. Okuma işi bittikten sonra tuz nazar edilen ve orada bulunan herkese 

yalamaları için verilir. Geri kalan ise suyun içinde eritilerek dökülür. Çocukları nazardan 

korumak için perşembe akşamı çörek otu ve tuz karıştırılarak nazar duası okunur. Okunan bu 

karışım muska şeklinde beze sarılıp görünmesi için çocuğun omuzu üzerine tutturulur. Nazar 

değen bebek için tuz tavada kavrulur. Bebek bu tuzla tütsülenir (Çağımlar, 2004: 77-78). Tuz 

öveteleme pratiği de nazarı yok etmek için yapılan sihri bir uygulamadır. 

Tuz öveteleme pratiği nazar için kullanılır. Tuz övetecek kişi eline bir avuç tuz alıp 

nazar edildiğine inanılan kişinin karşısına oturur. Elindeki tuzu bu kişinin başının etrafından 

dairesel hareketler çizerek döndürür. Döndürürken üç kez İhlâs, bir kez Fatiha okur. İşlem 

bittikten sonra tuz üzerine basılmayacak bir yere atılır. Tuz gömdürme de nazar için yapılan bir 

uygulamadır. Tuz gömdürücü tuzu eline alıp Fatiha Suresi okur. Daha sonra tuzu kor halindeki 

ateşe gömer. Tuzun patlamasıyla nazarın yok olacağına inanılır. Tuz patladıktan sonra ateşten 

kül alınarak suya konur ve nazar değen kişiye bu sudan üç yudum içirilir ve bu suyla abdest 

aldırılır. Geriye kalan su ise evin dört bir köşesine serpilir (Kırımlı, 2004: 71-72). Varto 

Alevîlerinde tuzla efsunlamak işi bir ocakzade, ağzı dualı biri veya evin en yaşlı kişisi 
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tarafından yapılır.  Tuzla efsunlama işini yapacak kişi tuzu avucuna alıp dualar okur, okuma 

sırasında tuzu nazar edilen kişinin başı etrafında çevirip durur. Dua okuma işi sona erdikten 

sonra tuzun tamamı ateşe atılır. 

 

2. Doğum Sonrası Bebeğin Tuzlanması 

Tuzlama, yeni doğan çocuğun tuzlu suyla yıkanması ya da vücudunun doğrudan tuzla 

ovulması anlamına gelmektedir. Tuz; Türk halk inanışında uğur, bereket, nazar kavramlarıyla 

iç içe girmiş bir nesnedir. Tek başına kült olmamış fakat taş, toprak ve su kültleriyle bağlantılı 

bir şekilde değerlendirilmiştir. Nitekim tuzlamanın daha çok suyla birlikte gerçekleştirilmesi 

onun su kültüyle olan bağlantısını tespit etmek bakımından önemlidir. Batı’da yapılan bazı 

araştırmalarda tuzun sihirsel anlamı üzerinde durulmuş, hatta Şeytan kovma törenlerinde dahi 

ön plana çıktığı tespit edilmiştir (Aça, 2001: 94). Yeni doğmuş çocuğun ağzına tuz koyma 

törenine nemek-çeşî denir. Günümüzde de yapılan bu uygulama geçmişte çocuğun ağzı ve 

vücudu kokmasın diye yapılırdı (Samsakçı, 2007: 185). Ali Rıza Yalman (Yalgın), Cenupta 

Türkmen Oymakları II adlı eserinde, çocuk doğduktan sonra bir hafta süreyle ikişer defa 

yıkanır. Yeni doğan bebeğin vücudu doğar doğmaz bal veya tuzla sıvanır (Yalman, 1977: 241). 

Trabzon-Şalpazarı Çepnilerinde çocuğun hem ağzı hem de bütün vücudu tuzlu suyla 

yıkanmaktadır. Çocuk ilk gün önce normal suyla daha sonra da tuzlu suyla yıkanır, bu işlem üç 

gün boyunca yapılır (Çelik 1999: 301-302). Tuzlamanın belli bir zamanı vardır. 

Tuzlama kısa sürede yapılmalıdır. Tuzlama gecikirse bebeğin teni tuzu kabul etmez. 

Tuzlama, çocuğun göbeği düştükten sonra yapılır. Aydın Yılmazköy’de tuzlama için “ballama” 

tabiri de kullanılmaktadır. Çocuğa bal, tuzu tutması için sürülmektedir. Önce bal sürüldüğü için 

bu işleme, “ballama” da denilmektedir. Tuzlama/ballama çocuğun teni kokmasın diye 

yapılmaktadır. Bebek yedi-sekiz günlük iken tuzlama yapılabilmektedir. Aydın Yılmazköy’de 

daha eski kuşak tuzlama işlemini sadece tuzla gerçekleştirmektedir. Her tuzlamada olduğu gibi 

önce bebek yıkanır ve her tarafına özellikle “el yakasına” (ensesine) tuz sürülür. Çocuk ileride 

çalışırken terlemeyecek ve kokmayacaktır (Duman, 2019: 228). Çocuğun göbeği kesilip adı 

konduktan sonra tuzlanması ve yıkanması gelir. Vücuduna tuz serpilir ve kısa bir süre bekletilir. 

Ya da tuzlu suyu ile yıkanır ve temiz su ile durulanır. Tuz; nazar, uğur ve bereket inançlarında 

kullanılan kutlu bir nesnedir (Boratav, 2013:175). Doğum odasının kapısına doğum kolay olsun 

diye tuz serpilir. Yeni doğan bebeğin ağzının içi tuzlanır. Türkiye Yörüklerinde yeni doğan 

bebekler ikinci gün tuzlu su ile yıkanır. Tuz kendisinde majik kudret bulunan sayılı 

maddelerden birisidir. Dünyaya yeni gelen çocuğun tuzlanmasında daha sonra yapılacak 

pratiklerin işleyişini sağlamak amacı hissedilmektedir. Doğum sonrası loğusayı ve bebeği 

albasmasın diye yastığın altına tuz konur (Günay, 2004: 109-110). Diğer büyülük işlemlerde 

tuzun büyülük vasfı net bir şekilde ifade edilir ya da ortaya konulurken tuzlama işleminde tuzun 

büyülük bir vasfının olup olmadığı konusunda herhangi bir şey söylenmemektedir. Tıpkı, bir 

hayvan derisi tuzlanır gibi çocuk tuzlanmakta ve bedenin, terin ve nefesin kokması engellenmek 

istenir. Yeni doğan çocuğun yıkanacağı suya, tuzun dışında, belli özellikleri olan başka 

nesnelerin de katıldığına rastlanılmaktadır. Bazı bitki yapraklarının toz haline getirilerek 

bebeğin bedenine serpildiği ya da sarıldığını da göz önünde tutacak olursak, tuzlamanın 

büyülük bir işlemden çok bebeğin sağlığını korumaya yönelik sağaltıcı ve koruyucu bir işlem 

olduğu hükmüne varmamız daha doğru olacaktır. Acıpayamlı ile Boratav’m tuzun büyülük 

işlemlerde çok yoğun bir şekilde yer almasından ve halkın zamanla tuzlamanın büyülük vasfını 

unutmuş olabileceğinden yola çıkarak tuzlamayı büyülük (sihri) bir işlemmiş gibi düşündükleri 

bir gerçektir. Fakat her iki araştırıcı da bu hususta net bir şeyler söylememiş, sadece büyülük 

bir işlem olabileceği üzerinde durmuştur (Aça, 2001: 100). Varto Alevîlerinde de bebek 

doğduktan sonra üçüncü ya da yedinci günde tuzla yıkanır. Tuz, bebeğin bütün vücuduna 

sürülür. Bir süre bekletildikten sonra durulanır. Ya da bebek tuzlu su ile ovalanır daha sonra 
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durulanıp çıkarılır. Bebek nazar edilmesin diye başında tuz gezdirilir, gezdirilen bu tuz ateşe 

atılır. Bu uygulamalar Varto Alevilerinde tuzun büyüsel  unsurlar taşıdığını göstermektedir. 

 

3. SONUÇ 

 Tuzlama, birçok topluğun doğum sonrası uygulamalarında sıklıkla uygulanan bir 

pratiktir. Günümüzde bu uygulama yok denecek kadar azdır. Varto’da yaşayan Alevîler yeni 

doğan bebeklerini hâlâ tuzlamaktadırlar. Bu yolla bebeğin kötülüklerden korunacağına 

inanılmaktadır. Alevî inanç ritüellerinde tuzun kullanımı bu geleneğin yaşamasında etkili 

olmuştur. Tuz kutsaldır, kutsal olduğu için de insanı koruma vasfına sahiptir. Varto 

Alevîlerinde tuz nazarın giderilmesinde kullanılan bir nesnedir. Tuz alıp verme konusunda 

oldukça tutucu davranılmaktadır. Tuz bir nevi evin bereketidir. Evin kut’unun kaybolmamasına 

özen gösterilir. Herkese tuz verilmemektedir. Doğum sonrası bebeğin tuzlanması sadece basit 

bir koku giderme işlemi değildir. Tuz her ne kadar bir kült olmamış olsa da kutsal bir nesnedir. 

Kötülüğün giderilmesi için kullanılan, kutsalla iletişimi sağlayan bir nesne olması onun majik 

unsurlar barındırdığının kanıtıdır. Günümüzde tuz, büyüsel yönü unutulmuş olsa da gelenekte 

varlığını devam ettiren bir ritüel olarak kalmıştır. 

Geçiş dönemleri bireyin en savunmasız olduğu zamanlardır. Bireyin böylesi zamanlarda 

korunması ancak büyüsel uygulamalarla mümkün olacaktır. Doğum üç geçiş döneminden 

ilkidir. Doğum sonrası uygulamaların çoğu bu ilk eşiği sağ salim atlatmak için yapılmaktadır. 

Doğum sonrası uygulamaların birçoğu günümüzde kutsal vasfını yitirmiş sadece alışkanlıktan 

dolayı yapılagelen ritüeller içermektedir. Doğum sonrası bebeğin tuzlanması bu ritüellerden 

biridir. Bütün bu uygulamalar tuzun sihirsel özellik içerdiğini göstermektedir. 
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ÖZET 

 

Tüm İslam aleminde Müslüman olmanın temel kaidesi kabul edilen kelime-i şehadet Alevilikte 

“La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyun veliyullah”(Allah’tan başka ilah yoktur, 

Muhammed Allah’ın elçisi ve Ali Allah’ın [sırrına ermiş] velisidir)” şeklinde beyan edilmiştir. 

Bu düstura göre Allah Muhammed Ali yolu olarak izah edilen Alevi inancında Allah tevhidi, 

Muhammed nübüvveti ve Ali velayeti temsil etmektedir. Ancak Tanrı tasavvurunun 

Muhammed Ali ile olan bağlantısının mahiyeti noktasında farklı görüşler ortaya atılmaktadır. 

Muhammed- Ali’nin Allah’ın kendi nurundan yaratmış olduğu ilk varlık olmaları sebebiyle 

kutsallık düzleminde iki ayrı insan olmakla birlikte tabiatı itibariyle bir ve tek oldukları 

konusunda genel bir kanaat söz konusudur. Ancak bu durum onların Tanrı ile aynı ve özdeş 

oldukları anlamına gelmemektedir. Tanrı tabiatı itibariyle yegâne kutsal varlık olarak kutsallık 

hiyerarşisinde en üst mertebede yer almaktadır. Bununla birlikte Alevi yazılı kaynaklarında yer 

alan “Hazret-i Şah-ı Velayet Adem’i yarattı” gibi bazı ifadeler Ali’nin Tanrı’nın aynı mı yoksa 

gayrı mı olduğu problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi ifadeler aşkın varlığın insanda, tam 

ve kamil manasıyla Ali’de tecelli ettiği şeklinde yorumlanmış olmakla birlikte Hristiyanlıktaki 

teslis inancı ya da tasavvufi bir öğreti olarak kabul gören vahdet-i vücud’cu bir anlayış olarak 

da yorumlanmaktadır. Bu çalışmada temel amacımız Alevi yazılı metinlerinde yer alan Ali’nin 

tanrısallığı ya da kutsallığı olarak yorumlanabilecek ifadeleri ele almak ve bu ifadelerin Ali’nin 

tabiatı itibariyle tanrının aynı mı gayrı mı yoksa onunda ötesinde bir varlık olarak mı anlaşıldığı 

çıkmazını teolojik verilerle irdelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alevi, Kızılbaş, Tevhid, Hulul, Teslis, Allah, Muhammed, Ali 
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BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN 

KAPATILMASINA YÖNELİK MEZUNLARIN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Mehmet Mete ADAK  1, Prof. Dr. Mustafa KOÇ 2  

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0000-0002-0911-435X 

2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , 0000-0002-3276-7172 

 

ÖZET 

Bu araştıramanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) mezunlarının 

bölümün Yükseköğretim Kurumu tarafından kapatılmasına ilişkin görüşlerini ortaya 

çıkarmaktır. Literatür tarandığında bölüm kapatılması ile ilgili çalışmaların oldukça az olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin daha önceden bölüm kapatılmasına ilişkin görüşlerinin olup 

olmadığı, kapatılma kararığını ilk duyduktan sonraki düşünceleri, bölümü seçtikleri için pişman 

olup olmamaları, kapatılma kararının katılımcılarda ne gibi etkiler oluşturduğu sorularına cevap 

aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında olan durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu BÖTE 

bölümünde uzman olan akademisyen tarafından incelenmiştir. Uzmanın düzeltmeleri ile 

görüşme formu son hale gelmiştir. Araştırma verilerinin toplandığı görüşme etkinlikleri 

pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı uzaktan olarak yapılmıştır. Çalışma grubu BÖTE 

bölümünden mezun olmuş 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 6’sı erkek 4’ü kadındır. 

Toplanan veriler bilgisayar ortamında yazılı metin haline getirilmiş (transkripsiyon) ve verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak bölümün kapatılmasının 

mezunlarda gelecek kaygısı yaratmadığı ve iş bulmaya ilişkin görüşlerini değiştirmediği ortaya 

çıkmıştır. Bölümün kapatılması kararına ilişkin  katılımcı görüşlerinde bölümün her sene çok 

mezun vermesi ve öğretmen atama sayısının düşük olması ana sebepler olarak ifade edilmiştir. 

Lakin bölümün kapatılması ile ilgili alınan bu kararın içinde bulunduğumuz teknoloji çağında 

yanlış bir karar olduğunu ifade eden öğretmenler de bulunmaktadır. Katılımcılar BÖTE 

bölümünü tercih ettikleri için pişmanlık duymamaktadırlar. Bölümün kapatılması kararı yerine 

katılımcılar  müfredatın robotik kodlama, yapay zeka gibi alanlarda genişletilmesini 

önermişlerdir. BÖTE bölümü tanıtımının ve görünürlüğünün katılımcıların %90’ı tarafından 

yeterli olmadığı bildirilmiştir. Bölümün tanıtımı ve görünürlüğünü arttırmak amacı ile 

okullarda ortak proje ve çalışmalar yapılması, bölümün içeriğinin tam olarak açıklanması ve 

akademisyenlerin bölüme sahip çıkması önerileri katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Bölüm kapatılması, Mezun görüşleri, BÖTE 
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THE OPINIONS OF THE GRADUATES ON CLOSING THE DEPARTMENT OF 

COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES 

 

SUMMARY 

The aim of this research is to reveal the opinions of Computer and Instructional Technologies 

Education (CEIT) graduates regarding the closure of the department by the Council of Higher 

Education Institution. When the literature was scanned, it was seen that there are very few 

studies on closure of the department. Answers were sought to the questions of whether the 

students had opinions about the closure of the department before, their thoughts after hearing 

the decision to be closed for the first time, whether they regretted choosing the department, and 

what effects the decision to close had on the participants. The case study method, which is 

among the qualitative research methods, was used in the research. An interview form was 

prepared as a data collection tool. The interview form was examined by the academician who 

is an expert in the CEIT department. With the corrections of the expert, the interview form has 

become final. The interview activities in which the research data were collected were held 

remotely due to the restrictions in the pandemic process. The study group consists of 10 

participants who graduated from CEIT. 6 of the participants are male and 4 are female. The 

collected data were converted into written text (transcription) in the computer environment and 

content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was revealed 

that the closure of the department did not cause future anxiety in graduates and did not change 

their views on finding a job. In the opinions of the participants regarding the decision to close 

the department, it was stated that the department had many graduates every year and the number 

of teachers was low as the main reasons. However, there are also teachers who state that this 

decision to close the department is a wrong decision in the technology age we live in. 

Participants do not regret that they chose the CEIT department. Instead of the decision to close 

the department, the participants suggested that the curriculum be expanded in areas such as 

robotic coding and artificial intelligence. It has been reported that the promotion and visibility 

of the CEIT department is not sufficient by 90% of the participants. In order to promote and 

increase the visibility of the department, the suggestions were expressed by the participants that 

joint projects and studies should be carried out in schools, the content of the department should 

be fully explained, and academicians should take ownership of the department. 

Keywords: Department closure, Alumni opinions, CEIT 

 

1. GİRİŞ   

 

1.1. Problem Durumu 

 

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağınında yetiştireceğimiz yeni neslin doğru bilgiye ulaşması 

ve bir e-vatandaş olabilmesi için  bir yol gösterici olan BÖTE bölümü öğretmenlerinin görev 

tanımlamalarının kurumlar tarafından tam olarak anlaşılmadığını görülmektedir. Bölümü 
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kapatmaya götüren bu sürecin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Özellikle son 20 yılda 

teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonların hayatlarımıza 

girmesi doğru ya da yanlış bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Yanlış bilgiye ulaşımı 

engelleyebilecek ve gelecek 10-20 yılda çıkacak teknolojilerin okullarda uygulayıcısı yine 

bilişim teknolojileri öğretmenleri olacaktır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi 

döneminde bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarda üstlendikleri görevler bizlere bir kez 

daha bölümün önemini anlamamıza yardımcı oldu. Tüm bu ihtiyaçlara rağmen bölümün 

kapatılması konusunda mezunların görüşlerini almak, bölümün sorunlarını ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştıramanın amacı BÖTE bölümü mezunlarının bölümün Yükseköğretim Kurumu 

tarafından kapatılmasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerin daha önceden 

bölüm kapatılmasına ilişkin görüşlerinin olup olmadığı, kapatılma kararığını ilk duyduktan 

sonraki düşünceleri, bölümü seçtikleri için pişman olup olmamaları, kapatılma kararının 

kendilerinde oluşturduğu etkiler gibi sorulara cevap aramaktır. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Bu araştırmanın önemi bölümü kapatılan mezun öğrencilerin duygularını, düşüncelerini ortaya 

koymaktır. Literatüre baktığımızda bu çalışma ile neredeyse eş zamanlı olarak benzer bir 

çalışmanın akademisyeler için yapıldığı görülmektedir. Akademisyenlere göre bölümün 

sorunları ve kapatılmaya yönelik görüşleri açıklanmıştır. Hem akademisyenlerin hemde mezun 

öğrencilerin görüşleri karşılaştırılabilir. Dolayısıyla bu çalışma literatüre katkı sağlayabilir ve 

akademisyenlere öğrenci görüşleri hakkında bilgiler verebilir. Bölüm tanıtımı, bölümün alım 

yaptığı puan türü, müfredata eklenebilecek yeni konular gibi bir çok konuda yetkili kişilere yol 

gösterici olabilir.  

 

1.4. Araştırma Soruları 

 

Bölümün kapatılması öğrencileri ne şekilde etkilemiştir? 

Öğrenciler bu bölümü seçtikleri için pişmanlık duyuyor mu? 

Bölümün kapatılması derslere olan tutumları değişir mi? 

Bölümün kapatılması gelecek kaygısı yaratır mı? 

Bölümün kapatılması iş bulmaya ilişkin düşüncelerinizi etkiler mi? 

Bölümün tanıtımı nasıl gözüküyor? 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

• Bu araştırmanın görüşme etkinliği pandemi sürecinden dolayı uzaktan olarak yapılmıştır. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

  

2.1. BÖTE Nedir? 

 

Bilgisayar ve  Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) bölümünün kuruluş amacı bilgisayar 

öğretmeni yetiştirmenin yanında diğer alanlara uygun öğretim teknolojileri desteği sağlamak 

amacı ile personel yetiştirmek olmuştur.4 yıllık olan bölüm Eğitim fakültelerinde 

bulunmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi BÖTE bu sene alım yapmamıştır.  

Durdu (2012) Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 1993 yılında yayınladığı yönerge kapsamında 

bilgisayar öğretmenlerinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi kararı alınmıştır. Bilgisayar 

öğretmenlerinin okullarda bilgisayar laboratuvarının işletilmesi ve düzenlemesinin bilgisayar 

eğitimi vermesi kararlaştırılmıştır. Bölüme ilk öğrenci alımları türkçe- matematik puan 

türünden yapılmıştır. 1995’ten sonra ise matematik puan türünden alımlara geçilmiştir. 1997 

tarihinde alınan karar ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü 

kurulmuştur. Şahin (2010) 1997 yılındaki yapılanmadan sonra BÖTE bölümü bir çok eğitim 

fakültelerinde kurulmuştur. Bu bölümden mezun olan öğretmenler ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.   

 

2.1.1 Bilişim teknolojileri öğretmeni 

 

Sosyal (2015) bilişim teknolojilerini bilginin saklanması, işlenmesi, ağlar ile iletiminin 

sağlanılabildiği bütün iletişim araçlarını kapsayan teknoloji olarak tanımlamıştır. Bektaş (2011) 

ise “bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan tüm görsel, işitsel,basılı ve yazılı 

araçlar” (s. 7) olarak ifade etmiştir. Bilişim teknolojileri eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilen, 

mekan ve zamana bağlı olmadan farklı şekillerde bilgiye ulaşım imkanı sağlayabilen bir 

yapıdır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görevi bu teknolojilerin doğru kullanımı 

öğrencilere aktarmaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığının Müfredat’ına göre bilişim teknolojileri dersinin amaçları: 

öğrencilerin dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları bilen, sistemleri ve işlemleri 

anlayabilen bireyler olması, etkili bir şekilde bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanmaları, 

interneti etkin kullanabilmeleri, problem çözme ve işlemsel becerilerini edinmeleri, günlük 

hayatta karşılaştıkları sorunlara karşı teknolojiyi kullanarak yaratıcı projeler geliştirmeleri, 

internette kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğini sağlayabilmeleri, yaşam boyu 

öğrenme bilincini kazanmaları amaçlanmaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat, 2019) 
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2.2 BÖTE’nin Kapatılma Süreci 

 

Çizelge 1. Böte bölümünün tercih edilme istatistikleri (Tercih,2019) 

Yıl Fakülte 

Sayısı 

Toplam 

Kontenjan 

Yerleşen 

Sayısı 

Boş Kalan 

Kontenjan 

Doluluk 

Oranı 

Önceki 

yıldan farkı 

Puan 

Türü 

2015 58 3103 2884 219 %92 104 artış 

(%3.5) 

YGS-1 

2016 58 2965 2902 63 %97.9 138 az 

(%4.4) 

YGS-1 

2017 62 2866 543 2323 %18.9 99az(%3.3) MF-1 

2018 31 810 426 384 %52.6 2056 az 

(%71.7) 

 MF-1 

2019 18 532 330 202 %62 278 az 

(%34.3) 

SAY 

 

 

Çizelge 1 incelendiğinde en büyük kırılmanın puan türünün değiştiği 2017 yılında olduğu 

görülmektedir. 2016 yılında YGS-1 puan türünden alım yapan BÖTE bölümü 2017 yılından 

itibaren MF-1 puan türünden alım yapmaya başlamıştır. 2017 yılı istatistikleri 2016 yılına 

göre kontenjan %3.3 azalırken doluluk oranı %97.9’dan %18.9’a düşmüştür.  2018 ve 2019 

yıllarında doluluk oranları %50’nin üstüne çıksada toplam kontejanda azalma görülmektedir. 

2016 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) öğretmen kalitesini ve niteliğini 

yükseltmek amacı ile öğretmenliğe 240 bin baraj sınırıda bölümün tercih edilmesini 

zorlaştırmıştır. (Öğretmenlere 240 bin barajı Milliyet, 2016) 

 

BÖTE bölümü mezunlarının kpss ile atama puanları şu şekildedir: 

2015 Şubat ayı ilk atamasında 80,858 minimum puanla 2593 başvurudan 422 kişi 

atanmıştır.Yine aynı yıl içinde eylül ayındaki atamada 84,872 minimum puanla 4349 

başvurudan 859 kişi atanmıştır.2015 yılındaki atamalar kadrolu atamalardır.                        

2016 yılı şubat atamasında 80,755 minimum puanla 3668 başvurudan 1.197 kişi 

atanmıştır.2016 yılı ekim atamasında  84,873 puanla 150 kişi atamıştır.Başvuru sayısı 

verilmemiştir.2016 yılında yapılan 2 atamada sözleşmeli öğretmen atamasıdır. 

