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Editörden;  
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etmektedir. Kuşkusuz sizlerin desteği olmadan bu başarı sağlanamazdı. Bu süreçte 

bizlere katkı sağlayan ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Daha nice yeni 
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ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİNE YÖNELİK  

TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TEK  

DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN  

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  
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ÖZET 

Türkiye’de erken çocukluk özel eğitim hizmetleri (EÇÖE) 0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklara ya da 

risk grubundaki çocuklara özel eğitim okullarında, okul öncesi eğitim okullarında/sınıflarında ve ihtiyaç 

duyulduğunda evlerde sunulan hizmetlerdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de EÇÖE alanında tek denekli 

araştırma modelleri kullanılarak yürütülen çalışmaları sistematik olarak gözden geçirmek ve çalışmaların etki 

büyüklüklerini hesaplamaktır. Araştırmalar; katılımcı, bağımlı/bağımsız değişken, ortam, kayıt teknikleri, 

araştırma modeli, sosyal geçerlik, güvenirlik ve örtüşmeyen veri yüzdesi (ÖVY) bağlamında incelenmiş ve 

betimlenmiştir. Ulaşılan çalışmalar arasından belirlenen ölçütleri karşılayan toplam 15 EÇÖE çalışması 

incelenmiştir. Çalışmaların %86,66’sının “çok etkili ve etkili uygulamalar” olarak belirlenmiş (%6,66’sı tartışmalı 

etkili ve %6,66’sı da etkisiz uygulama) ve çalışmaların genel ÖVY ortalaması %84,8 olarak hesaplanmıştır. Çeşitli 

bağlamlarda ileri araştırmalara öneriler tartışılmıştır. 

  

Anahtar Sözcükler: Erken çocuklukta özel eğitim, tek denekli araştırma modelleri, derleme. 

 

REVIEW OF SINGLE SUBJECT RESEARCH İN FİELD OF EARLY CHILDHOOD 

SPECIAL EDUCATION İN TURKEY 

ABSTRACT 

Early childhood special education (ECSE) in Turkey is services which provide education for 0-6 aged children 

with special needs and at risk group in special education schools, preschool/preschool classroom and children's 

home when needed. The purpose of this study is to review and calculate the effect size of ECSE studies which 

conducted with single subject designs in Turkey. The studies are reviewed and examined in the context of the 
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participants, independent/dependent variables, settings, observing and recording technique, research designs, 

validity and reliability ve percentage of nonoverlapping data (PND). A total of 15 ECSE studies which meet criteria 

are identified to review. The mean PND of all studies are calculated as %84.8 and %86,66 of all studies are 

identified as “very effective and effective interventions” according to rating scale. Suggestions for further research 

are discussed in various contexts. 

 

Key words: Early childhood special education, single case research models, review. 

 

GİRİŞ 

Eğitimin ilk basamağını oluşturan erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğduğu günden temel 

eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında 

önemli rol oynayan; bedensel, motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde 

tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır (Bekman, 2005; Bowe, 2007; Deniz, 2017). Gelişimin çok hızlı olduğu bu 

dönemde bireylerin yaşam boyu etkilenebilecekleri süreçlerin temelleri atılmaktadır. 

Dolayısıyla bu dönemde alınan eğitimin niteliğinin öğrencilerin sonraki akademik başarılarıyla 

çoğunlukla ilişkilidir ve bu dönem eğitim hayatının daha sonraki basamakları için gerekli olan 

altyapının oluşturulduğu önemli bir dönemdir (World Health Organization, 1999). Ayrıca genel 

olarak 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi bireyin bütün gelişim alanlarının en 

hızlı ilerlediği dönemler olarak bilinmektedir (Bekman, 2005). Erken çocukluk eğitiminin genel 

amacı; bütün çocukların bedensel, iletişimsel, zihinsel sosyal ve duygusal açıdan 

potansiyellerini geliştirmek olarak ifade edilebilir.  

Erken çocukluk dönemi eğitimi özel gereksinimli çocuklar için oldukça önemlidir çünkü bu 

dönemde sağlanan eğitimin çocuklara uzun dönemde yarar sağlayacağı ve çocukların gelişim 

dönemlerinde karşılaşabilecekleri beceri ve/veya performans yetersizliği durumlarının bir 

kısmının ortaya çıkmadan önlenebileceği ifade edilmektedir (Birkan, 1999, Eurydice, 2009; 

Sucuoğlu 2017). Çocukların yaşamlarının erken yıllarında her bir gelişim alanında 

desteklenmesi çoğu zaman onların ergenlik ve yetişkinlik dönemde desteklenen alanlarda ve 

ilişki alanlarda daha başarılı olmaları ile sonuçlanabilmektedir. Örneğin erken çocukluk 

döneminde bireylerin sahip oldukları sosyal yeterlik ve sosyal beceri düzeyi ile çocukluğun geri 

kalan dönemlerinin, ergenliğin ve yetişkinlik dönemlerinin sosyal yeterlik ve sosyal beceri 

düzeyi ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Joseph, Strain, Olszewski ve Goldstein, 2016). Onun 

dışında pek çok yetersizliğe sahip çocuk yaşamın erken yıllarından başlayarak çeşitli motor 

becerilerinde (Kaba ve ince motor) yetersizlik göstermekte (Westendorp, Hartman, Houwen, 

Smith ve Visscher, 2011) ve bunun yanında el becerisi ve denge gerektiren işlerde yaşıtlarından 
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beklenenin altında performans göstermektedirler (Vuijk, Hartman, Scherder ve Visscher, 

2010). Yaşamın erken yıllarında desteklenen motor beceriler, hayata aktif katılım noktasında 

birçok durumda etkili olmakta ayrıca hareketlilik becerisini ve çeşitli nesne kullanımını da 

etkilemesi bakımından birçok gelişim alanı (Sosyal, iletişimsel, bilişsel ve öğrenme, uyumsal 

beceriler) için etki edici bir temel alan niteliği göstermektedir (Favazza ve Siperstein, 2016). 

Erken yıllarda meydana gelecek davranış ve öğrenme sorunlarını önlemek için erken yaşlarda 

yapılan daha kapsamlı müdahalelerin de (Müdahaleye Yanıt) daha sonra ki yıllarda bu sorunun 

daha fazla büyümeden çözümü için önemli anahtarlardan biridir (Carta, McElhattan ve 

Guerrero, 2016). Çünkü erken yıllarda çözülemeyen ve önlenmeyen duygusal ve davranışsal 

problemlerin yaklaşık yarısı ergenlik ve yetişkinlik döneminde de sürebileceğini hatta 

artabileceğini göstermektedir (National Research Council and Institute on Medicine, 2009). 

Sonuç olarak erken dönemde yapılan müdahalelerin hem özel gereksinimli çocuklar hem de 

aileleri için olumlu eğitim çıktılarına sahip olduğu ya da olumsuz durumlarının etkilerinin 

azaldığı görülmektedir. 

Erken çocukluk özel eğitimi (EÇÖE), sıfır-sekiz yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk 

altında bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir (Bowe, 2007; Odom ve 

Wolery, 2003; Raver, 2004; Wolery, 1993). EÇÖE, şemsiye bir kavram olarak 0-36 aya yönelik 

erken özel eğitim (early intervention) ve 36-72 aya yönelik okul öncesi özel eğitim (preschool 

special education) dönemlerini kapsadığı ifade edilmiştir (Gül ve Diken, 2009). Özel eğitime 

gereksinimi olan çocukların bağımsız, kendi kendilerine yetebilen bir hayat sürdürebilmeleri, 

akranları ile aynı eğitim ortamlarına devam edebilmeleri için eğitimlerine mümkün olduğunca 

erken başlanmalıdır (Bowe, 2007; Heward, 1996; Odom, Yoder ve Hill, 1988). Küçük 

çocukların erken özel eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla bu yasal düzenlemeler 

yapılmaktadır. Ülkemizde EÇÖE hizmetlerinin; 1997 yılında yayımlanan 573 sayılı Özel 

Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2012 yılında yayımlanan Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği ile özel gereksinimli çocuklara 36 aydan sonra zorunlu ve 2018 yılında 

güncellenen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile ise 0 yaşından itibaren zorunlu eğitim 

verilmesi bildirilmiştir (MEB, 1997; 2012; MEB, 2018a).  Buna göre tanısı konmuş özel eğitim 

gerektiren çocukların özel eğitim almaları zorunlu olduğu ve bu eğitimin özel eğitim okulları 

ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verileceği vurgulanmıştır. Dahası bu yasal 

düzenlemelerde öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim 

gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabileceği ifadesine de yer verilmiştir. 

Son yıllarda EÇÖE alanı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik olarak hizmet 
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sağlayan öncelikli alanlar arasında görülmektedir (Odom ve Wolery, 2003). Bu eğitim tüm okul 

öncesi dönemde olan özel gereksinimli bireyler için zorunludur ve okullar bu hizmeti bireylere 

sağlamakla yükümlüdürler. Ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak adına “özel eğitim 

anaokullarının” açılmaya başlandığı dikkat çeken uygulamalar arasındadır. Ayrıca özel 

gereksinimli öğrenciler tipik gelişim gösteren akranlarının devam ettikleri okul öncesi 

kurumlarına kaynaştırma öğrencisi olarak yerleştirilmekte veya özel gereksinimli öğrencilere 

yönelik sınıflar açılabilmektedir (MEB, 2018a).  

EÇÖE’ye yönelik çalışmaların çocuğun gelişmesinde bu kadar önemli olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu konuya dair yapılan çalışmalar da önem kazanmaktadır.  EÇÖE alanına 

yönelik ülkemizde yapılan çalışmaların son yıllarda hız kazandığı görülmektedir. EÇÖE’ye 

yönelik davranışsal yaklaşıma dayalı spesifik müdahaleleri içeren çalışmaların yanında 

davranışsal yaklaşıma dayalı erken ve yoğun davranışsal eğitim programları yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Lovaas yaklaşımına (Lovaas, 1981) dayalı olarak gelişimsel yetersizliği olan 

çocuklar için geliştirilen ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan “Otistik Çocuklar İçin 

Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)” gibi programlar kullanılmakta ve bu programlara 

yönelik olumlu çıktıların elde edildiği görülmektedir (Güleç-Aslan, Kırcaali-İftar ve Uzuner, 

2009). Bunun dışında gelişimsel yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuş aileleri de içine alan 

kapsamlı erken müdahale programlarının da (Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Portage) 

ülkemizde kullanıldığı görülmektedir. Bu programların aileler ve çocuklar açısında çeşitli 

boyutlarda olumlu çıktılara sahip oldukları rapor edilmektedir (Birkan, 2001; Kircaali-İftar, 

2004; Kircaali-İftar, Uzuner, Batu, Vuran ve Ergenekon, 2001; Biber ve Ural, 2012). Ayrıca 

son yıllarda özellikle aile ve çocuk arasındaki çeşitli etkileşimleri geliştirmeyi hedefleyen 

etkileşim temelli (EDEP ve ETEÇOM) erken çocukluk eğitim programlarının ülkemizde 

kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Karaaslan, 2010; Toper-Korkmaz, 2015; Karaaslan, 

Diken ve Mahoney, 2011;2013).  Son yıllarda EÇÖE’ye yönelik kapsamlı müdahalelere verilen 

önemin bir örneği de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 0-36 (Erken çocukluk) ve 37-

78 (Okul öncesi) aylık çocuklar için hazırlanan kapsamlı bir erken çocukluk müdahale 

programıdır. Programın bir grup araştırmacı tarafından tamamlandığı ve MEB tarafından 

yayımlandığı 2018 yılında bildirilmiştir (MEB, 2018b; MEB, 2018c). Sonuç olarak ülke olarak 

benimsenmiş ulusal bir EÇÖE müdahale bulunmamaktadır. Geniş katılımcı grupları ile 

yürütülen EÇÖE’ye yönelik kapsamlı müdahalelerin yanında nispeten daha az katılımcılarla 

gerçekleşen ve tek denekli araştırma modelleri ile yürütülen çalışmalar da yapılmaktadır. Bu 
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çalışmaların da gözden geçirilmesi genel bir bakış açısı oluşturması bakımından önem arz 

etmektedir.  

Ülkemizde yapılan bu çalışmalar EÇÖE’ye yönelik müdahalelerin olumlu sonuçları olduğunu 

göstermekteyken Gül ve Diken (2009) tarafından gerçekleştirilen ülkemizdeki EÇÖE’ye ilişkin 

lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi ve Öncül (2008) tarafından yürütülen 

Türkiye’deki EÇÖE makalelerinin gözden geçirilmesi dışında EÇÖE’ye yönelik başka 

çalışmaya ulaşılmamıştır. Ayrıca ülkemizde gerçekleştirilen EÇÖE alanında tek denekli 

araştırmalara yönelik bir derleme veya meta-analiz çalışmasına da ulaşılmamıştır. Bu nedenle 

Türkiye’ de yapılmış EÇÖE’ye yönelik tek denekli araştırmaların bu bağlamda incelenmesi 

amaçlanmıştır. Tek denekli araştırmalar, davranışların temel ilkelerini tanımlamak ve bilimsel 

dayanıklı uygulamaları ortaya koymak için araştırmacılar tarafından 1960’lı yıllardan beri 

birçok disiplin alanında kullanılan bilimsel bir araştırma yöntemleridir (Horner ve diğ., 2005). 

Tek denekli araştırmaları geleneksel araştırmalardan farklı kılan özelliği deneysel olarak birçok 

boyutta titiz çalışmalar olmalarıdır. Çünkü tek denekli araştırmalar deneysel kontrolün olduğu 

(Shavelson ve Towne, 2002), katılımcı bulmanın zor olduğu alanlarda çalışma olanağı sunan 

(Tekin-İftar, 2012) ve özel eğitim alanında kanıt temelli uygulamalar elde etmek için grup 

deneysel çalışmalara alternatif olabilecek bir araştırma türüdür (Kratochwill ve diğ., 2010; 

Kratochwill ve diğ., 2013). Tek denekli araştırmaların özel eğitim çalışmalarının çeşitli 

konularda gelişimi için yararlı bilgiler sağladığı bildirilmektedir (Tawney ve Gast, 1984; 

Wolery ve Dunlap, 2001). Yıllardır uygulanan bu yöntemin öğrencilerin bireysel özelliklerini 

sistematik ve ayrıntılı tanımlamada daha uygun olduğu belirtilmektedir (Amerika Psikoloji 

Derneği, 2002; Sidman, 1960). Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde EÇÖE alanında 

yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğunun tek denekli araştırma modelleri ile yürütüldüğü ve 

bu çalışmaları özetleyen herhangi bir çalışmanın yürütülmediği görülmektedir. Bu gereksinime 

yanıt vermesi düşünülen bu çalışma: (a) 0- 6 yaş arasında olan ve çeşitli yetersizlikleri bulunan 

çocuklarla yapılmış olan çalışmaları derlemek, (b) betimsel özetlemeler aracılığı ile bu 

çalışmaların genel özelliklerini listelemek, (c) etki büyüklüğü hesaplamalarıyla EÇÖE’ye 

yönelik ne düzeyde etkili olduğuna ilişkin bulguları birleştirerek çalışmaların genel boyutları 

hakkında bir bakış açısı oluşturmak üzere temel üç temel amacı bulunmaktadır.  
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1. YÖNTEM 

1.1. Araştırma Kapsamına Alınan Çalışmaların Belirlenmesi 

Araştırmaya dahil edilecek çalışmalar öncelikle EBSCOHost, Google akademik, Google, ERIC 

veri tabanlarından taranmış ayrıca ulaşılan makalelerin kaynakçalarından elle tarama yapılarak 

belirlenmiştir. Tarama esnasında Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar içerisinden “erken 

çocukluk, early childhood, beceri kazandırma, skill acquisition, erken çocuklukta özel eğitim, 

early childhood special education, tek denekli araştırmalar, single subject research” anahtar 

sözcükleri kullanılmıştır. 

1.2.Gözden Geçirme İçin Kabul Ölçütleri 

Tarama esnasında araştırmaya dahil edilecek olan çalışmalar, bu araştırmada belirlenen ölçütler 

çerçevesinde incelenmişlerdir. Bu ölçütler: a) 0-6 yaş arası erken çocukluk döneminde yapılan 

çalışmalar olması b) çalışmaların 0-6 yaş arasındaki özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla 

yürütülmüş olması c) çalışmalarda tek denekli araştırma modellerinden etkililik modelleri 

kullanılarak yürütülmesi d) Türkçe veya İngilizce dilinde hakemli dergilerde yayımlanmış 

olması veya tez çalışması olarak yürütülmüş olması e) 1999-2016 tarihleri arasında 

yayımlanmış olması ve f) Çalışmaların Türkiye’de yürütülmüş olması olarak belirlenmiştir. 

Ulaşılan çalışmalar arasından bu ölçütleri sağlayan toplamda 15 çalışma incelemek üzere dahil 

edilmiştir.  

1.3. Betimsel Analiz Süreci 

Belirlenen ölçütleri karşılayan çalışmalar; incelenen kaynaklar, çalışmaya katılan çocukların 

yetersizlik türleri ve yaşları, bağımsız değişkenler, ortamlar, bağımlı değişkenler, gözlem kayıt 

teknikleri, araştırma modelleri, güvenirlik, sosyal geçerlik verilerine göre sınıflandırılmıştır. 

Araştırmanın etki büyüklüğü hesaplama sürecinde araştırmaların her birinin etki büyüklüğü ve 

çalışmaların ortalama etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü hesaplama türü olarak 

örtüşmeyen veri yüzdesi (ÖVY) kullanılmış ve ÖVY sonuçlarına göre çalışmalar incelenerek 

sınıflandırılmıştır. ÖVY, araştırma çeşitli boyutlarının betimsel olduğu kadar niceliksel olarak 

ifade edilmesini sağlamaktadır (Scruggs ve Mastropieri 2013). Dolayısıyla ülkemizde tek 

denekli araştırma modelleri ile yürütülen EÇÖE çalışmalarının etki büyüklüklerinin incelendiği 

bu çalışmada da Örtüşmeyen Veri Yüzdesi-ÖVY (Percentage of Non-Overlapping Data-PND) 

kullanarak çalışmaların etki düzeyleri niceliksel olarak hesaplanmıştır. 
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1.4.Kodlamacılar Arası Güvenirlik 

Güvenirlik hesaplaması için, incelenen makalelerin yaklaşık %25i (n:3) yansız atama yolu ile 

seçilmiş, iyi düzeyde İngilizce bilen, bağımsız ikinci bir okuyucu tarafından okunarak makale 

değerlendirme formuna işlenmiştir. Ardından ilk okuyucu ile ikinci okuyucunun formları 

karşılaştırılmıştır. Değerlendiriciler Arası Güvenirlik (DAG) hesaplaması [görüş birliği / (görüş 

birliği + görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak gerçekleştirilmiş ve %100 olarak 

belirlenmiştir. 

2. BULGULAR 

Bu çalışmada Türkiye’ de EÇÖE alanında yayımlanan tek denekli araştırma modelinde yapılan 

çalışmaları incelemek, yapılan çalışmaları özetlemek ve böylece ileri araştırmalar ile 

uygulamalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın ulaşılan kaynaklar, 

deneklerin yetersizlik türleri ve yaşı, bağımlı bağımsız değişkenler, ortam, gözlem kayıt 

teknikleri, araştırmada yer alan çalışmaların modeli, güvenirlik, sosyal geçerlik gibi belirlenen 

ölçütler temel alınarak EBSCOHost, Google akademik, Google, ERIC veri tabanlarından 

ulaşılan 15 çalışmaya ilişkin betimsel sonuçlar Tablo1’de verilmiştir. 

Tablo1. Türkiye’de EÇÖE alanında tek denekli araştırma modelleri kullanılarak yapılan 

araştırmaların betimsel özellikleri 
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G
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e
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Ö
V

Y
 (

%
) 

1 Birkan, 1999 OSB, 4 İpuçlarına 

dayalı 

öğretim 

süreci 

Sınıf Öğrenmeye 

hazırlık 

becerileri 

Kontrollü 

olay kaydı 

formu 

YDÇB GA

G 

_ 80 

2 Doğan ve İftar, 

2002 

ZY ve 

Serabral 

palsi 4-6 

Eş zamanlı 

ipucuyla 

öğretim 

Sınıf Resimli 

kartlardan adı 

söylenen 

mesleği seçme 

becerisi 

Kontrollü 

olay kaydı  

YEÇY GA

G 

+ 85 

3 Özen, Acar, 

Tavlar ve Çetin, 

2002–2003 

 

ZY, 4-7 İpucunun 

giderek 

azaltılması 

Sınıf ve 

lavabo 

Öz bakım 

becerilerinin 

öğretimi 

Beceri 

analizi kaydı 

YEÇY GA

G 

_ 60 

4 Canay, 2003 
OSB,  

5-6 

İpucunun 

giderek 

azaltılması 

Sınıf  Söylenen 

komutun yerine 

getirilmesi 

Kontrollü 

olay kaydı 

formu 

YEÇY GA

G 

UG 

_ 100 
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5 Akmanoğlu ve 

Batu, 2005 

OSB, 

5,5 

Eş zamanlı 

ipucu 

Sınıf Akraba 

isimlerini 

söyleme becerisi 

Kontrollü 

olay kaydı 

  

YEÇY GA

G 

UG 

+ 92 

6 Aykut ve Varol, 

2007 

 

GY, 6 İpucunun 

sistematik 

olarak 

azaltılması 

işlem süreci 

Belirtil

memiş 

Zincirleme 

becerilerin 

kazandırılması 

Beceri 

Analizi 

kaydı 

YDÇY UG _ 100 

7 Altunel, 2007 OSB,  

5-7 

Eş zamanlı 

ipucu 

Sınıf Soru cevaplama 

becerileri 

Kontrollü 

olay kaydı  

YEÇY GA

G 

UG 

_ 77 

8 Özdemir, 2008 OSB,   

5-6 

Resimli 

sosyal 

öykülerin 

kullanımı 

Oyun 

odası 

Uygun sosyal 

davranışların 

öğretimi 

Süre Kaydı YDÇB GA

G 

_ 48 

9 Akköse, 2008 GY, 4-6 Eş zamanlı 

ipucu 

Bireysel 

eğitim 

odası 

Mutfak 

araçlarının 

ismini söyleme 

Kontrollü 

olay kaydı  

YEÇY GA

G 

UG 

_ 86 

10 Ardıç, 2008 OSB,    

3-4 

Yoğun 

tuvalet 

eğitimi 

Grup 

eğitim 

odası ve 

banyo 

Tuvalet 

becerileri 

Parçalı 

zaman 

aralığı kaydı 

YEÇY GA

G 

UG 

+ 100 

11 Çuhadar, 2008 OSB,   

4-6 

Resimli 

etkinlik 

çizelgeleri 

Bireysel 

eğitim 

odası 

Serbest zaman 

becerisi 

Anlık zaman 

örneklemi 

kaydı/ 

Beceri 

analizi kaydı 

YEÇY GA

G 

UG 

+ 93 

12 Özaydın, Tekin-

İftar ve Kaner, 

2008 

OSB, 

ZY, 

GDG, 

DEHB, 

4-6 

Arkadaşlık 

becerileri 

geliştirme 

programı 

Oda, 

sınıf 

Sosyal etkileşim 

davranışları 

Olay kaydı YEÇY GA

G 

UG 

_ 100 

13 Odluyurt ve Batu 

2010 

GY, 3 Eş zamanlı 

ipucu 

Sınıf, 

yemek 

odası, 

oyun 

odası, 

koridor 

 

Kaynaştırmaya 

hazırlık 

becerileri 

Kontrollü 

olay kaydı 

YEÇY GA

G 

UG 

+ 78 

14 Aldemir ve 

Gürsel, 2014 

GY, 4-6 Sabit 

bekleme 

süreli 

öğretim 

Bireysel 

eğitim 

sınıfı, 

grup 

eğitimi 

sınıfı 

Akademik 

beceriler 

Kontrollü 

olay kaydı 

YEÇY GA

G 

UG 

+ 87 
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15 Şahin ve Özdemir, 

2015 

GÖY,  

5-6 

Genişletme 

tekniği 

Oyun 

odası 

Oyun çeşitlilik 

ve oyun 

karmaşıklık 

düzeyi 

Parçalı 

zaman 

aralığı kaydı 

YDÇB GA

G 

UG 

_ 86 

Not: GDG: Gelişimsel dil geriliği, OSB: Otizm spektrum bozukluğu, ZY: Zihinsel yetersizlik, DEHB: Dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu, YDÇB: Yoklama denemeli çoklu başlama, YDÇY: Yoklama denemeli çoklu 

yoklama, YEÇY: Yoklama evreli çoklu yoklama, GAG: Gözlemciler arası güvenirlik, UG: Uygulama 

güvenirliği, GÖY: Görme yetersizliği, GY: Gelişimsel yetersizlik 

 

2.1.Çalışmaya Katılan Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocukların Yetersizlik Türü ve 

Yaşı 

Bu çalışma kapsamında incelenen araştırmalarda; otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel 

yetersizlik, zihinsel yetersizlik, gelişimsel dil geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu 

ve görme yetersizliği olan çocuklarla çalışıldığı görülmektedir. Çalışmaların %53,33’ünde 

(n=8) otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, %26,66’sında (n=4) gelişimsel yetersizlik, 

%20’sinde (n=3) zihin yetersizliği, %6,66’sında (n=1) gelişimsel dil geriliği, %6,66’sında 

(n=1) dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, %6,66’sında (n=1) ise görme yetersizliği yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan çocukların yaş aralıkları ise 3-6 yaş arasında değişkenlik 

göstermektedir. 

2.2. Bağımsız Değişken 

Araştırma kapsamına alınan çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların %6,66’sında (n=1) 

ipuçlarına dayalı öğretim süreci, %20’sinde (n=3) ipucunun giderek azaltılması, %33,33’ünde 

(n=5) eş zamanlı ipucuyla öğretim, %6,66’sında (n=1) yoğun tuvalet eğitimi, %6,66’sında 

(n=1) resimli etkinlik çizelgeleri, %6,66’sında (n=1) arkadaşlık becerileri geliştirme programı, 

%6,66’sında (n=1) sabit bekleme süreli öğretim ve %6,66’sında (n=1) genişletme tekniğinin 

kullanıldığı görülmektedir.  

2.3. Ortam 

İncelenen çalışmalarda uygulamalar; sınıf, bireysel eğitim odası, grup eğitim odası, banyo, 

yemek odası, oyun odası, koridor ve bireysel eğitim sınıfı gibi farklı ortamlarda yürütülmüştür. 

Çalışmaların %53,33’ü (n=8) sınıf, %13,33’ü (n=2) bireysel eğitim odası, %6,66’sı (n=1) 

bireysel eğitim sınıfı, %6,66’sı (n=1) grup eğitim odası, %6,66’sı (n=1) banyo, %6,66’sı (n=1) 

yemek odası, %20’si (n=3) oyun odası ve %6,66’sı  (n=1) da koridorda gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca incelenen araştırmaların %6,66’sında (n=1) yani bir çalışmada ise araştırmanın yapıldığı 

ortama yönelik bilgi verilmediği görülmüştür. 
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2.4. Bağımlı Değişken 

Araştırma kapsamına alınan çalışmalarda; özel gereksinimi olan 0-6 yaş arasındaki çocuklara 

öğrenmeye hazırlık becerileri, söylenen komutun yerine getirilmesi, soru cevaplama becerileri, 

mutfak araçlarının ismini söyleme, tuvalet becerileri, serbest zaman becerileri, sosyal etkileşim 

davranışlarının öğretilmesi, kaynaştırmaya hazırlık becerileri, akademik beceriler, oyun 

çeşitlendirme ve oyun karmaşıklık düzeyi becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. 

İncelenen çalışmaların her birinde farklı hedef davranışların kazandırıldığı görülmüştür. 

Çalışmaların %6,66’sında (n=1) öğrenmeye hazırlık becerileri, %6,66’sında (n=1) söylenen 

komutun yerine getirilmesi, %6,66’sında (n=1) soru cevaplama becerileri, %6,66’sında (n=1) 

mutfak araçlarının ismini söyleme, %6,66’sında (n=1) tuvalet becerileri, %6,66’sında (n=1) 

serbest zaman becerileri, %6,66’sında (n=1) sosyal etkileşim davranışlarının öğretilmesi, 

%6,66’sında (n=1) kaynaştırmaya hazırlık becerileri, %6,66’sında (n=1) akademik beceriler, 

%6,66’sında (n=1) uygun sosyal davranışların öğretimi, %6,66’sında (n=1) akraba isimlerini 

söyleme becerisi, %6,66’sında (n=1) zincirleme becerilerin kazandırılması, %6,66’sında (n=1) 

öz bakım becerilerinin öğretimi, %6,66’sında (n=1) resimli kartlardan adı söylenen mesleği 

seçme becerisi, %6,66’sında (n=1) oyun çeşitlendirme ve oyun karmaşıklık düzeyi becerilerinin 

öğretilmesi hedeflenmiştir. 

2.5. Gözlem Kayıt Teknikleri 

Araştırma kapsamına alınan çalışmalarda hedef davranışa ilişkin verilerin toplanması için 

gözlem kayıt tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Araştırmaların %53,33’ünde (n=8) 

kontrollü olay kaydı, %26,66’sında (n=4) beceri analizi kaydı, %13,33’ünde (n=2) parçalı 

zaman aralığı kaydı, %6,66’sında (n=1) olay kaydı tekniği ve %6,66’sında (n=1) anlık zaman 

örneklemi kaydı, %6,66’sında (n=1) süre kaydı teknikleri kullanılarak hedef davranışların 

gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna göre veri toplanmış ve kaydedilmiştir. Bu araştırma 

kapsamında yer alan çalışmalarda en çok kontrollü olay kaydı tekniğinin %53,33 (n=8) 

kullanıldığı görülmektedir. Daha sonra da en fazla beceri analizi kaydı %26,66 (n=4) 

kullanıldığı göze çarpmaktadır. 

2.6. Kullanılan Tek Denekli Araştırma Modeli 

Yürütülen bu gözden geçirme çalışmasının makale belirleme ölçütlerin bir tanesi de 

çalışmaların modellerine yönelik olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından sadece tek 

denekli araştırma modellerinden bir uygulamanın ya da yöntemin etkililiğini belirlemek için 

kullanılan etkililik modelleri ile yürütülen çalışmalar bu araştırmaya dahil edilmiş ve çalışmalar 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

11 

bu bağlamda incelenmiştir. Alanyazında kullanılan etkililik modellerinin; AB modelleri, çoklu 

başlama modelleri, çoklu yoklama modelleri ve değişen ölçütler modeli olduğu görülmektedir 

(Tekin, 2000). Bu araştırmadaki çalışmaların %73,33’ünde (n=11) yoklama evreli çoklu 

yoklama modeli ve %20’inde (n=3) yoklama denemeli çoklu başlama modeli, %6,66’sında 

(n=1) yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmacılar 

tarafından en çok kullanılan modelin yoklama evreli çoklu yoklama modeli (%73,33) olduğu 

görülmektedir.  

2.7. Güvenirlik 

Araştırma kapsamında incelenen alanlardan bir tanesi de çalışmaların güvenirlik verileridir. 

İnsanlar tarafından yapılan ölçme işlemlerinde hata yapma önlemesi zor hatta kaçınılmaz bir 

durumdur (Kazdin, 1982). Bu nedenle tek denekli araştırmalarda gözlemciler arası güvenirlik 

verileri ve uygulama güvenirliği verileri toplanmaktadır. Araştırmanın deneklerinin hedef 

becerileri ne düzeyde gerçekleştiğine yönelik ve uygulamanın araştırma öncesi planlandığı 

şekilde uygulanıp uygulanmadığına yönelik bu güvenirlik verileri toplanmaktadır (Tekin-İftar 

ve Kırcaali-İftar, 2012). Gözlemciler arası güvenirlik verilerinin tüm oturumların en az 

%20’sinde ya da her evrede en az bir kez toplanması önerilmektedir (Tekin-İftar ve Kırcaali-

İftar, 2004). Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların %66,66’sında (n=10) hem 

gözlemciler arası güvenirlik verileri hem de uygulama güvenirliği verileri toplanmıştır. 

Araştırmaların %26,66’sında (n=4) gözlemciler arası güvenirlik verisi ve sadece %6,66’sında 

(n=1) uygulama güvenirliği verisi toplandığı görülmektedir.  

2.8. Geçerlik 

Tek denekli araştırma modelleri ile yürütülen araştırmalarda toplanan verilerden bir tanesi de 

sosyal geçerlik verisidir. Bir araştırmanın sosyal geçerliğini belirleyebilmek için uygulamanın 

amacının uygunluğu, bu amacı karşılamak için kullanılacak olan yöntemlerin uygunluğu ve 

elde edilen bulguların uygunluğu incelenmelidir. Bu inceleme de sosyal geçerlik verileri ile 

gerçekleştirilmektedir. Sosyal geçerlik öznel değerlendirme ve sosyal karşılaştırma olmak 

üzere iki biçimde ölçülebilir (Tekin-İftar, 2012). Sosyal geçerlik bulgularının belirlenmesinde 

bugüne kadar en sık başvurulan yöntem olan öznel değerlendirme; bir araştırma ya da uygulama 

ile bir şekilde ilgili olan bireylerin çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarına ilişkin belirleme 

amacıyla yapılmaktadır.  Bu değerlendirme çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarının tümüne 

veya bir kısmına yönelik soruların ilgili kişilere sorulması ile elde edilmektedir (Kurt, 2012). 

Bu araştırma kapsamındaki çalışmaların sosyal geçerlik verileri toplanıp toplanılmadığı da 
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incelenmiştir. İncelenen çalışmalara bakıldığında ise %40 (n=6) sosyal geçerlik verisi 

toplandığı, %60’ında (n=9) sosyal geçerlik verisi toplanmadığı görülmektedir. Eğer tek denekli 

araştırmalardan sosyal açıdan önemli çıktılara ulaşmak hedefleniyorsa bu hedefe ne düzeyde 

ulaşıldığını belirlemek üzere sosyal olarak ilişkili olan kişilere sormak için sistemler 

geliştirilmelidir (Wolf, 1978). 

2.9. Örtüşmeyen Veri Yüzdesi 

Tek denekli araştırmalar için ötüşmeyen veri yüzdesi yaklaşık 30 yıl önce Scruggs ve 

arkadaşları tarafından önerilen ve sıkça kullanılmakta olan bir etki büyüklüğü hesaplama 

yöntemidir (Scruggs ve ark., 1987; Scruggs ve Mastropieri 2013). Araştırma sonuçlarını 

birleştirilmesine olanak tanıyan gözden geçirme çalışmalarında araştırma sonuçlarının betimsel 

olduğu kadar niceliksel olarak ifade edilmesini sağlamaktadır. Ülkemizde tek denekli araştırma 

modelleri ile yürütülen EÇÖE çalışmalarının etki büyüklüklerinin incelendiği bu çalışmada da 

Örtüşmeyen Veri Yüzdesi-ÖVY (Percentage of Non-Overlapping Data-PND) kullanarak 

çalışmaların etki düzeyleri niceliksel olarak hesaplanmıştır. ÖVY düzeyini hesaplamak için 

başlama düzeyindeki en yüksek veri noktası belirlendikten sonra o noktadan uygulama evresine 

doğru “x” eksenine paralel bir doğru çizilir. Bu doğrunun net olarak üst kısmında kalan veri 

noktalarının sayısı uygulama evresinde bulunan toplam veri noktası sayısına bölünür. Bulunan 

bu sayı daha sonra sonucu yüzdelik olarak elde etmek için 100 ile çarpılarak ÖVY yüzdesi 

belirlenir (Karasu, 2009; Scruggs ve diğerleri, 1987; Tekin-İftar, 2012). 

Araştırmacılar ÖVY düzeyi %90 ve üzeri olan uygulamaları “çok etkili uygulamalar”, %70 ve 

%90 arasında olanları “etkili uygulamalar”, %50 ve %70 arasında olanlar “şüpheli/tartışmalı 

etkili” %50 ve altı olanlar “etkisi” uygulamalar olarak nitelendirmişlerdir (Scruggs ve 

Mastropieri, 1998). Önerilen bu değerlere göre incelenen çalışmaların %40’ı (n=6) çok etkili 

uygulama, %46,66’sı (n=7) ise etkili uygulamalar olarak belirlenmiştir. Araştırmaların 

%6,66’sı (n=1) tartışmalı etkili, %6,66’sı (n=1) ise etkisiz uygulama olarak belirlenmiştir. Bu 

çalışma kapsamında incelenen çalışmaların genel ortalama ÖVY düzeyi ise %84,8 olarak 

hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların tamamının ortalama ÖVY 

düzeyi (%84,8) olarak hesaplanmış ve Scruggs ve Mastropieri (1998) tarafından önerilen 

değerlendirmeye göre çalışmaların “etkili uygulamalar” düzeyinde olduğu görülmektedir.  

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı ülkemizde tek denekli araştırma modelleri ile yürütülen EÇÖE alanı ile 

ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaların etki büyüklüklerini hesaplamaktır. 
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İnceleme amacıyla araştırmacılar tarafından ölçütler geliştirilmiş ve dahil edilen çalışmalar 

çeşitli bağlamlarda incelenmiştir. Ulaşılan çalışmalardan toplamda 15 tanesi ölçütleri sağlamış 

ve bu çalışmalar deneklerin özellikleri, araştırmanın ortamı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, 

kayıt teknikleri, araştırma modelleri, sosyal geçerlik ve güvenirlik (GAG ve UG) ve ÖVY etki 

büyüklüğü hesaplamaları bağlamında incelenmiştir. Genel izlenim ülkemizde yürütülen 

çalışmalarda katılımcılarla istendik sonuçlara ulaşıldığı ve yürütülen çalışmaların etkili olduğu 

görülmektedir. Çalışmada incelenen çalışmaların büyün bölümünün (n=13) çok etkili ve etkili 

uygulama düzeyinde etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Ancak alanyazında tek 

denekli araştırmalarda sahip olması beklenen niteliksel göstergeleri (Horner ve diğ., 2005; 

Kratochwill ve diğ., 2010; Reichow ve diğ., 2008) karşılama bağlamında bazı çalışmalarda 

eksikler bulunduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalar deneklerin yetersizlik türü ve yaşları bakımından 

incelendiğinde; 3-6 yaş arasında olan ve en fazla otizm spektrum bozukluğuna sahip deneklerle 

çalışıldığı görülmektedir. En büyük çoğunluğu otizm spektrum bozukluğu oluşturmasına 

rağmen hemen her yetersizlik grubundan bireylerin çalışmaya dahil edildiği görülmektedir. 

EÇÖE hizmetleri, 0-6 yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk grubunda yer alan çocuklar 

ile onların ailelerine sunulan eğitim hizmetleridir (Birkan, 2001; Sazak-Pınar, 2006). 

Araştırmalarda yer alan deneklerin küçüğünün yaşının 3 yaş olduğu ve daha küçük yaşta bir 

deneğin yer almadığı görülmektedir. Sazak-Pınar’a (2006) göre Türkiye’de EÇÖE alanının ve 

programlarının oldukça yeni ve gelişen bir alan olduğu (Sazak-Pınar, 2006; Sucuoğlu ve ark., 

2014) özellikle sıfır-üç yaş grubunu kapsayan uygulamaların ve çalışmaların yok denecek kadar 

az olduğu ifade edilmektedir (Sazak Pınar, 2006). EÇÖE alanında tek denek araştırma 

modelleri ile yürütülen çalışmalara bakıldığında da 0-3 yaş arasında olan deneklerin yer aldığı 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun nedeninin ise 0-3 yaş arası denek bulmanın zor olduğu 

ve bu yaştaki deneklerle çalışma yürütülmesinin bazı zorluklara neden olabileceği 

düşünülebilir. Grup deneysel araştırmaların bazı sınırlılıklarından yola çıkılarak geliştirilen tek 

denekli araştırma modelleri ile yürütülen EÇÖE çalışmalarının yaygınlaştırılması ve daha 

küçük yaşlardaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerektiği 

düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalar kullanılan yöntemlere göre incelendiğinde 

çoğunlukla (n=10) yanlışsız öğretim yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yanlışsız 

öğretim yöntemleri bireyin öğretim sırasında hata yapmasını mümkün olduğunca önlemeyi 

hedefleyen öğretim yöntemleridir (Tekin, 1999). Neredeyse yanlış yapmayı önleyen yanlışsız 
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öğretim yöntemlerinin bireyin güdülenmesini olumlu yönde etkilemesi ve daha fazla pekiştireç 

kazanmasını sağlayarak uyaran transferi gerçekleşmesine fırsat vermesinden dolayı (Tekin-

İftar ve Kırcaali-İftar, 2016) erken çocukluk dönemindeki çocuklar ile sıkça kullanıldığı 

düşünülmektedir. Aynı zamanda ayrık denemeler ile öğretimin bir sistematiği olan yanlışsız 

öğretim yöntemleri etkililiği bilimsel araştırmalar ile ortaya konmuş sistematik öğretim 

yöntemleridir (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2004). Bu nedenle özel gereksinimli bireyler ile 

çalışan eğitimcilerin deneklere hedef beceri kazandırmada en çok yanlışsız öğretim 

yöntemlerini seçtikleri söylenebilir.  

Araştırmalarda kazandırılmak istenen hedef davranışların sınıf, bireysel eğitim odası, grup 

eğitim odası, yemek odası, koridor, oyun odası ve banyo gibi ortamlarda kazandırıldığı 

görülmektedir. Kazandırmak istenen becerilerin çoğu okul ortamında gerçekleştirildiği gibi 

yemek odası ve banyo gibi ortamlar da kullanılmıştır. Normal gelişim gösteren çocuklar 

öğrendikleri becerileri genellemek için fazladan öğretim oturumlarına ihtiyaç duymazlarken 

gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklar öğrendiklerini farklı ortamlarda farklı bireyler ile 

sergileyebilmek için daha fazla sistematik ve etkili eğitimlere ihtiyaç duymaktadırlar (Delano, 

2007’den akt. Genç-Tosun, 2016). İstendik düzeyde genellemenin gerçekleşmesi için 

yetersizliği olan bireyler ile çalışırken mümkün olduğu kadar doğal uyaranların bulunduğu 

ortamlarda çalışılması gerektiği vurgulanmaktadır (Eripek, 1998). Alanyazında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde çok az çalışmanın (Yılmaz, Birkan, Konukman ve Erkan., 2005; 

Yanardağ, Birkan, Yılmaz, Konukman, Agbuga ve Lieberman, 2011; Eldeniz-Çetin ve Çay, 

2016) genelleme oturumları deneklerin öğretim ortamlarının dışında gerçekleştirilmiştir. 

Deneklerin eğitim ortamlarının dışında gerçekleştirilen çalışmalarda kazandırılmak istenen 

hedef becerilerin denekler tarafından daha kolay ve az zamanda öğrenildiği ve kazanılan 

becerinin daha uzun süre kalıcılığının sürdüğü düşünülmektedir. Bu sayede araştırmaların 

deneklerin doğal ortamlarında gerçekleştirilmiş olması hem deneklerin kazandırılmak istenen 

becerileri genelleyebilme düzeylerini hem de araştırmaların güçlü yanlarını arttırdığı 

düşünülmektedir. 

Normal gelişim gösteren bireyler çevresini taklit ederek ve gözleyerek öğrenebilirken 

(Bandura, 1977) gelişimsel yetersizliği bulunan bireyler taklit etme, yönergeleri yerine getirme 

gibi temel becerilerde sınırlılık gösterebilmektedirler (Bellini ve Akullian, 2007). Akademik 

becerileri gelinceye kadar ön akademik ve öğrenmeye hazırlık becerilerinde de birçok 

gelişimsel yetersizliği bulunan birey güçlük yaşamaktadır. Göz kontağı kurma, adına tepki 

verme, uygun pozisyonda oturma, basit yönergeleri yerine getirme, taklit ve eşleme gibi 
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öğrenmeye temel teşkil eden beceriler öğrenmeye hazırlık becerileri olarak bilinmekte ve 

kolaydan zora doğru bir sıralama yetersizliği olan bireylere öğretilmektedir (Birkan, 1999). 

Gözden geçirilen araştırmaların da %19,98’sında (n=3) öğrenmeye hazırlık becerileri ve onuna 

ilişkili becerilerin öğretiminin hedeflendiği söylenebilir (Birkan, 1999; Canay, 2003; Odluyurt 

ve Batu, 2010). Öğrenmeye hazırlık becerilerinin daha sonraki yıllarda öğrenilecek becerilere 

zemin hazırlayacağı ve birçoğu için ön koşul beceri olması nedeniyle bu alanda daha fazla 

araştırma yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Sosyal becerilere sahip olma, kişiler arası nitelikli ilişkiler kurma, bu ilişkileri sürdürme ve 

çevresinden olumlu geri bildirimler almak önemli bir beceri grubunu oluşturmakta aynı 

zamanda bu becerilerin kazanılması akranlar tarafından kabul edilmenin de bir şartı olarak 

görülmektedir (Dağseven-Emecen, 2008). Bu nedenle ilköğretime hazırlık evresi olarak da 

görülen okul öncesi dönemde (Gürkan, 2006) sosyal becerilerin öğretilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. İncelenen araştırmaların %13,33’ünde (n=2) da sosyal becerilerin çeşitli 

bağlamlarda öğretimini hedeflemektedir (Altunel, 2007; Özaydın, Tekin-İftar ve Kaner, 2008; 

Şahin ve Özdemir, 2015). Özellikle OSB gibi gelişimsel yetersizliğe sahip birçok çocuğun 

temel gelişim sorunlarından (Joseph, Strain, Olszewski ve Goldstein, 2016)  hatta tanı ölçütleri 

arasında sosyal beceriler ve ona ilişkin beceriler yer almaktadır (DSM-V, 2014). Bu nedenle 

EÇÖE çalışmalarının temel odak noktalarından bir tanesinin sosyal beceri ve ona ilişkin 

eksiklere ilişkin uygulamalar olması gerektiği düşünülmektedir.  

İşlevsel akademik beceriler, okul öncesi dönemde öğrenilen ve günlük yaşam etkinliklerini 

yerine getirirken yaşam boyu bireyin ihtiyacı olan becerilerdir (Batu, 2003). Dolayısıyla 

gelişimsel yetersizliği olan bireyler yaşamın her alanında bu işlevsel akademik becerileri 

kullanarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu nedenle işlevsel akademik becerilerin veya 

ön akademik becerilerin zihinsel performansına uygun olan gelişimsel yetersizliği olan 

bireylere öğretilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. İncelenen araştırmaların %6,66’sı 

(n=1) akademik becerileri içermektedir (Aldemir, 2014). Ayrıca incelenen araştırmaların 

%6,66’sı (n=1) serbest zaman becerilerini (Çuhadar, 2008), %6,66’sı (n=1) günlük yaşam 

becerilerini ve %6,66’sı da (n=1) öz bakım becerilerin içermektedir. Serbest zaman, günlük 

yaşam ve öz bakım becerilerinin de bireyin yaşamında bağımsız hale gelmesi ve sosyal yaşamın 

bir parçası olması açısından önemli olduğu ve gelişimsel yetersizliği bulunan bireylere 

öğretilmesi gerektiği düşünülmektedir.   

