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ÖNSÖZ 

Ülkemizde yükseköğrenim içinde önemli bir paya sahip olan meslek 

yüksekokullarının sayısı giderek artmaktadır. Meslek yüksekokullarında gerek sosyal 

bilimler gerekse teknik bilimler alanında açılan bölümler, iş hayatına ara eleman 

yetiştirme misyonunu taşımaktadır. Bununla birlikte, meslek yüksekokullarının, öğretim 

elemanlarının yapmış olduğu bilimsel araştırmalar yoluyla bilgiyi üreterek yayma 

konusunda aktif bir rolü bulunmaktadır. Meslek yüksekokullarında çalışan 

akademisyenlerin ders verme faaliyetinin yanı sıra akademik gelişimi için de çaba 

göstermesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini arttıracaktır. Bu bağlamda 

akademisyenlerin seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katılarak, bilgi ve 

birikimlerini paylaşması önem arz etmektedir. Bu kongre, meslek yüksekokulunda 

çalışan akademisyenlerin bir araya getirilerek, farklı görüşlerin ve araştırmaların 

değerlendirilmesi ve disiplinler arası kaynaşmanın sağlanması fikrinden hareketle ortaya 

çıkmıştır.  

Bu yıl ilki düzenlenecek olan kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, ilgi ve 

desteklerini esirgemeyen kurum ve şahıslara teşekkür eder, kongremizin başarılı 

geçmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesini dilerim. 

 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI 

           Kongre Koordinatörü 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUNUŞ 

1. Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), 

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu öncülüğü ve ev sahipliğiyle 

22-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çaycuma 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü’nde 

gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, sosyal ve teknik bilimlere yönelik disiplinler 

arası bilgilerin ve deneyimlerin ortak bir platformda paylaşılmasının yanı sıra eğitim 

sistemi ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve mevcut sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerinin getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kongre yürütme kurulunun 

oluşturulmasının ardından bildiri alanları belirlenmiştir. Meslek yüksekokullarında 

bulunan bölüm ve program adları çerçevesinde 22 farklı bildiri alanı seçilmiştir. Sosyal 

bilimler alanında bildirilerin yoğun olarak gönderildiği kongrede, özellikle yönetim ve 

organizasyon alanındaki bildiriler öne çıkmaktadır. Kongremize gönderilen tüm 

bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiş, toplam 54 adet bildirinin 

kongremizde sunulması ve bildiriler kitabında basılması uygun bulunmuştur.  

Kongre sürecindeki katkılarından dolayı bilim kurulu üyeleri, yürütme kurulu 

üyeleri, oturum başkanları ve katılımcılar başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve 

şahıslara teşekkür ederim. Kongremizin önemli bir başlangıç oluşturmasını, bilimsel 

katkılar sağlamasını ve gelecek yıllarda da düzenlenerek sürekliliğinin olmasını diler, 

saygılarımı sunarım. 

 

                                                                                        Yrd. Doç. Dr. Nermin ÇELİK 

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı  
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BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 

ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ VE BEKLENTİLERİ: ARDAHAN SOSYAL 

BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Y. Murat KIZILKAYA 

Ardahan Üniversitesi 

muratkizilkaya@ardahan.edu.tr 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın temel amacı Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı özelinde; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 

öğrencilerinin profilini incelemek, aldıkları eğitimden hareketle beklentilerini ortaya koyabilmektir. Bu 

amaçla Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 

öğrencilerine yönelik bir anket yapılarak, öğrencilere ilişkin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel veriler 

elde edilmiş, öğrencilerin aldıkları eğitim sonrasına ilişkin beklentileri ortaya konulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Öğrenci Profili,  

Alan Kodu: A1 

 

OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM 

STUDENT PROFILE AND EXPECTATIONS: EXAMPLE OF SOCIAL 

SCIENCES COLLEGE ARDAHAN 

Abstract 

The main objective of this study is to review the profiles of students in Office Management and 

Executive Assistance Programme specific to Ardahan University, Ardahan Social Sciences Vocational 

School, Office Management and Executive Assistance Programme and to reveal their expectations with 

reference to their education. Hence, socio-economic and sociocultural datas related to the students were 

acquired and their expectations regarding after education they had were revealed by conducting a survey 

for the students in Office Management and Executive Assistance Programme. 
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Giriş 

Hızla gelişmekte olan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılama da 

Meslek Yüksekokulları en büyük paya sahip olan kurumlardır. Üniversitelerin bünyesinde mesleki ve 

teknik eğitim sisteminin en önemli aşamalarından birini oluşturan meslek yüksekokulları sanayi, ticaret 

ve hizmet sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş (Şahin ve Fındık,2008: 68-78) 

olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü 

yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren yükseköğretim kurumudur”  şeklinde 

tanımlanmıştır (Özsoy, 2007: 20-22). 

Çeşitli iş kollarında mesleki eğitim vererek nitelikli insan gücü yetiştiren Meslek Yüksekokulları 

(Davras ve Bulgan, 2012: 227-235), ülkenin gereksinimine uyan nitelikli yetişmiş iş gücü sağlamaktadır 
(Kılıç ve diğerleri, 2007: 292). 

Kanun her ne kadar ara insan gücü yetiştirmek amacıyla MYO’ların kurulduğunu ifade etse de 

günümüzde MYO’dan mezun olan öğrencilerin, büyük bir kısmı, başta Açık Öğretim Fakültesi 

vasıtasıyla olmak üzere; dikey geçiş sınavlarıyla eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine 

tamamlayabilmektedirler. Bu yüzden günümüzde öğrenciler MYO’ları sadece nitelikli ara eleman olmak 

için gerekli eğitimlerin alınacakları yer olarak görmemekte, lisans eğitimine giden bir ara yol olarak tercih 

edebilmektedirler. 
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Teknoloji alanında hızlı değişim ve rekabet ortamı iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını 

arttırmıştır. Çağdaş eğitim sisteminin amacı; değişime açık, yaratıcı, nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan 

bireyler yetiştirmektir (Yılmaz, 2007), meslek yüksekokulları bu sistemin dışında düşünülemez. 

Ekonominin talep ettiği nitelikte eleman yetiştirilmesinde basta yükseköğretim sisteminin önemli bir 

unsuru olan meslek yüksekokullarına önemli görevler düşmektedir (Şenses 2007: 5).    

Kalkınmakta olan ülkelerde, yetişmiş insan gücü yanında ara elemanlara da ihtiyaç duyulmakta 

olup, ülkemizde bu görevi meslek yüksekokulları üstlenmiş bulunmaktadır (Akyurt, 2009: 185). 

Öğrencilere verilecek olan mesleki eğitimde, iş dünyasının ihtiyacı doğrultusunda sektör ile uyumlu 

müfredatlar hazırlanmalıdır. Nitelikli ara eleman yetiştirme esnasında, endüstriyel ihtiyaçlar 

doğrultusunda müfredatların oluşturulmasına, gelişen yeni standartlara paralel olarak yeniliklerin 

uygulanmasına, evrensel normları esas alan öğrenme ve öğretme tekniklerinin gözetildiği, uluslararası 
diploma denkliklerinin kabul gördüğü bir boyutta olmasına da dikkat etmek gerekmektedir. 

Üniversite yaşamı gençler için yeni bir başlangıç dönemidir (Erdoğan ve diğerleri, 2005: 486). 

Üniversiteler eğitim ve hizmet politikaları ile programlarını geliştirirken, öğrencilerinin özelliklerini ve 

gereksinimlerini ne kadar iyi ve doğru bilirlerse o ölçüde başarılı olma olanağına sahip olurlar. Bu 

bağlamda Meslek Yüksekokulları’nda verilen eğitimin etkinliğini arttırabilmek için öğrencilerinin 

profilleri ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olmanın önemi yadsınamaz.  

1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin profillerini ve beklentilerini ortaya koyabilmek, 

çıkan sonuçlardan hareketle eğitim kalitesi ve etkinliğini arttırabilmek için öneriler sunmaktır.  

1.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışmanın evrenini Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda 2013-2014 akademik yılında okuyan birinci ve ikinci 

sınıf öğrenciler oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin profillerini ve beklentilerini ortaya çıkarmak ve var olan durumu ortaya koymak 

amacıyla betimsel istatistik kullanılmıştır.  

Çalışmada veri toplama tekniği olarak ise anket uygulaması yapılmış, 2013-2014 akademik yılında 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında okuyan toplam 135 öğrenciden 118 öğrenciye, 20 

sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Sekiz anketin sonucu eksik ve/veya tutarsız sonuçlar nedeniyle 

ayıklanmış, analize dahil edilmemiştir. Araştırma verileri SPSS ile değerlendirilerek, yüzde ve frekans 

analizi yapılmıştır. 

2. Bulgular 

Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Programı öğrencilerinden 

110 kişi ile yapılan anket sonuçları ve yüzdeleri aşağıda tablolar halinde ifade edilerek açıklanmıştır. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımı   

 Sayı % 

Cinsiyet Kız 

Erkek 

58 

52 

53 

47 

Yaş  19 ve altı 

20 – 22 

23 – 25  

25 üstü 

12 

72 

16 

10 

11 

65 

14 

10 

 

Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Programı’nda okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımları; %53’ü kadın, %47’si erkek şeklindedir.  
Öğrencilerin %11’i 19 yaş ve altındayken, %10’u 25 yaşın üstündedir. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı 

(%65’i) 20-22 yaş grubundadır. 
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Tablo 2. Öğrencilerin okudukları sınıfa göre dağılımı   

 Sayı % 

Birinci Sınıf 

İkinci Sınıf 

53 

57 

48 

52 

  

2013-2014 eğitim – öğretim yılında öğrencilerin %48’i birinci sınıfta, %52’si ise ikinci sınıfta 
öğrenimlerine devam etmektedir. 

 

Tablo 3. Öğrencilerin doğdukları yere göre dağılımı   

 Sayı % 

Köy 

İlçe 

İl 

Büyükşehir  

26 

47 

26 

11 

24 

43 

24 

10 

Öğrencilerin doğdukları yere göre dağılımları ele alındığında; %24’ünün köyde, %43’ünün 

ilçede, %24’ünün ilde, %10’unun ise büyükşehirde doğduğu görülmüştür. 

Tablo 4. Öğrencilerin ailelerinin ve kendilerinin (ailelerinin yolladıkları harçlık) gelir durumuna göre 

dağılımı  

 Sayı % 

Ailelerin aylık 

geliri  

0 – 500  

501 – 1000 

1001 – 1500 

1501 – 2000 

2001 ve üstü 

19 

42 

21 

13 

15 

17 

38 

19 

12 

14 

Öğrencilerin 

aylık geliri 

0 – 250 

251 – 500  

501 – 750  

751 ve üstü 

50 

48 

9 

3 

45 

44 

8 

3 

 Öğrencilerin ailelerinin; %17’sinin aylık 0-500 lira, %38’inin 501-1000 lira, %19’unun 1001-

1500 lira, %12’sinin 1501-2000 lira, %14’ünün ise 2001 lira ve üstü gelire sahip olduğu saptanmıştır.  

 Öğrencilerin kendi gelirlerinin ne kadar olduğu sorulduğunda; %45’inin 250 lira altında, 

%44’ünün 251-500, %8’inin 501-750, %3’ünün ise 751 liranın üstünde gelire sahip olduğu görülmüştür. 
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Tablo 5. Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu 

 Sayı % 

ANNE Okuryazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul  

Lise 

Üniversite 

45 

33 

15 

17 

- 

41 

30 

14 

15 

- 

BABA Okuryazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul  

Lise 

Üniversite 

9 

55 

7 

21 

18 

8 

50 

6 

20 

16 

  

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumları incelendiğinde karşılaşılan tablo şu şekildedir. 

Annelerinin; %41’i okuryazar değil, %30’u ilkokul mezunu, %14’ü ortaokul mezunu, %15’i lise 

mezunudur. Öğrencilerimizden hiçbirinin annesi üniversite eğitimi almamıştır. Babalarının ise; %8’i 

okuryazar değil, %50’si ilkokul mezunu, %6’sı ortaokul mezunu, %20’si lise mezunu ve %16’sı 
üniversite mezunudur. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Üniversitede okuma nedenleri    

 Sayı % 
Ki-kare 

değeri 

İyi bir iş sahibi olabilmek 

Çok para kazanabilmek 

Aile (çevre) baskısı 

Statü sahibi olabilmek 

Sosyalleşme 

64 

3 

6 

37 

- 

58 

3 

5 

34 

- 

18,39 

  

Öğrencilerin üniversitede okuma nedenleri; %58 iyi bir işe sahip olmak, %34 statü sahibi 

olabilmek, %5 aile ve çevre baskısı, %3 ile çok para kazanabilmek olarak sıralanmıştır.  

Ayrıca 0,05 anlamlılık düzeyi için yapılan ki-kare testine göre; öğrencilerin cinsiyetleriyle 

üniversite okuma nedenleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
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Tablo 7. Öğrencilerin iş seçiminde dikkat edeceği hususlar 

 Sayı % 
Ki-kare 

değeri 

Parasının iyi olması 

Sosyal güvencesinin olması 

Kariyer imkânının olması 

Rahat olması 

Fark etmez 

14 

29 

48 

14 

5 

13 

26 

44 

13 

4 

31,43 

Öğrencilere iş seçiminde nelere dikkat edecekleri sorulduğunda; %13 parasının iyi olması, %26 

sosyal güvencesinin olması, %44 kariyer imkanının olması, %13 işin rahat olması cevaplarını verirken 
%4’ü iş seçiminde herhangi bir niteliğe önem vermemeyi tercih etmektedir.  

Ayrıca 0,05 anlamlılık düzeyi için yapılan ki-kare testine göre; öğrencilerin cinsiyetleriyle iş 

seçiminde dikkat edecekleri hususlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Tablo 8. Öğrencilerin okudukları bölüme ve beklentilerine ilişkin düşünceleri 

 Sayı % 

Bu bölümü isteyerek seçtim? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum  

 

66 

36 

4 

- 

4 

 

60 

32 

4 

- 

4 

Gelecekte okuduğum bölümle ilgili bir işte çalışmak istiyorum? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum  

 

79 

27 

4 

- 

- 

 

71 

25 

4 

- 

- 

Aldığım eğitim nedeniyle gelecekten umutluyum? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

26 

42 

39 

3 

- 

 

24 

38 

35 

3 

- 

Aldığım eğitimi yeterli buluyorum? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

21 

42 

25 

13 

9 

 

20 

38 

23 

11 

8 
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Aldığım eğitim nedeniyle iyi bir iş bulabileceğim? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

20 

32 

35 

13 

10 

18 

30 

32 

11 

9 

Bu bölümde okumasam yine de iyi bir iş bulabilirdim? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

24 

17 

24 

32 

13 

 

22 

16 

22 

29 

11 

Aldığım eğitim sayesinde iyi bir gelire sahip olacağım? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

16 

45 

36 

14 

- 

 

14 

41 

32 

13 

- 

Aldığım eğitimin hayatımın dönüm noktası olacağını 

düşünüyorum? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

33 

43 

33 

11 

- 

 

30 

40 

30 

10 

- 

Aldığım eğitimin kişisel ve kültürel açıdan bana çok şey katacağını 

düşünüyorum? 

                          Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

45 

46 

14 

5 

- 

 

41 

42 

13 

4 

- 

Aldığım eğitim sayesinde dört yıllık lisans eğitimine adım 

atacağımı düşünüyorum?              

                         Kesinlikle Katılıyorum  

                          Kısmen Katılıyorum  

                          Kararsızım 

                          Kısmen Katılmıyorum  

                          Kesinlikle Katılmıyorum 

 

 

63 

18 

27 

- 

2 

 

 

57 

16 

25 

- 

2 
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Öğrencilerin okudukları bölüme ve beklentilerine ilişkin alınan yanıtlar şu şekilde özetlenebilir: 

Öğrencilere bölümlerini isteyerek seçip seçmedikleri sorulduğunda; %60’ı kesinlikle 

katılıyorum, %32’si kısmen katılıyorum derken sadece %4’ü kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. 

Öğrencilere gelecekte okudukları bölümle ilgili bir işte çalışıp isteyip istemedikleri 

sorulduğunda; %71’i kesinlikle katılıyorum, %25’i katılıyorum derken %4’ü kararsız olduğunu ifade 

etmiştir. 

Öğrencilere aldıkları eğitim nedeniyle gelecekten umutlu olup olmadıkları sorulduğunda; %24’ü 

kesinlikle katıldığını, %38’i kısmen katıldıklarını, %35’i kararsız olduklarını, %3’ü ise kısmen 

katılmadıklarını ifade etmiştir. 

Öğrencilere aldıkları eğitimi yeterli bulup bulmadıkları sorulduğunda alınan yanıtlar şu şekildedir; 

%20’si kesinlikle katılıyorum, %38’i kısmen katılıyorum, %23’ü kararsızım, %11’i kısmen 
katılmıyorum, %8’i ise katılmıyorum. 

Öğrencilere aldıkları eğitim nedeniyle iyi bir iş bulup bulamayacakları sorulduğunda; %18’i 

kesinlikle katıldıklarını, %30’u kısmen katıldıkları, %32’si kararsız olduklarını, %11’i kısmen 

katılmadıklarını, %9’u kesinlikle katılmadıklarını ifade etmiştir. 

Öğrencilere bu bölümde okumasalar yine de iyi bir iş bulup bulamayacakları sorulduğunda; 

%22’si kesinlikle katılıyorum, %16’sı kısmen katılıyorum, %22’si kararsızım, %29’u kısmen 

katılmıyorum, %11’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. 

Öğrencilere aldıkları eğitim sayesinde iyi bir gelire sahip olup olamayacakları sorulduğunda; 

%14’ü kesinlikle katıldıklarını, %41’i kısmen katıldıklarını, %32’si kararsız olduklarını, %13’ü kısmen 

katılmadıklarını ifade etmiştir. 

Öğrencilere aldıkları eğitimin hayatlarının dönüm noktası olup olmadığı sorulduğunda; %30’u 
kesinlikle katıldıklarını, %40’ı kısmen katıldıklarını, %30’unun kararsız oldukları, %10’unun ise kısmen 

katılmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilere aldıkları eğitimin kişisel ve kültürel açıdan onlara çok şey katıp katmadığı 

sorulduğunda; %41’i kesinlikle katıldıklarını, %42’si kısmen katıldıklarını, %13’ü karasız olduklarını, 

%4’ü kısmen katılmadıklarını ifade etmiştir. 

Öğrencilere aldıkları eğitimi dört yıllık lisans eğitimine geçiş için bir adım olarak görüp 

görmedikleri sorulduğunda; %57’si kesinlikle katıldıklarını, %16’sı kısmen katıldıklarını, %25’i kararsız 

olduklarını, %2’si ise kesinlikle katılmadıklarını ifade etmiştir. 

3. Sonuç 

Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Programı öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada; profil yapıları incelendiğinde, bölümde 
okuyan kadın öğrenci sayısıyla erkek öğrenci sayısının birbirine çok yakın olduğu ve öğrencilerin büyük 

bir kısmının 20-22 yaş grubunda olduğu görülmektedir.  

Öğrenciler genellikle alt ve orta gelir seviyesine sahip ailelerin çocuklarıdır ve büyük bir kısmı 

kırsalda yaşamaktadır. 

Ebeveynlerin eğimi açısında değerlendirildiğinde ebeveynlerin eğitim seviyesinin düşük olduğu 

görülmektedir. Özellikle öğrencilerini %41’inin annesinin okuryazar olmaması ve hiçbir öğrencinin 

annesinin üniversite mezunu olmaması çarpıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrenciler genellikle üniversite okumayı iyi bir is sahibi olabilmek için tercih etmektedir. İş 

seçiminde ise kariyer imkanına özen göstereceklerini ifade etmektedirler. 

Yapılan çalışma öğrencilerin okudukları bölümü isteyerek seçtiklerini ve eğitimleri nedeniyle 

olumlu beklentilere sahip olduklarını göstermektedir.  

Sonuç olarak zaman zaman yapılacak olan profil ve beklentileri ölçmeye yönelik çalışmalarla 
öğrenciler daha yakından tanınmış olacaktır. Öğrencilerin beklentileri göz önüne alınarak müfredatlar 

hazırlanıp hem bölüm daha cazip hale getirilebilecek hem de verilen eğitimin etkinliği had safhaya 

çıkarılabilecektir.    
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BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 

ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI VE İSTİHDAM KAYGILARI 
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Özet 

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları; kamu ve özel sektör 

işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere 

nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yükseköğretim programlarıdır. Bu programın 

amacı; iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek büro yöneticisi, büro yönetimi uzmanı, yönetici asistanı 

gibi uzman iş gücü yetiştirmektir. Bu çalışmanın amacı; bölüm öğrencilerinin kariyer planlaması 

yaparken taşıdıkları istihdam kaygısının nedenlerini tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri 

getirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Kariyer Planlama, İstihdam. 
Alan Kodu: A1 

 

THE CAREER PLANNING AND EMPLOYMENT ANXITIES OF THE 

STUDENTS OF THE PROGRAM OF THE OFFICE MANAGEMENT AND 

EXECUTIVE ASSISTANTSHIP 

Abstract 

Office Management and Secretarial Programs which providing pre-licensing education are two-

year higher education program that purposes office and clerical work to contribute to the training of 
qualified manpower to engage in the public and private sector enterprises. The purpose of this program 
is to educate the specailized labor  like office manager, office management specialist, administrative 

assistant in the new century. The purpose of this study is to identify the employment concerns of the 

students of this programme and to bring proposal suggestions to these concerns.  

Key Words: Office Management, Executive Assistant, Career Planning, Employment. 

 

1. Giriş 

Türkiye’de meslek yüksek okullarının kuruluş amaçlarının sanayiye ve istihdama ara eleman 

kazandırmak olduğu bilinir. Bununla birlikte ülkemizdeki meslek yüksek okullarında verilen mesleki ve 

teknik eğitimin birçok alt unsur sebebi ile yetersiz olduğu da bilinen bir gerçektir  (Çakıroğlu, 2007:2). 