2017 yılı temmuz atamasında 82,425 minimum puanla 1080 başvurudan 406 kişi atamıştır.2017 

yılı aralık atamasında  86,01 puanla 11 kişi atamıştır.Başvuru sayısı verilmemiştir. 2017 yılında 

yapılan 2 atamada sözleşmeli öğretmen atamasıdır. 

2018 yılı temmuz atamasında 78,153 minimum puanla 1177 başvurudan 453 kişi atanmıştır. 

Bu yıldada yapılan  atama sözleşmeli öğretmen atamasıdır. 

2019 yılı şubat atamasında 80,996 minimum puanla 91 kişi atanmıştır. 2019 yılı ağustos 

atamasında 78,091 minumum puandan 84 kişi, 82,648 minumun puandan 300 kişi atanmıştır.  
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Atama puanlarını incelediğimizde bölümün  5 senede yaptığı alımlardaki ortalama 81,9681’dir. 

Hem taban puanın yüksek olması hemde son yılda atama için az sayıda kontenjan açılması 

bölümün tercih edilmemesinde etkili olmuştur. 

 

2.3 YÖNTEM 

 

2.3.1. Araştırma Modeli 

 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi modeli olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Durum çalışması bir ya da birkaç olayın  derinlenmesine incelendiği, amacın belirli bir durumu 

açıklamak olduğu bir çalışmadır.Bir metottan çok bir araştırma stratejisi  ya da  araştırma 

yaklaşımıdır. 

Durum çalışması, sınırlı bir sistemin nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında sistematik bilgi 

toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak o sistemin derinlemesine incelenmesini içeren 

metodolojik bir yaklaşımdır (Chmiliar, 2010). 

Durum çalışmasının psikoloji, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal işler, işletme , toplum 

planlamasında ortak bir araştırma stratejisi olması şaşırtıcı değildir. Tüm bu durumlarda, durum 

çalışması için ayırıcı gereklilik karmaşık sosyal olayları anlamak için doğmuştur.(Aytaçlı,2012) 

 

2.3.2. Çalışma Grubu 

 

Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği mezunlarına  uygulanacaktır. Mezun olmuş 10 kişiden görüşme 

tekniği ile veriler toplanmıştır. 6 erkek 4 kadın görüşmelere katılmıştır. 

 

2.3.3. Veri Toplama Aracı  

  

Araştırmanın verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırma yapılırken koronavirüs salgını 

kısıtlamaları sebebiyle görüşmeler yüz yüze yapılmamıştır. Görüşmeler video-konferans 

yöntemi ile toplanmıştır. Görüşmeler katılımcı tercihine göre Zoom, Discord ve Microsoft 

Teams programları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri eğitiminde uzman akademisyen ile paylaşılmıştır. Uzmanın geri bildirimleri 

sonucunda oluşan sorular şunlardır: 

1-Bölümün kapatılmasını ilk duyuğunuzda neler hissettiniz? 

2-Bölümün kapatılması sizde gelecek kaygısına yol açıyor mu? 

3-Bölümün kapatılması iş bulmaya ilişkin düşüncelerinizi değiştirdi mi? 

4-Bölümün kapatılması sizce doğru bir karar mı? 

5-Bu bölümü tercih ettiğiniz için pişmanlık duyuyor musunuz? 

6-Bölümün kapatılması yerine başka bir uygulama yapılacak olsaydı ne yapılmalıydı? 

7-BÖTE bölümlerine sizce neden ihtiyaç var? 

8-BÖTE bölümlerinin öğrenci alımı hangi puan türünden yapılmalıdır?(Söz-Ea-Say) 

9- BÖTE bölümünün tanıtımı ve görünürlüğü sizce nasıl? 
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10-Bölümün tanıtımı ve görünürlüğünü arttırabilecek neler yapılabilir? 

 

2.3.4. Verilerin Analizi 

 

Verilerin analizinde görüşme kayıtları önce yazılı hale getirilmiştir (transkripsiyon). 

Betimleme, sınıflama ve sonuç çıkarma şeklindeki üç aşamalı nitel veri analizi kullanılmıştır.  

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 

Çizelge 2. Katılımcıların cinsiyeti. 

Demografik 

değişken/düzey 

F % 

Erkek  6 60 

Kadın 4 40 

 

3.1.Bölümün kapatılmasını ilk duyuğunuzda neler hissettiniz? 

 

Çizelge 3. Bölüm kapatılmasına karşı ilk duygu 

Kodlar F % 

Üzüldüm 3 30 

Başta üzüldüm sonra 

mantıklı buldum. 

2 20 

Şaşırmadım 2 20 

Şaşırdım 2 20 

Hiçbir şey hissetmedim 1 10 

 

Başta üzüldüm sonra mantıklı bulduğunu söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bölümümün ilk kapantığını duyunca kötü oldum.Çünkü bölümüme verilen değerin 

azaldığını düşündüm ve önem kaybettiğini düşündüm.Ama diğer bir yönden düşününce 

atama şansımın artacağını düşündüm. Ve bu beni mutlu etti.” (N1) 

“Başta üzüldüm daha sonra mantıklı bir karar olabileceğini düşündüm.” (N2) 

  

Üzüldüğünü söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bölümün kapatılması ile ilgili açıkçası çok üzüldüm.Ve son derece yanlış bir karar 

olduğunu düşünüyorum.Çağımızın bilişim üzerine kurulu olması ve okullarımızda olan 

yetersiz öğretmen sayısı ile bilişim çağına ayak uyduramayacğımızı ve geride 

kalacağımızı düşünüyorum.” (N8) 

“Açıkçası  bölümün ileriki seneler için kapatılması beni üzdü. Çünkü eğitim alanı için 

gerekli gördüğüm bir bölüm. Çünkü günümüz teknolojisinin gelişmesi ile farklı 

branşlardaki öğretmenlerin veya öğrencilerimiz bu alanı daha iyi geliştirebilmesi için bu 

bölümün kapatılması bi nokta beni üzdü.Sadece benide diğer öğretmenleride üzdüğünü 

düşünüyorum.” (N9) 

 

Şaşırmadığını söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 
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 “Fazla şaşırmadım hali hazırda bir çok BÖTE mezunu vardı. Yeni mezunlar oluncada 

atanma zorlaşıyordu.” (N3) 

“ Şaşırmadım aksine doğru bir karar olarak görüyorum. BÖTE bölümünde çok sayıda 

insan açıkta.Atamalar sıkıntılı ve bölümü tercih eden insan sayısı az.Kapatılmasını doğru 

buluyorum.” (N7) 

 

Şaşırdığını söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

 “İlk duyduğumda şaşkınlık yaşadım.İyi ya da kötü olduğunu anlayamadım. Başlıca 

tepkim şaşkınlıktı.” (N5) 

 

Ve 1 kişide hiç birşey hissetmediğini söylemişdir. 

Bütün cevaplara baktığımızda hissedilen duygularda bir ortak görüş ortaya çıkmıyor.Atama 

konusunda yeni öğrenci gelmediği için bu konudan hoşnut olanları görebiliyoruz. Yine 

üzülenlere baktığımızda teknoloji çağından ülkemizin uzak kalabileceğini ifade ettiklerini 

görüyoruz.  

 

3.2.Bölümün kapatılması sizde gelecek kaygısına yol açıyor mu? 

 

Çizelge 4. Gelecek kaygısı 

Kodlar F % 

Evet  2 20 

Hayır 8 80 

 

Bölümün kapatılmasının gelecek kaygısına yol açtığını düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Şöyle ki bu bölümü okumuş birisi olarak gelecek kaygısı ister istemez insanlarda ve 

bende oluyor.Çünkü dediğim gibi gelişen teknoloji ile dünya farklı bir yere gidiyor.Bu 

gelişen teknolojide ister istemez  şuanda bulunduğumuz durum içinde de eğitim sektörüde 

teknoloji ile iç içe ilerlemesi gerekiyor.Bizim bölümümüzde eğitime yönelik çalışmalar 

yapıp bunu teknoloji ile birleştiren bir bölüm.” (N9) 

 “Evet kesinlikle gelecek kaygısına yol açtı.” (N1) 

Bölümün kapatılmasının gelecek kaygısına yol açmadığının düşünlerden birkaçının görüşleri 

şöyledir: 

“Bende ve diğer BÖTE mezunlarında gelecek kaygısı oluşturduğunu düşünmüyorum.Bir 

çok bilişim alanında iş bulabilme olanağının olduğunu düşünüyorum.”( N3) 

“Kesinlikle hayır. Ben bir BÖTE’ci olarak hiç bir zaman mesleki kaygı yaşamadım.Diğer 

öğretmenlik bölümlerinin gelecek kaygısı olabileceiğini düşünüyorum.Bir BÖTE’ci 

herşeyi yapabilir.Heryerde çalışabilir.O yüzden gelecek kaygısı yaşamadım.” (N4) 

“Hiçbir zaman gelecek kaygısına yol açmadı.Öğretmenlik yapmak gibi bir düşüncem 

olmadı.” (N10) 
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3.3.Bölümün kapatılması iş bulmaya ilişkin düşüncelerinizi değiştirdi mi? 

 

Çizelge 5. İş bulmaya ilişkin düşünce 

Kodlar F % 

Evet değiştirdi 3 30 

Hayır değiştirmedi 6 60 

Tam olarak değiştirmedi 1 10 

 

Bölümün kapatılmasının iş bulmaya ilişkin görüşlerini  değiştirdiğini söyleyenlerin görüşleri: 

 “Evet değiştirdi.Bölümüm kapatıldığı için gelecekte iş olanaklarının az olacağını 

düşünüyorum.” (N1) 

“İş bulmaya yönelik düşüncelermi olumlu yönde değiştirdi.Arkamdan öğrenci 

gelmediğinde ilerde bana ihtiyaç duyulabileceğini düşündürdü.”( N5) 

“Bunun olumlu ve olumsuz yanları var. İş  bulmaya ilişkin düşüncelerimide bir nebze 

olsada farklı alanlara çekti.Akademik kariyer açısından ve özel sektör açısından. Farklı 

düşüncelere girdim.” (N9) 

Bölümün kapatılmasının iş bulmaya ilişkin görüşlerini değitirmediğini söyleyenlerin görüşleri: 

 

“Kesinlikle hayır. Ben öğretmen olmak istemiyorum.Üniversitelerde görev yapmak 

istiyorum. Dediğim gibi iş bulmaya ilişkin görüşlerimi değiştirmedi.” (N3) 

“Aslında biraz endişe duydum ilk başlarda. Fakat şöyle bir durum söz konusu 

biliyorsunuz ki bizler sadece öğretmen olarak iş bulmuyoruz. Alanımız oldukça geniş 

bundan dolayı gerek özel okullarda gerek özel kurumlarda veya devletin herhangi bir 

kademesinde bir iş bulma ihtimalimiz yüksek.Bunun için kendimizi geliştirdikten sonra 

bir sıkıntı yaşacağımızı düşünmüyorum.” (N8) 

“hayır değiştirmedi çünkü farklı bir işe yöneldim. Herhangi bir düşüncemi değiştirmedi.” 

(N10) 

 

Bölümün kapatılmasının iş bulmaya ilişkin görüşlerini tam olarak değiştirmediğini söyleyen 

kişinin görüşü: 

“Şöyle söyleyebilirim.Akademisyen olma gibi bir isteğim olmasaydı değiştirmezdi.Ama o 

yönde ilerlediğim zaman BÖTE bölümünde hoca olamayacaktım.Ama iş bulmaya ilişkin 

düşüncelerimi tam olarak değiştirdi diyemem.” (N6) 

 

3.4. Bölümün kapatılması sizce doğru bir karar mı? 

 

Çizelge 6. Bölüm kapatılması kararı  

Kodlar F % 

Doğru karar 4 40 

Yanlış karar 4 40 

Kısmen doğru karar 2 20 
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Bölümün kapatılmasının doğru bir karar olduğunu düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bölümün kapatılması doğru karar.Atama konusunda sıkıntılar yaşanıyor.Öğrenciler 

tarafından fazla tercih edilen bir bölümden çıkmıştı. Başka çözümlerde bulunabilirdi.En 

son verilecek kararlardan birisiydi ve bu karar verildi.” (N3) 

“Bu bölümün kapatılması bence doğru karar.Yetiştirilen öğrenciyi bir şekilde 

kullanamıyorsan bu bölümü boşuna okutuyorsun. Maddi ve manevi açıdan zorluklardan 

sonra boşta kalıyorsun.Bence doğru bir karar.” (N5) 

 

Bölümün kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

 

“Bence tamamen yanlış bir karar.Birinci sorudada söylemiştim çağımız bilişim 

çağıdır.Bundan dolayı okullarımızda yetişen yeni nesile  bu çağa ayak uydurabilecek 

şekilde donanımlar ,donatılar sergilemek zorundayız.Bunları yeterli seviyede 

yapamıyoruz. Mevcut olan öğretmen sayısı çok az.Öğrencilerimiz yeterli bilgi ile 

donatılmıyor.” (N8) 

“Bence doğru bir karar değil.Günümüz teknolojisi oldukça ilerliyor ve eğitim alanıda 

bundan payını alıyor.Onun için böyle bir bölümün kapatılmaması gerekiyor.Çünkü 

dediğim gibi eğitimle iç içe olan bir teknoloji var günümüzde.Ve bunları temel düzeyde 

ilerletecek bu bölümden çıkan öğrenciler.” (N9) 

 

Bölümün kapatılmasının kısmen doğru karar olduğunu düşünenler şöyledir: 

“Başka çözüm yolları olmakla birlikte kısmen doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.” 

(N2) 

“Kısmen doğru karar.Çünkü artık var olan mezun olan öğretmenleri yerleştirecek bir yer 

olmayınca, her okula 1 öğretmen versek bile tamamiyle bitiremiyoruz.” (N4) 

 

3.5. Bu bölümü tercih ettiğiniz için pişmanlık duyuyor musunuz? 

 

Çizelge 7. Bölümü tercihi için pişmanlık 

Kodlar F % 

Evet pişmanlık duydum 2 20 

Hayır pişmanlık 

duymadım. 

8 80 

Pişmanlık duyduğunu söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bitirene kadar asla pişmalık duymadım ama bitirdikten sonra iş bulamadığım için 

pişmanlık duydum.Atama şartları çok aşırı ilgi gerektiryor.” (N5) 

“Evet duydum. Daha iyi bölümler seçebilirdim. Kısmet böyleymiş.” (N10) 

 

Pişmanlık duymadığını söyleyenlerin görüşleri şöyledir:  

“Hayır.Pişmalık duymadım.Bu bölümü ben seçtim.Diğer bölümleri daha aşağıda 

gördüğümden değil ama bizim bölümümüzü daha üstün görüyorum.bunun nedeni bir 

BÖTE’cinin öğretmen-öğretmen arasında öğretmen-idare ve öğretmen-öğrenci 

arasındabir köprü görevinde görüyorum.bu yüzden BÖTE öğretmenlerini bir adım önce 

görüyorum.” (N4) 
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“Pişmanlık duyduğumu söyleyemem.Ama eksiklikler olduğunu söyleyebilirim.Alanındaki 

ihtiyaca göre bir eğitim öğretim programının oluşturulması gerektiğini 

düşünüyorum.Yani bölümün öğretim programında bir revize gerekiyordu.” (N6) 

 

Sonuçlara baktığımızda bir çok mezunun bölümü tercih ettikleri için pişmanlık duymadıklarını 

görüyoruz. 

 

3.6. Bölümün kapatılması yerine başka bir uygulama yapılacak olsaydı ne yapılmalıydı? 

 

Çizelge 8. Uygulama Önerisi 

Kodlar F % 

Müfredat değiştirilmesi 7 70 

Köklü üniversitelerde 

kapatılmamalıydı 

1 10 

Daha az kontenjan ile 

devam edilmesi 

1 10 

Daha iyi tanıtım 1 10 

 

Müfredatın değiştirilmesini söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bölümün kapatılması yerine müfredat daha da genişletilebilir ve bu bölümü tercih eden 

öğrenciler teknik bakımdan daha çok donatılabilirdi.Ayrıca diğer bilgisayar 

bölümlerinin formasyon ile öğretmen olma imkanları kısıtlanabilir.” (N3) 

“ Bölümün adını ve müfredatını değiştirmek daha doğru bir çözüm olabilir.” (N2) 

“Bu konuda şunu söyleyebilirim.Farklı alanlarla ilişkilendirilip farklı çalışmalar 

yapılabilirdi.Ve bu bölümde okuyan öğrenciler farklı alanlara da dahil edilerek bir 

gelişim göstermesi sağlanılabilirdi.” (N9) 

 

Köklü üniversitelerde devam etmesi gerektiğini söyleyenlerin görüşleri: 

 

“Bence bölüm kapatılmamalıydı.Daha köklü bir çok üniversitede,sınırsız kaynak gelişimi 

olan üniversitedelerde eğitim devam etmesini tercih ederdim.Her üniversitede BÖTE 

olacağına köklü üniversitelerde olması gerektiğini düşünüyorum.” (N4) 

 

Daha az kontenjan ile devam edilebileceğini söyleyenlerin görüşleri: 

 

“Bölümün kapatılmasıyla ilgili şöyle birşey yapılabilirdi. Sınırlı kontenjyan ile devam 

edebilirdi.  Kontenjanlar 40 değilde 10 kişi 15 kişi devam edebilirdi.” (N7) 

 

Daha iyi tanıtım olması gerektiğini düşünenlerin görüşleri: 

 

“Kesinlikle daha iyi bi tanıtım ve bölümün gerçek anlamda neler yaptığının çok daha 

açık ifadeler ile sergilenmesi gerekirdi.Ve aynı şekilde gerek devlet gerek özel sektörde 

iş imkanlarının daha net bir şekilde belirtilmesi ve alımların biraz daha fazla 

yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum.” (N8) 
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Sonuçlara baktığımızda birçok kişinin müfredat değiştirilmesi, daha çok robotik,kodlama, 

yapay zeka gibi konuların eklenmesi gerektiğini düşündüğünü görüyoruz.3 kişi ise farklı 

noktalara değindiğini görüyoruz.  

 

3.7. BÖTE bölümlerine sizce neden ihtiyaç var? 

 

Çizelge 9. Neden ihtiyaç var 

Kodlar F % 

Gelişen teknoloji 

sebebiyle 

5 50 

BÖTE mezunları 

nitelikleri sebebiyle 

4 40 

İçinde bulunduğumuz 

pandemi süreci sebebiyle 

1 10 

 

Gelişen teknoloji yüzünden ihtiyaç olduğunu düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte bilişime verilen önemin arttığını 

düşünüyorum.Eğitimde uzaktan eğitim yaygın olarak kullanılmaya başlandı.Ayrıca 

kodlama eğitimine önem arttı.Kodlamaya ve eğitimde bilişimin kullanılması bu kadar 

artmışken bize gereken ihtiyacın artacağını düşünüyorum.” (N1) 

“BÖTE bölümünü şöyle görüyorum.Teknoloji çağında yaşıyoruz.Çocuklarımıza çok 

küçük yaşlardan kodlama eğitimi verilmeli.Bunun içinde BÖTE’ye ihtiyaç var. Özel 

okullara bakarsak ana okulundan başlayan bir kodlama eğitimi var.Devlette de bunun 

olması iyi olur.Yurt dışındaki ülkere baktığımızda kodlama eğitimini ne kadar çok faydalı 

olduğu görülüyor.Teknoloji çağında yaşıyoruz.Teknoloji önemli bir yerde ve bizimde 

BÖTE’yi önemli yerlere taşımamız gerekiyor.Ders sayılarınında artması gerektiğini 

düşünüyorum.” (N7) 

“Adı üzerinde bilgisayar ve öğretim  teknolojileri eğitimi. Bu günümüzde gelişen 

teknolojiye ayak uyduran bölümlerden birisi.Hele ki eğitim alanında öncülük eden bir 

bölüm. Diğer alanlarında ihtiyaç duyduğu en azından bu beceriyi kazanması gereken bir 

alan. Bu yüzden böte bölümlerinde eğitimi daha iyi daha kaliteli bir hale getirmek için 

ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” (N9) 

 

Böte mezunlarının nitelikleri yüzünden ihtiyaç olduğunu düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

 

“BÖTE bölümü bilgisayar öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra ilk ve orta öğretim 

müfredatında ders olarak okutulan diğer alanlara öğretim teknolojileri desteği 

geliştirmesine yönelik personel yetiştirmek olmuştur. Yani yeni teknolojilerin eğitimde 

verimli bir şekilde kullanabilmek için BÖTE bölümüne ihtiyaç vardır.” (N3) 

“Bir BÖTE’ci sadece öğretmen olarak yetişmez.Bir BÖTE’ci öğretmen öğretmen arası 

,öğretmen öğrenci arası, günümüz teknolojilerini çocuklara yansıtma açısından 

olsun,müfredaatdaki konuları aktarma açısından olsun,bunları yansıtmadan olsun bir 

BÖTE’ciye her zaman ihtiyaç vardır.” (N4) 
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“BÖTE bölümlerine şu şekilde ihtiyaç var.Biz öğretmen olabilmenin yanında alanımız 

geniş olduğu için eğitim uzmanı,eğitim teknoloğu ,öğretim tasarımcısı olabiliyoruz. 

Bunların eğitimini aldık.Uzaktan eğitim konusunda eğitim aldık.Bu konularda eksiklik 

olacağını düşünüyorum.Eğitim açısından bakarsakta zaten bilgisayar öğretmenliğinin 

olmaması tartışılamaz.Biz eğitimin içinde olduğumuz için dışardan bakan birine göre 

biraz önce saydığım öğretim tasarımcılığını dışarıdan bakan birisine göre daha iyi 

yapabiliriz.Ayrıca öğretmenliğin dışında teknoloji konusunda diğer öğretmenlerin 

teknolojik konularda donanımın yetersiz olmasından dolayı herhangi bir teknik desteğe 

ya da bilişim alanın bir desteğe ihtiyaç olduğu zaman bunu dışarıdan karşılamak zorunda 

kalıyorlar.” (N6) 

“BÖTE bölümü mezunları sadece bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeni değil 

aynı zamanda birer eğitim teknoloğudur aynı zamanda öğretim teknolojisi uzmanıdır. 