Okul öncesi dönemde öğretilmesi hedeflenen araştırmaların %73,33’ünde (n=11) yoklama 

evreli çoklu yoklama modeli kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeninin modelin özelliği 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

16 

gereği çok sayıda başlama düzeyi verisi toplanmasına gerek kalmaması ve eş zamanlı olarak 

yoklama verisi toplanarak deneğin/araştırmacının sıkılmasına imkan vermemesi olduğu 

söylenebilir. Aynı şekilde araştırmaların %6,66’sında (n=1) yoklama denemeli çoklu yoklama 

modeli kullanılmıştır. Bu modelde de çoklu başlama modelleri gibi sürekli veri toplanmamakta 

ve araştırmacının belirlediği sayıda genellikle 3-4 oturumda bir olacak şekilde uygulamaya 

başlanmayan durumlarda yoklama denemeleri alınmaktadır. Araştırmaların %20’sinde (n=3) 

ise yoklama denemeli çoklu başlama modeli kullanıldığı görülmektedir. Çoklu başlama 

modelleri iç geçerliliği daha yüksek modeller olmasına karşın (Tekin-İftar, 2012) uygulamadaki 

zorluğu nedeniyle genellikle araştırmacılar tarafından çoklu yoklama modellerinin tercih 

edildiği (n=12) görülmektedir. Uygulamacıların çoklu yoklama modellerini tercih etmelerinin 

bir başka nedeni de öğretime çok benzemesi olduğu ifade edilmektedir (Tekin-İftar, 2012). Bu 

nedenle hem öğretime çok benzemesi hem de uygulama kolaylığı nedeniyle ileriki 

araştırmalarda da kullanılması önerilebilir.  

Güvenirlik açısından araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalar incelendiğinde çalışmaların 

%66,66’sında (n=10) hem gözlemciler arası güvenirlik verileri hem de uygulama güvenirliği 

verileri toplanmıştır. Araştırmaların %26,66’sında (n=4) sadece gözlemciler arası güvenirlik 

verisi ve sadece %10’unda (n=1) uygulama güvenirliği verisi toplandığı, tamamında her 

ikisinin de toplanmadığı görülmektedir. Ulusal Otizm Merkezi'nin Uluslararası Standartlar 

Raporunda (NAC, 2015) araştırmacılar tek denekli araştırma modelleri ile yürütülen 

çalışmaların kalitesini belirlemek amacıyla ölçütlerden bir tanesi uygulama güvenirliğidir. Aynı 

şekilde Reichow ve meslektaşları (2008) tek denekli araştırmaların bilimsel bir dayanak 

oluşturabilmesi için birincil ve ikincil olmak üzere toplamda 12 adet standart belirlemişlerdir. 

Bu standartlardan bir tanesi de yine tek denekli araştırmaların uygulama güvenirliği 

hesaplamaların yapılması gerektiğidir. Hedef becerilerin kazandırılması sürecinde 

uygulamacının bağımsız değişkeni ne şekilde uyguladığının, öğretim dışındaki değişkenleri 

kontrol altına alıp almadığının ve öğretim oturumlarının ne derecede güvenilir bir biçimde 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin belirlenmesi için uygulama güvenirliği verisinin bir 

gereklilik olduğu söylenebilir.  

Erken çocukluk döneminde yapılan çalışmaların sınırlılığı bu alanda yapılan çalışmaları önemli 

kılmakla beraber bu çalışmalarda elde edilen sosyal geçerlik verilerinin de önemine dikkat 

çekmektedir. Vuran ve Sönmez'e (2008) göre yetersizliği olan bireylere hedeflenen becerileri 

kazandırmak için yapılan çalışmalarda sosyal geçerlik verilerine yer verilmesi yapılan o 

çalışmanın kaliteli ve nitelikli olmasına da etki edecektir. İncelenen araştırmalar sosyal geçerlik 
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verileri açısından değerlendirildiğinde çalışmaların %60’ında (n=9) sosyal geçerlik verilerine 

ilişkin verilerin toplanmadığı görülürken %40’ında (n=6) bu verilere ilişkin bilgilerin olduğu 

görülmektedir. Bu da yapılan araştırmaların bir sınırlılığı olarak görülebilir. Ayrıca çalışmaların 

%40’ında sosyal geçerliğe ilişkin verilerin toplanmasının bu çalışmaların niteliğini arttırdığı 

ifade edilebilir. Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik verilerinde olduğu gibi 

sosyal geçerlik çalışmaları bir tek denekli çalışmanın uluslararası standartlara uygunluğu ve 

bilimsel kalitesini belirleyebilmek adına bir ölçüt olarak ele alındığı görülmektedir (Horner ve 

diğ., 2005; Kratochwill ve diğ., 2010; Reichow ve diğ., 2008). Ayrıca sosyal geçerlik 

çalışmalarının tek denekli çalışmaların önemli bir çıktısı olduğu ve yürütülen programların 

sosyal açıdan niteliğinin belirlenmesi uzun zamandan beri vurgulanmaktadır (Kazdin, 1977; 

Wolf, 1978). NAC ‘ın 2015 yılında yayımladığı raporda belirlenen ölçütlerde, Reichow ve 

meslektaşlarının (2008) belirlediği ölçütlerde ve yine aynı şekilde Kırcaali-İftar’ın (2012) 

geliştirdiği tek denekli araştırma raporları değerlendirme ölçütlerinde sosyal geçerlik verilerinin 

toplanması ve bulgulara raporlarda yer verilmesi tek denekli araştırma modelleri ile yürütülen 

çalışmalar için önemli bir ölçüt özelliği taşımaktadır. Bu nedenle EÇÖE alanında yürütülen 

çalışmaların sosyal geçerlik verilerinin toplanması son yıllarda gelişmekte olan bu alan için 

önemli bir bileşen olduğu ve sosyal geçerlik çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmaların sosyal açıdan önemli olduğu konusunda hemfikir 

olunması yürütülen çalışmaların sadece klinik ya da deneysel önemi ile değil sosyal geçerliği 

ile de öne çıkmasını sağlayacağına inanılmaktadır.  

Yürütülen bu gözden geçirme çalışmasında etki büyüklüğü hesaplamak için görsel analize yer 

verilmiştir. Görsel analiz, parametrik istatistik temelli olmayan etki büyüklüğü hesaplama 

yöntemlerinden bir tanesidir. Örtüşmeyen veri yüzdesi bazı noktalarda uzmanlar tarafından 

eleştiriler almasına rağmen (Faith ve ark., 1996’dan akt. Karasu 2009) çok kullanılan 

yöntemlerden bir tanesidir (Özkan ve Sönmez, 2011). Örtüşmeyen veri yüzdesi (ÖVY) 

bakımından araştırma bulguları incelendiğinde çalışmaların %40’ı (n=6) çok etkili uygulama, 

%46,66’sı (n=7) ise etkili uygulamalar olarak belirlenmiştir. Araştırmaların %6,66’sı (n=1) 

tartışmalı etkili, %6,66’sı (n=1) ise etkisiz uygulama olduğu görülmektedir. Bu çalışma 

kapsamında incelenen çalışmaların genel ortalama ÖVY düzeyi ise %84,8 olarak bulunmuştur. 

İncelenen çalışmaların tamamının ortalama ÖVY düzeyi %84,8 olduğu göz önüne alındığında 

Scruggs ve Mastropieri (1998) tarafından önerilen değerlendirmeye göre çalışmaların “etkili 

uygulamalar” düzeyinde olduğu ifade edilebilir. Ancak alanyazında etki büyüklükleri ile ilgili 

genel olarak kabul görmüş görüşlerden bir tanesi tek bir etki büyüklüğü hesaplanmasının yanı 
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sıra birden çok türde etki büyüklüğü hesaplanmasıdır. Bu nedenle ileri araştırmalar için hem 

parametrik istatistik temelli hem de görsel analiz temelli etki büyüklüğü hesaplamaları 

önerilmektedir.  

Mevcut çalışma her gözden geçirme çalışmasında olduğu gibi ulaşılan araştırmalar ile dolayısı 

ile anahtar sözcükler ve arama motorlarının özellikleri ile sınırlıdır. Ayrıca etki büyüklüğü 

hesaplamaları da ÖVY hesaplama yöntemi ile sınırlıdır. Araştırma kapsamına dahil edilen 15 

çalışma; deneklerin yetersizlik türü ve yaşı, bağımlı değişken ve bağımsız değişken, ortam, 

gözlem kayıt teknikleri, araştırma modeli, güvenirlik, sosyal geçerlik ve ÖVY bakımından 

analiz edilerek betimlenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde EÇÖE’ye yönelik Türkiye’de 

sınırlı sayıda tek denekli araştırmanın yapıldığı görülmüştür. 0-3 yaş arasında gelişimsel 

yetersizliği olan bireylere yönelik ise çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 

ulusal alanyazında EÇÖE’ye yönelik yapılacak çalışmalara gereksinim vardır. Bu bulgular 

ışığında yazarlar tarafından aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Yapılan bu çalışmada araştırma kapsamına dahil edilen çalışmaların etki 

büyüklüğünü hesaplamak için ÖVY hesaplaması yapılmıştır. İleriki araştırmalarda 

EÇÖE’ye yönelik yapılan tek denekli araştırmaların etki büyüklüğü hesaplamalarında 

farklı hesaplamalar (IRD, Tau-U, NAP) yapılabilir.  

 İleriki araştırmalarda bir tek yetersizlik türü gibi değişkenler göz önüne alınarak 

EÇÖE’ye yönelik çalışmalar derlenebilir. 

 EÇÖE’ye devam eden çocuklara kazandırılmak istenen becerilerin öğretiminde farklı 

yöntemler kullanılabilir.  

 Kazandırılmak istenen davranışların yanı sıra azaltılmak istenen problem davranışlar 

için müdahale programlarının EÇÖE çalışmalarına ağırlık verilebilir.  

 EÇÖE’ye yönelik uluslararası alanyazında yapılmış tek denekli araştırmalar çeşitli 

bağlamlarda gözden geçirilebilir. Ulusal alanyazında EÇÖE’ye yönelik daha çok tek 

denekli araştırmaların yapılması önerilebilir. 

 EÇÖE’ye yönelik ulusal olarak bir müdahale programı ve değerlendirme ölçeği resmi 

olarak kabul edilebilir. Bu sayede erken çocukluk döneminde çocukların gelişim 

takipleri yapılabilir ve erken müdahale yapılma olanağı elde edilebilir.   
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ÖZET 

Günümüzde çalışan bireyler iş yaşamlarında çok fazla sorunla baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle 

çalışanların iş-yaşam dengelerinin bozulmaması organizasyonlar için de oldukça önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mobbing ve cam uçurum konuları da bunlardan birisidir. Mobbing, işletmelerde bir bireyin diğer 

bireye karşı göstermiş olduğu psikolojik baskı, taciz, yıldırma vb. davranışların sürekli ve düzenli bir şekilde 

yapılması esasına dayanmaktadır. Cam uçurum ise, işletmelerin finansal açıdan kötü olduğu durumlarda ve riskin 

yüksek olduğu dönemlerde erkek yöneticilerden daha çok kadın yöneticilerin atanması olarak ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak incelenen bir konu olan mobbing ile yeni bir kavram olan cam uçurum 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu araştırma literatüre dayalı bir derleme çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. 

İşletmelerde yaşanan mobbing ve cam uçurum çalışanların moral ve motivasyonlarının kaybolmasına ve 

dolayısıyla çalışanların işe bağlılıklarının ve verimliliklerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu durum işletme 

performansını olumsuz etkilemektedir. Literatür incelendiğinde mobbing ve cam uçurum kavramlarını birlikte ele 

alan ve mobbing ile cam uçurum ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda çalışma özgün 

nitelik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cam Uçurum, Mobbing, Kadın Yöneticiler, Kariyer, İş-Yaşam Dengesi. 

 

GLASS CLIFF? MOBBING? JOURNEY INTO THE UNKNOWN 

ABSTRACT 

Today, working individuals have to deal with a lot of problems in their work lives. In particular, it is a very 

important issue for organizations not to disturb the work-life balance of employees. Mobbing and glass cliff issues 

are one of them. Mobbing is the psychological pressure, harassment, intimidation, etc. it is based on a continuous 

and orderly manner of behavior. The glass cliff is referred to as the appointment of more female managers than 

male managers when businesses are financially poor and at times when the risk is high. The purpose of this study 

was to explain the relationship between mobbing, a widely studied subject, and a new concept, the glass cliff. This 

research was carried out as a review study based on literature. Mobbing and glass cliff in businesses cause the loss 

of employee morale and motivation, and therefore the decrease in employee loyalty and productivity. This 

negatively affects operating performance. When the literature is examined, there is no study that deals with 

mobbing and glass cliff concepts together and examines the relationship between mobbing and glass cliff. In this 

context, the work is unique. 

Keywords:  Glass Cliff, Mobbing, Female Managers, Career, Work-Life Balance. 
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GİRİŞ 

En eski dönemlerden beri kadınlara çoğu toplumda önem verilmemiştir. Ancak 17. yy’dan 

itibaren İngiltere’de yaşayan bazı kadınlar kendilerinin de var olduklarını ifade etmek için 

harekete geçmişlerdir (Ataman, 2009: 2). Bu hareketlenmenin içinde Mary Wollstonecraft 

adında bir kadın yazara ait görüşler diğerlerinden farklı olduğu için daha çok dikkat çekmiştir 

(Öztürk, 2017: 472). “A Vindication of the Rights of Woman” ismini taşıyan çalışmasında 

Wollstonecraft, kadınların erkeklere hizmet etmek için dünyaya gelen varlıklar olmadığını, 

erkeklerin kölesi yerine konulmalarının son derece yanlış olduğunu ve kadınların da erkekler 

gibi eğitilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır (Tür ve Koyuncu, 2010: 5). Ayrıca Wollstonecraft, 

kadınların ruhen ve bedenen erkeklerle eşit olduğunu ve her iki cinsin de toplumda eşit olarak 

var olmaları gerektiği ifade etmiştir. Bu durum daha sonraları liberal feminist teoriciler 

tarafından da ifade edilmiştir (Çetinel ve Yılmaz, 2016: 5). Daha ileriki zamanlarda ise, 

kadınlara yönelik olarak I. dalga ortaya çıkmıştır. I. dalga da feministler, erkekleri eleştirmek 

yerine kadınlar için eşitlik ve adalet istemektedirler. Kadınların ezilmesinin ve dışlanmalarının 

temel sebebinin ataerkil toplum olduğu düşünülmüştür. Cinsiyete ilişkin ayrımcılığın var 

olduğu da ifade edilmiştir. Bu durumun ortadan kaldırılmasının ve yapılan işlerde eşitliğin 

sağlanılmasının da gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca çalışan kadınlara bazı ayrıcalıkların 

tanınmasının gerekli olduğu, kadının cinsel kimliğine ilişkin sömürünün ortadan 

kaldırılmasının büyük önem taşıdığı ve kadına biçilen toplumsal rollere ilişkin kalıpların da 

ortadan kaldırılmasına ilişkin bazı düşüncelere de bu dönemde yer verilmiştir.  Ancak ataerkil 

sistemdeki sorunların çözülmesinde I. dalga feminizmin yetersiz kaldığı görülmektedir 

(Şerbetci, 2013: 19). Kadınlara tüm ev işlerinin yüklenmesi ve her zaman ikinci plan da kalması 

(bu durum literatürde cinsiyet ayrımcılığı olarak ifade edilmektedir), ikinci cinstenmiş gibi 

davranılması üzerinde durulmuştur. Ayrıca kadınların bu dönemde erkekler tarafından 

kendilerine konulan kural ve kaideleri sorgulamaya başladıkları da görülmektedir (Aydın, 

2017: 35). Bu sorgulamanın devamında II. dalga feminizm ortaya çıkmıştır. II. dalga da ise, 

değişik cinsel tercihi olan ve değişik ırklara mensup kadınlara yönelinmiş ve bu kadınlara 

ilişkin sorunlar ele alınmıştır. Kadınların uğradığı baskının çok fazla olduğunu ve bu baskının 

da sistematik bir şekilde yapıldığı ifade edilmiştir (Koray, 2011: 13-17).  

Bu düşüncelerin bir sonucu olarak toplumda sosyal değişimler ve dönüşümler gerçekleşmiştir. 

Bu değişimler ve dönüşümler sebebiyle toplumun desteğini alan kadın yöneticilerin işletmeler 

de üst düzey yöneticilik pozisyonuna gelebileceklerine kesin gözüyle baktıkları görülmüştür. 

Öte yandan toplumun kadın yöneticilere destek vermeleri erkek yöneticiler tarafından pek de 

hoş karşılanmamıştır. Bu sebeple erkek yöneticiler ilk olarak kadınların orta düzey yöneticilik 
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pozisyonlarına ulaşmalarını engellemek için bir takım engeller koymaya başlamışlardır. Bu 

görünmeyen engeller ise, literatürde cam tavan kavramı olarak ifade edilmektedir (Çelebi ve 

Karakuş, 2018: 98). İkinci olarak toplumun artık kadınların arkasında daha fazla durmaları 

sebebiyle orta düzey yöneticilikten daha fazlasını isteyen kadınları engellemek için yeni bir 

engel ortaya atmışlardır ki bu kavram da cam uçurum olarak ifade edilmektedir (Yıldız vd., 

2016b: 511-512). Bu kavramın içeriğinde anlatılan olaylar şu şekilde gerçekleşmektedir: erkek 

yöneticiler, yapılan hileyi sezdirmeden kadın yöneticilere atanmak istedikleri pozisyonlara 

atanmalarına izin vermektedirler. Ancak bunu da toplumun gözünü boyayarak yapmaktadırlar. 

İstedikleri pozisyonlara geldiklerini düşünen kadınların ilk başlarda çok mutlu oldukları 

görülmektedir. Bu mutluluk kadınlar için kısa vade de etkili olacaktır. Çünkü kadın 

yöneticilerin işletmeye girer girmez yıldırılmaya çalışılmaları toplumun gözüne batabilir. Bu 

durum da yıldırma davranışı uygulamak isteyen erkek yöneticiler için pek de mantıklı 

görünmeyecektir. Erkek yöneticilerin işletmelerin durumunu göz önüne alarak daha farklı engel 

ve yıldırma davranışı sergilemeleri beklenmektedir (Akbaş ve Taner, 2017: 197).  Bu bağlamda 

işletmenin kriz içerisinde bulunduğu durumlarda, riskin en fazla olduğu dönemlerde ve 

işletmenin mali açıdan kötü olduğu durumlarda sırf kadın yöneticileri suçlamak ve onları 

psikolojik açıdan baskı altına almak için üst düzey yöneticilik pozisyonlarına atandıkları ifade 

edilmektedir (Fındık, 2016: 29-30).  

 

1. MOBBİNG’E BİR BAKIŞ 

Mobbing kavramı 1960’lı yıllarda Avusturya da bulunan bilim insanı Konrad Lorenz’in 

geliştirdiği bir kavramdır. Hayvanların kendi türünden olmayan veya yabancı olarak gördükleri 

diğer hayvanları sindirmek için kullandıkları yöntemler bu kavramın çıkış kökeni olarak ifade 

edilmektedir (Göktürk ve Bulut, 2012: 54). Mobbing’in Türkçe karşılığı olarak “işyerinde 

psikolojik taciz”, “işyerinde duygusal şiddet”, “işyerinde psikolojik yıldırma”, “işyerinde 

manevi şiddet” gibi kavramlar kullanılmaktadır (Polat ve Pakiş, 2012: 211). Mobbing, 

işletmeler de çalışan bireylere astı, üstü veya meslektaşları tarafından uygulanan bir duygusal 

saldırı veya taciz davranışıdır. Bu davranışlar bilinçli, düzenli ve sistematik bir şekilde 

yapılmaktadır. Bir süre sonra işletmede moral ve motivasyon kaybına yol açan, aynı zamanda 

verimliliğin ve iş tatmininin düşmesine yol açan davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir 

(Kaya, 2015: 79-80). Mobbing genellikle işletmede çalışan bir bireyin diğer bireye karşı 

söylediği kinayeli sözlerle başlayan, küçük düşürmeyle devam eden ve duygusal olarak 

sömürmeyle sonuçlanan aynı zamanda bireyin işinden olmasına sebep olan ve içinde iyi niyet 

barındırmayan davranışları içeren bir kavramdır (Kehribar vd., 2017: 2).  
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1.1. Mobbing ve Kariyer 

Mobbing, bir bireyin diğer bireyler tarafından baskı altına alınması, sosyal açıdan dışlanması, 

hakkında asılsız ve yanlış haberlerin yayılması, işletme içinde tartışmalı ve kavgalı bir ortamın 

yaratılması, psikolojisinin zedelenmesi, çalıştığı işletmede başarısız olması ve işe ilişkin tatmin 

düzeyinin azalmasına neden olan, sistematik ve sürekli tekrarlanan davranışlar bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Taşkın, 2016: 396-398). Bir başka yazar olan Tetik (2010)’e göre, mobbing; 

bireyin çalışma hayatında düşmanca hareketlerle karşılaşmasına neden olan ve bireyi çalıştığı 

işletme de savunmasız hale getiren bir davranış topluluğudur. Mobbinge maruz kalma 

durumunda en büyük sıkıntıyı mobbingi yapan değil mobbinge maruz bırakılan yaşamaktadır. 

Çünkü yaşanan bu durumdan sonra bireyin psikolojisi bozulmaktadır. Rissi vd., (2016)’nin 

Brezilya'da bir işletmede mobbinge uğramış bireylerle ilişkili olarak yaptıkları bir çalışmada, 

mobbinge uğramış bireylerde mağdur psikopatolojisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca 

bireyin mobbinge uğramasının örgütsel ve sosyal seviyelerde üretkenliğin azalmasına ve sosyal 

güvenlik harcamalarının artmasına kadar çeşitli sonuçlarının olduğunu ortaya çıkmıştırlar. Öte 

yandan işletmelerde görülen intihar olaylarının ise, bireye uygulanan mobbingden 

kaynaklandığı da ifade edilmektedir. Riviera vd., (2013)’ne göre ise, mobbing davranışıyla 

ilişkili olarak bireyde gözlenen semptomlar: a) fiziksel hastalık, b) depresyon, uykusuzluk ve 

düşük benlik saygısı, c) düşmanlık, aşırı duyarlılık, sosyal izolasyon ve sinirliliktir. Corniou ve 

Gyorgy (2013)’ye göre mobbing fenomeni zamanında tespit edilmezse, sağlık sorunları 

(somatizasyon ve sinir gerginliği, çarpıntı, titreme, nefes darlığı, ifade, mide ve sindirim 

sorunları) kurbanın üzerinde oluşacaktır. Ve durumun bir sonucu olarak (konsantre uykusuzluk, 

uyku sorunları, kabuslar, kesintiye uyku zihinsel bozuklukları ve hatırlama güçlüğü, baş 

dönmesi ve bayılma, mali sorunlar, ilaç, psikoterapi, iş kaybı ve dolayısıyla aylık gelir kaybı) 

sosyal problemler (sosyal imaj harap olur, arkadaşlar ve meslektaşlar birer birer kaybolur) 

yaşayabileceği iddia edilmektedir. Shelton (2011) ise, kurbanlar üzerinde mobbingin üç 

olumsuz durum ortaya çıkarabileceğini öne sürmektedir. Bunlar; zayıflık, güç kaybı, kronik 

yorgunluk, ağrılar ve diğer çeşitli ağrılar gibi belirsiz fiziksel semptomlardır. Diğerleri ise, 

depresyon ve depresyon ile ilgili semptomlardır. Bir diğeri ise, düşmanlık, aşırı duyarlılık, 

hafıza kaybı, mağduriyet duyguları, sinirlilik ve sosyal temastan kaçınma gibi başka psikolojik 

belirtilerdir. Bireyin işini iyi yapamadığı düşünüldüğü için bireyin işten atılma veya kıdeminin 

düşürülmesi baskısıyla karşı karşıya kalacağı da ifade edilmektedir.  İşinden atılmayla yüz yüze 

kalan ve ekonomik bağımsızlığını kaybeden bireyin zamanla aile içinde ve sosyal hayatında da 

birtakım olumsuzluklar yaşamaya başladığı da görülmüştür (İlhan, 2010: 1178). Mobbing 

işletme içinde üsten aşağıya olabileceği gibi aşağından yukarıya doğru da olabilmektedir. Üsten 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

30 

aşağı olan mobbing de, üst yönetim tarafından alt yönetimde veya çalışan grubunda bulunan 

bireye yapılan baskı, taciz, zorlama, aşağılama, hakaret vb. gibi davranışlar vardır. Alttan 

yukarıya olan mobbing de ise, alt kesimde çalışanların toplu olarak üst düzey yöneticilik yapan 

kesime doğru yaptıkları baskı, taciz, zorlama, aşağılama, hakaret vb. gibi davranışlar yer 

almaktadır (Yılmaz, 2019: 239). Bireylerin çalışma şartlarına baktığımızda ise, işletmeler 

bireylerin kendisini ispatlamaya çalıştığı, diğer bireylerle iletişim kurduğu, aynı zaman da 

rekabet yaşadığı, çatışmalara girdiği, grup çalışması yaptığı ortam olarak ifade edilebilir. Hal 

böyle olunca bireyin diğer bireylerle etkileşime girmesi kaçınılmazdır. Ancak bireyin diğer 

bireyler tarafından veya diğer gruplar tarafından zor durumda bırakılması bu etkileşimin dışında 

kalmaktadır (Bilge, 2016: 1247). Bu şekilde davranışlara maruz kalan birey kendisini işine 

veremeyecek ve için de bulunduğu işletmede daha üst pozisyonlara ulaşamayacaktır. Bireyin 

daha üst kariyer hedefi koyması bir kenara yaşadığı psikolojik travma ve zorluk nedeniyle birey 

ya işletmede bulunduğu pozisyondan daha alt kademelere düşecek ya da işletmeden çıkışı 

gerçekleşecektir. 

1.2. Mobbing ve Kadın Yöneticiler 

İşletmelerde geçmişten günümüze kadar en çok baskıya, ayrımcılığa, yıldırmaya, tacize ve 

hakarete maruz kalan kişilerin kadınlar olduğu söylenmektedir (Pollack ve Harfner-Burton, 

2000: 433). Alhas (2016)’a göre genelde kadınlar erkeklerin yoğun olarak çalıştıkları 

mesleklerde yer edinmeyi istemektedirler. Ancak kadınların erkek egemen mesleklerde yer 

edinmek istedikleri zaman baskıya maruz bırakıldıkları görülmektedir (Tınaz, 2006: 20). 

Mobbing olarak ifade edilen bu baskı sayesinde kadınlar ya bu düşüncelerinden 

vazgeçmektedirler ya da alt seviyedeki işlerinde kalmaktadırlar. Bireylerin çalıştıkları işlerde 

kadın olmaları daha fazla haklarında asılsız söylentiye, hakarete, tacize, imaya, iftiraya maruz 

kalmalarına sebebiyet vermektedir. Bu yıldırmaların yanı sıra kadın yöneticilerin elindeki 

hakları, kendine has sorumlulukları, yetkileri elinden alınarak daha alt işlerde kalması 

gerektiğine yönelik bir baskıya da maruz bırakılmaktadırlar (Erdoğan, 2009: 321). İşletmeler 

de yönetim şekillerinin bir sonucu olarak da ister başarılı olunsun veya ister olunmasın 

işletmenin başarısız olmasının sonucu yine kadın yöneticilerin sırtına bindirilmektedir. Burada 

kadın yöneticiler suçlanmak ve aşağılanmak için akla gelen ilk kişiler olarak görülmektedir 

(Majidli ve Budak, 2017: 149). Bununla birlikte son zamanlarda toplumun kadınlara destek 

vermesi kadınların üst düzey yöneticilikleri hedeflemesine neden olmuştur. Ancak işletmede 

üst düzey yöneticilik pozisyonlarını daha çok hak ettiklerini düşünen erkek yöneticiler bu 

durumu kabul etmemektedirler. Bu durum ilk başlarda küçük çatışmalara yol açmakta ancak 

zamanla büyüyerek devam etmektedir. (Demirbulat, 2012: 28).  
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2. CAM UÇURUMA BİR BAKIŞ 

Cam uçurum, işletmelerin krizli, riskli, olumsuz, kötü ve finansal açıdan zor durumda oldukları 

dönemlerde istenmeyen pozisyonlara veya koltuklara erkek yöneticilerden ziyade kadın 

yöneticilerin atanması olarak ifade edilmektedir (Ryan vd., 2010: 57). Kulich vd., (2015)’e göre 

ise, cam uçurum normal şartlarda erkek yöneticilerin atanmak istedikleri pozisyonlara, 

işletmenin kötü ve olumsuz olduğu dönemlerde daha çok kadın yöneticilerin atanmasıdır. Bir 

başka yazar olan Alhas (2016) ise, cam uçurumu işletmenin finansal açıdan kötü ve riskli 

olduğu durumlarda kadın yöneticilerin erkek yöneticilerden çok daha fazla atanmaları olarak 

etmiştir. Bu durumun sebebinin ise, “sırf kadından yönetici olmaz, kadının yeri ev işi yapmak, 

kadın yönetici işletmeyi batırdı, bir sürü insanı işsiz bıraktı” vb. gibi cümlelerle kadınları 

etiketlemek olduğu ifade edilmektedir. Mulcahy ve Linehan (2013), işletmenin hisse senedi 

fiyatı yükseldiğinde üst düzey yöneticilik pozisyonlarına erkek yöneticilerin atandıklarını, 

işletmenin hisse senedi fiyatlarının düştüğü zamanlarda ise kadın yöneticilerin erkeklerden 

daha çok ve sık atandıklarını belirtmişlerdir. Bu tanımlamalardan hareketle literatürde cam 

uçurumla ilgili olarak yapılan çalışmalara baktığımızda ise, Ryan ve Haslam (2005) tarafından 

yapılan çalışmada şirketin hisse senedi piyasasındaki toplam değeri düştüğü ve muhtemelen 

şirketin kötü performans gösterdiği zamanlarda kadınların yönetim kurulu üyeliğine 

atanacaklarını sonucuna ulaşmıştırlar. Ryan ve Haslam (2006) tarafından yapılan bir başka 

çalışmada ise, yönetici pozisyonundaki kadınlarla derin mülakatlar yapılmış ve lider olan 

kadınların deneyimlerinin erkeklerinkinden bir hayli farklı olduğunu sonucuna ulaşmıştırlar. 

Ashby vd., (2007) tarından yapılan çalışmada ise, diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlara 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ashby vd., (2007) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarından 

birincisi erkek adayın muhtemel olarak bir kadın adaya göre çok daha düşük riskli bir durum 

için avukat olarak tercih edileceğidir.  İkincisi ise, bir kadın adayın yüksek riskli bir durum için 

erkek adaydan daha fazla tercih edileceği olmuştur. Haslam ve Ryan (2008) tarafından yapılan 

çalışmada ise, diğer çalışmalara ek olarak bir engelin daha var olduğu tespit edilmiştir. Tespit 

edilen engel ise, kadınların liderlik pozisyonuna geldiğinde çoğu kez bu engelin üstesinden 

gelemediklerini olmuştur. Cam uçurum olgusunun çıkarımları aracılığıyla, kadınlar 

muhtemelen daha çok hata riskinin yüksek ve kritik olduğu durumlarda liderlik pozisyonlarına 

erkeklerden daha çok atanmaktadırlar. Çünkü bu pozisyonlar muhtemelen daha çok işletmenin 

krizde olduğu dönemlerde örgüt birimlerinin yönetim ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuş 

pozisyonlardır. Ryan ve Haslam (2009) tarafından yapılan başka bir çalışmada üzerinde durulan 
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nokta işletme de tehlike çanları çaldığında liderlik pozisyonu için kadınların niteliğinin önemli 

olduğudur. Daha önceki çalışmalara bakıldığında kadın ve erkek liderlerin şartları 

karşılaştırdığında, kadınların getirildikleri risksiz liderlik pozisyonlarının öneminin ve 

doğasının daha belirgin olduğu görülmüştür. Bu çalışma da cam tavanların üzerinde kadınlar 

ve erkekler için bir oyun alanının daha var olduğu öne sürülmüştür. Bruckmüller ve Brascombe 

(2010) tarafından yapılan çalışmanın sonucunda ise, kadınlara konulan cinsiyet kalıplarından 

bahsedilmiş ve bu cinsiyetçi kalıplardan ziyade erkek liderler tarafından kadınlara konulan 

başka kalıpların da var olabileceği öne sürülmüştür. Haslam vd., (2010) tarafından yapılan 

başka bir çalışmada ise, şirketlerde çalışan erkeklerin yönetim kurulundaki kadınlarla 

karşılaştırıldığında kadınlara oranla  %37 daha fazla ücretten faydalandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca kadınların, yatırımcılar tarafından üst düzey yöneticilik pozisyonlarına 

getirilmelerinin şirketin değerinin düşmesine yol açacağı da elde edilen başka bir sonuç 

olmuştur. Bu yüzden de kadınların yönetim kurulunda bulunmaları şirketin performansını 

zayıflatacağı düşünüldüğünden dolayı üst düzey yöneticilik pozisyonlarına normal şartlarda 

getirilmelerinin mümkün olamayacağı sonucuna da ulaşılmıştır. Ryan vd, (2011) tarafından 

yapılan üç çalışmada ise, cinsiyet ve şirketsel bağlamdaki yöneticilik kalıpları ve şirketin iyi 

veya kötü olduğu dönemler incelenmiştir. Birinci çalışma da başarılı şirketlerin tanımlanması 

durumuyla ilişkili olarak TMTM kalıbı (yönetici düşün-erkek düşün kalıbı) yeniden 

oluşturulmuştur. Ancak başarısız şirketlerin yöneticileri için verilen bu kararın bozulduğuna da 

işaret etmiştirler. İkinci çalışma da ise, cinsiyet kalıpları nitelik olarak incelenmiştir. Başarılı 

şirketlerin ideal yöneticileri ve TMTM kalıbı (yönetici düşün-erkek-düşün kalıbı) arasında 

ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ancak başarısız şirketlerin yönetimleri, kadın 

yöneticilere uygulanan cinsiyetçi kalıplarla ilişkilendirilmiştir. Üçüncü çalışmada şirketin 

performansının zayıf olduğu dönemlerde favori yönetici olarak kadınların seçildiği ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca kadın yöneticilerin insanlar tarafından iyi birer yönetici olarak 

görülmediği ve örgütsel hatalar için kadınların iyi birer suçlu olarak görülebileceği de 

kanıtlanmıştır. Cook ve Glass (2013) tarafından 30 yılı aşan bir süreçte yapılan çalışmada, 

NCAA’da erkek basketbol koçları arasındaki tüm değişimleri içeren tek bir bilgiye güvenerek 

(azınlık olup olmama durumuna bakarak), azınlık koçlarının terfi ihtimalini ve terfi-sonrası 

gidişatını incelenmiştir. İlk olarak, azınlık koçlarının daha muhtemel ve tarihsel olarak alt üst 

yakıştırması sebebiyle siyahî kolejlere ve üniversitelere atandıklarını öne sürülmüştür. İkinci 

olarak elde ettikleri sonuç ise, azınlıkların beyazlardan daha muhtemel şekilde kaybeden 

takımlara atandıkları olmuştur. 
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2.1.  Cam Uçurum ve Kariyer 

Normal şartlarda işletmelerde üst düzey yöneticilik denince akla ilk gelen kişiler erkek 

yöneticilerdir. Bir bakıma “yönetici düşün-erkek düşün” kalıbı akıllarda yer edinmektedir 

(Main ve Gregory-Smith, 2018: 138). Ancak normal şartların dışına çıkıldığında ilk akla 

gelecek olan kişi erkek yöneticiler değildir. İşletmenin en iyi kurban edeceği kişi kadın 

yöneticilerdir. Bu yüzden de kadın yöneticilere normal şartlarda üst düzey yöneticilik için üst 

düzey pozisyonlara yükselme imkanı verilmemektedir. Bu durumun nedenin ise, “sırf kadından 

yönetici olamaz” düşüncesinden kaynaklandığı söylenmektedir (Ryan ve Haslam, 2005: 82).  

2.2.  Cam Uçurum ve Kadın Yöneticiler 

Kadınların normal şartlarda ulaşmayacakları pozisyonlar olan üst düzey yöneticilik 

pozisyonlarına sadece belirli durumlarda yükselebilecekleri ifade edilmektedir. Bu bahsedilen 

belirli durumlar aslında oynanan bir oyunun sonucunda ortaya çıkmaktadır (Cook ve Glass, 

2013: 2). Bu oyunlar da şu şekilde gerçekleşmektedir: işletmenin kötü, riskli ve krizli olduğu 

durumlarda erkek yöneticilerin yöneticilik yapmasına gönlü razı gelmeyen üst yönetim ilk 

fırsatta günah keçisi gibi yargılamak için kadınları yönetici olarak üst düzey yöneticilik 

pozisyonuna oturtmaktadırlar. Bu nokta da kadın yöneticilerin atanamayacakları üst düzey 

yöneticilik pozisyonları kadınlar için üst düzey kariyer hedefi kapısı olarak açılmaktadır. Üst 

düzey kariyer hedeflerine ulaşacaklarını veya ulaştıklarını düşünen kadınlara aslında hiç 

ummadıkları bir oyun oynanmaktadır. Görünüşe göre kadın yöneticiler üst düzey yönetici 

olacaklarını sandıkları zaman aslında görünmeyen, bilinmeyen, tahmin dahi edilemeyen bir 

uçurumdan aşağıya atılmaktadırlar. Üst düzey kariyer hedefi için çok istekli olan kadın 

yöneticiler aslında alt düzey kariyer hedefi olan yöneticiliğe doğru itildiklerinin farkında 

değildirler. Üstelik alt düzey kariyer hedefi olan yöneticiliğe itildiklerini fark edemeyen kadın 

yöneticiler bu pozisyona atanmak için oldukça isteklidirler. Kadın yöneticiler ilk olarak 

atandıkları zaman üst düzey yöneticilik yapmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Bu bahsedilen 

koltuğa yerleştikten sonra kendilerine oynanan oyunun farkına varmaktadırlar. İşte o zaman alt 

düzey yöneticilik pozisyonlarına yerleştirildiklerini fark etmektedirler. Bu aşamada da iş işten 

geçmiş olmaktadır. Çünkü geriye dönme gibi bir durum söz konusu olamamaktadır.  

Ryan vd., (2007)’e göre böylesine kötü bir durumda olan koltuğu devralan kadınların 

yöneticilik kariyerleri pek de parlak olamamaktadır. Bu sebeple zaten batmış bir işletmeyi 

devralan kadın yöneticilerin psikolojileri bozulmakta, toplum tarafından kınanmakta, ağır 

hakaretlere maruz kalmakta, öte yandan işletmenin batmasıyla işsiz kalmakla birlikte ekonomik 

zorluk yaşamaya başlamaları da kadınlar için âdeta bir cehennem hayatı yaşamalarına neden 

olmaktadır. 
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3.  MOBBİNG VE CAM UÇURUM ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Mobbing, kadınlara veya erkeklere işletmeye girdikleri andan itibaren uygulanan ve bireyin 

zamanla fark etmesi esasına dayanan bir durumdur. Aynı şekilde cam uçurum da çalışan 

bireylere işletmeye girdiği andan itibaren uygulanan ve bireyin zamanla fark etmesi esasına 

dayanan bir durumdur. Kurban olarak seçilen kişi bu durumun ilk başlarda farkında değildir. 

Mobbing denilen bu tür bir baskının nedeninin cinsiyet, sosyal faktörler, bireysel faktörler, 

çalışma ortamının özellikleri, kültürel faktörler vb. gibi durumlar olduğu ifade edilebilir. Aynı 

şekilde kurban olarak seçilen üst düzey kadın yöneticilerin de yukarıda sayılan nedenlerle 

seçildikleri söylenebilir. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, Kulich vd., (2014)’nin 

yaptıkları bir çalışmada İngiltere’deki ön seçim sırasında her bir siyasi partinin 650 seçim 

bölgesinden birini temsil eden bir parlamento koltuğuna aday olmak için bir aday seçtiği dolaylı 

bir oylama sistemi kullanılmaktadır. Birey bir sonraki seçimde başarılı olursa, parlamento da 

seçim bölgesini temsil eden milletvekili olmaktadır. Elde edilen sonuçlar ortalama olarak kadın 

adayların oylarının, erkek adaylardan çok daha küçük bir oranının daha fazla olduğunu 

göstermiştir. Böylece kadınlara başarısız olma olasılığı olan liderlik pozisyonlarının verilme 

olasılığı daha yüksek çıkmaktadır. Ayrıca kadın milletvekillerinin iyi ve kaliteli koltukları asla 

kazanmayacaklarını seçimin sonucunda öğrenmiş oldukları sonucuna da ulaşmışlardır. Öte 

yandan Figueiredo-Ferraz vd., (2015) tarafından yapılan bir çalışmada ise, mobbing kriterlerini 

karşılayan çalışanlar üzerinde  iki aylık bir çalışma sürecindeki mobbing sıklığına ve süresine 

bakılmış ve (haftada en az bir kez ve en az 6 ay olmak üzere), bireylerin daha işletmeye 

girdikleri andan itibaren anlamlı derecede yüksek depresif mobbing semptomları gösterdikleri 

sonucuna ulaşmışlardırlar. Alhas (2016) ise, işletmenin kötü durumda olduğundan habersiz 

olan kadın yöneticilerin, kendilerine ilk kez üst düzey yöneticilik fırsatı verildiğini düşünerek, 

işletmenin krizli, riskli ve finansal açıdan zor durumda olduğu dönemlerde üst düzey yöneticilik 

pozisyonlarına talip olduklarını ifade etmektedir. Tehrani (2004)’ye göre çoğu insan için 

mobbing özel bir olaydır. Mobbing yapan kişi, failin huzurunda duygularını ve sıkıntılarını 

gizlemeye çalışacaktır. Bu yüzden de mobbinge maruz kalan birey mobbinge maruz kaldığının 

farkına varamayacaktır.  Batsi ve Karamanis (2019) ise, otuz yıl boyunca yapılan 

araştırmalarda, bireylerin mobbinge sistematik olarak maruz kaldıkları sonucuna 

ulaşmışlardırlar. Ayrıca mobbinge maruz kalan bireylerin sağlık ve yaşam kalitelerinin de 

bozulduğuna yönelik sonuçlar da elde etmişlerdirler. Bu duruma ek olarak mobbing olgusunun 

kronik yorgunluk, psikosomatik, psikolojik, fiziksel sorunlar ve anksiyete yönetimi ile ilgili 

sorunlarla ilişkisi olduğu sonucuna da ulaştıkları ifade edilmektedir. Kulich ve Ryan (2017) 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

35 

erkek akranlarına kıyasla, kadınların istikrarsızlık ve kriz dönemlerinde veya skandallarla 

ilişkili yönetsel veya politik liderlik pozisyonları için daha arzu edilebilir olduklarını öne 

sürmüşlerdirler. Bu tür pozisyonların, kadınların daha yüksek bir başarısızlıkla suçlanmasına, 

eleştirilmesine ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamasına neden olduğu ve böylece kadın 

yöneticilerin toplumda “görünmez kadın” olmalarına sebebiyet verdikleri sonucuna 

ulaşmışlardırlar. Belkin (2003) “Neden kadınlar zirveye çıkmıyor?” başlıklı sorusunu sormuş 

ve ona verilen cevap ise, ‘seçilmemeyi seçtikleri' olmuştur. Yeni bir ‘devre dışı bırakma 

devrimini’ tanımlayan Belkin (2003), kadınların zirveye ulaşmak için gerekenleri yapmak 

istemediğini ve bunun yerine önceliklerini değiştirmeyi, işyerinde yüksek pozisyonlar da 

çalışma isteğini reddetmeyi ve gönüllü olarak tam zamanlı istihdamlı işlerini bırakmayı tercih 

ettiklerini savunmaktadır. Ulusoy (2013)’a göre ise, bireyin çalışma hayatından ayrılmasına 

sebebiyet veren ve aynı zamanda sağlıkla ilgili sorunlar yaşamasına neden olan bir dönem 

vardır. Bu dönem de bireyin sağlığı giderek bozulduğu için artık ya işinden ayrılmayı 

düşünmekte ya da daha az göz önünde olabileceği işlere yöneldikleri görülmektedir. Bir başka 

yazar olan Sabharwal (2013)’a göre ise, liderlik çoğunlukla erkeklerle ilişkili bir kalite unsuru 

olarak kabul edilmektedir. Literatürde etkili bir liderlik için belirtilen özelliklerin çoğu erkek 

yöneticilerin özelliklerini (risk alma, kararlılık, direktif verme, iddialı olma gibi) 

kapsamaktadır. “Düşün-yönetici-düşün-erkek” kalıbı ise, erkeklerin üst düzey yönetici olmaya 

layık olduklarını ve bu yöneticilik pozisyonlarının kadınlara verilemeyeceğini ifade etmektedir. 

Ayrıca Ryan ve Haslam (2005), işletme içindeki bireylerin tutumlarının da bu durumu 

etkilediğini iddia etmişlerdirler. Ayrıca yazarlar bireylerin erkek denetçileri kadınlara tercih 

ettiklerini ve birçok erkek çalışan ve erkek yöneticinin de kadın liderlerin etkinliği konusunda 

ikna olmadıklarını ifade etmektedir. Bu yüzden de erkek yöneticilerin kadın yöneticileri cam 

uçuruma sürükledikleri görülmektedir. Öte yandan Sloan vd., (2010)’ne göre ise, kadın 

yöneticilerin erkek yöneticiler tarafından mobbinge uğramaları daha olasıdır.  Erkeklerin ise, 

zorba olma olasılığı daha yüksektir. Yani kadın yöneticilerin bulundukları işletmelerde erkek 

yöneticiler tarafından daha fazla kadın yöneticilere mobbing uygulamaktadırlar.  Yücetürk 

(2012)’e göre işletmede mobbinge maruz kalan bireylerin maruz kaldığı bu davranışlar 

kadınların hem iş hayatını hem de aile hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü mobbinge 

uğrayan kadın bireyin iş yapma kabiliyeti de azalmaktadır. Bu durum bireyin işletmedeki 

sükunetinin bozulmasına,  gergin olmasına ve sinirli bir ortam yaratmasına neden olmaktadır. 

Bu duruma ek olarak bireyler yaptıkları işleri de üstelenmek istememektedirler. Mobbinge 

uğrayan bireyin işletmedeki performansının azaldığı ve bunun hıncını da ailesinden aldığı 

görülmektedir. Sonuç olarak bireyin iş-yaşam dengesinde de bozulmalar görülmektedir. Bir 
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diğer yazar olan Yıldız vd., (2016a)’ne göre ise, cam uçuruma maruz kalan kadınların ya eski 

iş seviyelerine geri döndükleri ya da işlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Toplumun gözünde 

iyi birer yönetici olmadıkları ortaya çıkan kadın yöneticilerin ise ailelerine karşı mahcup 

oldukları ifade edilmektedir. Çünkü ailesini, eşini ve çocuklarını ihmal ederek bu tür çabalara 

yani üst düzey yöneticilik pozisyonlarına ulaşmak için gayret sarf ettikleri düşünülmektedir. 