Ülkemizde özellikle KOBİ’lerin kalifiye ara elemana olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, meslek yüksek okullarında mevcut Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
programı öğrencilerinin ders aşamasından mezun oluncaya kadar taşıdıkları kariyer ve istihdam 

kaygılarını ele almak, bu kaygıların sebeplerini araştırmak ve öğrencilere yol gösterici çözüm önerileri 

sunmaktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde kavramsal çerçeve ele alınmaktadır. Diğer bölümünde; 

programa dair bilgi verilmekte ve uygulama bölümünde de Kocaeli Üniversitesi’nin en büyük meslek 

yüksek okulu olan Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’nun  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı 

öğrencileri ile yapılan anket çalışması ve bu anketin sonuçları yer almaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Aytaç’a göre kariyer, “bireyin iş yaşamında bulunduğu pozisyonlar, bu pozisyonlarla ilgili tutum ve 

davranışları ile yaptığı işleri içerir” (Aktaran Erdoğmuş, 2003:14). 

Kariyer, meslekte ilerleme, istenilen hedefe ulaşma anlamına gelmektedir (Seçer, 2013:2). 

Gutteridge’ye göre kariyer planlama ise, “Bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate aldığı, 

bunlara uygun maçlar belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreç”tir. Diğer bir 

tanıma göre kariyer planlama, bireyin kendisi, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar, yaptığı seçimler ve 
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bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemek ve belli kariyer hedeflerine ulaştıracak 

iş, eğitim ve ilgili gelişim programlarını planlamaktan oluşan bir süreçtir (Aktaran Erdoğmuş, 2003:14). 

Kariyer planlama, bireyin, meslek, örgüt, iş atamaları ve kendini değerle ile ilgili olarak bilinçli bir 

şekilde yaptığı seçimleri kapsar (Erdoğmuş, 2003: 15). Gutteridge&Hutcheson’a göre bu faaliyetler, 

kendi kendine ilgi ve kabiliyetlerin değerlendirilmesi, kariyer fırsatlarının incelenmesi ve uygulama planı 

ile birlikte bir strateji oluşturma olarak sıralanabilir ( Aktaran Erdoğmuş, 2003: 15). 

Kısaca, kariyer planlama, bireyin kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi değerlendirerek, iş yaşamı 

ile ilgili hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaştıracak faaliyetleri planlamasıdır (Erdoğmuş, 2003:15). 

İstihdam, belirli bir bedel (ücret, kar gibi) karşılığı olarak piyasa ile olan ilişkiyi ifade eder 

(Gündoğan ve Biçerli, 2008:7).  İstihdam kaygısı ise, işsizlik kaygısı, iş bulamama kaygısıdır. 

3. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları; kamu ve özel sektör 

işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere 

nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yükseköğretim programlarıdır. Programın amacı; 

sekreterlik teknikleri bilgilerinin verilmesi ve bu konuda beceri sağlanması, büro işlerinin veriminin 

arttırılması, büro örgütünün planlanması, büro donanımı ve bürolarda kullanılan makineler, dosyalama ve 

arşivleme, iş yazıları, iletişim teknikleri gibi konularda beceri kazandırmaktır (Tutar ve Diğerleri, 

2004:36). 

Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimiyle, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini 

karşılayabilecek büro yöneticisi, yönetici sekreteri gibi nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Örgütsel yapı içerisinde sekreterlik ve günümüz ismiyle de yönetici asistanlığı, kurumsal hedeflere 

ulaşmayı ve verimi arttırmayı amaç edinen meslek haline gelmiş olup, bu durum sekreterlik mesleğinin 
eğitim ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu ihtiyaç önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarında 

büro yönetimi ve yönetici asistanlığı eğitimini öne çıkarmış, böylelikle adı geçen programdan eğitim 

alarak mezun olanların becerili ara iş gücü açığını doldurması hedeflenmiştir (Çakıroğlu, 2007:11). 

Bu programdan mezun olanlar, meslek elemanı unvanı alırlar. Bu unvan teknikerliğe denk 

sayılmaktadır. Ayrıca mezun olanlar diledikleri takdirde, dikey geçiş sınavı ile Gazi Üniversitesi’nde 

bulunan Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümü ile üniversitelerin Halkla İlişkiler bölümlerine geçiş 

yapabilmektedir. 

Mezun olan öğrenciler, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek kamu dairelerinde iş bulabilecekleri 

gibi, özel sektördeki büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde de çalışma imkanına sahip olur. Özellikle 

yabancı dilini geliştiren mezunlar diğerlerinden bir adım daha önde iş bulma imkanına sahip olur. 

4. Uygulama Araştırması 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı, ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı eğitimi almakta olan 

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kariyer planlamaları ve okudukları 

bölümle ilgili mezun olduktan sonrası için oluşan istihdam kaygılarını belirlemektir. Mezun öğrencilerin, 

istihdam kaygıları meslek yüksek okullarının geleceği açısında, kariyer planlamaları da ara eleman 

arayışındaki Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler açısından dikkate alınması gereken hususlardır. 

Araştırmanın evreni, Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’na bağlı Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı programında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 203 öğrenciden 

oluşmaktadır. Bu evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış, araştırma günü okulda bulunan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 119 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket 

yöntemi uygulanmıştır. Ankette İstanbul Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nin Kariyer Beklentisi 

ölçeğinden faydalanılmıştır.  

 Araştırma bir durum değerlendirmesi yapmayı ve mevcut durumu ortaya koymayı amaçladığı 

için veriler yüzdesel olarak derlenmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur. Bu tabloların ışığında bazı 

sonuçlara ulaşılmış bu sonuçlar da çözüm önerileri konusunda alt yapı oluşturmuştur. 
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4.2. Araştırmanın Bulguları 

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli M.Y.O.’nun Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’nde 

okumakta olan 119 öğrencinin anket sorularına vermiş oldukları yanıtların frekans tabloları aşağıdaki 

gibidir: 

Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Dağılımı Frekans % 

Kadın 86 72,27 

Erkek 33 27,73 

Toplam 119 100 

Sınıfa Göre Dağılım Frekans % 

1. Sınıf 51 42,86 

2. Sınıf 68 57,14 

Toplam 119 100 

İkamet Edilen Şehir Frekans % 

İzmit 28 23,53 

İstanbul 39 32,77 

Diğer(Yalova, Sakarya, v.b.) 91 76,47 

Toplam 119 100 

Yaş Dağılımı Frekans % 

16-19 28 23,53 

20-25 91 76,47 

26-31 - - 

32- - - 

Toplam 119 100 

 

Ankete katılan öğrencilerin % 72,27’ si kadın ve % 27,73’ü erkektir. Ankete katılan öğrencilerin % 

42,86’sı 1.sınıfta, % 57,14’ü ise 2. sınıfta okumaktadır. Ankete katılan öğrencilerin %23,53’ü İzmitlidir 

ve İzmit’te ikamet etmektedir. %32077’si İstanbulludur ve bunların bir kısmı okul sebebi ile İzmit’te 

ikamet etmekte geri kalan kısmı ise İstanbul’dan her gün servis aracılı ile okuluna gelip gitmektedir. 

%76,47’si de başka illerden gelmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin %23,53’ü 16 ile 19 yaş aralığında 

bulunmaktadır. %76,47’si 20 ile 25 yaş arası öğrencilerden oluşmaktadır. 25 yaşın üzerinde öğrenci 

bulunmamaktadır.  

 

Tablo 2. Öğrencilerin Bölüm İle İlgili Düşüncelerine Göre Dağılımı 

İstenilen Bölümde Okuyor Olma Frekans % 

Evet 11 9,24 

Hayır 77 64,71 

Kısmen 31 26,05 

Toplam 119 100 

Büro Yönetimi Programını Yeniden Seçme Frekans % 

Evet 24 20,17 

Hayır 87 73,11 

Kararsızım 8 6,72 

Toplam 119 100 

Büro Yönetimi’ni Seçme Nedenleri Frekans % 

Aile Baskısı 4 3.48 

Lisede Aynı Bölümü Okumak 38 33.04 
Tesadüfen, açıkta kalmamak v.s. 26 22.61 

Bilinçli Seçim 45 39.13 

Yaşadığı Şehirden Çıkmak 2 1.74 

Toplam 115 100 
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Ankete katılan öğrencilerin %9,24’ü hayalini kurduğu bölümde okuduğunu söylemiştir. 

%64,71’i istediği bölümde okumamaktadır. Öğrencilerin  %26,05’i kısmen de olsa okuduğu bölümün 

hayal ettiği bölüm olduğunu düşünmektedir. Öğrencilere okudukları bölümü seçme nedenleri sorulmuş; 

%39,13’ü bilerek ve isteyerek seçtiğini, %33,04’ü lisede aynı bölümü okuduğu için seçtiğini, %22,61’i 

tesadüfen ve açıkta kalmamak için, %3,48’i aile baskısı sebebi ile %1,74’ü de yaşadığı şehirden çıkmak 

olduğu için Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nı seçtiklerini belirtmiştir. Bunun üzerine 

ankete katılan öğrencilere yeniden üniversite sınavına girdikleri durumda tekrar aynı bölümü seçme 

durumları sorulduğunda; %73,11’i asla tekrar bu bölümü seçmeyeceğini, %20,17’si tekrar bu bölümü 

seçeceğini ve %6,72’si ise seçip seçmemede kararsız olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin İş/İş Bulma Düşüncelerine Yönelik Düşüncelere Göre Dağılımı 

İş Beklentileri Frekans % 

Yüksek Maaş 21 24,14 

Kariyer Yapabilme 50 57,47 

Huzurlu Bir Ortam 15 17,24 

Diğer 1 1,15 
Toplam 87 100 

İş Ararken Öncelik Verilecek Sektör Frekans % 

Kamu 86 72,27 

Özel 28 23,53 

Sivil Toplum Kuruluşları 2 1,68 

Diğer 3 2,52 

Toplam 119 100 

İş Bulamama Durumunda Öncelikli Plan Frekans % 

Eğitime Devam Etmek 74 62,18 

Yurt Dışına Gitmek 4 3,36 

Kendi İşini Kurmak 7 5,88 

Askere Gitmek (Erkekler İçin) 8 6,72 

Henüz Bir Planı Olmamak 7 5,88 

Böyle Bir Problem Olmayacağını Düşünmek 17 14,29 

Diğer 2 1,68 
Toplam 119 100 

Ankete katılan öğrencilerin %24,14’ü aradıkları işten yüksek maaş beklentisi olduğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin %57,47’si kariyer yapabilme imkanı sunan bir iş arayışı içinde olduklarını 

belirtmiştir. Öğrencilerin %17, 24’ü huzurlu bir çalışma ortamı beklentisi içindedir. Ankete katılanların 

%1,15’i aradıkları işten başka beklentileri olduğunu belirtmektedir. Ankete katılan öğrencilerin %72,27’si 
kamu sektöründe, %23,53’ü özel sektörde, %1,68’i STK’larda ve %2,52’si diğer başka alanlarda 

çalışmak istediklerini belirtmektedir. Ankete katılan öğrencilere mezun olduktan sonra iş bulamamaları 

durumunda gelecekle ilgili planları sorulduğunda; %62,18’i eğitimlerine devam etmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %14,29’u böyle bir problem olmayacağını yani mezuniyetlerinden sonra iş 

bulabileceklerini düşünmektedir. Öğrencilerin %3,36’sı yurt dışına gitmeyi, %5,88’i kendi işini kurmayı, 

%6,72’si askere gitmeyi, %5,88’i henüz plan yapmadığını ve %1,68’i evlenmeyi planladığını belirtmiştir.  

Tablo 4. Öğrencilerin Kariyer Danışmanlığı İle İlgili Düşüncelerine Göre Dağılımı 

Kariyer Danışmanlığına Duyulan İhtiyaç Frekans % 

Evet 37 31,10 
Hayır 40 33,61 
Bazen 42 35,29 
Toplam 119 100 

Kariyer Danışmanlığında Çözümlenecek Problemler Frekans % 

Gelecek Kaygısı 66 55,46 
Aile Problemleri 9 7,56 
İş Problemleri 34 28,57 
Diğer 10 8,41 
Toplam 119 100 
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Ankete katılan öğrencilerin, %31,10’u kariyer danışmanlığına ihtiyaç duymakta, %33,61’i buna 

ihtiyaç duymamaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilere kariyer danışmanlığı almaları durumunda hangi 

problemleri çözümlemek istediği sorulmuş; %55,46’sı gelecek kaygısı problemini, %7,56’sı aile 

problemlerini, %28,57’si iş problemlerini ve %8,41’i diğer problemlerini çözüme kavuşturmak 

konusunda destek almak istediklerini belirtmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Üniversiteleri İle İlgili Görüşlerine Göre Dağılımı 

Üniversitenin Fırsat Tanıma Durumu Frekans % 

Evet 3 2,52 

Hayır 60 50,42 

Kararsızım 56 47,06 

Toplam 119 100 

Üniversitenin Kariyer Gelişimi İçin Öğrencileri 

Cesaretlendirmesi 

Frekans % 

Evet 9 7,56 

Hayır 58 48,74 

Kısmen 52 43,70 
Toplam 119 100 

Akademik Anlamda Yeterlilik Frekans % 

Evet 18 15,13 

Hayır 69 57,98 

Kararsızım 32 26,89 

Toplam 119 100 

 

Ankete katılan öğrencilere üniversitelerinin kendilerine en iyiyi yapmak için fırsat 

tanıması/tanımaması hususu sorulduğunda öğrencilerin %2,52’si fırsat tanındığını, %50,42’si 

tanınmadığını ve %47,06’sı bu konuda kararsız kaldığını belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilere 

üniversitelerinin kariyer gelişimi için kendilerini cesaretlendirme konusu sorulduğunda; %48,74’ü 

cesaretlendirilmediklerini, %7,56’sı cesaretlendirildiklerini ve %43,70’i kısmen cesaretlendirildiklerini 

belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %15,13’ü mezun olduktan sonra akademik anlamda yeterli 

olacağını düşünmekte, %57,98’i ise yetersiz olacağını düşünmektedir.  

 Araştırmanın sonuçlarından da görüldüğü üzere; Büro Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı 

Programı’nda eğitim görenlerin öğrencilerin çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Toplumda genel bir 

kanı olarak nedense bu bölüm mezunlarının bayan olması gerektiği görüşü yaygındır. Bölümü bilerek ve 
isteyerek seçen erkek öğrencilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Bu görünürde olmayan ancak var olan 

kanı gereği oluşan cinsiyet arımı sebebi ile bu bölümden mezun olan erkek öğrencilerin büyük bir bölümü 

gelecekte bu işi yapmayı düşünmemektedir. Bu noktada öğrencilere mesleğin tarihinde erkekler 

tarafından icra edildiği, bölümün sadece sekreterlik mesleği değil büro yönetimi ile de ilgili olduğu 

hatırlatılabilinir. 

 Araştırmanın sonuçlarından bir diğer bulgu da öğrencilerin yarıdan fazlasının istediği bölümde 

okumadığıdır. Bu çok ciddi bir durumdur. Öğrenciler liseden mezun olurken bilinçsiz bir tercih ile 

okudukları bölümü seçmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu aile baskısı ve lisede aynı bölümü okuma gibi 

sebeplerle bölümü tercih etmiştir. Diğer bir dikkate alınması gereken husus ise öğrencilerin neredeyse 

dörtte üçü tekrar sınava girecekler olsalar bu bölümü asla seçmemeyi düşünmektedir. Oysa ki bölümün 

mezuniyetten sonra istihdam edilme şansı çok yüksek olan bir M.Y.O. programıdır. Bu noktada, 
öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce sağlıklı bir rehberlik hizmeti alması gerektiği görülmektedir. 

Öğrencilere bölümün istihdam edilirliği oranının yüksek olduğu anlatılmalıdır. 

 Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da; mezun olduktan sonra öğrencilerin büyük bir 

bölümünün kamuda çalışmayı istemeleridir. Hatta bu istek sebebi ile programı tercih eden öğrenciler de 

vardır. Bu sevindirici bir durumdur. Öğrencilerin kariyer planlaması yaptıklarının bir göstergesidir. Buna 

rağmen nedense büyük bir çoğunluğu kariyer danışmanlığına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir. Yine 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mezuniyetlerinden sonra kariyer yapma konusunu önemsediklerini ve 

bu sebeple ön lisans olan mezuniyetlerini eğitimlerine devam ederek lisansa tamamlamak istediklerini 

belirtmiştir. 
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Öğrencilerin yarıdan fazlası gelecekle ilgili kaygı taşımaktadır. Bu çalışma, belki gelecekte 

M.Y.O. öğrencilerinden başlanıp tüm üniversite öğrencilere kendi okulları bünyesinde bir kaygı analizi 

yapılması hususuna ışık tutabilir. 

Araştırmanın son bulgusu da; öğrencilerin yine büyük bir bölümünün üniversitelerinin 

kendilerine kariyer danışmanlığı anlamında pek katkısı bulunmadığı inancıdır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Kariyer planlama ve kariyer seçimi ile ilgili atılan adımlar üniversite öğrencileri için önem 

taşımaktadır. Söz konusu olan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri olduğunda bu konu sadece öğrencileri 

değil ara eleman arayışında olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geleceğini de etkilemektedir. Bu 

noktada on yedi yaşında liseden yeni mezun olmuş bir gencin geleceği ile ilgili vereceği karar zincirleme 

bir reaksiyon ile toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alacaktır. Bu sebeple öğrencilere daha üniversite 
ve bölüm seçim aşamasında sağlıklı bir rehberlik hizmeti verilmelidir. 

Meslek Yüksek Okulları’nın en büyük sorunlarından birisi son yıllarda geçilen sınavsız geçiş 

sistemidir. Bu sistem, öğrencilerin bilinçsiz bir seçimle üniversiteye girmelerine sebep olmaktadır.  

Ayrıca öğrenciler sınavsız, gayret göstermeden üniversiteye girdikleri için lise öğrencisi olma halini 

üzerlerinden atamamaktadırlar. İstemeye istemeye seçtikleri bölümü okumak onların gelecekle ilgili 

duydukları kaygılarını arttırmaktadır.  

Meslek Yüksek Okulları bölümlerinden istihdam edilebilme şansı yüksek programlardan birisi Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programıdır. Bu programa yapılan araştırma ışığında meslek yüksek 

okulları ile ilgili bir genelleme yaparak şu çözüm önerileri sunulabilir: 

 Her üniversite kendi akademik personeli içerisinden tüm birimlere bir “Öğrenci Koçu” 

atamalıdır. Son dönemde çeşitli alanlarda koçluklarla ilgili bilgi sahibi olmaktayız. İsteyen 
personel, eğitimini almak suretiyle bu görevle görevlendirilebilir. 

 Üniversiteler kendi bünyelerinde bir kariyer danışmanlığı platformu oluşturmalı, bu platform 

sadece merkez/ana kampüste değil tüm birimlerde şubeleşme şeklinde bir organizasyona sahip 

olmalıdır ki öğrenciler kolaylıkla erişebilsin. 

 Özellikle M.Y.O. öğrencilerinin ön lisans program okumaları sebebi ile kendilerini lisans 

programı öğrencilerine göre istihdam açısından şanssız hissetmesi duygu durumu 

değiştirilmelidir. Bu noktada okulun bulunduğu il/ilçe Sanayi Odaları ile işbirliğine girilip 

öğrencilerin istihdam edilebilme şansı yükseltilebilinir. Hem de KOBİ’lerin de ara eleman 

ihtiyacı bir nebze olsun karşılanmış olur. 

 M.Y.O. öğrencilerine sıklıkla kendi bölümleri ile ilgili alanında uzman kişilerin üniversite 

bünyesinde deneyimlerini paylaşabileceği bir platform oluşturulabilir. Böylelikle öğrencinin 
zihnindeki gelecek kaygısı azaltılmış ve gelecekte nerede ve kim olacağı konusu zihninde az da 

olsa tasvir edilmiş olunur. 

 Son olarak da, öğrencilerin eğitimlerine devam etmek ve dikey geçiş sınavı v.s. gibi konularla 

ilgili öğrencilerin üniversiteden sonraki eğitimi ile ilgili danışmanlık alabileceği bir merkez 

oluşturulabilir. Gerekirse bu merkez kariyer danışmanlığı platformuna da bağlanabilir. 

 

Ülke ekonomimizin %99,5 lik bir kısmını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Yüksek oranda ara eleman 

istihdam eden birimler olarak KOBİ’lerin ülke ekonomisinde bu denli büyük bir orana sahip olması bu 

ara eleman ihtiyacına cevap verecek olan M.Y.O.’ların ve bu okullardan mezun olan/olacak öğrencilerin  

önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, M.Y.O.’lar fiziki ve sosyal açıdan 

desteklenmeli, bu okullardan mezun olacak öğrencilere de kariyer konusunda her türlü destek 
verilmelidir. 
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Özet 

Sekreterlerin beş sorumluluk düzeyleri vardır. Bunları bir piramidin basamağı gibi 

düşündüğümüzde en üst basamağı yani beşinci sorumluluk düzeyini yönetici asistanları oluşturur. 

Yönetici asistanları yöneticisinin bilgisi ve belirlediği konular dahilinde inisiyatif alarak karar 

verebilirler. Etkili ve doğru kararlar verebilmek için üst düzey düşünme becerilerine sahip olmak gerekir. 

Üstbiliş ise normal bilişsel stratejilerin daha üstünde daha ötesindeki bilişsel stratejileri ifade eder. 

Çalışmamızdaki amacımız Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerinin üstbiliş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelemektir. 
Öğrencilere Üstbiliş Etkinlik Ölçeği kullanılarak toplanan veriler SPSS programı vasıtasıyla Bağımsız t 

testi ve ANOVA yöntemleriyle analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Üstbiliş 

Alan Kodu: A1 

 

AN INVESTIGATION OF THE METACOGNITIVE LEVELS OF OFFICE 

MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANTSHIP PROGRAM 

STUDENTS  

Abstract 

A secretary has five levels of responsibilities. When we think of these responsibilities as steps of a 

pyramid, executive assistants constitute the top step; that is the fifth level of responsibilities. Taking 
initiative and keeping their administrators informed, executive assistants can make decisions within the 

scope of issues determined by their administrators. In order to make effective and correct decisions, it is 

necessary to have higher-order thinking skills. Metacognition refers to cognitive strategies higher than 

and beyond the normal cognitive strategies.  The purpose of our study is to investigate the metacognitive 

levels of Office Management and Executive Assistantship Program students at Mustafa Kemal University 

with regards to various variables. A Metacognitive Activity Scale was administered to students as a data 

collection instrument and the data obtained were analyzed through independent t-tests and ANOVA on 

SPSS.  