Veya uzaktan eğitim alanında gerekli eğitimleri almış kişilerdir.Şuan yaşadığımız 

süreçler gösteriyorki bunu çok bariz bir şekilde hissettiriyor ki BÖTE bölümü 

öğretmenleri atamaları yapılmadığı için yeterli sayıda olmadığı için çoğu okulumuzda 

veya şuan ki uzaktan eğitim sistemlerinde sorunlar yaşanmaktadır.Bu günümüzdeki en 

büyük sorunu açığa çıkarmaktadır.Aynı zamanda eğitsel yazılım geliştirilebilir veya 

eğitsel oyunlar tasarlayabilir BÖTE mezunları bundan dolayı eğitime bu faktörlerden 

dolayı etki edebileceğinden kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” (N8) 

 

İçinde bulunduğumuz pandemi durumu yüzünden ihtiyacın arttığını söyleyen kişinin görüşü 

şöyledir: 

“Okulların kapalı olduğu şu dönemde BÖTE ye neden ihtiyaç olduğunun farkına 

varıldığını düşünüyorum.” (N2) 

 

3.8. BÖTE bölümlerinin öğrenci alımı hangi puan türünden yapılmalıdır?(Söz-Ea-Say) 

 

Çizelge 10. Puan türü tercihi 

Kodlar F % 

Eşit Ağırlık 5 50 

Sayısal 3 30 

Sözel 1 10 

Yetenek Sınavı 1 10 

 

Eşit ağırlık puan türünden alım yapılması gerektiğini düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“ Bence eşit ağırlıktan yapılmalıdır.Mf den alım yapıldığında öğrenciler mühendislik 

bölümlerini tercih ediyor.Eşit ağırlık olması daha mantıklı.” (N3) 

“Eşit ağırlık puan türüne dahil edilmelidir.Bunun sebebi olarak hem matematiğin hemde 

sözelin bölüme uygun olduğunu düşünüyorum.” (N9) 

 

Sayısal puan türünden alım yapılması gerektiğini düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Sayısal üzerinden alınmalı.Genel olarak mantıksal işlemlere dayandığı için sayısal 

olmalı.” (N6) 

“Sayısaldan alım yapılmaya devam edilmeli.” (N2) 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 87 
 

Sözel puan türünden alım yapılması gerektiğini düşünen kişinin görüşü şöyledir: 

“ Bence sözelden alınmalı.Nedeni ise şuan ki puan türünden alım yapılması bölümü 

bitiren birşey. O puanları alan öğrenciler BÖTE’yi tercih etmiyor.” (N4) 

 

Yetenek sınavı ile alım yapılması gerektiğini düşünenlerin görüşleri: 

“Bölüme öğrenci alımı konusunda yetenekten alınmasını isterdim. Matematik önemli 

ama bilgisayarın ilgi işi olduğunu düşünüyorum.” (N5) 

 

3.9. BÖTE bölümünün tanıtımı ve görünürlüğü sizce nasıl? 

 

Çizelge 11. Tanıtım ve görünürlük 

Kodlar F % 

Kötü durumda ve 

yeterli değil 

9 90 

Eskiye göre daha iyi 1 10 

 

Kötü durumda ve yeterli olmadığını söyleyenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bence çok kötü durumda.İnsanlar BÖTE'nin ne olduğunu bile bilmiyor.Söylediğimiz 

zamanlarda ne iş yapıyor siz bilgisayar söküp takıyor musunuz olarak biliniyor.Tanıtım 

arttırılmalı ve değerinin insanlara anlatılması gerektiğini düşünüyorum.” (N1) 

“Bence berbat.Bunun nedeni benim kendi gördüklerimden ve araştırmalarımdan yola 

çıkara söylüyorum.Eğitim bilimlerinde yer alan öğretmenler BÖTE’cilerin derslerine göz 

dikmiş durumda. BÖTE de bulunan öğretim elemanlarının bu konulara karşı çıktığı 

söylenemez.Ve BÖTE bölümünün tanıtımı yapamıyorlar.Sadece bilgisayar olarak 

tanımlıyorlar.Bu kesinlikle yanlış.Öğretim teknolojilerini yutuyorlar.” (N4) 

“Bence BÖTE bölümünün görünürlüğü ve tanıtımı dışarıdaki öğretmenlere göre sadace 

bilgisayardan ibaret.İsim olarak BÖTE’yi çoğu insan anlamıyor.Ve bir açıklama 

bekliyorlar.Tanıtımın çok yapılmadığını ve bunu seçecek seviyedeki öğrencilerin bile 

çoğunun bilmediğini düşünüyorum.” (N6) 

“Bence yeterli değil.Bunun için daha çok adımlar atılmalı. BÖTE bölümü adına daha çok 

tanıtımlar reklamlar ve görünürlüğünü daha  öne atıp teknolojiye ayak uydurmamız ve 

çocuk yaşlarda eğitime başlamamız gerekiyor.” (N7)  

“Bölümün tanıtımı ve görünürlüğünü açıkçası yetersiz buluyorum.Buna da öncelikle 

eğitim sürecinde, 4 yıllık eğitim boyunca hangi eğitimlerin alınacağı öğrencilerin ya da 

diğer bir ifade ile öğretmen adaylarının hangi eğitimleri tamamlayacağı belirtilmesi 

gerekiyor.Ve iş dünyasında nerelerde yer alabileceğinin açık bir şekilde bahsedilmesi 

gerekiyor.” (N8) 

 

Eskiye göre daha görünür olduğunu düşünen kişinin görüşü şöyledir: 

“Bence geçen yıllara göre ve bu kapatılma olayından dolayı  insanların daha fazla bilgi 

sahibi olunduğunu ve daha fazla gördüğünü düşünüyorum BÖTE bölümünü.” (N9) 
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3.10. Bölümün tanıtımı ve görünürlüğünü arttırabilecek neler yapılabilir? 

 

Çizelge 12. Bölüm kapatılmasına karşı ilk duygu 

Kodlar F % 

Okullar ile ortak proje ve 

çalışmalar 

3 30 

Bölümün tam olarak 

açıklanması 

2 20 

Akademisyenlerin bölüme 

sahip çıkması 

1 10 

Desteğin arttırılması 1 10 

Kodlamaya daha çok 

ağırlık verilmesi 

1 10 

Atama sayısının 

yükseltilmesi 

1 10 

Müfredat ve iş imkanları 1 10 

 

Okullar ile ortak proje ve çalışmalar yapılması gerektiğini düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Okulda öğrencilerle önemli projeler tasarlayarak bu projeler ile ses 

getirilebilir.Velilerin içinde olduğu etkinlikler düzenlenerek tanıtımın arttırılabileceğini 

düşünüyorum.” (N1) 

“Bölümün tanıtımı kısa film,animasyon,poster, robotik kodlama gibi benzer projeler ile 

ön plana çıkarılabilir.Tüm lisere yayarak, liselerde ki öğrencileri 

yönlendirebilir.Üniversite bunun için etkinlikler yapabilir.” (N5) 

“Bence yapılması gerekenler ilkokul seviyesinde ve ortaokul seviyelerinde yapılacak 

uygulamalar çalışmalar,reklamlar ,festivaller,oyunlar ve mesela yarışmalar ile ön plana 

çıkarabiliriz.Aynı zamanda yapılacak ders saati arttırılması ile öne çıkarabiliriz.” (N7) 

 

Bölümün tam olarak açıklamasının yapılması gerektiğini düşünenlerin görüşleri şöyledir: 

“Bölümümüz bir açıklamasını yapmalıyız.Yani içerik olarak neleri öğreniyoruz.Nelere 

yetkinliğimiz var.Mezun olunca nerelerde çalışabiliyoruz ne işler yapabiliyoruz bunları 

anlatmamız lazım.Bu konuda birlikte hareket etmemiz gerekir.Daha sonrasında en 

önemliside devlet desteği gerekiyor.Belki çağ uygun içerik üreterek yeni yazılımlar 

yaparak bu görünürlüğü sağlayabiliriz. Bölüm kapandı ama belkide değişik bir isim ve 

içerik ile devamı sağlanabilir.” (N6) 

“Bölümün görünürlüğü ve tanıtımı  arttırmak adına gerekli bilgilerin tam manası ile 

açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim boyunca,eğitim süreci boyunca bir 

öğretmen adayı nelerle karşılaşabileceğini kesinlikle bilmeli. Ve eğitim tamamlandıktan 

sonra iş dünyasında ben yerimi nasıl alırım sorusuna açıklık getirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” (N8) 

 

Akademisyenlerin bölüme sahip çıkması gerektiğini düşünen kişinin görüşü şöyledir: 
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“Tanıtım için öncelikle akademik,BÖTE bölümünde yer alan akademisyen hocalarımızın 

bölüme sahip çıkması gerekiyor. BÖTE bölümüne alımın mühendislikten daha düşük 

olması gerekiyor.” (N4) 

 

Desteğin arttırılması gerektiğini düşünen kişinin görüşü şöyledir: 

“Günümüz teknolojilerinin gelişmesi ile ilişkilendirilerek böyle bir bölümün olduğunu ve 

böyle bir bölüme ihtiyaç olduğunu ve bu tip bölümlere daha fazla desteğin verilmesi 

sağlanılabilir.” (N9) 

 

Kodlayama daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini düşünen kişinin görüşü şöyledir: 

“Kodlamaya ağırlık verilmeli ve bu süreçte daha aktif olunmalı.” (N2) 

 

Atama sayısının yükseltilmesi gerektiğinin düşünen kişinin görüşü şöyledir: 

“Önce atama sayısının yükseltilmesi ve BÖTE bölümlerinin tekrar açılması gerektiğini 

düşünüyorum. Yoksa böyle giderse çok fazla gelişebileceğini düşünmüyorum.” (N10) 

 

Müfredat ve iş imkanlarının değiştirilmesi gerektiğini düşünen kişinin görüşleri şöyledir: 

“Öncelikle bölümün müfredaatının teknik dersler bakımından biraz daha genişletilmesini 

düşünüyorum.Ayrıca bölümün sunduğu iş imkanları öğrencilere aktarılmalı.Ve yeni iş 

imkanları için çalışmalarında olması gerektiğini düşünüyorum.” (N3) 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 

Bu araştırmada BÖTE bölümünden mezun olan öğrencilerin bölümün kapatılması ve bölümün 

tanıtımı hakkında olan görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgular 

doğrultusunda şu sonuçlar çıkarılmıştır: 

 

Mezunların bölüm kapatılmasına ilişikin duygularına baktığımızda yarısının üzüldüğünü 

görüyoruz. %20’lik bir kısım ise alttan öğrenci gelmeyeceği ve atamaların kolaylaşacağını 

düşündüğü için başta üzülsede daha sonra mantıklı olarak kabul ediyor. Yine %30’luk bir kısım 

ise çok fazla sayıda öğrencinin mezun olmasından dolayı oluşan atama sıkıntısının bölümü 

kapatmaya götüreceğini düşündüğü için şaşırmadığını belirtiyor. %10’luk kısım ise hiç birşey 

hissetmediğini ifade ediyor. 

 

Bölümün kapatılmasının mezunlarda gelecek kaygısına yol açmadığını görüyoruz. %80 gibi bir 

oranla bu soruyu hayır olarak yanıtlıyorlar. Hayır olarak yanıtlamalarındaki başlıca sebeplerin 

şunlar olduğunu ifade ediyorlar: Bir BÖTE’cinin çalışabileceği alanların fazla olması sebebiyle 

edinmiş oldukları bilgi ve birikimin sistemde kendilerine her zaman iş bulacağını düşünüyorlar. 

Ayrıca bölüm kapatılmasının atamaları daha kolaylaştıracağını düşünüyorlar. BÖTE’cilerin 

öğretim tasarımcısı, eğitim teknoloğu, robotik kodlama, kodlama ve uzaktan eğitim gibi 

alanlarda donanımlı olması sebebi ile bir çok sektörde çalışabileceğinden dolayı % 60’lık bir 

kısım için iş bulmaya yönelik düşüncelerin değişmediğini görüyoruz. 
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Bölümün kapatılması kararının doğru karar olduğunu düşünenler %40, kısmen doğru karar 

olduğunu düşünenler ise % 20’lik kısmı oluşturarak toplamda yüzde 60’ının bu kararı doğru 

bulduğunu görüyoruz. Başlıca sebepler olarak bölümdeki atamaları ve bölümün çok mezun 

vermesi olarak görüyoruz. Yanlış olduğunu düşünen %40 ise içinde bulunduğumuz teknoloji 

çağında yeni nesilin bilgiye ulaşmada ve bunu kullanmada bir yönlendiriceye ihtiyaç 

duymalarından dolayı bölümün kapatılmasının yanlış olduğunu düşündüklerini görüyoruz. 

Yine içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan eğitimde yaşanan 

aksaklıklarda ve öğretmen ihtiyaçlarınında bölümün kapatılmasının yanlış bulunduğu ifade 

ediliyor. 

 

Bölümü tercih ettikleri için pişmanlık duyup duymadıklarını sorduğumuzda %70 gibi yüksek 

bir oranda mezunların pişmanlık duymadığını görüyoruz. Bölüm kapatılması yerine başka bir 

uygulama olsaydı ne olurdu diye sorğumuzda %70’ inin müfredatın değiştirilmesini söylediğini 

görüyoruz. Müfredatın daha genişletilmesi gerektiğini ve daha çok robotik, kodlama, yapay 

zeka gibi konuların eklenmesi gerektiğini düşündüklerini görüyoruz. Geriye kalan yüzde 30 ise 

öğrenci sayısının azaltılması, köklü üniversitelerde devam edilmesi gibi görüşler ortaya koydu. 

 

BÖTE bölümlerine neden ihtiyaç olduğunu sorduğumuzda  çoğu kişinin gelişen teknolojileri 

genç neslin etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi, ayak uydurabilmesi için BÖTE bölüme 

ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanında BÖTE mezunlarının bir çok alanda nitelikli 

eğitim almış olmasıda bu ihtiyaca sebep olarak gösterildi. Yine içinde bulunduğumuz pandemi 

sürecinde çok sayıda kullanılmaya başlayan uzaktan eğitim konusuda okulların BÖTE’cilere 

ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade ettiler. 

 

Katılımcıların yarısı bölüm alım yaparken puan türünün eşit ağırlık olması gerektiğini, 

%30’unun ise olduğu gibi sayısal devam etmesi istediğini görüyoruz. Eşit ağırlıktan tercih 

yapılmasını isteyenlerden bazıları, sayılsaldan tercih yapıldığında öğrencilerin mühendislik 

bölümlerini tercih etmeleriden dolayı kontenjanların dolmadığını bildirmişlerdir. 

 

Katılımcaların büyük bir çoğunluğunun bölüm tanıtımını yetersiz bulduğu ortaya çıkmıştır. 

Öncelikle bölümün neler yapabildiğinin bilinmeyişi, öğrencilerin iş imkanlarının farkında 

olmaması, diğer bölümlerin BÖTE bölümü üstünde baskı yaptığını, ortaokullar ve ilkokullar 

ile çalışmaların az kaldığı gibi görüşler ortaya sunuluyor. 

 

Bölüm tanıtımı ve görünürlüğü arttırma fikirlerinde ortak kodlar çıkmamıştır. Bir çok farklı 

görüş katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Lise ve ortaokullar ile ortak projelerin olması, 

bölümün ne iş yaptığının tam olarak açıklanması , akademisyenlerin bölüme sahip çıkması, 

kodlama eğitiminin arttırılması, bölüme verilecek desteğin arttırılması, atama sayılarının 

iyileştirilmesi gibi bir çok fikir belirtilmiştir.  

 

Bu konular ile ilgili olarak araştırmacı ve uygulayıcılara şu öneriler sunulabilir: 

1. Üniversite öğrencilerinin gördükleri müfredatın değiştirilmesi 

2. Lise ve Ortaokullar ile ortak projeler yapılması 

3. Bölümün puan türünün değiştirilmesi 
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4. Atamaların kolaylaştırılmasının sağlanması 

5. Bölümün ve bölümden mezun olan öğrencilerin neler yaptığının açıklanması. 

6. Velilerde ve yetkili kurumlarda oluşan  çocuklarımız zaten bilgisayarı öğrenerek okula 

geliyor algısının değiştirilmesi 

7. Bölüme emek vermiş akademisyenlerin bölüme sahip çıkması. 

 

. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında ortaokul 5. ve 6. 

sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

dersinin müfredatına ilişkin bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüş ve deneyimlerini ortaya 

koymaktır. Konu ile ilgili alanyazın tarandığında önceki yapılan çalışmaların daha çok 2018 

yılından önceki bilişim teknolojileri dersinin müfredatına yönelik olduğu görülmüştür. Bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin dersin müfredatının uygulamasında karşılaştıkları zorluklar, 

müfredatın öğrenci seviyesine uygunluğu, haftalık ders saatinin yeterli olup olmadığı, teknik 

alt yapısı olmayan okullarda mevcut müfredatın uygulanabilirliği, ders müfredatının sınıf 

ortamında uygulanabilirliği, fırsat eşitliği bakımından müfredatın uygunluğu, ders müfredatının 

çağa daha uygun hale getirebilmek için ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği sorularına 

cevap aranmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni 

benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı görüşme etkinlikleri COVID-19 pandemi 

sürecindeki kısıtlamalardan dolayı e-posta yoluyla yapılmıştır. Çalışma grubu 10 katılımcıdan 

(5 erkek 5 kadın) oluşmaktadır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde tümevarımsal analiz 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları beş ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar; 

okullardaki teknolojik ve fiziki alt yapı imkanları, müfredatın eksiklikleri ve eklenmesi gereken 

konular, öğrencilerin soyut düşünme becerileri, öğrencilerin derse olan ilgi ve tutumları ve 

haftalık ders saati olmuştur. Öğretmenler en büyük sorun olarak okullardaki fiziki ve teknolojik 

alt yapının yeterli olmadığını belirtmiştir. Dersin uygulamalı bir ders olmasından dolayı 

okullarda tam donanımlı ve yeterli sayıda teknolojik bilgisayarları bulunan, fiziki şartları uygun 

bilişim teknolojileri sınıflarının olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çağın gereği olarak, 

robotik kodlama, Arduino ile programlama ile grafik ve tasarım konularının müfredata 

eklenmesi gerektiği katılımcılar tarafından önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Bilişim teknolojileri, Ortaokul, Müfredat, Öğretmen görüşleri 

 

 

INVESTIGATION OF ICT TEACHERS' OPINIONS ON THE CURRICULUM OF 

ICT AND SOFTWARE COURSE IN SECONDARY SCHOOLS 

 

Abstract  

The aim of this study is to reveal the opinions and experiences of the ICT teachers regarding 

the curriculum of ICT and Software course, which was added as a compulsory course in the 5th 

2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-3276-7172  
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and 6th grades by the Turkish Ministry of Education in 2018. The related literature review 

showed that previous studies were mostly focused on the course curriculum before 2018. The 

study looked for answers to such issues: the difficulties that ICT teachers face in the 

implementation of the curriculum, the suitability of the curriculum to the level of the student, 

whether the weekly course hours are sufficient, the applicability of the current curriculum in 

the schools, the suitability of the curriculum in terms of equality of opportunity, and making 

the course curriculum more suitable for this era. The study was designed as a phenomenological 

research within the qualitative research context. A semi-structured interview form was prepared 

as a data collection tool.  Interview activities were made via e-mail due to the restrictions in the 

COVID-19 pandemic process. The study group consists of 10 participants (5 male and 5 

female). Inductive analysis technique was used to analyze the data collected from the 

participants by e-mail. Finding were categorized under five themes: technological and physical 

infrastructure facilities in schools, the deficiencies of the curriculum and the issues to be added, 

students’ abstract thinking skills, students’ attitude and interest in the course, and weekly lesson 

hours. Teachers stated the inadequacy of physical and technological infrastructure in schools 

as the biggest problem. They stated that since the course is an applied course, there should be 

information technology classes in schools with fully equipped and sufficient number of 

technological computers and suitable physical conditions. As a requirement of this era, it was 

suggested by the participants that robotic coding, programming with Arduino, graphics and 

design should be added to the curriculum. 

Keywords: ICT, Secondary school, Curriculum, Teachers’ opinions 

 

1. GİRİŞ   

 

1.1. Problem Durumu 

 

İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, bilişim teknolojilerinin hayatın her yerinde 

karşılaşır olmamız, hızla gelişen ve daha etkin hale gelmesi sebebiyle bireylerin bilişim 

teknolojilerini kullanmayı mecbur kılmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımının 

kavranmasında kritik zaman ilkokul ve orta okul çağlarıdır, yani bu yaşlar kritik seviyedir. 

Bilişim teknolojileri ve özellikle yazılım konusunda bazı kavramların lise yıllarında veya daha 

sonrasında öğrenilmesi geç kalınmıştık ve kritik dönemin aşılması olarak nitelendirilmektedir, 

kritik dönem başarılı atlatılmadığı taktirde üzerine yeni bilgilerin eklenmesi zorlaşmaktadır. 

Örneğin lise çağına kadar hiç bilgisayar kullanmammış bir kişinin etkili bilgisayar kullanması 

beklenemez, başka bir örnek liseye kadar algoritma tasarlamamış birinin bir anda algoritma 

tasarlamayı öğrenmesi çok zordur, öğrenmesi uzun zaman almaktadır hatta bazen okul bitmiş 

olduğunda dahi birey algoritma tasarlayamamaktadır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 

pandemi süreci  bilişim teknolojilerinin önemini daha belirgin bir hale getirmiştir. Etkin ve 

bilinçli bir bilişim teknolojisi kullanımı orta okul seviyesinde  alınacak eğitim ile mümkün 

olmaktadır. Yaşadığımız çağın dijital bir çağ olması sebebiyle tüm bireylerin bilişim 

teknolojilerini etkin ve bilinçli kullanması çağın gereği olmuştur. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerinin orta okul 5. ve 6. sınıflarda bilişim 

teknolojileri ve yazılım dersi ile ilgili deneyimlerini ortaya çıkartmaktır.  Dersin müfredatının 

uygulanmasında karşılaştıkları zorluklar, müfredatın öğrenci seviyesine uygunluğu, haftalık 

ders saatinin yeterli olup olmadığı, teknik alt yapısı olmayan okullarda mevcut müfredatın 

uygulanabilirliği, ders müfredatının sınıf ortamında uygulanabilirliği, fırsat eşitliği bakımından 

müfredatın uygunluğu, ders müfredatının çağa daha uygun hale getirebilmek için ne gibi 

düzenlemeler yapılması gerektiği sorularına cevap aranmıştır. 

 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Bu araştırmanın önemi bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dersin müfredatına ilişkin 

düşüncelerini ortaya koymaktır. Konu ile ilgili literatür tarandığında önceki yapılan 

çalışmaların daha çok 2018 yılından önceki bilişim teknolojileri dersinin müfredatına yönelik 

olduğu görülmüştür. Müfredatın eksik yönlerinin tespiti, teknolojik alt yapısı ve donanımı 

olmayan okullarda mevcut müfredatın uygulanabilirliği, eklenmesi gereken yeni konuların 

neler olduğu gibi bir çok konularda ilgili kişilere  ışık tutacağı ve literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

1.4. Araştırma Soruları 

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi müfredatı sınıf ortamında uygulanabilme seviyesi 

nasıldır? 

Müfredatın uygulanmasında karşılaşılan zorluklar nelerdir? 

Müfredata eklenmesi gereken konular nelerdir? 

Teknolojik altyapısı olmayan okullarda mevcut müfredata göre ders işlenebilir mi? 

Öğrencilerin fırsat eşitliği bakımından müfredat uygunmudur? 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

• Bu araştırmanın veri toplama etkinliği COVID-19 pandemisi sürecinden dolayı uzaktan 

olarak yapılmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

  

2.1. Bilişim Teknolojileri 

Literatürde çok fazla tanım bulmakla beraber genel olarak bilişim teknolojileri elektronik 

platform üzerinde bilginin üretilmesi, işlenmesi, sonuçlandırılması, dönüştürülmesi, ve 

depolanmasını sağlayan teknolojilerdir. 
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Öğüt (2003)’e göre “bilgisayar ve iletişim teknolojilerini (donanım), verileri yönetim açısından 

yararlı üst bilgi ve üst bilgilere dönüştürme yöntemlerini (yazılım) kapsayan bağlantılı ve 

etkileşimli teknolojilerdir” (s. 282) 

Uzunboylu (2011) “bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla 

bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve 

bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir” (s. 328). 

Bingöl-Meşe (2010)’ye göre “bilgi, iletişim ve teknoloji kavramlarının biraraya gelmesi ile 

oluşan bilginin iletişimi, işlenmesi, saklanması, alt yapıları ve teknolojileri ile günümüzün 

elektronik ve haberleşme alanındaki bilgisayar teknolojileridir” (s. 10). 

 

 

2.1.1 Yazılım 

 

Yazılım günlük hayatta var olan problemi bilgisayarın diline aktarmak için programlama dili 

aracılığı ile yazılan komut kümesidir. Günümüzde üzerinde yazılım yüklü olmayan bilgisayar 

sadece bir elektronik vazifesindedir. Bilgisayarı işlevsel, kullanılabilir ve fonksiyonel yapan 

özellik yazılımdır. Gülbahar, Kalelioğlu ve Karataş (2017)’a göre yazılım, bilgisayar 

donanımlarının kontrolünü sağlayan komutlar bütünü olarak tanımlanabilir. Wang (2008) 

yazılım, bir problemin çözümü için adım adım bilgisayar ne yapması gerektiği konusunda 

verilen talimatlar kümesidir. 

 

2.2 Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Eğitimi 

Ülkemizde bilgisayar ve internet erişiminin okullara getirilmesi, öğretmenlerin bilişim 

teknolojilerini kullanmalarına yönelik eğitilmesi ve bilişim teknolojilerinin eğitim sistemi ile 

bütünleşmesi çalışmaları 1997 yılından bu güne sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ilk 

kez 1998 yılında seçmeli bilgisayar dersini ilköğretim okullarında temel bilgisayar 

okuryazarlığının kazandırılması amacıyla müfredata dahil etmiştir. 1998-2013 yılları arası 

dersin isminde ya da öğretim programında sıklıkla değişiklikler yapılmasına rağmen ders hep 

seçmeli dersler arasında yer almıştır. Öztürk ve Yılmaz (2011) dersin seçmeli statüsünün dersin 

pedagojik değerine yansımasını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmiş ve dersin seçmeli 

oluşunun pedagojik açıdan birçok olumsuzluğa neden olduğunu vurgulamıştır. Dersin seçmeli 

oluşu derse verilen önemi azaltmaktadır. Sadece bilişim teknolojileri sınıfı olan okullarda 

dersin seçilebilmesi de bu alandaki eğitimin ülkemizde yetersiz kalmasına neden olmuştur. 

2012-2013 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Sisteminde yaptığı önemli 

değişikliklerle beraber Ortaokulların programına Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

Dersi konulmuş ve Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi kademeli olarak kaldırılmıştır. Yeni 

dersin adı çok büyük bir değişikliğe uğramamış gibi görünmesine rağmen, dersin içeriği, 

öğretim yaklaşımı ve uygulama şeklinde büyük değişiklikler olmuştur. 2013 yılı sonunda Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ders çizelgesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

ortaokul 5. ve 6. sınıflarda zorunlu 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak yer almıştır. Dersin 

zorunlu hale getirilmesinin ardından seçmeli ders için hazırlanan öğretim programı 

değiştirilmemiş aynen uygulanmaya devam edilmiştir . 