Ayrıca kadın yöneticilerin hem işletmeye karşı küçük duruma düştükleri hem de ailesi 

tarafından değişik hakaretlere maruz kaldıkları da görülmektedir. Bu yüzden de bireyin hem 

psikolojisi bozulmakta hem de ekonomik kayıplar yaşadığı düşünülmektedir. Bu düşüncelere 

ek olarak işten başka bir şey yapmaya zamanı kalmayan kadınların yüzde 44'ü, çocuklarına 

veya yaşlı bir aile üyesine bakmak gibi ailevi nedenlerle işten çıktıkları veya daha alt seviyedeki 

işlere yöneldikleri de görülmektedir (erkeklerin sadece yüzde 12'sine kıyasla). Kadınların 

işletmelerden ayrılma kararlarına ilişkin açıklamalar, hırs ve tahrik gibi kilit olabilecek kadar 

ileri boyutlardaki farklılıklara da odaklanmaktadır (Paton, 2006). Örneğin, Fells (2004) aile ve 

sosyal normların zararlı baskılarını kabul ederken, kadınların hırslarını küçültmeyi ya da 

tamamen terk etmeyi seçmeleri gerektiğinde kadınların daha alt seviyedeki yöneticilik 

pozisyonlarını seçme eğilimi gösterdiklerini öne sürmektedir. Demirağ ve Çiftci (2017)’ye göre 

ise, iş-yaşam dengesi bozulan bireyde bir takım problemler görülmeye başlamaktadır. Bunlar 

yıllardır çalıştıkları işi değiştirmek için istifa etmek, görevden ayrılmak ve daha düşük statülü 

işlere geçiş yapmaktır. Ayrıca bireyin işinde yaşadığı bu değişiklikler ve problemler bireyin 

psikolojisinin de bozulmasına neden olacaktır. Örneğin, bireyde duygusal bozulmalar başlar ve 

bu durumun sonrasında psikosomatik hastalıklar baş gösterir. Bu aşamada mağdur bu 

travmanın etkilerini sadece iş hayatında değil, özel hayatında da yaşayacaktır. Konaklı 

(2011)’ya göre ise, kurban olarak seçilen birey, işletmede adım adım mobbinge maruz 

kalmaktadır. Ancak birey bunu fark edemeyecek kadar strese maruz bırakılmış ve yıldırılmıştır. 

Cam uçuruma baktığımız da ise, yine mobbing de olduğu gibi birey kendisine oynanan hilenin 

farkında değildir. Kadın yönetici de bu durumun farkında olmayarak üst düzey yöneticilik 

pozisyonunu üstlenmektedir. Üstlenilen bu pozisyon kadın yöneticilerin gelecekte psikolojik 

sorunlar yaşayacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde mobbinge maruz bırakılan erkek veya 

kadınların da gelecekte psikolojik sorunlar yaşayacağı ifade edilebilir. Ayrıca orta düzey 

yöneticilikten daha fazlasına gözünü diken kadınlara değişik bir psikolojik baskı daha 

uygulanmaktadır. Bu tür baskıların ardından hem mobbinge maruz kalanlar hem de cam 

uçuruma maruz kalanlar ya işletmeyi terk etmekteler ya da en alt seviyede kalmaktadırlar. 

İşletmede kalanlar ise, yaşadıkları psikolojik travmalarla, stresle, kızgınlıkla ve huzursuzlukla 

işlerine devam etmektedirler. Bu durum da işletmenin verimliliğinin düşmesine, iş tatminin 
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azalmasına ve çalışanların motivasyonunun düşmesine neden olmaktadır. Mobbing için 

literatür araştırıldığında, Zapf ve Einarsen (2003)’nin yaptıkları çalışmada mobbingin 

uygulaması sürecinde kötü ve saldırmaya dayalı davranışların daha çok erkek ve yönetici olan 

kişiler tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. Aynı şekilde cam uçurum için yapılan literatür 

araştırmasında Akbaş ve Uyar (2017)’ın yaptıkları çalışmada cam uçuruma neden olan 

davranışların daha çok erkek ve yönetici kimliğinde olan bireyler olduğu ifade edilmiştir.  

4. BULGULAR 

a). Mobbing, üst düzey pozisyonlara ulaşmaması için kadınlara uygulanan baskı, yıldırma, 

hakaret vb.’yi içermektedir. Ancak toplumda görülen değişim ve dönüşümlere bağlı olarak bu 

durumun değiştiği de görülmektedir. Mobbingi başta uygulamak yerine aynı tip davranışa 

ulaşmak için yani başta yapılacak baskı, yıldırma, hakaret vb’yi uygulamak yerine aynı sonucu 

cam uçurumu uygulayarak da elde edileceği sonucuna ulaşılmıştır. Cam uçurumda ise, cam 

uçuruma maruz kalan kadın yöneticilerin toplum tarafından acımazsızca eleştirildiği 

görülmektedir. Çünkü var olan bir işletmeyi batırdıkları düşünülmektedir. Oysaki zaten işletme 

iflâsın eşiğindedir. 

b). Kendilerine bir fırsat verildiğini ve artık engellerle karşılaşmayacaklarını düşünen kadın 

yöneticiler ise, mobbingden daha kötü olan bir durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum 

da cam uçurumdur. Çünkü kadın yöneticiler işletmeyi batırmışlardır. Ayrıca kadın yöneticilerin 

işletmedeki insanları işsiz bıraktıkları aynı zamanda ekonomiyi kötü yönde etkiledikleri de 

düşünülmektedir. Cam uçurum uygulama esası bakımından prosedürün en sonunda 

uygulanırken mobbing ise, prosedürün en başında uygulanmaktadır. Mobbingi en başta işletme 

içinde uygulayan kişiler bir takım yasal ve hukukî yaptırımlara maruz kalacaklarını bildikleri 

için cam uçurumu uygulamaktadırlar. Yani görünmeyen engeli bir şekilde uygulayarak kadın 

yöneticilerin psikolojisini bozmakta, aynı şekilde tacize maruz bırakmaktadırlar.  

c). Cam uçuruma maruz kalan kadınlar üst düzey yönetici olma hayali kurarlarken aslında 

kendilerine uygulanan oyun sonucunda işlerinden olacaklarını bilmemektedirler. Böylece 

ekonomik bağımsızlıklarını kaybedeceklerinden habersizdirler. Aynı şekilde mobbingde de 

birey kendisine yapılan yıldırma davranışlarının sonucunda hem işini bırakacaktır hem de 

ekonomik bağımsızlığını kaybedecektir. Mobbingde görülen baskı, yıldırma, taciz, kinaye vb. 

gibi davranışlar kadın yöneticilere en başta uygulandığı için kadın yöneticilerin o anki 

psikolojik bozukluklarla üst düzey yöneticiliğe çıkma gibi bir fikre sahip olamayacağı 

düşünülmektedir.  
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d). Mobbing ve cam uçurumda eylemleri gerçekleştirenler genel de erkekler, bu duruma maruz 

kalanlar ise kadınların olması. Örneğin, Namie (2000) tarafından yapılan bir çalışmada 

kadınların erkeklerden daha fazla mobbing kurbanı olduğu ve mobbing eylemlerinin genellikle 

erkekler tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ryan ve Haslam (2005) tarafından 

yapılan başka bir çalışmada ise, kadınların erkeklerden daha fazla cam uçuruma maruz 

kaldıkları ve cam uçurum eylemlerinin genellikle erkekler tarafından gerçekleştirildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

e). Mobbing ve cam uçuruma maruz kalan bireylerin olayların farkında olmamaları kısacası geç 

fark etmeleri. 

f). Mobbing ve cam uçurum mağdurlarının eylemler sonucunda çeşitli travmalar yaşamaları ve 

psikolojilerinin bozulması.  

g). Cam uçurum ve mobbing sonrası işten ayrılmaların olması.  

h). Mobbing ve cam uçurum konularının ikisinde de eylemlerin sistematik olarak kısacası 

kasıtlı olarak yapılması.  

I). Mobbing ve cam uçurum ikisinde de bireyin iş-yaşam dengesini bozması.  

i). Mobbing ve cam uçurum konularının ikisinde de bireyi yıldırmak, psikolojilerini bozmak 

amaçlı kullanılması.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yirminci yüzyılın kapanacağı son on yıllarına kadar, iş-yaşam dengesi sorunu, iki yaygın 

varsayım nedeniyle nispeten sorunsuz olarak algılanıyordu. Bunun sebebinin ise, standart 

işçinin tam zamanlı olarak çalışması ve genellikle çalışanın bir erkek olması ile kadınların 

geleneksel olarak bakım ve ev işlerinde çalışmakta olmalarıydı. Böylece pazar (istihdam) ve 

bakım çalışmaları arasındaki bir 'denge' vardı. Bu durum da kadınların ev işleriyle 

ilişkilendirilmeleri sebebiyle piyasada çalışmaları resmi ve gayri resmi olarak dışlanmalarıyla 

birlikte çözülmüş durumdaydı. Ancak yirmi birinci yüzyılın başında bu yeniden düzenlenme 

süreci, kadın istihdamına yönelik tutumlar ve politika perspektifleri derin bir dönüşüm 

geçirmiştir (Crampton ve Lyonette, 2005: 3). Bu nedenle Rapoport vd., (2001), insanların iş-

yaşam dengesi konusunda farklı önceliklere sahip olabileceğini düşünmüş ve her zaman ikisinin 

arasında eşit bir denge olamayacağına işaret etmiştir. Ayrıca Campbell (2000) herkesin iş ve 

aile ya da kişisel yaşam alanlarını entegre etmek istemediğini öne sürmüştür. Öte yandan 

işletmede mobbinge uğrayan bireyler genelde erkek yöneticilerden ziyade kadın yöneticilerdir. 
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Bu nokta da genellikle zorbalığın hedefi haline gelen birey potansiyel olarak bir işletmenin en 

iyi varlığı olarak nitelendirilen bireydir. İşinde iyi bir yerde olan kadın bireyin ailesini ihmal 

ettiği düşünülmektedir. Bu yüzden de kadın yöneticilerin ev işlerini ihmal ettikleri çocuklarına 

bakmadıkları, ailevi sorumluluklarını yüklenmedikleri gibi gerekçelerle işletmelerde başarılı 

olmaları erkek yöneticiler tarafından hazmedilememektedir. Hazmedilemeyen bu durumun 

sonucu olarak erkek yöneticilerin kadın yöneticilerin başarılı olmamaları için onlara mobbing 

yaptıkları görülmektedir. Bu uygulanan mobbing şekilleri arasında da bireylere yönelik küçük 

sapkın davranışlar, kayırma, dedikodu yapma, başkalarını suçlama, sözlü taciz, iş 

arkadaşlarından eşya çalma, iş arkadaşlarını tehlikeye atma ve taciz etme vb. gibi durumlar 

sayılabilir. İşletmelerde bu tür davranışlara maruz kalan bireylerin maruz kaldıkları bu 

davranışların sonucunda psikolojilerinin de bozulduğu düşünülmektedir. İş hayatında yaşadığı 

sorunlarla baş edemeyen kadın yöneticilerin bu durumu özel hayatlarına da yansıttığı 

görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da kadın yöneticilerin iş-yaşam dengesinde 

bozulmalarının ya da iş ve yaşamındaki denge kayıplarının olduğunu da söylemek de 

mümkündür. Nitekim mobbing ve cam uçurumda da böyle iki yönlü bir etkinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan hem mobbingin hem de cam uçurumun işletmelerde çalışan 

bireyleri yıldırmak ve psikolojilerini bozmak için geliştirilen birer kavram olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca kadınların yükselmek istedikleri durumlarda hem mobbingin hem de cam 

uçurumun yıldırıcı bir araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Nitekim Sart vd. (2018)’de 

yaptıkları çalışmada kadın akademisyenlerin yoğun olarak çalıştıkları veya yükselmek 

istedikleri kurumlarda daha çok mobbinge maruz kaldıkları sonucu da bu düşüncemizi 

desteklemektedir. Çalışanların ilk başlarda mobbingi ve cam uçurumu algılamalarının zor 

olması sebebiyle karşılaşacakları kötü durumlardan habersiz oldukları söylenebilir. Tayyar 

(2008)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ve kadın yöneticilerin ve 

işletmelerde çalışan bireylerin mobbingi algılama seviyelerinin oldukça düşük olduğu sonucuna 

ulaşıldığı ifade edilmiştir. Elde edilen başka bir sonuç ise, işletmelerde hem mobbinge hem de 

cam uçuruma maruz kalan bireylerin işten ayrılması sonucunda işletmenin iş tatmininin ve 

motivasyonunun azalmasına neden olduğudur. Ayrıca, mobbinge ve cam uçuruma maruz kalan 

bireylerin yaşadıkları psikolojik taciz ve istismar sonucunda uzun dönemde işsiz kaldıkları ve 

çalışmak istemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. İlhan (2010)’nın çalışmasında mobbinge uğrayan 

bireyin bedensel ve psikolojik açıdan yaptığı işteki performansının ve verimliliğinin 

azalmasına, bireyin çalıştığı işinden ayrılmasına, çalıştığı işletmedeki verimliliğin düşmesine 

sebep olmak suretiyle içinde bulunulan ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkilediği sonucu 

çalışmadaki sonuçları desteklemektedir.    
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Organizasyonlarda mobbingin önlenmesi için durumun en kısa sürede fark edilmesi gerekir. 

İşletmelerde çalışan bireyler kendilerine verilen anlamsız emir ve uygulamaları kaydetmeli ve 

bunları ilgili kişilere iletmelidirler. Mobbing daha ilk olarak ortaya çıktığı andan itibaren 

müdahale edilmelidir. Organizasyonlardaki yöneticiler ve çalışan bireyler mobbing ve cam 

uçurum konularında eğitilmelidirler. Organizasyonlarda mobbing ve cam uçuruma maruz 

kalınmaması için stratejik eylemler planlanmalıdır. Mobbing ve cam uçurum konularında 

ticaret odaları, üniversiteler ve işletmeler arasında eğitim ve işbirliği sağlanmalı, seminerler ve 

konferanslar düzenlenerek farkındalık oluşturulmalıdır.   

Bu bağlamda cam tavan, mobbing, feminist teorileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, beliren 

yetişkinlik kavramı, işyeri nezaketsizliği, iş-yaşam dengesi ve meslek performans ilişkileri ile 

bunların demoğrafik değişkenlere göre inceleyen çalışmaların yapılmasının kısıtlı alanla ilgili 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

41 

KAYNAKÇA 

Akbaş, N. ve Taner, B. (2017). Yönetim ve Cinsiyet: Cam Uçurum’un Ötesi. LAÜ Sosyal 

Bilimler Dergisi, VIII(II), 193-214. 

Akbaş, G. ve Uyar, E. (2017). Çalışan Kadınların Önündeki Görünmez Engeller. PİVOLKA, 

7(24), 13-16.   

Alhas, F. (2016). Cam Tavan ve Cam Uçurum Olgusunun İncelenmesi: Öğrenciler Üzerinde 

Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İşletme Anabilim Dalı, Kars. 

Ashby, J., Ryan, M. K. ve Haslam, S. A. (2007). Legal Work and The Glass Cliff: Evidence 

that Women Are Preferentially Selected to Lead Problematic Cases. William and Mary 

Journal Women and The Law, 13(3),775-793. 

Ataman, M. (2009). Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif 

Yaklaşımlar Demeti.  Alternatif Politika, 1(1), 1-41. 

Aydın, H. D. (2017). Kadına Biçilen Role Karşı Bir Direnme Yolu Olarak Feminist Sanat. 

Yasama Dergisi, (33), 29-49. 

Batsi, C. ve Karamanis, K. (2019). Mobbing at Work: Experiences in The Greeek Public Sector. 

Management Research and Practice, 11(4), 23-33. 

Belkin, L. (2003). Q: Why don’t More Women Choose to Get to The Top? A: They Choose not 

to. New York Times Magazine, (58), 42-47. 

Bilge, S. S. (2016). Mobbing Terimi ve Türk Hukuk Düzeninde İncelenmesi. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 1245-1290. 

Bruckmüller, S. ve Branscombe, N. R. (2010). The Glass Cliff: When and Why Women are 

Selected as Leader in Crisis Contexts. British Journal of Psychology, 49(3), 433-451. 

Campbell, C. S. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. 

Human Relations, 53(6), 747-770. 

Cook, A. ve Glass, C. (2013). Above The Glass Ceiling: When Are Women And Racial/Ethnic 

Minorities Promoted To Ceo?, Strategic Management Journal. DOI: 10.1002/smj.2161. 

Cornoiu, T. S. ve Gyorgy, M. (2013). Mobbing in Organizations. Benefits of Identifying the 

Phenomenon. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (78), 708-712. 

Crampton, R. ve Lyonette, C. (2005). Work-Life ‘Balance’ in Europe. GeNet Working Paper, 

(10), 1-32. 

Çelebi, E. M. ve Karakuş, G. (2018). Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş 

Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. 

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk, 10(3), 95-119. 

Çetinel, E. ve Yılmaz, S. E. (2016). Feminist Teori: Yönetim ve Organizasyon Alanına Eleştirel 

Bir Yaklaşım. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 119-148. 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

42 

Demirağ, S. ve Çiftci, S. (2017). Psychological Intimidation at Workplace (Mobbing). J 

Psychol Psychother,  7(3), 1-4. 

Demirbulat, Ö. G.  (2012). İş Görenlerin Mobbinge Maruz Kalma Durumları: Trabzon İli A 

Grubu Seyahat Acenteleri Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları 

Dergisi, 2(4), 27-40. 

Erdoğan, G. (2009). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. TBB Dergisi, (83), 318-352. 

Fells, A. (2004). Do Women Lack Ambition. Harvard Business Review, 82(4), 50-60.  

Fındık, E. (2016). İş-Aile Çatışmasının Cam Tavan Sendromu Üzerindeki Etkisi: Otel 

İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Nevşehir. 

Figueiredo-Ferraz, H.,  Gil-Monte, P. R. ve Olivares-Faundez, V. E. (2015). Influence of 

Mobbing (Workplace Bullying) on Depressive Symptoms: A Longitudinal Study 

among Employees Working with People with Intellectual Disabilities. Journal of 

Intellectual Disability Research, 59(1), 39-47. 

Göktürk, G. Y. ve Bulut, S. (2012). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(24), 53-70. 

Haslam, S. A. Ryan, M. K. Kulich, C. Trojanowski, G. ve Atkins, C. (2010). Investing with 

Prejudice: The Relationship Between Women’s Presence on Company Boards and 

Objective and Subjective Mesaures of Company Performance. British Journal of 

Management, (21), 484-497. 

İlhan, Ü. (2010).  İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Tarihsel Arka Planı ve Türk Hukuk 

Sisteminde Yeri. Ege Akademik Bakış, 10(4), 1175-1186. 

Karakaş, S. A. (2011). Mobbinge Maruz Kalan Hemşirelere Verilen Atılganlık Eğitiminin 

Mobbingle Başetmeye Etkisi. Doktora Tezi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum. 

Kaya, M. (2015). Mobbingin Kurumsal Etkileri ve Maliyeti. Sayıştay Dergisi, (97), 77-88.  

Kehribar, A., Karabela, Ş. N., Kart Yaşar, K., Okur, A., Derya, M., Özgür, C. ve Çankaya, F. 

(2017). Çalışma Hayatında Mobbing: Nedenleri, Bileşenleri ve Ülkemizdeki Hukukî 

Durumu. Bakırköy Tıp Dergisi, 13(1), 1-9. 

Konaklı, T. (2011). Üniversitelerde Yıldırma ve Kültürel Değerlerin Yıldırma İle Başa Çıkma 

Yaklaşımlarına Etkisi. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kocaeli.  

Koray, M. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de “Cinsiyet” Eşitliği Politikaları: Sol-Feminist 

Bir Eleştiri. Çalışma ve Toplum, (2), 13-54. 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

43 

Kulich, C., Ryan, M. K. ve Haslam, S. A. (2014). The Political Glass Cliff: Understanding How 

Seat Selection Contributes to the Underperformance of Ethnic Minority Candidates. 

Poitical Research Quarterly, 67(1), 84-95.  

Kulich, C., Lorenzi-Cioldi, F., Lacoviello, V., Faniko, K. ve Ryan, M. K. (2015). Signaling 

Change During a Crisis: Refining Conditions for the Glass Cliff. Journal of 

Experimental Social Psychology, (61), 96-103. 

Kulich, C. ve Ryan, M. K. (2017). The Glass Cliff. Oxford Research Encyclopaedia of Business 

and Management. (Editors: R. Aldag), Oxford University Press. 

Main, B. G. M. ve Gregory-Smith, I. (2018). Symbolic Management and the Glass Cliff: 

Evidence from the Boardroom Careers of Female and Male Directors. British Journal 

of Management, (29), 136-155.  

Majidli, F. ve Budak, G. (2017). Mobbing İle Mücadelede Farklılıkların Yönetimi Stratejileri. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisâdi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 129-161. 

Mulcahy, M. ve Linehan, C. (2013). Females and Precarious Board Positions: Further Evidence 

of the Glass Cliff. British Journal of Management, DOI: 10.1111/1467-8551.12046. 

Namie, G. (2000). U.S. Hostile Workplace Survey. Erişim Tarihi: 27.04.2020. 

http://www.workplacebullying.org/multi/pdf/N-N-2000.pdf. 

Öztürk, H. K. (2017). Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi Kitabında 

Rousseau Eleştirisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 

(KEFAD), 18(2), 471-485. 

Paton, N. (2006). Women are Less Ambitious than Men: And Men are to Blame. Management 

Issues. Erişim Tarihi: 09.04.2020. https://www.management-

issues.com/news/3790/women-are-less-ambitious---and-men-are-to-blame.  

Polat, O. ve Pakiş, I. (2012). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Acıbadem Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 211-217. 

Rapoport R, Bailyn L, Fletcher J. K ve Pruitt, B. H. (2001). Beyond Work-Family Balance. 

Advancing Gender Equity and Workplace Performance. San Francisco, CA: Jossey 

Bass. 

Rissi, V., Monteiro, J. K., Cecconello, W. W. ve Moraes, E. G. (2016). Psychological 

Interventions against Workplace Mobbing. Trends in Psychology, 24(1), 353-365. 

Riviera, B. R. G., Martinez, I. A. M. ve Cox, J. L. (2013). The Hidden Face of Mobbing 

Behavior Survey Application of The Cisneros Inventory in a Maquila Facility in 

Mexico. Contaduría y Administración, 59(1), 175-193. 

Ryan, M. K. ve Haslam, S. A. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-

Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal of Management, (16), 

81-90.  

Ryan, M. K. ve Haslam, S. A. (2006). The Glass Cliff: The Stress of Working on the Edge. 

European Business Forum, (27),  42-47.  

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com
http://www.workplacebullying.org/multi/pdf/N-N-2000.pdf
https://www.management-issues.com/news/3790/women-are-less-ambitious---and-men-are-to-blame
https://www.management-issues.com/news/3790/women-are-less-ambitious---and-men-are-to-blame


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

44 

Ryan, M. K., Haslam, S. A., Hersby, M. D., Kulich, C. ve Atkins, C. (2007). Opting out or 

Pushed off the Edge? The Glass Cliff and the Precariousness of Women’s Leadership 

Positions. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 266-279. 

Ryan, M. K. ve Haslam, S. A. (2009). Glass Cliffs Are Not So Easily Scaled: On The 

Precariousness of Female CEO’s Positions. British Journal of Management, (20), 13- 

16.  

Ryan, M. K., Haslam, S. A. ve Kulich, C. (2010). Politics and The Glass Cliff: Evidence That 

Women are Preferentially Selected to Contest Hard-to-Win Seats. Psychology of Women 

Quarterly, (34), 56-64. 

Ryan, M. K., Haslam, S. A., Hersby, M. T. ve Bongiorno, R. (2011). Think Crisis -Think 

Female: The Glass Cliff and Contextual Variation in The Manager-Think Male 

Stereotype. Journal Of Applied Pyschology, 96(3), 470-484. 

Sart, G., Sezgin, F. H. ve Demir, N. (2018). Mobbingin Mesleki Tükenmişlik Algısı Üzerine 

Etkileri: Kadın Akademisyenler Örneği. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 118-135. 

Sabharwal, M. (2013). From Glass Ceiling to Glass Cliff: Women in Senior Executive Service. 

Journal of Public Administration Research and Theory, 25(2), 1-29. 

Shelton, T. L. (2011). Mobbing, Bullying, and Harassment: A Silent Dilemma in The 

Workplace. Yüksek Lisans Tezi. Southern Illinois University, Department of 

Rehabilitation In the Graduate School Southern, ABD. 

Sloan, L. M., Matyok, T., Shmitz, C. L. ve Short, G. F. L. (2010). A Story to Tell: Bullying and 

Mobbing in the Workplace. International Journal of Business and Social Science, 1(3), 

87-97. 

Şerbetci, D. (2013). Postkolonyal Feminizm Bağlamında “Küresel Kız Kardeşlik” Kavramının 

İncelenmesi: Hindistan Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Aydın. 

Taşkın, A. (2016). Mobbing Davalarında İspat Sorunu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, XX(2), 391-437. 

Tayyar, S. (2008). İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve Etkilerine Yönelik Bir 

Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,  

Gebze. 

Tehrani, N. (2004). Bullying: a Source of Chronic Post Traumatic Stress?. British Journal of 

Guidance and Counselling, 32(3), 357-365. 

Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 81-89. 

Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, (4), 13-28. 

Tür, Ö. ve Koyuncu, Ç. A. (2010). Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, 

Gelişimi, Katkı ve Sorunları. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7(26), 3-24. 

Ulusoy, Z. D. (2013). Mobbing Suçu İçin Bir Analiz Denemesi. TBB Dergisi, (105). 129-170. 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

45 

Yıldız, S., Alhas, F., Sakal, Ö. ve Yıldız, H. (2016a). Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam 

Tavanı Ne Zaman Aşar?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(4), 1119-1146. 

Yıldız, S., Sakal, Ö. ve Alhas, F. (2016b). Cam Tavan’dan Cam Uçurum’a “Kriz Düşün Kadın 

Düşün”, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29-31 Mayıs, İstanbul. 

Yılmaz, C. (2019). Üstlerin Astlarından Algıladıkları Mobbing Üzerine Bir Araştırma. 27. 

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 18-20 Nisan, Antalya. 

Yücetürk, E. E. (2012). İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlenmede Sendikaların Rolü: 

Nitel Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum, (4), 41-72.  

Zapf, D. ve Einarsen, S. (2003). Individual Antecedents of Bullying. In S. Einarsen, H. Hoel, 

D. Zapf, ve C. L. Cooper (Ed.), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace. 

International Perspectives in Research and Practice (165-184). London, Taylor and 

Francis. 

 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


 

SBedergi, 2020; 4(6), 46-55 

DOI: 10.29228/sbe.42188  
    

Not: Bu çalışma 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda 

sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Alıntı (Cite): Bana, P. E. ve Vuran, S.Ş. (2020). Hastane Çalışanlarının Kişisel Özellikler ve Yönetim Algısı İlişkisi. SBedergi, 

4(6), 46-55.  http://dx.doi.org/10.29228/sbe.42188 

 

 

E-ISSN: 2602 – 4306                                                                                 www.sbedergi.com 

Geliş Tarihi (Received): 05.02.2020                                                          Kabul Tarihi (Accepted): 27.04.2020 

  

HASTANE ÇALIŞANLARINDA KİŞİSEL ÖZELLİKLER  

VE YÖNETİM ALGISI İLİŞKİSİ 

Perihan EREN-BANA1  
https://orcid.org/0000-0002-5139-5327 

 

Seylan ŞAHBAZ VURAN2 
https://orcid.org/0000-0003-0814-0895 

Özet 

Çalışanların yönetim algısı ve yönetimden beklentileri konusunda literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. 

Kişisel özelliklerin bireylerin dünyayı algılaması ve yorumlaması üzerindeki etkisi olduğu düşünüldüğünde, 

çalışanların çalışma ortamını ve yönetim süreçlerini nasıl algıladığı konusunun yönetim alanındaki yazında önemli 

olduğu düşünülmektedir. Araştırma, 171 hastane çalışanı ile gerçekleştirilmiş, verilerin analizinde IBM 

Microsoft,SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. 

Çalışmamızda kişisel özellikler iki boyutta değerlendirilmiştir. Birinci boyutta yer alan kişisel özellikler; 

çalışanların kendilerini görev odaklı, özgüveni yüksek şeklinde daha olumlu sayılabilecek nitelikleri 

kapsamaktadır. İkinci boyutta yer alan maddeler ise gergin, endişeli ve karamsar olma gibi olumsuz sayılabilecek 

kişisel özelliklerini içermektedir. Birinci boyut için güvenilirlik değeri 0.84 olup, ikinci boyut için de 0.80’dir. Tek 

boyutta değerlendirilen yönetim algısı ise 0.79 güvenilirlik değerine sahiptir. Kişisel özelliklerin ikinci boyutunda 

30 yaş üstünde olanların, 30 yaş altındaki çalışanlara göre olumsuz yönde farklılaşması çalışmamız sonucunda 

elde edilen önemli bulgular arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, kişisel özellikler, yönetim algısı, sağlık çalışanı. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS AND 

MANAGEMENT PERCEPTION IN HOSPITAL EMPLOYEES 

Abstract  

There are many studies on the perception of employees and their expectations from management. Considering that 

personal characteristics have an impact on individuals' perception and interpretation of the world, it is thought that 

the issue of how employees perceive the working environment and management processes is important in the 

literature. The research was carried out with 171 hospital employees, IBM Microsoft, SPSS 24.0 package program 

was used to analyze the data. 
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In our study, personal characteristics were evaluated in two dimensions. Personal features in the first dimension; 

It includes qualifications that can be regarded as more positive as employees' self-focused and self-confident. The 

items in the second dimension include personal characteristics that can be considered negative such as being 

nervous, anxious and pessimistic. Reliability value for the first dimension is 0.84 and 0.80 for the second 

dimension. The management perception evaluated in one dimension has a reliability value of 0.79. In the second 

dimension of personal traits, the negative difference of the people over 30 years old compared to the employees 

under 30 years of age is among the important findings obtained as a result of our study. 

Keywords: Health management, personal characteristics, management perception, health worker. 

GİRİŞ 

Kişilik, Türk Dil Kurumu tarafından ‘bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal 

niteliklerinin bütünü, şahsiyet’ şeklinde tanımlanmaktadır. Kişiliğin oluşumunda başta kalıtım 

olmak üzere, sosyal çevre, aile, coğrafi ve fiziksel şartlar gibi bir çok faktör etkili 

olabilmektedir. Bu noktada kişiliğin bireyi diğer bireylerden farklılaştıran özellikler bütünü 

olduğunu ve kişinin bütün yaşam süreçleri üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür 

(Ertuş ve Tabak, 2009). Literatürde kişilik özelliklerinin sınıflandırıldığı ve kişiliği çok daha 

geniş boyutlarıyla ele alan çok sayıda çalışma yer almaktadır (Karancı ve ark., 2007; Ertuş ve 

Tabak, 2009; Eryılmaz ve Ercan, 2016).  

Araştırmamızda yer alan kişisel özelliklerin kişilik kavramıyla bağlantılı olduğunu, ancak 

sınırlı kişilik özelliklerini içerdiğini söylemek mümkündür. Çalışmamızda kişilik 

sınıflandırması yapılmadığı için çalışanlar için olumlu ya da olumsuz olarak nitelen kişisel 

özelliklerden yola çıkılmıştır ve bu doğrultuda bir sınıflandırma yapılmıştır. Çalışmamızın 

modeli kişisel özelliklerin yönetim algısıyla ilgili ilişkisi bağlamında oluşturulmuştur. Kişisel 

özelliklerin çalışanların iş süreçleriyle ilgili algı, tutum ve davranışları üzerinde önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. Çalışanların kişisel özelliklerinin ve dolaysıyla davranışlarının ve iş 

süreçleriyle ilgili algısının örgüt verimliliği ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda (Powell 

ve ark., 2006), yapılan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1. Araştırmanın Gereç ve Yöntemi  

Çalışma, literatür bilgisi ışığında elektronik ortamda oluşturulan anket formu ile 

gerçekleştirilmiştir. Anket formunda demografik bilgilere ilk bölümde yer verilmiş, kişisel 

özellikler ve yönetim algısı ile ilgili ifadeler ise sonraki bölümlerde yer almış ve bütün ifadeler 

5’li Likert Ölçeği (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum kesinlikle 

katılmıyorum) ile değerlendirilmiştir. Toplam 211 sağlık çalışanından elde edilen veriler, eksik 

bırakılmış formlar çıkarılarak 171 katılımcıya indirgenmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS 
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24.0 paket programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör 

analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri ile t-Testi ve varyans analizidir (ANOVA). 

2. Bulgular 

Çalışmaya katılan kişilerin yaş ortalaması 37 (±8,5)’dir. Katılımcıların % 57,8 i kadındır. Bu 

durum hastane çalışanlarının ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda beklenen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu evli olup (% 61,3), 40 yaş altındadır (% 61,2). 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

Cinsiyet N % 

Kadın 100 57,8 

Erkek 72 41,6 

Medeni Durum   

Evli 106 61,3 

Bekar 54 31,2 

Belirtmeyen 12 6,9 

Yaş Grupları   

20-29 35 20,2 

30-39 71 41,0 

40 ve üstü 67 38,7 

 

Çalışmamızda kişisel özellikler iki boyutta değerlendirilmiştir. Birinci boyutta yer alan kişisel 

özellikler; çalışanların kendilerini görev odaklı, özgüveni yüksek şeklinde daha olumlu 

sayılabilecek nitelikleri kapsamaktadır. İkinci boyutta yer alan maddeler ise gergin, endişeli ve 

karamsar olma gibi olumsuz sayılabilecek kişisel özelliklerini içermektedir.  
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Tablo 2: Kişisel Özellikler Faktör Analizi    
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1
 

 17 Bir işi bitirene kadar azimle çalışırım. 0,76 

22,4 0,84 

 2 Dışa dönük ve sosyal biriyim. 0,69 

 24 Fikirler üzerinde düşünmeyi ve onları dile getirmeyi severim. 0,69 

 11 Bir görevin yerine getirilmesi için güvenilir biriyim. 0,65 

 1 Konuşkan biriyim. 0,64 

 10 Pek çok farklı konuda merakım vardır. 0,63 

 6 Orijinal ve yeni fikirler üretebilirim. 0,63 

 16 Kendine güveni olan biriyim. 0,58 

Ö
ze

ll
ik

le
r-

2
 

 18 Ruhsal durumum çabuk değişir. 0,72 

18,5 0,80 

 12 Gergin bir yapım var. 0,70 

 23 Kolayca sinirlenirim. 0,68 

 13 Endişeli biriyim. 0,64 

 5 Karamsar ve hüzünlüyüm. 0,63 

 8 Bazen dikkatsiz davranabilirim. 0,59 

 25 Dikkatim çabuk dağılır. 0,59 

 7 İçine kapanık biriyim. 0,49 

  22 Rutin ve tek düze işleri yapmayı tercih ederim. 0,45   

  Toplam=  40,9  

  KMO= 0,81   

  Bartlett Küresellik Testi    

  Ki Kare= 1149,906   

  Sd= 190   

  p         <0,001   

 

Kişisel özellikler için oluşturulan ifadelerin ile yapılan faktör analizi sonuçları Varimax 

Döndürme Tekniği ile değerlendirildiğinde özdeğeri 1’den büyük iki boyut elde edilmiştir. Her 

boyutun güvenilirlik değerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Birinci boyutta yer alan 

ifadelerin çalışanlarda olması istenen özellikler açısından değerlendirildiğinde daha çok olumlu 

kişisel özelliklerle ve ikinci boyutta yer alan ifadelerin ise daha olumsuz kabul edilen kişilik 

özelliklleriyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür.  
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Tablo 3: Yönetim Algısı Faktör Analizi 
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38 Çalıştığım ortamda bana güvenilmesi motivasyonumu arttırır. 0,78 

50 0,79 

32 
Bir toplantı esnasında yöneticimin beni rencide etmesi 

motivasyonumun düşmesine neden olur. 
0,75 

34 

Kişilerin iş çıktıları, performans değerlendirmeleri, açık bir şekilde 

kişiyle paylaşılmalı, yılsonundaki performans değerlendirmeleri 

dışında da süreç aktif olarak yönetilmelidir. 

0,72 

3 
Gerektiğinde her çalışanın birim yöneticisi ile birebir iletişim kurması 

benim için önemlidir. 
0,68 

44 
İş dağılımında yapılan adaletsizlik, adaletsizliğe uğrayan kişi ben 

olmasam dahi rahatsız olmama sebep olur. 
0,68 

27 
Yaptığım bir iş sonrasında manevi ödül, takdir, değer görme gibi 

unsurlar beni maddi ödülden daha fazla motive eder. 
0,61 

 Toplam=  50  

 KMO= 0,85   

 Bartlett Küresellik Testi    

 Ki Kare= 253,477   

 Sd= 15   

 p         <0,001   

Yönetim algısı boyutunda yer alan ifadeler değerlendirildiğinde çalışanların yönetim 

süreçleriyle ilgili beklentisini içeren ifadelerden oluştuğu görülmektedir. Bu ifadelerin örgüt 

içinde açık bir iklim olduğunu belirten ifadeleri de içerdiği görülmektedir. Güvenilirlik değeri 

ve varyansın kabul edilir aralıklar içinde olduğu tablo içinde yer alan değerlerden 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Boyutlara Ait Ortalama ve Standart Sapmalar 

 X̄ σ 

Özellikler-1 4,03 0,54 

Özellikler-2 2,80 0,52 

Yönetim Algısı 4,19 0,64 

X̄: Ortalama 

σ: Standart Sapma 
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Kişisel özellikler ve yönetim algısı cinsiyete, medeni duruma ve öğrenim durumuna göre 

farklılık göstermemektedir. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde Özellikler-1 boyutunda 

40 yaş ve üstü grupta yer alanların 20-29 yaş grubunda yer alanlara göre 0,23 ortalama farkla 

olumsuz yönde farklılaştığı görülmektedir (SH=0.093; p=0,042). Çalışanlar için daha olumlu 

olduğu düşünülen kişisel özelliklerin 20-29 yaş grubunda daha fazla görülmesi ve 40 yaş üzeri 

çalışanların bu noktada farklılaşması, sağlık çalışanlarının mesleki süreç içinde olumlu 

sayılabilecek bazı kişisel özellikleri yitirmesi ile açıklanabilir. Özellikler-2 boyutunda ise 20-

29 yaş grubunda yer alanların 30-39 yaş grubunda yer alanlara göre 0,27 ortalama farkla olumlu 

yönde farklılaştığı görülmektedir (SH=0,11; p=0,04). Bu durum sağlık çalışanlarının süreç 

içinde kazandıkları deneyimlerle olumlu kişisel özellikleri artırabildiğini düşündürmektedir. 

Yönetim algısı boyutunda da yaş gruplarına bağlı farklılaşmalar görülmektedir. Yönetim algısı 

boyutunda 20-29 yaş grubundaki sağlık çalışanlarının 30-39 yaş grubunda yer alanlara göre 

0,30 ortalama farkla (SH=0,11; p=0,02) ve 40 yaş üstü grupta yer alan sağlık çalışanlarına göre 

0,26 ortalama farkla (SH=0,10; p=0,04) her iki gruba göre de olumlu yönde farklılaştığı 

görülmektedir. Bu durum yönetim süreçleri konusunda 20-29 yaş grubunun daha hassas bir 

tepki vermesi ve/veya bu noktada daha duyarlı olması ile açıklanabilir. Gruplar arasında 

görülen farklılaşmalarla ilgili yapılan bütün değerlendirmelerin yanı sıra çalışanların aldıkları 

eğitimin niteliğinden ve kuşaklar arasındaki farklılaşmadan kaynaklanan bazı değişkenlerin de 

söz konusu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tablo 5: Boyutlara Ait Korelasyon Tablosu 

 Özellikler-1 Özellikler-2 

Özellikler-2 -,239*  

Yönetim 

Algısı 

 0,498** ,082 

* p<0,01; **p<0,01 

Boyutlar arası korelasyonlar değerlendirildiğinde Özellikler-1 boyutu ile Özellikler-2 boyutu 

arasında düşük düzeyde ve negatif düzeyde korelasyon olduğu görülmektedir. Bu durum 

Özellikler-1 boyutunda yer alan ifadelerin daha olumlu sayılabilecek kişisel özellikleri içermesi 

ve Özellikler-2 boyutundaki ifadelerin de tersi ifadeleri içermesi dolayısıyla beklenen bir durum 

olarak değerlendirilebilir. Aynı yaklaşımla değerlendirildiğinde, Özellikler-1 boyutunun 

olumlu yönetim algısıyla orta düzeyde olumlu yönde korelasyon göstermesi, olumlu kişisel 

özelliklerin yönetim ikliminin olumlu algılanmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu 

noktada farklı kişisel özelliklere sahip çalışanlara yöneticilerin verdikleri tepkinin de farklılık 

oluşturabileceği ve bu tepkinin de yönetim algısını şekillendirebileceği göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Yani olumlu kişisel özelliklerin yöneticinin yaklaşımını şekillendirebileceği 

de unutulmamalıdır. 

Tablo 6: Yönetim Algısı Regresyon Sonuçları 

 β t p 

Özellikler-1 0,532 7,69 0,000 

Özellikler-2 0,209 3,02 0,003 

 

Yapılan regresyon analizi sonucundan da anlaşılacağı üzere kişisel özelliklerin sağlık 

çalışanlarının yönetim algısı üzerinde önemli ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (R2=0,264). 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Literatürde yer alan çalışmaların daha çok kişilik sınıflandırmaları üzerine yapıldığını söylemek 

mümkündür. Literatürde özgün olmasını amaçladığımız çalışmamızla tam olarak örtüşen bir 

çalışmaya rastlanmamış olmakla birlikte yapılan değerlendirmeler ve karşılaştırmalar yakın 

sayılabilecek değişkenlerle gerçekleştirilmiştir.  

Kişisel özelliklerin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaştığımız çalışmamız, Erdem ve 

arkadaşlarının (2009) kişilik özelliklerinin cinsiyete göre farklılaşmaması yönünde elde ettiği 

bulguyla uyumluluk göstermektedir. Çalışmamızda olumlu ve olumsuz kişisel özelliklerin 
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medeni duruma göre farklılaşmadığı görülmektedir. Elde edilen bulgu, Özyer ve arkadaşlarının 

(2012) olumlu kişilik özelliklerinin evli bireylerde daha fazla görüldüğü yönündeki bulgu ile 

uyumluluk göstermemektedir.  

Erkuş ve Tabak (2009) çalışmalarında uyumluluk kişilik özelliği ile işbirlikçi, uzlaşmacı, 

yardımsever ve geri çekilen çatışma yönetim tarzları arasındaki anlamlı ve pozitif ilişkiler 

dikkat çekmektedir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ise olumlu kişisel 

özelliklerin yönetim algısını da olumlu yönde etkilediği görülmektedir. İki araştırma arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmamakla birlikte adı geçen araştırma çalışanların kişilik özelliklerinin 

pek çok süreç üzerinde önemli ve anlamlı bir etkiye sahip olması noktasında anlamlı olduğu 

düşünülmektedir. 

Yalçın (2016) tarafından yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında dışadönüklük, 

özdenetim ve yumuşak başlılık puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamış olması, çalışmamızda yer alan ifadelerin içeriği ve elde edilen sonuçlarla 

uyumluluk göstermektedir. Bununla birlikte literatürde kişisel özelliklerin toplumsal cinsiyet 

gibi kültürel faktörlerden etkilenmesi dolayısıyla cinsiyete göre farklılık gösterebileceğini 

belirten kanıtlar da bulunmaktadır (Karancı ve ark., 2007). 

Çalışmamızda olumlu ve olumsuz kişisel özelliklerin öğrenim durumuna göre farklılaşmadığı 

sonucuna varılmıştır. Yolaçan (2015) sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 

çalışmada olumlu kişilik özelliklerinin öğrenim durumundan etkilendiği sonucuna varmıştır. 

Çalışmamızda elde edilen bulgular adı geçen çalışmadan farklılaşmakta, ancak Erdem ve 

arkadaşlarının (2009) yine sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, kişilik 

özelliklerinin öğrenim durumundan etkilenmediği yönünde elde ettiği sonuçlarla uyumluluk 

göstermektedir. 

Kuzan ve Topan (2015) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde yönetim 

algısı açısından yaş grupları arasında bir farklılık bulunmadığı belirtilmektedir. Ancak 

çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular değerlendirildiğinde 20-29 yaş arasındaki çalışanların 

yönetim süreçleriyle ilgili algısının diğer yaş gruplarına göre olumlu yönde farklılaştığı 

görülmüştür. Eryılmaz ve Ercan’ın (2016) yaş gruplarında kişisel özellikler açısından 

farklılaşma yönünde elde ettikleri bulgunun çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla örtüştüğü 

görülmektedir. 

Kişisel özelliklerin yönetim algısıyla olan ilişkisinin değerlendirilmesi bu araştırmanın 

modelini oluşturmuştur. Bireylerin aynı olaylar karşısında farklı algılamalar veya çözümler 
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geliştirmesinin temel sebeplerinden birisinin de sahip olduğu kişisel özellikler olduğu 

belirtilmektedir (Ertuş ve Tabak, 2009). Sağlık çalışanlarının sahip olduğu kişilik özelliklerinin 

sundukları hizmet niteliği dolayısıyla oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür 

(Yolaçan, 2015). Bu bağlamda çalışanların sahip olduğu kişisel özelliklerin yönetim algısı 

üzerindeki etkisi, çalışmamızda elde edilen önemli bulgular arasında yer almaktadır. Çalışmada 

katılımcıların yanıtladığı ifadeler iki boyutta değerlendirilmiş, birinci grupta yer alan kişisel 

özellikler çalışanlarda daha çok olması istenen özellikleri içermektedir. Birinci grupta yer alan 

özellikler daha çok görev odaklı, özgüvenin yüksek olması gibi unsurları içerirken ikinci grupta 

yer alan ifadeler ise daha çok karamsar, gergin ve içe dönük olmakla ilgili ifadeleri 

içermektedir. Yönetim süreçlerinde açık iletişim, eşitlik ve ödüllendirilme ise yönetim algısı 

boyutunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda elde edilen bulgular, olumlu kişisel özelliklerin 

çalışanların yönetim süreçleriyle ilgili algısını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

Ayrıca 20-29 yaş arasındaki çalışanların daha üst yaş gruplarına göre daha hassas sayılabilecek 

bir yönetim algısına sahip olması da sağlık çalışanlarının yönetim algısıyla ilgili önemli bir 

ipucu ortaya koymaktadır. Daha sonra yapılacak araştırmalarla konuyla ilgili daha detaylı ve 

genellenebilir sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Kısıtlılıklar 

Kişisel özellikler katılımcıların kendilerine atfettikleri özellikler değerlendirilerek 

puanlanmıştır. Bu değerlendirme katılımcıları tanımlamak noktasında önemli ölçüde fikir 

veriyor olmakla birlikte kişisel özellikler konusunda yapılacak değerlendirmenin daha sonraki 

çalışmalarda daha objektif bir değerlendirme olması önerilebilir. Çalışanların çevreleri ve 

yöneticileri tarafından yapılacak değerlendirmelerin gerçeğe daha yakın sonuçlara ulaşılmasını 

sağlayacağı düşünülmektedir. Literatürde kişisel özellikleri ve yönetim algısını değerlendiren 

bir çalışmaya rastlanmamış olması, çalışmayla ilgili karşılaştırma yapılabilmesi açısından bir 

kısıtlılık olarak değerlendirilmiştir. 
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Özet 

Bu çalışma ile Türk müziğinin önemli ud icracılarından biri olan Necat Çelik’in icra üslubu, Sûz-i Dil makamında 

yaptığı taksim üzerinden değerlendirilmiştir. Çelik’in, Sûz-i Dil makamını ifade anlayışı, kullandığı pozisyonlar, 

yaptığı süslemeler ve mızrabı kullanımı bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır.  Makamsal analiz ile makamın ses alanı, makamın seyri ve geçkiler ele alınmıştır. Taksimin ud icra 

tekniği bakımından analizinde ise klavye üzerindeki pozisyonların kullanımı ile sıkça kullanılan süslemeleri içeren 

bir değerlendirmeyle taksim çözümlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, Çelik’in Sûz-i Dil taksimini, kız 

ney akordunda yaptığı görülmektedir. Çelik’in melodilerinde seri mızrap vuruşlarıyla ajiliteyi gösterdiğini, 

geleneksel seyir anlayışına uygun olarak özgün melodiler ürettiği, klavyede kapalı pozisyonları tercih ettiği 

söylenebilir. Ayrıca süslemelerinde ise glissando, vibrato, çarpma gibi teknikleri kendi icra üslubu çerçevesinde 

etkili bir şekilde kullandığı görülmüştür. Sûz-i Dil taksim makamı iyi tarif eden öğretici nitelikte bir taksim 

olmuştur. Çelik’in bu taksimde Sûz-i Dil makamını klasik tavırda işlediği ve ud’u özgün bir şekilde icra ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ud, Necati Çelik, Taksim, Saz, Müzik 

 

ANALYSIS OF MODE AND OUD METHOD OF NECATİ ÇELİK'S 

IMPROVISATION WITH OUD IN SUZIDIL MODE 

Abstract 

The aim of this study was to analyze the oud method of Necat Çelik, one of the most important oud players of 

Turkish music, through his improvisation in suzidil mode. Çelik’s expression of Sûz-i Dil theme, the positions he 

uses, the ornaments he makes and his use of plectrum constituted the aim of this study. Descriptive survey model 

was used in this study. By using mode analysis, the sound field of the mode, the course of the mode and 

modulations were evaluated. The analysis of the improvisation in terms of the oud method included the frequently 

used ornaments and the use of the positions on the keyboard. The analyses show that Çelik executed the suzidil 

improvisation on the kiz ney accord. It can be stated that Çelik uses fast pick strokes in his melodies to show 

agility, produces original melodies in accordance with the traditional course approach, and prefers closed positions 

on the keyboard. Moreover, it was observed that he used techniques, such as glissando, vibrato, and grace note, 

effectively in his ornaments within the frame of his own method. Suzidil improvisation is considered to be an 
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instructive improvisation that describes the mode well. It was concluded that Çelik performed Sûz-i Dil theme in 

a classical manner and that he played oud uniquely in this improvisation.  