Key words: Office Management, Executive Assistantship, Metacognition  

 1.Giriş 

Soğuk savaşların sona ermesi ve sanayi devriminden sonra nüfusun ve kentleşmenin hızla 

artması ile birlikte esnaf ve zanaatkarların pek bir önemi kalmamakla birlikte fabrika ve işletme gibi 

büyük işletmelerin sayısı gün geçtikçe artmakta bu durum büro çalışanlarının sayısının artmasına neden 

olmaktadır (Tengilimoğlu ve Çıtak, 2003:1). 

mailto:karakuyuakin@gmail.com
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Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bir işletmedeki bütün büro hizmetlerini yürüten idari 

faaliyetler bütünüdür (Topaloğlu ve Koç, 2003: 44). Tabi bunun yanında, büro yönetimi ve yönetici 

asistanlığını sadece bir büroda yürütülen basit bir yönetsel faaliyet olarak düşünmemeli aksine çağın 

gerektirdiği teknolojik ve yönetsel yöntemleri en iyi şekilde kullanabilme kapasitesine sahip vasıflı 

meslek elemanlarıdır (Duman, Çöğürcü, Çakmak ve Atay, 2011: 47). 

Sekreterlerin görev yükümlülükleri bakımından literatürde beş sorumluluk düzeyi bulunmakta 

olup bu düzeyleri bir piramidin basamakları gibi düşündüğümüzde en üst basamakta yani beşinci düzeyde 

yönetici asistanları bulunur. Yönetici asistanları diğer sekreterlik düzeylerine göre yöneticinin bilgisi, izni 

ve yöneticinin belirlediği bazı konular dahilinde yönetici adına karar verme yetkisine sahiptirler. Karar 

verme ise zor ve karmaşık sorumluluk gerektiren bir olaydır. Karar verirken dikkat edilmesi gereken 

noktalardan biri de dengeleri koruyabilmektir. Etkili ve doğru kararlar verebilmek için üst düzey düşünme 
yani üstbilişsel becerilere sahip olmak gerekir. 

Bilgi, doğası incelenmeden kullanılabilecek hazır bir araç olarak düşünülemez. Bu nedenle 

bilmenin bilinmesi, insan aklını durmadan karıştıran, sürekli hata ve yanılsama riskleriyle karsılaşmaya 

hazırlık işlevi görebilecek öncelikli bir gereklilik olarak görülmelidir. Söz konusu olan, her zihni, 

bilinçlilik için verilen yaşamsal mücadelede donatmaktır (Morin, 2003). Bu amaçla, gözlem yapma 

etkinliklerinin, kendini gözlemekten; eleştirilerin ise, kendini eleştirmekten ayrılmaması gerekmektedir. 

Bu, kendini bilmenin gerekliliğidir (Kuçuradi, 2003). 

Üstbiliş, 1976 yılında Flavell tarafından çocukların ileri bellek yetenekleri konusundaki 

çalışmasında üstbellek (metamemory) terimini kullanmasıyla literatüre kazandırılmıştır. “Üstbiliş, bir 

kişinin kendi bilişsel süreçleri ile ilgili bilgi ve onlarla ilgili bir şeyi veya çıktılarını ele almasıdır 

(örneğin, bilgi ya da verinin öğrenme ile ilgili özellikleri). Üstbiliş aktif izlemeyi ve birbirini izleyen 
düzenlemeyi ve bu süreçlerin bilişsel nesneler veya veri bağlamında uyumunu ele almaktadır.”(Flavell, 

1976:232). (Senemoğlu2003:340) ise Bilişi herhangi bir şeyin farkında olma ve anlama üstbiliş ise, 

herhangi bir şeyi öğrenme, anlama ve bunlarla birlikte öğrendiği şeyi nasıl öğrendiğinin farkında olması 

olarak açıklamaktadır. Üstbilis stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanılması aşamalarında; örgencilerin ön 

bilgilerinden yola çıkılarak yeni öğrenilecek bilgilere temel oluşturulur. Bilgilerin islenmesinde ve 

kalıcılığının sağlanmasında örgencilerin bilinçli olmaları ve bilgi isleme süreçleri hakkında bilgilenmeleri 

gerekmektedir (Sen, 2003). 

 Okuduğunu anlama çalışmaları gibi okullarda gerekli görülen üstbiliş becerisi günümüzde de 

önemini göstermektedir. Son eğilimler okuma sırasındaki motivasyon süreci ve bilişin üstbilişi fark 

etmesindeki rolü üzerinde durmaktadır. Okuduğunu anlama sürecinde öğrencinin kullandığı okuma 

stratejileri, üstbiliş ve üstbilişsel farkındalık oldukça önemlidir (Öztürk, 2012:2). 

Etkin öğrenme üstbilişin gereklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin öğrenme 

süreçlerini kontrol etmelerine ve bu süreçler hakkında geri besleme yapmalarına fırsat sağlayacak öğretim 

ortamlarının oluşturulması etkin öğrenmeyi sağlar (Toney, 2000: 1). Etkin öğrenme oldukça fazla 

imkânları olan öğretim yöntemlerinden birisidir. Etkin öğrenme, öğrenenleri kendi öğrenme süreçlerinde 

birer etkin katılımcı olmaları için cesaretlendiren öğretim stratejileri için kullanılan genel bir terim olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Keith, 2005; Hesket ve Ivancic, 2002; Aktaran: Bourgeois, 2007: 1). 

Günümüz eğitim sisteminde öğrencilerden bilgiyi ezberlemekten ziyade bilgiye nasıl 

ulaşabileceğine, nasıl kullanabileceğine ve onu nasıl anlamlandırabileceğini bilmesi beklenmektedir. Bu 

ise ancak öğrencilerin bilgiyi kendi amaçlarına ulaştırabilmek için kullanabilme yani üstbiliş kontrollerine 

bağlıdır. 

 Eğer öğrenci; 

 Bu konu hakkında ne biliyorum (kendi öğrenme düzeyini test etme) ? 

 Bu konuyu öğrenmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyarım ? 

 Bu konuyu en etkili bir şekilde öğrenmek için nasıl bir plan yapmalıyım; nasıl bir yol 

izlemeliyim? 

 Plandaki aksaklıkları gidermek için yeniden nasıl gözden geçirip düzeltmeliyim? 

 Hata yaptığım taktirde hatamı nasıl bulmalıyım? 

 Bu işlemler sonucunda elde edeceğim ürün beklentime uygun mu? Uygun değilse 

planlamamı nasıl değiştirmeliyim? 
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Sorularını sorup cevaplayabiliyorsa kendi üstbilişsel kontrol bilgisinin göstergesidir.(Senemoğlu, 2003: 

340) 

Modern çalışmalarda üstbilişin iki ana başlıkta ele alındığı söylenebilir (Özsoy,2007: 14)   

 

 

Bu çalışmada büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencilerinin üstbilş becerilerinin bazı 

değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır.  

2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma alanyazında olan çalışmaların dışında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Bölümü öğrencilerinin üst biliş düzeylerini incelenmesi amaçlanmıştır. 

3.Araştırmanın Önemi 

Üstbiliş, 1976 yılında Flavell tarafından çocukların ileri bellek yetenekleri konusundaki 

çalışmasında üstbellek (metamemory) terimini kullanmasıyla literatüre kazandırılmıştır. Günümüzde 

öğrenciler bilgiyi ezberlemek ve ne amaçla kullanıldığını bilememekten ziyade bilginin ne anlama 

geldiğini, nasıl kullanılıp ifade edildiğini bilmek durumundadırlar. Bu çalışma öğrencilerin üst bilişlerini 

arttırmakla birlikte derste kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçiminde de bilgi vermek için önemlidir. 

4.Varsayımlar 

1-Veri toplama aracı olarak en uygun ölçme aracı üst biliş değerlendirme ölçeği varsayılmaktadır.           

2-Veri ölçme aracı kullanılırken ahketi işaretleyen katılımcılar samimi görüşlerini yansıtmışlardır.           

3- Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.              

5.Sınırlılıklar 

1-Uygulama 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans programı 

öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.          

 2-Veri toplam aracındaki 27 madde ile sınırlıdır. 

6.Yöntem 

6.1. Araştırmanın Yöntemi 

 Bu araştırmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi, geçmişte veya halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). 
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6.2. Evren-Örneklem 

Araştırma evrenini Meslek Yüksekokullarında okuyan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırma örneklemini ise Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencilerinin, üstbiliş düzeylerinin incelenmesine katılan 

öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 116 öğrenci katılmıştır. 

6.3.Veri Toplama Aracı 

 Orjinali Cooper, Urena ve Stevens (2008) tarafından geliştirilen ölçeği Türkçeye Tüysüz, 

Karakuyu ve Bilgin (2008) uyarlamışlardır. Ölçek Türkçeye çevrildikten sonra İngilizce çevirisinin 

yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla İngilizce Öğretmenliği bölümündeki bir öğretim üyesine, 

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğunu belirlemek amacıyla da Türkçe Öğretmenliği bölümündeki bir 
öğretim üyesine kontrol ettirilmişlerdir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısını 0.783 olarak hesaplamışlardır. 

6.4.Verilerin analizi 

Öğrencilerden toplana veriler SPSS programı vasıtasıyla Bağımsız t testi ve Tek yönlü varyans 

analiz (ANOVA) yöntemleriyle analiz edilmiştir. 

6.5.Veri Toplama Süreci 

Uygulanacak olan anket Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerine herhangi 

bir ders zamanı seçilip uygulatılmıştır. Derste dağıtılan anket formunu cevaplamaları için belli bir süre 

verildikten sonra yine aynı yolla toplanmıştır. Örneklem olarak alınan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak anket uygulaması yapmak için daha önceden bilgi verilmediğinden her iki 

sınıfta da öğrencilerin çok az bir kısmı derse gelmedikleri için öğrencilerin tümüne ulaşılamamıştır. 

7.Bulgular ve Yorumlar 

Bulgular alt problemler olan; 

1-Öğrenci cinsiyetine göre, 

2-Birinci ve ikinci sınıf olma durumuna göre, 

3-Birinci veya ikinci öğretim olma durumuna göre, 

4-Yaşa göre, 

5-Lise mezuniyetinin türüne göre,  

üst bilişlerin etki eden değişkenlere  göre yorumlar bulunmaktadır. Bulgular karşılaştırma şeklinde 

sunulmaktadır. 

Tablo 1. Erkek ve Bayan Öğrencilerin Üstbiliş Anket Puanlarının Karşılaştırılması 

                                                                                                                                                           .     

Değişken                   Aritmetik Ort.            Standart Sapma             t                         DF                     P    

ÜSTBİLİŞ 

       Erkek                        97,27                       14,21                     -1,770                   114                    0,090* 

       Bayan                      101,49                      11,48                                                                                                                                                                            

N=116; *p>0,05   

Tablo 1. de görüldüğü gibi erkek öğrencilerin Üstbiliş anketinden aldıkları puanların ortalamaları 

97,27 ve standart sapma değeri 14,21 iken, bayan öğrencilerin Üstbiliş anketinden aldıkları puanların 

ortalamaları  101,49 ve standart sapma değeri 11,48 dir. Bağımsız t-testi sonuçları, öğrencilerin cinsiyet 

değişkenine göre üstbiliş anketinden aldıkları puanların arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığını göstermektedir (t(116)= -1,770,  p>0,05). 
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Tablo 2. Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerin Üstbiliş Anket Puanlarının Karşılaştırılması 

                                                                                                                                                           .     

Değişken                     Aritmetik Ort.         Standart Sapma               t                      DF                     P    

ÜSTBİLİŞ 

      1.Sınıf                        97,07                       13,072                    -2,168                114                    0,032* 

      2.Sınıf                      102,17                      12,181                                                                                                                                                                      

N=116; *p<0,05   

Tablo 2. de görüldüğü gibi 1.sınıf öğrencilerin Üstbiliş anketinden aldıkları puanların ortalamaları 

97,07 ve standart sapma değeri 13,072 iken, 2.sınıf öğrencilerin Üstbiliş anketinden aldıkları puanların 

ortalamaları 102,17 ve standart sapma değeri 12,181 dir. Bağımsız t-testi sonuçları, öğrencilerin sınıf 

değişkenine göre üstbiliş anketinden aldıkları puanların arasında istatiksel olarak 2. Sınıf öğrencilerinin 

lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (t(116)= -2,168,  p<0,05). 

 

Tablo 3. Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Öğrencilerinin Üstbiliş Anket Puanlarının 

Karşılaştırılması 

                                                                                                                                                           .     

Değişken                       Aritmetik Ort.       Standart Sapma             t                        DF                     P    

ÜSTBİLİŞ 

       1.Öğretim                   99,83                       13,03                   0,105                   114                    0,916* 

      2.Öğretim                   99,58                       12,70                                                                                                                                                                     

N=116; *p>0,05   

Tablo 3. de görüldüğü gibi 1.Öğretim öğrencilerinin Üstbiliş anketinden aldıkları puanların 

ortalamaları 99,83 ve standart sapma değeri 13,03 iken, 2.Öğretim öğrencilerinin Üstbiliş anketinden 

aldıkları puanların ortalamaları 99,58 ve standart sapma değeri 12,70 dir. Bağımsız t-testi sonuçları, 

öğrencilerin öğrenim türü değişkenine göre üstbiliş anketinden aldıkları puanların arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (t(116)= 0,105 p>0,05). 

 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)Sonuçları 

                                                                                                                                                           .     

ÜSTBİLİŞ                              DF                       Ort.Karesi                        F                              P                 

 Gruplar arası                            3                          75,517                         0,453                       0,716* 

 Grup içi                                  112                        166,763                                                                      .                                                                                           

*p>0,05   

Tek yönlü varyans analiz (ANOVA) sonuçları,  öğrencilerin yaş değişkenlerine göre üstbiliş 

anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir (F(3, 112)= 0,453 p>0,05). 
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Tablo 5. Lise Mezuniyet Türü Değişkenine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)Sonuçları 

                                                                                                                                                           .     

ÜSTBİLİŞ                              DF                       Ort.Karesi                        F                              P                 

 Gruplar arası                            2                          12,910                         0,077                       0,926* 

 Grup içi                                  113                        167,064                                                                      .                                                                                           

*p>0,05   

Tek yönlü varyans analiz (ANOVA) sonuçları,  öğrencilerin lise mezuniyet türü değişkenlerine 

göre üstbiliş anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir (F(2, 113)= 0,077 p>0,05). 

Tablo 6. Genel Akademik Ortalama Değişkenine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA)Sonuçları 

                                                                                                                                                           .     

ÜSTBİLİŞ                              DF                       Ort.Karesi                        F                              P                 

 Gruplar arası                            3                          695,168                         4,629                       0,004* 

 Grup içi                                  112                        150,165                                                                      .                                                                                           

*p<0,05   

Tek yönlü varyans analiz (ANOVA) sonuçları,  öğrencilerin genel akademik ortalama 

değişkenlerine göre üstbiliş anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir fark olduğunu göstermektedir (F(3, 112)= 4,629 p<0,05). Bu farkın hangi grubun lehine olduğunu 

anlamak için post-hoc analiz yapılmış sonuçlar tablo 7 de verilmiştir. 

Tablo 7. Genel Akademik Ortalama Değişkenine Ait Post-Hoc. Analizi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

(I)                                          (J) Ortalamalar 

Farkı 

Standart Hata        P 

ÜST BİLİŞ 0,00- 2,00                   2,01- 2,50 

                                   2,51- 3,00 

                                   3,01- 3,50 
 

2,01- 2,50                   2,51- 3,00 

                                   3,01- 3,50 

 

2,51- 3,00                   3,01- 3,50 

       -3,77 

       -9,49 

      -15,35 
 

       -5,71 

      -11,58 

 

       -5,87 

      3,889 

      3,807 

      5,154 
 

       2,553 

       4,312 

 

       4,238 

    1,000 

     0,085 

     0,021* 
 

    0,163 

    0,050 

 

     1,000 

N:116, *p<0,05 

Tablo 7 de görüldüğü gibi Post-Hoc analiz sonuçlarına göre öğrencilerin üstbiliş anketinden 

aldıkları puanların ortalamaları arasında genel akademik ortalaması 3,01- 3,50 arasında olan öğrenciler 

lehine anlamlı bir fark vardır. 

8.Sonuç ve Öneriler 

Erkek ve bayan öğrencilerin üstbiliş anket puanlarının karşılaştırılmasına bakıldığında anlamlı 
bir fark görülmektedir. Bu durum bu bölümde okuyan öğrencilerin cinsiyete göre üst bilişlerinde farklılık 

olmadığının göstergesi niteliğindedir. 

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerin üstbiliş anket puanlarının karşılaştırılmasına bakıldığında 

puanlar arasında anlamlı bir farklılıktan bahsedilmektedir. Bu durum bölüme geldikten sonra aldığı 

derlerden, edindikleri bilgilerden ve geçirdikleri bir yıllık eğitimlerinin üstbilişlerine olumlu katkıları 

olduğu sonucuna ulaşılması sağlamaktadır. 
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Okudukları öğrenim türü(birinci ya da ikinci örgün) değişkenine bakıldığında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Bu durum bu bölüme gelirken ortala üst biliş becerilerinin eşit olma durumu 

ifade edebilmektedir. 

Aynı sınıfta olup da farklı yaşlarda olma durumunun bir anlamlı farklılığı olamamaktadır. 

Anlamlı farklılık bir üst sınıfa geçtiğine görülmektedir. Bu durum okulda aldıklarını eğitimin niteliliğini 

de gösteren bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrencilerin genel akademik ortalamalarının üstbiliş becerilerine etkisine bakıldığında olumlu 

bir durumdan  bahsedilmektedir.Post-Hoc sonuçlarına göre özellikle akademik ortalaması 3,01-3,50 

arasında olan öğrencilerin lehine sonuç çıkması, alınan eğitimin üst bilişlerine olumlu katkısı olduğu 

sonucuna ulaşmamızı gösterir. 

Öneri olarak; 

 Öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin üstbilişsel düşünme düzeylerini geliştirecek etkinlikler 

yapması tavsiye edilebilir. 

 Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin özellikle üst biliş düşünme becerisinin de yüksek 

çıkması farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini önermektedir. 

 Çeşitli değişkenlerin üstbiliş stratejilerine etkilerini araştıran çalışmalar yapılabilir. 

 Üstbiliş düşünme becerisi bu alanla sınırlı kalmayıp diğer alanlarda da durumun gösteren 
çalışmalara yer verilebilir. Bu durum faydalı sonuçları ortaya çıkarabilir. 
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Özet 

Çağrı merkezi birimlerinde çalışacak adayların konuşma becerilerini belirlemek, sektörde 

karşılaşılabilecek sorunları önlemek; sektördeki hizmetin ve verilen yükseköğretim eğitiminin kalitesini 

arttırmak açısından önemlidir. Araştırmanın amacı, çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma 

becerilerine dair özyeterlik algılarını tespit etmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış, veri 

toplamak için “Konuşma Becerileri Özyeterlik Algısı Anketi” uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı 

Merkezi Hizmetleri programı 1. sınıf öğrencileri (86 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; 
öğrencilerin nezaket kurallarına uygun, muhatabına saygılı, dinleyici odaklı konuşmada özyeterlik 

algılarının yüksek olduğu görülürken; öğrencilerin diksiyon, dilbilgisi, İstanbul Türkçesiyle konuşma, 

düzenli kitap okuma  konularında algılarının kısmen düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Konuşma Becerisi, Diksiyon, Özyeterlik. 

Alan Kodu: A2 

 

PERCEPTIONS OF SELF-SUFFICIENCY FOR SPEAKING ABILITIES OF 

STUDENTS OF CALL CENTER SERVICES: 

INSTANCE OF ÇAYCUMA VOCATIONAL SCHOOL 

 

Abstract 

It is important to determine the speaking abilities of candidates who will work at the units of call 

center, in terms of to prevent possible problems in that sector; to improve the quality of higher education 

and the service in the sector. The aim of this research is bringing out the perceptions of self-sufficiency 

about speaking abilities of candidates of call center workers. In this research, ‘’Questionnaire of 

perception of self-sufficiency for speaking abilities’’ has been applied to collect data and scanning model 

has been used. Working group of this research has been created by students of, the department of  call 

center services 2013-2014 school year, Bülent Ecevit University - Çaycuma Vocational  School (86 

students). As a result of this research, it has been found that students’ perceptions of self-sufficiency have 

partly low rates about diction, grammar, speaking in Turkish with İstanbul accent, reading a book 
regularly; while having high rates about being polite, being respecful to collocutor, and speaking 

listener-oriented.   

 Key Words: Program of Call Center Services, Speaking Ability, Diction, Self-sufficiency.  

 

1. Giriş  

Meslek seçimi hakkındaki ilk sorular; bireyde henüz okul öncesi dönemde çevre tarafından 
yöneltilen “Büyüyünce ne olacaksın?” sorularıyla uyanır. Birey, çeşitli sebeplerden belli mesleklere ilgi 

duyar. Kişilerin meslek seçimlerinde yetenekleri, ilgi alanları ve aldıkları eğitim belirleyici rol oynar. 

Eğitimin bir hizmeti de bireyin beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak; bu beceriler doğrultusunda bireyi 

meslek seçimine yönlendirmek olmalıdır. Aksi takdirde mesleğinde başarısız, işini sevmeyen insan 
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kitleleriyle karşılaşılmakta veya meslek sektöründe de işin işleyişi ile ilgili olmayan telafisi geçmişte olan 

birtakım sıkıntılarla baş etmek zorunda kalınmaktadır.  

Toplumda iyi bir iletişim becerisine sahip olan, kendisini doğru bir şekilde karşısındakine ifade 

edebilen bir birey, meslek hayatında başarılı bir insan olarak karşımıza çıkar. Bireylerin iletişim 

becerisine sahip olmasında ailesinden başlayarak, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar aldığı 

dersler ve kazandığı beceriler büyük öneme sahiptir. Yükseköğretime kadar genelde kazanımlarda yer 

verilen konuşma becerisi, yükseköğretimde derslerle öğrencilere aktarılmaktadır (Yağmur Şahin & Zorlu 

Kana, 2013: 52).  Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

Basın ve Yayıncılık, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi konuşma becerisinin ön planda olduğu bölümlerde 

bu dersler ayrı bir önem taşımaktadır. Çağrı merkezi hizmetleri programı öğrencilerinin, meslekleriyle 

neredeyse beraber algılanan konuşma becerileri açısından kendilerini nasıl gördüklerini bilmek; onlara 
eğitim hayatlarında yardımcı olabilecek birtakım tedbirler alınmasını sağlayacaktır. 