İçinden bulunduğumuz eğitim-öğretim yılı itibariyle orta okul 5.ve 6. Sınıflarda zorunlu ders 

olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin müfredatı MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 
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12/09/2018 tarih ve 123 sayılı kararına göre belirlenmiştir ve orta okullarda hali hazırda 

uygulanmaktadır. Mevcut müfredat ünite temelli olarak hazırlanmış olup 5.ve 6.  Sınıflarda 

bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim araştırma ve işbirliği, ürün oluşturma, problem 

çözme ve programlama üniteleri olmak üzere 5’er üniteden oluşmaktadır.(Milli Eğitim 

Bakanlığı Müfredat, 2018). 

Yeni müfredatın konuları incelendiğinde dönemlik olarak ders süresi bakamında en büyük 

ağırlık %50 ile  Problem Çözme ve Programlama  ünitesine verilmiştir, öğrencilerin erken yaşta 

programlamanın temel becerilerine öğrenmeleri açısından yerinde bir uygulama olmuştur. 

Temel programlama becerilerinin kazanma orta okul çağlarında olması gerekmektedir, ileri ki 

yaşlarda verilecek programlama eğitiminde  kazanımları gerçekleştirme oranları ve  

gerçekleştirme  hedefleri zorlaşmaktadır. Görsel 1’de Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullarda okutulan bilişim teknolojileri dersinin yıllara göre değişimi gösterilmiştir.  

 

Görsel 1. Türkiye’de yıllara göre bilişim teknolojileri öğretimi 

 

 

2.3 YÖNTEM 

 

2.3.1. Araştırma Modeli 

 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni benimsenerek 

gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim, “deneyimlenen olguların belli bir kişi ya da kişiler için anlamı, 

1997
•4-8. Sınıflarda Haftalık Bir-İki Saat Seçmeli Ders

1998
• Seçmeli Bilgisayar Dersi 4-5-6-7-8. Sınıflar Öğretim Programı

2005

•1-8. Sınıflarda Haftalık Bir Saat Seçmeli Ders

•Notla Değerlendirme Kaldırıldı

2006
•İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

2007

• 4-5. Sınıflarda Haftalık İki Saat Seçmeli Ders

• Diğer Kademelerde 1 Saat Seçmeli Ders

2010
•6-8. Sınıflarda Haftalık Bir Saat Seçmeli

2012

•Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve

•Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

2013

•5-6. Sınıflarda Haftada İki Saat Zorunlu Ders

•7-8. Sınıflarda Haftada İki Saat Seçmeli Ders
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yapısı ve özü nedir?” (Christensen, Johnson ve Turner, 2015) sorusuna cevap arayan bir nitel 

araştırma yaklaşımıdır. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 

toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak 

mümkündür. (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39) 

 Bu araştırmada Bilişim Teknolojileri öğretmenlerin deneyimleri onlarla yapılan görüşmeler 

sonucunda anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın deseni Görsel 2’de gösterilmiştir 

 

Görsel-2 Araştırma Süreci 

 
 

 

2.3.2. Çalışma Grubu 

Yapmış olduğum araştırmada katılımcılar maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla 

belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik yöntemi, incelenen olay veya olguyla ilişkili çok sayıda 

farklılığı kapsayan ana temaları keşfetmek ve tanımlamayı amaçlamaktadır (Baltacı, 2018) 

.Katılımcılar kırsal köy okulu, il merkezi, ilçe merkezi okullarından seçilmiştir,4 farklı ilde 

görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinden görüşler alınmıştır. Katılımcıların 5 Kadın 

5 Erkek öğretmenler olup her binin en az 5 yıllık ders verme  deneyimi ve tecrübesi 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerine yer verirken kod olarak öğretmenlerin kendi isimleri 

kullanılmıştır. Feride, Yasin, Recep gibi. 

 

2.3.3. Veri Toplama Aracı   

Araştırmanın verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklenmesi ile 

seçilmiş katılımcılardan bireysel görüşme yoluyla bilgiler toplanabilir(Patton, 2014). Araştırma 

yapılırken koronavirüs salgını kısıtlamaları sebebiyle görüşmeler yüz yüze yapılamamıştır. 

Katılımcı öğretmenlere sorular e-posta , whatsapp gibi işletişim kanllarından gönderilmiş olup, 

cevaplarda aynı şekilde alınmıştır. Görüşme soruları bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

eğitiminde uzman akademisyen ile paylaşılmıştır. Uzmanın geri bildirimleri sonucunda oluşan 

sorular şunlardır: 

 

•Desen:Fenomenoloji

•Fenomen:BTY dersi

•Amaç:BTY dersi 
müfredatını incelemek

Desen

•Maksimum 
çeşitlilik 
örneklemesi

•10 Bilişim 
Tek.Öğretmeni

•5 Kadın

•5 Erkek

Katılımcılar
• Görüşme

•e-posta

•Tümevarımsal 
analiz

Verilerin 

Toplanması ve Analizi
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1.  Mevcut müfredat 5. Sınıfa kadar hiç bilgisayar görmemiş veya bilgisayara dokunmamış    

olan öğrenciler için uygunmudur? Kısıtları nelerdir? 

2.  Mevcut müfredatın okullarda etkin olarak uygulanabilmesi için öğrencilerin hangi hazır 

bulunuşlukları daha önceden kazanmış olmaları gerekmektedir? 

3.  Mevcut müfredat ile amaç ve hedefler hangi oranda gerçekleştirebilmektedir? Kısıtları 

nelerdir? 

4. Teknik altyapısı ve donanımı bulunmayan okullarda bilgisayar kullanmadan hangi yöntem 

ve etkinlikler ile ders işlenebiliyor? 

5. Teknik alt yapısı olmayan okullarda mevcut müfredatın uygulanabilirlik ve verimliliği 

hangi düzeydedir? 

6. Öğrencilerin algoritma tasarımı ve problem çözümünde karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

Mevcut müfredatın algoritma tasarımı ve problemi algılayabilme konusunda öğrencilerin 

soyut düşünme becerilerine uygunluğu nasıldır? 

7. Öğrencilerin programlama(yazılım) konularında karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Ünite 

sonunda kazanımlar hangi seviyededir? 

8. Mevcut müfredatın etkin uygulanabilirliği açısından haftalık ders saati uygunmudur? 

Kalabalık sınıflarda ders saati konusunda karşılaşılan zorluklar nelerdir? 

9. Öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumları hangi seviyededir? Mevcut müfredat öğrencilerin 

güdülenmesi ve dikkati çekme bakımından yeterli seviyede midir?  

10. Mevcut müfredatın diğer derslere olan katkısı hangi seviyededir? Öğrencilerin internet          

ortamında araştırma ve veri toplamaları açısından müfredat yeterli seviyedemidir?  

11. Şu anda bilişim teknolojileri kapsamında öğrencilere neler kazandırılmalı ve müfredata          

hangi konular eklenmeli? 

 

 

2.3.4. Verilerin Analizi 

 

Katılımcılardan e-posta ile toplanan verilerin çözümlenmesinde tümevarımsal analiz 

tekniğinden yararlanılmıştır. Tümevarımsal analiz, görüşme yoluyla katılımcılardan elde edilen 

verilerin grubun sembolik dünyasını anlamak amacıyla; kodlama yaparak verileri kategorilere 

ayırma, bu kategoriler arasındaki ilişkileri çıkararak tema ve alt temaları oluşturma biçiminde 

betimlenebilir (Patton, 2014). Araştırma elde edilen yazılı veriler okunmuş ve gözden 

geçirilmiştir. Katılımcıların sorulara verdiği cevaplar direk alınarak tema oluşturuluştur. 

Temalara ilişkin bulguların sunumunda katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılara yer 

verilerek bulgulara ilişkin yorumlamalar gerçekleştirilmiştir. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 
Çizelge 1. Katılımcıların cinsiyeti. 

Demografik 

değişken/düzey 

F % 

Erkek  5 50 

Kadın 5 50 
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3.1. Mevcut müfredat 5. Sınıfa kadar hiç bilgisayar görmemiş veya bilgisayara 

dokunmamış    olan öğrenciler için uygunmudur? Kısıtları nelerdir? 

 

Çizelge 2. Fırsat eşitliği bakımından müfredatın uygunluğu 

Kodlar F % 

Uygun 5 50 

Kısmen uygun 3 30 

Uygun değil 2 20 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 1.soru olan  “Mevcut 

müfredat 5. Sınıfa kadar hiç bilgisayar görmemiş veya bilgisayara dokunmamış olan öğrenciler 

için uygun mudur? Kısıtları nelerdir? ”Sorusunda öğretmenler arasında ayrışmalar meydana 

gelmiştir öğretmenlerde “kısmen uygun “, ”uygun değil “ ve “uygun” şeklinde cevaplar 

alınmıştır. 

 

İlgili soruya “ Kısmen uygun” cevabı veren öğretmenlerden Mustafa öğretmen ilk üç ünite 

teorik olduğu için bilgisayar çok ihtiyaç duyulmadığını ama sonraki üniteler uygulamalı 

olduğu için öğrencilerin temel bilgisayar kullanımını bilmesi ve okullarda fiziki ve teknolojik 

alt yapıya sahip BT sınıfının olması gerektiğini belirmiştir. 

“Bence mevcut müfredat bilgisayarla ilk kez tanışan 5. Sınıf öğrencileri için kısmen 

uygun. Mevcut müfredatta ilk 3 konudaki kazanımlar teorik olarak öğrencilere 

aktarılabilecekken sonraki konular uygulamaya yönelik. Bu yüzden öğrencilerin daha erken 

yaşlarda bilişim teknolojilerinin temel seviye kazanımlarını elde etmeleri gerekiyor. Ve mevcut 

müfredattaki tüm kazanımların öğrenciye aktarılabilmesi için BT sınıflarının ve yeterli sayıda 

bilgisayarın okullarda mevcut olması gerekmektedir.” (Mustafa Öğretmen) 

İlgili soruya “uygun değil” cevabı veren Helin öğretmen mevcut müfredatın 5.sınıf öğrencileri 

için soyut kaldığını, temel bilgisayar kullanımını bilen öğrenciler için bile ağır olduğunu 

söylemiştir. 

 

 “Mevcut müfredattın bilgisayar kullanmayı temel anlamda bilen bir çocuk için bile ağır 

olduğunu düşünüyorum. 5.sınıf düzeyi çocuklar için fazla soyut kalıyor, kalıcı öğrenme 

oluşturmanın önündeki en büyük engel budur.” (Helin öğretmen). 

 

İlgili soruya “uygun” cevabını veren Şule öğretmen birinci dönem konularının bilgisayarsız 

etkinliklerden oluştuğunu ikinci dönem yazılım kodlama konuları olduğunu ve öğrencilerin 

buna kolayca adapte olduğunu belirtmiştir. 

 

“Genellikle bilgisayarsız etkinliklerden oluşmakta, bu sebeple uygun. 2.DönemScratch 

kodlama programı var ama ona da çok kolay adapte oluyorlar. Bilgisayar hiç kullanmamış 

öğrenciler için herhangi bir kısıtlama yok bence.” (Şule öğretmen) 
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3.2. Mevcut müfredatın okullarda etkin olarak uygulanabilmesi için öğrencilerin hangi 

hazır bulunuşlukları daha önceden kazanmış olmaları gerekmektedir? 

 

Çizelge 3. Hazırbulunurluk 

Kodlar F % 

Temel bilgisayar okur 

yazarlığı 

7 70 

İnce motor becerileri 2 20 

Herhangi bir hazır 

bulunurluk gerekmiyor 

1 10 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 2.soru olan “  Mevcut 

müfredatın okullarda etkin olarak uygulanabilmesi için öğrencilerin hangi hazırbulunuşlukları 

daha önceden kazanmış olmaları gerekmektedir?” İlgili soruya öğretmenlerin geneli aynı 

doğrultuda cevaplar vermişlerdir mevcut müfredatın tüm konuları en temel seviyeden aldığını 

bu konuda sıkıntı yaşanmadığını öğrencilerin ince motor becerileri ve klavye ve mouse 

kullanabilecek kas becerilerinin olmasının yeterli olacağını düşünmektedirler.  

İlgili soruya farklı bir açıdan yaklaşan Cihangir öğretmen görev yaptığı bölge itibariyle ana dili 

Türkçe olmayan çocuklar olduğunu ve bunlar ile zaman zaman ders konusunda sıkın yaşadığını 

belirtmiştir, bu öğrencilerde Türkçe konuşma ve anlama hazır bulunuşluğunun olması 

gerektiğine dikkat çekmiştir. 

“Akademik olarak onlarca hazır bulunuşluk yazılabilir lakin işin pratiğinde yani derslikten 

içeriye girdiğiniz anda karşınızda ince motor kaslarını kullanabilen bir öğrenci kitlesi olması, 

temel matematik becerilerinin ve Türkçe kelime seviyelerinin belli düzeyde olması yeterlidir. 

İnce motor beceriler fare ve klavye kullanımı için elzem olup bu donanımlara çocukların hızlı 

uyum sağlaması açısından elzemdir. İlgili yaş grubunda da bu konuda özel durumlar olmadığı 

sürece herhangi bir hazır bulunuşluk eksikliği olmamaktadır. Türkçe ve matematik konusunda 

da ana dili Türkçe olmayan çocuklar bazen problem yaşamaktadırlar. Bunun yanında bilgi 

hazır bulunuşluğu açısından öğrencilerin günlük hayatta kullanılan teknolojik aletler 

konusunda bilgisinin olması avantaj olup olmaması dezavantaj sağlamamaktadır. “(Cihangir 

Öğretmen) 

 

İlgili soruya farklı bir açıdan yaklaşan Recep öğretmen dördüncü sınıflarda temel bilgisayar 

becerilerinin kazandırılması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

“Bu durumda 4. sınıflarda bilgisayar dersine geçiş kapsamında temel beceriler 

kazandırılmalıdır” (Recep Öğretmen) 

 

3.3. Mevcut müfredat ile amaç ve hedefler hangi oranda gerçekleştirebilmektedir? 

Kısıtları nelerdir ? 
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Çizelge 4. Amaç ve hedefleri gerçekleştirebilme 

Kodlar F % 

Evet  0 0 

Kısmen 6 60 

Hayır 4 40 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 3.soru olan “Mevcut 

müfredat ile amaç ve hedefler hangi oranda gerçekleştirebilmektedir? Kısıtları nelerdir?” 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu hedef ve amaçların BT sınıfı olan teknolojik ve 

fiziki alt yapısı tam olan okullarda istenilen oranda gerçekleştiğine, donanımı olmayan 

okullarda ise çok az oranda gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 

İlgili soruya Cihangir öğretmen farklı bir pencere açarak bazı öğrencilerin interneti telefon ile 

tanıdığına birçoğunun bilgisayar kullanmanın nasıl bir deneyim olduğunu görmeden 

ortaokullardan mezun olduğunu vurgulamıştır 

“Mevcut ders planları ile okulumun bulunduğu köyde öğrencilerin ilgili amaç ve hedefleri tam 

olarak edindiği söylenemez. Çünkü öğrenci ile bilişim ürünleri arasındaki iletişim 

sosyoekonomik ve sosyokültürel problemlerden ötürü çok zayıftır. Örneğin öğrenciler interneti 

telefon ile tanımaktadırlar. Birçoğu bilgisayar kullanmanın nasıl bir deneyim olduğundan 

yoksun olarak mezun olmaktadırlar. Bu sebepten ders planlarında bulunan yazılımların üstün 

körü öğrenildiği gerçeği yadsınamaz”(Cihangir öğretmen) 

 

İlgili soruya Helin öğretmen mevcut müfredatın orta okul öğrencileri için gereğinden fazla 

sıkıştırıldığına deyinmiştir. 

“Mevcut müfredat ortaokul için gerekenden fazla sıkıştırılmış olduğu için amaç ve hedefler 

yeterli düzeyde kazandırılamıyor. “ (Helin öğretmen) 

 

Yasin öğretmen bu soruda farklı bir pencere açmış olup bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde 

liselere giriş sınavında soru çıkmadığı için öğrencilerin derse yeterli önem vermediğini 

vurgulamıştır. 

“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin en önemli sorunu hedef ve amaçların tutarsız 

olmasıdır. Her ne kadar öğretmenler hedeflerinin yıllık planlara yansıtarak düzenleyebiliyorlar 

ise de okullarda bu ders ile en büyük sorun Bilişim sınıflarının olmayışı veya çok yetersiz 

olmasıdır. Çünkü yaklaşık olarak 2008 yılından itibaren okullara bilgisayar sınıfı kurulumu 

yapılmamakta ve sınıfı olanlarda yenilenmemektedir. Okullar kendi imkanları ile veya yardım 

kuruluşları sayesinde bilişim sınıflarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla en önemli kısıtlar; Bilişim 

sınıflarının olmayışı ve çok eski olması, internet alt yapısının yetersiz olması, öğrencilerin 

evlerinde internet ve bilgisayara sahip olma olanaklarının düşük seviyelerde olması ve bu 

dersin liseye giriş sınavlarında çıkmadığı için öğrencilerin bu derse yeterli düzeyde önem 

vermedikleridir denilebilir. (Yasin öğretmen) 

Mustafa öğretmen bazı orta okullarda bilişim teknolojileri ve yazılım dersine branş dışı 

öğretmenlerin girdiğini bu sebepten amaç ve hedeflere istenilen düzeyde ulaşılamadığını 

belirtmiştir. 
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“Mevcut müfredatla, bireylerin bilişim teknolojilerinin doğru, etkili ve güvenli kullanımı, 

Teknolojiyi iletişim ve araştırma amacıyla kullanmaları, bilişim teknolojilerini kullanarak ürün 

geliştirmeleri, bilgi işlemsel düşünme, mantıksal sorgulama, problem çözme ve algoritma 

tasarlama gibi beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Okullardaki fiziki yetersizlikler (BT 

sınıflarının olmaması, Yeterli sayıda bilgisayarın olmaması, vb.) ve bazı okullarda BT 

öğretmenlerinin olmaması sebebiyle amaç ve hedefler istenilen oranda 

gerçekleştirilememektedir. “ (Mustafa öğretmen) 

 

3.4. Teknik altyapısı ve donanımı bulunmayan okullarda bilgisayar kullanmadan hangi 

yöntem ve etkinlikler ile ders işlenebiliyor? 

 

Çizelge 5. Teknik alt yapı 

Kodlar F % 

Akıllı tahta 4 40 

Maket ve poster 1 10 

Videolar 1 10 

Teorik anlatım 4 40 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 4.soru olan “Teknik 

altyapısı ve donanımı bulunmayan okullarda bilgisayar kullanmadan hangi yöntem ve 

etkinlikler ile ders işlenebiliyor?  

Sorusuna öğretmenlerin büyük çoğunluğu aynı doğrultuda cevap vermiştir, Teknik alt yapısı 

olmayan okullarda dersin teorik olarak işlendiği, etkileşimli tahta aracılığıyla sunumların 

öğrencilere aktarıldığını, beyin fırtanası,soru cevap gibi öğretim yöntemlerinin kullanıldığını 

bildirmişlerdir. Yasin öğretmen bu durumun öğrencilerin somut bir şeyler görmediğinden 

dersin soyut kaldığına ve öğrencilerin derse ilgisinin azaldığını, derste sıkıldıklarını belirtmiştir. 

“Teknik altyapısı ve donanımı bulunmayan okullarda öğretmenler teorik kısımları maalesef 

sadece yazdırarak vermekte ama öğrenciler somut bir şeyler görmedikleri için ve uygulama 

yapamadıklarından dolayı onlar için bu ders sıkıcı olabilmektedir. Her ne kadar bazı araç 

gereçler sınıfta tanıtılsa bile uygulamasız olduğu için bu şekilde öğrenme kalıcı olmamaktadır. 

“ (Yasin Öğretmen). 

 

İlgili soruya farklı bir cevap sunan Helin öğretmen kablosuz klavye ve fare setiyle ders saatinin 

yettiği ölçüde az da olsa bazı öğrencilere uygulama fırsatı verdiğini ve konunun kalıcı olmasını 

sağladığını söylemiştir. 

“Bulunduğum okulda BT sınıfı yok çocukların her birine tek tek uygulama yaptırma ihtimalim 

yok, etkileşimli tahta ile sunumlar üzerinden Google iş birliği ile hazırlanan pdf kitaplardaki 

etkinlik sayfalarını tahta üzerinden sunarak; sunuş yoluyla, beyin fırtınası, soru-cevap gibi 

kalabalık sınıflarda uygulanabilecek yöntemleri kullanmanın yanında kablosuz fare ve klavye 

seti ile az da olsa birkaç öğrenciye uygulama fırsatı vererek diğer öğrencilerin de birkaç defa 

uygulamayı izlemesini sağlayarak öğrenmelerini kalıcı hale getirmeye çalışıyorum.” (Helin 

Öğretmen) 
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3.5. Teknik alt yapısı olmayan okullarda mevcut müfredatın uygulanabilirlik ve 

verimliliği hangi düzeydedir? 

 

Çizelge 6. Teknolojik imkânı olmayan okullarda müfredatın verimliliği 

Kodlar F % 

iyi 2 20 

orta 2 20 

düşük 6 60 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 5.soru olan “Teknik alt 

yapısı olmayan okullarda mevcut müfredatın uygulanabilirlik ve verimliliği hangi düzeydedir?” 

İlgili soruya araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu verimlilik ve uygulanabilirlik açısından 

çok düşük veya orta seviyenin altında kalıyor şeklinde cevap vermişlerdir. İlgili soruya Şule 

Öğretmen faklı bir cevap vermiştir dersin müfredatının teknik alt yapısı olmayan okullarda 

verimli olduğunu belirtmiştir. 

“Uygulanabilir, hatta bu program alt yapısı olmayan okullar için hazırlanmış bence”(Şule 

Öğretmen) 

Aynı soruya Helin öğretmende farklı bir cavap vermiştir teknik alt yapı olmasa da etkileşimli 

tahta sayesinde müfredatı etkin uygulayabildiğini ve maksimum seviyede verimlilik aldığını 

belirtmiştir. 

 “BT sınıfı olmamasına rağmen etkileşimli tahta yardımı ile alınabilecek maksimum verimi 

almaya çalışıyorum. “(Helin Öğretmen) 

 

3.6. Öğrencilerin algoritma tasarımı ve problem çözümünde karşılaştıkları zorluklar 

nelerdir? Mevcut müfredatın algoritma tasarımı ve problemi algılayabilme konusunda 

öğrencilerin soyut düşünme becerilerine uygunluğu nasıldır? 

 

Çizelge 7. Müfredatın algoritma tasarımı ve soyut düşünme becerileri açısından yeterlilik durumu 

Kodlar F % 

Yeterli 1 10 

Kısmen yeterli 7 70 

Yetersiz 2 20 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 6.soru olan “.Öğrencilerin 

algoritma tasarımı ve problem çözümünde karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Mevcut müfredatın 

algoritma tasarımı ve problemi algılayabilme konusunda öğrencilerin soyut düşünme 

becerilerine uygunluğu nasıldır?” 

 

İlgili soruya öğretmenler genellikle aynı doğrultuda cevaplar vermiştir. Müfredatın içinde 

bulunan algoritma konularının genel olarak öğrencinin kavrayabileceği seviyede olduğunu 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 104 
 

fakat ileriki aşamalara geçildiğinde teknolojik alt yapı olmayan okullarda kağıt üzerinde 

algoritma tasarlayıp uygulama imkanı olmayınca öğrencilerde derse karşı sönüm meydana 

geldiğini ve dikkatlerinin dağıldıklarını ifade etmişlerdir. Soyut düşünme becerileri açısından 

öğrencilerin eskiye göre orta okula bir yıl erken başladığını bazen sınıflarda yarısının hatta 

yarıdan fazlasında soyut düşünme yeteneğinin gelişmediğine algoritma tasarlama sürecininde 

tamamen soyut düşünceye bağlı olduğunda bazı öğrencilerin algoritma tasarlamakta çok 

zorlandıkları bazılarının basit algoritma tasarlayabildiği ama karmaşıklık biraz artınca 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. Gelişimde bireysel farklılıkların olduğu göz önünde 

bulundurulursa kimi öğrencide soyut düşünme yeteneği bir yıl sonra yani altıncı sınıfta 

gelişebilmektedir.  

Katılımcı öğretmenlerin ortak noktada buluştuğu diğer bir durum ise sayısal mantığı zayıf olan 

yani matematik becerileri düşük öğrencilerin algoritma tasarlamada çok zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir bunların öğrenci kaynaklı durumlar olduğunu müfredattaki konuların genel olarak 

uygun olduğunu ve önemli bir sorun bulunmadığını belirtmişlerdir. 

 

İlgili soruya kırsal köy okulunda görev yapan Cihangir öğretmen farklı bir pencere açmıştır, 

görev yaptığı köyde ana dili Türkçe olmayan, Türkçe’yi sonradan öğrenmiş öğrencilerinin 

kelime hakimiyetinin düşük olması sebebiyle zorluk yaşadığını belirtmiştir. 