Keywords: Oud, Necati Çelik, İmprovisation, İnstrument, Music 

 

GİRİŞ 

Türk müziğin icrasında çok eskiden beri kullanılan ud sazı ve Türk müziğindeki diğer sazlar 

için önemli bir yere sahip olan “tavır” kavramı ile tavrın saz icracıları tarafından ortaya 

konulmasında kullanılan bir form olan “taksim” kavramı bir anlamda bu çalışmanın kapsamına 

girmektedir. Türk müziğinde saz ve ses icracılığında sıkça kullanılmış olan tavır kavramı ile 

ilgili yapılan  açıklamalar şöyledir;  

TDK’nın tanımında tavır kelimesinin; “vaziyet, durum ve hal” gibi anlamlara geldiği 

belirtilmiştir (TDK, 2005).  

Yılmaz Öztuna ise tavır terimini, “Türk müziğinde eseri okuma biçimine üslûp diyebiliriz. Usta 

hânendelerin kendilerine has tavırları vardır ki, peyrevleri tarafından taklîd edilir. 

Sâzendelerde de  bu terim kullanılır.” (Öztuna, 2006). 

Saz musikimizin serbest formalarından biri olan taksim ise doğaçlama bir şekilde yapılıp, 

icracının icra esnasında hissettiklerini nazari bilgisi dahilinde sunması şeklindedir. Taksim 

kavramının genel tanımları ise şöyledir;  

 “Akdoğu’ya göre taksim,“Taksimi oluşturan öğelerin başında taksimin doğaçlama oluşu 

gelmektedir. İcracı taksime başlamadan önce amacı doğrultusunda yapacağı taksimi 

tasarlayarak bu amacı doğrultusunda tasarlanmış taksimin icrasını doğaçlama olarak 

yapmaktadır. Taksimin süresi icracı tarafından belirlenebilir. Taksimin makamsal oluşu da bir 

diğer önemli öğesidir.” (Akdoğu, 2003) 

Dr.Suphi Ezgi taksim konusunda şunları ifade etmiştir; “Taksim ya sazende veya hanende 

tarafından irticalen yapılan ezgilere verilmiş bir isimdir. Pek kuvvetle zannettiğime göre taksim 

denilen ölçüsüz lâhin…bir gazelin usulsüz olarak terennüm edilmesi adetinden doğmuştur.” 

(Ezgi, 1935). 

Yahya ise taksim formunu, 

“Türk müziğinin ustalık gerektirmesi bakımından en zor formlarından biri olan 

taksim, icracılar için yeteneklerini, bilgi seviyelerini, çalgılarına olan hakimiyetlerini 

gösterebilecekleri bir özgürlük alanı olmuştur. Fakat bu alan süreyi 

doldurabilecekleri boş bir özgürlük alanı değildir. İcracının müziksel kimliğini ortaya 

koyabileceği, kendini ifade edebileceği bir alandır” (Yahya, 2002). 
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Yapılan bu çalışma ile ud icrasında önemli bir yeri olan Necat Çelik’in icra tekniğini ve makam 

anlayışını Sûz-i Dil makamında yaptığı taksim ile ele alıp incelemek hedeflenmiştir. Sûz-i Dil 

taksimin makamsal analizi, Çelik’in udun klavyesini kullanımı ve süsleme teknikleri  ele 

alınmış olup; Çelik’in tavrı, Sûz-i Dil taksimine yansıyan bu yönleriyle değerlendirilmiştir.  

Çelik’in icra ettiği bu Sûz-i Dil taksim incelendiğinde, cümlelerin uyumlarının,  melodi 

zenginliğinin ve ud’un teknik yeterliliğin ustalıkla kullanıldığı görülmektedir. Taksimin 

kurgulanması ve cümleler arası uygunluk oldukça yeterlidir. Taksimin geçkili bir yapıda olması 

Çelik’in nazari anlamdaki bilgisini de ortaya koymuştur. Uyumlu bir şekilde tasarlanmış genel 

kompozisyonun yapısı aynı zamanda Çelik’in ud sazına hakimiyetinden de kaynaklanmaktadır. 

Sûz-i Dil taksim ile Çelik’in ud sazındaki tavrı açıkça görülebilir. 

1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı, Necati Çelik’in ud sazında yaptığı Sûz-i Dil makamındaki taksiminin 

makamsal özelliklerini nasıl ifade ettiğini incelemek ve Çelik’in taksimin icrasında kullanmış 

olduğu pozisyon tekniklerini, glissando, çarpma, vibrato gibi süslemeleri kullanım şekliyle 

birlikte ortaya koymaktır. 

Araştırmanın önemi ise Necati Çelik’in Sûz-i Dil makamındaki taksiminin daha önce makamsal 

ve teknik anlamda analizi yapılmadığından dolayı bu çalışmanın ud sazını icra edenler ve 

nazariyat öğrenmek isteyenler öğrenciler için faydalı olacağı düşünülmektedir. Necati Çelik’in 

yapmış olduğu bütün taksimler, bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Necati Çelik’in Sûz-

i Dil makamındaki taksimi, bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın 

yönteminde ise Necati Çelik’in Sûz-i Dil taksim kaydı dinlenerek notaya alınmış, elde edilen 

veriler ile makamsal anlamda analiz ve ud icra tekniği bakımından analiz yapılmıştır. Bu 

nedenle araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Bu araştırmanın konusu, Necati 

Çelik’in Sûz-i Dil makamında yapmış olduğu taksimin makamsal analizini yapmak ve ud 

sazında kullandığı tekniği incelemektir. 

1.1. Araştırmanın Problemi ve Araştırmanın Alt Problemleri 

Bu araştırmanın ana problemini, “ Necati Çelik’in Sûz-i Dil makamında yaptığı taksimin 

makamsal ve teknik özellikleri nelerdir? ” sorusu oluşturmaktadır. Bu ana problem üzerinden 

yola çıkılarak araştırma yapılmıştır.Çalışmada belirlenen problem cümlesinden hareket ederek 

6 tane alt problem oluşturulmuştur. Bunlar ise şu şekildedir; 

 Taksimde Sûz-i Dil makamının seyri nasıldır? 

 Sûz-i Dil makamında hangi perdeler arıza olarak kullanılmıştır? 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

59 

 Necati Çelik’in icrasında ön plana çıkan süslemeler nelerdir? 

 Necati Çelik’in pozisyon kullanımının geçkilerle ilişkisi var mıdır? 

 Necati Çelik’in kullandığı pozisyonlar nelerdir? 

 Necati Çelik’in kullandığı mızrap teknikleri nelerdir?  

2. Necati Çelik’in Hayatı ve Sanatçılığı 

“Necati Çelik 1955’te Konya’da doğmuştur. 7 yaşında iken bağlama  çalmaya, 1970’li yıllarda 

ise ud çalmaya başladı. 1973’te  udî olarak, Hz. Mevlâna’yı anmak için yapılan törende 

Türkiye’nin önde gelen müzik ustaları; Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutbay, Kadri Şençalar 

ve Cinuçen Tanrıkorur gibi müzik ustaları ile tanışma fırsatı buldu. Konya’da kendisi özel 

okulunu kurarak burada birçok öğrenciye ud ve nazariyat dersleri verdi. 1983’te  Konya 

Belediyesi Türk Müziği Korosu’nu kurdu. Konya’da yaptığı ilk resital, Şerif Muhiddin’den 

sonra Türkiye’de yapılan ilk ud resitali olmuştur. 1985 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Müzik 

Bölümü’nde ud hocalığı yapmış ve 1986‘da Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği 

Korosu’na udî olarak atanan Çelik, aynı zamanda Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 

ud hocalığı yapmıştır. 1987 yılında İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu ile Tunus’ta 8 

konser verdi. 1989 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda Necdet 

Yaşar’la beraber, Türkiye’nin birçok ilinde konserler vermiş ve sürekli Radyo-TV programları 

yapmıştır. Danimarka, İsviçre, Malezya, Yunanistan, Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, 

Ürdün, İsrail, Suriye, Cezayir, Fas, Tunus ile Amerika’nın birçok üniversitesinde resitaller 

veren ve aynı zamanda konserlere katılan Çelik; Zakir Hussain, Mickey Hart, Ross Daly, 

Christopher Carnes, Ali Akbar Khan, Habib Khan ve dünya müziğinin önemli isimleriyle 

beraber konser ve stüdyo çalışmaları yaptı. 1993 yılında, Amerika’ya gittiğinde California ve 

New Mexico’da ud dersleri ve resitaller sundu. Mendecino’da her yıl ağustos ayında 

düzenlenen Middle Eastern Music Camp’ta ud dersleri ve Türk müziği dersleri vermektedir. 

1997 ve 1998’de Kudüs’te İsrail Üniversitesi’nin davetlisi olarak Türk Müziği ve ud dersleri 

verdi. İlk kişisel albümü olan “YASEMİN” albümünü 1996 yılında Amerika’da, ikinci kişisel 

albümü olan “SÛZİDİL” albümünü 2010 yılında Belçika’da kaydetti. Ayrıca Halil Karaduman, 

Sadreddin Özçimi ve Göksel Baktagir ile yaptıkları canlı konser kayıtları, T.C Kültür Bakanlığı 

tarafından “Klasik Sazlar Üçlüsü” ve “Ud-Kanun İkilisi” ismiyle 2 tane CD yayınlamıştır. 

Necati Çelik evli olup, 2 çocuk babasıdır. Çelik halen Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk 

Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.” (www.necaticelik.com.tr) 
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3. Necati Çelik’in Ud İcrasındaki Usûbu 

Çelik ud icrasında özgün bir icracıdır. Ud icrasında en çok Cinuçen Tanrıkorur ile Yorgo 

Bacanos isimlerinden etkilenmiş olduğu ve tavrının oluşumunda bu iki ismin tesirinin çok 

olduğu açıktır. Çelik, bağlama çalarak başladığı müzik hayatına daha sonra ud çalarak devam 

etmiştir. Necati Çelik tavrında, Cinuçen Tanrıkorur üslubunun etkisi çok olup, onunla yıllarca 

süren sanat hayatı birlikteliği de Çelik’in müzik yaşantısında önemli rol oynamıştır. Cinuçen 

Tanrıkorur’un icrasında klavye tuşesinden farklı sesleri tercih etmesi ve icra zenginliği anlayışı 

aynı şekilde Necati Çelik’te de görülmektedir; ancak Çelik’in seri mızrap vuruşları kendi 

tavrının oluşumunda oldukça etkili olmuştur. Aslında Necati Çelik’in mızrap kullanımının 

Yorgo Bacanos’a, klavyedeki baskılarının ise Cinuçen Tanrıkorur’a benzediği söylenebilir; 

çünkü sol el ile yaptığı glissando, çarpma, vibrasyon vb. süslemeler ile Tanrıkorur etkisini, sağ 

eldeki kıvrak ve ajiliteli mızrap vuruşlarıyla da Bacanos’un etkisini görmek mümkündür. 

Aslında birçok sazende de olduğu gibi asıl etkinin Tanburi Cemil bey’den geldiğini ve Çelik’in 

etkilendiği bu iki isminde Cemil Bey’den beslendiği sonucuna varılmıştır. 

Sûz-i Dil taksimde Çelik, makamı çok iyi anlatmış olmakla beraber bu taksimde kendine has 

tavrını özetleyen bir taksim ortaya koymuştur. Çelik’in yaptığı süslemeler ve pozisyon 

değişikliklerini oldukça etkili kullanmış olduğu Sûz-i Dil taksimde duyulmaktadır. Bu taksimde 

akıcı bir biçimde ifade edilmiş cümleler birbiriyle bağlantılı olup aynı zamanda yapılan geçkiler 

de makamın aslına  uyum oluşturmuştur.  

Çelik’in Sûz-i Dil taksimde zor pozisyonlar kullanarak çok temiz baskılar ve aynı zamanda 

ajiliteyi de kullanarak iyi bir icra yaptığı görülmüştür. Bu taksimde 16’lık üçleme ve 32'lik nota 

grupları ile uzun cümleleri oluştururken çarpma, glissando ve vibrasyonları da kullanması 

Çelik’in tavrını yansıtan iyi bir örneklem olmuştur. 
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4. Sûz-i Dil Taksim 
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4.1. Sûz-i Dil Makamı 

“Birinci derece güçlü perde olan gerdâniye civârından seyre başlanır. Gerdaniye çevresinde 

gezinilti yaptıktan sonra bu perdede hicaz yada nikriz çeşnili asma karar yapılır. Gerekli 

yerlerde asma karar verilerek, çargâh sesine kadar inip, kürdi perdesinde ise nikriz çeşni 

yapılır. Buradan acem aşirân makamına yönelir. Bu dizide de gezdikten sonra bazı asma 

kararları gösterdip, acem aşirân sesinde nikriz beşlisine geçiş yapar. Acem aşirân perdesinde 

çoğunlukla tam karar verilir. Şevkefza makamının bir diğer şekli ise çargâhtaki zirgüle’li 

hicaz’dan sonra, yerindeki Acem Aşirân dizisi ile karar vermektir. Bu şekilde olan geçkide 

nikriz beşlisi bulunmaz. Bu ise şevkefza makamı’nın başka bir türüdür.’’ (Özkan, 2006) 

“Genellikle nim hisar ile hüseyni perdeleri ile seyre başlamaktadır. Nevruz ve şehnaz 

perdelerini kullanarak tiz buselik sesine kadar çıktıktan sonra dönüşte neva perdesine iner. 

Daha sonra çargah ve buselik perdelerini kullanarak dügah’ta zirgüle perdesiyle birlikte biraz 

buselik makamı geçkisi yapıp buradan hüseyni aşiran perdesine gelerek karar verilir. Bazen 

neva perdesine düştükten sonra gerdaniye ile eviç perdeleri kullanılmış olsada bu drum 

vazgeçilmez gerekliliği değildir. Makamın belirgin özelliği ilk olarak şehnaz, sonra ise buselik 

makamının geçkisi gösterilip, Sûz-i Dil perdesini kullanarak karar vermektir. Sûz-i Dil 

makamını birleşik bir makam olarak görmek yanlıştır,çünkü karar kısmında başka makama 

benzemeyen çeşni ile kendine has kullanılarak meydana getirilmiştir.’’(Karadeniz, 1969) 

“Hisâr Bûselik makâm seyri ile başlayıp hüseynî aşîrân perdesinde hicâz çeşnî ile karar verir.” 

(İrden, 2015). 

Sûz-i Dil makamı, incelenen eserlerdeki analizler ve yapılmış olan nazari tarifler sonrasında 

şöyle özetlenebilir; 

Sûz-i Dil makamı, hüseyni aşiran perdesinde karar eden ve inici seyre sahip olan bir makamdır. 

Sûz-i Dil makamındaki seyrin, genellikle başlangıç perdesinin hüseyni ya da nevruz perdesi 

olduğu görülmektedir. Makamın ilk kısmında hisar makamını işledikten sonra şehnaz perdesi 

ile tizlere doğru çıkılıp ve muhayyer perdesinde asma kalış yapılıp, tiz hüseyniye kadar vararak 

makam genişleyebilmektedir. Bu işleyişin ise eserlerin birçoğunda görüldüğü için makamın 

ıskalasının fevkalade geniş olduğu belirtilebilir. Tiz perdelerde gezindikten sonra ise makamın 

buselik çeşniyle devam ettiği ve daha sonra arızasında bulunmayan gerdaniye, neva ve eviç 

perdelerini de kullanarak Sûz-i Dil perdesini yeden ses olarak kullanarak hüseyni aşiran 

perdesinde karar verdiği söylenebilir. 

Makamın daha iyi anlaşılması adına incelenen eserler şöyledir; 
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-Tanburi Ali Çavuş’un klasik takımı, 

-Numan Ağa’nın Sûz-i Dil peşrevi, 

-Gazi Giray Han’ın Sûz-i Dil peşrevi, 

-Nikoğos Ağa’nın “Bir nigah ile beni ey dil ruba” eseri, 

-İsmet Ağa’nın “Ülfetin geçti efendim arası” eseri, 

-Abdülhalim Ağa’nın “Ne ol peri gibi bir dilruba görülmüştür” eseri. 

4.2. Sûz-i Dil Makamındaki Taksimin Makamsal Analizi 

Çelik, Sûz-i Dil taksimini giriş taksimi niteliğinde yapmıştır. Taksim saz sanatçısı tarafından 

irticalen yapılan, belli bir makam ya da birkaç makam kullanarak yapılan melodi dizilerinin 

tümüne verilen isimdir; ancak yukarıda da belirtildiği gibi Çelik bu taksimi giriş taksimi 

şeklinde kurgulamıştır. Giriş taksimleri genellikle bir fasıl başlarken dinleyicilerin makama 

alışmaları için yapılan ve yeterli uzunlukta olup çeşitli geçkileri de icrada bulunduran 

taksimlerdir. Giriş taksimi ile ilgili bazı görüşler ise şöyledir; 

“Bir fasıl yahut koro eserlerinin icrasına başlamadan, herhangi bir makamda seslendirilecek  

olan eserlerin duyumlarını  hazır hale getirmek amacı ile yapılmış taksime denir. Günümüzde 

ise fasılların ilk kısımlarında giriş taksimi yapılmamakta olup  hemen  peşrev ile fasıla 

başlanmaktadır.” (Akdoğu, 1989) 

Cinuçen Tanrıkorur giriş taksimi için şu tanımlamayı yapmıştır; “Konser, fasıl ve Mevlevi ayini 

açılışlarında yapılan taksimlere baş veya giriş taksimi denir.” (Tanrıkorur, 2003) 

Necati Çelik’in yapmış olduğu Sûz-i Dil taksim giriş taksimi niteliğindedir. Sûz-i Dil taksim 

hüseyni aşiran perdesinden yani yerinden (bolahenk akort ile) yapılmıştır. Çelik’in Sûz-i Dil 

taksimdeki icrasına baktığımızda Sûz-i Dil makamının giriş, gelişme ve sonuç şeklinde 

tasarlandığı görülmüştür. Sûz-i Dil makamının inici seyir özelliğinde olmasından dolayı 

taksime tiz seslerden başlanmıştır. Çelik taksime ilk olarak acem perdesini kullanarak başlamış 

daha sonra sırası ile hüseyni ve nim şehnaz perdelerini kullanıp yine acem perdesinde asma 

kalış yapmıştır. Sûz-i Dil’in güçlü perdesi, hüseyni perdesini sıkça kullandıktan sonra ise nim 

hisar perdesini de kullanarak çargah perdesinde asma kalış yapmış ve sonra nim zirgüle perdesi 

ile 21. saniye’de buselik perdesine geçmiştir. Buselik perdesinde asma kalıştan sonra, tiz seslere 

çıkmış ve tiz buselik perdesini bastıktan sonra buselik perdesine gelip 37. saniye’de asma karar 

vermiştir. Buselik perdesi ile Sûz-i Dil makamın arızasında bulunmayan nim hicaz perdesi ile 

‘’nişabur’’ geçki yaparak, neva ve gerdaniye perdelerini kullanıp tekrar çargah perdesi 
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kullanmış ve nim zirgüle perdesinde 44. saniye’de asma karar gerçekleştirmiştir. Daha sonra 

ise hüseyni perdesi ile hüseyni aşiran perdesi aralığında kısa gezinti yapılarak karar sesine gidip 

giriş bölümünü 01:02. saniye’de tamamlamıştır. 

Sûz-i Dil taksimin 2. kısmı olan gelişme bölümünde ise meyan kısmı olup, muhayyer perdesiyle 

başlayan tiz buselik, tiz nim hicaz ve tiz neva’ya uzanan bir ıskala ile icra edilmiştir. Taksimin 

bu bölümünde 01:37. saniye’de tiz çargah perdesinde asma kalış yaparak tekrar muhayyer 

perdesi gösterilmiştir. Daha sonra ise hüseyni perdesinin güçlü bir biçimde tekrar icrasından 

sonra, hüseyni üzerinden taksimin 02:20. saniye’den 02:24. saniye’ye kadar saba makamı geçki 

halinde icra edilmiştir. Taksim 02:37. saniye’den sonra ise buselik perdesi kararlı nim hicaz, 

neva, eviç ve gerdaniye perdeleri icra edilerek nişabur makamı gösterilmiştir. Bu geçki 

makamla çok kullanılan bir geçki olup, etkili bir biçimde kullanılmıştır. Makamın belirgin 

özelliği olan bu bölüm sonrasında sonuç bölümüne 02:57. saniye’de geçilmiştir. 

Taksimin son bölümüne yani sonuç bölümüne makamın asıl sesleri kullanılarak, nim hisar 

perdesi, nim şehnaz ve çargah perdeleri belirgin biçimde işlenerek nim zilgüle perdesine kadar 

gelinmiş ve burada 03:17. saniye’de asma kalış yapılmıştır. Bu kalış sonrası pest perdelere 

inilerek kaba nim hisar perdesinde kısa asma kalış sonrasında 03:22. saniye’de makamın karar 

perdesi hüseyni aşiran kullanılarak taksim bitirilmiştir. (03:35. saniye) 

Sûz-i Dil taksimin makamı gösterecek uzunlukta olduğu ve geniş bir ıskalanın kullanıldığı 

görülmüştür. Taksimde kullanılan uzun cümlelerin uyumlarının, yapılan geçkilerin ise 

makamın yapısına uygun olduğunun ve yerli yerinde kullanıldığı görülmektedir.  

4.3. Sûz-i Dil Makamındaki Taksimin Ud İcra Tekniği Bakımından Analizi 

Sûz-i Dil taksimin yerinden yani bolahenk akort ile yapıldığı görülmektedir. Ud üzerinde bu 

perdenin ise boş tele geldiği belirtilebilir. Çelik’in 1. pozisyonu kullanarak taksime başlamış ve 

ilk baskıyı acem perdesine 3. parmakla yaparak 8’lik bir üçleme kullandıktan sonra tekrar acem 

perdesine dönüş yapıp kısa bir kalış yapmıştır. Hisar makamını belirterek başlayan taksimde 1. 

pozisyonda 1-2-3. parmakların daha sık kullanıldığı ve icranın ajiliteli bir şekilde seri 

üçlemelerle taksimin 21. saniyeye kadar devam ettiği duyulmaktadır. Bu kısımda hüseyni 

perdesindeyken 3. parmak ile acem perdesine, nim hisar perdesindeyken de hüseyni perdesine 

2. parmak ile çarpma yaptığı ve pest seslere dönüşlerde glissandolar ile süslemeler kullandığı 

söylenebilir. Yani çarpmaların Çelik’in kendine ait has üslubunun önemli parçası olduğunu ve 

özgün çarpmalar olduğunu belirtmekte fayda vardır; ayrıca 21. saniyedeki buselik perdesindeki 

baskıda ise baskın ve belirgin bir vibrasyon süslemesi duyulmaktadır. Taksimde bu kısmından 

http://www.sbedergi.com/
mailto:editor@sbedergi.com


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi & Electronic Journal of Social Sciences 

 

www.sbedergi.com - editor@sbedergi.com 

68 

sonra biraz ajilite ile 32’lik notalar ve 16’lık üçlemeler hızlı mızrap dokunuşlarıyla devam 

etmiştir. Taksimin 37. saniye’de klavyede 2. pozisyonda 1. parmak ile buselik perdesini basıp, 

nim hicaz perdesine ise 3. parmak ile basmıştır. Daha sonra ise pest seslere düşerek acem aşiran 

perdesini göstermek için tekrardan 1. pozisyonu kullanmış, 4. parmakla nim zirgüle perdesinde 

44. saniyede vibrasyon yapmıştır. Taksimin giriş bölümünde ise 1. pozisyonun genel olarak 

daha çok kullanıldığını; fakat 2. pozisyonu ise daha temiz sesler basmak için bazen kullandığı 

duyulmaktadır. 

Taksimin gelişme bölümünde, 01:02. saniye‘de 1. pozisyonda muhayyer baskısını 2. parmak 

ile basıp, 4. parmak ile tiz buselik sesi çarpmasını yapmıştır. Daha sonra tekrardan 4. pozisyona 

geçerek tiz buselik perdesini basmıştır. Tiz seslerin icrasında Çelik, 7. pozisyona kadar klavyeyi 

kullanıp tiz hüseyni perdesini de icraya dahil ettiği söylenebilir. Gelişme bölümünün 2:20. 

saniye’de, 2. pozisyonda saba makamı geçkisinde 1. ve 3. parmakları kullanırken, gerdaniye 

perdesinde ise 1. ve 4. parmakları şehnaz ile tiz segah perdelerini basmıştır. Taksimin 02:24. 

saniye’den 02:37. saniye’ye kadar olan kısımda 1. pozisyonu kullanırken, sonra tekrardan 2. 

pozisyonda 1. ve 3. parmak baskıları ile nişabur geçkisini yapmıştır. Bu bölümde 3. parmakla 

eviç ve nim hicaz perdelerini glissandolu bir biçimde icra etmiştir. Ayrıca bu kısımdaki nişabur 

geçkide neva perdesini sık kullanmış ve kullanırken de neva telinde 1. parmak ile sık sık 

çarpmalar yapmıştır. 

Taksimin son kısmı olan sonuç bölümünde ise 1. pozisyon ile başlayıp 1.-2. ve 3. parmakları 

kullanarak ve pest seslere inerken hem glissandolu hem de çarpmalı baskılar ile 4. parmakla 

nim zirgüle perdesinde vibrasyon tekniği kullanmıştır. Karar sesine yönelmeden önce ise kaba 

nim hisar perdesi için 4. pozisyona 1. parmak ile geçiş yapıp kaba nim hisarı (yeden ses) vererek 

boş tele gelen hüseyni aşiran perdesiyle karar verip taksimi bitirmiştir. 

Çelik’in yapmış olduğu Sûz-i Dil taksiminde zor pozisyonlarda fevkalade temiz baskılar ile 

birlikte ajiliteyi de kullanarak güzel bir taksim icrasında bulunduğu söylenebilir. Sûz-i Dil 

taksimde 16’lık üçlemeler ile 32’lik nota gruplarının uzun soluklu cümleleri oluştururken sık 

sık kullanıldığını ve glissando, çarpma ve vibrasyonların ise yapılan süslemeler olduğunu 

belirtmek mümkündür.  

SONUÇ 

Türk müziğinin icra bakımından önemli formlarından olan taksim, icracının yeteneklerini, 

tavrını, sazına olan hakimiyetini göstereceği serbest bir alandır. İcracının kendini ifade 

edebileceği ve müziksel yeterliliğini ortaya koyacağı bir alandır.  
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Sûz-i Dil taksim, kız ney akordunda yani yerinden icra edilmiştir. Sûz-i Dil taksimde Çelik ud 

klavyesinde 1.pozisyondan 7.pozisyona kadar olan alanı kullanmıştır. Taksime 1. pozisyon ile 

başlayıp hisar makamını hep bu pozisyonda göstermiştir. Yapılan geçkilerde 2. pozisyon daha 

çok kullanılmış olup, 7. pozisyona kadar baskılar kullanılmış ve bu kullanım geçişlerde çarpma, 

glissando teknikleriyle zenginleştirilmiştir. Sûz-i Dil makamının kararı gereğince tekrar 1. 

pozisyon kullanılıp karar verilmiştir. Ayrıca bu icrada teknik olarak 32'lik nota gruplarıyla 

oluşturulmuş cümleler Çelik’in mızraba olan hakimiyetini ve mızrap tavrını da iyi bir şekilde 

yansıtmıştır. Necati Çelik’in yaptığı Sûz-i Dil makamındaki bu taksimin, Sûz-i Dil makamını 

tarif etmede gayet yeterli olduğu ve geçkilerin de ustaca kullanıldığı bir taksim olduğu 

söylenebilir. Günümüzün  önemli ud icracılarından biri olan Çelik, yaptığı taksimler ve eser 

icralarında tavrının etkisi ile birçok genç sazendenin gönlünde yer etmiş ve onların  icralarında 

da etkili olmuştur. Taksimlerindeki melodi zenginliği ve icra kabiliyeti ile birçok makamın 

nazari tarifini de usta bir şekilde müzikseverlere ulaştırmıştır. Necati Çelik’in tavrının Sûz-i Dil 

taksiminde rahatlıkla görebileceğimiz nitelikte olduğu söylelenebilir. Sûz-i Dil taksimin 

icradaki zorluk mertebesini de düşünerek, Çelik’in ud sazındaki teknik yeterliliğini ortaya 

koyması ve makamı iyi bir şekilde ifade etmesi anlamında bu taksimin yeterli olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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Özet 

Günümüzde teknolojinin hız kazanmasıyla birlikte bireyler, çevresel konularda farkındalık yaratacak bir rol 

üstlenmeye başlamıştır. Böylelikle bireyler, çevre sorunlarının dünyaya yansıması konusunda daha duyarlı hale 

dönüşmüştür. Üretim süreçlerinde meydana gelen çevresel tahribat; doğaya ve dolayısıyla dünyaya geri 

döndürülemez zararlar vermektedir. Tüketicilerin bu konuda markalardan beklentilerinin artması, işletmelerin 

pazarlama anlayışında değişime gitmelerini zorunlu hale getirmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane’de yaşayan eğitim düzeyi lisans/lisansüstü olan ve orta/üst gelir düzeyine 

sahip bireylerin yeşil ürünler hakkındaki farkındalık düzeyi, bilgi ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. 

Araştırma, 12 kişi ile yarı yapılandırılmış araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

katılımcıların yeşil ürünler hakkında kısıtlı da olsa bilgilerinin olduğunu ve tüketici olarak çevresel kaygılar 

taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak elde edilen bulgulara göre katılımcıların konuyla ilgili bilgi ve 

farkındalıkları onların her zaman satın alma davranışına yansımamaktadır. Bu durum, katılımcılar arasında 

markaya yeterince güven duymama, ürün fiyatı, Gümüşhane’de ilgili ürüne ulaşma konusunda sorunlar yaşama 

gibi çeşitli nedenlerle yakından ilişkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün, Çevresel Pazarlama, Tüketici, Gümüşhane. 

CONSUMERS' APPROACH TO GREEN PRODUCTS: GÜMÜŞHANE EXAMPLE 

Abstract 

Today, with the accelerating technology, individuals have begun to play a role that will raise awareness on 

environmental issues. Thus, individuals became more sensitive about the reflection of environmental problems 

around the world. Environmental destruction in production processes; nature and therefore irreversible damage to 

the world. Increasing the expectations of consumers from brands has made it necessary for businesses to change 

their marketing approach. 

The aim of this research is to raise awareness, information and evaluations of individuals living in Gümüşhane 

about green products with undergraduate/graduate and middle/upper income level. The research was carried out 

by a semi-structured research method with 12 people. The study concluded that participants had limited knowledge 
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of green products and that they had environmental concerns as consumers. However, according to the findings, 

the participants' knowledge and awareness of the subject is not always reflected in their purchasing behavior. This 

situation is closely related to a variety of reasons, such as not having enough confidence in the brand among the 

participants, the price of the product, and having problems with reaching the relevant product in Gümüşhane. 

Keywords: Green Product, Environmental Marketing, Consumer, Gümüşhane. 

GİRİŞ 

Günümüzde yaşam şekillerinin değişmesiyle birlikte beklentiler de değişmektedir. Bireylerin 

bilinçlenmesi, onların tüketim alışkanlıklarında da birtakım dönüşümlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Modern hayatın getirileri sonucunda doğal olana yönelme ihtiyacı, tüketici 

alışkanlarındaki söz konusu dönüşümün belirleyici bir unsuru olmuştur. Pazarlama konusunda 

gelinen noktada çevreci yaklaşımların da bir uzantısı olarak değerlendirilen yeşil pazarlama ya 

da yeşil ürün tüketimi olarak nitelendirilen durum, tüketiciler arasında tercih edilen bir hal 

almıştır. Bu anlamda son zamanlarda özellikle yeşil ürün tüketiminin artışı dikkat çekmektedir. 

Yeşil ürün tüketiminin artışında eğitim seviyesinin yükselmesi, gelir düzeyinin artışı, çevre 

konusunda yaşanan farkındalık durumu, organik tüketime yönelme isteği gibi ana hususlar 

belirleyici bir role sahip olmuştur. Adı geçen unsurlardaki gelişme, yeşil ürün tüketiminin 

yaygınlaşmasına yol açmıştır.    

Bu çalışmada tüketicilerin yeşil ürüne yaklaşımları nitel araştırma yöntemi olan yarı 

yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre çalışmada 

Gümüşhane’de yaşayan 12 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, günümüzde popülerliği artan yeşil ürün konusunda belli bir gelir düzeyine sahip 

bireylerin bu ürünler üzerine geliştirdikleri farkındalıklarını, ürünler hakkındaki bilgi 

birikimlerini, değerlendirmelerini ve adı geçen ürünleri satın alma davranışlarında ürünün yeşil 

etiketli olmasının ne denli önemli olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Çalışmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Böyle bir örneklem belirlenmesinin nedeni 

araştırmacıların Gümüşhane’de yaşıyor olmasıdır. Bu durum aynı zamanda çalışmanın 

sınırlılığını da belirlemektedir. Ayrıca bu çalışmanın örneklem sınırlılığı nedeniyle elde edilen 

bilgileri, tüm il geneline yaymak da sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Bunun yanı sıra 

çalışmada sadece Gümüşhane merkezinde yaşayan bireylerle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre yeşil ürün konusunda katılımcıların 

belli düzeyde farkındalığa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Söz konusu durum, tüketicilerin 

yeşil ürün almaları hususunda onları ilgili ürünlere yönlendirmektedir. Ancak aynı farkındalığın 

her zaman satın alma davranışına dönüşmediği de elde edilen bilgiler arasında yer almaktadır.  
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

1.1. Çevresel Pazarlama ve Yeşil Ürün 

Dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi gelişmeler ve çevre dengesinin bozulması kaygıları 

ile çevreye yönelik algıda önemli değişikler meydana gelmiştir (Atay ve Dilek, 2013: 203). 

Özellikle sanayileşmeyle birlikte artan üretim imkânları sonucunda ortaya çıkan çevre tahribatı 

önlenemez boyutlara ulaşmaktadır. Bu tahribat arasında ozon tabakasının incelmesi, ormanların 

azalması hatta yok olması, fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması gibi birçok sorun 

sayılabilmektedir (Polonsky, 1994:1-8; Hamid, 2014; Khare vd., 2013: 361). 

Çevre kirliliğinin her geçen gün önlenemez seviyelere ulaştığı bu ortamda, tüketiciler çevresel 

kaygılarla davranış sergilemekte ve giderek kendilerini daha fazla çevreci olarak 

tanımlamaktadır (Fisher, 1990; Mandese, 1991). Bireylerin çevreci yaklaşımı ve tahribatın bu 

boyutlara ulaşması, devletleri ve işletmeleri çevreye karşı daha hassas olmaya itmiştir. 

Kanunlar ve uluslararası anlaşmalar ile devlet üstüne düşeni yapmaya çalışırken; işletmeler de 

çevre faktörüne hassasiyet ile yaklaşmak amacıyla üretim, mamul ve hizmet oluşumu, bunlara 

bağlı olarak pazarlama stratejilerinde dönüşüm yaşanmıştır (Polonsky, 1994:1-8; Hamid, 2014; 

Khare vd., 2013:361).  

Böylelikle işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmek için tüketicinin bakış açısını dikkate 

alacak şekilde davranış sergilemeleri ve çevreye verilen zararı düşürecek kararlar almaları 

zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgiyi onaylar nitelikte 1992 yılında 16 ülkede gerçekleştirilen 

araştırma sonucuna göre, tüketicilerin yarıdan fazlası çevre kirliliği konusunda duyarlı olmaya 

başlamıştır (Ottman, 1998; 43; Demirbaş, 1999:7). Bu yaklaşımlar çevre duyarlılığının ön plana 

çıktığı yeni pazarlama anlayışlarını hayatımıza dahil etmiştir. Bu pazarlama anlayışı; çevresel 

pazarlama, yeşil pazarlama, ekolojik pazarlama, sürdürülebilir pazarlama gibi birçok farklı 

isimle adlandırılmaktadır. Fakat hepsi aynı ana fikir çerçevesinde anlayış oluşturmaktadır;  

çevre kirliliğini minimum düzeyde tutan çevre dostu üretimin gerçekleştirilmesi. 

Yeşil ürünler “canlılara zarar vermeyen, yeryüzünü kirletmeyen, doğal kaynakları daha az 

tüketen ve geri dönüştürülebilen ürünler” şeklinde tanımlanabilir. Çevresel pazarlama 

içerisinde yeşil ürünler, tüm süreç boyunca sürdürülebilir aşamalardan geçmektedir. 4S olarak 

formüle edilen yeşil ürün stratejisi; tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılama (satisfaction), 

sürdürülebilirliğini sağlama (sustainability), sosyal kabul görme (social acceptibility) ve 

güvenilir olma (safety) aşamalarından oluşmaktadır (Erbaşlar, 2007). 1980’li yıllarda 

pazarlama literatürüne kazandırılan çevresel/yeşil pazarlama ilk kez Amerikan Pazarlama 
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Birliği’nin düzenlemiş olduğu bir seminerde tanımlanmıştır (Chamorro ve Banegil, 2006: 11). 

Seminerdeki bu tanıma göre yeşil pazarlama; pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji 

tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi üzerine olumlu veya olumsuz etkilerini inceleyen bir 

çalışma alanıdır (Kinoti, 2011: 264).  

Literatürde çevresel/yeşil pazarlamayı açıklayıcı birçok tanım bulunmaktadır. Polonsky (1994; 

5)yeşil pazarlamayı, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılarken çevreye verilen hasarın en aza 

indirilmesi olarak tanımlamıştır. Uydacı (2002: 32), çevreye verilen zararın en aza indirilerek 

tüketicilerin ve toplumun ihtiyaç ve isteklerini tatmin edecek değişimlerin hayata geçirilmesi 

ve bu değişimlerin kolayca uygulandığı faaliyetler bütünü olarak adlandırmıştır. Bir diğer 

tanımına göre çevresel pazarlama, çevreye duyarlı işletmeciliğin benimsediği pazarlama 

uygulamalarıdır (Karna, 2003). Karna ile benzer bir tanımlama yapan Jain ve Kaur (2004: 188) 

için yeşil pazarlama, organizasyonların çevreyi tahrip etmekten kaçınarak üretim yapması, 

tutundurma, fiyatlandırma ve dağıtım gayreti içerisinde olmasının toplamıdır. Varinli (2008: 

31) kavramı, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsenerek tüketicilerin istek ve beklentilerin 

doğaya verilen zararın minimum düzeyde tutularak karşılanması olarak tanımlamıştır. Yücel ve 

Emekçiler (2008; 322) ise yeşil pazarlamayı, çevre dostu üretim ile çevreye zarar veren atıklar 

önlenerek ve hatta üretimlerde yeni atık üretmeden önceki üretim atıklarının hammadde olarak 

kullanıldığı ve doğaya, canlılara zarar verilmediği, kaynakları tüketmeyen üretim biçimi olarak 

tanımlamıştır. Kavramın ortaya çıktığı günden bugüne tüm tanımlar ele alınarak bir tanımlama 

yapılırsa çevresel/yeşil pazarlama; çevreye duyarlılığı artan tüketicilerin ihtiyaç ve arzuları 

karşılanırken çevreye duyarlı bir yaklaşım gözetilerek üretim yapmak, pazarlama karmasını bu 

çerçeveye uygun olarak dönüştürmek şeklinde özetlenebilir.  

Çevre ve pazarlama alanındaki çalışmaların başlangıç tarihi 1974’te Fiske’in “Marketing and 

the Ecological Crisis” adlı kitabı kabul edilmektedir. Fiske bu kitapta geliştirilmiş ve 

yaygınlaştırılmakta olan ekolojik pazarlama çalışmalarına yer vermiştir. Çevresel pazarlama 

hakkında yapılan 1970 ve 1980’lerdeki akademik çalışmaların ana teması, tüketicilerin çevre 

konularında ne kadar ilgisi olduğu ile alakalıdır (Menon vd 1999).  

1970 ve 1980’li yıllarda çevresel konularda endişeli tüketicilerin profillerini belirlemek için 

adımlar atılmıştır. Bu araştırmalarda incelenen konular arasında (Newell ve Green, 1997: 53); 

 Tüketicilerin ekolojik olarak paketlemesi yapılmış ürünleri ne amaçla satın 

aldıklarına, 

 Çevreci davranışlarda bulunanların motive edilmesindeki faydanın rolüne, 
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 Çevre ile ilişki tüketim kalıplarının incelenmesine yer verilmiştir  

Yapılan araştırmalar ile çevre kaygısı ile tüketim gerçekleştiren bireylerin sayıca az olmasına 

rağmen pazarlama için önemli bir pazar bölümü oluşmasına olanak tanıdıkları belirlenmiş ve 

potansiyel müşterileri çevresel kaygı gütmelerine göre ayırt etme imkânı sunabileceğini ortaya 

koymuştur (Newell ve Green, 1997: 53).  

İlerleyen yıllarda çevresel kaygı taşıyan birey sayısında önemli bir artış olmuş ve çevrecilik 

önemli bir hale gelmiştir ve “1990’ların en büyük iş konusu” olarak nitelendirilmiştir (Grove 

vd., 1996: 56). Bununla birlikte 1990’lar “çevrenin on yılı” olarak nitelendirilmiş ve tüketiciler 

ürün ve satıcıları seçerken sosyal ve çevresel endişeleri daha çok ön plana koyarak karar 

vermeye başlamıştır. Böylelikle 1990’larda yeşil tüketim ürünlerinin satışında da artış 

yaşanmıştır. Bu da üretici firmaları ve diğer işletmecileri pazarlama ve yönetim ile ilgili alınan 

kararlarda rekabette geri düşmemek için çevreci yaklaşımın göz önüne almalarına olanak 

tanımıştır. Buna en iyi örnek 3M, DuPont ve Mcdonald’s gibi şirketlerin atık azaltımı 

konusunda çalışmaları gösterilmektedir (Menon vd., 1999: 2). Sonuç olarak yeşil pazarlamanın 

işletmelerin gündemine gelmesi ile pazarlama uygulamalarında değişiklikler ortaya çıkmıştır.  

Pazarlamanın temelinde işletmelerin belirledikleri amaçlara ulaşmaları için mal, hizmet ve 

fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması süreçlerinde planlama 

ve uygulama yapılmasıdır (Mucuk, 2001: 5). Bir başka deyişle işletmeler, tüketicilerin ihtiyaç 

ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ve hizmetleri satma işlevini üstlenen pazarlama, zaman 

içerisinde ekonomik değişiklikler, gelişen teknoloji ve tüketici beklentisiyle birçok aşamadan 

geçmiş ve dönüşmüştür. Bugün pazarlama firmaların rekabette geri düşmemesi ve varlığını 

devam ettirebilmesi için sadece kaliteli ürün yapmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve 

çevreci hassasiyetleri dikkate alarak politikalarını geliştirmektedir.  

Karbondioksit salınımının bir sonucu olarak küresel ısınma, hayvanların neslinin tükenmesi, 

doğanın dengesinin bozulması ve doğal kaynakların tükenme endişesinin hakîm hale gelmesi 

tüketicilerde işletmelerden ve devletten çevreci yaklaşımı benimseyerek hareket etmeleri için 

bir beklenti yaratmıştır. Böylelikle birçok işletme çevreci/yeşil pazarlamayı kurumsal hedefleri 

arasına yerleştirmiştir (Grove vd., 1996: 56). Sonuç olarak bugün gelinen çevreci pazarlama 

uygulamalarının temelinde bilinçli tüketicinin rolü ve teknolojik gelişmeler yatmaktadır. 

Dünya özellikle 1950’lerin sonuna doğru birçok yeni gelişmeye ve felakete sahne olmuştur. 

1960’ların başında uzaya adım atılması ve dünyanın uzaydan görülme imkânının sağlanması, 

1984’te yaşanan Bhopal Felaketi, 1986 meydana gelen Çernobil Reaktör Kazası ve 1995’te 
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ozon deliğinin keşfedilmesi bireylere çevrenin önemini son derece net bir biçimde göstermiştir 

(Özata, 2008). Bununla birlikte teknolojik gelişmelerle bu bilgilerin, felaketlerin dünyadaki tüm 

bireylere ulaşması dünyanın geleceği ve çevre ile alakalı bir kamuoyu yaratmıştır. Dünyadaki 

dengenin bozulmasında insanın elinin olduğunu anlayan bireylerde çevrecilik anlayışı 4 adımda 

gerçekleşmiştir (Ay ve Ecevit, 2005: 238-263);  

 1960’larda ilk olarak “uyanma dönemi” yaşanmıştır. Bu dönem, kitle iletişim 

araçlarının gelişimi ile yaşanan doğal felaketlerin farkına varıldığı dönemdir. Bireyler 

bilinçlenmeye ve felaketler ile alakalı yorumlarda bulunmaya hatta gruplaşmaya 

başlamıştır.  

 1970’ler “harekete geçme dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Doğal felaketlerin 

yaşanmasında insan elinin olduğunun anlaşıldığı dönemdir. Bilinçlenen bireyler bu 

felaketlerin yaşanmasını en aza indirmek ve önlemek amaçlı sivil toplum kuruluşları 

kurmaya başlamışlardır.  

 1980’li yıllar “hesaplı olma zamanı” olarak sürmüştür. Bu dönemde sürece insanlar 

daha çok sürü psikolojisi ile dahil olmuşlardır. Bireyler/tüketiciler çevreci ürünleri satın 

almaya çabalamış, doğal ürünleri tercih etmeye çalışmışlardır. Böylelikle trend olan yeşil 

ürün alma sürecine dahil olarak da az tüketim yapmışlardır.  

 Son olarak 1990’lar “pazardaki güç zamanı”dır. Bu dönemde tüketiciler doğal 

kaynakların tükenmeye başladığını ve her kaynağın sınırlı olduğunu anlamış ve 

tüketirken dikkatli olmanın hassasiyet gerektirdiği konusunda farkındalık kazanmışlardır. 