2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ve Konuşma Becerisi 

2.1. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı  

Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans programı 2 yıllık (4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Bu 

programın misyonu; kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro 

program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, yönetim ilke ve yöntemlerini benimseyen ve 

profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif 

kullanabilen, sorun çözebilen yüksek düzeyde çağrı merkezi elemanları ve geleceğin çağrı merkezi 

yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir (1). 

Türkiye’de ilki 2011 yılında açılmış olmakla birlikte şu an on altı üniversitede çağrı merkezi hizmetleri 

ön lisans programı bulunmaktadır. Bu üniversiteler şunlardır: Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 
Bitlis Eren Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Okan Üniversitesi (Örgün ve Uzaktan Eğitim), Süleyman 

Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 

Düzce Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi (Uzaktan Eğitim). 

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin görev alanları yönetici veya çağrı merkezi müşteri 

temsilcisi olarak bütün çağrı merkezi birimleridir. Programdan mezun olan Çağrı Merkezi Meslek 

Elemanları; 

 Özel sektördeki tüm firmaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir. 

 Emniyet,  sağlık, vergi gibi konularda faaliyette olan kamu sektörü çağrı merkezlerinde 

çalışabileceklerdir. 

 Özel ve kamu sektöründe faaliyette olan bankaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir. 

 Halkla ilişkiler ve iletişim görevleri ile birlikte yürütülen ve müşteri ile yüz yüze ya da telefon 

yolu ile bağ kurmayı gerektiren diğer görev ve pozisyonlarda da istihdam olanakları mevcuttur (3).  

Alanında yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bu programdan mezun olan 

öğrenciler, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının 

karşılanması hususunda öncelikli işgücü olacaktır. Çağrı merkezi hizmetleri programından mezun 

olan bireyler iş alanına atıldıklarında topluma belirli noktalarda yarar sağlayacaktır. Bu 

programın temel yararlarını şu şekilde maddelemek mümkündür:  

 Organizasyon ile müşteriler arasında köprü görevi görür 

 Müşteri sadakatinin artmasına etkide bulunur 

 İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlanır 

 Düzenli ve sürekli veri akışına olanak tanır 

 Pazarlama faaliyetlerinin etkinleşmesine imkân tanır 

 Ürün ve hizmet iyileştirmeleri için geri bekleme sağlar 

 Maliyetlere olumlu etki eder, verimlilik artar 

 Self servis hizmetlerin kullanılmasına destek olur 

 Gelir yaratmak için kullanılır, gelir artışına etki eder 

 Müşteri memnuniyetini arttırır 

 Şirket imajına olumlu katkıda bulunur (4). 
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Mesleklerin icra edilmesinde birtakım beceriler daha belirleyici rol oynamaktadır. Bazı meslekler 

için elzem bir durum gerektirmeyen beceriler, bazıları içinse ilk ve en önemli şartlar arasında sayılabilir. 

Çağrı merkezi hizmetleri elemanı denilince konuşma becerileri, diksiyon ilk akla gelen becerilerdendir. 

“İletişimi kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlamak” bu programın sağlaması gereken yararlar 

arasındadır. Nitekim bu sektördeki iş ilanlarına baktığımızda diksiyonu düzgün, çok iyi derecede 

konuşabilen, akıcı konuşma becerisine sahip hatta ses tonu güzel gibi birtakım ifade ya da koşulların söz 

konusu ilanların çoğunda yer aldığını görmek mümkündür. Dil becerilerinden konuşma-dinleme becerisi 

çağrı merkezi hizmetleri elemanları için önem arz eden ilk becerilerdendir. Öğrencilerimizin hayatın 

kritik ve zor anlarında sıkıntı içindeki insanlarla iletişime gireceği 112 acil çağrı merkezi gibi birimlerde 

de görev yapabileceği göz önüne alındığında bölüm öğrencilerinin dinleme ve konuşma becerilerini 

geliştirmiş olmalarının gerekliliği kaçınılmazdır. 

2.2. Konuşma Becerisi 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik olarak kabul edilen konuşma;  kişinin özel, iş, 

toplumsal hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İletişim denilince akla ilk konuşma becerisi gelir. 

Konuşma ile iletişim o kadar iç içe geçmiştir ki birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Konuşma 

becerisiyle ilgili çok fazla tanıma rastlamak mümkündür. Türk Dil Kurumunun internet kaynaklı Türkçe 

sözlüğünde, “Konuşmak işi”, “Görüşme, danışma, müzakere”, “Dinleyicilere bilim, sanat vb. konularda 

bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans” şekliyle yer almaktadır (2). Bireyin diğer insanlarla dil 

yoluyla kurduğu iletişimin bir boyutunu oluşturan konuşma, sözel olarak duygu ve düşünce alışverişidir. 

Bu bakımdan konuşma, bireyler arasında yaşantıların sözlü olarak paylaşılma sürecidir (İşcan, 2013: 4; 

Temizkan, 2013: 200). 

İş, eğitim ve özel hayatında insanın başarısını, büyük ölçüde etkileyen, yönlendiren faaliyet, 
bireyler ve birey-toplum arasında cereyan eden sözlü iletişim olarak adlandırabileceğimiz konuşma 

becerisidir.  İletişim ne kadar etkili, düzenli ve açık olursa başarı o oranda artar. Başarılı iletişimin 

anahtarı güzel konuşma, anlaşılır olma ve sesi etkili kullanmadır (İşcan, 2013: 5).   Konuşmanın, daha 

doğrusu iletişimin beş ögesi vardır: Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: 

Kaynak, konuşmayı başlatan; mesaj, söylenenler (işaret, ses, kelime, cümle); kanal, araç ve yöntemler 

(dil, beden); alıcı, dinleyici(ler); dönüt, dinleyenin mesajıdır. Bu ögelere göz teması, bedenin duruşu, yüz 

ifadeleri, ses tonu, zamanlama ve içerik eklenebilir. Böylece iletişim gerçekleşmiş olur (Arı, 2010: 154). 

Kişi, okula başladığında ana dilini rahatlıkla konuşabilir durumdadır. Ancak bireylerin ailelerinden 

ve çevrelerinden edindikleri konuşma becerisindeki eksiklikler ya da hatalar (tonlama, telaffuz, vurgu vb.) 

okulda belirli bir düzen içinde düzeltilerek konuşma becerisi geliştirilir. Konuşma becerisinin 

geliştirilmesi okul döneminde sistemli olarak yapılır (Karabay, 2005: 39). Ünalan, çocuğun okula 
başlarken getirdiği yetersizliklerin ve güçlüklerin (mahalli ağızla konuşma gibi) düzeltilmesinin zaman 

gerektirdiğini, öğretmenlerin bunu beş yıllık zamana yayması gerektiğini vurgulamıştır (Ünalan, 2001: 

111).   

Çocuğun ailesinden ve çevresinden edindiği dil becerilerinin sistemli olarak düzeltilmesi ve 

geliştirilmesine ilkokuldan başlayarak yükseköğretim de dâhil olmak üzere öğretilmesine devam edilir. 

Bireyden yükseköğretim eğitiminden sonra dil becerileriyle ilgili beklentilerin yüksek olması da 

normaldir. Özellikle dil becerilerinden konuşmayla icra edilecek mesleklerde bu beklenti daha da fazladır. 

Alanda birbirinin yerine kullanılan kavramlardan diğerleri; etkili ve güzel konuşma ile diksiyondur. 

Konuşma becerisiyle yerine getirilen bir görev alanı olan çağrı merkezi hizmetlerinde bu beceriyle 

kastedilen etkili ve güzel konuşma ile diksiyon becerileridir. 

2.3. Etkili Konuşma ve Diksiyon 

Etkili, doğru konuşma; insanın okul ve iş yaşamındaki başarı veya başarısızlığını belirleyen 
etmenler arasında yer almaktadır. Etkili konuşma, konuşmacı tarafından kodlanan her türlü  mesajın, 

konuşma ilkelerine uygun olarak ve dinleyicinin en üst düzeyde etkilenmesini sağlayacak şekilde karşı 

tarafa iletilmesiyle meydana gelmektedir (Temizyürek vd., 2007). Diksiyon; bir dilde, sözcüklerin dural 

anlamları ya da metin içinde kazandıkları içeriksel niteliklere göre, gerekli boğumlama, söyleyiş, soluk 

baskısı, bükümleme, şiddet, yükseklik, akış, tempo vb. içinde sesletilme becerisidir (Şahzâde, 2007: 88). 

Etkili konuşmada diksiyon yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Diksiyon fonetik 

bilgisine (seslerin çıkarılışı) ek olarak daha geniş bir kapsamda, ses organlarının sesleri doğru 

çıkarabilmeleri üzerine eğitilmelerine odaklanır.  Konuşma öncesinde alınan nefesle, nefesinizin 



26 
 

oluşturduğu seslerle ve bu seslerin ağzınızda şekillendirerek oluşturduğu kelimeler, kelimelere anlam 

yüklemek için oluşturduğunuz tonlamalar, vurgular diksiyonun çalışma alanıdır (İşcan, 2013: 60). 

Konuya hazırlık yapma ve anlatacaklarını planlama, seslendirme ve ton, diksiyon, konuşmanın 

açık olması, dinleyici grubunun tanınması ve üslup iyi bir konuşmanın ilkelerini teşkil eder (Temizyürek 

vd., 2007). Etkili bir konuşma;  konuşmanın zihinsel ve fiziksel unsurlarının uyum içinde olmasıyla 

mümkün olabilmektedir. Etkili bir konuşma için konuşmacının; kendine güven duyması, dinleyicilere 

güven vermesi ve onların dikkatini çekmesi, beden dilini etkili kullanması, ortama uygun giyinmesi;  

amaca hizmet eden bir konuşma yapması, konu birliğini sağlaması ve konuyu, uygun bir üslupla 

anlatması gerekmektedir (Çintaş Yıldız & Yavuz, 2012). Özetle; etkili ve güzel konuşma için diksiyonu 

kapsayan üst düzey bir konuşma becerisidir diyebiliriz. 

Topçuoğlu ve Özden’e (2012: 2) göre etkili ve güzel konuşma becerisine sahip olmayan bir kişinin 
konuşma becerisi tam anlamıyla gelişmiştir diyemeyiz. Etkili ve güzel konuşan biri: 

 Türkçenin bütün seslerini tanır ve bunları doğru seslendirir. 

 Sahip olduğu ses bilgisini etkili biçimde kullanır. 

 Türkçenin şekil ve cümle yapısına uygun akıcı ve anlaşılır biçimde konuşur. 

 Jest ve mimiklerle ifade edilen beden dilini etkili bir biçimde kullanır. 

 Küçük veya büyük kitleler karşısında konuşurken heyecanını denetlemesini bilir. 

 Kendisini etkili bir şekilde anlatır. 

 

Yapılan kaynak taramasının sonucunda (Aktaş & Gündüz,  2004:  265; Demirel, 2003: 96-98;  

Gündüz, 2007: 110-11;  Kuşçu, 2010: 51-62;  Okur, 2012: 44-46;  Yaman,  2004:  13-14;  Yıldız,  2008:  
156-161) etkili iletişimi engelleyen konuşma yetersizlikleri şu şekilde tespit edilmiştir: 

Sesleri çıkartamamak, Sesleri titretmek, Sesleri uzatmak, Sesini ayarlayamamak, Ses değiştirmek, 

Ağız içinde konuşmak, Vurgu ve tonlama bozuklukları yapmak, Yersiz duraklar yapmak, Nefesi 

ayarlayamamak, Kavrama eksikliği, Kelime hazinesinin yetersiz olması, Dil bilgisi kurallarını kendi 

konuşmasına uygulayamamak, Çekingen konuşmak, Çok hızlı ya da yavaş konuşmak, Yerel ağızla 

konuşmak, Tekdüze konuşmak, Özgüven eksikliğinin olması, Kısa ve yetersiz konuşmak, Dağınık 

konuşmak, Gereksiz söz söylemek, Gereksiz jest ve mimikler yapmak, Sözcükleri tekrarlamak, Kaba ve 

argo sözler kullanmak, Konuşma kurallarına uymamak, Bilmediği bir konuda biliyormuş gibi davranmak, 

Topluluk karşısında konuşamamak, Kendini beğenmek, Konuşma sırasında karşıdakinin sözünü sürekli 

kesmek, Konuşmayı gereksiz yere uzatmak ya da yerli yersiz konuşmak, Konuşma sırasında başkalarıyla 

alay etmek, Dinlemeyi bilmemek, Sert, kırıcı ve yapmacık davranmak (Akt. Akkaya, 2012: 406-407). 

 Konuşma becerisinin geliştirilmesi, belli bir takım kuralları ezberlemeye dayalı bir çalışma ile 
değil çokça uygulama yapmak, iyi konuşan konuşmacıları dinleyerek onları model almakla sağlanır. 

Öğrencilerin model alacakları kişilerin arasında da öğretmenlerine; konuşma hususunda da bilhassa ana 

dili öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir (Ceran, 2012: 342; İşcan, 2013: 6). Konuşma 

eğitiminin hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için dersi verecek öğretim elemanının bu beceriye yeterince 

sahip olması, telaffuz ve diksiyonun düzgün olması gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin konuşmalarındaki 

hataları düzeltmelerinin en etkili yollarından biri, öğretmenlerinin konuşmasını dinlemeleridir (Uçgun, 

2007: 60). 

Konuşma yetersizliklerinin olması genelde iletişimi, özelde ise konuşma becerisini olumsuz yönde 

etkilemektedir.  İletişim etkinliğinde iletişim becerileri, özellikle başkalarını anlamada, onların duygu ve 

düşüncelerini onlarla özdeşleşerek görme duyarlılığı kazanmada çok önemlidir. Tüm meslek gruplarında 

belli düzeyde iletişim becerileri gerekmektedir fakat icraatları daha çok insan ilişkilerine dayanan “Çağrı 

Merkezi” gibi iş alanlarında iletişim becerileri çok daha önemlidir. İyi konuşmacıları dinleme, planlı 

konuşma etkinlikleri yapmanın yanında çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerini 

geliştirmeleri için konuşma becerisiyle ilgili özyeterliklerine bakılmasının da bu alandaki eğitime katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

2.4. Özyeterlik 

Özyeterlik, bireyin belli bir performansı göstermesi için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir 

biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır (Lee, 2005. Akt. Mutlu, 2012: 19).  

Snyder ve Lopez ise özyeterliği, bireyin yapabilir miyim sorusuna karşı verdiği içsel cevap olarak 

nitelendirmektedir (Akt. Kurudayıoğlu & Kana, 2013: 246).  
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Öz yeterlilik; kişinin belli bir alanda kendinden beklenen davranışları düzenleme ve 

gerçekleştirmeyle ilgili kendi kapasite ve yeteneklerine olan inancıdır (Sallabaş, 2012: 271). Özyeterlik 

inancı, bireyin yapacağı etkinliklerin seçimini, güçlükler karşısındaki sebatını, çabalarının düzeyini ve 

performansını etkilemektedir (Ekici, 2006). Özyeterlik, motivasyonu etkiler. Örneğin, yüksek özyeterliğe 

sahip bireyler daha düşük özyeterliğe sahip bireylere nazaran daha güç görevler içinde yer alırlar, daha 

fazla çaba harcarlar, daha sebatkârdırlar ve daha az endişelidirler (Çetin, 2007: 65). Özyeterlik algısı 

gerçek yeterlik düzeyinden çok, yeterlik düzeyi hakkındaki inançla ilgilidir (Kurbanoğlu, 2004: 139). 

Özyeterlik inancı aynı zamanda, bireyin bir sorunla ya da olumsuz bir durumla karşılaştığında ne kadar 

çaba harcayacağını ve ne kadar süre bu durumla yüz yüze kalabileceklerini de belirlemektedir. Herhangi 

bir olumsuz durum karşısında kalan bireyin kendi yetenekleri konusunda endişeleri varsa çabalarını 

yavaşlatabilir, hatta mücadeleden vazgeçebilir. Ancak kendine inancı tam olan birey güçlükler karşısında 
yılmayacak,  azimle çalışacaktır (Bıkmaz, 2002: 199). 

Öz yeterlilik algısı bireylerin ne yapabileceği değil ne yapabileceklerine inandıklarını gösterir. 

Bireylerin gerek akademik çalışmalarda gerekse beceri (dil becerileri, sayısal beceriler vb.) alanlarında 

başarılı olabilmesi bu alanda başarılı olabileceklerine inanmaları ile mümkündür denebilir (Büyükikiz, 

2012: 70-71). Dil derslerinde de özyeterlik ile ilgili çalışmalar incelendiğinde genel olarak özyeterlik 

inancı ile başarı arasında olumlu bir ilişkiden söz edebiliriz. Bu durum başarıya ulaşmada özyeterlik 

inancının önemine işaret etmektedir (Hancı Yanar & Bümen, 2012: 99). Eğitimle geliştirilen konuşma 

becerisinde özyeterlik algısı, kişinin kendini geliştirmeye açık olup olmadığını ortaya koyar ve destek 

alması gereken konular hakkında ipucu verir. Kişinin konuşma becerisiyle ilgili özyeterlik algısının 

yüksek ya da düşük oluşu kişinin başarı derecesinde yol gösterebilir.  

3. Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte veya halen var olan bir 

durumu betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.  Araştırmaya konu olan olay,  birey ya da 

nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. 

Önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2003: 77). Bu araştırmada da 

çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine yönelik özyeterlik algılarının hali hazırdaki 

durumu ortaya konulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Çalışma Grubu 

Araştırmanın amacı, çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik 

algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bülent Ecevit 

Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri programı 1. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Türk Dili derslerinin yükseköğretimde birinci sınıfta verilmesi, dolayısıyla öğrencilerin 
dersini aldığı öğretim elemanın çalışmasına daha istekli katılacağı ve öğretim elemanı tarafından bütün 

öğrencilere ders saatlerinde kolaylıkla ulaşacağı düşüncesinden hareketle 1. sınıf öğrencileri tercih 

edilmiştir. Araştırmaya 41 birinci öğretim öğrencisi ve 45 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 86 

öğrenci katılmıştır. Çalışma grubunun dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Çalışma Grubunu Oluşturan 1. Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Özelliklerine Göre Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

                      N % 

    

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

Birinci 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 

Cinsiyet 
Kız 24 26 58,5 57,8 

Erkek 17 19 41,5 42,2 

Mezun Olunan Lise Türü 

Genel Lise 27 26 53,7 57,8 

Meslek Lisesi 17 17 41,5 37,8 

Anadolu Lisesi 2 2 4,9 4,4 

 Araştırmanın çalışma grubunda yer alan çağrı merkezi hizmetleri programı birinci öğretim 

öğrencilerinin %58,5 (n=24)’inin kız, %41,5 (n=17)’inin erkek; %53,7 (n=27)’sinin Genel Lise, %41,5 
(n=17)’inin Meslek Lisesi, %4,9 (n=2)’unun Anadolu Lisesi mezunu olduğu görülmektedir. İkinci 
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öğretim öğrencilerinin ise %57,8 (n=26)’inin kız, %42,2 (n=19)’sinin erkek; %57,8 (n=26)’inin Genel 

Lise, %37,8 (n=17)’inin Meslek Lisesi, %4,44 (n=2)’ünün Anadolu Lisesi mezunu olduğu görülmektedir.  

3.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Veri toplama aracı olarak öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan 28 maddeden oluşan 

“Konuşma Becerileri Özyeterlik Anketi” uygulanmıştır. Konuşma becerisi ile ilgili makaleler ve çağrı 

merkezi müşteri temsilci ile ilgili iş ilanları taranarak ve uzman görüşleri alınarak hazırlanan anketin her 

bir ifadesi  “Katılıyorum” cevabı için “1”, “Kısmen katılıyorum” cevabı için “2”, “Katılmıyorum” cevabı 

için “3”  şeklinde puanlanmıştır.  Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde istatistik teknikleri 

kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Anketin iç tutarlılık katsayısını belirlemek amacıyla anketin güvenirlik katsayısı ( Cronbach 

Alpha) hesaplanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı I. Öğretim öğrencilerine uygulanan anket için 0,72; 
II. Öğretim öğrencilerine uygulanan anket için 0,78 olarak hesaplanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı 

hesaplaması sonucunu Kalaycı (2010: 405) şöyle ifade etmektedir: 

- 0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

- 0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 

- 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

- 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Bu yorumlara göre anketin oldukça güvenilir bir anket olduğu görülmektedir. Anketteki 4, 15, 16, 

19. maddeler konuşmanın sunum alt boyutuyla; 3, 5, 11, 12, 13, 14. maddeler diksiyon alt boyutuyla; 2, 

21. maddeler konuşmaya odaklanma alt boyutuyla; 1, 8, 18, 20, 23, 24. maddeler üslup ve ifade alt 

boyutuyla; 6, 7, 9, 10, 17, 22. maddeler dinleyiciyi dikkate alma boyutuyla; 27, 28. maddeler konuşmanın 

mesleki boyutuyla, 25. madde psikolojik boyutuyla ve 26. madde fiziki boyutuyla ilgilidir. 

4. Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın sonucunda ulaşılan bulgulara ve bunlara ilişkin yorumlara 

yer verilmiştir. Çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik algılarıyla ilgili 

bulgular tablolarla gösterilmiş ve literatürle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Anketteki ifadelerin tamamı  

öğrencilerin toplam sayılarıyla birlikte ekte sunulmuştur. 

Tablo 2: Çağrı Merkezi Elemanı Adaylarının Konuşma Becerilerine Dair Özyeterlik  Algılarıyla 

İlgili  Ortalaması  En  Düşük  ve  En Yüksek Maddeler 

Numara Ortalaması en yüksek maddeler F % 

  1.öğretim 2.öğretim 1.öğretim 2.öğretim 

6 

Muhatabıma saygılı bir şekilde 

konuşurum. 31 38 75,6 84,4 

7 

Muhatabıma göre konuşmamı 

farklılaştırarak konuşurum. 31 24 75,6 53,3 

3 Konuya uygun ses tonu ile konuşurum. 29 29 70,7 64,4 

18 

Nezaket kurallarına uygun cümleler 

kurarak konuşurum. (selamlaşma, teşekkür 
vb.) 

 

 
26               37 

 

 
63,4 82,2 

9 

Birebir ilişkilerde konuşmaya odaklanarak 

konuşurum. 

 

23 33 

 

56,1 73,3 

Numara Ortalaması en düşük maddeler F % 

  1.öğretim 2.öğretim 1.öğretim 2.öğretim 

26 

Konuşma becerisi için fiziki engelim var. 