“(Farklı ana dil ile okula başlamış, Türkçeyi sonradan öğrenmiş çocuklar ve köyde çalışan bir 

öğretmen olarak cevaplıyorum) 

Öğrencilerin algoritma tasarımında karşılaştıkları bazı zorluklar vardır. Öğrenciler algoritma 

tasarımı konusunda çok problem yaşamamakla birlikte temel matematik bilimlerinden eksik 

geldiklerinde - eşitlik, büyüklük gibi mantıksal ve aritmetiksel – tasarımlarında çıkmaza 

düşebiliyorlar. Türkçe konusunda da kelime hâkimiyeti düşük olan öğrenciler problem 

yaşayabiliyorlar. Bu sorun her öğrencide yaşanmamakla birlikte genelde matematik ve dil dersi 

başarısı düşük olan çocuklarda meydana gelmektedir.  

Bunun yanında örnekler genelde günlük hayattan verildiğinden (ayran hazırlama algoritması) 

zamanla öğrencilerin algoritmayı neredeyse tamamen kavradıkları görülmüştür. 

Öğretim programımızda soyut düşünme konusunda gerekli tedbirler alınmıştır lakin özellikle 

5. Sınıfların ortaokula erken gelmesi bilişim dersi açısından imkânı olan ve yaparak yaşayarak 

öğrenme ortamı sağlanan okullarda olumlu, yaparak yaşayarak eğitim yapılamayan 

(laboratuvarsız) okullarda olumsuz olduğu kanaatindeyim. 

Bunun düşüncemin kaynağı daha önce çalıştığım bir kolejde 2. Sınıf öğrencilerine blog 

hazırlama dersi vermemdir. Öğrencilerin fırsat eşitliği bilişim dersi başarısını temelden 

etkilemektedir. Bilgisayarın çalışma prensibini küçük yaşlardan beri deneyimleyen öğrenci ile 

6. Sınıfta algoritmayla ilk defa tanışan öğrenci arasında soyut düşünme, verim ve hızlı kavrama 

farkının olması doğaldır.  

Burada ders planlarının önemi çok düşüktür çünkü planlar doğru tasarlanmıştır ve öğrenciye 

uygundur. Asıl olan öğretmen performansı ve öğrenci deneyimidir.” (Cihangir öğretmen) 
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Ethem öğretmen tasarlanan algoritmaların teknik alt yapısı olan okullarda uygulaması 

yapıldığında kalıcı olduğuna diğer türlü çok havada kaldığına ve soyut veri olduğuna dikkat 

çekmiştir. 

 

“Öğrenciler sayısal zekalarını yeterince geliştirmedikleri için problem çözme ya da algoritma 

kurma konularını ilk başta ayran yapma çay demleme algoritması gibi olabildiğince basitten 

almaya çalışıyoruz. Soyut düşünme becerileri keza aynı şekilde. Bu sebepten müfredattaki bu 

konuları akıllı tahtadan scratch vb kodlama araçlarıyla ya da teknik alt yapı var ise yine benzer 

programlarla öğrencilere yaptırtarak somut bir örnek oluşturup konuyu kavratmaya 

çalışıyoruz. Öğrenci açısından ele alırsak bilgisayarla iletişim kuracakları bir dil öğreniyorlar 

soyut düşünme becerisi ne kadar iyi olsa da yeni bir dil öğrenmekte ister istemez zorlanıyorlar. 

Olgunlaşma yaşayarak kavrıyorlar çoğu şeyi, hmm böyleymiş  derken kafalarında yanan 

ampulü hissedebiliyorsunuz. “ (Ethem öğretmen). 

 

Eda öğretmen öğrencilerin ortaokula erken başlamasından dolayı soyut düşünme konusunda 

problem yaşadığını belirtmiştir. 

 

“Öğrencilere algoritma mantığını oturmak uzun süreli bir çalışma olması gerektiğini 

düşünüyorum öğrenci algoritma biliyor yazılım yapabilir mantığı yanlış öğrencilerin orta 

okula erken başlaması soyut düşünme becerilerini gelişmesinde etken ve sıkıntı yaratıyor” (Eda 

öğretmen) 

 

Feride öğretmen algoritma tasarımı konusunda müfredatın uygun olduğunu fakat öğrenci hazır 

bulunuşluklarının yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

 

“Bu konuda hazır bulunuşlukları olmadığı ve problem çözme becerileri bulunmadığı için 

konuyu anlamakta ve kavramakta zorluk çekiyorlar. Müfredat uygun ama öğrencilerin 

hazırbulunuşluğunun olmaması sıkıntı yaşatıyor” (Feride öğretmen)   

 

 

3.7. Öğrencilerin programlama(yazılım) konularında karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

Ünite sonunda kazanımlar hangi seviyededir? 

 

Çizelge 9. Yazılım-kodlama becerileri 

Kodlar F % 

Yeterli 3 30 

Kısmen yeterli 5 50 

Yetersiz 2 20 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 7.soru olan “Öğrencilerin 

programlama(yazılım) konularında karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Ünite sonunda kazanımlar 

hangi seviyededir? “ 
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Bu soruda ünite sonunda kazanımların yeterli olduğu ortak görüşünü bildiren öğretmenler 

konunun etkin ve kalıcı öğrenilebilmesi için teknolojik ve fiziki alt yapının tam olması 

gerektiğine aksi halde etkileşimle tahta ile kalıcı öğrenme sağlanamadığına değinmişlerdir. 

 

Yazılım konusu soyut düşünme becerisine dayalıdır, soyut düşünme yeteneği gelişmeyen 

öğrencilerin yazılım yapabilmesi zordur. Bu konuya dikkat çeken Feride öğretmen 

“Öğrencilerin programlama konularında problem çözme becerileri ve soyut düşünme 

yetenekleri gelişmediği için anlamakta güçlük çekiyorlar. Kazanımlar yeterli “Feride öğretmen 

Öğrencilerin soyut düşünme becerilerine Ethem öğretmen farklı bir açıdan yaklaşmıştır .” 

Öğrenciler deneme yanılma yaparak başlıyor kodlama konusunda öğrenime, eğer satrançta 

olduğu gibi birkaç adım sonrasını hesaba katabilirlerse o zaman problem çözümünde pek sorun 

yaşamıyorlar. İşte bu noktada öğrencinin soyut düşünme yetersizliği, çıkarımda bulunamama 

problemi kavrayamaması ya da bunların dışında sınıf ortamının yetersizliği bu konuda 

karşılaştıkları problemlerden olabilir. Ünite sonrası kazanım alt yapısı olan bir sınıfta %90-95 

diyebiliriz.” (Ethem öğretmen) 

 

Eda öğretmen sınıfında Suriyeli öğrencilerin bulunduğuna öğrencilerle iletişimi bir başkası 

aracılığıyla kurduğuna eğitim öğretimin aksadığını müfredata uyumun zorlaştığına.” mevcut 

öğreniler ve okulun bulunduğu konum itibari ile öğrenci ilgi ve alakaları üst seviyede 

olmamakla birlikte öğrenciler bilgisayar dersini eğlence amaçlı katılım sağlıyorlar 

öğrencilerin konuştuğu dili bilmemesi (sınıflarda en az 5 er kişi Suriye vatandaşı ders anlatımı 

dili binle başka öğrenci aracılığı ile gerçekleştiriliyor) eğitim öğretimi aksatıyor müfredata 

uyum zorlaşıyor kazanımlar konusunda ise kısmen kazanımların sağlandığı var sayılıyor “ (Eda 

öğretmen) 

Teknik alt yapı olmadan kodlama eğitiminin başarılı olmadığına değinen Cihangir öğretmen 

ünite sonu kazanımların tam olmadığını vurgulamıştır. 

 “Teknik altyapısı olmayan bir okulda çalıştığımdan bu soruya net bir yanıt vermem pek olası 

görünmüyor. Çünkü kendi derslerimde en fazla kâğıda veya sınıfa getirilen bir bilgisayarda 

kodlama denemeleri yapabildim henüz. Bunun yerine bilgisayarsız kodlama etkinlikleri 

kullanmaktayım. Program yazdırma çabalarım oldu lakin verim alamadıktan sonra ve akıllı 

tahta okulumuza geldikten sonra bilgisayarsız kodlama ve akıllı tahtada Scratch gibi kodlama 

öğretimine yardımcı programlar üzerinden atılan temellere dayanarak kodlama derslerinde 

projeler yaptırdım. Kendi bilgisayarına sahip veya evinde bilgisayar olan bir öğrencim hiç 

olmadı. Kazanımlarda da “BT.6.5.2. Programlama” kazanımlarının bazılarına teknik altyapı 

eksikliğinden dolayı erişilememektedir.” (Cihangir öğretmen) 

 

“Programlama konusunda bilgisayardaki bütün programların bir yazılım olması ve 

yazılımların kodlardan oluşmasını bile anlamakta zorlanıyorlar. Yazılım üretmeden önce 

algoritma oluşturmanın gerekliliğini ve özellikle döngüleri öğrenirken bir de akış şeması ve 

şemadaki şekillerin amaçlarının anlaşılması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. “ (Helin 

öğretmen) 
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3.8. Mevcut müfredatın etkin uygulanabilirliği açısından haftalık ders saati 

uygunmudur? Kalabalık sınıflarda ders saati konusunda karşılaşılan zorluklar nelerdir? 

 

Çizelge 9. Haftalık ders saati 

Kodlar F % 

Yeterli 1 10 

Kısmen yeterli 4 40 

Yetersiz 5 50 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 8.soru olan “Mevcut 

müfredatın etkin uygulanabilirliği açısından haftalık ders saati uygun mudur? Kalabalık 

sınıflarda ders saati konusunda karşılaşılan zorluklar nelerdir?” 

 

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenler arasında görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. Öğretmenler ders saati yeterli veya kesinlikle yetersiz şeklinde cevaplar 

vermişlerdir. Alt yapısı bulunmayan ve kalabalık sınıflar için öğrencilerin çok fazla uygulama 

yapamadıkları için dersin kalıcı öğrenmesinin gerçekleşmediğini belirtmiş ve haftalık iki saat 

olan ders süresinin yetersi olduğunu belirtmişlerdir. Teknik alt yapısı tam ve ideal mevcutlu 

olan sınıflar için haftalık ders saatinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Eda öğretmen farklı bir pencere açmış ve “her öğrenciye eşit koşullar ve ortalama sınıf düzeyi 

aynı olduğu şartlarda haftalık iki saat bilişim dersi yeterlidir fakat eksiklikler ve sorunlar ders 

verimini azaltıyor ” (Eda öğretmen)  

 

Mustafa öğretmen bu dersin uygulamaya dayalı olduğunu öğrencilerin bol bol uygulama yapıp 

kazanımları pekiştirmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

“Mevcut müfredatın etkin uygulanabilirliği açısından haftalık ders saati yeterli değildir. 

Öğrencilerin kazanımlarını pekiştirebilmesi için daha çok uygulama yapması gerekmektedir. 

Kalabalık sınıflarda yeterli sayıda bilgisayar olmaması nedeniyle uygulama zamanı 

kısıtlanmakta ve kazanımların pekiştirilmesi istenilen düzeyde olmamaktadır.” (Mustafa 

öğretmen) 

 

Şule öğretmen müfredat kalabalık sınıflar içinde uygundur görüşünü belirmiştir.” Bu müfredat 

için ders saati kalabalık sınıflar için de uygun. “ (Şule öğretmen) 

Kalabalık sınıflarda müfredatın çok güç uygulandığını belirten Recep öğretmen teknik donanım 

yoksa akılla tahta ile verim alınamıyor görüşünü belirmiştir. 

“ Sınıflar haddinden fazla kalabalık olduğu için zaten müfredat uygulanamıyor. 40 kişilik bir 

sınıf ve sadece akıllı tahtan var ve bilgisayar yok bu durumda müfredatı nasıl 

uygulayacaksın? Saate gelince bu durumda haftalık iki saat idealdir.” (Recep öğretmen) 
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Berivan öğretmen dersin bol bol uygulama yapılarak kazanımların desteklenmesi gerektiğine 

ve haftalık ders saatinin dört saat olmasının ideal olacağını belirtmiştir. 

“Mevcut müfredat için haftalık ders saati kesinlikle yetersiz. Bilişim dersi bol bol uygulama 

ister, teorik konular anlatıldıktan sonra uygulamaya  geçilmeli  bu sebepten bana göre ders 

saati haftalık dört saat olmalıdır. Kalabalık sınıflarda uygulama yönünden sıkıntı çekiliyor” 

(Berivan öğretmen) 

 

 

3.9. Öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumları hangi seviyededir? Mevcut müfredat 

öğrencilerin güdülenmesi ve dikkati çekme bakımından yeterli seviyede midir?  

 

Çizelge 10. Müfredatın güdüleme ve dikkati çekme başarısı 

Kodlar F % 

Yeterli 5 50 

Kısmen Yeterli 3 30 

Yetersiz 2 20 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 9.soru olan “Öğrencilerin 

derse karşı ilgi ve tutumları hangi seviyededir? Mevcut müfredat öğrencilerin güdülenmesi ve 

dikkati çekme bakımından yeterli seviyede midir?” 

 

İlgili soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmeneler arasında görüş ayrılıkları 

görülmektedir. Mevcut müfredatın öğrencilerin güdülenmesi ve dikkati çekme bakımından 

“yetersiz”, ”kısmen yeterli”, ”yeterli” şeklinde cevaplar alınmıştır. Öğrencilerin derse karşı ilgi 

ve tutumları sorusunda öğretmenler aynı doğrultuda cevap vermiştir. Fiziki ve teknolojik alt 

yapısı olan okullarda öğrencilerin derse ilgili olduğunu ,tersi durumda olan okullarda derse 

ilginin çok düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

 

İlgili soruya “yetersiz” olarak görüş beyan eden  Recep öğretmenin verdiği cevap “Fiziki şartlar 

olmadığı için öğrencilerin ilgisi yok denilecek kadar az. Müfredatın güdülenme anlamında 

yeterli olmadığı kanaatindeyi” (Recep öğretmen) 

 

İlgili soruya “kısmen yeterli” cevabı veren Mustafa öğretmen 

 “Öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumları gayet iyi. Mevcut müfredat öğrenci seviyesine 

kısmen uygun. Edinilmesi gereken kazanımlar öğrencinin güdülenmesi ve dikkatinin çekilmesi 

bakımından da kısmen yeterli.”(Mustafa öğretmen) 

 

İlgili soruya “yeterli” cevabını veren Helin öğretmen zengin materyal varlığı ile derse öğrenci 

ilgi ve tutumunun yüksek olduğuna değinmiştir. “Öğrenci tutumu, ekipman yetersizliğine 

rağmen zengin materyal varlığı sebebi ile istenilen düzeydedir. (Helin Öğretmen)  
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İlgili soruya farklı bir açıdan yaklaşan Cihangir öğretmen öğrencilerin derse karşı ilgi ve 

tutumlarının çok iyi olduğuna, müfredatın kazanımlar açısından çok zevkli ve eğlenceli 

olduğuna vurgu yapmıştır. Güdülenme ve dikkat çekme konusunda işin birazda öğretmen 

kaldığını bu konunun müfredata kısmi bağlı olduğunu, öğretmenlerin günlük ders dikkati 

çekme ve güdüleme konusunda yapacağı çalışma ve etkinliklere bağlı olduğuna dikkati 

çekmiştir. 

 

“Öğrencilerimin derse kaşı ilgi ve tutumları kesinlikle mükemmel seviyededir. Bilişim dersi 

ders planı açısından kazanımlarından ötürü çok zevkli ve eğlenceli şekilde işlenmeye en müsait 

derslerden biridir. Bu açıdan öğrencilerin tutumları olumlu ve ilgileri yüksektir. 

Dikkat çekme ve güdüleme günlük ders planı ile ilgili olup her kazanım dâhilinde öğretmen 

tarafından planlanır ve çalışılır. Öğretim programı (müfredat dediğiniz) ve yıllık ders planının 

dikkat çekme ve güdülenme ile bir ilgisi yoktur. İlgili terimler günlük ders planında öğretmen 

tarafından kazanımların çalışılmasıyla belirlenir. İlgili yeterlilik, kazanımlarla ilişkili olmayıp 

öğretmenin ders tasarımıyla ilgilidir. Her kazanımın uygun bir güdüleyici tasarımı 

tasarlanabilir olup bunun yanında her kazanıma ve sınıf seviyesine uygun dikkat çekme unsuru 

kurgulanabilir “(Cihangir öğretmen) 

 

3.10. Mevcut müfredatın diğer derslere olan katkısı hangi seviyededir? Öğrencilerin 

internet ortamında araştırma ve veri toplamaları açısından müfredat yeterli 

seviyedemidir? 

 

Çizelge 11.Diğer derslere katkı 

Kodlar F % 

Evet 5 50 

Kısmen 4 40 

Hayır 1 10 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 10.soru olan “Mevcut 

müfredatın diğer derslere olan katkısı hangi seviyededir? Öğrencilerin internet ortamında 

araştırma ve veri toplamaları açısından müfredat yeterli seviyede midir” ? 

 

İlgili soruya verilen cevaplar genellikle aynı doğrultudadır. Dersin diğer dersler ile doğrudan 

ya da dolaylı muhakkak bağlantısı olduğuna, yazılım ve algoritma konusunun doğrudan 

Matematik ile ilgili olduğuna, dersin disiplinler arası bir ders olduğu görüşüne varmışlardır. 

Öğrencilerin internet ortamında araştırma yapması ve veri toplama açısından çok yeterli 

olmadığına bunun yine fiziki ve teknolojik altyapısı olan okullarda uygulanabildiğine diğer 

okullarda ise sadece öğretmen tarafından etkileşimli tahtada gösterildiğine ve çok kalıcı 

olmadığına, öğrencilerin internette yeterli ve bilinçli seviyede arama yapamadıklarına bulduğu 

verileri kopyala yapıştır yaptıklarına değinmişlerdir. 

İlgili soruya Cihangir öğretmen İngilizce dersinde bulunan 8.ünitenin internet konusu olduğuna 

BTY dersinde verilen kazanımların temel teşkil ettiğine vurgu yapmıştır. 
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“Neredeyse tüm derslerde yüksek seviyededir. Çünkü Talim Terbiye Kurulu kazanımları 

disiplinler arası düzenlemiştir.Daha girişik hazırlanabilir mi? Elbette hazırlanabilir. Örnekleri 

de var. Mevcut seviye kendi     okulumda yaptığım eğitime uygundur. Bildiğim örnekleri proje 

bazlı eğitimler temel alındığında uygulananlardır. Örneğin: İngilizce müfredatı “8.5 The 

Internet “ incelendiğinde bilişim teknolojiler dersinde verilen kazanımların diğer derslerde 

bazen temel teşkil ettiği bazen yardımcı olduğu anlaşılacaktır.   

Yeterli seviyededir. Lakin benim bu konuda kesinlikle öğretim planına uymadığım husus ilk 

haftalardaki derslerimde interneti tanıtmak ve arama motorlarının nasıl kullanılacağıdır. 

Normal öğretim planında ilgili konu olması gerektiği yerde ve bazı temeller verildikten sonra 

internet konusu gelmektedir. Lakin dersin pratiğinde öğrencilerin hazır bulunuşluklarına 

internet kullanmayı bilmek eylemini kattığımızda öğrencinin kendi kendine öğrenmesinin kapısı 

açılmaktadır. Bu da öğretmenin işini çok kolaylaştırmaktadır. Öneri olarak, öğretim planı 

yeterlidir lakin daha detaylı günümüz web teknolojilerinin ve arama motorlarının daha fazla 

öneme sahip olması beklenebilir. Lakin yine öğretmen performansı ve günlük ders planı bu 

konuda çözüm olur seviyesindedir. (Cihangir öğretmen) 

İlgili soruya Feride öğretmen dersin soyut düşünme ve problem çözme açısından diğer derslere 

katkı sağladığını belirtmiştir. 

“Öğrencilerin problem çözme ve soyut düşünme becerisinin geliştirilmesi açısından katkı 

sağlıyor internet ortamında araştırma yapma ve veri toplama konusunda yeterlidir.” (Feride 

Öğretmen) 

 

3.11. Şu anda bilişim teknolojileri kapsamında öğrencilere neler kazandırılmalı ve 

müfredata hangi konular eklenmeli? 

 

Çizelge 12. Öneriler, istekler 

Kodlar F % 

Robotik Kodlama 5 50 

Tam Teknolojik 

Laboratuvar 

3 30 

Branş Öğretmeni 

(İhtisaslaşma) 

2 20 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlere araştırma kapsamında yöneltilen 11.soru olan “ Şu anda 

bilişim teknolojileri kapsamında öğrencilere neler kazandırılmalı ve müfredata hangi konular 

eklenmeli?” 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu konudaki genel görüşleri ortaktır. Öğretmenler robotik 

kodlama ve ardunino ile programlama ve tasarım konularının eklenmesini, derse branş dışı 

öğretmen girmemesi, her okulda fiziki ve teknolojik olarak tam donanımlı BT sınıflarının 

olması gerektiğine, grafik ve tasarım konuları eklenmesine, daha alt sınıflarda dersin olması 

gerektiğine vurgu yapmışlardır.   
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“Temel kavramların benimsetilmesinden sonra, özellikle yazılım, kodlama ve robotik kodlama 

alanlarına ağırlık verilmelidir. Müfredata yazılımın önemi, kodlama, yerli yazılımlarım ve yerli 

üretimin kavramlarının önemini vurgulayıcı konular eklenmelidir. Geleceğin dilinin yazılım 

dili olduğu iyice anlaşılmalı ve bu alanda alt yapıdan başlanarak önemli çalışmalar 

yapılmalıdır.” (Yasin öğretmen) 

“Müfredatın okul fiziki şartları ve öğrenilerin bölgesel olarak ele alınıp yerel programlar 

düzenlenmelidir. Birleştirilmiş bir köy okulu ile metropol bir şehirdeki okula aynı müfredat 

uygulanmamalıdır.” (Recep öğretmen) 

 

“Kodlama arttırılmalı, 3 boyutlu tasarım, robotik, STEM”  (Şule öğretmen) 

 

“Öncelikle BT Sınıfı ve BT öğretmeni olmayan okul kalmamalı. Öğrencilerin belirlenen 

müfredattaki kazanımları istenilen düzeyde edinebilmeleri için  bu iki unsur çok önemli. Mevcut 

müfredata öğrencilerin Analitik Düşünme Becerileri ve Problem Çözme Yeteneklerinin 

geliştirilmesi ve proje-ürün üretebilmeleri için  ARDUİNO İLE PROGRAMLAMA VE 

TASARIM  konuları eklenebilir. Bu konudaki kazanımların da istenilen seviyeye ulaşması için 

altyapının ve materyallerin BT sınıflarında mevcut olması gerekmektedir. Onun dışında seçmeli 

BT derslerine veya mevcut müfredata Grafik-Tasarım ve 3D tasarım programları ve konuları 

eklenebilir.”  (Mustafa öğretmen) 

 

“Kazanımlar azaltılmalı ve basitleştirilmeli , 2li kod sistemi çocukların anlayabileceği düzeyde 

müfredata eklenmeli, tarihsel gelişimi ve bilişim alanına öncülük eden bilim insanlarına daha 

çok yer verilerek, kazanım için yeterli ders saati ayrılmalı, basit düzeyde yapay zeka ve makine 

öğrenmesi ile ilgili mantığını açıklayıcı bir giriş kazanımı yer almalı bir de robotik kodlamaya 

dair arduino ile ilgili daha geniş içerikler en azından 6.sınıf için uygulanabilir olmalıdır. “ 

(Helin öğretmen) 

 

“Öğrencilere bu ders konusunda bir alt yapı oluşturulabilir. Ders ilkokuldan itibaren verilerek 

öğrencilerin bu ders konusunda  hazırbulunuşluğu artırılabilir kazanımlar yeterlidir” (Feride 

öğretmen) 

 

“5. ve 6. Sınıflarda mevcut müfredatın uygulanması sonrasında öğrencilerin bilgisayar 

donanımları güvenli internet kullanımı güvenlik ve gizlilik konularında, temel düzeyde kodlama 

konusunda, ofis programlarını ihtiyacı olduğu kadar kullanma konusunda yeterli düzeyde bilgi 

beceri kazanmaları gerekmekte. Müfredata alt yapısı güncel olmayan bir sınıfta öğretilebilecek 

başka bir konu daha eklemeye gerek yok bence. Alt yapısı iyi olan sınıflarda öğretmen 

müfredata bağlı kalmadan da fazladan yeni şeyler öğretebiliyor. Örneğin girdiğim bir okulda 

sınıf yoktu önce bilgisayar temin ettik sonra kodlama öğretmeye başladım, daha sonra kodlama 

araçları satın aldık (makeblock mbot) bunlarla farklı kodlama programları kullanmayı 

öğrendik. Bilgisayarlar 5-10 yıllık olduğundan (yeni durumda demek oluyor bu çoğu okul için) 

kodugamelab ile 3d oyunlar yaptık.. müfredattan daha çok sınıfın fiziki yeterliliği öğrenime yön 

veriyor.” (Ethem öğretmen) 
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“Öncelikle alt yapı sağlanmalı müfredat hazırlanırken öğrencilere öğretilmek istene değil 

öğrencilerin kazandırılması gereken temel bilişim kazanımları hedeflenmelidir” (Eda 

öğretmen) 

 

“Otodidaktizmin teknoloji ile harmanlanıp kazanımlara eklenebilir.” (Cihangir öğretmen) 

 

“Öğrencilerin bilgisayarı aktif olarak kullanıyor olması lazım. Algoritmik düşünerek robotik 

kodlama yapıyor olması, günlük hayatta ve dünyada var olan teknolojik gelişmelere yabancı 

olmaması gerektiği. “ (Berivan öğretmen) 

 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 

Ortaokullardaki Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin müfredatına yönelik bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin deneyimlerini anlamak amacıyla yapılan bu çalışmada beş önemli 

sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar; okullardaki teknolojik ve fiziki alt yapı imkanları, 

müfredatın eksiklikleri ve eklenmesi gerekenler, öğrencilerin soyut düşünme becerileri, 

öğrencilerin derse karşı tutumları  ve  haftalık ders saati olmuştur. 