Aynı zamanda ne kadar büyük bir güç olduklarını ve satın alma kararları ile firmaları 

çevreci yaklaşım benimseyerek hareket etmeleri için bu gücü kullanmışlardır.  

Bugün tüketiciler satın almayı düşündükleri ürünleri bir süzgeçten geçirmekte ve 

güvenmedikleri, inanmadıkları firmaların ürünlerini satın almamaktadır. Açıkça görülmektedir 

ki;  tüketicilere sadece ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmak yetmemekte, aynı zamanda 

onların ikna edilmesi ve kurumsal itibarın oluşturularak güvenlerinin kazanması da 

gerekmektedir (Cleveland vd., 2005;198). Bu da sınırlı kaynakları kullanarak çevreye zarar 

vererek üretim yapan firmaların çevreci yaklaşımı benimsemiş tüketiciler karşısında şansı 

olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda medyanın da çevreci yaklaşımı kitlelerle 

buluşturması ile bu firmalar üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır.  

Firmaların yeşil stratejileri hayata geçirirken bazı süreçleri takip etmesi gerekmektedir 

(Leblebici Kacur, 2008): 
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 Onarma: Ürünün daha uzun süre var olabilmesi için bazı parçalarını onarmak, 

 Tamir ederek yenilemek: Ürünün ömrünü bir süre daha sürdürebilmesi için önemli 

revizyonlardan geçirmek, 

 Yeniden üretmek: Eski ürünleri de kullanarak yeni ürünler üretilmesi, 

 Yeniden kullanmak: Ürünü tekrar kullanılacak şekilde dizayn etmek, 

 Geri dönüşüm: Ürünleri tekrar işleyerek ya da hammaddelere dönüşümünü 

gerçekleştirerek aynı/yeni ürünlerde yeniden kullanmak, 

 Azaltmak: Hammadde kullanımının azaltılması veya daha az zararlı atık üreten 

ürünler kullanmak rakip firmalar karşısında avantajlı durumu getirecektir. 

Çevresel/yeşil pazarlamayı, pazarlama ve ekoloji kavramlarının bireylerin/tüketicilerin 

gösterdiği çevreci tutum ve davranışlar doğrultusunda birleşmesi olarak tanımlayan Karna 

(2003: 10), yeşil pazarlamanın detaylarını şöyle tanımlamaktadır: 

 Firmanın/kurumun ve işin “sosyal, teknolojik, ekonomik ve fiziksel” yaklaşımlarını 

dengeli bir hale getirerek ileriye yönelik adımları belirler, 

 Firmanın/kurumun kısa dönem içerisinde niceliksel bir büyüme 

gerçekleştirmesindense uzun dönemi kapsayan niceliksel büyüme yaşamasını önemser, 

 Tüketicilerin uyarılmış arzu ve isteklerindense; ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar, 

 Bireylere ekonomik gelir ettiği varlıklar oldukları için değil bir birey/insan 

oldukları için saygı duyar, 

 Bireylerin ve toplumun çok yönlü ve bazen çelişki içeren arzu ve ihtiyaçlarını 

karşılamaya çabalar, 

  “Eko-Performansı” benimseyen kurumların hiçbir pazarlama aktivitesi 

düzenlemesi söz konusu değildir.  

 Sosyo- çevresel etki yaratmaya çabalamak aynı zamanda tekno – çevresel 

gelişmelerinde oluşmasına imkân tanıyacaktır.  

Çevreci pazarlama Karna’nın da yukarıda açıkladığı üzere kurumların üretim ve pazarlama 

anlayışlarına birçok açıdan değişimi zorunlu kılmaktadır. Bir yandan tüketici ve toplumun 

ihtiyaçlarını karlı ve sürdürülebilir bir planlama ile devam ettirirken bir yandan da doğaya en 

az zararla bu faaliyetleri gerçekleştirmek zorundadır.  

Yeşil pazarlamanın temel prensipleri konusunda birçok değerlendirme mevcuttur. Peattie 

(2001:129-146) ‘çevreci pazarlamanın üç ana prensibe dayandığını ifade etmiştir. Bu üç prensip 

arasında “sosyal sorumluluk”, “sürdürülebilirlik” ve “bütünsellik” ilkeleri yer almaktadır.  
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Kilbourne (1998; 641-655) de Peattie’nin üç temel ilkesine dayanarak yeşil pazarlamanın 

özelliklerini sıralamıştır: “Bütünsel ve sistematik bir bakış açısı”, “açık uçlu bir zaman 

planlaması”, “ekonomik etkinlikten çok ekolojik devamlılığı esas alan küresel bir görüş” ve 

“doğanın içinde barındırdığı değerlerin farkında olma”dır  

Sonuç olarak yeşil pazarlamanın temel prensipleri arasında ekonomik geliri ön plana 

koymayarak, yaşadığımız gezegenin dengesini bozmadan üretim yapmak ve sürdürülebilir 

politikaları benimseyerek sosyal sorumluluk kavramının firmaya yüklediği sorumluluk 

çerçevesinde adımlar atmak yer almaktadır. Ekolojik dengenin dikkate alındığı küresel görüşü 

benimseyen firmalar, hem doğanın hem de tüketicinin hak ettiği özen ve kalitede (yeşil 

pazarlama şeklini benimsendiği) üretim gerçekleştirmiş olacaktır.  

Yeşil pazarlama kavramı 1990’lı yıllarda popülerleşmeye başlamış ve literatürde birçok 

çalışma yapılmıştır. Ayyıldız ve Genç’in 2008’de yaptıkları “Çevreye Duyarlı Pazarlama: 

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum Ve 

Davranışları Üzerine bir Araştırma” adlı 155 üniversite öğrencisi üzerine bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çevre ve pazarlama hakkında 

düşüncelerinin olumlu olduğu ve öğrencilerin yeşil pazarlama uygulamaları davranışlarını 

sürekli ve sistemli olmaktansa zaman zaman gerçekleştirdikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Ay ve Ecevit 2005 yılında “Çevre Bilinçli Tüketiciler” adlı çalışma yapmıştır. 460 üniversite 

öğrencisi ile gerçekleşen araştırma çevre bilincine sahip tüketici davranışları ile demografik 

özellikler, psikografik özellikler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı ve ülkemiz koşullarında 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmada, bireylerin yeşil tüketici davranışını belirlemede 

algılanan tüketici etkinliği, psikografik değişkenlerin demografik değişkenlerden daha etki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler 

Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışma Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş  tarafından 2008 yılında 

Adana’da 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Adana ilinde tüketicilerin 

yeşil ürün satın alma davranışları ile sosyo-demografik özellikler arasında anlamlı ilişki olup 

olmadığı ve çeşitli sosyo-demografik özelliklerin tüketiciler arasında yeşil satın alma davranışı 

arasında farklılık olup olmadığı sorularına yanıt aranmıştır. Çalışmada yeşil ürün satın alma 

davranışı gerçekleştiren bireylerin sosyo-demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadın, evli, genç, yüksek hane geliri ve eğitim düzeyine 

sahip bireylerin daha fazla yeşil ürün alma davranışında bulunduğu görülmüştür. 
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Karaca’nın (2013) Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir 

Araştırma” adlı çalışması da tüketicilerin çevre dostu ürün satın alma davranışlarının ve çevre 

dostu ürün bilincinin demografik faktörler açısından farklılık yaratıp yaratmadığı sorusuna 

cevap aramıştır. Çalışma sonucuna göre Sivas ilinde demografik faktörler ile çevre dostu ürün 

bilinci arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Aksu’nun (2019) gerçekleştirdiği “Yeşil Ürün İletişimi Kapsamında Tüketicilerin Yeşil 

Ürünlere Yönelik Değerlendirmeleri” isimli çalışma, gelişmekte olan yeşil ürün pazarına 

yönelik tüketicilerin bilgilerini ve değerlendirmeleri keşfetmektir. Araştırma sonucunda 

tüketicilerin yeşil ürünlere olumlu bir değerlendirmelere sahip olmadıkları; pahalı, göz önünde 

olmayan, kimi zaman güvenilmez ürünler olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. 

Bunun yanında tüketicilerin çevreye yönelik kaygılara sahip olsalar da tüketim davranışları 

çoğu zaman egoisttik bir düzeyde gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır. 

Yukarıda aktarıldığı gibi literatürde yeşil ürün pazarı ve tüketici değerlendirmeleri, satın alma 

davranışına etkileri, tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile yeşil ürünler arasındaki ilişki 

arasındaki bağı inceleyen çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmaların çoğu yeşil 

ürün satın alma davranışı ile sosyo-demografik, psikografik değişkenlerin arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada ise Gümüşhane ilinde yaşayan sosyo-

demografik özellikleri içerisinde eğitim düzeyi lisans/lisansüstü ve ekonomik geliri orta/üst 

düzey bireylerin yeşil ürün değerlendirmeleri, satın alma durumları, yorumları ve bu ürün 

pazarına olan güvenleri, bilgileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

2.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Kısıtları 

Araştırma, günümüzde popülerlik kazanmış yeşil ürün pazarında Gümüşhane ilinde yaşayan, 

orta/üst gelir düzeyine sahip bireylerin bu ürünler hakkındaki farkındalık düzeylerini, 

bilgilerini, değerlendirmelerini ve satın alma davranışlarında ürünün yeşil etiketli olmasına 

önem verip vermediklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma bu amaç çerçevesinde; 

 Bireyler yeşil ürünün ne anlama geldiğini bilmekte midir? 

 Bireyler günümüzde önemi artan yeşil pazarlama ürünleri hakkında ne 

düşünmektedir? 

 Bireyler yeşil ürün etiketi olan ürünlere güvenmekte midir? 
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 Bireyler satın alma davranışı sırasında ürünlerin meydana gelme süreçlerinde 

çevresel etkileri dikkate alınarak üretilmesini önemsemekte midir, sorularına cevap 

aramaktadır. 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi ile Gümüşhane ilinde yaşayan orta/üst gelir düzeyine 

sahip olan ve eğitim düzeyi lisans/lisansüstü bireyler seçilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan 

bireyler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler 10 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın en büyük kısıtı, amaçlı örneklem yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme 

yapılmasıdır. Fakat unutulmamalıdır ki; nitel araştırmalarda çalışmanın geçerliğin ve anlamın 

önemi, örneklem büyüklüğündense seçilen durumların bilgi yüklü olması ve araştırmacının 

gözlemsel ve analitik becerisine bağlıdır (Sandelowki, 1986). Guba ve Lincoln ’un (1982) ifade 

ettiği gibi, örneklemdeki doyumluluk oranı örneklem seçiminde etkilidir.  

Amaçlı örneklem yöntemi ile yapılan çalışmalarda örneklem büyüklüğü, veri toplama sırasında 

araştırmacının karşı karşıya kaldığı durumlar ve araştırmaya yönelik ilk düzey bilgilendirici 

değerlendirmeler ile belirlenmektedir. Eğer amaç, bilginin azami düzeyde elde edilmesi ise, 

yeni örneklemlerden alınan bilgilerin önceki örneklemlerden farklı veya yeni bir bilgi 

alınmadığı noktada, diğer bir deyişle doyum noktasına ulaşıldığında, örnekleme dahil etmeler 

durdurulur. Özetle bilgilerin tekrarlanması ilk ölçüttür (Shenton, 2004). Bu sebeple tekrarlanma 

durumu yaşandığında araştırmanın veri toplama aşaması durdurulmalı ve örneklem büyüklüğü, 

tekrarın ilk görüldüğü yerde sabitlenmelidir (Onwuegbuzie ve Collins, 2007). Bu sebeple 

çalışmanın niteliğini belirleyen örneklem sayısındaki fazlalık değil; veri toplamada elde edilen 

doyumluluktur.  

Araştırmanın bir diğer kısıtı da çalışmanın örnekleminin Gümüşhane ilinde yaşayan ve çalışan, 

orta/üst gelir düzeyine sahip olan bireyler arasından seçilmiş olmasıdır. Yeşil ürünlerin 

maliyetlerinin diğer ürünlere kıyasla daha yüksek olması, bu ürünlerin fark edilmesi ve 

tüketilmesi için belirli bilinç düzeyine ulaşılmış olması gerekmektedir. Bu sebeple araştırmada 

tüm Gümüşhane halkını temsil eden örneklemden ziyade, çalışan ve en az üniversite mezunu 

bireylerden seçilmiştir. Bu sebeple araştırma sonucunun Gümüşhane ilindeki her kesim için 

genelleştirilmesi mümkün değildir. 

2.2. Araştırma Yöntemi 

Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme, en az iki kişi arasında 

gerçekleşen, belirlenen bir konu hakkında bilgi toplamak amacı ile sözlü olarak sürdürülen bir 
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iletişim sürecidir (Büyüköztürk vd., 2009). Bir diğer tanıma göre görüşme yöntemi, genellikle 

yüz yüze tercih edilmesinin yanında telefon, görüntülü konuşma gibi şekillerde de veri toplama 

yoluna gidilmesine olanak tanımaktadır. Görüşme yöntemi ile örneklem tarafından 

söylenenlerin hem yüzeysel anlamları hem de derinliği meydana çıkarılabilmektedir (Karasar, 

2017: 210-211). Görüşme, nitel araştırma teknikleri arasında en sık kullanılan veri toplama 

tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).   

Bu teknik ile yürütülen araştırmada seçilen sorular tek kelimelik cevaplarla geçiştirilmeyecek 

şekilde hazırlanmalıdır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse konunun kısır kalmaması 

önemlidir. Örneğin, “En çok neden korkarsınız?” sorusunun cevabı tek kelimelik bir yanıtı 

içerdiği için “Korktuğunuz bir zamandan bahseder misiniz?” gibi daha kapsayıcı ve açıklamaya 

itecek bir soru haline dönüştürülmelidir (Hollway ve Jefferson, 2008: 308). Bu durum 

araştırmada daha çok veri elde edilmesine yol açacaktır. Görüşme yönteminde yüzeysel ve 

derin anlamları ortaya koymak amaçlandığında, kapsayıcı soruların bulunması, araştırmada 

daha açık ve net sonuçlar elde edilmesi noktasında önemli olduğu görülmektedir. 

Görüşme yöntemi üçe ayrılmaktadır: Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış görüşme yöntemi. Araştırmada incelenen konunun içeriğine, kiminle 

görüşülmesi gerektiğine, incelenmesi amaçlanan olguya göre araştırmacı hangi tekniği 

kullanacağına karar vermektedir (Demir, 2017: 291).  

Bu çalışmada Gümüşhane ilinde yaşayan orta/üst gelir düzeyine sahip ve eğitim seviyesi 

lisans/lisansüstü olan bireylerin yeşil ürün farkındalıkları, değerlendirmeleri, satın alma 

tercihleri arasında yeşil ürünleri dikkate alma durumları hakkında görüşlerini almak için yarı 

yapılandırışmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme, 

araştırmacıya belirlediği sorular üzerinde düzenleme imkânı sunmakta ve böylelikle daha 

ayrıntılı bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda görüşmecinin de hem sabit bilgi 

vermesine hem de konu ile ilgili derinlemesine bilgi paylaşmasına yardımcı olmaktadır 

(Büyüköztürk vd., 2009; Sönmez ve Alacapınar, 2013).  

Gümüşhane ilinde amaçlı örneklem olarak seçilen katılımcılarla görüşmeler bire bir olacak 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde yapılan görüşmeler, Merriam’ın (2009) da ifade ettiği 

gibi, gerektiğinde görüşme yapılan katılımcıya sorular ile ilgili açıklamalar yapılabilmektedir. 

Aynı zamanda planlanan soruların dışında görüşmenin akışına bağlı olarak farklı sorular ile 

görüşmenin akışını etkileyebilmektedir. Böylelikle katılımcının yanıtını ayrıntı şeklide 
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vermesine yol açmaktadır. Sonuç olarak yarı yapılandırılmış görüşmelerin diğer görüşme 

teknikleri içerisinde daha esnek olduğunu söylemek mümkündür (Türnüklü, 2000: 546-547).  

Görüşme soruları hazırlanırken, sade, somut, kolay anlaşılır ve açık uçlu olmasına özen 

gösterilmeye çabalanmıştır. Bu soruların hazırlaması aşamasında ilgili konuda alanyazın 

taranmış ve sorular buna göre oluşturulmuştur. Çalışma sorularını hazırlanırken Aksu 

(2019)’un “Yeşil Ürün İletişimi Kapsamında Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik 

Değerlendirmeleri”adlı çalışmasından yararlanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama süreci 10 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme; 24-46 yaş aralığına sahip, aylık gelirleri ₺7.500-₺13.000 arasında 

değişen 7 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 12 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 

yeşil ürünlerin fiyatlarının diğer ürünlere kıyasla yüksek olmasından ve belirli bir bilinç ile 

farkındalık düzeyinde olmaları gerektiğinden dolayı Gümüşhane ilinde yaşayan ve orta ve üst 

gelirli, çalışan bireylerden seçilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan bireylerin katılımı 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. Katılımcıların kendilerini daha rahat ve güvende 

hissetmeleri için görüşmeye başlamadan önce isimlerin kodlanarak çalışmada yer alacağı 

bilgisi kendilerine verilmiştir. Buna göre çalışmada katılımcıların cinsiyetleri ve yaşları 

gösterilecek şekilde kodlanmıştır. Bulgularda katılımcıların bilgileri K-42, E-37 şeklinde 

kodlanmıştır. Harf olarak verilen kodlama katılımcının cinsiyetini, sayı olarak verilen kodlama 

da yaşını ifade etmektedir.  Görüşme sürecinde ses kayıt cihazı kullanılmış ve görüşmelerin 

daha hızlı, sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi, katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri 

amacıyla sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme sırasında cevap 

aranan sorular aşağıda yer almaktadır: 

 “Yeşil Ürün” kavramı size ne ifade etmektedir? Yeşil ürün denildiğinde hangi ürün 

pazarı aklınıza gelmektedir? 

 Yeşil ürün tüketiyor musunuz? (Evet ise) Hangi yeşil ürünleri tüketiyorsunuz? Ne 

sıklıkla tüketiyorsunuz? 

 Güvendiğiniz markaların çevreci olmaları sizin için önemli mi? Neden?  

 Ürün seçimi esnasında çevresel kaygılar taşıyor musunuz? Neden?  

 Üretim ve çevresel tahribat arasında anlamlı bir bağlantı olduğunu düşünüyor 

musunuz? Neden?  

 Yeşil ürün etiketi olan ürünlere güveniyor musunuz?  

 Gümüşhane’de alışveriş yaptığınız noktalarda yeşil ürün bulunuyor mu?  
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 Yeşil ürünlerin diğer ürünlere kıyasla pahalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Fiyatlarının yüksek olması, sizi satın alma noktasında tereddütte düşürüyor mu? 

3.BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

3.1.Yeşil Ürün Kavramının İfade Ettiği Anlam ve Akla Gelen Ürün Pazarı 

Çalışmanın ilk sorusu olan “Yeşil ürün size ne ifade etmektedir?” ve “Hangi ürün pazarı 

aklınıza gelmektedir?” soruları çalışmanın belirleyici sorularıdır. Katılımcılara sorular 

sorulmadan önce yeşil ürünün ne olduğu konusunda bilgi verilmiştir. Bunun sebebi katılımcının 

bu ürünleri kullanıyor fakat ismini bilmiyor olma ihtimalinden ileri gelmektedir. Diğer tüm 

sorular ile bağlayıcı bir özelliğe sahip olan bu soruya verilen yanıtlar, yeşil ürün ile ilgili diğer 

soruların gelişimini ve cevapların sağlıklı olup olmayacağını belirlemektedir. Araştırma 

örneklemine dahil edilen bireylerin yeşil ürün kavramına olan bilgisini ölçmek amacı ile 

sorulan açık uçlu soruya verilen cevaplar sonucunda her katılımcının “yeşil ürün” denildiğinde 

zihninde canlanan tanımın ve ürün pazarında bazı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bazı 

katılımcıların zihninde kavram daha geniş bir çerçeve çizerken; bazı katılımcılar için sadece 

birkaç ürün pazarı zihinde canlanmaktadır.  

E-38 adlı katılımcı “Yeşil ürünler benim için güveni ifade ediyor. Ne hakkında güven diye 

düşünüldüğünde; hem çevreye karşı bir sorumluluk bilincini, güveni hem kişinin bireysel olarak 

sağlığı hakkındaki güveni ifade ediyor. Yani kendim de yeşil ürünleri kullanan bir tüketici 

olarak konuya yaklaştığımda, bu ürünlerin öncelikle benim ve ailemin sağlığına olan yararını 

düşünürüm. Daha sonra çevre sağlığını düşünürüm. Bunlar aslında benim gözümde bağlantılı 

kavramlar. Çünkü aslında bedene sağlıklı bir şey almak için çaba gösterdiğinizde aynı 

zamanda çevreye de zararlı olmayan bir adım atmış oluyorsunuz. Gıda, giyim, tüm ürün 

ambalajları, geri dönüşüm adına olan ürünler gibi tüm pazarlar aklıma geliyor” diyerek, konu 

hakkındaki düşüncelerini paylaşmıştır.  

K-24 adlı katılımcı “Yeşil ürün denildiğinde aklıma çevreye duyarlı bir üretim, dağıtım 

sürecinden geçerek elime ulaşan tüm ürünler geliyor. Bu bir gıda, beyaz eşya olabileceği gibi, 

giyim ya da kullandığımız ev eşyaları da olabilir” şeklinde yanıt verirken, K-30 adlı katılımcı 

“Yeşil ürünler zihnimde daha çok gıda ürünlerini çağrıştırıyor. Organik gıdalar ya da 

pazarlardan aldığımız ürünler benim için yeşil ürün sınıfına girmektedir” şeklinde yanıt 

vermiştir. K-33 adlı katılımcı da “Doğaya zarar vermeyen, doğaya dost ürünler benim için yeşil 

ürünlerdir ve özellikle gıda sektöründe yeşil ürün denildiğinde ilk aklıma gelen sektördür’’ 

şeklinde cevap vermiştir.  
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K-44 ise bu soruyu “Yeşil ürün demek benim için sağlık, doğa dostu üretim ve tüketim anlamına 

geliyor. Vicdanen daha huzurlu hissettiğim alışverişler demek benim için” diyerek 

cevaplamıştır. E-31 adlı katılımcı “ Yeşil ürün denildiğinde aklıma daha çok gıda ürünleri 

geliyor. Markette organik olarak etiketlenmiş yiyecekler benim için yeşil üründür” şeklinde 

cevaplamıştır. E-37 adlı katılımcı ise “ yeşil ürünler benim için sağlıklı olan ve 

güvenebileceğim ürünler anlamına geliyor. Bir markete gittiğimde, ihtiyacım olan herhangi bir 

şeyi alırken bu bir organik yiyecek de olabilir, bir kıyafette olabilir. Buna birçok pazarı 

katabiliriz” olarak düşüncelerini ifade etmiştir.  

E-40 adlı katılımcı “pazarlama konusuna ilgim olduğu için yeşil ürünler denildiğinde aklıma 

birçok pazar geliyor. Giyim, beyaz eşya, gıda, teknoloji gibi. Aslında tüm sektörler geliyor” 

olarak cevaplamıştır. E-28’de “yeşil ürünler benim alışverişte sürekli elimin gittiği, gözümün 

aradığı ürünler. Özellikle teknoloji ve gıda ürünleri aklıma geliyor” şeklinde cevaplamıştır. E-

26 adlı katılımcı “yeşil ürünler denilince gözümde alışveriş yaptığım yerdeki organik yiyecekler 

reyonu canlandı. Gıda ve beyaz eşyalar olabilir” şeklinde cevaplamıştır. K-42 adlı katılımcı 

“yeşil olan her şey benim için çok kıymetli. Rengin gücüne de inanıyorum, yeşil ürünler bana 

diğer ürünlere göre güven veriyorlar. Bu pazarlar gıda, temizlik olabilir, geri dönüştürülmüş 

ürünler olabilir” olarak yanıtlamıştır. E-46’da “Gıda ürünleri yeşil ürünlerdir. Aklıma şu an 

poşetler ve marketteki sebze, meyve ve organik gıdalar geldi” olarak yanıtlamıştır. 

Bu sorunun cevabı görüldüğü gibi bazı katılımcılar tarafından daha kapsamlı bir biçimde ele 

alınırken, bazı kullanıcılar tarafından bir veya birkaç ürün pazarı çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde 5 katılımcının yeşil ürün hakkındaki 

bilgi düzeyi, diğer katılımcılara oranla daha fazladır ve farkındalık seviyeleri daha yüksektir. 

Bilgi düzeyi daha yüksek olan ve bu konuda araştırma yaptığını ifade eden katılımcıların aklına, 

teknoloji, gıda, kıyafet, beyaz eşya gibi birçok pazar gelirken; daha az ilgi ve bilgisi olan 

katılımcılar soruyu genel olarak organik ürünler üzerinden cevaplamıştır.   

Shrum vd., (1995), yeşil tüketiciyi yeni ürünlere ilgi duyan ve bu ürünler hakkında sunulan 

bilgilerle yetinmeyip araştırma yapan, çevresi ile bu ürünler hakkında görüşlerini paylaşan 

kişiler olarak tanımlamıştır. Dikkatli alışveriş yapan tüketici olan bu bireyler düşünmeden satın 

alma eğilimi göstermezler. Kendi ihtiyaçlarının yanında çevre ihtiyaçlarını da esas alırlar ve 

marka sadakatinse ürünlerin özelliklerini önemseyerek alışveriş yaparlar. E-38, K-24, K-44, E-

37, K-42 adlı katılımcıların “yeşil tüketici” olduğu söylenebilir. Emgin, Türk (2004), bilinci 

artan ve çevreye verilen zararların gündelik yaşantıyı etkileyen boyuta ulaştığının farkına varan 

tüketici satın alma davranışında çevreye önemseyen kararlar verdiğini vurgulamıştır. Bu da 
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geçmişte satın alma yalnızca tüketim ile ilgiliyken bugünün yeşil tüketicisi üretim süreçlerini 

de ve tüketim sonrası aşamaları da sorgulamaktadır Çalışmada katılımcılar da bu doğrultuda, 

çevreye duyarlı bir üretim sürecinden geçmesini önemseyen, kendi vücuduna ve çevreye daha 

sağlıklı olduğu konusunda yanıtlar vermişlerdir. Aynı zamanda diğer kullanıcıların verdikleri 

cevaplarla kıyaslandığında daha fazla bilgi sahibi oldukları da hemen göze çarpmaktadır. 

3.2. Yeşil Ürün Kullanımı/Tüketimi Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılara yöneltilen “Yeşil ürün tüketiyor musunuz?” ve “Hangi yeşil ürünleri 

tüketiyorsunuz ve ne sıklıkla?” sorularına verilen yanıtlara göre katılımcıların hepsinin yeşil 

ürün tükettiği anlaşılmıştır. Ayrıca alınan cevaplara göre 7 katılımcının tükettiği yeşil ürün 

pazarının çeşitlilik gösterdiği, 5 katılımcının tükettiği yeşil ürünün ise sadece gıda ile kısıtlı 

kaldığı belirlenmiştir. 

Buna göre E- 40 kodlu katılımcı konuyla ilgili olarak “Yeşil ürünleri tüketiyorum tabi ki. Ben 

çoğunlukla organik ürünler tüketmeye çalışıyorum. Bununla birlikte tüm ürün pazarlarını 

değerlendirdiğimde mesela bir kıyafet satın alırken, eğer bütçem el veriyorsa yeşil ürün etiketi 

olanı almaya dikkat ediyorum. Fakat bütçe el vermediği takdirde diğer seçenekleri de 

değerlendiriyorum” şeklinde konuşmuştur.  

K-24 adlı katılımcı da bu soruyu “Ben kullandığım ürünlerin yeşil ürün olmasına dikkat etmeye 

çalışıyorum. Beslenmeme özen gösterdiğim için kullandığım ürünlerin organik olması benim 

için önem taşıyor. Evime aldığım beyaz eşyalarımın A Plus olması noktasında çok ısrarcı 

davrandım hem çevresel kaygılar güttüğüm için hem de ekonomik olarak daha tasarruflu bir 

seçenek olduğu için. Aynı zamanda eve aldığım temizlik ürünlerinin de kimyasaldan daha çok 

bitkisel içerikte olmasına da dikkat ediyorum. Bu ve benzeri gibi birçok alanda yeşil ürün 

tüketmeye çalışıyorum” diyerek cevaplamıştır. K-42 “Evet tüketiyorum her zaman. 

Mutfağımda, evimde, kıyafet tercihimde hatta tüm alışverişlerimde dikkat ediyorum” olarak 

yanıtlamıştır.  

Bu bağlamda yeşil ürünleri birçok kategoride ele alan ve tüketmeye çabaladıkları yönünde 

cevaplar veren E-37, K-24, K-44, E-40, K-42, E-38,E-28 adlı katılımcıların yeşil ürünleri 

sıklıkla tüketen ve bu bilinç ile hareket etmeye çalışan bireyler olarak sınıflandırmak 

mümkündür.  

Aynı zamanda sadece gıda üzerinde bir farkındalığı olan katılımcıların yeşil ürünleri almak için 

çaba harcamadığını, sadece karşılarına çıktıklarında değerlendirerek satın alma kararı verdikleri 

de görülmektedir. Örneğin E-31 adlı katılımcı sadece gıda pazarında yeşil ürünü tükettiğini 
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belirterek, “Yağ, ekmek, sebze ve meyve olarak yeşil ürünleri tüketmeye çalışıyorum. Yeşil 

ürünler benim için daha çok gıda ürünleridir. Bu konuda aşırı bir hassasiyet taşımıyorum” 

ifadelerine yer vermiştir. K-30 da gıda üzerinde ilerleyerek “Çok fazla yeşil ürün 

tüketemiyorum aslında. Çaba sarf ediyorum; ama ısrarcı davranamıyorum. Alışveriş yaparken 

raflarda yeşil ürünleri almaya çalışıyorum; ama fiyatlarının yüksek olması bazen beni diğer 

seçeneği almaya itiyor” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.  

Yeşil ürünler, diğer ürünlere kıyasla daha pahalı olduğu ve Gümüşhane’de her satış noktasında 

kolaylıkla bulunmadığı için tüketicilerin bu ürünleri satın alması için hem bu konudaki 

farkındalık düzeyinin yüksek olması hem de bütçesinin buna elverişli olması gerekmektedir. 

Katılımcıların söylediklerinden yola çıkarak 7’sinin diğerlerine kıyasla bu çaba içerisine 

girdiğini ve maliyetini -her zaman olmasa da- göz ardı ederek, satın alma davranışını 

gerçekleştirdiği söylemek mümkündür.  

Birçok araştırma, gelir seviyesi ve eğitim durumunun yeşil ürün tüketimi konusunda önemli 

etken olduğunu göstermektedir. Özellikle eğitim düzeyinin yüksek olması çevreye duyarlılık 

konusunda en etkili unsurdur (Straughan ve Robert, 1999). Henion’da yüksek eğitimli ve gelir 

seviyesi orta/üst olan bireylerin daha çok yeşil ürün tükettiğini çalışmalarında ortaya koymuştur 

(Henion, 1972). Çalışmaya dahil edilecek katılımcılara yalnızca yeşil ürünün ne olduğu kısaca 

tanımlanmıştır. Çalışma sorularına verilen cevaplardan da anlaşıldığı gibi, katılımcıların 

tamamı yeşil ürünü bir ürün pazarı da olsa tercih etmekte, yaptığı satın almaların çevreye 

verdikleri zararların farkında olarak tercihlerini yapmaya çalışmaktadır. Bu da Straughan ile 

Robert (1999) ve Henion’un (1972) çalışmalarının haklılığını göstermektedir. Eğitim düzeyi 

yüksek ve gelir durumu orta/üst olan tüketiciler tercihlerini yeşil üründen yana kullanmaya 

çalışmaktadır. 

3.3. Markaların Çevreci Politikaları Benimsemesi ve Güvenle Bağlantısı 

Katılımcılara tercih ettiği markaların çevreci politikalar uymalarını önemsemeleri ve ürün 

seçiminde buna dikkat edip etmedikleri hakkında soru da yönetilmiştir. Katılımcılardan tamamı 

markaların çevreye zarar vermeden üretim sürecini tamamlamalarını ve tüketiciye 

ulaştırmalarını önemsediklerini ifade etmişlerdir. Buna göre katılımcılardan alınan yanıtlar 

aşağıda verilmiştir: 

E-37 “Ben tercihlerimi çevresel zararı en aza indirilmiş, hem bana hem de bu süreçte doğaya 

zarar vermeyecek ürünleri tercih ediyorum. Bu sebeple güvendiğim markaları düşünürken de 

bu üretim şeklini benimsemiş olanlar aklımda canlanıyor. Mesela arabamı tercih ederken 
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çevreye duyarlı olabilecek bir modeli tercih ettim. Egzoz emisyonunun düşük olmasına önem 

verdim. Ya da bulaşık makinasının az su kullanan ve enerji tasarrufu sağlayan bir modelini 

evime almaya tercih ettim. Sonuç olarak markaların çevreci politikaları benimsemiş olması 

benim için son derece önemli bir noktadır” diyerek, bu konudaki yaklaşımını ifade etmiştir.  

E-38 adlı katılımcı bu soruya “Benim benimsediğim hayat stilinde çevreye duyulan saygı ve 

sevginin yeri çok ayrı. Mesela yediğimiz ürünlerin geri dönüştürülebilir olması durumu 

hakkında dikkat etmeliyiz. Örneğin bazen doğada kolayca geri dönüştürülebilecek bazı 

besinleri çöpe atıyoruz ve onun bir noktada çürümesine neden oluruz. Hâlbuki onu toprağa 

atsak ve geri dönüşmesine izin versek, o toprağı besleyecek ve gübre haline dönüşebilecek. Bu 

açıdan da düşünmek lazım. Toprağı besleyebilecek binlerce ürünü biz çöpe atarak geri 

dönüşümüne engel oluyoruz. Buna dikkat ediyorum. Markalara bakış açıma gelecek olursak; 

markayı marka yapan benim gözümde en önemli şartlardan biri çevreye zarar vermemesidir. 

Çünkü bugün bilinçli insanlar olarak en önemli kaygımız doğa ve doğaya verilen zararlar. 

Sadece kalite beklemiyorum, bir markadan aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket 

eden çevreci yaklaşıma da sahip olması temel şartlar arasındadır” şeklinde cevap vermiştir.  

E-28 de önceki katılımcıları destekler nitelikte “Evet önemsiyorum. Bunun hakkında çok fazla 

araştırma yaptım ve yapıyorum. Üretim süreçlerinin doğaya, hayvanlara ve tüketim noktasında 

bize zarar vermeden sonrasında da geri dönüştürülebilir bir duruma dönüşmesi için tüm 

üreticilerin çevreci politikaları benimsemesi gerekiyor” diyerek bu soruyu yanıtlamıştır. 

Bu sorunun bir devamı olarak yöneltilen üretim ve çevresel tahribat arasında anlamlı bir 

bağlantı olup olmaması hakkında yöneltilen soruya da tüm katılımcılar, bağlantı olduğu 

yönünde bir değerlendirmede bulunmuştur. Fakat bunu açıklama noktasında verilen cevaplar 

arasında katılımcılardan üçünün yeterince bilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. K-30 adlı 

kullanıcı “Markaların yeşil pazarlama anlayışını benimsemelerini hem marka imajı açısından 

hem de benim vicdanım açısından önemli buluyorum. Bu markaları tercih ettiğimde ufak da 

olsa doğayı korumuş gibi hissediyorum. Fakat bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi 

olmadığım için aralarındaki bağlantıyı tam olarak ifade edebileceğimi düşünmüyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. K-33 adlı katılımcı “Aralarında bağlantı var mı? Tabi ki var. Bu bağ 

karşısında duyarlı ve bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde açıklamada 

bulunmuştur.  

Aralarında güçlü bir bağlantı olduğunu düşünen ve bu konu hakkında yeterli farkındalığa sahip 

olan katılımcılardan E-31 ise bu soruya “Ben bu soruya hem genel hem spesifik bir cevap 

vermek istiyorum. Örneğin ürün ambalajlarını ele alalım. Bu ambalajları doğanın kabul 
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edebilmesi, dönüştürebilmesi çok zordur. Ya da üretimde meydana gelen hava kirliliğini ele 

alalım. Havayı kirlettiğinde yağmur olarak toprağa iner ve toprağı da kirletir. Yani hepsi 

birbiri ile bağlantılı bir döngü söz konusu. Dolayısıyla üretim ve çevresel tahribat arasında çok 

güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim” diyerek cevap vermiştir. E-46’da “Tüm üretim 

süreçleri çevrede müthiş hasarlar bırakıyor. Bu da bize çok kötü geri dönüşler yaratıyor ve 

yaratmaya devam edecek. Yeşil ürünler bu konuda daha hassas davranan üreticiler bu konuda 

ellerinden geleni yapıyorlar; fakat bu üreticilerin sayısının çok fazla olduğunu 

düşünmüyorum” demiştir. 

Yeşil pazarlama anlayışını kabul ettiğini ifade eden markaların “Yeşil ürün etiketlerine 

güveniyor musunuz, sorusuna ise 3 farklı türde cevap gelmiştir. 6 katılımcı ile güvenmeyenler 

en fazla olurken; 3 katılımcı bazen güveniyorum bazen güvenmiyorum şeklinde yaklaşmış; 3 

katılımcı da güveniyorum şeklinde cevap vermiştir. E-40 “Hayır güvenmiyorum. Burası 

Türkiye ve ben denetlemenin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bunların birçok kez aldatmaca, 

akredite edilmeden etiketlere koyulduğunu düşünüyorum. Bunun yerine Avrupa’daki gibi bu 

konuları akredite edecek birime ihtiyaç var” şeklinde güvenmediğini ifade etmiştir. E-38 adlı 

katılımcı da bu soruyu “Kesinlikle etiketler güvenilir değil. Ambalajın arka yüzünü de 

dikkatlice okumak gerekiyor hatta onlara da tam olarak güvenilemiyor. Mesela ben bir ürünü 

alırken rafta 5-10 dakika beklerim, düşünürüm. Güvenmeli miyim? Güvenmemeli miyim? Bu 

bana ambalajın ön yüzünde vadettikleri konusunda doğru mu söylüyor yoksa yalan mı 

söylüyor? Çünkü gördüm ki önceden markalar bize vadettikleri şeylerin çok ötesinde bir şeyler 

satmışlar. Bu deneyimlerden sonra bir rafın başında 10 dakika bekliyor ve güvenemeyip 

vazgeçiyorsunuz” şeklinde cevaplamıştır. E-26’da “Hayır etiketlere güvenmiyorum. 

İnternetten araştırma yaparak karar vermeye çalışıyorum” diyerek güvenmediğini ifade 

etmiştir. 

E-37 adlı katılımcı “Evet etiketlere güveniyorum. Markette ya da diğer mağazalarda yer alan 

yeşil ürün etiketlerine güveniyorum. İçerik hakkında yanıltmadıklarını düşünüyorum” şeklinde 

yanıtlamıştır. K-33 adlı katılımcı ise “Güvenmek zorunda kalıyoruz. Yüzde yüz güveniyorum 

diyemem; çünkü tamamen güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer ürünlere kıyasla satın 

aldığımda içim daha rahat ediyor, psikolojik olabilir belki şeklinde yanıtlamıştır. K-24 adlı 

katılımcı ise her zaman güvenmediğini; fakat bazı markaların o güveni yarattığını ifade ederek, 

“Bugün markaların tamamı varlığını sürdürebilmek için etiketlerde birçok iddiada bulunuyor. 

Tabi ki birçoğuna güvenmiyorum. Fakat uzun zamandır deneyimlediğim ve artık güvenimi 

kazanmış markalar var. Bu güveniyorum dediğim markaların da her ürününe güvenemiyorum. 
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Yani bu soru için diyebilirim ki etiketlere bazen güveniyorum ama çoğunlukla tereddütle 

yaklaşıyorum” şeklinde yanıtlamıştır. 

Yapılan görüşme sonucunda tüm katılımcılar, markaların sadece kalitesine odaklanmadığını 

aynı zamanda doğaya, çevreye ve üretim sürecinde etkileşimde bulunulan tüm unsurları 

önemsediklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle markaların çevreci pazarlama anlayışı ile hareket 

etmesi gerektiğini ve bunu önemsediklerini belirtmişlerdir. Bunun devamında sorulan çevresel 

tahribat ve üretim arasındaki bağ olması noktasında katılımcılar güçlü bir bağ olduğu yönünde 

cevap vermişlerdir. Fakat sorunun açıklanması kısmında tüm katılımcıların bu konu hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Yeşil ürün olarak adlandırılan etiketlere güven 

konusunda ise birçoğunun güvenmediği ya da tereddütte kaldığını söylemek mümkündür. 

Akademik çalışmalar, tüketiciler giderek artan bir ilgi ile piyasadaki ürünlerin yeşil doğasını 

sorgulamaya başlamıştır. Hatta bu konuda 2009 yılında TerraChoice araştırmasındaki bulgulara 

göre, Kuzey Amerika’da 2219 yeşil ürün üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada ürünlerin 

yüzde 98’inin yeşil olmadığı ortaya çıkmıştır (Salman M, 2016: 21 akt: Bahçecik, 2019: 55).  

Bu ve benzeri araştırmalarda çıkan sonuçlar sebebiyle çevreye duyarlı tüketiciler, üzerinde yeşil 

ürün etiketi olan ürünlere yüzde yüz güven duyamamaktadır. Bir yandan çevreye zarar 

vermeden tüketim gerçekleştirme isteği bir yandan da bu ürünlere güvenme noktasında tereddüt 

yaşamaları tüketicilerin satın alma kararlarına olumsuz yansıyabilmektedir. Yeşil etiketli 

ürünlerin diğer ürünlere kıyasla pahalı olduğu düşünüldüğünde, yeşil olduğunu vadeden 

özelliklere sahip olmadığı tereddüdü tüketiciye kandırılma ihtimalini hissettirecektir. Bu 

sebeple markaların tüketici sadakatini ve itibarını oluşturabilmek için hem şirket politikalarını 

iddia ettikleri çizgiye taşımaları hem de ürünlerinde sundukları vaadi yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

Markalar, sadece satın alma eylemi ve tüketmek ile ilgilenen tüketicilerdense; bugün üretim 

süreci ayrıntıları ve tüketim sonra aşamaları da sorgulayan bireyler ile karşı karşıyadır (Emgin, 

Türk, 2004: 78). Yukarıda verilen yanıtlara göre katılımcılardan K-24 ve E-38’in markaların 

etiketlerdeki iddialara güvenmediğini ifade etmesi de bunun bir göstergesidir. Tüketiciler 

bugün, satın alacakları kurumun çevre ve sosyal olaylar karşısındaki tutumlarını ve üretim ve 

pazarlama aşamalarını da irdelemekte ve son kararı öyle vermektedir. The Guardian’ın yaptığı 

çalışma bulgularına dikkate alındığında, pazarlamanın sosyal değerleri içermesinin ürünün 

tercih edilirliği arttırdığı görülmektedir. Sonuç olarak tüketicilerin yüzde 51’i çevreye zarar 

veren ürünlerin kullanımını boykot etmekte; yüzde 63’ü ise çevreye zarar veren markaların, 

çevreyi eski haline getirmekle sorumlu olduğunu savunmaktadır (Marketing Week, 2006). 
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3.4.Gümüşhane’de Yeşil Ürünler ve Satın Alma Noktasında Yer Alması 

“Gümüşhane’de yeşil ürün bulunuyor mu?” şeklinde sorulan soruya katılımcıların tamamı ilgili 

ürünlerin çok az bulunduğu, bazı ürün pazarlarının ise hiç bulunmadığı yönünde cevap 

vermiştir.  

K-33 kodlu katılımcı bu soruya “Gümüşhane’de yalnızca gıda anlamında bir market var. 

Orada da birçok ürün bulunmuyor. Başka bir alışveriş noktasında da görmedim” şeklinde 

cevap vermiştir. E-40 ise “Yeşil ürünler içerisinde gıda ürünlerini diğer sektörlere kıyasla 

nispeten bulunduğunu söyleyebilirim. O da bir ya da birkaç alışveriş noktasında vardır. Yerel 

üreticiler daha çok fiyat endeksli hareket ettikleri için ve fiyata dayalı bir rekabet anlayışına 

sahip olmaları nedeniyle bu üreticiler maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Bu da doğal olarak 

yeşil ürün üretmelerini engelliyor. Ve daha çok ucuz dolayısıyla ucuz ürünlerin çoğu sentetik 

olması ve çevreye zararlı olması nedeniyle söylenebilir ki Gümüşhane’de yeşil ürün bulmakta 

zorlanıyorum” yorumunda bulunmuştur. 

E-28 ise ilgili soruyu “Bu soruya şöyle yaklaşmak istiyorum: Mesela ton balığı alacaksam eğer 

olabildiğince konserveyi tercih etmiyorum. Bu da bir nevi yeşil ürün kullanımı oluyor benim 

için. Yoksa Gümüşhane’de yeşil ürün bulmak zaten zor. Burada bulunan yeşil ürün etiketli 

ürünlere de pek güvenim yok açıkçası” şeklinde yanıtlamıştır. E-31 kodlu katılımcı de “Şuana 

kadar sadece bir mağazada gördüm ben. Keşke daha fazla bu konuda olanak olsa fakat dediğim 

gibi sadece bir alışveriş noktasında gördüm” diyerek, neredeyse hiç bulunmadığı yönünde 

cevap vermiştir. K-24 ise “Aradığım hiçbir yeşil ürünü Gümüşhane’de bulamıyorum. Bu 

sebeple neredeyse birçok ihtiyacımı internetten karşılıyorum diyebilirim. Bu da benim 

ürünlerimi günlerce beklemem anlamına geliyor” olarak yanıtlamıştır. E-26 da “Maalesef 

istediğim birçok ürünü Gümüşhane’de bulmakta zorlanıyorum. Bulduğumda da fiyatları çok 

yüksek oluyor. Bu hem yeşil ürünlerin diğer ürünlere kıyasla daha pahalı olmasından 

kaynaklanıyor hem de Gümüşhane’de çok fazla alışveriş noktası olmadığı için fiyatları yüksek 

tutuyorlar, başka bir yerden alma seçeneğimiz olmadığı için” şeklinde yanıtlamıştır. K-42 

kodlu katılımcı da benzer şekilde aradığı birçok ürünü bulamadığını “Yakın illere giderek veya 

internetten sipariş vererek almak durumundayız” diyerek, belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi katılımcılar, Gümüşhane’nin yeşil ürün konusunda oldukça kısıtlı imkânlar 

sunduğu konusunda birleşmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlara göre, sadece belirli birkaç 

pazarda ve yine bu pazarlarda da sınırlı sayıda ürünün yer aldığı şeklinde yanıtlar alınmıştır. 

     3.5. Yeşil Ürün Fiyatları ve Satın Alma Kararı  
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Katılımcılara yönlendirilen “Yeşil ürünlerin diğer ürünlere kıyasla pahalı olduğunu düşünüyor 

musunuz?” ve “Fiyatlarının yüksek olması sizi satın alma noktasında tereddütte düşürüyor 

mu?” sorularına verdikleri yanıtlarda görülmektedir ki; tüm katılımcılar yeşil ürün fiyatlarının 

çok yüksek olduğunu düşünmektedir. Katılımcılardan K-42, K-44 ve K-24 fiyatlar yüksek 

olmasına rağmen eğer güvendikleri markalar söz konusu ise her zaman yeşil ürünleri 

seçtiklerini ifade etmişlerdir. Diğer katılımcılar ise yeşil etiketli ürün ve diğer ürün arasında çok 

büyük bir fark olması durumunda mecburen diğer ürünü aldıklarını ifade etmişlerdir. 