(Diş, damak yapısı vs.) 2 3 4,9 6,7 

25 

Konuşma becerisi için psikolojik engelim 

var.(Kekemelik, aşırı heyecan vs.) 5 2 12,2 4,4 

14 Çok yavaş konuşurum. 2 4 4,9 8,9 
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Tablo 2’de çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik algılarıyla ilgili 

en çok olumlu işaretledikleri beş madde ve en az işaretledikleri üç maddenin statiksel analizleri 

verilmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde birinci öğretim öğrencisi olan çağrı merkezi elemanı 

adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik algılarıyla ilgili ifadelere katıldıklarını belirtenlerin 

yüzdesi %75,6 ve %4,9 arasında değişmektedir. Buna göre; “Muhatabıma saygılı bir şekilde 

konuşurum.” ve “Muhatabıma göre konuşmamı farklılaştırarak konuşurum.” ifadelerinin en yüksek 

katılma oranına sahip olduğu görülmektedir. % 70,7 olan yüksek katılım yüzdesi ile “Konuya uygun ses 

tonu ile konuşurum.” ve %63,4 ile “Nezaket kurallarına uygun cümleler kurarak konuşurum. 

(selamlaşma, teşekkür vb.)” ifadeleri de yüksek katılım yüzdeleri ile dikkat çekmektedir. “Çok yavaş 

konuşurum.” ve “Konuşma becerisi için fiziki engelim var. (Diş, damak yapısı vs.)” ifadeleri % 4,9 ile en 

düşük katılım yüzdesine sahip ifadelerdir. 

 İkinci öğretim öğrencisi olan çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair 

özyeterlik algılarıyla ilgili ifadelere katıldıklarını belirtenlerin yüzdesi ise % 84,4 ve % 4,4 arasında 

değişmektedir. Buna göre; “Muhatabıma saygılı bir şekilde konuşurum.” ifadesinin % 84,4 ile en yüksek 

katılma yüzdesine sahip olduğu görülmektedir. % 82,2 katılım yüzdesi ile “Nezaket kurallarına uygun 

cümleler kurarak konuşurum. (selamlaşma, teşekkür vb.)” ve % 73,3 katılım yüzdesi ile “Birebir 

ilişkilerde konuşmaya odaklanarak konuşurum.” ifadeleri de yüksek katılım yüzdeleri ile dikkat 

çekmektedir. “Konuşma becerisi için psikolojik engelim var.(Kekemelik, aşırı heyecan vs.)” ifadesinin % 

4,4 katılım yüzdesi ile en düşük yüzdeye sahip olan ifade olduğu görülmektedir. % 6,7 katılma yüzdesi ile 

“Konuşma becerisi için fiziki engelim var. (Diş, damak yapısı vs.)” ifadesi de dikkat çekmektedir. 

Birinci öğretim öğrencilerinden farklı olarak ikinci öğretim öğrencileri “Konuşmama uygun beden 

dili, jest ve mimikleri kullanarak konuşurum” adlı sunum ile ilgili 4. maddede % 66, 7 oranıyla 
kendilerini ortalamanın üzerinde görmektedirler. Aynı maddede birinci öğretimin öğrencilerinin algısı % 

46,3’tür. Yine sunumla ilgili anketin 16. maddesi “Tutarlı bir şekilde konuşurum.” ile ilgili ikinci öğretim 

öğrencilerinin algısı % 60 oranıyla yüksektir. Birinci öğretim öğrencilerinin bu maddeyle ilgili algıları % 

43,9’dur. İkinci öğretim öğrencilerinin konuşma becerisinin mesleki boyutuyla ilgili olan “Bu mesleği 

seçmemde diksiyonumun düzgünlüğüne olan güvenim etkilidir.” 27. maddesi ile “Çağrı merkezi müşteri 

temsilcisi olarak gerekli iletişim becerilerini taşıdığıma inanıyorum.” 28. maddelerine %53,3 ve %66,7 

oranlarıyla birinci öğretimdeki öğrencilerin %17,1 ve % 29,3 oranındaki algılarından daha yüksek 

katılımlarıyla, ikinci öğretim öğrencilerinin mesleki yönden konuşma becerisinde kendilerini daha yeterli 

algıladıkları görülmektedir. 

Tablo 3: Çağrı Merkezi Elemanı Adaylarının Konuşma Becerilerine Dair Kendilerini Kısmen 

Yeterli Algıladıkları Maddeler 

Numara 

Öğrencilerin kendilerini kısmen yeterli 

gördükleri maddeler  F % 

  1.öğretim 2.öğretim 1.öğretim 2.öğretim 

5 
Vurgu ve duraklara dikkat ederek 
konuşurum. 31 26 75,6 57,8 

8 Dil bilgisi kurallarına uygun konuşurum. 26 29 63,4 64,4 

1 
Akıcı bir dil ve canlı bir üslup ile 

konuşurum. 26 28 63,4 62,2 

24 Sözcük dağarcığım zengindir. 24 24 58,5 53,3 

11 Nefesimi ayarlayarak konuşurum. 21 27 51,2 60,0 

19 Anlatmak istediklerimi somutlaştırarak 

konuşurum. 24 27 58,5 60,0 

12 Bütün sesleri çıkartarak konuşurum. 24 25 58,5 55,6 

20 Konuşmamda ağız özellikleri, mahalli 

söyleyişler vardır. 23 23 56,1 51,1 

17 Problem çözmede yeterliyimdir, sakin ve 

çözüm odaklı konuşurum. 22 24 53,7 53,3 

10 İkna edici bir şekilde konuşurum. 21 23 51,2 51,1 

22 Dinlediklerimi hemen kavrarım. 21 24 51,2 53,3 

 



30 
 

Tablo 3’te çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik algılarıyla 

ilgili kendilerini kısmen yeterli algıladıkları maddelere yer verilmiştir. Birinci öğretim öğrencilerinin 

kendilerini kısmen yeterli buldukları en yüksek ifade %75,6 ile “Vurgu ve duraklara dikkat ederek 

konuşurum.” ifadesidir. İkinci öğretim öğrencilerinin kısmen yeterli buldukları en yüksek ifadenin ise 

%64,4 ile “Dil bilgisi kurallarına uygun konuşurum.” ifadesi olduğu görülmektedir. Genel olarak 

bakıldığında öğrencilerin %50 oranının üzerinde bir katılımla; “Akıcı bir dil ve canlı bir üslup ile 

konuşurum.”, “Sözcük dağarcığım zengindir.”, “Nefesimi ayarlayarak konuşurum.”, “Anlatmak 

istediklerimi somutlaştırarak konuşurum.”, “Bütün sesleri çıkartarak konuşurum.”, “Konuşmamda ağız 

özellikleri, mahalli söyleyişler vardır.”, “Problem çözmede yeterliyimdir, sakin ve çözüm odaklı 

konuşurum.”, “İkna edici bir şekilde konuşurum.”, “Dinlediklerimi hemen kavrarım.” ifadelerinde 

kendilerini kısmen yeterli algıladıkları görülmektedir. 

Konuşmanın üslup ve ifade alt boyutuyla ilgili bir özellik olan “ Düzenli kitap (roman, hikâye 

vs.) okurum.” maddesinde ise dikkati çeken bir durum olarak  % 66,7’lik bir oranla ikinci öğretim 

öğrencileri kendilerini kısmen yeterli bulurken birinci öğretim öğrencileri %48,8’lik oranla düzenli kitap 

okumadığını belirtmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

 Çağrı merkezi elemanı adaylarının konuşma becerilerine dair özyeterlik algıları incelendiğinde 

öğrencilerin ankete verdikleri cevaplardan hareketle öğrencilerin kendilerini muhatabına saygılı bir 

şekilde konuşmada yeterli bulduğu tespit edilmiştir. Çağrı merkezi elemanları için temel nitelik olarak 

aranan “Nezaket kurallarına uygun cümleler kurarak konuşurum. (selamlaşma, teşekkür vb.)” ifadesine 

yönelik 86 öğrenciden sadece 3 öğrencinin kendini yetersiz algılaması sevindirici bir sonuç olarak göze 

çarpmaktadır. Birebir ilişkilerde konuşmaya odaklanarak konuşmada ikinci öğretim öğrencilerinden 
kendini yeterli bulmayan öğrencinin olmaması da dikkat çekicidir. Birinci öğretim öğrencilerinden ise 

sadece iki öğrenci kendini bu konuda yetersiz olarak algılamıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu 

konuda kendilerini yeterli bulmaktadır. 

Konuşurken dil bilgisi kurallarına, vurgu ve duraklara çok fazla dikkat etmedikleri, bu konuda 

kendilerini kısmen yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. Problem çözmede kendini sakin ve konuya hakim 

bulma noktasında öğrencilerin çoğunluğu kısmen yeterli olduklarını ifade etmişlerdir.  Olumlu ve tutarlı 

konuşma, konuşmaya uygun jest ve mimikleri kullanma noktasında ikinci öğretim öğrencilerinin birinci 

öğretim öğrencilerine göre kendilerini daha yeterli buldukları söylenebilir. Çalışmaya katılan 86 

öğrenciden 33 öğrencinin konuşmasında mahalli söyleyişler bulunduğunu belirtmesi konuşma becerisi 

yeterliliği açısından olumsuz bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Yine öğrencilerin çoğunun bu konuda 

kendini kısmen yeterli algılıyor olması, bu sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar yapılması fikrini öne 
çıkartmaktadır. Konuşurken sık bir şekilde (ee, ıııı, şey gibi) gereksiz sesler çıkarma, dinleyiciyi rahatsız 

eden ve iletişimin etkililiğini sekteye uğratan bir durumdur. Araştırmaya katılan öğrencilerden 14 tanesi 

bu konuda kendini yetersiz algılamakta, konuşurken aksama yaşadıklarını ifade etmektedir. 

Öğrencilerden 7 tanesi konuşma becerisi için psikolojik; 5 tanesi fizikî engelinin olduğunu belirtmiştir.  

Çağrı merkezi elemanlarının konuşma becerisinin yanında dinleme becerisine de hâkim olması 

gerekmektedir. Çağrı merkezi elemanlarının dinlediklerini çabuk ve doğru kavraması müşteriler ile 

iletişim kurma noktasında önem taşımaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu dinlediklerini hemen 

kavramda kendilerini kısmen yeterli bulmaktadırlar. Düzenli kitap okumak bireye konuşurken akıcı bir 

üslup kazandıracağı gibi kelime dağarcığını da zenginleştirir. 86 öğrenciden sadece 11 öğrenci düzenli 

kitap okuduğunu belirtmiştir. Bu görüşü destekleyen “Akıcı bir dil ve canlı bir üslup ile konuşurum.” ve 

“Sözcük dağarcığım zengindir.” ifadelerinde öğrencilerin kendilerini kısmen yeterli buldukları göze 

çarpmaktadır.  

Birinci öğretim öğrencilerinin bu mesleği seçmesinde diksiyonuna olan güvenleri kısmen 

etkiliyken ikinci öğretim öğrencilerinde bu oranının daha yüksek bir yüzdede olduğu görülmektedir. Bu 

durumdan hareketle ikinci öğretim öğrencilerinin diksiyon açısından kendilerini daha yeterli bulduğu 

sonucuna ulaşmak mümkündür. Benzer bir şekilde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak gerekli iletişim 

becerilerini taşıdığıma inanma yüzdelerinde de ikinci öğretim öğrencilerinin yeterlilik yüzdeleri birinci 

öğretim öğrencilerine göre daha yüksektir. 

        Türkiye’de on altı üniversitede yer alan programın yetiştireceği elemanların kalitesini arttırmak 

amacıyla üniversiteye giriş sınavında çağrı merkezi hizmeti programı için bir mülakat değerlendirmesi 

eklenebilir. Dil becerilerinin geliştirilmesinde uygulama etkinliklerinin payı büyüktür, bu amaçla çağrı 
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merkezi hizmetleri programı içerisinde etkili ve güzel konuşma ile diksiyon derslerinin saatleri 

arttırılmalıdır. Ağız özellikleri gösteren öğrenciler için yoğunlaştırılmış konuşma programları, seçmeli 

ders olarak konuşma becerisi ile ilgili dersler uygulamaya konulabilir. Konuşma becerisini geliştirecek 

olan bu derslerin, geleneksel yöntemler yerine çağdaş eğitim anlayışıyla, öğrenci merkezli bir şekilde 

işlenmesi sağlanmalıdır. Derslerin konuşma eğitimi almış öğretim elemanları tarafından verilmesi de  

diksiyon becerisinin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.  İyi konuşmacılar, okullara davet edilerek 

öğrencilere model alma fırsatı sunulmalı, etkili ve güzel konuşma seminerleri düzenli yapılmalıdır. Çağrı 

merkezi elemanı adaylarının etkili ve iyi birer konuşmacı olmalarını sağlamak, kelime hazinelerini 

geliştirmek için dersler okuma uygulamaları ile iç içe yürütülmelidir. Öğrencilerin konuşma becerilerini 

uygulayabilmeleri için çağrı merkezi laboratuvarı ve uygulama birimlerinin kurulması,  diğer öneriler 

arasında sayılabilir. 
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Ek: Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Anketi (I. ve II. Öğretim Toplamı) 

İfadeler Katılıyorum 

Kısmen 

katılıyorum Katılmıyorum 

1. Akıcı bir dil ve canlı bir üslup ile konuşurum. 26 54 6 

2. Gereksiz sözlerden kaçınarak, kısa ifadelerle 

konuşurum. 42 35 9 

3. Konuya uygun ses tonu ile konuşurum. 58 22 6 

4. Konuşmama uygun beden dili, jest ve mimikleri 

kullanarak konuşurum. 49 33 4 

5. Vurgu ve duraklara dikkat ederek konuşurum. 16 57 13 

6. Muhatabıma saygılı bir şekilde konuşurum. 69 16 1 

7. Muhatabıma göre konuşmamı farklılaştırarak 

konuşurum. 55 24 7 

8. Dil bilgisi kurallarına uygun konuşurum. 10 54 21 

9. Birebir ilişkilerde konuşmaya odaklanarak 

konuşurum. 56 28 2 

10. İkna edici bir şekilde konuşurum. 38 44 4 

11. Nefesimi ayarlayarak konuşurum. 29 48 9 

12. Bütün sesleri çıkartarak konuşurum. 17 49 20 

13. Çok hızlı konuşurum. 15 34 37 

14. Çok yavaş konuşurum. 6 29 51 

15. Olumlu (yapıcı) bir üslupla konuşurum.  44 36 6 

16. Tutarlı bir şekilde konuşurum. 45 35 6 

17. Problem çözmede yeterliyimdir, sakin ve çözüm 

odaklı konuşurum. 33 46 7 

18. Nezaket kurallarına uygun cümleler kurarak 

konuşurum. (selamlaşma, teşekkür vb.) 63 20 3 

19. Anlatmak istediklerimi somutlaştırarak 

konuşurum. 24 51 10 
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20. Konuşmamda ağız özellikleri, mahalli 

söyleyişler vardır. 23 46 17 

21. Konuşurken sık bir şekilde gereksiz sesler (ee, 

ıııı, şey gibi) çıkarırım. 14 34 38 

22. Dinlediklerimi hemen kavrarım. 24 45 7 

23. Düzenli kitap (roman, hikaye  vs.) okurum. 11 45 30 

24. Sözcük dağarcığım zengindir. 18 48 20 

25. Konuşma becerisi için psikolojik engelim 

var.(Kekemelik, aşırı heyecan vs.) 7 11 68 

26. Konuşma becerisi için fiziki engelim var.(Diş, 

damak yapısı vs.)  5 3 78 

27. Bu mesleği seçmemde diksiyonumun 

düzgünlüğüne olan güvenim etkilidir. 31 41 14 

28. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak gerekli 

iletişim becerilerini taşıdığıma inanıyorum. 42 36 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN ETKİSİ 
 

Öğr. Gör. Ahmet GÜNEŞ 

 Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu,  

agunes@erzincan.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Selim SÜMER 

 Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu,  

ssumer@erzincan.edu.tr 

 

Yrd. Doç .Dr. Özge ZENCİR 

 Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu, 

zencir06@hotmail.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULUT 

 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  

hbulut24@gmail.com 

Özet 

 İşletme, kuruluşu aşamasında; en önemli unsurların başında kuruluş yeri seçimi ve işletme 

büyüklüğünün belirlenmesi yer alır. Kuruluş yeri seçimi, işletme tipine, firmanın üreteceği mal ya da 

sunacağı hizmete, yer alacağı pazarın koşullarına, yatırım teşviklerine bağlı değişkenlik gösteren 

stratejik kararlardır. Ülkemizde 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Çağrı Merkezi Sektörü’ nün gelişiminde 

uygulanan Devlet teşvikleri bu bağlamda sektör gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 

Çağrı Merkezi Sektörün’ de hizmet veren veya vermeyi planlayan şirketlerin kuruluş yer seçimi ve işletme 

büyüklüklerinin belirlenmesinde devlet teşviklerinin etkisi ele alınarak; yabancı ülkelerdeki uygulama 

örnekleri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: İşletme, kuruluş yeri, işletme büyüklüğü, yatırım teşvikleri, Çağrı Merkezi Sektörü 

Alan Kodu: A2 

THE EFFECT ON GOVERMENT INCENTIVES IN CALL CENTER SECTOR 

Abstract 

 At the establishment stage, business is located at the beginning of the most important elements  

determining the selection of location and size of business. Selection of location are strategic decisions 

which vary depending on the investment incentives, the market circumstances, goods or service  to 

produce of company. In our country, goverment incentives applied in development of Call Center Sector 

in ten years plays an important role for the development of the sector. In this study, the effect on 
government incentives will be discussed determining the selection of location and size of business serving 

or planning in the Call Center Sector and application examples will be studied in foreign countries. 

Keywords: Business, location, size of business, investment incentives, Call Center Sector 

1. Giriş 

Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, 
bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, 

ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok 

yasal düzenleme gerçekleştirilmiş,  kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır (YİGM, 2012). Bu 

bağlamda; ekonomi literatüründe “Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine 

oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen 

maddi veya gayrimaddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2014a). 

Teşviklerin devlet tarafından sağlanması devletin ekonomi üzerindeki rolünü aktif şekilde kullanarak, 

ülkenin bütününde eşit kalkınma amacını sağlamakta etkilidir. 

1.1. Devlet Teşviki 

Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik 

gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi 
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yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları 

hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda 

öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; 

•  Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek,  

•  İstihdam yaratmak ve 

•  Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları; katma değeri yüksek,  İleri ve uygun teknolojileri 

kullanan  yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır (Anonim, 2014a). 

Bu bağlamda hazırlan yasal düzenlemeler çerçevesinde Devlet teşvikleri: İşletmenin faaliyet 

konuları ile ilgili belirli koşulların geçmişte veya gelecekte yerine getirilmesi karşılığında işletmeye 

kaynak transferi şeklindeki devlet yardımlarıdır.(REGA, 2005) Bu yatırımlar sayesinde bölgesel kalkınma 

ve istihdam olanaklarını artırılarak ülke ekonomisine reel fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Yatırım ve 
Teşvikler, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde 

desteklenmektedir. Şuan mevzuatımızda olan yasal düzenlemelere göre teşvikler Şekil 1’ de verilmiştir. 

Şekil 1. Devlet Teşviklerinin Çeşitleri 

 

1.1.1. Gümrük vergisi muafiyeti 

Sermaye mallarının ithalinde ödenmesi gereken vergilerden kısmen veya tamamen muaf 

tutulmasıdır. Gümrük duvarlarının yüksek olduğu dönemlerde sağlanacak bir gümrük muafiyeti yatırım 

maliyetlerinin düşürülmesi bakımından çok büyük öneme sahiptir. Gümrük muafiyeti ile sermaye 

ekipmanları üzerindeki vergilerin kaldırılması yatırım maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır 

(Acinöroğlu, 2009). 

1.1.2. KDV istisnası 

KDV istisnası, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yatırım 

teşvik belgesi kapsamında ithal ve yerli makine teçhizatın KDV’den istisna edilmesidir. Tıpkı gümrük 

vergisi muafiyeti gibi büyük yatırım ile bölgesel ve sektörel teşviklerden yararlanamayan yatırımlar bu 

teşvik aracı yoluyla desteklenmektedir (Yavan, 2010). 

1.1.3. İndirimli gelir ve kurumlar vergisi  

Bu uygulama yatırım amacına dönük olarak gelir ve kurumlar vergisi oranlarını daha aşağı 
düzeylere çekmektir. Oranları aşağı çekmede bir kaç farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri, genel 

vergi oranlarını aşağı çekmektir. Düşük oranlı bir gelir ve kurumlar vergisi kendi başına bir teşvik etkisi 

yapar. Bu durum, yatırımcıların ellerinde daha fazla kâr tutmalarını sağlar. Kamu açısından ise, kısa 

vadede gelir kaybı olmakla birlikte uzun dönemde ilave yatırım yapılması ve vergi yükünün  hafiflemesi 

gibi nedenlerle vergi tabanının genişleyerek vergi gelirlerinde artış sağlaması beklenir.  Diğer yol; düşük 

orandan sadece bazı sektör, bölge veya projelerin yararlanabilecekleri şekilde kademelendirilmesidir. Bu 
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durumda, indirimli orandan yararlananların kapsamı daraldığından, kamu açısından gelir kaybındaki 

azalma sınırlı kalacaktır. Yatırımcılar açısından ise, kapsamın daralmasıyla indirimden kaynaklanan ilave 

yatırımlar düşük düzeyde kalabilir (Acinoroğlu, 2009). 

1.1.4. Stratejik yatırımlara kdv iadesi desteği 

KDV iadesi desteği ise sadece stratejik yatırımlar için öngörülmüş bir teşviktir. Sabit yatırım tutarı 

asgari yatırım tutarının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV 

iadesinden yararlandırılır (Gümüş, 2013). 

1.1.5. Gelir vergisi stopaj desteği 

Bu teşvik aracı en az 10 işçi çalıştırmaları koşuluyla, yasanın yürürlük tarihinden sonra yapılan 

yatırımlarda istihdam edilen veya daha önce kurulmuş olan işletmelerde bu tarihten sonra işe alınan 

kişilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden organize sanayi ve endüstri bölgelerinde 
%100’ü, diğer yerlerdeki işyerlerinin % 80‘i, 31.12.2008 tarihine kadar muaf tutulmaktadır (Yavan, 

2010). En az işçi sayısı 01.0.2013 tarihi itibariyle 30 olarak değiştirilmiştir. 