 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin en büyük sorun olarak 

okullardaki fiziki ve teknolojik alt yapının hiç olmaması veya eksik olduğu konusundadır. 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin uygulamalı bir ders olmasından dolayı okullara tam 

donanımlı ,yeterli sayıda teknolojik bilgisayarları bulunan, fiziki şartları uygun bilişim 

teknolojileri sınıflarının olması gerektiğidir. Dersin kalıcı öğrenmenin sağlanması ve 

kazanımların %100 oranında gerçekleşmesi için bunun ön şart olduğuna etkileşimli tahtalarda 

bu dersin verimli işlenemediğine ve  belli bir süre sonra öğrencilerin derse ilgi ve isteklerinin 

kalmadığına dikkat çekmişlerdir. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrencilerin bol bol 

uygulamalar yaparak deneyim kazanacaklarına, uygulamasız olarak işlenen bu dersin öğrenciye 

çok katkısı olmayacağına dikkat çekmişlerdir.  

Müfredata çağımız bilişim teknolojileri doğrultusunda robotik kodlama konularının eklenmesi 

öğrencilerin robotik kodlama yapabilmesi için gerekli şartların sağlanması gerektiğine, arduino 

ile programlama ve tasarım  konularının eklenmesi gerektiğine. Öğrencilere temel grafik 

tasarım becerileri için grafik tasarım konularının eklenmesi gerektiğini değinmişlerdir.  

 

Öğrencilerin yaş itibariyle soyut düşünme becerilerinin tam gelişmediğine, bununda algoritma 

tasarımı ve yazılım konusunda engel oluşturduğuna, öğrencilerin eskiye göre ortaokula daha 

erken yaşta başlamasından dolayı ilgili ünitelerde zorlandıkları belirtilmiş olup, öğrencilerin 

yaşı itibariyle bu konuların daha ileriki yaşlarda işlenmesi gerektiğine ancak 7. ve 8. Sınıflarda 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi bulunmadığı için 5.ve 6. Sınıf müfredatında yer alan 

algoritma tasarlama ve kodlama konularında sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Derse karşı öğrenci tutumları ve farkındalığı konusunda fiziki ve teknolojik alt yapısı olan 

okullarda öğrenci ilgisinin yüksek olduğuna, etkileşimli tahta veya teknolojik alt yapısı 
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olmayan okullarda öğrencilerin derse çok ilgi göstermediğine etkileşimli tahtadan belli bir süre 

sonra öğrenciler kendileri uygulama yapamadığı için dikkatlerinin dağıldığına ve ders ilgisiz 

hale geldiklerine değinilmiştir. Başka bir görüş  dersten liselere geçiş sınavında soru çıkmadığı 

için öğrencilerin diğer dersler kadar dikkate almadıklarına.  

Metropol ve kırsaldaki çocukların fırsat eşitliğinin aynı olmamasından dolayı Kırsalda bulunan 

çocuğun interneti sadece anne veya babasının telefonundan görmesi, hiç bilgisayar yüzü 

görmeden ve bilgisayarın tuşuna dokunamadan ortaokuldan mezun olduğuna, bazı kırsal 

yerleşim yerlerinde çocukların ana dilinin Türkçe olmadığına ve Türkçe’yi sonradan 

öğrenmelerinden dolayı derste zorluklar yaşadıklarına, sayısal mantığı zayıf olan öğrencilerin 

derste zorlandıklarına, algoritma tasarımında büyükse, küçükse ,eşitse gibi mantıksal 

çıkarımları yapamadıklarına dikkat çekmişlerdir. 

 

Yapılan bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gözünden Bilişim teknolojileri ve 

yazılım dersinin müfredatına yönelik bir görüş ortaya koymuştur. İçinde bulunduğumuz 

COVID-19 salgını nedeniyle okulların tatil olması sebebiyle bireysel görüşmeler yarı 

yapılandırılmış sorulara öğretmenlerden  e-posta yoluyla cevap alınması ile gerçekleştirilmiştir. 

Daha kapsamlı ve derinlemesine araştırma için okullarda öğretmenlerle yüz yüze görüşüp, 

Öğretmen ile birlikte ders girip öğrencilerin tutum ve davranışları izlenebilir, okulun fiziki ve 

teknolojik alt yapı durumu, öğretmenlerin derste yaşadıkları sorunlar gözlemlenebilir. 

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin okullarda daha etkin ve kalıcı öğrenme sağlanması 

açısından ve öğrencilere daha faydalı olması açısından , katılımcı öğretmenlerin görüşleri ve 

elde edilen bulgular dikkate alınarak bazı öneriler geliştirilmiştir 

 

Bu konular ile ilgili olarak araştırmacı ve uygulayıcılara şu öneriler sunulabilir: 

 

1.Okullarda muhakkak teknolojik ve fiziki donanımı tam bilişim teknolojileri sınıflarının 

kurulmalıdır. 

2.Bilişim Teknolojileri sınıflarının donanımsal bakım ve yazılım güncellemeleri sürekli 

yapılmalı, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar sayıları artırılmalı. 

3.Dersin öneminin içinde bulunduğumuz çağın bir ihtiyacı olarak görülmesi, sınavlarda soru 

çıkmıyor diye önemsenmemesi, dersin gerçek hayatın bir parçası olduğu algısının okullarda 

oluşturulmalıdır. 

4.Dersin haftalık ders saati artırılarak (en az 3 saat) 7. ve 8. sınıflarda zorunlu ders olmasına, 

algoritma tasarımı ve yazılım konularının 7. ve 8. sınıfta gösterilmelidir. 

5.Derse alan dışı öğretmen kesinlikle girmemelidir. 

6.Robotik kodlama ve arduino konuları muhakkak müfredata eklenmeli. 

7.5.ve 6. sınıfta temel bilgisayar becerisi, donanım, ofis yazılımları gibi konular 

kazandırıldıktan sonra, 7.sınıfta algoritma tasarımı ve geliştirme,8.sınıfta ise grup odaklı 

yazılım projeleri gerçekleştirilmeli ortaokulu bitiren her öğrencinin en az bir yazılım projesi 

olmalı. 

8.Sınıf mevcutları fazla olan okullarda Teknoloji Tasarım derslerinde olduğu gibi sınıflar 

ikiye bölünmelidir. 
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ABSTRACT 

Johan August Strindberg is one of the pioneer names of the modern theatre. Swedish playwright 

made a remarkable contribution to modern drama integrating “naturalistic” approach onto 

stage. Naturalism is a literary movement in novel and drama emerged in the late nineteenth 

century and early twentieth century partly as an extreme form of realism. Naturalism deals with 

experimental science. The essence of this approach derives from philosophers Charles Darwin, 

Herbert Spencer and French writer Émile Zola. Charles Darwin’s “theory of evolution” inspired 

the naturalist writers. According to Darwinism, heredity and environment build a person’s 

character and only “fit” species can survive in natural selection. That means that in order not to 

disappear, one must be physically, emotionally and mentally heathy. In Strindberg’s plays, 

characters’ actions are shaped based upon their heredity, psychology and environment. In order 

to make a true analysis over the characters, the playwright prefers one central setting and limited 

number of characters. The aim of the study is to analyse the play, The Father, in terms of 

naturalistic aspects illustrating specific examples.  It has been found out that The Father exhibits 

certain characteristics of naturalism. Although the main character, Captain, symbolizes 

patriarchal power, he is defeated by her manipulative wife, Laura, because of his mental 

disorder inherited from his childhood, and remaining alone against the opposing majority in the 

house where the whole play takes place. In short, the father perishes as he cannot remain strong 

enough to survive in his social, physical and psychological environment whereas his wife 

survives as she remains strong. 

Key Words: August Strindberg, Naturalism, The Father 

 

Introduction 

Strindberg’s The Father was published and performed on stage in 1887. The play is a 

naturalistic and psychological tragedy. It attained remarkable recognition all over the world. 

(Shams, 2017: 290). The play was inspired by Strindberg’s own life because he was on the 

verge of divorcing his wife, Siri and he suffered from mental breakdown on those turmoil days. 

That might be the reason why the playwright displayed a manipulative woman figure in his 

play. Also, Strindberg might have been influenced by his own sad childhood memories. The 

play consists of three acts in a single scene.  
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The Analysis of The Father 

The Father takes place in the house of the Captain. In addition to stage directions during 

the play, the setting is described in detail at the beginning of the play. According to Strindberg’s 

description, the sitting room is designed with the father’s possessions which point at the 

authority of the house as a masculine space (Blackwell, 1999: 315). The play tells the story of 

the Captain’s family and his relationship with the family members. Strindberg mainly focuses 

on the battle between the Captain, Adolf, and his wife, Laura. Throughout the play, there is a 

disagreement with their daughter’s future education. The father wants to send Bertha away to 

be a teacher so as to get rid of the negative influence of the women in the house whereas Laura 

wants her daughter to be an artist. She wants Bertha to gain religious knowledge next to her 

education at home. As the couple cannot coincide with Bertha’s future education, Laura takes 

action to keep her daughter at home. Initially, she tries to make people believe that her husband 

has psychological problems. Next, regarding their servants’ matter, Laura wants the Captain 

think that Bertha is not his daughter. Although the father comprehends his wife’s plan, he is 

almost late to stop her because the family members and the doctor are all on Laura’s side. As 

the tension grows between the couple, the Captain throws the lamp to Laura which proves the 

insanity of the father in the eyes of the family. In the end, the family and the doctor make a plan 

to take the Captain to the mental house. The father’s nurse, Margret, makes him wear the 

straitjacket with her naïve language. The Captain cannot deal with stress anymore and has a 

fatal stroke. The underlying themes of the play are battle between sexes, mental struggle, taking 

the authority in the house and parenthood. 

Strindberg highlights the Captain as the father of the house and the Captain’s wife, Laura 

in the play. The father’s name is Adolf known also as the Captain in the play. The Captain is a 

military commander in the army and the father figure in the house. As in his military service, 

he wants to rule the house which is full of women including his daughter, his wife, his wife’s 

mother, his nurse and servants.  

In spite of his physical power and intellectual personality, the Captain’s psychology is 

weak and he tends to lose his temper quickly. With his physical and mental deterioration, he 

loses his patriarchal power over the women in the house. In addition, Adolf is interested in 

science and he is a rationalist man. He is not a religious person. He believes that Bertha will be 

his way of existence in this world after he dies. He does not believe in afterlife. He also wants 

Bertha to study in another town because of the women’s religious teachings on her. 

In the final scene, however, the father attempts to shoot Bertha with his gun because he 

believes that life in this world has become a hell. According to him, Bertha will go to heaven 

when she dies. Margret is with him and she is praying for him. Adolf rejects asking for 

forgiveness from the God and dismisses his nurse. 

Laura is the Captain’s wife and Pastor’s sister. She is a simple woman but powerful at 

the same time. She is the traditional wife of the conventional order. While her husband has the 

financial and political power, she is psychologically stronger than him. She is also strong-willed 

and determined. She attacks the patriarchal order in the house. She takes the control of her 

daughter and the house based upon her manipulative plan. Laura knows her husband’s weakness 
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and puts him under mental pressure. The following confession comes from the father after his 

mental collapse: 

CAPTAIN. You have succeeded in arousing my suspicions to such an extent that my 

judgment is no longer clear, and my thoughts begin to wander. This is the approaching 

insanity that you are waiting for, which may come at any time now. (Act II p. 84) 

Strindberg depicts a good example of Darwin’s “survival of the fittest” theory (Gaul et. 

al 2020: 402-403). His play relies on a battle between a husband and wife. Husband seems to 

be strong due to gender, economy and political considerations of the time. The captain, 

however, has psychological deficit from his birth which triggers his mental deterioration. He 

believes that his parents do not want to bring him into this world. As he is not their independent 

will, he feels mentally weak and dependent in spite of having powerful roles in his external 

world. 

According to their conversation, Laura and Adolf’s relationship has first begun as a 

mother and son. Laura is protecting and ruling while Adolf is obedient. The battle starts when 

this love turns into husband and wife relationship. The Captain enters a battle that he cannot 

win. His heredity and environment do not let him defeat Laura because she is a determined 

woman and she knows that Adolf lacks strong will. She also successfully influences people in 

the house. She is aware that patriarchal system gives every right of woman to her husband in a 

marriage including children. Yet, she can be in charge of the house and her daughter in two 

ways: either Adolf’s insanity is proven or he dies. As she puts her immoral plan into action, the 

balance in the house begins to change. The women population in the house and the doctor 

believe in Laura and leave Adolf alone in this battle. Adolf goes into a mental collapse and 

starts to walk through his tragic end because he cannot survive psychologically. Laura, on the 

other hand, remains strong mentally and physically and does not compete fairly. She only 

focuses on the result which will bring supremacy and authority in her house. As a result, she 

becomes the winner of this battle. The following conversation between Laura and the Captain 

indicates the nature of the survival in their struggle. 

CAPTAIN. First, a word more about realities. Do you hate me? 

LAURA. Yes, sometimes, when you are a man. 

CAPTAIN. This is like race hatred. If it is true that we are descended from monkeys, at 

least it must be from two separate species. We are certainly not like one another, are we? 

LAURA. What do you mean to say by all this? 

CAPTAIN. I feel that one of us must go under in this struggle. 

LAURA. Which? 

CAPTAIN. The weaker, of course. 

LAURA. And the stronger will be in the right? 
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CAPTAIN. Always, since he has the power. 

LAURA. Then I am in the right. 

CAPTAIN. Have you the power already then? 

LAURA. Yes, and a legal power with which I shall put you under the control of a 

guardian. (Act II 92-93) 

In the play, when the female and male characters start a severe conflict and want to be the 

winner, they begin to see each other as enemies and rivals. The hatred of Adolf against women 

in the house is very obvious. He frequently scoffs and regards them as inferior based upon the 

state’s law which says that women “forfeited her rights in return for the man's responsibility of 

caring for her and her children” (p. 30). Moreover, the Captain thinks that the women are not 

only “enemies”, violent “tigers” and dangerous, but also “ignorant” and “conceited.” As the 

setting, the house represents the battleground where opposing groups fight (Idris et. al, 

2015:22). In the beginning, the house is the centre of phallocentric order under the control of 

male dominance. Women are domestic and passive in this context. Then, Laura becomes bold 

and cruel. She states the underlying reason as for the “sake of being able to keep and control 

my child” (p. 63). In act I, Laura’s brother, the Pastor, supports the Captain against the women 

majority in the house by saying “You must keep a tight rein on the women folks. You let them 

run things too much” (p. 30). Like the Pastor, the Captain’s nurse, Margret, supports Adolf’s 

goodness. However, both of them change their sides and become the players of Laura’s plan. 

At the end of the play, the death of the Captain indicates the fall of patriarchal system and Laura 

takes the control of the house with her husbands’ pension and her daughter in a cunning way. 

As she becomes the survival part, her last words are “My child, my own child!” Bertha is the 

symbol of her victory. 

Conclusion 

 In conclusion, August Strindberg made an important contribution to modern drama 

bringing “naturalistic” approach onto stage. In his plays, characters’ actions are shaped based 

upon their heredity, psychology and environment. In order to make a true analysis over the 

characters, the dramatist chooses one central setting and limited number of characters. The 

Father is the example of his plays which demonstrates naturalistic elements. Although the 

Captain symbolizes patriarchal power, he is defeated by her manipulative wife because of his 

mental disorder inherited from his childhood and remaining alone against the opposing majority 

in the house where the whole play takes place. 
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Amasya Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı kadınlar-erkekler U19 ve kadınlar-erkekler A Milli Takım 3. hazırlık 

kampında yer alan 18 yaş üstü açık alan hokey sporcularında yeni tip koronavirüse (Covid-19) 

yakalanma kaygısındaki sosyodemografik farklılıkların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

61 açık alan hokey sporcusu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturan açık alan hokey sporcuları Tekkurşun Demir, Cicioğlu ve İlhan (2020) 

tarafından geliştirilen Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği 

(SYTKYKÖ) ve Kişisel Bilgi Formunu cevaplamıştır. Veriler ortalama ve standart sapmayı 

içeren betimsel istatistikler ve Mann Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda açık alan hokey sporcularının yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma bireysel 

kaygısının orta düzeyde, sosyal kaygılarının düşük ve genel kaygı düzeylerinin orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kadın açık alan hokey sporcularının bireysel ve genel 

kaygı düzeylerinin erkek açık alan hokey sporcularından anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Sportif performanslarını yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilediğini düşünen açık 

alan hokey sporcularının bireysel ve genel koronavirüs kaygı düzeyleri, olumsuz etkilemediğini 

düşünen açık alan hokey sporculardan anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Ayrıca koronavirüse 

karşı tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünen açık alan hokey sporcularının sosyal koronavirüs 

kaygısı, koronavirüse karşı tedbirlerin yeterli olduğunu düşünen hokey sporculardan anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. Ancak kadınlar-erkekler U19 ve kadınlar-erkekler A Milli Takım 3. 

hazırlık kampında yer alan 18 yaş üstü açık alan hokey sporcularında hokey oynama süresi, 

uyku düzeni, beslenme düzeni, yaş ve eğitim düzeyi koronavirüs kaygısıyla ilişkili değildir. Bu 

bulgulardan yola çıkarak açık alan hokey sporcularında koronavirüs kaygısının azaltılmasına 

yönelik programlar geliştirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Açık alan hokey sporcuları, koronavirüs kaygısı, sosyodemografik 

faktörler 
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ÖZET 

Sanat en genel anlamıyla içsel bir yolculuk ile başlayan tasarım ve üretim sürecinin, malzeme 

ve teknikle buluşup somut olarak var olmasıdır. Yani düşüncenin beden bulmuş hali ya da 

bedene kavuşmuş hali de diyebiliriz. Sanatçı, yaratım sürecinde bir yandan konu üzerine 

denemeler, okumalar, araştırmalar yaparken diğer yandan süreç içerisindeki deneyimler, belki 

bir an, belki bir bakış, belki bir söz yol gösterir sanatçının hayallerine. Aslında prömiyere 

hazırlanan bir oyun gibi defalarca tekrar edersiniz, bazen çıkmaz bir yol gibi tekrar tekrar 

dönersiniz içinizdeki oyuna. Heyecan ve kaygı dolu geçen bu sancılı yaratım süreci öyle 

uzundur ki, belki aylar belki yıllar sürer. Oysaki bunu izleyici bilmez, sanki birkaç hafta 

içerisinde ortaya çıkmış gibi kendi dünyasınca anlamlandırmaya çalışır. Sanatçı ile izleyicinin 

dünyası doğal olarak birbirinden farklıdır, bu nedenle de eser izleyici ile buluştuğunda pek 

muhtemel ki herkes üzerinde farklı bir etki bırakacaktır.  

Günümüz sanat anlayışında sanatçı iç dünyasındaki oyunu izleyiciye aktarırken malzeme onun 

için amaca giden bir araç olmuştur. Ancak geleneksel bir araç anlayışının dışında, yani sadece 

seramik, ahşap ya da metalden bir forma bağımlı olmaksızın hangi malzeme kullanılırsa 

kullanılsın taşıdığı mesaj kapsamında tanımlanan sanatsal bir kurguda, görünenin ardındaki 

gizemi düşünce haline getiren bir değişimin varlığı izlenir. 

Tarih sahnesine bakıldığında sanatın, insanın yaşamında hep var olduğu gerçeğinden yola 

çıkarak diyebiliriz ki; yaratıcı da izleyici de hep güzelin peşinde olmuştur. Günümüz sanatında 

plastik dilde karşımıza çıkan kavramsal kurguda ise izleyicinin ilgilendiği kendi gerçekliği ile 

görünenin ardındaki gerçeğin etkileşimidir. Çalışma kapsamında sanatçının yaratım 

sürecindeki yolculuğu ve sonucunda ortaya çıkan kurguda izleyicinin izlenimi, eseri algılayışı 

ve eser ile etkileşimi örnekler üzerinde incelenerek anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Sanat, Kavramsal Sanat, Enstalasyon, Yaratıcı Süreç 



EUROASIA SUMMIT            3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-41-7       www.avrasyakongresi.org        Page | 122 
 

ABSTRACT 

In the most general meaning, art is the tangible existence of the design and production process, 

which starts within artist’s inner thought, later meeting with the materials and techniques. In 

other words, we can say that the thought is embodied in a concrete form. While the artist is 

making researches and reading articles on the subject, maybe a moment of thought, a point of 

view or a word may guide the artist's dreams during the creating process. In fact, the artist 

repeats it over and over like a play prepared for a premiere show, and sometimes he/she returns 

to the scene played inside again and again like a dead end. This painful creation process, which 

is full of excitement and anxiety, is so long process that it may take months, maybe years. 

However, the art viewer does not know this process and he/she tries to make sense of it in 

his/her own world as if it emerged easily in a few weeks. The thoughts of the artist and the 

audience are naturally different from each other, so when the work meets the audience, it is 

very likely that it will leave a different impression on everyone. 

In today's understanding of art, while the artist conveys the thought in his/her inner world to 

the audience, the material has become a means for him/her. However, apart from the 

understanding of a traditional medium (no matter what material is used, regardless of a ceramic, 

wood or metal form), it is observed that there is a change that turns the mystery behind the 

visible into thought in an artistic setup defined within the scope of the message it carries. 

Looking at the historical development, we can say based on the fact that art has always existed 

in people's lives; both the artist and the audience have always been in pursuit of the elegance. 

In the cognitive contruct that we encounter in the plastic language in today's art, what the viewer 

is interested in is the interaction of his/her own reality and the reality behind the visible. Within 

the scope of the study, the journey of the artist in the creation process and the viewer's 

impression, perception of the art-work and interaction with the work will be tried to be 

explained by examining the examples. 

Key words: Ceramics, Art, Cognitive Art, Installation, Creative Process 

1. GİRİŞ 

20. Yüzyılın ikinci yarısında sanatçı, tasarım ve üretim sürecinde moderniziminde etkisiyle 

büyük dönüşümler geçirerek, izleyiciyi dikkate alan insan merkezli sanat anlayışından 

uzaklaşmaya başlamıştır. Bununla beraber yapıtın, marjinal bir sanat pratiği olmaktan çıkıp, 

çağdaş sanatta bugün oynadığı merkezi rolü elde edişine tanıklık edilirken artık sanat yapıtının 
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herkesin benimsediği geleneksel sergileme anlayışından çıkarak farklı yaklaşımlara yönlendiği 

görülmektedir. Amerikalı sanat teorisyeni Hal Foster çağın sanatını yorumlarken: “araç odaklı 

diye nitelediği şeyden, geleneksel bir araç ekseninde değil de hangi araç kullanılırsa kullanılsın 

taşıdığı mesaj ekseninde tanımlanan bir sanat formu olan ‘tartışma odaklı’ haline doğru bir 

değişim geçirdiği görülmektedir” (Oliveira, Oxley, Petry, 2003: 73) diye tanımlamaktadır. 

Bu bağlamda sanatçı ile izleyici arasındaki ilişkiye mekân kavramının da dahil olmasıyla 

etkileşimin gücü sorgulanırken, galeri mekanının dışındaki alanda izleyicinin esere nasıl dahil 

olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Galeri mekânı izleyici kitlesinin aksine, sıradan bir mekânda 

sanat nesnesi ile ansızın karşılaşan izleyici kitlesinin deneyimi ve sanat yapıtı ile mekânsal 

etkileşimi birbirinden tamamıyla farklıdır. 

Sanatçı yakaladığı mekânsal büyü ile izleyiciyi hikayesine tamamen dahil edebileceği bir 

sergileme ortamları ortaya çıkarmıştır.  Mekânsal kurgu ile izleyicinin önüne koyduğu deneyim 

sayesinde, sanatçının izleyici ile arasındaki sınır artık başka bir boyuta taşınmıştır.  