K-42 adlı katılımcı “Biliyorum yeşil ürünlerin fiyatları çok yüksek. Fakat hayatımı sürdürürken 

çevreye zarar vermeden ve vücuduma, evime, hayatıma iyi gelen ürün ve hizmetleri tercih 

ediyorum. Burada benim için önemli olan nokta, iki ürün arasında kaldıysam yeşil ürün etiketli 

markaya güveniyor olmam. Her yeşil etiketli markaya güvendiğimi söyleyemeyeceğim” 

şeklinde yanıt vermiştir. K-44 de bu düşünceleri destekler nitelikte cevap vermiştir: “Bu konuda 

çok fazla araştırma yaptığım için sanırım, yeşil ürün varken diğer ürünü almaya elim gitmiyor. 

Doğru olmayan bir şey yapmışım gibi hissediyorum.” K-24 “ Fiyatlar çok yüksek evet ama 

markaya güveniyorsam yeşil ürünleri tercihimdir her zaman” demiştir. 

Yeşil ürün fiyatlarının yüksek olmasından dolayı satın alırken tereddüde düştüğünü söyleyen 

katılımcılardan E-26 “Fiyatlar arasında çok büyük fark yoksa yeşil etiketli ürünleri tercih 

ediyorum. Fakat daha 2 gün önce markette aynı ürünün yeşil etiketli olan ve olmayanı arasında 

3 kata yakın bir fark vardı. Bu sebeple maalesef bazen diğer ürünleri tercih ediyorum” şeklinde 

yorum yapmıştır. E-46 da “Her ürün alacağımda bu ikilemde kalıyorum. Markada emin 

değilsem, bazen diğer ürünleri seçmek zorunda kalıyorum; çünkü yeşil etiketli ürünler 

gerçekten pahalı” diyerek yanıtlamıştır. E-40 ise “Çok pahalı olduklarını düşünüyorum. Ne 

kadar dikkat etmeye çalışsam da fiyatların yüksek olması beni yeşil olmayan ürünü tercih 

etmeye yönlendirdiği çok oluyor maalesef” diye cevap vermiştir. E-28 “ Aralarında bazen çok 

büyük farklar oluyor. Elimin gitmediği oluyor yeşil ürünlere çünkü bütçeyi sarsabiliyor” 

şeklinde yanıtlamıştır. 

İlgili soruya verilen cevaplar ile yeşil ürünlerin diğer ürünlere kıyasla fiyatının daha yüksek 

olmasının birçok katılımcıyı tereddüde düşürdüğü görülmektedir. Doğaya zarar vermeden 

üretim sürecinden geçen ürünleri tercih etmek, diğer ürünlere kıyasla neredeyse iki katına yakın 

bir maliyeti gözden çıkarmak anlamına gelmektedir. Bu da tüketici bilinçli dahi olsa her zaman 

tercih edilememesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra E-46 adlı katılımcının da ifade ettiği gibi 

markaya güvenme konusunda yaşanan tereddüt de eklendiği zaman katılımcılar, yeşil ürün ve 

diğer ürün arasında maliyet faktörü nedeniyle diğer ürünleri satın alma kararı verebilmektedir.  
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1990 yılında J. Walter Thompson Advertising Agency’nin yaptığı çalışma sonucunda 

katılımcılardan yüzde 82’si doğa dostu yeşil ürünlere en az yüzde 5 daha fazla ödeme yapmayı 

kabul ettiklerini söylemişlerdir (Shrum vd. 1995). Bu ve benzeri çalışmalar göstermektedir ki, 

tüketiciler için ücret önemli bir etken olsa da önemsedikleri bir şey için ücreti tolere etmeye 

gönüllüdür. Ancak fiyatların iki hatta üç katı fazla olduğu durumlarda yeşil ürünlere inanan ve 

güvenen tüketiciler de bile tereddüde düşmektedir. Bireyler 1990’lı yıllardan itibaren çevresel 

kaygılar duymaya ve çevrenin önemini anlamaya başlamışlardır. Fakat Robert’in (1996) da 

ifade ettiği gibi çevresel kaygılar yeşil davranışa dönüşmesi oldukça zordur. Bunun en önemli 

nedenleri arasında ilk sıralarda maliyeti gelmektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda 

da yeşil ürün kategorisindeki organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olması tüketicilerin organik 

ürünleri tercih etmemesinin en önemli nedenidir. Bu araştırmada tüketicilerin yüzde 84,8’i 

organik ürünleri diğer ürünlere göre pahalı bulmaktadır (Ağır vd. 2014). Güven ve Pekmezci 

(2015) de organik ürün tüketimini engelleyen faktörlerin başında fiyatlar geldiğini ifade 

etmiştir. Katılımcılardan alınan yanıtlarda bu çalışmaları doğrular niteliktedir: üçü dışında diğer 

katılımcılar fiyat tereddüdü yaşadıklarını ve bilinçli tüketici olmaya çalışmalarına rağmen bu 

duyarlılığı fiyatlar sebebiyle satın alma davranışına dönüştüremediklerini ifade etmişlerdir. 

SONUÇ 

Sanayi gelişmesi sonucu üretim patlaması, hava kirliliği, küresel ısınma riski, Çernobil felaketi, 

ozon tabakasının delinmesi ve daha sayılabilecek birçok sorun tüketicilerin üretim ve tüketim 

sonrası süreci daha dikkatli takip etmesi için birer uyarıcı niteliğinde olmuştur. Tüketiciler için 

çevreye duyarlı üretim sürecinin önem kazanması, markalarında yeni bir anlayışa geçmesinde 

ve var olan pazarlama anlayışını terk etmesinde itici rol oynamıştır. Bireyler sadece satın alan 

pasif tüketiciler değil, ürünlerin doğaya, dünyaya verdikleri zararla da ilgilenmeye başlayan 

tüketiciler olmaya başlamışlardır. Bu durum karşısında markaların pazarlama anlayışında bir 

dönüşüm yaşanmış ve yeşil pazarlama anlayışı ortaya çıkmıştır. Böylelikle kar etmenin 

yanında doğaya, canlılara dost üretim, dağıtım ve satış sonrası süreç markaların hayatına 

girmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren popülerlik kazanmış olan bu yeni pazarlama 

anlayışı bugün markanın itibar kazanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Çalışmada 1990’lı yıllarda başlayan ve günümüzde popülerlik kazanan yeşil ürün pazarlaması 

hakkında Gümüşhane ilinde yaşayan, orta/üst gelir düzeyine sahip bireylerin “yeşil ürünler”e 

olan farkındalık düzeyleri, bilgileri, değerlendirmeleri ve satın alma kararında bu ürünleri tercih 

etme durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın sınırlılığında da belirtildiği 
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gibi yarı yapılandırılmış görüşme ile gerçekleştirilen çalışma sonuçlarını genele yaymak 

amaçlanmamaktadır.  

Yaş aralığı 24-46 olan ve eğitim düzeyleri lisans/lisansüstü olan katılımcılar ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar neticesinde, 

yeşil ürün kavramı hakkında bazı katılımcıların kısıtlı bir çerçevede -yalnızca gıda- bilgileri 

olduğu görülürken; katılımcılardan yarıdan fazlasının kavramı geniş bir çerçevede ele aldığı 

belirlenmiştir. Özellikle çalışmada K-24, E-37, E-38, K-42, K-42 adlı katılımcıların bilgilerinin 

diğer katılımcılara göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Sadece gıda sektörü özelinde bir 

değerlendirme içerisinde bulunan katılımcılar, yeşil ürünleri organik ürünler üzerinden 

tanımlamaktadır. Gıda sektörü bazında yeşil ürünleri değerlendiren katılımcılar açısından 

konuya yaklaşıldığında, diğer yeşil ürün pazarında varlık gösteren markaların yeterince bu 

ürünlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirmediği yorumunda 

bulunmak mümkündür. Diğer katılımcılar ise otomobil, giyim, gıda, teknoloji üzerinden 

yorumlamalarda bulunmuştur. Bu bağlamda yeşil ürün kavramını araştıran katılımcıların kendi 

çabaları sonucu satın almaya daha hassas yaklaşan bireyler haline dönüştüğünü dile getirmek 

mümkündür. 

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler yeşil ürünleri kaliteli, sağlıklı, çevre dostu ve pahalı, zor 

ulaşılan ürünler olarak algılamaktadır. Katılımcılar satın alma davranışı sergilerken, ürünlerde 

yeşil ürün etiketi olmasını önemsediklerini; fakat her zaman yeşil ürün 

almadıklarını/alamadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun gerekçesi olarak, her yeşil ürün etiketi 

olan markaya güvenmediklerini, fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve Gümüşhane’de çok fazla 

satış noktası bulamadıklarını göstermişlerdir. Katılımcılardan alınan bu cevaplar da markaların 

ürünleri konusunda dürüst ve samimi politikalar izlemeleri ve tüketicinin güvenini kazanma 

konusunda daha ciddi adımlar atması noktasında açık bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

Günümüzde internet teknolojilerindeki gelişim ve sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile 

birlikte bireyler markaların üretim süreçleri, politikaları, faaliyetleri ile ilgili daha çok bilgi ve 

haber almaktadır. Örneğin çocuklara yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerine sponsor olan 

markanın, üretim fabrikalarında çocuk işçi çalıştırması sosyal medyada artık kolaylıkla 

duyulmaktadır. Böylece kampanyadan beklenen olumlu imajı tersine dönecek ve daha önceden 

var olan itibarı da hasar görecektir. Aynı zamanda yeşil ürünlerin diğer ürünlere kıyasla 

fiyatlarının çok yüksek olması, bireyleri farkındalık, bilgi düzeyi yüksek olsa dahi bu ürünleri 

alma noktasında tereddüde düşmesine yol açmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
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eğitim ve gelir düzeyi yüksek olmasına rağmen, her zaman yeşil ürünleri tercih edemediğini 

ifade etmiştir.  

Son söz olarak, Gümüşhane’de yeşil ürün farkındalığı, değerlendirmesi ve satın alma kararına 

olan katkısını inceleyen çok fazla çalışmaya rastlanılmamıştır. Gümüşhane’deki 

gerçekleştirilen bu çalışma ile katılımcıların çevreci ürünler hakkına farkındalığının ve 

bilgisinin olduğunu; fakat bunu her zaman satın alma kararına yansıtmadıkları görülmüştür. 

Bunun neden olarak da yukarıda açıklandığı gibi yeşil ürünlerin pahalı, Gümüşhane’de zor 

ulaşılan ve markaların ambalajlarda sundukları vaatlere çoğu zaman güvenememeleridir. 

Çalışmada yarı yapılandırmış görüşme ve örneklem sayısındaki kısıtlılık nedeniyle araştırma 

sonucu tüm Gümüşhane halkını temsil etmemekte, gelecekte yapılacak çalışmaların 

genelleştirmesinde katkı sağlayacaktır. Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda 

Gümüşhane’de farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin yeşil üretim farkındalıkları ele 

alınabilir. Böyle bir araştırmada, bu çalışmada ele alınan eğitim düzeyi lisans/lisansüstü ve gelir 

düzeyi orta/üst olarak kısıtlanan tüketici profillerinin yeşil ürün farkındalıkları, 

değerlendirmeleri verilerine ulaşılabilir. Aynı zamanda yalnızca demografik nitelikler ele 

alınarak yürütülen bu çalışma ileride psikografik özelliklerinde eklenerek genişletilecek 

çalışmalar için bir ön veri sunacaktır. 
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Özet 

Yeniliklerin yayılmasında ve duyurulmasında en etkili araçlardan biri olan medya, sağlık konulu bilgi ve 

yeniliklerin geniş hedef kitlelere ulaştırılmasında da bir eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Basında giderek 

daha sık yer alan sağlık haberleri ile birey ve toplumu sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek mümkün olabileceği 

gibi, verilen bilgiler eksik ya da yanlış yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Sağlık 

haberciliğinin profesyonel anlamda yapılması birçok alanla kıyaslandığında daha büyük önem taşımakta, yanlış 

bilgileri içeren enformasyon halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. “Sağlıklı” sağlık haberciliği 

yapmanın yolu kamuyu ilgilendiren konulara ilişkin enformasyonu; etik ilkeler çerçevesinde doğru, objektif bir 

şekilde topluma ulaştırmaktan geçmektedir. Özellikle tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (COVID-19) 

salgını gibi kriz dönemlerinde halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Çalışmamız kapsamında örnek olarak seçtiğimiz haberlerde insanlığa umut olacak aşı ve tedaviye 

yönelik içerikler ile hastalıktan korunmaya yönelik tavsiyelerin ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Haber 

medyası salgınla ilgili olarak hazırladığı haberlerde sansasyonel, abartılı bir haber dili kullanmakta, özellikle 

insanlığa umut olacak “mucizevi aşı” haberlerine sıkça yer vermektedir. Bu çerçevede hazırlanan çalışmamızda 

sağlık haberciliği üzerinde durularak, medyada ‘sağlıklı’ sağlık haberciliği yapılması konusu Koronavirüs salgını 

özelinde değerlendirilerek, örnek olarak seçilen haberler üzerinden öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Medya, Sağlık Haberciliği, Salgın, Koronavirüs.  

'HEALTHY' HEALTH COMMUNITY IN THE MEDIA: A CORONAVIRUS 

(COVID-19) EVALUATION ON THE SPECIAL 

Abstract  

The media, which is one of the most effective tools for spreading and announcing innovations, also functions as 

an educational tool in delivering health-related information and innovations to wide target audiences. It is possible 

to inform the individual and the society on health-related issues, which are increasingly reported in the press, and 

can become dangerous if the information provided is incomplete or misleading. Comparing health journalism 

professionally is of great importance compared to many fields, information containing false information can have 

serious consequences for public health. The way to do “healthy” health reporting is information on the issues that 

concern the public; It passes through delivering to the society in an accurate and objective manner within the 
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framework of ethical principles. Especially in times of coronavirus (COVID-19) epidemic that deeply affects the 

whole world, accurate information of the public is of great importance for public health. In the news we selected 

as an example within the scope of our study, it is seen that the content of vaccine and treatment that will hope for 

humanity and recommendations for prevention of disease are predominantly included. It is seen that the news 

media's news about the epidemic uses a sensational, exaggerated news language, and “miraculous vaccination” 

news, which will especially hope for humanity, are frequently included. In our study prepared within this 

framework, by focusing on health journalism, the subject of 'healthy' health journalism in the media was evaluated 

in terms of the coronavirus epidemic and suggestions were made on the selected news as an example. 

Keywords: Media, Health Journalism, Epidemic, Coronavirus. 

GİRİŞ 

Hemen her gün medyada ‘Kanserin tedavisi bulundu’, ‘Domates kanseri önlüyor’, ‘AIDS aşısı 

bulundu’, ‘Aspirin ölüme neden oluyor’, ‘Kırmızı et kanser yapıyor’ başlıklı haberler ile 

karşılaşmaktayız. Bir dönem kansere iyi geldiği vurgulanan bir sebze ve meyvenin, bir süre 

sonra kanser yaptığına ilişkin açıklamalar sıkça karşımıza çıkmakta, bireyler bu enformasyon 

bombardımanı altında hangi bilginin doğru olduğu konusunda kafaları karışmış bir şekilde ne 

yapacaklarını bilemez halde kalmaktadır.  

Son yıllarda medyada sağlık, beslenme ve hastalık haberlerinde tam bir patlama yaşanmakta, 

bu gelişme bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Medya kuruluşları, sağlık alanıyla 

ilgili enformasyonun kamuoyuna ulaşmasını sağlamakta, bu bilgiler geniş halk kesimleri 

tarafından yakından takip edilmektedir. Sağlıklı ve uzun yaşamaya odaklanmış insanlar 

kendilerine sunulan bilgi bolluğu içerisinde, bu haberlerden hangisinin doğru olduğunu bilme 

şansının çok az olması nedeniyle zaman zaman telafisi güç durumlarla karşılaşabilmektedir 

(Müftüoğlu, 2006). 

Yeniliklerin yayılmasında ve duyurulmasında en etkili araçlardan biri olan medya, sağlık 

konulu bilgi ve yeniliklerin geniş hedef kitlelere ulaştırılmasında da bir eğitim aracı olarak işlev 

görmektedir. Basında giderek daha sık yer alan sağlık haberleri ile birey ve toplumu sağlıkla 

ilgili konularda bilgilendirmek mümkün olabileceği gibi, verilen bilgiler eksik ya da yanlış 

yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Sağlık konulu içerikler haber 

niteliği taşımasının yanında, toplumu bilgilendirme açısından önemli işlevler üstlenmektedir. 

Reyting kaygısı ve bilgisizlik nedeniyle hazırlanan gerçek dışı haberler, toplum sağlığı üzerinde 

yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut 

verici sonuçlar doğurmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler ile birlikte 

görsel ve yazılı medyanın diğer bir deyişle geleneksel medyanın ağırlığı, belirli bir ölçüde 

dijitale, sosyal medyaya kaymış durumdadır. Bu durum, sosyal medya ortamlarında yanlış 

enformasyonun hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmaktadır 
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Sağlık haberciliğinin profesyonel anlamda yapılması birçok alanla kıyaslandığında daha büyük 

önem taşımakta, yanlış bilgileri içeren enformasyon halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir. Henüz sonuçlanmamış bilimsel uygulamaların ‘kesinleşmiş, mucizevi’  

bilgiler olarak sunulması, etik açıdan sorunları beraberinde getirmektedir. Medya kuruluşları 

sağlık haberciliği konusunda sansasyonel bir yayıncılık anlayışını benimsemekte, olayları 

haberleştirirken, konunun ilgi çekecek yönlerini ön plana çıkartarak, olayları adeta seyirlik bir 

anlatıya dönüştürmektedir. Bu durum topluma yanlış, eksik ve yanlı bir şekilde yapılandırılmış 

enformasyon sunulmasına neden olmaktadır. 

Geçmiş dönemlerde benzerlerini gördüğümüz Domuz gribi, Deli Dana, Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi ya da kene ısırması olaylarında olduğu gibi, koronavirüs (COVID-19) salgını 

zamanlarında halkın doğru bir şekilde bilgilendirilerek, olası panik havasının oluşmaması 

noktasında medya kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmektedir.   

1.MEDYADA “SAĞLIKLI” SAĞLIK HABERCİLİĞİ  

Sağlık;  tarihsel süreçte her toplumda farklı anlayış ve uygulamalarla var olsa da,  toplumlar 

için tartışmasız öneme sahip olan kavramlardan biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

yaşanan kültürel, ekonomik, siyasal ve teknolojik değişme ve gelişmeler nedeniyle sağlık, yeni 

anlayış ve uygulamalar bütünü olarak yorumlanması gereken bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu büyük bir güç haline 

gelen medyanın sağlık alanında yaşanan dönüşümlerde büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

Tarih boyunca bütün insanların üzerinde durduğu ve ortak çözümler aradığı sağlık kavramı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  tarafından, “Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin 

fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halinde olması” şeklinde ifade edilmektedir 

(Dünya Sağlık Örgütüne Göre Sağlığın Tanımı Nedir, 2015). Bu tanımda kişi, bedensel, 

psikolojik ve sosyal nitelikleriyle bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Ancak tanımda 

birtakım eksiklikler fark edilmiş, bunlar eleştirilmiş, sağlığın dinamik bir yapıda olması ve 

sürece bağlılık durumunun vurgulanması gerektiği ileri sürülmüştür. Buradan yola çıkarak 

Dünya Sağlık Örgütü 1986’da tanımı geliştirerek sağlık konusunu, sağlık sektörünün 

sorumluluğu olmaktan çıkartarak, sağlığı geliştirme amaçlı politik araçlar belirlemiştir. Böylece 

hastalık riskleriyle başa çıkmak için bireysel bilincin güçlendirilmesi, sosyal ve doğal çevrenin 

sağlığa uygun olarak oluşturulması yönünde karar alınmıştır. Sağlık sorunlarıyla ilgili bireysel 

bilinç düzeyi arttıkça risklerle başa çıkma durumu da yükselmektedir (Okay, 2009: 13-14). 
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Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların tanı ve tedavisi, sağlık sistemi ve 

hizmetiyle ilgili durum ve sorunlar, sağlık hizmeti verilen kurumlarla ve sağlık çalışanlarıyla 

ilgili yazılar, tanıtımlar, bu alanda hizmet sunanların ve hizmet alanların görüş ve düşünceleri 

sağlık haberlerinin içeriğini oluşturmaktadır (Sütlaş, 2007).  

Sağlık haberciliği geçmiş yıllarda çok fazla dikkate alınmazken, günümüzde bir uzmanlık alanı 

olarak görülmeye başlanmış, sağlıkla ilgili konuların insan hayatıyla yakından ilgili olması 

nedeniyle doğru sağlık haberciliği, toplum sağlığı açısından gereklilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sağlık içerikli haberlerle kamuoyunu aydınlatmak mümkün olabildiği gibi, verilen 

bilgilerin eksik ya da yanlış yönlendirmeye imkan sağlaması durumunda tehlikeli hale 

dönüşebilmektedir (Kumbasar, 2010: 21).  

Kitle iletişim araçlarıyla geniş hedef kitlelere ulaştırılan sağlık konulu mesajların doğru olarak 

yorumlanması konusunda sağlık personeli ile hasta arasında kurulan etkili iletişim önem 

taşımaktadır. Özellikle son yıllarda tartışılmaya başlanan sağlık iletişimi, bireylerin yalnızca 

hastalık durumlarında değil, sahip olunan iyilik halinin sürdürülmesi konusuna 

odaklanmaktadır. Burada amaç; hekim-hasta ve diğer sağlık çalışanları arasında tam ve etkin 

bir iletişimin gerçekleşmesidir. Sağlık iletişimi; taraflar arasındaki iletişimin doğru anlaşılması 

ve bireylerin doğru tedaviye ulaşabilmeleri noktasında önemli olup, bu iletişim modeli; sağlığın 

korunması, hastalıkların iyileştirilmesi ve sağlık eğitimi konularına odaklanmaktadır (Tuba Işık 

ve Pınar Ayrancı, 2019: 19). 

Sağlık konulu mesajların hedef kitlelere ulaştırılmasında önemli rol oynayan sağlık iletişimi 

çeşitli düzeylerde ortaya çıkmaktadır. Kitle iletişimi düzeyindeki sağlık iletişimi; sağlık 

geliştirme kampanyaları, halk sağlığı planlarında yer almakta; sağlıkla ilgili mesajların 

yayılması ve yorumlanmasında ön plana çıkmaktadır. Sağlık iletişimi toplumsal düzlemde; 

bireylerin sağlıkla ilgili konularda gerçekleştirdikleri etkinliklere odaklanırken, örgütsel 

düzeyde sağlık iletişimi ise; sağlık kurumlarında, personel arasında, kurumsal kültür içerisinde 

gerçekleşen iletişimi ifade etmektedir. Kişinin kendisiyle iletişimi düzeyinde gerçekleşen sağlık 

iletişimi ise, bireylerin bu alandaki düşüncelerini, inançlarını ve duygularını içermektedir 

(Tabak, 1999: 30).  

Bireylere sağlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine temel olacak sağlık davranışlarını 

kazandırmayı amaçlayan sağlık eğitiminde, sağlık iletişimi merkezi rol oynamaktadır. İnsan 

davranışlarının belirlenmesinde belirleyici konumda olan iletişim olgusu, sağlık davranışı 
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konusunda da bireylerin ikna edilmesi sürecinde önem taşımaktadır. Kitlelere doğru sağlık 

davranışlarının kazandırılmasında sağlık iletişimi merkezi rol oynamaktadır.  

Günümüzde bireylerin sağlıklı yaşam konusu üzerine odaklanarak, hastalıkları ve tedavi 

yöntemleri hakkında daha fazla kontrole ve bilgiye sahip olmak isteği içerisinde bulundukları 

bilinmektedir. Sağlık iletişimi konusu bu noktada daha fazla önem kazanmakta, bireylerin bilgi 

düzeylerinin ve bilinçlerinin artması önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen 

teknolojiyle birlikte internetin kullanımının giderek yaygınlaşması, kişilerin sağlık konusunda 

daha önce edinemedikleri, bulamadıkları bilgilere ulaşmaları konusunda önemli fırsatlar 

sunmaktadır (Okay, 2007: 19).  

İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda sağlık alanıyla ilgili bilgiler ve mesajlar çok kısa 

sürede geniş kitlelere ulaşma şansına kavuşmaktadır. Kurt’un (2019:181) ifadesiyle, 

“Geleneksel kitle iletişim araçlarına göre daha fazla bilgi ve mesaj paylaşmanın bir yolunu 

sunan yeni iletişim teknolojileri, hızı, gönderilen mesajın biçimi (sesli, görüntülü, yazılı), iki 

yönlü / etkileşimli iletişim olanağı sunması ve hangi mesajın gönderileceği ya da kimlere 

ulaşacağı konusunda kontrolün kullanıcıda olduğu bilgi alışverişi olanağı sunmaktadır.” 

Günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, sağlık 

konusunda da tutum değişikliklerin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç konumundadır. 

(Aydın, 2018: 42). 

Son yıllarda medyada sağlık, beslenme ve hastalık haberlerinde tam bir patlama yaşanmakta, 

bu gelişme bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Medya kuruluşları, sağlık alanıyla 

ilgili enformasyonun kamuoyuna ulaşmasını sağlamakta, bu bilgiler geniş halk kesimleri 

tarafından yakından takip edilmektedir. Sağlıklı ve uzun yaşamaya odaklanmış insanlar 

kendilerine sunulan bilgi bolluğu içerisinde, bu haberlerden hangisinin doğru olduğunu bilme 

şansının çok az olması nedeniyle zaman zaman telafisi güç durumlarla karşılaşabilmektedir 

(Müftüoğlu, 2006).  

Yeniliklerin yayılmasında ve duyurulmasında en etkili araçlardan biri olan medya, sağlık 

konulu bilgi ve yeniliklerin geniş hedef kitlelere ulaştırılmasında da bir eğitim aracı olarak işlev 

görmektedir. Basında giderek daha sık yer alan sağlık haberleri ile birey ve toplumu sağlıkla 

ilgili konularda bilgilendirmek mümkün olabileceği gibi, verilen bilgiler eksik ya da yanlış 

yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Sağlık konulu içerikler haber 

niteliği taşımasının yanında, toplumu bilgilendirme açısından önemli işlevler üstlenmektedir.  
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Sağlık haberleri, okur kitlede doğrudan yaşam alışkanlığı oluşturacak öneriler içermesi ve 

yaşam kalitesine etkisi dolayısıyla özellikle üzerinde durulması gereken bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Teknik gelişmelerin etkisiyle bu konuda hazırlanan haberlerin etkisi 

sadece okur-izler kitle ile de sınırla kalmamakta, bireyler arasında da hızla yayılmaktadır (Seçil 

Özay ve Feryade Tokan Şenol, 2019: 20). 

İletişim çağının tartışmasız en etkili araçlarından biri olan medyanın, sağlık alanında bu gücü 

nasıl kullandığı önem taşımaktadır. Reyting kaygısı ve bilgisizlik nedeniyle hazırlanan gerçek 

dışı haberler, toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı 

toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici sonuçlar doğurmaktadır.  

Sağlık alanıyla ilgili her haber birçok insanın yaşamını yakından etkilemekte, yaşamsal 

anlamda umut ya da umutsuzluğa yol açabilmektedir. Sağlık konulu haberlerin alıcıda 

uyandıracağı duyguların öngörülmemesi, yanlış algılamalara ve sonuçlara yol açabilmektedir.  

Örneğin ‘Baş ağrısı için aspirin aldı ve öldü’ başlıklı bir haber; sağlığı açısından bu ilacı 

kullanmak zorunda olan kişilerin hayatını olumsuz etkileyebilmekte, tedavilerini yarım 

bırakmalarına yol açabilmektedir.  

Benzer şekilde herhangi bir yöntem ya da uygulamanın yararlarından söz ederken titiz 

davranılması, halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Uzun süre medyanın gündeminde yer 

alan kansere karşı zakkumun kullanılması olayında olduğu gibi bu tür haberler tedavileri devam 

eden hastaların tedavilerini bırakıp, bu bitkiden yapılan ilacı kullanmalarına ve bunun 

sonucunda da yaşamlarını kaybetmelerine neden olmuştur. Sağlık konulu haberlerin 

birçoğunda buna benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu alandaki haberlerin okuyucudaki 

anlamlandırma ve etkileri dikkate alınmalıdır. Benzeri durum ilaçlarla ilgili olarak hazırlanan 

haberler için de geçerli olup, bir ilacın ‘mucizevi’ etkilerinden bahsetmeden önce o ilacın 

içindeki etken maddeler ve olası yan etkileri halkın anlayacağı şekilde belirtilmeli, 

kamuoyunun doğru bilgilenmesi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanları gibi haberciler de ‘öncelikle 

zarar vermeme’ ilkesini gözetmeli, bu alandaki haberlerin yalnız kamusal yarar açısından değil, 

toplumsal veya bireysel zarar açısından da sonuçlarını değerlendirmelidir.  

Sağlık içerikli haberlerde kullanılan her bir kelimenin, haberi okuyanlar üzerinde büyük etkisi 

bulunmaktadır. Kaya vd. (2010) tarafından gerçekleştirilen ‘Sağlık Haberlerinde Mucize 

Tedaviler’ konulu çalışmada, bu tür kavramların okuyucularda “gerçekleşmeyecek bir umuda” 

neden olabileceğini vurgulanmaktadır. 01 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Türkiye’de 

yayımlanan gazetelerdeki (yaygın, bölgesel, yerel) sağlık konulu yayınlarda “mucize” ve 
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“tedavi” sözcüklerini içeren 182 yazı incelendiği araştırmada, yazıların yüzde 68’inde ‘mucize’ 

kavramının olumlu, umut vaat eden;  buna karşın yüzde 25’inin ise kavramı eleştiren ya da 

olağanüstü beklentilere girilmemesi gerektiğini kaydeden nitelikte kullanılmıştır. Bu durum 

basın ahlak ilkelerinde yer alan sağlık haberlerinde işlenen ‘umut verme, özellikle mucize 

tedaviden bahsetme’  ifadesi ile çelişir nitelikte olduğunu göstermektedir  (Yüksel, Kaya ve 

Öğüt, 2011: 14-15). Etik değerlerin görmezden gelinmesi; haber dilinin magazinleşerek, 

haberin ticarileşmesine de zemin hazırlamaktadır (Tanyeli, 1999; Yıldız, 2006; Kaya, 2016). 

Sağlıkla ilgili bir olayın, konunun haber olabilmesi için, içinde birtakım unsurları barındırması 

gerektirmektedir. Haber değeri olan özellikler, medya profesyonelleri tarafından doğru bir 

şekilde değerlendirilmelidir. Sağlık ve tıp alanında habercilik, bu alanda uzmanlaşmayı gerekli 

kılmaktadır. Sütlaş’ın (2006) ifadesiyle,  

“Sağlık ve tıp alanı üretilen bilginin sürekli yenilendiği bir alandır. Bu açıdan ilk 

kez duyulanlar, iddialar, ilgili taraflar tarafından doğruluğu ispatlanana kadar 

haber haline getirilmemelidir. Haberde yer alan ‘doğru ve gerçek’ olayın her 

zaman ‘yeni” olması’, ya da ‘yeni olanın’ her zaman ‘doğru ve gerçek’ olması söz 

konusu değildir. Sağlık alanında yeni ya da doğru ve gerçek olanın 

haberleştirilmesi esnasında, öncelikle alıcısında ortaya çıkabilecek olası tutum ve 

davranış değişikliklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Yeni tedavi 

yöntemleri, hatta bazı ilaçlar ilk duyurulduklarında genellikle araştırma 

süreçlerini tamamlamamışlardır. Bu tür haberler, aslında gerçekleşmeyecek bir 

umuda dönüşebileceği gibi, buna ulaşamamak da düş kırıklıklarına yol açabilir, 

tedavideki hastaları olumsuz etkileyebilir. Bunun tersi olarak medyada doğru 

şekilde sunulan haberler de bazı insanların yeniden sağlıklarına kavuşmalarını 

sağlayabilir. Hazırlanan haber bir tek kişinin dahi yaşamını tehlikeye sokacaksa, o 

konunun haberleştirilmesi aşamasında tekrar tekrar düşünülmesi gerekmektedir.” 

Sağlık haberciliğinin profesyonel anlamda yapılması birçok alanla kıyaslandığında daha büyük 

önem taşımakta, yanlış bilgileri içeren enformasyon halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir. Henüz sonuçlanmamış bilimsel uygulamaların ‘kesinleşmiş, mucizevi’  

bilgiler olarak sunulması, etik açıdan sorunları beraberinde getirmektedir. İnsan sağlığıyla 

yakından ilgili bir alanda profesyonel bir dilin kullanılması, medya ve sağlık sistemi arasında 

işbirliği yapılması gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz tamamlanmamış, üzerinde 

araştırmaların sürdürüldüğü bir konuyla ilgili yapılmış bir haber, bu hastalıkla başa çıkmaya 

çalışan ve ona çare arayan birçok kişi için umutsuzluğa neden olacağı için etik dışıdır. 
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Günümüzde medya kuruluşlarının büyük bölümü yayın politikalarını kamu yararından çok 

ticari çıkar ilişkileri doğrultusunda şekillendirmekte, bu durum özellikle sağlık haberciliği 

alanında kamu yararı ilkesinin sıklıkla ihlal edilmesine neden olmaktadır.  Kamu yararının en 

çok gözetilmesi gereken alanlardan biri olan sağlık haberciliğinde medyanın reyting ve tiraj 

kaygısıyla daha fazla reklam gelirine dayalı kar odaklı bir yayıncılık yapması,  bu kurumların 

sorumlu yayıncılık anlayışından uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Sağlık alanında yaşanan 

ticarileşmeye paralel olarak zaman zaman ilaç tavsiyesi ya da tedavi önerisi olarak 

değerlendirilebilecek haberlerin,  reklam ya da ürün tanıtımı olarak nitelendirilebilecek 

içeriklerin üretildiği görülmektedir. “Kitle iletişim araçlarında sağlık enformasyonuna yönelik 

çalışmalar bu ortamlarda yer alan sağlık mesajlarının genellikle doğru olmayan, yanlış 

aktarılan veya uygun olmayan rol modellerden oluştuğunu ortaya koymaktadır” (Ardıç ve 

Köksoy, 2014: 899). 

Medya kuruluşları sağlık haberciliği konusunda sansasyonel bir yayıncılık anlayışını 

benimsemekte, olayları haberleştirirken, konunun ilgi çekecek yönlerini ön plana çıkartarak, 

olayları adeta seyirlik bir anlatıya dönüştürmektedir. Bu durum topluma yanlış, eksik ve yanlı 

bir şekilde yapılandırılmış enformasyon sunulmasına neden olmaktadır. Tıbbın 

medyatikleştirilmesi ile medyada sağlık haberleri çoğunlukla ilgi çekicilik, sansasyon 

ekseninde kurgulanmaktadır. “Sağlıkla ilgili haberlerin medyada yer alabilmesi 

için sansasyonel, çarpıtılmış ya da abartılmış olmasının neredeyse bir kural haline gelmesi, 

sağlıkla medya arasında ‘sağlıksız bir ilişki’ olduğunun en açık göstergesidir” (Amato ve 

Kalaça, 1993). 

Hatun’un (2004) ifade ettiği gibi, 

“Medyadaki sağlık haberlerinin çoğunda ya bir hastalığın mucize yaratan 

tedavisinden ya da ‘insülin iğnesi tarihe karışıyor’ gibi yeni buluşlardan söz 

ediliyor ve haber dili olarak magazin haberlerinin kalıpları kullanılıyor. Çoğu 

zaman abartılı ve iyimser bir başlığın altında, başlıktaki iyimserliğe denk düşmeyen 

bilgilerin yer aldığı zayıf bir haber içeriği ile karşılaşılıyoruz. Ülkemizdeki büyük 

gazeteler ve görsel medya ne yazık ki sağlık haberleri konusunda özenli 

davranmıyor ve sağlık haberleri gazetelerin üçüncü sayfasındaki ‘kötü, 

karamsarlık ve mutsuzluk üreten’ haberleri dengelemek için ‘iyimser, abartılı ve 

mucizevi beklentilere neden olan’ başlıklarla verilmeye devam ediliyor.” 
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Sağlık konusunda herhangi bir uzmanlığı bulunmayan, yetkin olmayan haber kaynaklarından 

yararlanılmakta, sağlık haberleri bu alanda deneyimi olmayan çalışanlar tarafından 

hazırlanmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi benzer şekilde sağlık haberciliği alanında da 

uzman görüşüne başvurulan haberlerin oranının az sayıda olduğu, sunulan enformasyonun 

genellikle anonim kaynaklara referansla meşrulaştırıldığı  (uzmanlar uyarıyor, doktorlar 

öneriyor, bilim insanları sıraladı gibi ) ya da bilimsel dayanaktan yoksun ifadelerle kurgulandığı 

göze çarpmaktadır. Medyada sağlık ile ilgili metinler bilgilendirme ve haber verme işlevinden 

çok, uzmanların aracılığıyla yönlendirici ve düzenleyici bir formatta yer almaktadır. Uzmanlar 

tarafından verilen bilgiler doğru ve kesin olma anlamlarını taşırken, sağlık çalışanlarının bilgi 

birikimlerinden aldıkları güçle toplum sağlığı üzerinde söz sahibi oldukları görülmektedir 

(Hüler,2016: 44). Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık haberciliğinde de haberin söylemi 

içerisinde saygın kişilerin görüşlerine yer verilerek, haberin güvenilirliği ve etkisi arttırılmaya 

çalışılmaktadır. Dursun’un (2005: 83-84) ifadesiyle, “Haber yapılırken, kurumsal güçleri 

kadar temsil konumları nedeniyle de saygın olarak kabul edilen kaynaklarla ilgili haberlere, 

otoriterlik taşıyan ve nesnelliği temsil ettiği varsayılan uzman görüşleri de eklenerek haberin 

etkisi artırılmaktadır.”  

Günaydın (1999) sağlık haberlerini “iki ucu keskin bıçak” olarak yorumlamakta ve şöyle 

demektedir:  

“Tıp konusunda verilen haberler şüphesiz iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Çok 

önemli konularda kamuoyunu aydınlatmak ve eğitmek mümkün olabileceği gibi, 

verilen bilgiler eksik, yanlış yorumlanmaya veya yönlendirmeye uygun ise tehlikeli 

hale dönüşebilir.  Basında yeni çalışmalar ve buluşlar ya çok abartılmakta ya da 

saptırılmaktadır. ‘Kansere çare bulundu’ şeklinde ifadeler içeren bir haberi 

yazmadan önce konu iyice araştırılmalı, sonucu kesinleşmişse haber yapılmalıdır. 

Yayımlanan haberlerin okuyuculardaki etkileri göz ardı edilmemelidir. Sağlık 

alanındaki her gelişmeyi, yeniliği, aktüel olayları ve sonuçları kesinlik kazanmış 

bilimsel çalışmaları topluma ileterek halkın sağlık eğitiminde rol oynayan basının 

en önemli görevi aktüel ve bilimsel gelişmeleri ileterek, toplumda sağlık bilinci 

uyandırmak ve böylelikle sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkıda 

bulunmaktır”.   

Kanada’da 1996 yılında bir yıl içinde gazetelerde sağlık konusunda yayımlanan haberlerden 

rastgele seçilen 109’unun bu konuda uzman doktorlarca yapılan değerlendirmelerinden ilginç 

sonuçlar alınmıştır. Makalelerin yüzde 50’sinde önerilen yöntemler doğru değildir ve yüzde 
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28’inde ise verilen bilgiler son derece tehlikeli ve hatta yaşamı tehdit edebilecek sonuçlara 

varabilecek kadar yanlışlarla doludur. Yine yazıların yüzde 22’sinde önerilen yöntemlerin yan 

etkilerinde bahsedilmemiştir (Günaydın, 1999).  Özdemir’in (2008) belirttiği gibi, medyada 

sağlık haberleri çok defa üzerinde titizlikle durulmadan, gerçekliği ve bilime uygunluğu 

yeterince araştırılmadan ve sorgulanmadan verilmektedir.  

Diğer alanlarda olduğu gibi, sağlık konulu haberlerde de bu alanın kendine özgü kavramları yer 

almakta, bu sözcüklerin öncelikle haberi yazan tarafından doğru olarak bilinmesi, anlamlarının 

doğru kavranması önem taşımaktadır. Sağlık habercisinin anlatmak istediği konuyu topluma 

onların anlayacağı şekilde anlatabilmesi enformasyonun doğru aktarımı açısından gereklidir. 

Tılıç’ın (1998) vurguladığı gibi,  

“Sağlık haberciliği mutlaka bu alanda uzmanlaşmış gazetecilerle ve onların tıp 

çevrelerinden uzman kişi ve kurumlarla ilişkisi temelinde yapılmalıdır. Bu konuda 

uzmanlaşma gazetecilerin diğer alanlarda uzmanlaşmalarından çok daha 

önemlidir. Çünkü yaptığınız bir haberle binlerce insanda sahte umutlar yaratabilir 

ya da binlerce insanın umudunu söndürebilirsiniz. Ne yazık ki, ülkemizde sağlık 

muhabirleri aynı zamanda eğitim veya din konularında da yazan muhabirlerdir.” 

Medyada yer alan sağlık içerikli yayınlara insanların büyük önem verdiği ve güven duyduğu 

belirtilmektedir. Karagöz (2009: 192), sağlık konusunda medyanın bireylerin tutumlarını ve 

düşüncelerinin şekillenmesini sağlayan birincil kaynak niteliğinde olduğunu ifade etmektedir. 

Demir (2008: 4) basın yer alan haberler arasında sağlık haberlerinin okunma oranının yüzde 14 

ile ilk sırada yer aldığını, okuyucuların en çok sağlık haberlerinden etkilendiğini 

vurgulamaktadır. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden 2 bin 256 denek üzerinde 

yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, katılımcıların yüzde 50’sinin “orta” ve yüzde 

25’inin de “önemli” derecede medyada yer alan tıbbi yayınlara güvendiğini ortaya koymuştur. 

Aynı araştırmada katılımcıların sağlık konulu bilgileri nereden edindikleri sorusuna verdikleri 

yanıt da medyayı ön plana çıkarmaktadır. Katılımcılar sağlık konulu bilgileri “hekimlerden çok 

televizyonlardan” edindiklerini söylemişlerdir. Televizyondan bilgi edinme oranı yüzde 40, 

dergilerden bilgi edinme oranı yüzde 35 ve gazetelerden bilgi edinme oranı yüzde 16’dır. Buna 

karşılık hekimlerden alınan bilginin oranı yüzde 36 olarak ifade edilmiştir. Medyadan edinilen 

bilgiler çerçevesinde “önlem alma” konusunda ise deneklerin yüzde 58’i “davranış 

değiştirdiklerini” ve yüzde 42’si ise daha çok bilgi alabilmek için doktora başvurduklarını 

söylemişlerdir (Demir, 2008: 4).   
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Tabak’ın (1999: 61) ifadesiyle,  

“Günümüzde neredeyse herkes beslenme, stresle başa çıkma gibi konularda fikir 

sahibi durumundadır. Okuyucu ya da izleyicilerin büyük kısmı özellikle yazılı basın 

aracılığıyla kendilerine ulaştırılan sağlık haberleri sonucunda hastalıklarına 

teşhisler koymakta, sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulunmaktadır. Artık öyle bir 

noktaya gelinmiştir ki; okuyucular ve izleyiciler löseminin hangi türlerinde ilik 

nakli gerekebileceğini, tüp bebek uygulamalarının hangi durumlarda mümkün 

olduğunu tartışabilir olmuştur. Okuyucular, sağlıklı ve genç kalma, güzellik, 

hastalıkların yeni tedavi olanakları konularında medyanın takipçisi haline 

gelmiştir.” 

1.1 Sosyal Medya ve Sağlık 

Tüm dünyada internet kullanımı giderek artmakta, bu durumun sağlık üzerinde hem olumlu 

hem de olumsuz etkileri görülebilmektedir. İnternette en çok ele alınan konulardan biri olan 

sağlık konusunda çok sayıda enformasyon yer almakta, ancak bu bilgilerin hepsinin güvenilir 

ve doğru bilgi sunmaması, birtakım riskleri beraberinde getirmektedir.  

Sosyal medya ortamlarında içeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulması, avantajlar kadar 

dezavantajları da beraberinde getirmekte, bu mecraların kontrol güçlüğü, yanlış bilgilerin 

yayılmasına neden olabilmektedir. Örneğin bir kişinin tecrübe edip yarar gördüğü bir tedavi 

yöntemini sosyal medyada paylaşması, bu tedavi yönteminin bir başka kişide de aynı sonucu 

oluşturacağı anlamına gelmemektedir. Tedavi yöntemlerinin bireysel özelliklere göre 

düzenlenmesi gerekliliği göz önüne alındığında bu tür mecralarda tek doğruymuş gibi ifade 

edilen yöntemlerin zaman zaman bir başkası için büyük olumsuzlukları beraberinde getirdiği 

de açıktır. Örneğin tüm dünyada genel bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezite konusunda 

çözüm reçeteleri sunan çok farklı enformasyon ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle internet 

ortamında yer alan zayıflamaya yönelik diyet listeleri, spor programları, bitkisel ürünler ya da 

ilaçlar insan sağlığını tehdit ederek, ciddi sorunlara yol açabilmektedir.   

Bireylerin sağlıkla ilgili enformasyonları doğru anlamaları kadar, edindikleri bilgileri uygun 

biçimde kullanmaları sağlık haberciliği alanında kilit rol oynamakta, bilgiye erişimin giderek 

kolaylaştığı, bireylerin internet aracılığıyla enformasyon bombardımanına maruz kaldığı göz 

önüne alındığında bu durumun ciddiyeti daha da artmaktadır. Söz konusu artış birliği kirliliğini 

de beraberinde getirmekte, bilgi kirlenmesi yanlış bilgilendirilme tehlikesini de beraberinde 

getirmektedir. Bu noktada sağlık haberlerini ciddi bir denetimden geçirdikten sonra 
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yayınlamak, büyük önem taşımaktadır. Sağlık gibi önemli bir konuda, ne söylendiği, nasıl 

söylendiği konusunda çok daha duyarlı olmak, ince eleyip sık dokumak hem sağlıkçılar, hem 

de toplum açısından zorunludur (Sütlaş, 2006). 

Özellikle Web 2.0 ile birlikte gelişimi başlayan sosyal medya platformları sağlıkla ilgili çok 

miktarda bilgiyi barındırmaktadır. Gerek sağlık uzmanları gerekse hastalar internet ve sosyal 

medyayı kullanarak tıbbi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmekte, kullanıcılar; hastane 

ve hekimle ilgili yorumları okumak, ilaçların yan etkilerini araştırmak, benzer hastalıklara 

yakalanan kişilerin paylaşımlarını ve başarı öykülerini takip etmek ve hastalıklarıyla ilgili 

uzman doktorlarla iletişime geçebilmek amacıyla sosyal medya platformlarına yönelmekte, 

birçok hastalık ile ilgili araştırma yapabilmektedir. Bu nedenle erişilen bilgilerin doğru ve 

güncel olması halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimin 

oldukça kısıtlı olduğu yıllarda hastane veya hekime ulaşma imkânı olmayan insanlar 

ailelerinden, akrabalarından ve arkadaş gruplarından aldıkları ‘kocakarı ilacı’ tavsiyelerine göre 

tedavilerini gerçekleştirirken günümüzde tedavi önerilerine tavsiye sitelerinden, bloglardan 

veya sosyal paylaşım ağlarından ulaşılmaktadır. 