1.1.6. Sigorta primi işveren hisse desteği 

Bu teşvik aracı en az 10 işçi çalıştırmaları koşuluyla, yasanın yürürlük tarihinden sonra yapılan 

yatırımlarda istihdam edilen veya daha önce kurulmuş işletmelerde bu tarihten sonra işe alınan kişilerin 

prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primleri işveren hisselerinin, organize sanayi veya 

endüstri bölgelerinde %100’ü, diğer yerlerdeki işyerleri için % 80’i hazinece karşılanmaktadır (Yavan, 

2010). 

1.1.7. Sigorta primi (işçi) desteği 

Belirli illerde; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlar ve Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 
sağlanan ilave istihdam için tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını 

aşmamak kaydıyla, işveren tarafından SGK’ ya ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari 

ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına 

Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanabilecektir (Özel, 2012). 

1.1.8. Faiz desteği 

Bölgesel teşvik ve stratejik yatırım uygulamaları ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında 

yapılacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faizin ve kar 

payının belirli bir kısmının devletçe karşılanmasıdır. Faiz desteği ödemesinin yapılabilmesi için; 5510 

sayılı Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası 

borçlarının bulunmadığının ve Maliye Bakanlığı’ na gecikmiş bir borcun olmaması gerekmektedir 

(Gümüş, 2013). 

1.1.9. Yatırım yeri tahsisi 

Bu teşvik aracı ile kişi başına geliri 1500 Dolar ve altında olan iller ile köylerde en az 10 kişilik 

istihdam ön gören yatırımlarda gerçek ve tüzel kişilere; Hazine’ye, katma bütçeli kuruluşlara, 

belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilmektedir. 

İstihdam şartına beş yıl süre ile uyulması zorunludur (Yavan, 2010). 

2.  Çağrı merkezi sektörü 

İlk olarak  1960’ ların sonlarında işletmelerin istek ve şikayet iletme aracı olarak ortaya çıkan çağrı 

merkezi kavramı, ilerleyen yıllarda ABD’ de ücretsiz hatlar üzerinden  şirketlerin satış sonrası hizmetleri 

olarak kullanılmaya başlamıştır. Böylelikle şirketlerin müşterileri ile, çağrı merkezleri aracılığıyla temas 

sağlaması bu şirketlerin rakiplerine karşı rekabette ön plana çıkmasını sağlamıştır. Rekabette elde edilen 

bu gelişim sayesinde artık günümüzde çağrı merkezi bir tercihten ziyade zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

Ülkemizde çağrı merkezi sektörü çok eski bir geçmişe sahip olmayışı sebebiyle henüz düşük 
doygunluk seviyesindedir ve buda sektörde büyüme trendini etkilemektedir. Büyüme trendindeki bu artış 

ile birlikte 2013 yılında ülkemizde çağrı merkezi sektörünün pazarı büyüklüğü 1.4 milyar $ seviyesine 

ulaşmıştır. Pazar payındaki bu büyüme doğrudan istihdam alanının genişlemesini de beraberinde 
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getirmiştir. Şekil 2’ deki verilere bakıldığında son 7 yıllık dönemde ortalama yıllık %14,3 oranında 

istihdam alanının artığını görmekteyiz (ÇMD, 2013). 

Şekil 2. Türkiye’ de 2007-2013 Yılları Arası Çağrı Merkezi  Sektörü İstihdam Sayıları 

 

Ülkemizde 2013 yılı itibariyle 1124 çağrı merkezi ve bu çağrı merkezlerinde çalışan toplam 70200 
çalışan vardır. Çağrı merkezlerinde istihdamın artması kadar, çağrı merkezlerinin kuruluş yerinin seçimi 

de oldukça önemlidir.  Şekil 3’ de 2013 yılı itibariyle ülkemizde yer alan çağrı merkezlerin illere göre 

istihdam oranlarını görmekteyiz (ÇMD, 2013). 

Şekil 3. İllere Göre Çağrı Merkezi Sektörü İstihdam Oranları Dağılımları 

 

2013 yılında da özellikle dış kaynak firmalarında, çalışanlarını İstanbul dışında istihdam ettirme 

eğiliminin arttığı görülmektedir. 2012 yılında yaklaşık %54 seviyesinde olan İstanbul’da istihdam edilen 

müşteri temsilcisi oranının bu yıl %47,5’a gerilediği görülmektedir (Anonim, 2014b). Buda sektörün 

İstanbul yerine Anadolu’ya kayacağını göstermektedir. Sektörün Anadolu’ ya kaymasında devletin teşvik 

ve yatırımlarının rolü oldukça büyüktür.  
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2.1. Çağrı merkezi sektöründe uygulanan teşvikler 

2.1.1. Sigorta primi işveren paylarında teşvik 

Çağrı merkezi sektörünün de faydalandığı sigorta primi teşvik süresi 31.12.2012’ de sona ermiştir. 

Bakanlar kurulunun 14.07.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı kararı ile Tablo 1’ de yer alan illerde teşvik 

uygulamasının devamına ilişkin almış olduğu karar ile; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, 

Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, 

Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak'ta faaliyet gösteren iş yerleri için 31 Aralık 2016'ya kadar; Adıyaman, 

Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, 

Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta faaliyet gösteren iş yerleri için 31 Aralık 2017'ye kadar; 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada'da faaliyet gösteren iş yerleri için ise 31 Aralık 2018'e kadar 

uygulanacak. Kararın amacı, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen bölgelerde 

sigorta primi işveren hissesi teşviği uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkanlarını artırmak olarak 
belirtiliyor. Söz konusu teşvikten yararlanabilmek için 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırmak ve yukarıdaki 

bölgelerde faaliyet gösteren işyeri olmak, özel işyeri olmak, prim borcu bulunmamak veya borçlarını 

yapılandırmış olmak, aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermek ve kayıt dışı işçi çalıştırmamak 

gibi koşullar gerekiyor. 

Tablo 1. 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunun İller 

2.1.2. Gelir vergisi stopajı teşviki 

Tablo 1’ de yer alan tüm illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış 

olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört 

aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde 

fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi veya endüstri 

bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80'i, verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi. 01.01.2013 tarihi itibariyle gelir 

vergisi stopaj desteği sadece  tablo 2’de yer alan III Sayılı listede yer alan illere 31.12.2018 tarihine kadar 

uygulanacaktır.. Diğer illerde ise Sigorta primi işveren paylarında teşvik kapsamında olduğu gibi 

kademeli olarak uygulanacaktır. 

I SAYILI LİSTE II SAYILI LİSTE III SAYILI LİSTE 

Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Amasya Aksaray Ardahan 

Artvin Bayburt Batman 

Bartın Çankırı Bingöl 

Çorum Erzurum Bitlis 

Düzce Giresun Diyarbakır 

Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 
Hatay Kilis Kars 

Karaman Niğde Mardin 

Kastamonu Ordu Muş 

Kırıkkale Osmaniye Siirt 

Kırşehir Sinop Şanlıurfa 

Kütahya Tokat Şırnak 

Malatya Tunceli Van 

Nevşehir Yozgat Bozcaada-Gökçeada İlçeleri 

Rize   

Sivas   

Trabzon   

Uşak   



39 
 

2.1.3. Bedelsiz yatırım yeri tahsisi  

Teşvik kapsamındaki illerde en az otuz kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya 

tüzel kişilere; Hazineye, özel (katma) bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi 

veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırımın faaliyete 

geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur. Devir konusu arazi veya arsaların, imar 

plânları yoksa, bunların imar plânları öncelikle yapılır. 

3. Yabancı ülkelerdeki örnek yatırım teşvikleri 

Yatırım teşvikleri ülkelerin ekonomik ve mali politikaları kapsamında sektöre ve bölgelere göre 

değişiklik göstermektedir. Örneğin yeni istihdam alanı oluşturan sektörlerin desteklenmesinde yatırım 

teşvikleri önemli rol oynamaktadır. Dünya’ da ve Ülkemizde henüz yeni bir sektör olan çağrı merkezi 

hizmetleri sektöründe, çeşitli yatırım teşvikleri uygulanmaktadır. Bu bölümde bazı ülkelerdeki örnek 

yatırım teşviki uygulamaları verilecektir. 

3.1. Kanada 

 Vergi indirimleri yapılıyor. (Kurumlar vergisinde indirim, Amerika’da %41,5 iken Kanada’da 

%39,9). 

 1‐800/888 business telephone service: Bu telefon hattında satış üzerinden vergi alınmıyor. 

 Ücret ve eğitim katkısı içeren devlet teşviği (Soft workfare) : Kaliteli işgücü kullanarak çağrı 

merkezi kuracak işverenlere ücret ve eğitimlerine katkı sağlanıyor. 

 Federal Hükümet Canadian Customer Contact Centre (CCCCI) adlı enstitünün kurulmasına 

öncülük ediyor. Bu enstitü çağrı merkezi sektörüne hizmet ve bilgi sağlıyor. Enstitü çağrı merkezi 

sektör raporu hazırlıyor. Raporla sektörün negatif imajı düzeltilmeye çalışılıyor. 

 Hükümet stratejisi olarak üniversite ve teknik enstitüler özel kurslar açıyor. (İş garantili kurslar) 

 Devletin kurduğu Site Selection Canada firması, çağrı merkezlerine danışmanlık hizmeti veriyor . 

67 yeni lokasyonun kuruluşunda çalışmalar yürütüyor. 

 Ministry of Entreprise 31 çağrı merkezi yatırımının 20’sinde işe almalarda aktif rol oynamış. 

(7.080 kişinin işe alımı ve 98.2 milyon $ yatırım) 

 Hükümet özel yerel telekom şirketleriyle anlaşma yapıp istihdam programları yürütüyor. 

3.2. Hindistan 

 10 yıllık vergi muafiyeti, gümrük muafiyeti uyguluyor. 

 Devlet, uluslararası iletişimde vergi indirimi sağlıyor. Telekomda liberalizasyona gidiyor. Özel 

yatırımcıların faaliyette bulunmasını destekliyor. 

 Sabit yatırımların %15’ine kadar teşvik veriliyor.  

 Devlet vergi muafiyeti olan serbest bölgeler oluşturarak çağrı merkezlerinin buralarda kurulmasını 

teşvik ediyor. Çağrı merkezlerine taşınacak her türlü software, ofis enstrümanı için vergisiz giriş 

getiriyor. 

 Yıllık 3.000$ kazanan müşteri temsilcilerine kişi başına yılda 1.000 $ devlet destek veriyor.  

 Yerel hükümetler teknoloji parklarının kurulmasına destek veriyor. Gelişmiş telekom altyapısının 

kurulmasını sağlıyor. Software Technology Parks (STP). 

 Hedef yatırımcılar için özel teşvik paketleri hazırlıyor. 

3.3. Mısır 

 ICT endüstrisindeki yatırımcılar için özel vergi muafiyetleri / indirimleri uygulanmaktadır. 

 Arsa kiralarında özel indirimler uygulanmaktadır. 

 İthalat – ihracat mevzuatında sadeleşme ve kolaylık sağlanmaktadır. 
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 Teknoparklar kurularak bu bölgelerin teknolojik altyapısının dünya standartında olmasının 

sağlanması, teknopark içindeki sosyal ve fiziksel şartların iyileştirilmesi ve ticaret merkezi yapısı 

sağlanmaktadır. 

 ICT yatırımcılarının ihtiyaç duyacağı çalışan profilini geliştirme amacıyla 120 binden fazla kişi 

hükümetin finanse ettiği temel bilgisayar eğitimini tamamlamıştır. 

 Devlet kurumlarıyla irtibat ihtiyacı olan yatırımcılar için gerekli irtibatları sağlayacak devlet 

görevlisi tahsis edilmektedir. 

3.4. Filipinler 

 Gelir vergisi erteleme avantajı tanınmıştır. (4‐8 arası) 

 İthal edilecek teknolojik ekipmanlar için vergi muafiyeti uygulanmaktadır. 

 Cyberservice koridoru programı aracılığıyla, başkent ve çevresindeki bölgede teknolojik altyapıya 

10 Milyar USD yatırım yapılmıştır. 

 İhracat – ithalat mevzuatında basitleştirmeye gidilmiştir. 

 Tekno parklar oluşturarak Çağrı Merkezi yatırımcıları için hemen kullanıma hazır altyapıda 

tesisler üretilmektedir. 

 E‐ticaret kanunları, Veri Güvenliği kanunları çıkarmak ve rehberlik yapılmaktadır. 

 Ülke çapında ICT ‘nin tanıtım, geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini düzenleyen yasal bir kurum 

kurarak, yerel knowhowun ve uzmanlaşmış eğitim faaliyetlerinin olgunlaşmasına öncülük 

etmektedir. 

 Hükümetin eğitim bakanlığına aktardığı ilave 320 milyon $ destek ile, 100 saatlik ingilizce 
programları düzenlenmiştir. Bu sayede daha önce %5 olan, başvurular arasından kabul edilen 

İngilizcesi yeterli kişi oranı %15’e yükselmiştir. 

4. Sonuç  

Verilen devlet teşvikleri sonrasında, çağrı merkezi sektörüne bakıldığında  son 7 yılda yatırım 
teşvikine dahil olan illerin %48,08’ inde çağrı merkezinin kurulduğunu görmekteyiz. Böylece devlet 

yatırım ve teşviklerinin, yatırımcılar tarafından işletme kuruluş yeri seçiminde doğrudan etkili olabildiğini 

görmekteyiz. Ayrıca yapılan teşvikler sonucu kurulan yeni çağrı merkezleri ile 2007 yılında 28600 olan 

istihdam sayısı 7 yıllık bir sürede %145.45 oranında artış göstererek 70200’ e ulaşmıştır. Ülkelerin 

ekonomik ve mali politikalarının en önemli amaçları; bölgesel kalkınma ve istihdam olanaklarının 

artırılması olduğu göz önüne alındığında yapılan teşviklerin bu amaçlara ulaşmada olumlu etki 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak yapılan teşviklerin diğer ülkelerde yapılan teşviklere oranla düşük 

olduğu göz önüne alındığında devletin sektörün gelişmesine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini 

düşünmekteyiz. 
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Özet 

Çağrı merkezleri ilk olarak 1960’lı yıllarda Amerika’da müşteri şikayetlerini kayıt altına almak ve 

bu şikayetleri ilgili birimlere aktararak çözüm bulmak için kurulmuştur. İletişimde yaşanan büyük 

değişimlerle birlikte çağrı merkezlerinin hizmet alanları da çeşitlenmiştir. Müşteri bilgilerini güncelleme, 

müşteriye telefonda satış yapma, kampanya yönetimi ve borç tahsilatı aramaları bu hizmetlerden yalnızca 

birkaçı olarak gözükmektedir. Müşteri hizmetlerinde çağrı merkezlerini kanal olarak kullanmanın belli 
başlı üç nedeni olduğu ortaya çıkmıştır:  Bunlar; işletmelere belirgin bir maliyet avantajı yaratması, 

işletmelerin temel faaliyet alanlarına yönelmeleri için zaman kazandırması ve milyonlarca kişiyle kolayca 

iletişim kurabilme olanağının bulunmasıdır. Örnek olarak bir banka çağrı merkezi bir yılda ortalama beş 

milyon çağrı almaktadır. Bu çağrıların banka bürolarında yüzyüze iletildiği varsayılacak olursa çağrı 

merkezlerinin kazandırdığı katma değer ortaya çıkacaktır. Bu avantajlarına karşılık çağrı merkezlerinde 

işgücü değişimi diğer sektörlere göre çok hızlıdır. Bunun nedenleri üç ana başlık atında toplanmıştır: 

Müşteri temsilcilerinin karşılayabileceğinden çok çağrı almaları, çağrı merkezi çalışma koşullarının 

yetersiz olması ve müşteri temsilcilerine düşük ücretler verilmesidir. İşgücü değişimi çağrı merkezlerinin 

en önemli problemi olarak ortaya çıkmıştır. İşgücü değişimi İngilizcede turnover kelimesi ile ifade 

edilmektedir. Turnover, insan kaynakları stokunun devir hızını gösteren bir göstergedir. Bu araştırma  

çağrı merkezlerinin işgücü değişim hızı problemini incelemiştir. Araştırmada anket metodu kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda çağrı merkezlerinin daha geniş alanlarda kurulması işgücü değişimini azaltmanın 
en uygun çözümü olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çağrı Merkezlerinde Turnover, Çağrı Merkezi, Turnover, İşgücü Değişimi, Çağrı 

Merkezi 

Alan Kodu: A2 

 

TURN OVER PROBLEM İN THE CALL CENTERS 

Abstract 

The call centers,firstly,were established in the United States Of America in order to  record the 

costomer comlaints and find a solution to these complaints by transfering them to the relevant units in the 

1960’s.With the great changes that have been lived in the communication the service areas of the call 

centers also have been diversified. Updating the customer information the telesales to the customer in the 

telephone,the campaign management,the  debt collection calls are   seen only a few of these services.It 

has been appearant that there are mainly three reasons of using the call centers as a canal in the 

customer relations.These are those: that it makes the enterprises form an significant cost advantage,it 

makes the enterprises gain a time advantage in order to direct themselves to their basic activity areas,and 

it has the possibility of  communicating easily with the milions of people.For examle, a bank call center 

receives five millions of call in a year averagely.If it is supposed that these calls in the bank bureaus are 

transmitted as face to face it will appear  added  value that is gained by the call centers.Even though to 
these advantages of the call centers,the turnover of labor in the call centers are more rapid acccording to 

the other sectors.The reasons of this have been gathered under three main topics:These are those that the 

customer representatives receive more call than they could answer,the working conditions of the call 

centers are inadequate and the low wages are given to the customer representatives.The turn over of the 

labor has been appearad as the most important problem of the call centers.The labor exchange in English 

is expressed by the word of turnover.The turnover is an indicator that shows the turnover rate of the stock 

of the human resources.This research has investigated the turnover rate problem of the labor of the call 

centers. The questionnaire method has been used in the research.At the end of the research,establishing 

the call centers in the larger areas emerged as the most appropriate solution of decreasing the turnover 

of the labor.  

Key Words: Turnover In The Call Centers,The Call Center,Turnover,The Labor Exchange 
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1. Giriş 

 Turnover problemi çağrı merkezlerinin en önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Genel olarak, “turnover problemi nedir?” sorusuna, “çağrı merkezlerinde belirli bir süre içerisinde işten 

ayrılanların sayısının artması sonucu yaşanan gelişmelerdir” cevabı verilebilir. Büyük çağrı merkezlerinin 

turnover yaşamasının en önemli sonucu müşterilerini memnun etmede yeterince başarılı olamamalarıdır. 

Müşterisini memnun edememenin dışında, bu olaydan sonra firma hakkında piyasada olumsuz imaj 

yaratabilecek söylentiler de ortaya çıkar. Söylentiler halk arasında hızla yayılır ve bazen bir çağrı 

merkezi, firmasında çalıştıracak eleman dahi bulamaz duruma gelebilir. Bununla beraber çağrı 

merkezlerinin tek problemi turnover değildir: Ekonomideki dalgalanmalar, nitelikli eleman bulmakta 

yaşanan zorluklar, piyasada belli başlı firmaların bütün projeleri alıyor olması, çalışanların üzerinde aşırı 

iş yükünün olması da bu problemler arasındadır. Çağrı merkezi uzmanları ve akedemisyenler turnover 
problemi üzerine çalışmalar yapmıştır. Bunun nedeni çağrı merkezi firmalarının kendi olanakları ile bu 

problemi çözmekte zorluk çekmesidir. Turnover ile karşılaşan çağrı merkezi firmaları bu alanda araştırma 

yapan kuruluşlara çok sık başvurmaktadır. Bu araştırma temel olarak “turnover problemi nedir?” ve 

“turnover problemi nasıl çözülür?” sorularına cevap aramıştır. Problemin çözümü için çağrı merkezi 

uzmanlarının görüşü alındı ve daha önce yapılan bilimsel çalışmalar değerlendirildi. Sonuçları üç ana 

başlık altında özetlemek mümkündür. Birincisi, işten ayrılmaların normal seviyelerde seyretmesi için 

yöneticilerin çalışanlara davranışlarının değişmesi gerektiğidir. İkincisi çağrı merkezi personeli alımında 

yaşanan süreçlerin iyileştirilmesini önem verilmesi ve son olarak çağrı merkezi çalışma ortamının 

düzeltilmesi gerekliliğidir.  

2.  Çağrı Merkezlerinde Turnover Problemi 

 Turnover, çağrı merkezlerinde işgücü devinim oranının artmasıdır. Bir başka ifade ile belli bir 
dönem içerisinde işten ayrılanların sayısının hızlı bir artış göstermesidir. Eleman giriş çıkış hızı olarak ta  

ifade edilen turnover tüm işletmeler için başlı başına olumsuz bir gösterge olarak kabul edilmektedir 

(Luecke: 2003:16). Turnoverın hesaplanması için basit bir formül vardır. Bu formül, belirli bir dönemde 

işletmeden ayrılanların sayısının, işletmedeki ortalama işgören sayısına oranlanması ile bulunur: İşgören 

Devri (Turnover) =  [(çıkışlar*100) / (ortalama işgören sayısı) ]. Buna göre ay sonunda çıkış sayısı 15 

olduğunda ve ortalama işgören sayısı 200 olduğunda işgören devri %7,5 olacaktır (Şimşek, Akgemici, 

Çelik, 2008: 406). Çağrı merkezi sektöründe genel kabul gören inanışa göre aylık %5 turnover hızı olağan 

kabul edilmektedir. Türkiye’de banka çağrı merkezlerinin turnover oranı düşüktür. Çağrı merkezi 

hizmetini dış kaynaklardan sağlayan firmaların turnover oranı ise daha yüksektir. Bunun sebebi dış 

kaynak çağrı merkezinde çalışılan projelerin kısa dönemli olmasıdır. Dolayısıyla bu projelerde çalışan 

personele de kısa dönemli çalışan personel gözüyle bakılmaktadır. Kısa dönem süren kredi kartı tanıtım 
kampanya aramaları buna örnek olarak gösterilebilir. Banka çağrı merkezlerine genel hedef “müşteri 

sadakati yaratmak” olduğu için sürekli yenilenen personel ile bu hedefi gerçekleştirmek zordur. Bu 

yüzden turnover oranı banka çağrı merkezlerinde olağan seviyesinde seyretmektedir. Çağrı merkezi 

hizmetini dış kaynaklardan sağlamak firmalara maliyet avantajı sağlamaktadır. Çağrı merkezi kurmak ve 

işletmek yerine bu hizmet, işin profesyonellerine devredilmektedir. Dış kaynak çağrı merkezleri başka 

firmalardan aldıkları müşteri hizmetleri projelerini yürütürler. Firmanın maliyet avantajı yanında kendi 

faaliyet alanına daha çok yönelme imkanı da bulmaktadır. Bir başka neden de dış kaynak firmalarının bu 

işi kendilerinden daha yüksek kalite ile yapabilmeleridir. Firmalarının çağrı merkezi hizmetini dış 

kaynaktan alması ile turnover arasında doğru orantı vardır. Başka bir ifade ile çağrı merkezi hizmetini 

kendi bünyesinde yürüten firmalarda turnover oranı daha düşüktür 

(http://www.callschool.org/index.php?q=node/63). 