Kavramsal kurgu ve alışılagelmiş yerleştirme anlayışının ötesine geçilmesiyle, sabit sınırları 

kabullenmenin kalkması yeni bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta sanatçılar; başka 

disiplinlerin sınırlarını irdelemeye yönelerek, geleneksel çerçevedeki görselliğin ötesinde 

deneysel stratejilere yönelmişlerdir. Buda mekânın fiziksel sınırlarının ötesine geçerek, eş 

zamanlılığa dayalı etkileşime bir alan yaratmaktadır. 

Sanatsal anlatımın gücü için sanat nesnesinin mekân ile ilişkisi, kavramsal kurgu imgesinin 

toplum üzerindeki sanatın varlık sebeplerini ortaya koyarak sorgulamaktadır. Bu sorgulama 

kimi zaman imgeleri kimliksizleştirirken, kimi zaman ise imgeleri güçlü bir ironiyle izleyiciye 

sorgulatmaktadır. 

2. ÇAĞDAŞ SANATTA KAVRAM VE KURGU  

Sanat için yapılmış tanımlamalardan kuşkusuz en güzellerinden biri Farago’nun dur: “Sanat 

gerçeğe dair arayışın en önemli biçimidir. Varoluşu keşfetmeye yönelik bir dikkat çağrısıdır” 

der (2020:11-12). Sanatçı kendi dünyasındaki “varoluşa yönelik olarak sürekli yenilenen bir 

arayış içerisindedir” (Farago, 2020: 10).  İçsel yolculuğundaki dışavurumun arayışını 

sürdürürken geleneksel tavrının dışına çıkmak için kalıplarını zorlar ve varoluş ile temsil olarak 

ortaya çıkan formun üzerine yeni bir hikâye yazmak ister. Tamda bu noktada eksiksizliği, 

yetkinliği, güzelliği ararken “buradaki güzellik sanatçının vizyonunun tinselleştirilmesine 

bağlıdır” (Farago, 2020: 10). 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatsal yaratıcılık “artık 
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yıkmayı değil dönüşümü ifade ediyordu. Sanatçılar canlı, yaratıcı enerjileri ile gelişmeye olan 

mutlak inanç ve küresel sınırların yıkılacağına olan iyimser umut ile yeni bir sanat dili 

geliştirdi” (Buchholz, 2012: 467). Sanat nedir düşüncesinin yeniden ele alınıp düşünülmeye 

başlandığı 1960 sonrası “bir yandan yeni, diğer yandansa değişen geleneksel anlayış karşımıza 

çıkıyor” (Buchholz, 2012: 471). Sanat artık sanatçının kendini özgürce ifade ettiği bir deney 

alanı haline gelmiştir. Alışılmışın dışında malzeme, teknik, kavram ve mekân kurgusuyla bütün 

disiplinler sınırlarını zorlamaya başlamış izleyici ile sanat yapıtının etkileşimi ön plana 

çıkmıştır.  

Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi, ekolojik vb. gibi insana ve yaşama dair her alanda 

kavramsal bir yaklaşımla üretmeye başlayan sanatçılar, geleneksel çizginin dışına çıkmanın da 

özgürlüğü ile kavramsal kurgunun izleyici ile buluşmasını sağladılar. Hiç şüphesiz ki tüm 

dünyanın üretim ağının büyük bir kısmını karşılayan Çin işi üretime göndermede bulunan Ai 

Weiwei’nin 2010 yılında porselenden üretilen Ay Çekirdekleri çalışması ile seramik sanatı 

kavramsal kurgu ve enstalasyon alanında görünenin çok daha ötesini düşleten bir sanat yapıtı 

olarak izleyiciye sunulmuştur. “Peri Masalı gibi, aşırı nüfus ve aşırı üretim sorunlarını, beden 

işçilerinin görünmezliğini, ölçekte veya sayıda yaşanan şiddetli değişimin sonuçlarını 

görünebilir kılar” (Wilson, 2015: 22). Konularını yaşamın kendisinden alan, yaşadığı çağın 

düşüncelerini sorularını ve sorunlarını sanat yolu ile topluma aktarmak isteyen sanatçı, tıpkı 

Coubert’in 1850 yılında Gerçekçilik Manifestosunda amacını kaleme aldığı gibi “yaşayan sanat 

yapmak…hedefim budur!” (Antmen, 2019: 13) şeklinde özetlemiştir. 

 

Görsel 1. Anish Kapoor, Memory, 2009 

Sanat dünyası için bir diğer önemli isim olan Anish Kapoor hakkında önde gelen sanat 

eleştirmenleri; dünyanın yaşayan en önemli heykeltıraşı ve en üretken heykeltıraşı unvanlarını 

vermektedir. Heykel ve enstalasyonlarında sıklıkla boşluk- doluluk ilişkisi üzerine kafa yoran, 

ortaya koymuş olduğu formlarda devasa ve yumuşak biçimler sunan Anish Kapoor, eserlerinde 
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ince bir mizah duygusunu da bir şekilde işin içine dahil ederek, izleyiciye sürprizli bir oyun 

kurgulamaktadır.  

Çalışmaları çoğu zaman resimle heykel arasında gibidir. Yapıtlarında genellikle kırmızı ve 

mavi renkleri seçerken metalik parlaklık da yapıtlarında önemli özellikler arasında yer alır. 

Kapoor’un işlerinde ele aldığı metafizik kutuplar olarak varlık-yokluk, olmak-olmamak, yer-

yersizlik, karanlık-aydınlık gibi karşıt kavramlar en çok kullandığı konulardır. Görsel 1 de yer 

alan Memory isimli çalışması, devasa kütlesi, 24 tonluk ağırlığı, gün geçtikçe değişen rengi ve 

nasıl üretildiği üzerine arkasında sakladığı bilinmeyenlerle izleyenleri sorularla baş başa 

bırakmaktadır. 

Sanat yapıtı anlam ve algı bakımından sergilendiği mekanla bir arada ilişkilendirilmektedir. Bu 

bağlamda eser, kavramsal bir kurgu ile mekân içerisine belirli kaygılarla yerleştirilirken, 

mekânın bu işe sürelide olsa yaşam alanı oluşturması amaçlanmaktadır. Önemli olan, seçilmiş 

mekân ve içinde yapılan düzenlemenin anlamlarının çakışması ve izleyicinin görsel 

algılamanın ötesine geçebilmesidir. Burada yapıt, tek başına sergilenen plastik bir malzemeden 

öte mekân ile bir bütün olarak, mekânın işlevi ve anlamı ile ilişkiye girdiği bir algı boyutu 

oluşturmaktadır.  

Sanatsal anlatım dilini güçlendirmek adına mekân kavramını işleriyle bir bütün olarak da ele 

alan sanatçı, mekânı ve plastik malzemeyi araç olarak kullanarak; düşüncesini estetik ve 

kavramsal düzlemlerde bir olgu olarak irdelemektedir. Sanatçının ortaya koyduğu eseri ile 

izleyici üzerinde bırakmak istediği etkide başarıyı yakalayabileceği gibi doğal olarak izleyici 

üzerinde farklı anlamlandırmalara da neden olabilir. Bunun için anlatım dilindeki kullanılan 

formların gerçek ve simgesel anlamları kadar, izleyici üzerindeki özel yaşamsal anlamları da 

bulunabileceği söz konusudur. Aynı zamanda formun olduğu kadar mekânın da işlevi ve 

simgesel anlamı da izleyicinin görsel algılamasının ötesine geçebilir. Bu sebeple sanatçı ne 

anlatmak isterse istesin, izleyici kendi belleği kadar eserle diyaloğa girebilecektir. 

Örneğin Rus sanatçı Alexander Brodsky, Coma için, kilden yapılma evlerden ve 

gökdelenlerden oluşan minyatür bir kent yaratmış ve kenti sürekli ham petrol damlatarak 

besleyecek besleme tüpleri eklemiştir. Brodsky’nin çağrışımcı çalışması, ilerlemeye inanmayı 

bırakıp, Coma’ya benzer bir şekilde, hayalet vari bir hareketsizliğe sürüklenmiş toplum fikrini 

yansıtmaktadır.  
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Görsel 2. Alexander Brodsky, Coma, 2001 

Görsel 3. Alexander Brodsky, Coma (detay) Görsel 4. Alexander Brodsky, Coma (detay) 

Alexander Brodsky yüzlerce birimden oluşan seramik çamurundan yapılmış kentinin, tek tek 

dizilimini yaptıktan sonra damla damla petrol altında kalarak yok oluşunu izleyici ile birlikte 

deneyimlemiştir. Plastik dilde yaratılmış sanat nesnesi, mekân ve zamanı da kavramsal 

kurgusuna ekleyerek izleyiciyi görünenin ötesindeki gerçeklik ile yüzleşmeye bırakmıştır. 

  

Görsel 5. Alexander Brodsky, Coma (detay) Görsel 6. Alexander Brodsky, Coma (detay) 

Amerika’da Museum of Contemporary Art Boston da sergilenen Heart of Dakness (Karanlığın 

Kalbi) isimli çalışması ile Cornelia Parker, 2004 yılında Florida’da meydana gelen bir orman 

yangını sonrası arda kalan yanmış ağaç parçalarından oluşturduğu çalışması ile izleyiciyle bir 

müze ortamında buluşmaktadır. Mekansal kurgu bağlamında ironik bir yaklaşımla yok olan 

doğanın feryadından arda kalanlar, insanın kendiyle yüzleşmesi için sanki patlama anından 

dondurulmuş bir fotoğraf karesi gibi “o an” deneyimlenmektedir. 

Bir patlama anını ölümsüzleştirdiği bir diğer yapıtı olan Cold Dak Matter: An Exploded View 

isimli çalışması ile askeri bir patlama sonucu insanın hafızasında yer eden o an ve geride 

kalanları izleyici ile buluşturmaktadır. Genel olarak çalışmalarında iklim krizi, şiddet ve 

özgürlük gibi rahatsız edici gerçekleri yansıtarak çevresindeki dünyayla amansız bir ilişki 

kurduğu çalışmaları ile sanatsal farkındalık yaratmak istemektedir. 
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Görsel 8. Cornelia Parker, 2004, Heart of Darkness (Karanlığın Kalbi) 

Görsel 9. Cornelia Parker, 1991, Cold Dak Matter: An Exploded View 

Bir başka etkileyici çalışma, New York’ta Andre Emmerich Gallery de sergilen Yoko Ono’ya 

ait “Ex It: The gates of Hell are only a play of light” (Ölüm: Cehennemin kapıları sadece bir 

ışık oyunudur) isimli, 100 adet ahşap tabut içerisine yerleştirilen çeşitli meyve ağacı 

fidelerinden oluşan enstalasyon çalışmasıdır. Sanatçı varlık-yokluk kavramını sorgulatırken 

insanı soğuk bir gerçeklikle yüzleştirmektedir. Aynı anda bambaşka duygu ve kavramların iç 

içe olduğu çalışmada mekân içerisinde duyulan kuş sesleri ile izleyici ölüm kavramı ile yok 

oluş kavramına karşı yaşamın hep varlığı ile izleyiciye ulaşmaktadır. 

 

Görsel 7. Yoko Ono, 1997, Ex It: The gates of Hell are only a play of light 

Sidney Bienaline 180.000 Asyalı figürden oluşan kilden şekillendirilmiş enstalasyonu ile 

katılan İngiliz sanatçı Antony Gormley, etkileyici çalışması ile izleyiciyle buluşmaktadır. 

Kapalı devasa bir mekânda bir araya toplanmış ve izleyiciye doğru bakan insan figürleri, 

mekânsal düzenlemede sayıları sonsuzmuş gibi algı yaratmaktadır. Aslında hepsi birbiri ile aynı 

olan insanoğlunun, bir aradalığı, tek düzeliği ile izleyiciyi kimlik ve varlık sorunu ile 

yüzleştirmektedir. Farklı ülke ve mekanlarda aynı kurguyu tekrarlayan sanatçı bu etkili 

deneyimi milyonlarca insanla yüzleştirmektedir. 
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Görsel 10. Antony Gormley, 2006, Sidney Bienali  

Görsel 11. Antony Gormley, 1993, İrlanda 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Sanatçı-sanat nesnesi-izleyici üçgeninde, sanatçı ile izleyici arasındaki tek bağ sanat nesnesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üçlü etkileşimde yaratıcı olarak sanatçı ve sanat nesnesi 

karşısındaki izleyicinin içinde bulunduğu durum, birbirini tanıyan ya da hiç tanımayan iki kişi 

arasındaki sessiz bir diyalogdur. Yaratım sürecinde sanatçı izleyici kitleyi düşünerek tasarım 

ve üretim sürecini planlamadığı gibi izleyicide sanat nesnesi ile karşı karşıya geldiğinde 

sanatçısını düşünerek eser ile iletişime geçmemektedir. 

İlk olarak sanatçı açısından duruma baktığımızda, yaratıcı olarak sanatçı ele aldığı konuyu 

kendi içsel dünyasının süzgecinden geçirip, uygun malzeme ve teknik ile bedene kavuşturur. 

Sonrasında ortaya çıkan sanat nesnesinin sergilenme şekli ve mekanını da düşünerek 

sonuçlandırır ve izleyiciye sunar. 

   

Görsel 12. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Göç Zamanı, Tuz Gölü seramik enstalasyon çalışması, 2020 

Görsel 13. Görsel 14. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Göç Zamanı (detay) 

Görsel 12 de yer alan “Göç Zamanı” isimli seramik enstalasyon çalışmasında çıkış noktası; 

yolculuk fikrinin bir yerden başka bir yere taşınabilmesindeki hareketlilikten yararlanılarak bir 
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yol hikayesinin serüveni anlatılmak istenmiştir. Aslında hüzünlü bir yolculuğu ele alan 

çalışmada insanoğlunun doğaya verdiği zarar karşısında bir arayış belki de bir kaçışın 

yolculuğu anlatılmaktadır. Çalışmada farklı boyutlarda tekrarlanan form, seçilmiş mekanlarda 

tıpkı bir kervan gibi yolculuğa başlar. Bu geçici yol süreci daha sonra fotoğraflar ve video 

filmlerle belgelenerek, sürecin tamamını deneyimleyemeyecek izleyiciye ancak sadece bir anın 

hissedilebileceği bir süreç yaşatılacaktır. 

  

Görsel 15. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Göç Zamanı, Tuz Gölü seramik enstalasyon çalışması, 2020 

Görsel 16. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Göç Zamanı (detay) 

Çalışmada kimi zaman sıralı, kimi zaman yığınlar şeklinde karşımıza çıkan dizilimler tamamen 

mekânın ruhuna ve atmosferine göre şekillenmekte olup, zaman, uzam, coğrafya, hareket ve 

hacim arasındaki ilişki izleyiciye yansıtılmaktadır. Bu süreçte izleyici her ne kadar sadece 

birkaç kare görsel görse de aslında arka planda binlerce çekim, yüzlerce kurgu yer almaktadır. 

Seramik sanatının geleneksel malzeme ve metotlarının kullanılarak üretildiği çalışma ile 

izleyiciyi klasik sergileme algısının ötesine geçirerek yeni bir ihtimaller dünyasının kapılarını 

aralamak istenmiştir. Bu bağlamda da insanın yaşadığı dünyaya yabancılaştığı gerçeğini, 

mekânsal kurgu ile görünenin ötesine geçirerek, izleyicinin algı sınırlarını zorlamak 

istenmektedir 

Seramik obje sayısının fazlalığı nedeniyle mekânın sonsuzluğundan kaynaklı görüş açısı 

uzaklaştıkça formlar tek tek algılanamaz hale gelir ve tek başına bir form olmaktan çıkarak 

mekânda soyut bir desene dönüşerek farklı bir doku ortaya çıkarır. Doğal mekandaki 

kurgulanan sonsuzluk ve bize yansıttıkları karşısında düşündürülmek istenen sonsuzluğun 

aksine sonluluk kavramıdır. Yani aslında son kavramı ile beraber tükeniş ve yok oluş 

vurgulanmaktadır. 
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Göç Zamanı isimli seramik enstalasyon çalışmasının ilk kurgu mekânı olarak Tuz Gölü seçilmiş 

ardından orman, dere yatakları, su kenarı, Kovada Milli Parkı ve Kapadokya coğrafyasında 

gerçekleştirilen yolculuğun, düzenlenmesi, mekanla birlikte kurgulanması ve tüm sürecin 

fotoğraf ve videolar ile belgelenmesi aşamasında izleyici ile kurgulama süreci de doğal olarak 

eş zamanlı bir şekilde paylaşılmıştır. 

İzleyici kendi gerçekliğinde deneyimlediği mekânın, sanatçı gözüyle farklı bir şekilde 

algılandığını görmektedir. İlk kazanım olarak bu durumdan herkesin aynı şeye bakıp aslında 

bambaşka şeyler gördüğünü algılamasıdır. Ardından bunun sorgulamasını düşünürken hiç 

tanımadığı sanatçı ve ne olduğunu anlamlandıramadığı sanat nesnesi ile iletişime geçmek ister. 

Tamda bu noktada sanatçının ulaşmak istediği sanat yolu ile toplumsal farkındalık devreye 

girmiştir artık. Sıradan bir Tuz Gölü ziyareti ya da orman yürüyüşünde ansızın karşısına çıkan 

bu deneyim ile izleyicide artık başka bir dünyanın kapılarından içeriye adım atmıştır. 
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THE IMPACT OF POLITICAL EVENTS ON NATIONAL ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE AND TOURISM INDUSTRY: STUDY CASE OF EGYPT AFTER 

JANUARY 25TH, 2011 

Sabry A. El Azazy 

Egyptian  Higher Institute for Tourism and Hotel Managemen, Egypt  

Abstract: 

Tourism plays an essential role in supporting the National Economy. Egypt was ranked as one 

of the most attractive touristic destinations worldwide. Tourism as a service sector affects 

political events and unstable conditions. Within the revolution of January 25th, 2011, tourism 

became below standards, and the archeological heritage sites were subject to threat. Because of 

the political tension and social instability, Egypt's tourism sector has drastically dropped. 

Currently, Egypt is working on overcoming the crisis caused by political unrest. However, it is 

expected to take a long time to get back to where it was, especially in terms of regaining the 

confidence of travelers in the country's ability to guarantee and maintain security and stability. 

Recently, many great projects have been done, such as; New Administrative Cairo Capital, New 

Suez Canal logistic project, New City of Al Alamin, New Grand Egyptian Museum, as well as 

other great projects that reflect positively on the tourism industry and archaeological heritage 

development in Egypt.  

Keywords: Archaeology, archaeological heritage, attractions, national economy, political 

events, touristic destinations, tourism industry.  
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A STUDY OF E- COMMERCE AND ITS INFLUENCE ON CONSUMERS IN 21ST CENTURY 

 

Mamta Kumari  

IEC University, Baddi, India  

 

ABSTRACT 

With the appearance of internet, it has made a fundamentally new experience for consumers in 

regards to cluster of information, comparing the items and its value, quality, amount and the 

chance of buying through web from vendors situated all throughout the world, from anyplace 

and at any time. The Internet has furnished consumers with an amazing tool for looking for and 

purchasing products and services. Nowadays e – commerce has become a vital piece of regular 

daily existence. Availability of e – commerce platforms isn't an advantage but instead a need 

for many people especially in the metropolitan regions. Recently the demand of E-business is 

expanded with the raging of Covid-19 pandemic across the worldwide. The compulsory social 

distancing standards and an overall tendency towards a contact-free approach have resultantly 

prompted a significant ascent in the popularity of E – business platforms. E – Commerce isn't 

just recent innovation and new frontier for worldwide business and exchange however it is still 

developing. In this interaction of e – business, consumers are searching forward for an 

appropriate consumer protective regulation for the security of their rights on e – transactions. 

This paper has focused on the new issues and difficulties faced by consumers while dealing 

through online mode. The analysis and comparison of consumer protection laws has been done 

in brief to give an effective mechanism and redressal for securing the rights of the consumers 

in the era of internet business. 

Keywords: E- commerce, consumers, consumer protection, Advantage, disadvantage. 
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INFLUENCE OF SECURITY ON FAN ATTENDANCE DURING NIGERIA 

PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE MATCHES 

 

Babajide  Diyaolu 

Afe  Babalola  University,  Nigeria 

 

Abstract 

 

The stadium transcends a field of play to cultural heritage of a club especially when there is 

security of life and property and a conducive environment with exciting media facilities, CCTV 

and adequate field of play. Football fans love watching their clubs’ matches especially when 

nothing discourages their presence in the stadium. This study investigated the influence of 

security on fans’ attendance during Nigeria Professional Football League matches. Descriptive 

survey research design was used and the population consists of all Nigeria Professional Football 

League fans. Simple random sampling technique was used to pick a state from the six geo-

political zones. 600 respondents comprising male and female fans were sampled from the ten 

selected vendors’ stands in each selected state. A structured questionnaire on Security and Fan 

attendance scale (SFAS) was used. The instrument consists of two sections. Section A seeks 

information on demographic data of the respondents, while section B was used to elicit 

information on security and fans’ attendance. The modified instrument which consists of 20 

items has a reliability coefficient of 0.73. The hypothesis was tested at 0.05 significance level. 

The completed questionnaire was collated, coded and analyzed using descriptive statistics of 

frequency counts and percentage and inferential statistics of chi-square (X2). Findings of this 

study revealed that adequate security significantly influences fan attendance during Nigeria 

Professional Football League matches. There is no sport that can develop if the facilities in use 

are inadequate. Improving the condition of the stadium in Nigeria is paramount to the 

development of the Nigeria Professional Football League. All stakeholders in the organization 

of the League must put into consideration the need to improve the standard of the stadium as it 

will help to increase the attendance of fans during matches. Only the standard ones should be 

used during matches. 

 

Keywords: Adequate Security, fans attendance, football fans, football stadium, Nigeria 

Professional Football League. 
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INFLUENCES ON OCCUPATIONAL IDENTITY THROUGH TRANS AND 

GENDER DIVERSE IDENTITY: A QUALITATIVE STUDY ABOUT WORK 

EXPERIENCES OF TRANS AND GENDER DIVERSE INDIVIDUALS 

 

ROBIN C. LADWIG 

University of Canberra, Australia  

Abstract: 

Work experiences and satisfaction as well as the feeling of belonging has been narrowly 

explored from the perspective of trans and gender diverse individuals. Hence, the study 

investigates the relationship of values, attitudes, and norms of occupational environments and 

the working identity of trans and gender diverse people of the Australian workforce. Based on 

22 semi-structured interviews with trans and gender diverse individuals regarding their work 

and career experiences, a first insight about their feeling of belonging through commonality in 

the workplace could be established. Communality between the values, attitudes and norms of a 

trans and gender diverse individuals working identities and profession, organization and 

working environment could increase the feeling of belonging. Further reflection and evaluation 

of trans and gender diverse identities in the workplace need to be considered to create an 

equitable and inclusive workplace of the future. Consequently, an essential development step 

for the future of work and its fundamental values of diversity, inclusion, and belonging will 

consist of the acknowledgement and inclusion of trans and gender diverse people as part of a 

broader social identity of the workplace.  

Keywords: Belonging, future of work, working identity, trans and gender diverse identity.  
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 LATE OTTOMAN PERIOD, CONSTITUTIONAL MOVEMENTS AND THE 

ROOTS OF TURKISH NATIONALISM 
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ÖZET 

The social structure of the Empire consisted of various ethnic and religious communities which 

were regulated under a system called the Millet. This system was perfectly fitting to the 

Ottoman structure because it helped various ethnic and religious communities enjoy a relatively 

autonomous position in issues such as education, religious practices and law (Kushner, 1977: 

23). Millets were institutionalised in the structure of the Empire as relatively autonomous civil 

entities. They had their own judicial, legal, fiscal, educational and religious units and rights. 

Starting from the 1839 Tanzimat Fermani, the meaning of the Millet was transformed in to a 

more specific word with connotations such as “nation” and “nationality”. 

However, following the French revolution and the spread of nationalism, Millet System started 

to become invalid and different Millets preferred to identify themselves with the name of their 

nationality such as Bulgarian and Serbian. During the post- French revolution era, waves such 

as nationalism coincided with constitutionalist movements and opened a new chapter in 

Turkey’s history. In this study, The roots of Turkish nationalism will be explained within the 

constitutional movements in the late Ottoman period. Accordingly, Tanzimat Edict of Reform, 

Islahat Edict of Reform, The era of the Young Turks and 1976 Kanun-i Esasi will be analysed 

through the concepts of ottomanism and Turkism. Also the nationalist ideas and the policies of 

the Committee of the Union and Progress will be explained along with constitutional 

movements. 

Key Words: Nationalism, Tanzimat Edict of Reform, Islahat Edict of Reform, 1976 Kanun-i 

Esasi, Ottomanism 

 

INTRODUCTION 

The social structure of the Empire consisted of various ethnic and religious communities which 

were regulated under a system called the Millet. This system was perfectly fitting to the 

Ottoman structure because it helped various ethnic and religious communities enjoy a relatively 

autonomous position in issues such as education, religious practices and law (Kushner, 1977: 

23). Millets were institutionalised in the structure of the Empire as relatively autonomous civil 

entities. They had their own judicial, legal, fiscal, educational and religious units and rights. 