Kullanıcılarına sınırsız bilgiye erişim imkanı sunan internet ortamında sunulan bilgilerin 

güvenilirliği tartışma konusu olup, sağlık sitelerinde de benzer sorunlar görülebilmektedir 

(Yeğenoğlu ve Sözen, 2007: 47). Sağlık konularında kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle 

hazırlanan sağlık web sitelerindeki enformasyonun anlaşılması noktasında da sıkıntılar 

yaşanmaktadır (İşleyen, Gülkesen ve Zayim, 2005:140).  

İnternet ortamında bilginin/enformasyonun bir an önce paylaşılma arzusu, çoğunlukla duyuma 

dayalı, yanlış bilgilerin hızla yayılması sonucunu doğurmakta ve yeni medya alanındaki bir 

başka önemli etik ihlal olan “üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit 

edilmeden yayılması sorununu” gündeme getirmektedir (Bayraktutan ve Binark, 2013: 70). 

Şahinkaya’nın (2014) belirttiği gibi,  

“İnternet sağlık haberciliğindeki konular; kalp rahatsızlıkları, obezite, gribal 

enfeksiyonlar gibi birey sağlığına yönelik ‘müjdeli’ haberlerin, ‘şok buluşların’ 

ötesine geçememektedir. Özellikle internet sitelerinde sorgulanmadan, uzmanlara 

danışılmadan, araştırılmadan, kopyala-yapıştır yöntemi ile yer alan haberler, bilgi 

kirliliğine neden olmaktadır. Sosyal medya platformları, sağlığın geliştirilmesi 

konusunda önemli fırsatlar sunarken; kontrolsüz ve yanlış enformasyon akışına 

imkan sağlaması nedeniyle de birtakım riskleri bünyesinde taşımaktadır.” 
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Keyes’in (2017: 266) ifade ettiği gibi, “İnternet, gerçek gibi sunulan dedikoduların, haber 

olarak verilen basın bültenlerinin, aldatmacalı reklamların, kötü niyetli söylentilerin ve katıksız 

dümenlerin bir karışımı” olarak bu dönemin dikkat çeken aracıdır. Büyük miktarda verinin 

hızlı dağıtılması bakımından güçlü olan internet, bir o kadar da zayıftır çünkü bu bilgilerin 

güvenilirliği konusu oldukça muğlak bir biçimdedir.”  

Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırmada Amerikalı internet kullanıcılarının 

yüzde 80’inin kendileri veya bir yakınları için sağlık ile ilgili konular hakkında internetten 

arama yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de internet 

kullanıcılarından sadece yüzde 15’inin sağlık haberlerinin kaynağını ve güncel olup olmadığını 

kontrol etmesidir (Fox, 2006). Aynı konuda yapılan bir diğer araştırmadaysa internet 

kullanıcılarının sağlık ve tıbbi konularla ilgili bloglar ve web siteleri üzerinden başkalarının 

yorum ya da deneyimlerini okumak, bu konularla ilgili videolar izlemek, belirli ilaçların veya 

tıbbi tedavilerin çevrimiçi incelemelerine bakmak, kendileri gibi sağlık sorunları olan 

başkalarına ulaşmak, doktorlar ve hastaneler hakkındaki yorumları araştırmak gibi deneyimler 

için çevrimiçi içeriğe yöneldiği ortaya konulmuştur (Fox, 2011). 

Dijital teknolojinin giderek yaygınlık kazandığı günümüzde internet ortamında karşılaşılan 

sağlık içerikli haberlerin doğruluğu ve güvenilirliği önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sağlık bilgisinin yayıldığı alanların başında yer alan sosyal medya ortamlarında 

yer alan bilgileri doğru bir şekilde değerlendirmek noktasında, sağlık okuryazarlığı becerisi 

önemli bir yeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcıların kendilerine ulaşan içeriğe şüpheyle 

bakmaları ve birtakım kontrol süzgeçleri kullanarak eldeki bilginin doğruluğunu araştırmaları 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle toplumun büyük bölümünü ilgilendiren hassas konulara ait 

enformasyonun yeni medya ortamında paylaşılmasından önce kaynağın ne derece güvenilir 

olduğu, eldeki bilginin ya da görselin doğru olup olmadığı gibi konular üzerinde düşünmek, 

araştırmak ve buna yönelik araçları tanımak önem taşımaktadır (Ünal ve Taylan, 2017: 87).  

2. KORONAVİRÜS SALGINI VE SAĞLIK HABERCİLİĞİ  

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte hemen hemen tüm medya 

organlarında hastalıktan korunma, virüsün bulaşma yolları, aşının ne zaman bulunacağı gibi 

çok sayıda enformasyon ile karşılaşmaktayız. Başta görsel medya olmak üzere tüm basın yayın 

kuruluşları ekranlarında ya da sayfalarında hastalıkla ilgili enformasyona yer vermekte, 

alanında ‘uzman” olduğu iddia edilen kişilerin söylemleri ile bireyler bir bilgi bolluğu 

içerisinde ne yapacaklarını bilemez durumda kalmaktadır.  
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Hastalığın ortaya çıktığı günden bu yana birtakım komplo teorileri yanında, hastalıktan 

korunma adına ‘mucizevi tedaviler’ kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.  “Virüse karşı 

turşu yiyin, kelle paça için”  ‘Vücudunuzu mikroplardan arındırmak için dezenfektan için” tarzı 

söylemler ile bilgilendirmekten daha çok sansasyonel birtakım ifadelerin haberlerde yer 

aldığını görmekteyiz.  

Daha önce hiç karşılaşılmamış ve evrensel ölçekteki bir sağlık sorunu konusunda olayın nasıl 

haberleştirileceği konusunda sıkıntılar yaşanırken, doğru düzgün araştırılmadan hazırlanan 

‘sabun köpüğü’ haberler ile insanlara umut aşılanmakta; aşı ve ilaç konusunda tam bir karışıklık 

yaşanırken, aşının yakın zamanda çıkacağı haberleri ile ümitlenen insanlar, bir süre sonra bunun 

için aylarca beklemek gerektiğini öğrenince hayal kırıklığı yaşamaktadır. Türkiye Gazetecilik 

Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan "Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, 

insanları umutsuzluğa sürükleyecek veya sahte umut verecek yayın yapılmamalıdır. Tıbbi 

alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi yayınlanmamalıdır"  ilkesinin hazırlanan 

haberlerde göz önüne alınmadığı göze çarpmaktadır.  

İnsan yaşamıyla yakından ilgili olan sağlık gibi önemli bir konuda verilen bilgilerin güvenilir 

ve doğru olması hayati önem taşımaktadır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla geniş halk 

kesimlerine ulaşan sağlık mesajlarının doğru olmayan ya da eksik enformasyondan oluşması, 

toplum sağlığı açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Hatun’un (2004) belirttiği 

gibi,  

“Bilimsel araştırmaların birçok süzgeçten geçtikten sonra geçerlilik kazandığını, 

tek bir araştırmaya dayanan genellemelerin gerçeği anlamamıza yardım etmediği 

çok uzun zamandır biliniyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmaların hangi aşamada ve 

nasıl haber haline getirileceği büyük önem taşıyor. Öncelikle araştırmacıların ham 

verileri spekülasyonlara açık bir şekilde medyaya servis etmemeleri gerekiyor ama 

bunun kadar önemlisi gazetecilerin tıp araştırmalarını güncel politikayla 

ilişkilendiren heyecanlı başlıklarla sunmamaları ve kendilerine ulaşan böylesi 

önemli bilgileri TÜBİTAK gibi ulusal bilim merkezlerinden danışmanlık alarak 

değerlendirmeleri gerekiyor.” 

Sağlık ve tıpla ilgili bir haberin doğruluğu kadar zamanlaması da önem taşımaktadır. Henüz 

erken araştırma evresinde olan bir buluşun gerçekten bir çözümmüş gibi sunulması, bir anlamda 

“umut tacirliği” yapılması, bundan yararlanacak insanların olumsuz etkilenmesine yol 

açabilecektir. Unutulmamalıdır ki, sağlık ve tıp haberleri olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri 
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de olan bir haber türüdür. Başka bir deyişle, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Medya, sağlıklı ve 

doğru haberler vermek suretiyle bilgilendirme yapmalı, kamuoyunun serbestçe oluşumuna 

katkı sağlamalıdır. Dördüncü kuvvet konumunda olan medya, bireyler üzerinde bıraktığı etkiyi 

dikkate alarak tarafsızlık içinde olmalıdır. 

Sağlık gibi insan hayatıyla yakından ilişkili bir alanda neyin, nasıl verildiği büyük önem 

taşımaktadır. Koronavirüs salgını konusunda enformasyonun aktarımında medya kuruluşlarının 

gereken özeni göstermediği, haberlerin çoğunlukla çok fazla araştırılmadan, sorgulanmadan 

hazırlandığı göze çarpmaktadır. Özellikle kriz, küresel salgın ve felaket dönemlerinde 

kamuoyunun yanlış ya da eksik bilgilendirilmesi birtakım komplo teorilerinin ortaya çıkmasına, 

spekülasyonlar ve uydurma haberlerin gündeme gelmesine yol açmaktadır. Dengesiz ve 

sansasyonel sağlık haberciliği korku kültürünü tetiklerken, yanlış bilgilendirme neticesinde 

kamu sağlığı ve güvenliği için bir tehlike oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Toplum sağlığını 

yakından ilgilendiren bir konuda hazırlanan haberlerin bilimsel zemine dayanması,  kamu 

yararının öncelikli hedef olarak belirlenmesi gerekmektedir 

Bilimsel kanıta dayalı olmayan tanı ve tedavi yöntemlerine haberlerde yer verilmemesi 

gerekirken, toplumda oluşan panik ve korku havasını ortadan kaldırmak amacıyla salgın 

hakkında yalnız olumsuz değil, olumlu pozitif içeriklere de yer verilmesi, halkın bu süreçle 

başa çıkmasını kolaylaştırmak adına konuyla ilgili psikologların hazırlanan televizyon 

programlarında yer alması sürecin daha rahat atlatılması adına önem taşımaktadır.  

COVID-19 salgını ile ilgili olarak hazırlanan haberlerde henüz yayınlanmamış/yayın 

aşamasında olan akademik araştırmalardan elde edilen bulgulara atıfta bulunurken dikkatli 

olunması, bu konuda eldeki enformasyonun mutlaka farklı uzmanlardan görüş alınarak 

doğrulanması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konular arasında yer almaktadır. 

Haberlerde kullanılan dile özen gösterilerek, okurları/izleyicileri paniğe sevk edecek 

ifadelerden uzak durmak kamu yararı açısından gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Koronavirüsle ilgili haber yapım süreçlerinin enformasyon temelli yürütülerek,  olası 

dezenformasyonun üstesinden gelebilmek adına sansasyonel dil kullanımından kaçınmak, okur 

ya da izleyicilere yarar sağlayacakları spesifik bilgiler sunmak, konuyla ilgili farklı uzman 

görüşlerine yer vermek, kullanılan dilin sade ve anlaşılır olmasına özen göstermek, sorumlu 

gazetecilik açısından önem taşımaktadır.  

İçinde bulunduğumuz dönemde koronavirüs salgını ve tedavisi ile ilgili olarak gerek 

yazılı/görsel gerekse de sosyal medyada çok sayıda haber yer almakta, bu enformasyon bolluğu, 
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bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Basında yer alan haberler arasında özellikle 

insanlığa umut olacak aşı ve tedaviye yönelik içerikler ile hastalıktan korunmaya yönelik 

tavsiyelerin geniş yer bulduğu göze çarpmaktadır. Örneğin 12 Nisan tarihli sabah.com.tr 

sitesinde yer alan “Corona virüs aşısı ve tedavisi için müjdeli haber geldi” başlıklı haberde, 

Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert tarafından yapılan açıklamaya atıfta 

bulunarak, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olacağına ilişkin haber yer almaktadır. 

Corona virüs tedavisinde umutlandıran gelişmelerin yer aldığı haberde ilaç için ruhsatın bir iki 

ay içerisinde alınabileceği vurgulanmaktadır (sabah.com.tr).  Benzer şekilde 1 Mayıs tarihli 

İnternethaber sitesinde yer alan “Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi!” başlıklı 

haberde aşının Haziran ayı içerisinde hazır olacağı belirtilmektedir (internethaber.com). 14 

Nisan tarihli takvim.com.tr sitesinde de “Son dakika: Dünyayı umutlandıran 

gelişme! Koronavirüs aşısı için tarih verildi” başlıklı haberde benzer şekilde insanlar için umut 

olacak aşının Eylül ayı içerisinde hazır olacağı belirtilmektedir (takvim.com.tr).  

Dünya basınında sıkça yer alan “aşı müjdesi” açıklamalarına bir yenisi de ülkemizde Prof. Dr. 

Ercüment Ovalı’dan geldi. 17 Nisan tarihinde sozcu.com.tr sitesinde yer alan “Milyonlar bu 

haberi bekliyor! Türk bilim insanı Ercüment Ovalı’dan corona ilacı tavsiyesi…Prof. Dr. 

Ercüment Ovalı, laboratuvarda yaptıkları araştırmalar sonucunda corona virüsüne karşı 

kullanılmasını tavsiye ettiği etkili bir ilacın adını paylaştı” başlıklı haber ile aşının çok kısa süre 

içerisinde ülkemizde piyasaya çıkacağı müjdesi verildi. Prof. Dr. Ovalı açıklamasında 1 aydır 

laboratuvarda çalıştıkları Dornaz alfa adlı ilacın hayat kurtaracağını iddiasında bulundu (sözcü 

com.tr).  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ovalı’ya eleştiri getirerek, "Sözü edilen ilaç 

uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, 

sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik 

bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.” açıklamasında bulundu (yeniasir.com.tr).  

Koronavirüsten korunmak yapılması gerekenler konusunda da medyada çok sayıda 

enformasyon ile karşılaşılmaktadır. Örneğin 18 Mart tarihinde cnnturk.com.tr haber sitesinde 

yer alan “Koronaya karşı sarımsak” başlıklı haberde, sarımsak, soğan gibi C vitamini içeren 

gıdaların alınmasının bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıkla mücadelede etkili olduğu 

ifade edilmektedir (cnnturk.com.tr). Yine benzer bir şekilde sosyal medyada virüsü öldüreceği 

iddiasıyla birçok yöntemin önerildiği enformasyon ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında 

sıcak suyla yıkanmaktan, içilebilir gümüşten, saç kurutma makinesi kullanmaya kadar birçok 

tavsiye yer almaktadır.  
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Medyada koronavirüs salgını ve hastalıktan korunma konusunda çok sayıda içerik yer alırken, 

bu konuda en çarpıcı açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Yaptığı açıklama ile 

dünya basınının gündeminde yer alan Trump, vücuda dezenfektan enjekte edilerek hastalıktan 

korunmanın mümkün olduğunu iddia etti. 24 Nisan tarihli birgün.net haber sitesinde yer alan 

haberde “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya 

da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte 

edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs 

ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir” (birgün.net) iddiasında bulunan Trump’ın 

açıklaması hemen hemen tüm medya organlarında kendisine yer buldu. Trump her ne kadar 

daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etse de, söylemleriyle eleştirilerin hedefi 

olmaktan kurtulamadı. Konuyla ilgili olarak uzmanlar Trump’ın önerdiği yöntemin asla 

uygulanmamasını, böyle bir şeyin mümkün olmadığı açıklamasında bulundular.  

10 Nisan tarihli cumhuriyet.com.tr sitesinde yer alan haberde söz konusu salgınla ilgili 96 yanlış 

bilginin 2 bin 712 haberde yer aldığı açıklandı. Medyaya yansıyan 99 içerikten 96’sının yanlış 

bilgi olduğu vurgulanan haberde, Covid-19 tedavisindeki etkinlikleri halen kesinlik 

kazanmamış olan ibuprofen, favipiravir, klorokin ve hidroksiklorokin isimli dört ilaçla ilgili ise 

7 bin 691 haberin yayınlandığı görüldü. Gerçeği yansıtmayan haberleri; komplo teorileri, yanlış 

tedaviler ve sahte içerikler olmak üzere üç ayrı başlık altında toplayan platform, bu haberler 

karşısında neler yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulundu. Salgınla ilgili en yaygın 

yanlış bilgiler arasında bilimsel dayanağı olmayan tedavi ve şifa önerileri de yer aldı. 

İncelemelerde Kovid-19’u tedavi edeceği öne sürülen soğan, sumak, sarımsak, kelle paça gibi 

çeşitli meyve, sebze ve yemek önerilerinin medyada geniş yayılım gösterdiği saptandı. Bu 

konuda medyaya en az 10 yanlış bilgi yansırken, bu bilgiler 948 kez haberleştirildi. Koronavirüs 

için henüz etkinliği kesinleşmiş bir tedavi olmasa da İran’da koronavirüs ilacının geliştirildiği, 

Türkiye’de Kovid-19’u yok eden cihaz icat edildiği, Tayland’da Kovid-19 tedavisinin 

bulunduğu, Kanada ve Küba’da yeni koronavirüs aşısı bulunduğu gibi iddialara büyük ilgili 

gösterildi(www.cnnturk.com).Koronavirüs salgınıyla ilgili 100 içeriği inceleyen bağımsız 

doğrulama platformu Teyit tarafından yapılan araştırma, konunun ciddiyetini ortaya 

koymaktadır.  

Salgın konusunda bilgilendirici olmaktan uzak, sansasyonel nitelikteki haberler toplumda panik 

havasının oluşmasına yol açmaktadır. Özellikle hastalığın dünya genelinde yaygınlık gösterdiği 

ilk günlerde konuyla ilgili birtakım komplo teorileri, güncel gazetecilik pratiklerinin 

sansasyondan beslenmesi nedeniyle medyada kendisine yaygın şekilde kendisine yer buldu.  Bu 
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yeni dönemde haberin gücünü belirleyen, onun doğruluğundan çok yayılma hızı ve 

inandırıcılığı olup, sosyal medyanın da etkisiyle bu haberler kısa süre içerisinde çok geniş 

kitlelere ulaşma şansına kavuşmuştur. Küresel kriz ve salgın ortamında yalan/yanlış haberlerin 

salgından bile daha hızla yayıldığı gerçeği göz önüne alındığında, etik ilkelere bağlı bir 

habercilik anlayışının benimsenmesi gerekmektedir.   

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler ile birlikte görsel ve yazılı medyanın diğer 

bir deyişle geleneksel medyanın ağırlığı, belirli bir ölçüde dijitale, sosyal medyaya kaymış 

durumdadır. Bu durum, sosyal medya ortamlarında yanlış enformasyonun hızlı bir şekilde 

yayılmasına yol açmaktadır (Nielsen ve Graves, 2017). Yeni medya, bir yandan kullanıcıların 

çok çeşitli veriye erişimini mümkün kılarken, yalan haber ve yanlış bilginin hızla yayıldığı 

ortam haline gelmiştir. Özellikle sağlık alanında bu tür enformasyonun hızlı bir şekilde geniş 

kitlelere ulaşması, pek çok soruna neden olabilmektedir. İnsan sağlığını ilgilendiren kriz 

anlarında ya da salgın hastalıklarla ilgili korkuların kamuoyunda arttığı dönemlerde yeni medya 

ortamında doğru olmayan enformasyonun hızla yayıldığı görülmektedir: 

Sağlık haberlerinde abartıdan ve sansasyonel bir dil kullanmaktan kaçınmak, insan sağlığıyla 

yakından ilişkili bir alanda üzerinde hassasiyetle durulması gereken unsurların başında 

gelmektedir. "Son gelen bilgiler korkunç", "Çin’de panik büyüyor", "Ve korkulan oldu!" gibi 

başlıklarla sunulan haberler toplumda panik havası oluşturmakta, kamu yararı açısından 

bakıldığında toplum sağlığına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.  

Geçmiş dönemlerde benzerlerini gördüğümüz Domuz gribi, Deli Dana, Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi ya da kene ısırması olaylarında olduğu gibi, salgın zamanlarında halkın zamanında ve 

doğru bir şekilde bilgilendirilerek, olası panik havasının oluşmaması noktasında medya 

kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmektedir.  Konu ile ilgili yapılan tüm haber ve yayınlarda 

Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi alınması, kamuoyunu bilgilendiren kimselerin alanlarında 

güvenilir uzman kimseler olmasına dikkat edilmesi, sağlıkla ilgili gerçekleştirilen her türlü 

haberin gerçek bilgiye ve uzman görüşüne dayandırılması önem taşımaktadır.  

SONUÇ 

İletişim çağının en etkili silahı durumunda olan medya, hemen her konuda olduğu gibi sağlık 

alanında da büyük bir güce sahiptir. Medyanın sağlık üzerindeki etkisi onun nasıl kullanıldığı 

ile yakından ilişkili olup; reyting kaygısı, bilgisizlik toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki 

yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici 

sonuçlar doğurmaktadır.  
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İçinde bulunduğumuz dönemde koronavirüs salgını konusunda başta sosyal medya olmak üzere 

geleneksel medyada da çok sayıda enformasyon yer almakta, yaşanan bilgi bombardımanı bilgi 

kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Medyada yer alan haberler arasında insanlığa umut 

olacak aşı ve tedaviye yönelik içerikler ile hastalıktan korunmaya yönelik tavsiyelerin ağırlıklı 

yer tuttuğu görülmektedir. Çalışmamız kapsamında örnek olarak seçtiğimiz haberlerde bilimsel 

dayanağı olmayan tedavi ve şifa önerilerine yer verildiği, Covıd-19’u tedavi edeceği öne 

sürülen soğan, sumak, sarımsak, kelle paça gibi çeşitli meyve, sebze ve yemek önerilerinin 

medyada geniş yer bulduğu görülmektedir. Haber medyasının salgınla ilgili olarak hazırladığı 

haberlerde sansasyonel, abartılı bir haber dili kullandığı, özellikle insanlığa umut olacak 

“mucizevi aşı” haberlerine sıkça yer verildiği görülmektedir. Koranavirüs salgınıyla ilgili 100 

içeriği inceleyen bağımsız doğrulama platformu Teyit.org tarafından gerçekleştirilen çalışma, 

savımızı destekler nitelikte çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Söz konusu platform 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada medyaya yansıyan 99 içerikten 96’sının yanlış 

enformasyon içerdiği ve bunun 2 bin 712 haberde yer aldığı açıklandı.  

Sağlık haberlerinde abartmak ve boş umutlara yol açacak enformasyondan uzak durmak, 

toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.   Corona virüsü salgınında olduğu gibi 

“tedavi ve aşı’ içerikli haberlerde spekülasyondan uzak durarak, etik değerler çerçevesinde 

habercilik yapılması gerekmektedir. “Sağlıklı” sağlık haberciliği yapmanın yolu kamuyu 

ilgilendiren konulara ilişkin enformasyonu; etik ilkeler çerçevesinde doğru, objektif bir şekilde 

topluma ulaştırmaktan geçmektedir. Sağlık alanıyla ilgili haberlerde olumsuz sonuçlar 

yaratacak eksik bilgilendirme ve hatalı sunumların önüne geçilebilmesi, toplumun doğru 

bilgilendirilmesi için, sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarla basının kendi etik değerlerine sahip 

çıkması gerekmektedir.  

İletişim sürecinde mesajın konunun uzmanı tarafından verildiğinde inandırıcılığının ve 

etkileme düzeyinin yükseldiği gerçeği göz önüne alındığında medya kuruluşlarının sağlık 

haberlerinde haber kaynağı olarak konunun uzmanlarına yer vermesi, toplumun 

bilgilendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bilimsel sorumlulukla yazılan yazılarla, sağlık 

eğitiminin basın yoluyla verilmesi mümkün olabilmektedir. Medya kuruluşlarının haber değeri 

standartlarını gözeterek, sağlıklı haberlerini eğitici yayınlarla desteklemesi ve kamuoyunu 

karşılıksız umutlara sürükleyecek haberlerden kaçınması önem taşımaktadır.  

Sansasyondan uzak, sağlıklı bir sağlık haberciliği için yayın kuruluşlarında uzman sağlık 

muhabirleri istihdam edilmeli, uzmanlaşma desteklenmelidir. Sağlık muhabirlerine kendilerini 

geliştirmeleri için eğitim olanağı sağlanmalı, bu konuda ilgili meslek kuruluşları başta olmak 
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üzere herkes üzerine düşeni yerine getirmelidir. Türk Tabipleri Birliği ve ilgili uzmanlık 

derneklerinde sağlık muhabirlerine danışmanlık yapacak kişilerin istihdam edilmesi, sağlık gibi 

kendisine ait bir terminolojinin olduğu alanda tıbbi terimlerin halkın anlayacağı şekilde 

kamuoyuna aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık meslek odalarıyla basının ortak hareket 

etmesi, bilgi alışverişinde bulunmaları, sağlıkla ilgili sorunlarda toplumun doğru 

yönlendirilmesi açısından üzerinde durulması gereken konular arasında yer almaktadır.  

Sağlık alanıyla ilgili haberlerde özellikle de salgın ve kriz dönemlerinde haberlerin kamuoyunu 

korku ve paniğe sevk etmemesi adına özenli bir dil kullanılması, resmi ve güvenilir 

kaynaklardan alınan bilgilerin objektif şekilde aktarılması gerekmektedir. Yapılan haberlerde 

paniğe sevk edecek söylemler yerine, sağduyulu mesajlar vermeye özen gösterilmelidir.  Yeni 

aşı ve ilaç haberlerinde çalışmaların hangi aşamada olduğu mutlaka belirtilerek, haberlerde 

gereksiz umut verilmemeli, kamuoyunun bu konuda doğru şekilde bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır. Medya kuruluşlarının sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek, sağlık 

haberlerinde daha hassas davranması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu haberin toplumu 

bilgilendirmek mi, yoksa daha fazla okutmak, izletmek için mi yapıldığının belirlenmesi göz 

önünde bulundurulmalıdır.  
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Özet 

Müzik eğitiminin; başta çocuklar olmak üzere bireylerin sosyal, duygusal ve piskomotor becerilerini arttırdığı, 

özgüven ve benlik gelişimine olumlu katkılar sunduğu önemli bir gerçektir. 20. yüzyılda müzik eğitim ve 

öğretiminin daha sistemli bir hale geldiği, ortaya çıkan yöntemler sayesinde öğretim sürecinin daha da hızlandığı 

görülmüştür. Çocuğun müzikal belleğini kuvvetlendirmek, kapasitesini arttırmak ve enstrüman öğretiminin ön 

hazırlığını sağlamak için kullanılan bu sistemler hareket ve perküsyon çalışmalarının da bu sürece katılmasıyla 

daha etkili sonuçlara ulaşmıştır. Müzikal algının ve becerinin küçük yaşlardan itibaren yapılacak çalışmalarla 

arttırılabileceği ayrıca kanıtlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında dünyaca bilinen ve kullanılan C. Orff, Z. Kodally, S. 

Suziki ve J. Dalcrose gibi müzik bilimcilerin sistemlerinin nasıl oluştuğu, günümüzde nasıl kullanıldığına göz 

atacağız. Türk halk müziği eğitim ve öğretiminde kullanılabilirliğini inceleyeceğiz. Ülkemizde sistematik olarak 

bu ve buna benzer metot ve yöntemlerin yeterince anlaşılamamış ve uygulamaya konulamamış olması sorunsalına 

dikkat çekmek, bu alanda var olan boşluğa değinmek açısından bu çalışma önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelime; Müzik Eğitim ve Öğretimi, Orff Yöntemi, Dalcroze Yöntemi, Suziki Yönetimi, Kodaly 

Yöntemi 

 

MUSIC TEACHING METHODS AND A GENERAL EVALUATION OF THE 

USABILITY OF THESE METHODS IN TURKISH FOLK MUSIC 

Abstract 

It is an important fact that Music education increases social, emotional and psychomotor skills of individuals, 

especially children, and contribute positively to their self-confidence and self-development. In the 20th century, it 

has been observed that music education and training has become more systematic and the teaching process has 
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been accelerated thanks to the emerging methods. These systems,which are used to strengthen the child's musical 

memory, to increase his capacity and to provide preliminary preparation for teaching an instrument, have achieved 

more effective results with the participation of movement and percussion studies. It has also been proven that 

musical perception and skill can be increased with studies starting from a young age. In light of these 

developments, we will take a glance at how music scientists such as C. Orff, Z. Kodally, S. Suziki and J. Dalcrose 

created their well known systems and how they  are being used worldwide nowadays.Moreover, we will review 

the usability of these methods in education and training of Turkish folk music. This study is vital in order to draw 

attention to the problem that these and other similar methods are not well understood and practiced enough 

systematically in our country and it is also important to address the gap in this field. 

Keywords; Music Education and Training, Orff Method, Dalcroze Method, Suziki Management, Kodaly 

Method 

GİRİŞ 

Müzik, insan yaşamının her evresinde çeşitli yollarla var olan bir olgudur. Günümüzde ise 

müzik eğitiminin bireylerin kişilik gelişimine önemli katkılar sunduğu gözlenmektedir. 

Çocukluk döneminde yapılan bu çalışmalardan önemli verimler alındığı görülmekle birlikte 

çocuğun gelişimine katkı sunduğu, ilerleyen süreçte kişinin kendini öz güvenini arttırdığı, 

sosyal gelişimini sağlamasında önemli rol oynadığı görülmektedir (Gürgen, 2006: 81). Ali 

Uçan’ın ifadesiyle: "Müzik, özü itibarıyla eğitsel bir nitelik taşır. Herkes, müzikle ilişkisinin 

biçimine, yönüne, kapsamına ve derecesine göre ondan bir şey alır; bir şey edinir; bir şey 

kazanır." (2003: 30). 

Müzik eğitiminin temelinde yatan olgu ve kavramlar geçmişten günümüze sürekli bir değişim 

içindedir. Bu nedenle 20. yüzyılda Orff,  Dalcroze, Kodaly, Suzuki gibi önemli eğitimcilerin 

ortaya koyduğu yeni sitemler günümüz çağdaş dünyasında da geçerliliği olan önemini koruyan 

öğretim yöntemleridir (Uçan, 2003: 4). 

 

Çağdaş müzik eğitimi anlayışı öğrencinin sürece aktif olarak katıldığı sistemdir. Yaparak ve 

yaşayarak sürecin içinde olduğu; çocuğun yaratıcılığını ve sosyal becerisini geliştirdiği 

etkinlikle oyunlardan oluşan süreçtir. Bireyin kalıplarını yıkarak var olan yeteneklerinin keşfini 

sağlamayı hedefler. Bireyin kendi üretkenliğini arttırarak özgüveni yükselmekte beraber dış 

dünyaya karşı daha sağlam iletişim kurmasına sebep olmaktadır (Gürgen, 2006: 82). 

Eğitimin ön koşullarından olan güdüleme; bilgi aktarımını yapmadan önce ortamın ve 

öğrenilecek bilgilerin çekiciliğini arttırmak, ilgi çekmeyi sağlamak, öğrenmenin daha iyi ve 

kalıcı gerçekleşmesine sebep olabileceği gibi eğitim faaliyetini daha kaliteli bir hale getirir. 

Kişinin öğretim sürecine kendini hazır hissetmesi yapılacak etkinlikte konsantrasyon arttırarak 
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daha fazla odaklanma sağlayıp öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayabilir. Bu durumun 

başarıyı arttırırken kendine özgüveni pekiştirdiği görülür (Demirel ve Ün, 1987: 78).  

Müzik dersinin önemli sorunlarından biride öğrencilerin derse gösterdiği ilgi eksikliğidir. 

Bunun birçok sebebi olmakla birlikte kullanılmalı ilgi kaynaklı olması da muhtemeldir. Müziği 

öğrenme içerisinde olabilmek için yetenek ve istek ön koşul gibi görünmektedir. Birçok duyuya 

hitap eden müzik bedensel olarak ta kavranabilir. Öğrenme sürecinde “müzik ve plastik sanatlar 

için özel yetenek gereklidir” fikri sanatın birçok alanında olduğu gibi müzik içinde geçerli olup 

bu öğretim süreçleriyle aşılacak bir olgu olarak kabulde edilebilir  ( Ali, 1978: 1). 

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ  

Günümüzde dünyanın birçok coğrafyasında kullanılan müzik öğretim yöntemlerinin, Türk 

Halk Müziğinde uygulanması araştırmamızın konusu olacaktır. 20. yüzyılda müzik alanında 

ortaya atılan birçok eğitim ve öğretim sistemi mevcuttur. Bu eğitim ve öğretim yöntemlerini 

incelediğimizde; bireylerin erken yaşta yeteneklerinin fark edilip geliştirilmesine sunduğu 

katkıyı görmekteyiz. Bu sebeple müzik öğretim yöntemlerine genel bir perspektifle bakıp, Türk 

halk müziğinin öğretimi açısından kullanılmasının mümkün olup olmadığını incelemek adına 

literatür taraması yaptığımız bu çalışmada, okuyuculara daha geniş bir bakış açısı sağlamayı 

hedeflemekteyiz. Yapılan bu çalışmada müzik öğretim yöntemleri hakkında genel bilgiler bir 

arada sunulmuştur. Dünya üzerinde birçok ülkede kullanılan yöntemlerin, ülkemizde müzikal 

kültürümüzün çocuklara aktarımı üzerindeki etkileri neler olabilir sorusunun cevabını 

arayacağız. Öğrenme süreçlerinin nasıl gerçekleştiği, neyi hedeflediği ve Türk Halk Müziğinde 

kullanımı mümkün olunabilir mi sorularının cevabını bulmak açısından önemlidir. Bu araştırma 

betimsel tarama yöntemiyle yapılıp doküman incelemesi yapılarak kaleme alınmıştır. 

1.1. Araştırmanın Problemi ve Alt Problemleri 

C. Orff, Z. Kodally, S. Suzuki, J. Dalcrose müzik öğretim yöntemlerinin oluşumu, temel 

esasları ve Türk Halk Müziği öğretiminde kullanılabilirliği nedir? 

1- Müzik öğretim yöntemi nedir? 

2- Müzik öğretim yöntemleri nasıl oluşmuştur? 

3- Müzik öğretim yöntemlerinden Orff, Kodally, Suzuki ve Dalcroze sistemlerinin genel 

özellikleri nedir? 

4- Müzik öğretim yöntemlerinin uygulama safhaları nasıldır? 
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5- Yöntemlerin birbirinden farklı yönleri nelerdir? 

6- Bu öğretim sistemlerinin kabul gördüğü ülkeler nerelerdir? 

7- Müzik öğretim sistemlerinin bireyler üzerindeki etkisi nelerdir? 

8- Türk Halk Müziği özelinde müzik öğretim yöntemlerinin kullanılması mümkündür? 

2. Müzik Öğretim Yöntemleri 

Bu başlık altında müzik eğitim ve öğretiminde kendini kanıtlamış sistemli bir öğretiye sahip 

olan yöntemler açıklanmaya çalışılacaktır. Müzik, ona ilgi duyanların sürekli öğrenmek istediği 

bir sanat dalıdır. Bu alanda eğitimcilerin yapılan çalışmalarda sürecin daha da hızlanması 

öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesi ve birçok duyuya hitap etmesi düşüncesiyle arayış 

içerisinde oldukları görülmektedir. Bu arayışlar neticesinde birçok yeni yaklaşım, teknik ve 

yöntem ortaya atılmıştır. Yapılan çalışmalar kabul görerek ülkelerin müzik eğitimi sürecine 

dâhil olmuştur. Müzik öğretim yöntemlerinin bireyin kişilik gelişimine olumlu faydalar 

sağlayabilmesi amacını güttüğü bu sebeple müzikte somut olan birçok kavramın 

soyutlaştırılmasının müzik öğretim düşüncesinin ana fikri olmuştur (Bilen, 1995:  29). 

Müzik eğitiminin temelinde yatan olgu ve kavramlar geçmişten günümüze sürekli bir değişim 

içindedir. Bu nedenle çeşitli arayışlar içerisine giren Orff,  Dalcroze, Kodaly, Suzuki yaptığı 

çalışmalarla müzik öğretimi daha sistemli bir hale getirmiştir. Ortaya koyulan yeni sitemler 

günümüz çağdaş dünyasında da geçerliliği olan önemini koruyan öğretim yöntemleridir (Uçan, 

2003: 4). 

2.1. Orff Yöntemi Yaklaşımı  

Besteci Carl Orff (1895-1982) ve dansçı Gunild Keetmen’ın çalıştığı yöntem müzik 

öğretiminde hareket ve söz bileşenlerinin bir araya gelmesiyle müzik eğitiminin yapılması 

yaklaşımını savunur. (Gürgen, 2006: 3). 

Orff‟un müziğe bakış açısı, başlangıç itibariyle Avrupa’daki gelişmiş müzik üzerine kurulmuş 

ve müzikte kaybolmaya yüz tutmuş hareket, doğaçlama ve vurmalı çalgıları bu sistemin ilgi 

odağına almıştır. Hareket, perküsyon ve doğaçlama; onun müzikteki birinci unsuru olup dansla 

bağlantılı bir şekilde perküsyon çalgılarının da bu sürece dâhil edilmesiyle müzik öğretiminin 

kendiliğinden sağlanabileceğini savunur (Orff, 2003: 8). 

Orff yöntemi bireyin müzik yaparken bütün becerilerini kullanmasının gerekliliğini vurgular. 

Çocuğun “bedenselliğin, hareketten müziğe, hareketten dansa, dile, önce görüntü diline, düş 

gücüne varan sanatsal gücün açığa çıkarılması; insanın teknik ve sanatsal becerisinin sistematik 
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yapısıyla, aynı şekilde aklı ve ruhuyla, kafa, yürek ve el birliğiyle” müzik üretme becerisinin 

daha rahat kazanılacağı fikrini taşır (Jungmair, 2003: 18-26). 

Okul öncesi verilecek eğitimde çocuğun eğitim aldığı sınıfta Ezgili Vurma Çalgıları (Orff 

Çalgıları) olması gerekliliktir. Bu çalgılar okullarda şu nedenle kabul görmüştür: 

 Akort problemi yoktur.

 Ses çubukları çocuklar tarafından kolaylıkla değiştirilebilir.

 Taşınması oldukça kolaydır.

 Çocuklarda hem ritim duygusunu hem de ezgi kavramını geliştirir.

 Çocuklarda oyun içinde müzik gelişimini sağlar.

 Çocuklarda küçük kas, büyük kas gelişimini sağlar.

 Devinişsel alanda vücudun diğer organları arasındaki uyumu geliştirir.

 Çocuğun çok sesliliği ve çok ritimli ligi algılamasını sağlar.

 Birlikte iş yapma zevki ve alışkanlığını sağlar.

 Sorumluluk duygusunu geliştirir.

 Çocuk bu çalgıları kullanırken hem sesini, hem de çaldığını işiterek hatalarını kolaylıkla 

düzeltebilir.

 Çocukları yaratıcılığa yöneltir.

 Farklı tınıları algılaması gelişir.

 Eşlik yapma, eşlikli çalma ve söyleme becerileri gelişir.

 Müziği kendisi yaparak ve yaşayarak öğrenir (Kocabaş, 2003: 62-63).

Carll Orff müziğin en önemli unsurlarından olan ritim ve hareketin çocuğun doğası gereği 

fazlaca içinde olduğu bu sebeple iki unsurun birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu savunur. 

Orff bu sebeple konuşma, söyleme, çalma, söyleme gibi faaliyetleri bir arada kullanır. Bu 

sistem çocukları yeteneklerine göre seçmemiş her çocuğun bu öğretim sistemine uygun 

olduğunu benimsemiştir. Çocuğun kapasitesine göre verilmek istenen eğitim şekillenmeli ve 

çocuğu esas alan bir eğitim modelidir. Çocukların ilgisinin çekilmesini sağlamak için şarkı 

söyleme hareket ve oyunlarla bu yöntem desteklenir. Bu süreçte öğretim direk yapılmaz yol 

gösterilerek farkında olmadan sağlanabilir (Özcan, 2007: 36). 
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Orff yönteminde çocuğun bedenini perküsyon gibi kullanması, ritmik hareket etmesi, sesiyle 

ve ezgilerle yaptığı doğaçlama müzikler haricinde drama ve oyunlaştırılmış müzik etkinlikleri 

de yer almaktadır.  Yapılan bu çalışmalar çocukta yaratıcılığı geliştirmekle birlikte yapılması 

nedeniyle çocuğun sosyal etkileşimi ve kendine olan öz güvenini de arttırmak açısından 

önemlidir. (Özcan, 2007: 37). 

“Cader (1990: 11 ), Orff yönteminde olması gereken müzikal öğeleri şu şekilde belirtmiştir: 

1.Pentatonik dizi 

2.Ostinato ritim ile eşlik, 

3.Çocuklar için uygun müzik materyalleri, 

4.Şarkılardan alınmış motifler, 

5.Orff çalgıları, 

6.Çocuk tekerlemeleri, 

7.Ölçünün anlaşılmasını kolaylaştıran konuşma kanonları” (Medford, 2003: 18 ve Tekin,2004: 

26). 

 Orff çocuğun müzikal doğaçlama becerisini yaratma yetisiyle geliştirmek istemektedir. 

Çocukların dönemsel olarak bu davranışları gösterebilir (Shamrock, 1997: 41 ve Tekin, 2004: 

26 ). Yapılan doğaçlamalar çocukta cesaretli olmanın belirtisi halindedir. Öğrencinin kendini 

ifade edebildiği, yeteneklerinin keşfedildiği bu sistem eğitime uygun ortamın sağlanmasıyla 

etkisini görebileceğimiz bir yaklaşıma dönüşür. Orff yaklaşımında doğru olandan başka bir 

doğruya geçilebileceği anlayışı bulunmamaktadır ( Jungmair, 2002, Tekin, 2004: 27). 

Orff yaklaşımının “Müzik ve Hareket Eğitimi”, insanların bütün algılarına hitap ederek 

öğrenme sürecini çok yönlü tutup kuvvetlendirmek ister. Söylenenlerden hareketle Orff 

yönteminin yaklaşımı bireyin yaratıcılık anlayışını geliştirip sosyalleşmesine ve estetik 

anlayışının gelişmesine sebep olur. Bu fikre göre müzik yapma anlayışı bireyin kendini 

gerçekleştirmesinin anahtarı vazifesi görmektedir (Toksoy ve Beşiroğlu, 2006: 23). 

2.2.  Dalcroze Yöntemi 

Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) besteci ve armoni öğretmeni kimliğiyle öne çıkmaktadır. 

Geliştirdiği müzik öğretim sistemiyle çocuklarda müzikal işitme algısını geliştirip ritim 

duygusuyla oyunlar eşliğinde jimnastik hareketlerle öğretim sağlayan sistem beden 
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hareketliliğini sistemin merkezine almıştır. Dalcroze yönteminin de iyi bir dinleyici olup 

fiziksel tepki verme vardır (Dündar, 2003: 2). 

Müzik insan hareketlerini temele alan bir sanattır. Kişinin müziğin önemli unsurlarından olan 

sesi ve kulağı eğitmekle öğrenmenin tam anlamıyla sağlanamayacağını insan vücudunun da bu 

alanda eğitilmesi gerekir (Şeker, 2005: 24). Dalcroze metodunun kullanıldığı yerlere 

baktığımızda neredeyse tüm Avrupa, Amerika ve Avustralya’da kullanımının yaygın olduğunu 

görmekteyiz. Ayrıca Japonya, Çin, Tayvan ve Kore gibi ülkelerde bu öğretim yöntemine ilginin 

arttığını gözlenmektedir. Kurulan eğitim merkezlerinde sistemlerini yeni öğretmenlere 

aktarmakta, günümüzde bu eğitimi alıp başarılı olanlara belgeler verilmektedir. Cenevre’deki 

“Dalcroze Müzik Öğretimi Merkezi” merkez konumdaki eğitim bürosudur. Belge alacak usta 

öğretmenler yoğun bir eğitim sürecinden geçtikten sonra gerekli tüm bilgi ve beceri sahibi 

olduktan sonra belgelendirilirler.   

2.3. Suzuki Yöntemi 

Dr. Shinichi Suzuki’nin ortaya attığı bu yöntemin ana öğretim prensibi “anadilin öğrenilmesi” 

sistemi olarak belirlenmiştir. Çocuk ana dilini nasıl öğreniyorsa süreç içerisinde yeteneğiyle 

müziği de öyle öğrenmeli fikrini savunur. Çocukların çalgı çalma anlamında 

profesyonelleşebileceği, dinleme ve taklit yaparak becerisinin ve belleğini daha iyi 

kullanmasının mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Bu yönteme göre yetenek çok çalışarak tekrarla 

sağlanmalıdır. Çocuk enstrüman eğitimde görerek öğrenir ve bu alanda profesyonel bir hale 

gelebilir. Müziğe başlama yaşının üç olabileceği düşünülen bu sistemde başlangıç enstrümanı 

olarak keman önerilir. Keman eğitimi alan çocuğun anadilin öğrenilmesi sürecinde olduğu gibi 

dinleyerek ve taklit ederek çalışmalara başlaması ezber ve keman üzerindeki hâkimiyetini 

arttıracaktır fikri mevcuttur. Bu sayede çocuğun müzikal potansiyeli de artmış olur düşüncesi 

hâkimdir (Özcan, 2007: 46). 

Suzuki yöntemi, öğrenmenin erken yaşta gerçekleşmesi, odaklanmada artışın yaşanması, 

çocuğun bellek gelişiminin artması, müziğe karşı duyarlı olma ve çocuğun kendine güvenini 

artırmasına karşılık ezberci ve çocuğun yaratıcılığını engelliye bilme fikriyle çokça eleştiri 

almıştır (Kıvrak, 1994: 4-24 ve Tekin, 2004: 31).  

Suzuki yöntemine göre doğuştan bütün insanların potansiyel bir müzik insanı olma yetisi 

olabileceğini bunu yapılan çalışmalarla daha ileri noktalara taşınabilecekken hayat koşulları 

sebebiyle potansiyel olması halinde bile bu kapasiteyi kullanamayan bireylerin varlığı söz 

konusudur. (Bilen, 1995: 31 ). 
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Suzuki eğitim sistemine göre çocuk olabildiğince erken yaşta müzik eğitimine başlamalı nota 

okumanın zorunlu olmadığı bu sistem teknik çalışmalarla etütlerle geliştirilmelidir. Oluşturulan 

repertuara göre hareket edilmelidir. 

Bu öğretim sisteminin eleştirilmesine sebep olan en önemli etkenlerden birisi de, dinlemenin 

fazlasıyla öne çıkarılmasıdır. Çocuğun çevresindeki herkesin bu sürece aktif olarak katılması 

gerekmektedir. Çocuğun konuşmayı öğrenebilmesi müzik aleti çalma becerisinin de 

kazanabileceği anlamına gelmektedir düşüncesi hâkimdir (Kıvrak, 1994, s. 6-11 ve Ünal, 2006: 

15). 

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Japonya'da müzik öğretimi bakış açısına 

baktığımızda müzik eğitiminin okul öncesi dönemde başlaması gerektiği çocuğun dinleme 

kültürüne sahip olmasının önemi ve iyi müzik dinleme becerilerinin kazandırılması gerekliği 

öne çıkar. Müzik dinlemenin yanında kalbine ve duygusuna hitap edebilmelidir. Çocuğun 

müzikal algısı ve anlayışı bu sebeple gelişir ve hayatının büyük bir bölümüne de etkisi 

görülebilir (Miyoshi, 1997: 62). 

Bu yöntemi kullanarak eğitim verilen çocuğun nota bilmemesine rağmen bir enstrümanı 

kulaktan ezbere çalabilme yeteneği oluşturulabilir. Suzuki bu yöntemi çocukların dil 

öğrenmedeki becerilerinden yola çıkarak uyarlamış başarı elde edebilmiştir. Bu sistemle eğitim 

veren sistemlere baktığımızda Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri görmekteyiz. Eğitim 

öğretici ve özellikle annenin eşgüdümüyle sürdürülmektedir (Çimen, 1995: 23). 