 Yüksek işten ayrılma oranı çağrı merkezlerinin karşılaştığı problemler arasında her zaman ilk 
sıralarda yer almaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır:  

 Çağrı merkezi müşteri temsilcilerinin yetişmesi en az üç ay zaman almaktadır. Bazı çağrı 

merkezlerinde sadece diksiyon eğitimi üç ay sürmektedir. Bunun yanında konuşma standartları, 

konuşma kalitesi, hizmet verilecek alan ile ilgili eğitimler ve ürün-hizmet tanıtımı gibi eğitimler de 

verilmektedir. Müşteri temsilcisinin altı ayın sonunda işten ayrılması ile verilen bütün bu eğitimler 

boşa gitmiş olur. Yeni alınacak personelin eğitimi de yine en az üç ayı alacaktır.  

 Yüksek derecede işten ayrılma oranı çağrı merkezinin piyasadaki kurumsal imajını olumsuz 

etkilemektedir. Söylentiler sonucunda bazen bir çağrı merkezi çalıştıracak eleman dahi bulamaz 

hale gelmektedir. Bu nedenle işten ayrılma (turnover) problemi çağrı merkezlerinin çözmesi 

gereken en büyük problemler arasında yer almaktadır.  
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 Eleman arama ve iş görüşmeleri gibi çalışmalar maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. 

 Turnover problemi çıktığında, çağrı merkezinde çalışmaya devam eden personel üzerinde 

olumsuz etki ve moral bozukluğu yaratmaktadır.  

 Ayrılan elemanlar şirket bilgilerini de beraberinde götürmektedir (Luecke: 2003:51).  

İş giriş çıkışları çağrı merkezleri için maliyet unsurudur. Yapılan bir araştırmaya göre yeni bir 

eleman arama maliyeti alınan elemanın maaşının üçte biri dolayındadır. Bu yüzden bu problemin çözümü 

çağrı merkezi danışmanlık şirketlerinin ve akademik camianın yoğunlaştığı konular arasında yer 

almaktadır. Aşağıda bu konunun için çözüm oluşturabilecek öneriler yer almaktadır.  

3.  Çağrı Merkezlerinde Turnover Problemi için Çözüm Önerileri  

 Çağrı merkezlerinde işten ayrılmaların en önemli nedenlerinden bir tanesi yöneticilerin, 

personele olan davranışlarıdır. Buna yöneticilerin uyguladığı aşırı  baskı da denilebilir. Örneğin dış 
aramalarda müşteri temsilcilerinden belirli bir satış hedefini aşması istenir. Müşteri temsilcileri bu yüzden 

satış baskısı altında çalışır. Çoğu takım lideri “satacaksın” emir cümlesi ile personelini teşvik etmeye 

çalışır. Oysa satış için “satabilirsin”, “yapabilirsin” gibi teşvik sözcükleri kullanmak daha motive edici 

olabilir. Satış yapmak, teşvik gerektirir. Satış ile uğraşan kişilerin çevrelerinden teşvik almaları gerekir. 

Yöneticilerin yanlış tutumlarına, buna benzer daha birçok örnek verilebilir. Örneğin mola sürelerinin 

baskı unsuru olarak kullanılması da bunlardan bir tanesidir. Mola süresinin dahi sınırlı tutulması, çalışma 

atmosferinin gerginleşmesine neden olmaktadır. İşten ayrılanların birçoğu, bu ve buna benzer zaman 

kısıtlamaları yüzünden görevlerinden ayrılmaktadırlar. Çağrı merkezlerindeki yöneticiler ne zaman 

otoriter ne zaman esnek olacaklarını kestiremediklerinden bu tür sorunlarla her an karşı karşıya 

kalmaktadırlar. İşyerinde baskın yönetici anlayışı, personelce kabul görmeyip, memnuniyetsizlik 

doğurduğundan örgütsel verimlilik düşürmektedir. Yöneticiler iş ortamında olumlu tutum ve davranış 
sergilemek yerine, performans artışına yönelik sürekli baskıcı söylev geliştirmek ve sıkı denetim 

uygulamakla işten ayrılmaya davetiye çıkarmaktadırlar. Özellikle otoriter çağrı merkezi 

organizasyonlarında yaratılan iklim gerilim, korku ve endişe doğurucu niteliktedir. Çok kısa sürede işi 

tamamlama zorunluluğu getirme gibi baskılar, sıkı ve çok yakından kontrol uygulama ve bunlara 

uymayanları cezalandırma gibi uygulamalar baskıcı çağrı merkezi yönetim anlayışına örnek olarak 

gösterilebilir Bu anlayış değiştirilmedikçe işten ayrılmaların yavaşlaması beklenmemelidir (Çelik, 

2010:254).    

 Çağrı merkezlerinde turnover problemini çözmenin bir başka yolu, işe alımdaki aksaklıkların 

giderilmesidir. İşe alımda em önemli kriter kişinin etkili konuşma yeteneği olmalıdır. Konuşma 

yeteneğinde Türkçeyi akıcı ve güzel konuşma, sözcük dağarcığının geniş olması ve tonlama yeteneğine  

bakılmalıdır. İşe alımda çağrı merkezi dışındaki kriterler etkili olmamalıdır. İşe alımlarda etkili konuşma 
yeteneğine bakılırken yetiştiği bölgenin şivesini konuşanlar bu konunun dışında bırakılmalıdır. Çünkü 

bazı projelerde şive gerekli bir özellik olabilir. Bu projelerin dışındaki projelerde; etkili konuşma yeteneği  

bakımından adayın seçilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, şive ya da yöresel konuşma tarzı bazı 

projeler için gerekli olabilir. Örneğin Doğu Anadolu Şivesi ile konuşan bir çağrı merkezi çalışanına, bu 

bölgede yürütülen çağrı merkezi projelerinde rahatlıkla görev verilebilir. Birçok çağrı merkezi, 

konuşmada şiveyi ortadan kaldırmak için diksiyon eğitimi vermektedir. Ancak şu bir gerçektir ki 

müşterilerin hepsinin İstanbul şivesiyle konuşması mümkün değildir. Kendi şivesiyle konuşan bir çağrı 

merkezi elemanının sesini telefonunda duyduğunda firmaya olan sempatisi artmaktadır. Çağrı 

merkezlerinde işe alım süreçlerinde etkili konuşma yeteneği bakımından belli bir standart yoktur. Çoğu 

zaman işe alım süreçlerinde bu ölçüt değerlendirilmeden işe alım gerçekleştirilmektedir. Bu tutum 

sonucu, işten ayrılmalar (turnover) gereğinden fazla yaşanmaktadır. İşe alımlarda etkili konuşma yanında; 

etkili yazma yeteneği, iş simülasyonları sınavı, kişilik özellikleri konularında seçim yapılması 
gerekmektedir. Sözel yetenek sınavında adayın konuşma yeteneği, kendini anlatma kabiliyeti, tasvir etme 

yeteneği ölçülmelidir. Çağrı merkezlerinde yazılı iletişim sık kullanılan, müşteriyle temas yöntemlerinden 

biridir. Müşterilerin şikayetlerine E-Posta ile yazılı cevap vermeleri gerekebilir. Yine müşteri ile online-

chat yöntemi ile temas kurulabilir. Burada da adayın yazılı iletişim becerileri önem kazanmaktadır. Bu 

becerilerin de işe alım mülakatlarında ölçülmesi gerekmektedir. Yazılı iletişim becerisi sınavında, adayın 

yazılı olarak kendini ya da bir olayı anlatması, bir manzarayı yazarak anlatması, yaşadığı bir günü 

yazarak anlatması istenebilir. İş simülasyonları da işe alım yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde, adayın 

telefonda kızgın bir müşteri ile konuşması istenebilir. Bu müşteri ile konuşurken kendini kontrol edip 

edemediği gözlemlenebilir. İşe alım mülakatlarında bu yöntemleri kullanmak işten ayrılmaların 

azalmasını sağlayabilir. Uzun süre çalışma amacıyla başvurmuş olan adaylar seçilebilir. Çağrı merkezleri 
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için doğru kişiyi bulmak, turnover problemini çözmenin ilk adımıdır (http://ik.isbank.com.tr/kariyer-

yonetimi/ise-alim-sureci_47.aspx). 

 Çağrı merkezlerine işten ayrılma (turnover) problemini çözmenin bir başka yöntemi de müşteri 

temsilcisi adayına, işe alım mülakatında, iş özelliklerinin açıkça anlatılmasıdır. Örneğin günde ortalama 

kaç müşteri ile telefon görüşmesi yapması gerektiği, çalışma saatlerinin ne kadar sürdüğü, mola 

sürelerinin ne kadar olduğu ilk görüşmede anlatılabilir. Bunlar olmadığı zaman kızgın bir müşteri ile 

görüşen yeni işe alınmış personel kısa süre içerisinde işten ayrılma yolunu seçebilmektedir. Ya da çağrı 

merkezlerinin zamanın etkin kullanıldığı-zaman odaklı çalışma yerleri olduğunu bilmeyen personel, mola 

sürelerinin yeterli olmadığından şikayet ederek yine işten ayrılma yolunu seçebilmektedir. Çağrı 

merkezlerinde telefonun başına geçildiği zaman iş hayatı dışındaki problemlerin unutulması gerekir. 

Telefonda görüşmede ses tonu en etkili iletişim aracıdır. Duygusal problemler ses tonuna yansır. Bu 
yüzden telefonun başına geçildiği zaman sadece müşteriye odaklanmak ve canlı bir ses tonu ile hitap 

etmek gerekir. İş hayatı ile özel hayatını birbirine karıştıran adayların yine uzun süre çağrı merkezlerinde 

çalışmadığı, altı aylık süreyi doldurmadan işten ayrıldığı, çok sık görülen olaylardandır. İşe alımda 

müşteri temsilcisine çağrı merkezinde kendi kendini motive etmesi gerektiği de açıklanmalıdır. Telefonda 

etkili görüşme yapabilmek için aynı gün içerisinde yaşanan olumsuz olayları bir tarafa bırakması 

gerektiği, bunu yapamayanların bu meslekte başarı şanslarının az olduğu da anlatılabilir.   

 Çağrı merkezlerinde işten ayrılma (turnover) problemini çözmenin bir başka yolu da adayın 

geçmişte yaptığı işlerin işe almada en önemli kriter olmasıdır. Örneğin geçmişinde radyo programı 

sunmuş birisi büyük bir olasılıkla, sesi ile topluma hitap etmeyi hedefleyen biridir ve çağrı merkezi için 

uygun bir aday olabilir. Yine geçmişinde toplantılarda sunum yapmış bir aday, müzik korosunda katılmış 

bir aday, televizyonda spikerlik yapmış bir aday, bu meslek için uygun olabilir. Çünkü çağrı 
merkezlerinde ses tonunu etkin kullanmak en başta istenen, birincil nitelikte özelliktir. Sosyal yanı 

gelişmiş, toplumda herkes tarafından sevilen, sosyal medyada takipçileri çok olan adayların da şansı 

yüksektir. Ancak işe alımlarda çoğu zaman adayın geçmişte yaptıklarına dikkat edilmemektedir. Alanla 

ilgisi olmayan kişiler çağrı merkezinde çalışmak için tercih edilmekte ve bunun sonucu olarak turnover 

kaçınılmaz hale gelmektedir. Çağrı merkezlerinde işe alım sürecinde adayın geçmişindeki davranışlarına 

da dikkat edilmesi gerekir. Sadece sabırsız olmak bile kabul edilmeme için yeterli bir nedendir. Çünkü 

telefonda müşterinin şikayetlerini dinlemek sabır gerektiren bir iştir. Hiçbir müşteri hal hatır sormak için 

çağrı merkezini aramaz. Arayanların mutlaka çözülmesi gereken bir problemi, bir şikayeti ya da bir isteği 

vardır. İşe alım sürecinde adayın geçmişinde aldığı sorumlulukları yerine getirip getirmediği de dikkat 

edilmesi gereken diğer konulardandır. Çoğu zaman adayın geçmişteki başarıları ya da başarısızlıklarına 

dikkat edilmeden işe alım gerçekleşmektedir. İşten ayrılma probleminin (turnover) çözülmesi için adayın 
geçmişteki sorumluluklarını ne derece yerine getirdiği konusuna, daha çok dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 Çağrı merkezlerinde mesleki bilgi yetersizliği işten ayrılma nedenlerinden bir tanesidir. Personel 

için kulaktan dolma bilgilerle çalışmak, işle ilgili pratik bilgilerden yoksun olmak, işlerin değişerek 

karmaşıklaşması ve yeni beceriler gerektirmesi onların işten soğumasına yol açan faktörlerdendir. Eğitim 

ve gelişme olanaklarının bulunmaması da bu faktörlerin etkisini arttırır. Piyasada çağrı merkezi alanında 

tanınmış eğitim kurumlarını ya da meslekte ileri gelenleri zaman zaman çağrı merkezine davet ederek 

teknik eğitim vermelerini sağlamak, personelin hem bir süre de olsa çalışma ortamından uzaklaşmasını 

sağlar ve hem de onların kendine olan güvenlerini arttırır. Bu sayede müşteri temsilcilerinin işlerine olan 

saygıları ve işe karşı olan motivasyonları da artar. Çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerinin işteki 

çabasının en büyük nedenlerinden biri kendini geliştirmektir. Müşteri temsilcilerinin (agent) bu istekleri 

için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak onların işte yaşayabileceği hayal kırıklıklarını 

önleyecektir.   

 Çağrı merkezlerinde işe başlayan personel iki-üç haftalık bir eğitimden geçer. Bu eğitimlerin 

içeriği genelde; satılan ürün veya verilen hizmet hakkında bilgi verilmesi, diksiyon eğitimi verilmesi ve 

yapılan telefon görüşmelerini dinleme şeklinde olur. Aday aldığı bu eğitimlerden sonra telefon 

görüşmelerine başlar. Ancak süreç içerisinde eksik yönleri bir daha takip edilmez ve bu eksik yönler 

sonuçta adayın kendine olan güvenini kaybetmesiyle birlikte işten ayrılma ile sonuçlanır. Örneğin 

diksiyon eğitimi için üç haftalık bir eğitim yeterli değildir. Diksiyonu yeterli olmayan adaylar bazen 

yüksek perdeden bazen de çok tiz bir sesle müşteri ile iletişim kurmaya çalışırlar. Müşteri bundan rahatsız 

olur ve telefonu kapatır. Kurumun imajı bundan zarar görür, hem müşteri temsilcisi işini kaybeder hem de 

şirket yeni personel aramaya başlar. Eğitim yetersizliği sadece diksiyon konusunda değildir. Yazılı 

iletişim eğitimi de, eksik verilen eğitim konularındandır. Kurum içi iletişimde hitap ettiği kişinin ismini 

yazmadan ondan ne isteğini yazanlar, imla kurallarına dikkat etmeyenler, gelişi güzel chat yapar gibi 

http://ik.isbank.com.tr/kariyer-yonetimi/ise-alim-sureci_47.aspx
http://ik.isbank.com.tr/kariyer-yonetimi/ise-alim-sureci_47.aspx
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yazanlar, ya da etkili yazım konusunda hiçbir bilgisi olmayanlar, yapılan bu tür yazılı iletişim 

hatalarından bazılarıdır. Çağrı merkezi personeli, bu tür hataları yaptıkça kendine olan güveni azalır ve işi 

bırakma noktasına gelir. Oysa yazılı iletişim eğitimi vermek, personelin bu konudaki eksikliklerini 

tamamlamak, işten ayrılma (turnover) problemini çözebilir. Çağrı merkezlerinde işe alınan birçok kişi 

daha birkaç gün çalıştıktan sonra işten ayrılma yolunu seçmektedir. Bunun sebebi yeni işe başlayan 

personelin gün içerisinde onlarca kişiyle telefon görüşmesi yapmayı aşırı stresli görmesidir. Stres 

(gerilim) eğitimi de eksik verilen eğitimlerdendir. Müşteri temsilcisi stresle nasıl mücadele edeceğini 

bilmemektedir. Stresle başa çıkmak için yanlış yollar seçer. Çağrı merkezlerinde zamanı etkili kullanma 

eğitimleri de yeterince verilmemektedir. Zaman yönetimini bilmeyen müşteri temsilcileri kendilerini 

hedeflerine götürmeyecek işlerle zamanlarını tüketmekte; ne dinlenmeye ne de çalışmaya yeterince 

zaman bulamaz hale gelmektedirler. Diksiyon, yazılı iletişim, stres-zaman yönetimi gibi eğitimler 
personeli işe hazırlayacak nitelikte olmalıdır. Böyle yapıldığında işten ayrılmalar (turnover) istenilen 

düzeye gelecektir.  

Çağrı merkezlerinde işten ayrılma (turnover) problemini çözmek için çalışanların iş ortamını 

pozitif bulması gerekir. Yani çalışana “iş ortamını nasıl buluyorsun?” sorusu sorulduğu zaman, “iş 

ortamım çalışmaya müsait, iş ortamında pozitif bir atmosfer var, işe gideceğim için kendimi mutlu 

hissediyorum şeklinde cevap vermesi gerekir. Ancak genelde cevaplar şöyledir. “Çağrı merkezinde günde 

100-150 çağrı alıyorum. Buna rağmen ücretler çok düşük. Mola saatlerimiz çok kısa. Dinlenme 

zamanlarında, iş stresinden uzaklaşamıyorum. Takım liderleri sürekli masalarımızın arasında dolaşıp 

uyarılar yapıyor” şeklindedir. Bu söylemlerde önemli işaret saklıdır. Öncelikle çağrı merkezleri 

tasarlanırken amaç küçük bir alana en çok sayıda seat (çağrı masası) sığdırmak oluyor. Ancak küçük bir 

alanda herkes aynı anda çağrı aldığında bu alanlar “gürültülü ortamlar” haline geliyor. Aynı anda 
başlayan konuşmalarla birlikte uğultulu bir atmosfer oluşuyor. Gürültü problemini çözmek için belli bir 

standart getirilebilir. Örneğin 100 m2’lik alanlara en fazla 20 seat (çağrı masası) sınırı getirilebilir. Çağrı 

masaları daha geniş düzenlenerek işte ev ortamı yaratılabilir. Çağrı merkezlerinde çalışanların yaş 

ortalaması 20-35 yaş grubu arasındadır. Bu yaş grubuna özel sosyal eğlenceler düzenlenebilir. Ortak 

geziler, ortak kutlama törenleri, konserler yapılabilir. Dinlenme ortamları da, daha ferah ve rahat 

tasarlanabilir. 

İşten ayrılmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi de çağrı merkezinde terfi etme konusundaki 

sorunlardır. Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileri; konuşma kalitesi, çağrı raporlama, vardiya  

planlama gibi alanlara terfi edebilirler. Böyle olmasına rağmen işyerinde adaletsiz davranılarak ve liyakat 

ilkesi hiçe sayarak işin ehli olmayan kimseler terfi etmektedir. Adaletsiz uygulamalara örnek olarak 

işyerinde bazen tecrübeli personel ile yeni işe başlayan personelin aynı ücretle çalıştırılmasını 
gösterilebilir. Bu grupların arasında ücret bakımından fark yaratılması ve iş tecrübesinin dikkate alınması 

konusu üzerinde hiç durulmamaktadır. Oysa personel yönetim prensiplerinden, kariyer ilkesine göre 

yaptıkları hizmetlere ve iş tecrübesine göre verilen ücretlerin farklı olması gerekmektedir.  

Personelin, kariyer basamaklarını görerek kendisine hedef seçmesi sağlanmalıdır. Personelin 

işletme kurallarına uyduğunda ve yeterli tecrübeyi kazandığında sürekli olarak terfi edebileceğini bilmesi 

gerekir (Akgüner, 1998:20). Organizasyonlarda terfi, çalışanları yönlendirmede önemli bir araçtır. Eğer, 

işe alınan biri, işe girer girmez, önünde ilerleme olanağının bulunmadığı duygusuna kapılırsa, göstereceği 

her türlü çabanın gereksiz olduğuna inanarak işe karşı olumsuz bir tutuma kapılabilir. Bu gibi durumlarda 

sürekli işten tatmin olmama ve işten ayrılmayı düşünme gibi problemlerle karşılaşılabilir. Bu yüzden terfi 

basamakları yapılıp, müşteri temsilcilerinin bu basamakları çıkarak yükselmesi özendirilmelidir.   

İş tatminsizliği, çağrı merkezi personelinin işinden memnun olmamasıdır. Bu hoşnutsuzluğu 

ortadan kaldırmak gerekir. Çağrı merkezlerinde işten ayrılma (turnover) problemini çözmek için 
personelin işinden memnun olmasını sağlamak gerekir. İş tatminsizliğinin birçok sebebi olabilir. 

Yöneticilerin sıkı gözetimi, yetersiz ücret, adaletsiz şirket politikaları, kişilerarası ilişkiler ve çalışma 

koşullarının yetersizliği iş tatminsizliği yaratan en önemli sebeplerdendir. Çağrı merkezlerinde müşteri 

temsilcilerinin yaptığı iş ile kendi istekleri arasında bir uyum sağlanması gerekir. İş tatmini çalışanın 

davranışlarına bakılarak kolayca anlaşılabilir. Çalışma ortamına karşı olumlu tutumlar, severek ve gönüllü 

yapılan katkılar iş tatmini sağlandığının işaretidir. Bundan başka personelin iş gruplarından bahsederken 

gururlanması, kendiliğinden moralli olması, iş dışındaki faaliyetlere gönüllü katılması, mali açıdan 

kendisine yetmesi ve statü olarak toplumda kabul görmesi de iş tatmini sağlar. İşten ayrılmaların artması 

istenmiyorsa personelin işinden memnun olmasına önem verilmelidir (Çelik, 2010: 218-251).  