Starting from the 1839 Tanzimat Fermani, the meaning of the Millet was transformed in to a 

more specific word with connotations such as “nation” and “nationality”. 
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In the last periods of Ottoman Empire, the strategy of “Ottomanism” was used in order to keep 

all different identities under the Ottoman identity and avoid possible secession. Nevertheless 

this strategy quickly failed and a nationalist ideology called “Turkism” was embraced by the 

state elites. Thus, after the establishment of the new Republic, the modern state in the nation-

building process employed the principle of nationalism and constantly attempted to assimilate 

different groups ethnically, culturally and religiously. Although, the civic conception of 

nationalism namely, Kemalist Nationalism was embraced in order to unify all the different 

elements under the banner of Turkishness, the process turned into transforming all different 

identities into the one established identity as Turkishness. In this study, The roots of Turkish 

nationalism will be explained within the constitutional movements in the late Ottoman period. 

Accordingly, Tanzimat Edict of Reform, Islahat Edict of Reform, The era of the Young Turks 

and 1976 Kanun-i Esasi will be analysed through the concepts of ottomanism and Turkism. 

Also the nationalist ideas and the policies of the Committee of the Union and Progress will be 

explained along with constitutional movements. 

 

 

LATE OTTOMAN PERIOD, CONSTITUTIONAL MOVEMENTS AND THE ROOTS 

OF TURKISH NATIONALISM 

Modern Turkey was established on the ruins of an empire which consisted of various ethnic 

identities together with multi-religious elements. In order to comprehend the roots of Turkish 

nationalism and its reflections on citizenship activities clearly, it is crucial to examine the very 

beginning of the constitutional movements in the last periods of the Ottoman Empire within the 

context of the wave of nationalism. The social structure of the Empire consisted of various 

ethnic and religious communities which were regulated under a system called the Millet. This 

system was perfectly fitting to the Ottoman structure because it helped various ethnic and 

religious communities enjoy a relatively autonomous position in issues such as education, 

religious practices and law (Kushner, 1977: 23). From Fatih Sultan Mehmet period until the 

dissolution of the Empire, four leading Millets existed within the Empire: The Armenian, Greek 

Orthodox, Muslim and Jewish. These Millets were institutionalised in the structure of the 

Empire as relatively autonomous civil entities. They had their own judicial, legal, fiscal, 

educational and religious units and rights. Despite the particular privileges they enjoyed in the 

Millet system, they have been the subject of exclusion in some areas of the state bureaucracy. 

For instance, it was prohibited for non-Muslims to serve in military bureaucracy. Thus, every 

non- Muslim community had to pay an exemption tax in return for compulsory military service 
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(Kansu, 1997: 158). Still, although the final authority always belonged to the Sultan and the 

Divan, non-Muslim Millet continued to keep their autonomy until the last period of the Empire. 

Besides the non-Muslim Millet, all the Muslim communities regardless of their ethnic and 

cultural ties were counted as the sole Muslim Millet. An exemption of this rule was the special 

statue of Kurdish tribes. According to Ozoglu, Kurdish confederacies enjoyed a relative 

autonomy and appeared like proto-states in 18th century. In this respect, they were granted 

particular administrative rights which were rarely granted to any other Muslim group (Ozoglu, 

1998: 54, 55). 

Starting from the 1839 Tanzimat Fermani, the meaning of the Millet was transformed in to a 

more specific word with connotations such as “nation” and “nationality”. Thus, notions like 

religion, nation, sect and nationality carried complicated meanings and caused confusion 

(Davison, 1977: 33). Accordingly, in addition to these Millets mentioned above, other Millets 

were recognised by the Ottoman administration. However, following the French revolution and 

the spread of nationalism, Millet System started to become invalid and different Millets 

preferred to identify themselves with the name of their nationality such as Bulgarian and 

Serbian (Hanioglu, 2002: 85). Interestingly, Turkishness was not a common identity. Indeed, 

until the rise of Turkish nationalism which emerged in the nineteenth century, even the words 

“Turkey” or “Turk” did not exist in the Ottoman documents. In this respect, the term “Turk” 

was being used in order to refer to the ignorant peasant and the ignorant nomad of Anatolia 

with humiliating connotations, and to distinguish between the Turkish-speaking Ottomans and 

the ones who spoke languages other than Turkish (Kushner,1977: 2). 

The Ottoman Empire, in its powerful times, successfully managed the provinces under its 

sovereignty through a strong central government and local rulers. Rebellions were so rare and 

the provinces were generally restrained by the Turkish-speaking administrators who did not 

attempt to destroy the religion and culture of the people living in the conquered land (Haddad, 

1977: 11). Islamic Script enabled the state to deal with the non-Muslim subjects. Besides, the 

non- Muslim population was well settled and organised in the Empire. Except the times of 

extensive insecurity, the relation between ethnic groups continued with a mutual respect and 

interest. However, the religious tolerance between groups terminated with the transition from 

the Empire to the nation-state, through the spread of nationalism among the different Millets of 

the Empire (Barkey, 2008: 277). 

The nationalist rebellions had first started to spread within the Empire through the influences 

of French Revolution. Hereafter, the wave of nationalism blew throughout the Ottoman territory 

from west to east, influencing various ethnic groups such as the Greeks, Serbs, Romanians, 
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Bulgarians, Armenians, Albanians, Arabs and Kurds chronologically. In this sense, Turks were 

the last group that were affected by the wave of nationalism until the beginning of twentieth 

century (Davison, 1977: 26).  

 

THE TANZIMAT EDICT OF REFORM 

Citizenship in the Ottoman Empire stands as a notable issue in terms of modernisation attempts 

of the 1839 Tanzimat Reform Edict and the preparation of the first Ottoman Constitution 1876 

Kanun-i Esasi. Starting from the Tanzimat, there had been a transition from being a “subject” 

of the Sultan to become a citizen of the Empire. In this respect, Tanzimat and Islahat can be the 

historical and legal foundations of citizenship in Turkey. Later, this concept was crystallised in 

the Kanun-i Esasi in terms of creating a constitutional Ottoman identity based on equality 

between Muslim and non-Muslim communities of the Empire (Isin and Isyar, 2006: 81). 

The Tanzimat period can be considered as an important step for the process of Ottoman 

modernisation because in this period, the priorities of the Muslim Millet over the non-Muslim 

Millet were relatively abolished. Instead, all the subjects of the Sultan were given citizenship 

status equally and individually through becoming independent from particular Millet (Gülalp, 

2011: 229). Hereby, Ottoman elites aimed to provide the integrity of the Empire again. This 

purpose was explicitly indicated in the first article of the 1876 Constitution as well: “The 

Ottoman Empire is a unity, including its present territories and parts and privileged provinces, 

which can be divided at no time and for no cause whatever.” (Davison, 1977: 27). Within the 

reforms throughout the Tanzimat period, there have been serious breaches in centuries old state 

tradition and Islamic law because of the contradictions existed between the old traditional 

Millet system and new principle called “Ottomanism”. While the Millet System was based on 

the relatively recognition of ethnic and religious identities, Ottomanism was offering equality 

for all subjects of the Sultan who owed equal loyalty to the Ottoman state within more secular 

sense (Rae, 2002: 137). Along with the first Ottoman Constitution, Kanun-i Esasi, the 

citizenship was institutionalised through belonging and being loyal to the state under an 

Ottoman identity (Isyar, 2005: 344). In this period, the notion of “Ottomanism” was used by 

the Ottoman elites in order to transform the subjects of the Sultan into a nation through building 

the state on a human foundation and creating an Ottoman Citizenship. Thus, the Ottoman 

statesmen aimed to reduce the adverse influences of the separatist movements through granting 

equality to all Ottoman subjects regardless of their religion, culture and ethnicity. This strategy 
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first emerged in the period of Sultan Mahmut II, yet reached its concrete meaning in the Hatt-ı 

Sherif of Gülhane (Tanzimat) in 1839. Later, it was improved and broadened in 1856 Hatt-ı 

Humayun which is also known as the Islahat Fermanı (Edict of Reform). 

 

ISLAHAT EDICT OF REFORM 

Islahat Edict of Reform was designed in order provide the implementation of the principles of 

Tanzimat Fermanı. Here, the main purpose was to secure equality among all subjects of the 

Sultan, especially for non-Muslim groups. It was generally granting rights such as being 

assigned as state officials, or a representative in general assembly. In addition to the rights 

granted in the Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı was also important for internal affairs 

because unlike the 1839 Tanzimat Fermanı, it came into prominence as an important 

constitutional development for the non-Muslim communities in the Empire (Tanör, 2004: 96-

97). The doctrine of Ottomanism transformed the Millet System in to a more egalitarian 

structure in both reform edicts. Briefly, the restrictions on the dress of non-Muslims were 

abolished, the foundations of secular judicial system that would equally apply to all subjects 

were established, non-Muslims gained a seat on governmental advisory councils and various 

secular schools accepting both non-Muslim and Muslims were opened on equal conditions 

(Davison, 1977: 39). However, Ottomanism was also used as a tool of modernisation in order 

to legitimise the state’s supremacy over its subjects (Karpat, 2000: 6). This approach later 

caused problems in operating the system. Here, the use of the word Ottomanism is important 

because it referred to Osman, the name of the founder of Ottoman Empire. Accordingly, instead 

of using a word with ethnic connotations such as “Turk”, Ottomanism (Osmanlicilik) was 

preferred. Thus, the notion of Ottomanism became suitable to create a citizenship regardless of 

the ethnic and religious ties. Ottomanism gained a lot of support from every segment of the 

Empire including the “Young Turks” that will start the revolutionary Second Constitutional 

Period. 

 

THE ERA OF THE YOUNG TURKS 

The Young Turk era had a crucial role in the emerging of the Turkish nationalism. Young Turks 

can be described as an elite group which were impressed by the European-originated notions 

such as freedom, nation, homeland and equality while they were in Ottoman embassies, exile 

or by the Europeans who came to visit the Ottoman Empire (Kushner, 1977: 3). They first 

emerged as an opposition to the despotic regime of Abdulhamid, when the reform period was 

blocked through the abolition of the Constitution. They were hoping to establish a system which 
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will prevent the nationalist separatist movements and the interventions of European states 

(Zurcher, 2000: 151). Thus, the main concern of Young Turks was to save the Empire from 

dissolution through starting an intense reformation process along with the constitutional system. 

Within this frame, they wanted to transform the shattered Empire to a modern, nation-state that 

can stand equally in front of the European powers (Rae, 2002:124). The struggle against the 

despotic regime of the Sultan has brought together various groups from different perspectives. 

Two main sides were the liberals and the integralists. In the First Congress of Ottoman Liberals 

in 1902, liberals were the advocates of the decentralised and democratic state and were 

supported by non-Muslim elements such as the Armenians. Their conception of Ottomanism 

was based on equality of all members of the Empire. On the other hand, integralists rejected the 

liberalism in order to save the Empire within a process of modernisation which will help to 

build a strong centralised state. This group used the word “Ottomanisation” as a process to 

homogenise all the subjects and finally create a Turkish identity (Rae, 2002: 146). However, 

according to their perception, non-Turkish and non- Muslim elements had to show their loyalty 

to the Empire. Therefore, they should abandon any national or racial ideas which may cause 

possible separatist movements. Any separatist ideas of these non-Muslim or non-Turkish 

elements were regarded as incompatible with the new unitary conception of the Empire. 

Moreover, those who were previously enjoying the benefits of Millet system must sacrifice 

some of their rights for the sake of the desired unity (Luke, 1936: 149). Some of the Young 

Turks were impressed by the readings of some Turkologists and started to be proud of their 

ancestors (Kaya, 2004:60). Consequently, Young Turks, the past advocates of the Ottomanism 

evolved to be the founders of Turkish nationalism. The motto of Ittihad-i Anasır (Unity of all 

communities of the Empire) reflects the type of nationalism embraced by the Young Turks in 

1908 revolution. Although they embraced Ottomanism when it was first emerged, they shifted 

in to more nationalist ideals later. Thus at the beginning, their political discourse was much 

more Ottomanist rather than Turkist. In this respect, they were accommodating the non-Muslim 

and non-Turkish communities such as the Arabs, Kurds, Armenians, Greeks, and Jews. 

However, soon after that, the Ottomanist perception of the Young Turks took a more nationalist 

form through the influences of the CUP, the Committee of Union and Progress. The 

representatives of the non-Muslim communities complained about the effects of Turkification 

polices in the re-opened Parliament. Their grievances were ignored by the government and 

therefore, parliament became a battlefield of non- Muslim and CUP members (Ulker, 2005: 

617). Despite this, remained with the boundaries of the Ottoman ideology, the Young Turks 

were constantly promoting the Turkish constituents within the Empire. According to their 
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perception, as the largest and most numerous ethnic community, Turks should be the only 

community to rule. As Hanioglu stated, “among the developed nations and even those which 

are not developed, the right to rule is in the hands of that nation which constitutes the largest 

community in a society. Why should Turkey be an exception to this rule?” (Hanioglu, 2002: 

89). Here, the problem emerged from the interpretation of Ottomanism. For non-Muslim 

communities, Ottomanism was a supra-identity which they favoured in economic, cultural and 

political terms. However, up to the perception of state, it had a completely different meaning 

which can be observed in the speech of Grand Vizier Ibrahim Hakkı Pasha in Parliament: 

“Coming to the point of citizen, learning Turkish has greatest importance in that case too. 

Since, a person who does not know Turkish will be deprived of some rights [hukuk]. For 

example, he will not be able to be deputy. But there is one more important thing. What is 

it? Citizens should be of the same opinion on the matters that are connected to the life of 

the state. Namely, they should interpret and view the future of the state in the same manner 

and they should possess the same sentiment. This is absolutely the objective that the 

Government and Kanun-i Esasi are looking for. The homogeneity of education and culture 

(terbiye) is desired” (Ulker, 2005: 619). 

 

In order to create a homogenous society, Young Turks also wanted to homogenise other Muslim 

elements of Anatolia such as Arabs, Kurds and so on (ibid, 628). On the other hand, Sultan 

Abdulhamid was emphasising Islamism in order to promote and strengthen the state through 

the symbol of the Caliphate. Thus, he planned to extend his political power in front of the 

European states and gain the attention of the Muslims around the world. He also aimed to 

promote the loyalty among the Muslims living in the boundaries of Ottoman Empire. In this 

respect, along with the Ottomanism, Islamism gained an importance on Muslim groups living 

in the Empire as well (Kushner, 1977: 4). 

The rise of the Turkish nationalism among the Young Turks could be explained through the 

influences of the wars existed in the Ottoman territory. Both these wars with Russia, Greece, 

and Italy as well as the two Balkan Wars, and nationalist rebellions and occupations of Tunisia 

and Egypt by France and Britain respectively created a polarisation between Turkish 

community and other nationalities of the Empire such as Greeks and Armenians. Thus, 

continuous internal rebellions and wars increased pro-nationalists and promilitarists within the 

government and the Young Turk’s ideology of Ottomanism was replaced by Turkish 

nationalism (Gocek, 2002: 20). The scepticism about the strategies such as Ottomanism, 

Islamism and Pan-Turkism rose around the Young Turks and consequently caused a sense of 

isolation. Therefore, they found the solution of creating a national identity in order to hold the 
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Empire together (Kushner, 1977: 5). Also, after the failure of the Sultan Abdul Hamid’s 

Islamism principle, separatist nationalist movements spread all over the Ottoman territory as a 

reflection of the newly emerged Turkish national consciousness (Rae, 2002: 145). Committe of 

Union and Progress determined the citizens as the de facto legitimate sovereigns of the state. 

The continuity of the state was the main target of the elites of states. In this sense, the CUP 

conserved the principles of Ottomanism and Islamism of the Hamidian Period and synthesised 

this principles with the core of the Turkish nationalism (Karpat, 2009: 176). 

 

1876 KANUN-İ ESASİ 

The efforts to modernise the Empire resulted with the emergence of the first constitution of the 

Ottoman Empire. Along with this evolution, liberal reformers achieved to transform the 

Ottoman Empire into a quasi-parliamentary democracy and the Ottoman Sultan into a 

constitutional monarch. However, 1876 Kanun-i Esasi was originally adapted from the 1831 

Belgian Constitution. The Constitution of Belgium was the accumulation of centuries old 

Belgian history and was perfectly fitted to the Belgian system. The same conditions were 

wanted to be adapted, yet it was substantially unrelated to the Ottoman experience (Lewis, 

1968: 362). The conception of Ottomanism was also embraced in the level of the 1876 

Constitution. In this respect, the definition of citizenship in Kanun-i Esasi could be interpreted 

as an example of civic citizenship. According to the Article 8 of the constitution: “All subjects 

of the empire are called Ottomans, without distinction whatever faith they profess; the status of 

an Ottoman is acquired and lost according to conditions specified by law.” 

At this point, ‘Ottomanism’ as a strategy, embraced by the state elites to obtain the capitalist 

Europe’s dynamism through transforming its nationalist sides (White, 1999: 79). In addition to 

the definition of the citizenship, the constitution also introduced bicameral parliament, 

independent courts and more crucially regulated the rights and the freedoms of all citizens 

regardless of their religion. Following the declaration of Kanun-i Esasi, general elections were 

arranged in 1877 and the first parliament of the Ottoman State was established. The most 

significant feature of the parliament was the ethnic and religious diversity among its members. 

The Parliament was a complete reflection of the multinational Empire. In this respect, non-

Muslims constituted the 1/3 of the Parliament. Actually, this rate was the normal result of the 

Ottoman State tradition because participating in state administration was based on political and 

ideological loyalty, rather than the ethnic origin. The Constitutions of the communities (Cemaat 

Nizamnameleri) which were drafted by the religious communities (Millets) to regulate their 

internal affairs constituted the foundations of the Ottoman Constitutionalism. Through these 
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regulations, general and regional assemblies were established for each community with the 

participation of the secular members. This was the first practice of the concepts of the assembly 

and the constitution in the Empire. Especially Armenian members were very active in the 

Cemiyet-i Mahsusa (Special Commission) which drafted the Kanun-i Esasi (Tanör, 2004: 131, 

156). 

As the subjects of the Empire were accepted as the Ottomans, one might consider Kanun-i Esasi 

as a suitable tool in regulating the problems within the Empire. However, constitution makers 

which were consisted by a council which was elected by the Sultan, adopted Islam as the state’s 

religion and Turkish as the official language of the State (Hur, 2007). Moreover,, speaking 

Turkish was accepted as the main condition to be a civil servant by the Article 18. Through this 

article it was aimed to promote the Turkish language as the language of education and also to 

prevent the improvement of the minority languages. Even in the CUP party programme, Turkish 

was accepted as the language of instruction in all schools including primary and secondary ones 

with the exception of religious schools (Kansu, 1997: 163). Law texts and programmes also 

showed the changing rhetoric of the Young Turks from Ottomanism to Turkism. As Sadoglu 

stated, interestingly, in these texts, the word “Turkish” was preferred instead of the word 

“Ottoman Turkish” (Sadoğlu, 2003: 98). Therefore, Young Turks’ perception was shifting from 

the Ottomanism to the Turkism. In this sense, the CUP started to employ various strategies of 

Turkification in order to expand the lines of Turkish nation. Ottomanism was diminishing, as 

the medium of loyalty and cohesion of Ottoman citizens and new strategies, Islamism and 

Turkism were ready to take its place. According to Luke, Young Turk’s original policy was 

Ottomanisation, yet their direction has changed due to the external pressures. Especially it 

emerged when Italy declared a war on the Ottoman Empire. This was ended with the loss of 

land in Libya which was considered as the last direct possessions of Turkey in Africa. 

Alongwith the Treaty of Ouchy, the Empire had to confront the Balkan League of the First 

Balkan War with Bulgaria, Greece, Serbia and Montenegro. Their mutual aims helped them to 

take action for the common enemy, Ottomans, before the Ottomanisation became influential in 

that area (Luke, 1936: 155). 

Ottomanism was considered as an allegiance to the Empire and the dynasty whose foundations 

were about the crack. Conversely, Islamism and Turkism were both dynamic and non-territorial 

hence attracted the Muslim Turks (Lewis, 1968: 352). Indeed, policies, such as forced migration 

and settlement were used through deportation of non-Muslims in order to provide a religious 

homogenisation in Anatolia between 1912 and 1924 (Zurcher, 2003: 1).  
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This shifting to a more nationalist concept was called as Pan Turkism. A nationalist ideologue, 

Yusuf Akcura, proposed Pan Turkism as a third alternative to Ottomanism and Islamism. He 

said, “There was promise of resting the foundations of the Ottoman Empire on a faithful and 

cohesive nation, rather than on elements whose loyalty was questionable” (Kushner, 1977: 5). 

Turkism also emerged as a reactional ideology against the wave of nationalism among the 

ethno-religious groups in the Ottoman Empire. The transition from the Ottomanism to Turkism 

occurred in an environment where Turks were identified as the only group without any 

secessionist demands. 

Many intellectual supporters of Turkism had first united under the Türk Derneği (Turkish 

Society) which was founded in Istanbul on December 1908. Their purpose was to study “the 

past and the present achievements, activities and circumstances of all the peoples called Turk”. 

After Turkish Society, a journal called Türk Yurdu (Turkish Homeland) became the medium 

of many Turkist writers and theoreticians such as Ziya Gökalp and Yusuf Akçura in 1911. Ziya 

Gökalp as a Kurdish intellectual had a major influence later on the nationalist ideas of 

Kemalism. Although he first defended the idea of Turanism; later in 1923, he admitted that this 

idea was a utopia (Kaya, 2004: 61). Under their influences, the journal became a space for 

discussions of major theoretical issues related to cultural and political aspect of Turkism. 

Associated with the Journal of Türk Yurdu, Türk Ocağı (Turkish Hearths) was established in 

1912 and continued exist until its abolishment by Ataturk on March 1931. Turkish Hearths was 

a kind of club that aimed “to advance the national education and raise the scientific, social and 

economic level of the Turks, who were the foremost of the peoples of Islam and to strive for 

the improvement of the Turkish race and language”. In this sense, they have organised lectures, 

courses, public debates and made many publications in order to raise an ethnic consciousness 

(Lewis, 1968: 350). 

 

CONCLUSION 

 The strategy of Ottomanism was considered as the last chance to save the Empire from 

disintegration, yet it was misinterpreted and interrupted by other waves such as the Turkism 

and Islamism. Mainly, the Young Turks within the CUP desired to build a constitutional 

monarch based on the rule of law in order to replace the rule of the Sultan. They especially 

desired to reduce the influences of old Millet system and create a new concept of citizenship. 

This process required a transformation of the state from a kind of feudal monarchy into a liberal 

democracy in which the government is responsible to the citizens. However, instead of creating 

a multi-cultural citizenship, they strengthen centralisation and mutilated the rights and benefits 
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that were previously enjoyed by non-Muslims in Millet system because those privileges were 

seen as the obstacles on the way to create a united nation (Kansu, 1997: 157). 

Consequently, the executives of the Ottomanist strategy could not achieve to unify all the 

elements under the banner of Ottomanism due to various reasons. Neither Tanzimat and Islahat 

nor Kanun-i Esasi was successful on preventing the sub-nations from secession. None of these 

nations were willing to give up their national ideals to live under the ideal of Ottomanism. 

Moreover, Ottomanism was regarded as an obstacle to achieve the right to selfdetermination 

as the basic right of a nation. Most importantly, Ottoman statesmen made a major change on 

the administrative structure of the Empire and it did not entirely fit the needs of the population. 

For centuries, local administrations helped Ottomans to maintain their authority on several parts 

of the Empire. However, along with the Ottomanist strategy, the administrative structure was 

centralised in order to provide political unification as the main condition of becoming a modern 

state. They also used educational system to impose the ideal of being an Ottoman to the growing 

generations. Eventually, both strategies threatened the centuries old social order and thus, local 

people living in these parts of the Empire became the defenders of regionalism and the local 

self-government as a reaction against Ottomanism (Karpat, 2000: 7). CUP executives applied 

three strategies in different places and times. As argued by Luke, “Ottomanism continued to be 

the keynote of internal politics; Turkish nationalism, the keynote of relations with the Tatars of 

Russia, some of whom were beginning to manifest sentiments of sympathy with their cousins 

in Turkey, in their time of trouble; Pan-Islamism, that of relations with the Arabs and other non-

Turkish Muslims within the Empire and North Africa” (Luke, 1936: 157). However, none of 

these was successful on keeping the Empire unified. Indeed, it was hard to see the differences 

between these strategies. The Ottomanists were not ready to grant genuine equalities enjoyed 

by the Muslims to the non-Muslim subjects. The defenders of the Turkism were accurate about 

the Islamic character of Turkishness and excluded the others. In this context, both strategies 

were Islamist and thus, the Ottomanist elites did use both pan- Turkism and pan-Islamism when 

they needed in appropriate conditions (Lewis, 1968:352). Indeed, through the National Struggle 

and following the establishment of the Republic, religion had always been the main determiner 

of the issues related to citizenship rights and policies. 
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