2.4. Kodaly Yöntemi 

Zoltan Kodaly (1882-1967) besteci ve eğitimcidir. Bu yöntem çocuklarda müzik eğitimini iki, 

üç yaşlarında çocukların rahatlıkla gerçekleştirebileceği şarkı söyleme, dans ve oyunlar yoluyla 

ritim tutmayla başlar. Kodaly sisteminin en önemli prensibi olarak çocuğun kendi ülkesinin 

kültüründeki halk şarkılarını öğrenmesi vardır.  Nota yazısını da önemseyen bu sistemde 

algılama ve duyulan sesin yazılmasında el işaretleri gibi nota isimlerinin heceler kullanılır. 

Kodaly öğretim sisteminde öğretmen tek başına bu süreci yönetmez aile iş birliği önem arz 

etmektedir (Tufan, 1995: 36). 

 Sistemin ana prensibi her çocukta var olan müzikal kapasiteyi en üst düzeye çıkartıp müziğin 

dilini öğretmek bu dille okuyup yazma becerisini kazandırmak kendi kültürünü bu sayede 

tanımasını sağlamaktır. Çocukları müzikal anlamda yapılan çalışmalarla önemli başyapıtlarla 

tanıştırıp, bu müzikler üzerinde çalışırken kendilerine güven ve müziğe karşı ilgilerini arttırmak 

hedeflenmiştir (Yıldırım, 1995, s. 26, Ünal, 2006: 17). 
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Kodaly yönteminde dersler teorik kavramlarla başlamaz. Öncelikle çocuğun kulağında olan 

tanıdığı şarkıların kulaktan öğretimiyle işe başlanır. Bilinenden bilinmeye doğru giden bu 

sistemde öğretilecek olan müzik farkında olmadan oyunlarla şarkılarla çalıştırılır. Sonrasında 

semboller devreye girerek tanıtılır işitsel beceri gelişmeden müziksel sembollere yer verilmez 

(Tekin, 2004: 27). 

 Kodaly’in çocukların müzikal becerilerini geliştirmek için izlediği yol şöyledir:  

1.Daha önce duyduğu şarkıları (halk şarkıları) söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, 

duyduğu geleneksel kültür ürünü olan şarkı, oyun, tekerleme gibi müziği içerisinde barındıran 

unsurları öğrenip sonrasında farklı kültürlerin müziklerini tanımak  

2.Dünya çapındaki eserleri çalarak performansını arttırmak, bu eserleri inceleyerek analiz 

etmek.  

3.Müzik yazısını bilip okuma, şarkı söylerken koral partileri bilip söyleyebilmek  

4.yaşamı boyunca bulunduğu dönemlerde müzikal dağarcığını zenginleştirip bestelerini 

doğaçlama olarak (Şeker, 2005: 27 ). 

Derse başlamada ilk yapılan ritmik yürüyüştür. Bununla çocuklara şarkı söylerken ritmin önemi 

kavratılmaya çalışılır. Ritmik yürümeyi başarmasıyla “ostinato” adımlara ve alkışlama 

aşamalarına geçilir. Çocuk şarkıları söylerken ritmine göre yürümesi gerçekleştirilir. Bir 

sonraki aşama ise bilinen şarkının motiflerini sözleriyle söylenip öğrenciden ritim tutmasını 

istemektir. Ritim eşliğinde çocuk şarkının sözlerini hecelerken sonrasında öğretmen vurulan 

ritmi çubuk notasyonu sistemiyle görsele çevirir. Sonrasında bu çalışmalara yeni yaratıcı 

etkinlikler katılır (Yiğit, 2000: 41ve Tekin, 2004: 28).  

Müzik öğretimini dönemlere ayıran Kodaly anaokulu döneminde çocukta müzikal bir dağarcık 

oluşturur. Çocuk müziğin vermek istediği ana fikri öğrenerek öğretimi devam eder. “Yavaş- 

hızlı, uzun- kısa, ritmik ve melodik imitasyon, ostinato, müzikal bellek” müziği dinleme, 

doğaçlama yapması sağlanarak gelişimi sağlanır. Çocuğun zihinsel olarak müzik üretiminde 

gösterdiği performans hem zihnini hem de duygusal durumuna katkılar sunar (Yiğit, 2000: 15 

ve Ünal, 2006: 18).  

“Bilinenden bilinmeyene”, “çevreden evrene”, “somuttan soyuta” fikriyle oluşturulan Kodaly 

sistemi şöyledir: 

1.Ritm sembolleri ve hecelemeler kullanılır. 

2.El işaretleri (solfej ) tonal ilişkilerin görülmesinde kullanılır. 
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3.Hareketli “do” kullanılır. 

4. Müzikal materyal anadil ve halk müziği ile belirlenir. 

5.Konsept çocuk gelişiminin kendi içindeki öğrenim sırası ile paraleldir. 

6.Çocuğun sesi en temel enstrümandır. 

(http://www.kodaly.org.au/zoltan_kodaly.html, Şeker, 2005: 27-28). 

2.5. Carabo-Cone Öğretim Yöntemi 

Madaleine Carabo-Cone’nin ortaya attığı bu öğretim yöntemi, okul öncesi dönemden başlayıp 

çocuğa müzik kavramlarını somut bir şekilde öğretilmesi gerektiğini düşünür. İsviçreli psikolog 

Jean Piaget (1896-1980)’nin çalışmalarından ilham alarak bu yöntemde eğitim sürecinin bir 

parçası olarak çocuklarında yer alması gerektiği savunulur. Örneğin Do Majör akorunu 

seslendirmek için bir çocuk do, diğer çocuk mi ve diğeri de sol notasını söyler. Bu yönteme 

göre çocuklar bir dizi oyunla müziği yaşayarak öğrenmektedirler (Tufan, 1995: 36). 

2.6. Bilinen Diğer Eğitim Yöntemleri 

Bu bölüme kadar anlattığımız birçok isim ve sistem müzik eğitiminin daha verimli aktarılması 

üzerine fikirlerini beyan etmiştir. Bu yöntemlerin haricinde teorik bilginin nasıl aktarılması 

gerektiği hakkında birçok eğitimci ve araştırmacı yeni yöntemler üzerinde çalışmıştır. Nota 

okuma ve solfej eğitiminde notaların somutlaştırılması okunup yazılmasının kolaylaşması 

açısından yapılan birçok çalışma vardır. (Yönetken, 1952: 82-122 ve Bilen, 199: 32).  

Bilinen diğer eğitim yöntemleri Özcan (2007: 48-49) tarafından şu şekilde anlatılmıştır. 

“Fransız müzik eğitimcisi olarak bilinen M. Chewais, “Fenomini” olarak bilinen ses 

yükseklik ve ritim alıştırmalarını el işaretleriyle sağlanması gerektiğini savunmuştur.. E. Jue 

“Ed. Jue Yöntemi” adıyla bilinen yöntemde ise yedi notanın ayrı nota başlarıyla gösterilmesini 

öneri olarak sunmuştur. Ptaçinski selerin somut bir hale gelmesi için renklerle öğretilmesi 

gerektiğini savunmuştur. Sekiz basamaklı bir merdivende alıştırmalar yapılarak, Do: kırmızı, 

Re: beyaz, Mi: sarı, Fa: kahverengi, Sol: mavi, La: yeşil, Si: mor. Renkli yöntemde önce kırmızı, 

mavi, sarı renkler üzerinde, yani do, mi, sol sesleri üzerinde alıştırmalar yapılmakta, sonra 

sırası ile si, re, fa, la seslerine geçilmektedir. G.L.Wilhem (1781-1842 ) önerdiği öğretim 

yönteminde “Wilhem Fransız Yöntemi” ses aralıklarını somutlaştırmak için ses merdivenleri 

kullanılmış, ritimler sözcüklerle somutlaştırılmıştır”. 
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3. Türk Halk Müziği ve Öğretim Yöntemleri 

Milletlerin kültür ve müziğiyle bir bütün olduğu ve bunu geleceğe aktarma kaygısı güttüğü 

fikriyle erken yaşta müzik eğitimini hedefleyen bu yöntemleri çocuğun ülkesinin kültür ve 

müziğiyle özdeşleşmesi için sebep kılabiliriz. Ülkemiz özelinde baktığımızda ise geçmişten 

günümüze kesintisiz tüm zenginliğiyle gelen Türk Halk Müziği’ni geleceğe aktarımda müzik 

öğretim yöntemlerinden bizim için uygun olanlarının uygulamaya koyulması fayda 

sağlayacaktır. Müzik öğretim yöntemlerinin Türk Halk Müziği öğretiminde kullanılması 

açısından baktığımızda; 

Orff ve Dalcroze yöntemlerine baktığımızda daha çok ritim, müziksel işitme, hareket ve 

doğaçlama üzerine kurulu olduklarını görüyoruz. Vurmalı çalgılarda bu sebeple önemli bir yere 

sahip bu yöntemlerde. Eğitiminde bu yönde ağırlığının olduğunu görebiliyoruz. Türk Halk 

Müziğinde kullanım olanağı bu sebepler nedeniyle pek de mümkün görünmemektedir. 

Suzuki metodunda öne çıkan anadilin öğrenilmesi prensibidir. Çocuk zamanla duyar taklit 

ederek yapar kavramsal öğrenmeler daha sonrasın da kazandırılmalıdır. Bu durum halk 

müziğinin öğretiminde etkili bir yöntem olma ihtimalini arttırırken metodun daha çok 

enstrüman eğitimi alanında çalışmalara sahip olduğu görülmektedir. Bunun da belirli bir sıra 

halinde yürümesi gerektiği esastır repertuarın değiştirilmesi söz konusu olmayıp Suzuki 

metodunda belirtilen eserlerle öğretim devam eder. Bu sebepledir ki halk müziği öğretiminde 

uyarlanması zor görünmektedir. 

Müzik öğretim yöntemlerinin Türk halk müziği üzerinde uygulanabilirliği açısından 

baktığımızda en uygun olan yöntemin Kodaly yöntemi olduğunu düşünebiliriz. Çocuğun 

müziği öğrenmesinde kendi kültürünün halk şarkılarının önemli bir etken olduğunu savunur. 

Müzik eğitimine bunların öğrenilmesi fikriyle başlaması gerektiği hâkimdir.  Çocuğun 

doğumuyla birlikte duymaya başladığı ninnilerden şarkılara o kültürün bir unsurudur ve bu 

yolla müzik eğitimine başlandığında bu unsurlarla hareket etmek süreci daha hızlı ve verimli 

bir hale getireceğini düşünülür. Bu sebeple halk müziği eğitiminde Kodaly metodu ülkemiz de 

kullanılabilir. 

Carabo-Cone Yöntemi ve araştırmamızda yer alan diğer öğretim yöntemlerine baktığımızda 

daha çok müzik kavramları üzerinden hareket eden bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir. 

Müziğe kavramsal açıdan yaklaşıp öğretiminde bu şekilde yapılması fikrini savundukları 

anlaşılmaktadır. Türk halk müziği öğretiminde uygulanması mümkün görünmektedir. 
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SONUÇ 

Araştırmamız çerçevesinde bakıldığında dünya üzerinde birçok müzik öğretim yöntem ve 

sisteminin varlığını görmekteyiz. Bu sistemlerin genel amacının öncelikle bireyin kendini 

gerçekleştirmesi olduğu anlaşılmalıdır. Kişinin var olan yeteneğini en erken süreçte keşfedip 

geliştirmek, özgüvenini arttırmak, bireyi daha sosyal kılmak amacında olan bu sistemlerin 

hedeflerine ulaştığı da görülmektedir. Özellikle Japonya’da piyano, keman çalan ortalama 

yaşlarının dört, beş olduğu düşünülen çocukların yaşlarına rağmen sergiledikleri performanslar 

bu sistemlerin yetenekleri keşfedip geliştirme alanındaki faydalarını gözler önüne sermektedir.  

Yapılan bu çalışmada var olan yöntemler sıralanıp bilgiler verilmiştir. Çalışmamıza konu olan 

müzik öğretim yöntemlerinin birbirlerinden farklı yönlerinin olduğu görülmektedir. Bunları 

tespit edecek olursak görmekteyiz ki;  

 Orff yöntemine göre ritim, hareket ve doğaçlama birbirinden ayrılmaz bütüncül bir 

olgu olarak müziğin öğretiminde bir arada kullanılmalıdır ve bütün çocuklarda bu yöntem 

uygulanabilir fikri hâkimken;  

 Dalcroze ise müzikte beden hareketleri ve oyunla müzik öğretiminin 

gerçekleştirilmesini temel esas olarak kabul eder.  

 Suzuki yöntemine baktığımızda ise çocuğun en erken yaşta eğitimine başlaması 

gerektiğini düşünülür bunu da 3 yaş olarak kabul eder ve anadili öğrenme prensibinden 

yola çıkarak müziği öğrenmenin de doğal öğrenme tarzında olması gerektiğini savunulur. 

Taklit ederek görüp öğrenme fikrini taşıyan bu yöntem çokça tekrar ve aile katılımıyla 

gelişimin sağlanabileceğini savunur. 

 Kodaly öğretisine baktığımızda ise dans, şarkı söyleme gibi yollarla öğretim 

yapmayı hedeflediğini görmekteyiz. Ayrıca önemli bir unsur olarak da öz kültür öğretisi 

vurgusunun olduğunu söyleyebiliriz. 

 Carabo – Cone yöntemi somut öğrenmelerle müzik öğretiminin yapılması gerektiği 

fikrini önemsediğini görmekteyiz (Dündar , 2003). 

Sonuç olarak baktığımızda beş öğretim yönteminin dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığı, 

toplamda ondan fazla yöntemin varlığından söz edebiliriz. Bu yöntemlerin ortak noktasının; 

erken yaşta uygulamaya başlanıp çeşitli yollarla çocuğun müzikal kapasitesinin arttırılmak 

istenmesidir diyebiliriz. Türk Halk Müziği’nin çocukluk döneminde sevdirilmesi ve eğitiminin 

verilmesi öğretim yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkün görünmektedir. 
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Özet 

İnsanların tüketim alışkanlıkları nedeniyle yenilenemeyen kaynakların hızla tüketildiği bir dönemdeyiz. Bu 

tüketim alışkanlığı çevre sorunlarına sebep olarak insan ve toplum sağlığına zarar vermeye başlamıştır. 

Kaynakların korunması bağlamında atıkların geri kazanımı oldukça önem kazanmaktadır. Tüketim sonrası ortaya 

çıkan atıkların geri kazanımı birkaç yöntemle sağlanmaktadır. Yöntemlerden çoğunda endüstriyel işlem 

uygulanarak az da olsa enerji harcanırken, ‘ileri dönüşüm’ için enerji tüketimi söz konusu değildir. Fakat 

endüstriyel işlem gerektirmese bile atıkların bir yerden başka bir yere taşınması veya depolanması bile kaynakların 

kullanımı ile mümkündür. Bu nedenle atıkların yerinde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yerinde 

değerlendirme ise ancak ‘ileri dönüşüm’ yöntemi ile mümkün olmaktadır. Yeni bir kavram olması nedeniyle ‘ileri 

dönüşüm’, günümüzde çok az kişi tarafından bilindiği için yeterince kullanılmamaktadır. Bu çalışmada ‘ileri 

dönüşüm’ yöntemi ile ürün tasarımına örnek verilerek, ileri dönüşüm bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geri kazanım, atık, ileri dönüşüm, tasarım. 

A RECOVERY MODEL: PRODUCT DESIGN WITH UPCYLING METHOD 

Abstract  

We are in a period where resources that cannot be renewed due to people’s consumption habits are consumed 

rapidly.  This consumption habit has started to harm human and community health by causing environmental 

problems. In the context of resource conservation, the recovery of waste is very important. Recycling of wastes 

that arise after consumption is provided byseveral methods. While most of the methods use a little amount of 

energy by applying industrial processes, there is no energy consumption for ‘upcycling’. However, even if it does 

not require industrial treatment, it is possible to transport or store wastes from one place to another with the use of 

resources. For this reason, it is very important to evaluate waste on site. On-site evalution is only possible with the 

‘upcycling’ method. Since it is a new concept, ‘upcycling’ is not used enough because it is known to very few 

people today. In this study, it is aimed to contribute to the creation of ’upcycling’ awareness by giving an example 

of product design with the ‘upcycling’ method. 

Keywords: Recovery, waste, upcycling, design. 
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Sanayileşme, nüfusun artmasıyla ve kentleşmenin etkisiyle birlikte insanların doğa üzerinde 

bıraktığı atıklar günümüzde ciddi problemlere sebep olmaya başlamıştır. Gerek hammadde 

kaynaklarının azalması, gerek atıkları istifleyecek yer bulunamaması ve bu durumun insan 

sağlığını tehdit eder hale gelmesiyle beraber atıkların geri kazanımını zorunlu hale getirmiştir. 

Geri Kazanım, kaynakların korunmasıyla birlikte atıkların değerlendirilmesini de sağlar. 

Kaynak tüketimi sonucunda ortaya çıkan malzemenin veya ürünün kullanımıyla atık oluşur. 

Geçmişte her istenmeyen madde çöp olarak nitelendirilirken, geri kazanım gerekliliğinin 

farkına varılmasıyla beraber atık kavramı ortaya çıkmıştır. Çöp tekrar kullanımı hiç bir şekilde 

mümkün olmayan artıklar anlamına gelirken, atığın geri kazanımı çeşitli yollarla mümkündür. 

Atığı ve çöpü ayıran fark geri kazanılıp, kazanılamayacağıdır. 

“Çöp içinden, kağıt, karton, cam, metal, plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geride kalan 

ve hiçbir şekilde geri kazanımı veya geri kazanımı mümkün olmayan artık malzemeye 

denmektedir.”(URL-1). 

“Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek 

şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı her türlü madde” atık 

olarak adlandırılmaktadır (URL-2). 

1. ATIK 

Atıkların toplanması, atık merkezlerine taşınması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi ciddi bir 

iş yükü gerektirmektedir. Atığın yerinde ayrıştırılması sonrasında ise yerleşim alanlarının çeşitli 

yerlerinde bulunan atık kumbaralarına bırakılması bireysel olarak üstlenebileceğimiz 

görevlerdir fakat atık kumbaralarındaki atıkların toplanması ve atık merkezlerine taşınması 

yerel yönetimlerce yapılan oldukça zahmetli ve maliyeti yüksek işlerdir. Bu noktada atığın 

yerinde değerlendirilmesinden bahsedilebilir. Her yerleşim biriminin o bölgede yaşayan 

insanların yaşam alışkanlıklarına göre ortaya çıkardığı atık farklılık göstermektedir. Yerleşim 

birimlerinin dışında iş merkezleri, sağlık kuruşları, sanayi bölgelerinin de atıkları aynı 

olmayacaktır. Bir sanayi bölgesinin atıklarıyla bir yerleşim yerinin atıklarının farklılık 

göstereceği açıktır. Atıkların farklılıklarıyla birlikte dünya üzerindeki fazlalığı 

düşünüldüğünde, geri kazanım için atıkların da sınıflandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Genel olarak ise atıklar; katı, sıvı, gaz ve ambalaj atığı olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır. 

1.1.  Katı Atıklar 

Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre katı atık, “Sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, 

kullanmadığı, arıtılması ve uzaklaştırılması gerekli maddeler” olarak tarif edilmektedir 
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(Öztürk, 2010). Aynı zamanda kullanım süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması 

gereken her türlü katı malzemeler olarak da açıklanabilir.  

Katı atıklarda kendi içinde oluştukları yere göre sınıflandırıldıklarında 7 alt bölüme 

ayrılmaktadır. 

1.1.1. Evsel Katı Atıklar 

Evde veya ofiste kullanım sonucunda, işlevini tamamlamış veya büyük bir kısmı tüketilmiş, 

evde yaşayanlar tarafından ayrılabilen ve bu ayrılma yolu ile geri kazanılabilen, belediye 

hizmeti ile toplanan atıklardır. Atığı oluşturan kişi veya tarafından kompost yapılarak da geri 

kazanılabilir. İlkel bir yöntem olan yakma yoluyla yok edilebilir fakat yakma işlemi sonucunda 

ortaya çıkan gaz çevreye zararlı olduğu için bu işlem önerilmez. Mutfak çöpleri evsel katı 

atıklara örnek verilebilir. 

Çalışmada bu tür atıklar kullanılarak ürün tasarımı fikirleri verileceği için ayrıca açıklanmıştır. 

1.1.2. Diğer Katı Atıklar 

Diğer katı atıklar tehlikeli atıklar, endüstriyel atıklar, tarım ve bahçe atıkları, özel atıklar, tıbbi 

atıklar, inşaat ve moloz atıklarıdır. 

Tehlikeli atıklar “teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, insan ve doğa sağlığını 

tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklardı” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). Bunlara rafinerilerin, 

enerji santrallerinin, ilaç fabrikalarının atıkları örnek gösterilebilir.  

Endüstriyel atıklar, endüstriyel faaliyetlerden sonucunda ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır. 

Tarımsal ve Bahçe atıkları bitkisel ve hayvansal faaliyet nedeniyle oluşur. 

Özel Atıklar, radyoaktif atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, atık 

elektrikli ve elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler ve ömrünü tamamlamış 

araçlardan oluşan atık sınıfıdır. Tıbbi atıklar sağlık kuruluşlarının kullanımı sonucu ortaya 

çıkan atıklarken, inşaat atığı ve molozlar yapıların inşasından kaynaklanır. 

1.2.  Sıvı Atıklar 

Sıvı atıklar ise özellikle hastaneler, poliklinikler, özel sağlık birimleri, diş hekimliği servisleri 

gibi sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen hizmetler sonucunda ortaya çıkan atıklardır. Atıksu 

ise “evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen 

veya tamamen değişmiş sular” anlamına gelmektedir (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 

2014). 
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1.3.  Gaz Atıklar 

Gaz atıklar, “nükleer enerji santralleri, sanayi tesis bacaları, yakma tesisleri, enerji amaçlı 

fosil yakıtların kullanımı, çöp depolama ve kompostlaştırma alanlarının”  atıkları olarak 

karşımıza çıkar (Karasu, 2013). 

1.4.  Ambalaj Atıkları 

Ambalaj, “hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya 

tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için 

kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünleri kapsarken ambalaj atığı ise bu 

ürünlerin kullanımını tamamlamasına”  denmektedir (Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği, 2017). 

Ambalaj Atıkları, Plastik ambalajlar, Metal Ambalajlar, Cam Ambalajlar, Kağıt ve Karton 

Ambalajlar, Kompozit Ambalajlar olarak 5 grupta incelenmektedir. 

1.4.1. Plastik Ambalajlar 

“Evsel atıklar arasında bulunan özellikle gıda, meşrubat, deterjan ve kozmetik ürünlerin 

ambalajlarıdır” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). Plastik ambalaj atıkları yıkanıp eritilerek 

granül hale dönüştürülmekte ve granüller ikincil ürün imalatında hammadde olarak plastik 

torba, pis su borusu, elyaf, sera örtüsü gibi ürünlerin imalatında kullanılmaktadır (Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 2017). 

1.4.2. Metal Ambalajlar 

Evlerde kullanılan metal ambalaj atıkları alüminyum ve teneke malzemeden yapılmaktadır. 

“Günlük hayatımızda en çok kullandığımız yağ, peynir, salça ve meşrubat kutuları metal 

ambalajların en önemlileridir” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). 

1.4.2. Cam Ambalajlar  

Hammaddesi kum olan cam ambalajlar, en sağlıklı ambalaj çeşidi olmakla birlikte geri kazanım 

oranı en yüksek olan ambalaj çeşididir. “Cam şişeler depozitolu ve depozitosuz olarak ikiye 

ayrılır. Depozitolu şişeler temizlenerek tekrar kullanılır” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). 

Depozitosuz cam ambalajlar ise cam tozu haline getirilir. Cam tozu; yeni cam ürünlerin 

üretiminde kullanılır. 
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1.4.3. Kağıt ve Karton Ambalajlar 

Hammaddesi kağıt ve kartondan olan ambalaj çeşididir. “Gazete kağıtları, evsel atıkların 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tür atıklar, masa, sandalye ve dolap gibi mobilyalar 

üretilmekte, ayrıca kağıt hammaddesi olarak da kullanılmaktadır” (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı). 

1.4.4. Kompozit Ambalajlar 

İki veya daha fazla farklı malzemenin birleştirilmesiyle üretilen ambalaj çeşididir. “Farklı 

malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve 

malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir” (Ambalaj Sanayicileri Derneği). 

2. ATIK YÖNETİMİ 

Atıkların; azaltılması, ayrıştırılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, 

bertarafı ve sonrasındaki kontrol edilmesine atık yönetimi denmektedir. 

“Katı atık yönetimi ise atıkların oluşumundan son bertarafına kadar devam eden aşamalarda 

(atıkların oluşumu, biriktirilmesi, toplanması, taşınması, işlenmesi, depolanması) çeşitli 

disiplinlerin (halk sağlığı, ekonomi, mühendislik, çevre koruma gibi) prensiplerini kullanarak 

uygun çözümler üreten bir süreçtir” (Akçay Han, 2008). 

“Entegre atık yönetimi atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklarla birlikte uygulanmasıdır” 

(Atık Yönetimi Mevzuatı, 2015). 

2.1. Atık Yönetimi Hiyerarşisi  

“Atık Yönetimi Hiyerarşisi tüm atık yönetimi adımlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini 

ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlar” (URL-3)  

Atığın oluşumun önlenmesi sonrasında ise azaltılması ilk ve en önemli aşamalardır. Bu 

aşamalar uygulanamadığı durumlarda tekrar kullanım ve geri dönüşüm yolları izlenir. 
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Şekil 1. Atık Yönetimi Hiyerarşi Üçgeni 

 

2.1.1. Atık Önleme (Prevention) 

Atık üretiminin minimize edilmesi anlamına gelir. Geri Kazanım atık önleme yöntemlerinin 

başında gelir. 

2.1.2. Atık Azaltım (Reduction) 

Atıkların miktarını kaynağında azaltılmasını ve gereksiz tüketimin önlenmesidir . 

2.1.3. Yeniden kullanım (Reuse) 

Üretilen atığın sadece temizlenerek tekrar kullanılmasıdır. 

2.1.4. Geri dönüşüm (Recycling) 

“Tekrar kullanılamayan atıkların ikincil hammadde elde etmek üzere fiziksel ve/ veya kimyasal 

işlemlerden geçirilmesine geri dönüşüm denir” (Makov, 2010). Geri dönüşümde ,ürünün geri 

dönüşüme girmeden önceki özellikleri kaybolur. 

2.1.5. Geri kazanım (Recovery) 

Kullanım ömrünü tamamlamış maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek, tekrar kullanıma 

sokulmasıdır. 

2.1.6. Enerji Geri Kazanımı (Energy Recovery) 

Oksijensiz ortamda enerjinin çeşitli yollarla geri kazanımıdır. 

2.1.7. Bertaraf (Disposal) 

Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların, çevreden uzaklaştırılarak yok edilmesidir. 

Genellikle yakılarak bu işlem uygulanır. Yakma işlemi zararlı gaz salınımına neden olduğu için 

bu yöntem önerilmez. 
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Atık Yönetiminin iyi yapılabilmesi her adımın doğru uygulanabilmesiyle mümkün olur. Atık 

yönetiminde başarılı olunması durumunda insan ve doğa sağlığı korunur ve sürdürülebilir bir 

dünyadan söz edilebilir. 

Sıfır Atık; “üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını, 

yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek 

toplanması ve geri kazanım ve/veya geri dönüşümünün sağlanarak bertarafa gönderilecek atık 

miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını 

hedefler” (Sıfır Atık Yönetmeliği, 2019). 

Türkiye’de atık yönetimi  2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 2019 yılında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile 

belirlenmiştir. 

3.GERİ KAZANIM 

Geri kazanım atıkların yeniden değerlendirilmesi bağlamında çeşitli işlemlerden geçirilerek 

insanların kullanımına tekrar sunulması anlamına gelmektedir. Geri kazanımda başlıca amaç 

yenilenemez kaynakların tüketimini azaltama ve/ veya engellemektir. Gelecekte kaynak 

sıkıntısı yaşanmaması adına geri kazanım yapmak oldukça önemlidir. Geri kazanımla beraber 

sürdürülebilir bir dünya da mümkün olabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik, “sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin gereksinim duyduğu varlıkların 

(unsurların) korunması, en azından gereksinim duyulan düzeyde korunması” olarak ifade 

edilirken başka bir tanımda “yenilenebilir kaynakların tutumlu, tekrar tekrar (yeniden 

türetilebilecek biçimde) kullanılması” olarak açıklanmaktadır (Bozlağan, 2002: 57). 

Sürdürülebilirlikle beraber geri kazanımın faydaları da şu şekilde sıralanabilir: 

-Hammadde kullanımını azaltır ve daha az hammaddeye ihtiyaç duyulur. 

-Geri kazanımda daha az enerji harcandığı için enerji tasarrufu sağlar. 

-Yeni atıkların üretilmesi önlendiği için çevre kirliliğini önler. 

-Daha az kaynak ve enerji tüketildiği için ekonomiye katkıda bulunur. 

-Atık toplayıcıları ve atık tesislerinde çalışanlar için istihdam sağlar. 

Geri kazanım, tarihte ekonomik ve ekolojik nedenlerle her zaman önemli olmuştur. Eski 

zamanda işlevlerini yitiren kılıç gibi eşyalar eritilerek madeni para olarak kullanılmıştır. Geri 

kazanım kaynak sıkıntısı nedeniyle özellikle II. Dünya savaşı sırasında ivme kazanmıştır. 
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Savaşın bir sonucu olan finansal problemler nedeniyle ülkeler, toplumları geri kazanım 

yapmaya yöneltmişlerdir. 

Geri Kazanımı birçok farklı yöntemle yapmak mümkündür. Atığı endüstriyel işlemlere sokarak 

geri kazanım yapılabileceği gibi, endüstriyel işlemlere gerek duyulmadan da yapılabilir. Burada 

önemli olan faktör hangi tür atığın nasıl geri kazanımının yapılacağı ile ilgilidir. Endüstriyel 

işlemden geçirilen atık bir hammadde olarak kullanılabilir fakat hammadde olarak geri 

kazanımı yapılan atık büyük oranda daha az kaliteli bir ürünün yapımında kullanılmaktadır.  

“Geri dönüşüm ile geri kazanım bir çok kaynakta aynı kavramlar olarak kabul edilse de; Katı 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan değişiklik ile geri kazanım; “tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da 

kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya 

biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi” şeklinde ifade edilmektedir 

” (Anonim, 1991). 

Geri Kazanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım, tekrar kazanım, yeniden kullanım, yeniden 

kazanım, ‘ileri dönüşüm’ ve aşağı dönüşüm gibi yöntemleri de barındıran oldukça geniş bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir atığın geri kazanımı birden fazla yöntemi 

barındırabilir. 

3.1. Geri Dönüşüm (Recycling): Geri dönüşümde atıkların endüstriyel bir işleme sokulması 

gerekmektedir. Endüstriyel işleme sokulmadan önce atık toplanıp, ayrıştırılarak bir geri 

dönüşüm tesisine götürülür. Kimyasal veya fiziksel işlemler sonucunda geri dönüştürülen atık 

bir hammadde olarak karşımıza çıkar.  

Genellikle geri dönüştürülen atıklardan daha az kalitede bir hammadde meydana gelir. Buna 

kağıdın geri dönüşümü örnek verilebilir. Camların toplanıp, renklerine göre ayrıldıktan sonra 

eritilerek yeni ürünler üretilmesi de geri dönüşüme örnektir. 

3.2. Tekrar Kullanım (Reusing): Kullanım amacını tamamlamış bir ürünün, endüstriyel 

işleme gerek duyulmadan, yine aynı amaçla kullanılması anlamına gelir. Ürün ömrünü 

tamamlayana kadar tekrar tekrar aynı hizmete amaç etmesi için sunulur. Bu geri kazanım türüne 

en iyi örnek içecek şişeleridir. Depozitolu ve depozitosuz olarak üretilen şişelerden depozitolu 

olanları, sadece temizleme işlemi uygulanarak tekrar kullanılır. 

3.3. Yeniden Kullanım (Repurposing): Geri kazandırılmak istenen atığın üretim amacından 

farklı bir amaçla kullanılması anlamına gelmektedir. Atığa önceki işlevinden farklı olarak yeni 

bir işlev kazandırılır. Fiziksel ve/veya kimyasal işlem uygulanıp, uygulanmayacağı atığın nasıl 
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işlevlendirileceğine bağlıdır. Yoğurt kovalarının saksı olarak kullanımı bir işlem 

gerektirmezken, pet şişelerden sokak hayvanlarına mama kabı yapılması için kesilmesi, yani 

fiziksel bir işlem yapılması gerekmektedir. 

3.4. İleri dönüşüm (Upcycling): Atığın herhangi bir endüstriyel işleme sokulmadan, tekrar 

enerji harcanmadan, atık olmadan önceki üründen daha değerli bir ürüne dönüştürülmesi 

işlemidir. Malzemenin değeri arttırılarak yeniden konumlandırılır. Bu özelliğiyle birlikte 

yeniden kullanımı da kapsamaktadır.  

Çalışmanın konusu gereği bir sonraki bölümde konu daha kapsamlı şekilde açıklanacaktır. 

3.5. Aşağı dönüşüm (Downcycling): İleri dönüşümün tersi olarak tanımlanabilir. Malzemenin 

değerini azaltarak yeniden konumlandırılmasıdır. Yırtık bir tshirtün penye ipe dönüştürülmesi 

örnek gösterilebilir. 

Bu çalışmada tanımı yapılan kavramlar birbirinden ayrılması zor, birbiriyle iç içe geçebilen ve 

anlam bakımından yakın kavramlardır. Bir kısmının yeni konulan tanımlar olduğu da göz önüne 

alındığında zamanla yeni tanımlar konulabilir, konulan tanımlar ise değişebilir. 

4. İLERİ DÖNÜŞÜM 

İleri dönüşüm oldukça yeni bir kavramdır. Alman mühendis Reiner Pilz tarafından ilk olarak 

1994 yılında kullanılmıştır. Salvo dergisindeki röportajında “Kullandığımız ürünlerin ömrünü 

uzatmak için çaba harcamalıyız” fikrini savunmuştur (Güner, 2019). 

“İleri dönüşüm, McDonough ve Braungart tarafından 2002 yılında yazılan ve ekolojik akıllı 

tasarım alanında öncü yayın olarak kabul edilen Beşikten Beşiğe (Cradle to Cradle) başlıklı 

kitapta ortaya atılan bir kavramdır. Yazarlar, ileri dönüşümün amacını geri dönüşümün 

ötesinde olabileceğine inanarak temiz hava, su ve toprağın gücü ile ekonomik olarak eşit, çok 

çeşitli, güvenli ve sağlıklı bir dünya olarak ifade etmişlerdir” (McDonough ve Braungart, 

2013). 

İleri dönüşüm ve geri dönüşüm çoğu zaman birbiri yerine kullanılan kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Oysa geri dönüşüm kısaca hammaddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek 

hammaddeye veya ürüne dönüştürülmesi anlamına gelir. “İleri dönüşüm, ise malzemenin 

tasarım yoluyla değerinin korunması ya da daha yüksek bir değer kazandırılmasını amaçlayan 

faaliyetlerdir” (Yıldırım, 2017). 

Geri dönüşüm için kaynak ve enerji tüketimi yapılması gerekir. İleri dönüşüm de ise kaynak ve 

enerji tüketimi yapılmaz. İleri dönüşümü diğer geri kazanım yöntemlerinden ayıran en büyük 

özelliği enerji tüketimine gerek duyulmadan uygulanabilmesidir. Özellikle sürdürülebilirlik 
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için oldukça önemli olan bu durum, kaynakların korunmasını sağlamakta ve atıkları da 

azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır. 

Endüstriyel bir işleme gerek duyulmaması, atığın yerinde değerlendirilmesini de mümkün 

kılmaktadır. İleri dönüşüm yönteminde atığın geri dönüşüm işlemindeki gibi toplanıp, 

ayrıştırılıp, tesislere taşınması söz konusu olmadığından, üretilen atık, üretildiği yerde geri 

kazandırılabilir. 

Her bölgenin ve toplumun ürettiği atıklar yaşam şekli, coğrafi koşul ve ekonomik kazanç 

sistemlerine göre değişiklik gösterir. Üretilen atıkların yerinde değerlendirme biçimi de 

atıkların değişikliğine göre faklılık gösterir. Her bölgenin ileri dönüştürme biçimi atıklarına 

bağlıdır. 

İleri dönüşüm atık tekrar tasarlanarak yeni bir ürün ortaya konmakta, bu yöntemle geri 

kazandırılmaktadır. “Geri dönüştürülen malzeme ise orijinaline göre daha düşük bir kalitede 

ya da bir takım kayıplarla geri kazanılmakta iken; ileri dönüşümde orijinal malzemenin tasarım 

yoluyla değerinin korunması ya da daha yüksek bir değer kazandırılması amaçlanmaktadır” 

(Çoruh, vd., 2018: 3208). 

İleri dönüşüm de tasarım fikri de önem kazanır. Atığa, önceki işlevinden daha yüksek bir değer 

kazandırmak tasarım ile mümkündür. 

İleri dönüşüm genellikle moda tasarımı alanında yapılmaktadır. Bugüne kadar üniversitelerde 

yapılan çalışmalar da bu fikri desteklemektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve denim markası 

Lee Cooper birlikte bir ‘ileri dönüşüm’ projesi gerçekleştirdiler. Proje kapsamında Lee Cooper 

markasına ait kartelalar ve atık kumaşlardan yastık ve minder kılıfları, kozmetik çantaları, 

anahtarlıklar yapılırken, mağazaların soyunma kabinleri için de perdeler dikildi. 

Şekil 2: Lee Cooper Türkiye ve İTÜ                           Şekil 3: Lee Cooper Türkiye ve İTÜ 

İleri Dönüşüm Koleksiyonundan Çanta                       İleri Dönüşüm Koleksiyonundan Kalemlik 
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Bilgi Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü öğrencileri de 2020 yılında teması İleri dönüşüm 

olan bir sergi düzenlediler. Bu serginin ilhamını ise dünyaca ünlü tasarımcı olan Jean Paul 

Gaultier’in 80/81 Sonbahar-Kış koleksiyonundan aldıklarını belirttiler. 

Jean Paul Gaultier, giysilerde sürdürülebilir ve sosyal açıdan bilinçli bir yaklaşıma odaklanmak 

istediğini söyleyerek ilk ‘ileri dönüşüme’ adanmış koleksiyonu hazırladı. Bu koleksiyonda ise 

kullanılmış kot pantolonları, eski kıyafetleri ve ikinci el malzemeleri kullandı. 

5. ÜRÜN TASARIMINDA İLERİ DÖNÜŞÜM 

Dünyaca ünlü markalar ‘ileri dönüşüme’ dikkat çekebilmek için çeşitli projeler yürütüyor.  Bu 

markalar arasında büyük çoğunluğu ise içecek firmaları oluşturuyor. Özellikle kullan-at veya 

tek kullanımlık şişelerin içinde bulunan içecekler çok tüketildiği için ortaya çıkan atık miktarı 

da oldukça fazla oluyor.  

Tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu atık yığını önlenemez bir duruma geldi. Öyle ki 

okyanuslarda biriken bu tür atıklar yeni bir kıta olarak nitelendirilmeye başlandı. Şu anda Atlas 

Okyanusu’nun ortasında, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir çöp adası 

bulunuyor ve bu  yapay ada popüler çevrelerce 7.Kıta olarak adlandırılıyor. Oluşum nedeni 

sadece insan faaliyetleri olan ada, her geçen gün insanların oluşturduğu yeni atıklarla büyümeye 

devam ediyor. 7.Kıta hem deniz canlılarına zarar veriyor, hem de okyanustan ekonomik kazanç 

sağlayarak hayatlarını sürdüren insanları olumsuz yönde etkiliyor. Bu yığınlardan yenileri ise 

diğer okyanuslarda oluşmaya devam ediyor. 

Durum bu kadar ciddiyken geri kazanım, özellikle de yeni bir kaynak gerektirmeden yapılabilen 

‘ileri dönüşümün’ yaygınlaşması büyük önem  taşıyor. Ürünlerini plastik şişelerde sunan 

firmalar ise bu durumun önüne geçmek ve bu konudaki bilinci arttırmak amacıyla çeşitli 

tasarımlar yaparak, ürünlerini bu tasarımlarla satışa sunuyorlar. 

En ilgi çekici projelerden biri Cola Cola’nın ‘İkinci Yaşam’(2nd Lives) projesidir.  “Projede 

plastik içecek şişelerinin çeşitli amaçlarla yeniden kullanımını sağlamak için çok çeşitli 

kapaklar tasarlandı. İkinci yaşam nesnelerinin çoğu, orijinal içecek şişesinden daha yüksek 

parasal değere sahip” (Bridgens, vd., 2018: 145). 

Yapılan kapak tasarımlarıyla plastik içecek şişeleri su tabancasına, baloncuk makinesine, boya 

fırçasına, sprey şişesine, sabunluğa ve sos şişelerine dönüşebiliyor. Burada yapılan ‘ileri 

dönüşüm’ tasarımları, ürünü kullananlar yerine fikir vermek amacıyla tasarımcılar tarafından 

yapılmıştır. Ayrıca çeşitli işlevler yüklenen kapaklar da birer endüstriyel ürün sayılabilir. 
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Önemli olan ise kullanıcıya çeşitli kullanılmış parçaları birleştirerek, yeni ürünler üretebilme 

fikrini aşılayabilmektir. 

Şekil 4: Coca Cola ‘2nd Lives’ Projesi İle Üretilen Tasarım Kapaklar 

 

Günlük hayatımızda bizim de en çok tükettiğimiz içecek şişeleri, ‘ileri dönüşümün’ en çok 

sağlanması gereken atıklardandır. Hem atık miktarının fazlalığı hem de kolay şekil alabilmesi 

sebebiyle İleri dönüşümü kolay olan ürünler arasında da pet şişeler başta gelmektedir. Atığın 

üretildiği yere göre, o yerin ihtiyaçlarına uygun şekilde ‘ileri dönüşüm’ sağlanabilir. Örnek 

verecek olursak: 

- Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bir bölgede yaşıyorsak, pet şişeleri keserek veya boşluk 

açarak mama ve su kabı yapabiliriz. Kullanım ömrünü tamamlamış damacana gibi daha büyük 

boyutlu atıklar ise kedilere yuva olacak şekilde dönüştürülebilir. 

- Bitki ve/veya çiçek yetiştiriciliği ile ilgileniyorsak, pet şişeleri keserek saksı yapabileceğimiz 

gibi, şişelerin kapaklarına delik açarak sulama amacıyla da kullanabiliriz.  Aynı büyük pet 

şişeler kompost yapımı için de kullanılabilir. 

- Üniversite kampüslerinde ise pet şişeler rendelenerek, yine atık kumaşlardan yapılan bir 

minder kılıfının içine doldurulabilir ve öğrencilere atıklardan açık havada kullanacakları 

oturma elemanları tasarlanabilir. 

- Güzel sanatlar fakültelerinde pet şişeler kesilerek boya kapları ve fırçalar için kalemlikler 

yapılabilir. Aynı şekilde fırça temizliği ve boya karıştırma paleti olarak da kullanılabilir. 
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- Farklı renklerden çeşitli şekilde kesilen pet şişelerden aydınlatma elemanları yapılabilir. 

- Değişik boyutlardaki pet şişeler düzenleyici olarak kullanılabilir. 

- Tasarım atölyelerinde öğrenciler maket malzemesi olarak kullanabilir. 

Fikirleri verilen ürünlerin ileri dönüştürülmüş hali, aynı işlevlere sahip yeni satın alınacak bir 

üründen çok daha az maliyetli olacaktır. Bir pet şişe fiyatına, bir çok ürüne sahip olunabilme 

potansiyeli ‘ileri dönüşüm’ ile mümkün kılınmakta ve aynı zamanda tüketim azaltılmaktadır. 

Yukarıda fikirleri verilen ürünlerin ne şekilde hayata geçirileceği, ‘ileri dönüşümü’ yapan 

kişinin hayal gücüne, kişisel zevkine, el becerisine ve estetik kaygısına göre değişiklik 

gösterebilir. Herkesin kendi estetik anlayışına göre ortaya koyduğu ürün, kişiye özel olarak 

tanımlanabilir. Bu özellik ise tasarımda oldukça önemlidir. 

İleri dönüşüm örnekleri tehlikesiz olarak uygulanabileceği için, özelikle çocuk aktivitelerinde 

kullanılarak, yeni oyuncaklar yapılabilir ve çocuklarda erken yaşta geri kazanım bilinci 

kazandırılabilir. Bunun yanında, malzemeler dönüştürülürken sağlık ve hijyen kuralları 

atlanmamalıdır. Yumurta viyolleri (salmonella), tuvalet kağıtları yeniden kullanım için uygun 

olamayabilir. 

SONUÇ 

Bugüne kadarki insan faaliyetleri sonucunda yeryüzündeki atık miktarı yok edilemez duruma 

gelmiştir. Yaşanılabilir bir dünya için bu atıklara, yeni atıkların eklenmemesi gerekir. İnsanların 

tüketim alışkanlıkları aynı şekilde devam ettiği için, atık üretimi de önlenememektedir. 

Önlenemeyen atık üretiminin geri kazanım yöntemleriyle azaltılması mümkündür.  

Geri dönüşüm yapılabilmesi için atık ve geri dönüşüm tesislerine ihtiyaç vardır. Tesislerin 

kurulması ve işletilmesi yüksek maliyetli olduğu gibi, enerji kullanımı da gerektirmektedir. 

Geri dönüşüm, yeni üretimden daha az enerjiye ihtiyaç duysa da kaynak tüketimine neden olur. 

Yenilenemez kaynakların yeryüzünde azalması da yeni geri kazanım yöntemlerini gündeme 

getirmiştir. Bu yöntemlerden ‘ileri dönüşüm’, kaynak tüketimi gerektirmeksizin, atığa önceki 

işlevinden daha yüksek değer kazandırmasıyla diğerlerinden (yeniden kullanım, tekrar 

kullanım ve aşağı dönüşüm) ayrılır. 

İleri dönüşümün başka bir avantajı ise atığın üretildiği yerde dönüştürülmesine imkan 

sağlamasıdır. İleri dönüşümde, geri dönüşümde olduğu gibi atığın toplanıp, ayrıştırılması 

gerekmez. Böylece her bölge kendi ürettiği atığı dönüştürme şansına sahip olur. 
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Oldukça yeni bir kavram olan ‘ileri dönüşüm’ üzerine araştırmalar ve çalışmalar hızlanarak 

devam etmektedir. Her geçen gün yeni ‘ileri dönüşüm’ fikirleri ve tasarımları ortaya 

çıkmaktadır. İleri dönüşüm yapan tüketici sayısı arttıkça, tasarım fikirleri de artış gösterecektir. 

İleri dönüşüm, insanlara kişiye özel tasarım yapma fırsatı tanır. Estetik açıdan bireylerin kendi 

beğenisine göre bir ürün ortaya koymalarını sağlarken, finansal olarak tasarruf yapmalarına 

yardımcı olur. Ekolojik olarak da doğayı koruyarak sürdürülebilirliği destekler. 

Bütün bu özellikleri düşünüldüğünde ‘ileri dönüşümün’ yapılması için bireylerin 

bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.  
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