47 
 

Çağrı merkezlerinde işten ayrılmaların (turnover) önlenmesi isteniyorsa kariyer yönetiminin 

etkinliğini sağlamak gerekir. Bir başka deyişle turnover probleminin çözümü için kariyer yönetim 

programı uygulamak gerekmektedir. Çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerinin başarıya, 

yükselmeye ve ilerlemeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlarının karşılanmaması, onların işten ayrılmalarına 

sebep olur. Kariyer yönetim programları müşteri temsilcilerinin bu tür sorunlarını çözmeyi 

amaçlamaktadır. Kariyer yönetim programı kısaca, bir müşteri temsilcisinin sahip olduğu bilgi, yetenek, 

beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle çalışmakta olduğu çağrı merkezi içindeki yükselişinin 

planlanmasıdır. Kariyer yönetimi programı, müşteri temsilcisi açısından yaşanan süreçlerin ve çağrı 

merkezi açısından yaşanan süreçlerin, eş zamanlı araştırılarak yönlendirilmesidir. Bir kariyer yönetim 

modeli müşteri temsilcisinin istekleri, mevcut iş ve ortaya çıkan iş pozisyonlarına göre 

şekillendirilmelidir. Bir çağrı merkezinde kariyer yönetimi programı ve yükselme ölçütleri aşağıdaki gibi 
geliştirilebilir: 

 Müşteri temsilcisi atandığı pozisyonda uzun süre kalabilmeli ve hizmet edebilmelidir. 

 Müşteri temsilcisi çağrı merkezinde çalıştığı süre süreç boyunca, çalıştığı süreye bağlı olarak 

yükselmelidir.  

 Müşteri temsilcilerinin yetenekleri terfi edecekleri pozisyon için yeterli değilse bu eksiklikler 

zaman içerisinde eğitimle desteklenerek geliştirilmelidir. 

 Yükselmeyi sağlamak için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek gerekir.  

 Çalışma süresine önem verilmelidir. Çağrı merkezinde belirli bir süreyi örneğin iki yılını 

dolduranlar kendiliğinden terfi etmelidir. Her iki yılda bir terfi imkanı olması gerekir.  

 Müşteri temsilcisi yükseldikçe ücretlerinin de buna paralel olarak yükselmesi gerekir (Tortop, 

1999:93). 
Kariyer bir bireyin, işi ile ilgili pozisyonları kişisel yaşam süreci boyunca peş peşe kullanması 

olarak ta tarif edilebilir. Çağrı merkezlerinde yükselme olanağı olan kariyer basamakları ise şunlardır:  

Tablo-1: Çağrı Merkezlerinde Kariyer Basamakları  

Tele-satış Müşteri Temsilcisi Vardiya Uzmanı Çağrı Merkezi Müdürü 

Müşteri Temsilcisi  Takım Koçu Çağrı Merkezi Sorumlusu 

Back Office Takım Lideri  İş Geliştirme Uzmanı 

Churn Süpervizör (Şef)  İşe Alım Uzmanı 

Planlama Uzmanı Operasyon Müdürü İnsan Kaynakları Uzmanı 

Eğitim Uzmanı  Satış Koçu Çağrı Koçu 

Kalite Uzmanı Performans Kalite Müdürü  Proje Yöneticisi  

Tablo-1’de, çağrı merkezlerinde süpervizör, takım lideri, kalite müdürü, müşteri ilişkileri müdürü, 

planlama uzmanı gibi kariyer basamakları mevcuttur. Müşteri temsilcisi kendi kişiliğini oluşturmak yol 

ve yönünü belirlemek için buna benzer kariyer basamaklarını çıkmak ister. Bu bireysel yönelim, 

organizasyonel davranış terminolojisinde kendini gerçekleştirme olgusu diye nitelenir. Psikolojik 

bakımdan sağlıklı bireyler, potansiyel olarak geliştikçe kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda 

kariyerini geliştirmek ya da ilerlemek, yükselmek ihtiyacı duyar. Birey açısından bu olgu sağlıklı 

gelişmeyi simgeler. Ancak söz konusu sağlıklı gelişim, bireyin kendi kariyerini planlamasında kişisel 

gerçeklerini gözetebileceği ölçüde sürer. Müşteri temsilcisi (agent) kariyerinin, yükselme olanakları çağrı 

merkezi içerisinde araştırılması ve yönlendirilmesi kişinin yaşayacağı işten ayrılma düşüncesini 
azaltacaktır. Çağrı merkezleri kendi amaçları ile personelinin amaçlarını uyumlu hale getirmelidir. Çağrı 

merkezleri bu uyumu sağlamadığı ölçüde, kendisine hizmet edecek, yetkin başarma arzusu yüksek çalışan 

bulmakta zorlanacaktır. Günümüzde birçok çağrı merkezi, çalışanlarının kariyer beklentilerini göz ardı 

etmektedir. Oysaki müşteri temsilcilerinin kariyer gelişimi için atılacak adımlar onların iş performansını 

da olumlu etkileyecektir. Bir anlamda verilecek kariyer eğitimleri müşteri temsilcileri için motivasyon 

kaynağıdır ve işten ayrılma düşüncesini ortadan kaldırabilir.  
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4. Sonuç 

Çağrı merkezlerinde işten ayrılma (turnover) problemini çözmek için uygulanabilecek yöntemler 

özetle şöyledir: 

 Yöneticiler aşırı baskıcı tutumlarını değiştirmelidir. Günümüzde otorite çalışanlar ile dengeli 

biçimde dağılmıştır.  

 Çağrı merkezlerinde işe alım aşamasında doğru kişiyi seçmek için daha dikkatli davranmak 

gerekmektedir.  

 Müşteri temsilcisine işe alım sırasında karşılaşacağı problemler ve çağrı merkezi iş ortamı 

hakkında daha fazla bilgi verilmelidir.  

 Çağrı merkezinde işe alım sürecinde adayın işle ilgili özellikleri taşıyıp taşımadığı konusu göz 

ardı edilmemelidir.  

 Çağrı merkezi müşteri temsilcilerine işle ilgili bilgiler tam olarak öğretilmeden iş başı 

yaptırılması doğru değildir.  

 Çağrı merkezi müşteri temsilcilerini eksik olduğu konularda zaman zaman uzmanlarca eğitim 

verilmelidir.  

 Çağrı merkezlerinin pozitif çalışma ortamları haline getirilmesi gerekmektedir.  

 Müşteri temsilcilerine terfi olanakları getirilmelidir.  

 Müşteri temsilcilerinin iş tatmini sağlanmalıdır. 

 Kariyer programında hangi basamakların olduğu net olarak belirlenmeli ve müşteri temsilcilerine 

benimsetilmelidir.   
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Özet 

Son yıllarda küresel ekonominin en büyük etkilerinden biri özel teşebbüslerin uluslararası hale 
dönüşmesidir.  Bu küreselleşme şirketlerin faaliyet gösterdikleri uluslarda iş yapabilme kapasitesine 

sahip insan gücü ihtiyacını doğurmaktadır. Bilim dünyası meydana gelen bu olguya “beşeri sermaye” 

ismini vererek yaklaşmıştır. Beşeri sermaye hızlı gelişen teknolojide üretim sürecine insanın kattığı beceri 

ve bilgileri göstermektedir. Sosyal maliyet açısından da fiziki sermayeden daha cazip olan beşeri sermaye 

rekabet piyasasının yeni gözdesi olmaktadır. Beşeri sermaye, ülkelerin ekonomik büyümesinin ve 

kalkınmasının anahtarı olarak düşünülmektedir. Devletler gerek kendi teşebbüslerinde gerekse de özel 

teşebbüslerdeki beşeri sermaye ihtiyaçlarını giderebilmek için eğitim sistemlerinde kalıcı çözümlere 

yönelik çaba harcamaktadırlar. Son 15 yıllık periyotta ortaya çıkan yeni çözümlerinden en belirgin olanı 

19 Haziran 1999 yılında 29 Avrupa ülkesi katılımıyla gerçekleşen günümüzde ise katılımcı sayısı 47 

ülkeye ulaşan “Bologna Süreci” isimli yükseköğretim projesidir. Bu çalışmada, 19 Mayıs 2001 

tarihinden itibaren Türkiye’nin de üye olduğu Bologna Süreci’nin önlisans düzeyindeki muhasebe 

eğitiminde ortaya çıkardığı eylemlerin, eğitim sonrasında öğrencilerin piyasada meslek edinmede 
meydana getirdiği etki tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bologna Süreci, Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Mesleği 

Alan Kodu: B1 

 

THE EFFECTS OF THE BOLOGNA PROCESS ON THE VOCATIONAL 

EDUCATION: AN EVALUATION IN TERMS OF ACCOUNTANCY 

PROFESSION 
 

Abstract 

One of the biggest impacts of the global economy in the recent years is the transformation of 

private enterprise into international structure. This globalization causes to arise the need of manpower 

who has the capacity to work in the countries the company trade. The scientific world deals with this fact 

by calling it “human capital”. The human capital shows the skill and knowledge that the human being 

contributed to the manufacturing process in the fast developing technologies. The human capital which is 

more attractive than physical capital in terms of social cost comes into favor for the competitive market. 

The human capital is thought to be the key of the development and growth of the countries. The states 

make an effort for permanent solution at their education systems in order to overcome human capital 

need in their own enterprises and private enterprise. The most distinguishing one among the new 

solutions that have come out in the period of last 15 years is Higher Education Project, namely the 

‘Bologna Process’, which was launched on 19th June 1999 by the participation of  29 European 
countries and the number of the state parties has reached to 47 at the present day. In this study, the 

impact of activities of the Bologna Process -Turkey became new member on 19th May 2001- at the 

accounting education of the associate degree on getting the job in the sector after schooling will be 

discussed.  

Key Words: Bologna Process, Accounting, Accounting Education, Accountancy Profession 

1. Giriş 

Türkiye’de yükseköğretim sistemi son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde gelişim ve değişim süreci 

göstermiştir. Üniversite sayısı son 10 yılda 70’den 194’e çıkarak yaklaşık olarak yüzde 177’lık bir artış 
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göstermiştir (http://www.yok.gov.tr). Aynı zamanda yükseköğretim sınavına giriş sistemi de son 10 yılda 

birkaç defa değişikliğe uğramıştır.  

Türkiye’de yasal olarak yükseköğretim sistemi 2547 sayılı yasaya göre biçimlenmiştir. 

Yükseköğretim sisteminin üst kuruluşları; “Yükseköğretim Kurulu” ve “Üniversitelerarası Kurul” dur. Bu 

iki kurula ek olarak, üniversitelerin denetlenme görevi “Yükseköğretim Denetleme Kurulu” na verilmiştir 

(YÖK2007: 45). 

2547 sayılı kanuna göre yükseköğretim milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört 

yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. Yine kanuna göre yükseköğretim 

kurumları;  üniversite ile ileri teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, 

yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya ileri teknoloji 

enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafında kurulan 
meslek yüksekokullarıdır. 

Çalışmamızın araştırma alanını oluşturan önlisans eğitimi ve öğretimi yükseköğretim sisteminde 

meslek yüksekokulları tarafından verilmektedir. 1982 yılında çıkartılan 41 sayılı kanun hükmünde 

kararnameyle meslek yüksekokulları üniversite sistemi içine alınmıştır. Günümüzde, 26 Haziran 2001’de 

çıkartılan 4702 sayılı yasa hükümlerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu yasaya göre 

üniversite kurma koşuluna bağlı olmadan meslek yüksekokullarının kurulması olanaklı hale 

gelmiştir.Türkiye’de meslek yüksekokullarının örgün eğitim içindeki payı % 31’dir. ÖSYM’nin 2012-

2013 eğitim-öğretim verilerine göre Türkiye’de 745 adet meslek yüksekokulunda 755.759 öğrenci eğitim 

görmektedir (http://www.osym.gov.tr). 

İki yıllık önlisans programları (meslek yüksekokulları), ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az 

iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk 
kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. Amacı, üniversite kapılarında yığınları önleme dışında 

gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının öğretimini gerçekleştirmektir 

(Senar & Garip 2013: 09). 

Akademik kurumlar ve sistemler çağın gereklerine ayak uydurmak durumundadır. Bilgi 

toplumunda yükseköğretime talep artmaktadır. Çağımızda meydana gelen gelişmeler, yükseköğretimin 

sosyal ve ekonomik alanda rolünün yeniden düşünülmesini, hesap verebilir ve şeffaf süreçler 

geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yeni teknolojiler, eğitim ve araştırma alanında yeni materyallerin 

kullanılmasını mümkün kılmakta, esnek öğrenme yollarının ve yaşam boyu öğrenmenin önemi 

artmaktadır. Ayrıca, küreselleşen ekonomilerde yükseköğretime artan önemle birlikte akademi ve iş 

dünyası arasındaki ilişki kuvvetlenmekte, rekabet eğitimde kaliteyi gerekli kılmaktadır. Tüm bu 

gelişmelere bağlı olarak, yükseköğretim, dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde son yirmi yıldır çok 
önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Yükseköğretim kurumları başta olmak üzere yükseköğretim 

alanına dahil her paydaş bu sürecin zorunlu kıldığı değişimlerin gerçekleştirilmesinde çaba göstermek 

zorundadır. Bologna Süreci, sürece üye ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim 

alanı oluşturmayı hedefler. İşte tam da bu noktada, Türk yükseköğretim sistemimizin yeniden 

yapılandırılması ihtiyacına Bologna Süreci uygun araçlar sunduğundan, Türkiye2001’de bu sürece dahil 

olmuştur (http://bologna.kafkas.edu.tr/temelbilgiler/Bologna_Kitapcigi_17_12_2009.pdf).  

Bologna Süreci’nin 19 Haziran 1999’da yayınlanan Bologna Bildirisi ile resmen başladığı kabul 

edilmekle beraber sürecin temellerinin bir yıl önce, 1998’de yayınlanan Sorbonne Bildirisi ile atıldığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Sorbonne Üniversitesi’nin 800. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir araya 

gelen Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık temsilcileri 25 Mayıs 1998 tarihinde yayınladıkları 

ortak bildiride, Avrupa yükseköğretim sisteminin uyumlaştırılması konusunda görüşlerini dile getirmişler: 

Avrupa Birliği (AB) üyelerini ve diğer Avrupa ülkelerini kendilerine katılmaya davet etmişlerdir. Bu 
davete olumlu cevap veren 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları, İtalya’nın Başkenti 

Bologna kentinde bir araya gelerek 2010 yılı itibariyle Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı (AYA) 

oluşturmak ve Avrupa yükseköğretim sistemini dünya çapında geliştirmek amaçlarını dile getirdikleri 

Bologna Bildirisi’ni, 19 Haziran 1999’da imzalamış; böylece yükseköğretim sisteminin en kapsamlı 

dönüşüm projesini, Bologna Süreci’ni, resmen başlatmışlardır (Kıyıcı 2012: 28-29). 

Bologna Bildirgesi’ni sırasıyla Prag (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven 

(2009) ve Budapeşte/Viyana (2010) bildirgeleri takip etmiş ve her bildirge ile Bologna Süreci’nin faaliyet 

alanı biraz daha genişlemiş ve ayrıntılandırılmıştır. Bologna Süreci 11-12 Mart 2010 tarihinde 
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Budapeşte/Viyana Bakanlar toplantısında Kazakistan’ın da sürece dahil olmasıyla, Avrupa Birliği 

ülkelerinin ötesinde 47 ülkenin üye olduğu geniş bir alana yayılmıştır (YÖK 2010: 04). 

Bologna sürecinin amacı, farklı ülkelerin ve hatta bu ülkelerde amaçları ve gelişmişlik düzeyleri 

birbirinden farklı yükseköğretim kurumlarının varolan özgürlüklerinin veya farklılıklarının belirgin bir 

şekilde ifade edilebilmesi, bu özgünlük ve farklılık iddialarının, soyut birer iddia olmaktan çıkarılıp 

nesnel biçimde ortaya konmasında kullanılabilecek uygun araçlar sunmaktır. 

Bologna Süreci’nin belirlediği hedefler, diğer üye ülkelerde olduğu gibi, yükseköğretim 

çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda ülkemiz için de uygun araçlar sunmaktadır. 

Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda Türkiye 2001’de Bologna 

Süreci’ne dahil olmuştur (YÖK 2010: 04). 

2. Bologna Sürecinde Meslek Yüksekokulları 

İşgücü piyasası ile meslek yüksekokulları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat 

boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla, insan 

kaynakları gelişimini teşvik etmek amacıyla meslek yüksekokullarında yeterliliğe dayalı, modüler eğitime 

geçme projesi başlatılmıştır. Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 (InstrumentforPre-Accession-Katılım 

Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla 

Geliştirilmesi Projesinin (İKMEP) genel amacı nitelikli iş gücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir 

(YÖK 2010:25-26). 

Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı ISCED 97 referans alınarak, meslek yüksekokulları 

program isimleri yeniden belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Proje kapsamında, Bologna süreciyle uyumlu, 

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi referans alınarak, meslek yüksekokullarında 
uygulanan programların müfredat çalışması başlatılmış, pilot proje kapsamında 8 ilde Bilişim 

Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Gıda, Makine, Metal İşleri, Otomotiv, Tekstil ve Turizm sektörlerine 

yönelik hizmet veren mesleklere yönelik işgücü talep analizleri, meslek analizleri iş-işlem analizleri 

yapılmıştır. Analizlere dayalı mesleki yeterlilikler tespit edilmiş ve bu mesleklere ait eğitim ve öğretim 

müfredatı hazırlanmıştır (YÖK 2010:25-26). 

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 

2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin 

yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla "yükseköğretim 

alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi” geliştirilmiştir (http://tyyc.yok.gov.tr/).  

Yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan 

bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder. Ulusal 
Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle 

ilişkilerini açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca 

tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu 

sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve 

tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir (http://tyyc.yok.gov.tr/). 

Tablo 1: TYYÇ düzeyleri yeterlilik profilleri 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) YETERLİLİK PROFİLLERİ  

T
O

P
L

A
M

 S
Ü

R
E

 (
Y

IL
) 

YÜKSEKÖĞRETİM 

DÜZEYLERİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 

YETERLİLİKLERİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 

MESLEKİ EĞİTİM 

YETERLİLİKLERİ 

T
O

P
L

A
M

 A
K

T
S

 K
R

E
D

İS
İ  

(Y
IL

 x
 6

0
 A

K
T

S
) 

QF‐EHEA: 3. Düzey 

EQF‐LLL : 8. Düzey 

Doktora* 

Tıpta Uzmanlık* 

(180-240 AKTS) 

‐ 

QF‐EHEA: 2. Düzey 

EQF‐LLL : 7. Düzey 

Yüksek Lisans 

(90-120 AKTS) 

Yüksek Lisans 

(90-120 AKTS) 

QF‐EHEA: 1. Düzey 

EQF‐LLL : 6. Düzey 

Lisans 

(240 AKTS) 

Lisans 

(240 AKTS) 

QF‐EHEA: Kısa 

Düzey, EQF‐LLL : 

5. Düzey 

Önlisans 

(120 AKTS) 

Önlisans 

(120 AKTS) 

Kaynak: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=31 
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Tablo 1’de belirtildiği üzere Türk Yükseköğretim Sistemin’de 4 temel düzey yer almaktadır. Kısa 

Düzey (Ön lisans), Birinci Düzey (Lisans), İkinci Düzey (Yüksek Lisans) ve Üçüncü Düzey (Doktora). 

21.01.2010 tarihinde yükseköğretim kurumunun aldığı kararla; yükseköğretimin herhangi bir düzeyini 

başarıyla tamamlayan bir öğrencinin kazanmış olacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler kabul edilmiştir. Bu 

kavramlara kısaca bakacak olursak: 

Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal 

ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır. 

Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel 

(mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin 

kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır. 

Yetkinlik: “Özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre “önlisans” düzeyini tamamlayan öğrenciler için belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikler 

aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2: Önlisans yeterlilikleri  

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 

5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterlilikleri 

 

BİLGİ 

 

-Kuramsal 

 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma -Olgusal 

BECERİLER 

 

-Bilişsel 

 

-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı 

düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.  

 

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilme. 
-Uygulamalı 

YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve 

Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilme.  

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen 

karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk 

alabilme. 

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme 

Öğrenme Yetkinliği 

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilme ve karşılayabilme. 

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. 

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler 

düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilme. 

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile 

iletişim kurabilme. 

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve 

iletişim teknolojilerini kullanabilme. 

Alana Özgü Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere sahip olma. 

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

yeterli bilince sahip olma. 

Kaynak: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=32 
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Bologna Süreci’nde oluşturulacak ders müfredatlarında dersler Bologna öncesindeki gibi çok 

sayıda değil, daha az sayıda olmaktadır. Çünkü öğrencinin alacağı toplam kredi ulusal düzeyde değil, 

AKTS ölçütüne göre olmaktadır (Terzi vd., 2013: 87).  

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi 

sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü 

(teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir.  AKTS, 

yükseköğretim kurumlarına, program müfredatlarının hazırlanmasında yardımcı olurken, programların 

ulusal ve uluslararası ölçekte daha rahat biçimde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamaktadır.  

Bir akademik yıl için AKTS kredisi 60 olarak belirlenmiştir. Bu krediye denk olarak 1500-1800 

saat arasında öğrenci iş yükü öngörülmüştür. Buna göre 1 AKTS çalışma karşılığı 25-30 saat olarak 

belirlenmektedir. Bu bilgiler eşiğinde Ön Lisans aşamasında olan bir öğrencinin mezun olabilmesi için 
120 krediyi (3000-3600 saat iş yükü) tamamlaması gerekmektedir.  

Bologna Süreci’nin üniversitelere getirdiği en önemli düzenlemelerden birisi de her bir ders için 

öğrenme çıktılarının hazırlanması ve öğrenme çıktıları ile ders içeriklerinin ilişkisinin belirlenmesidir. 

Öğrenme çıktıları, öğrenme sürecini tamamlayan bir öğrencinin neleri bileceğini, neleri anlayacağını ve 

neleri yapabileceğini gösterir.Önlisans düzeyinde bir bölümün sahip olması gereken “Öğrenim Çıktıları”, 

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi’ çalışma grubunun raporuna göre aşağıdaki gibi 

olması gerekmektedir (YÖK 2009: 38); 

- Genel veya mesleki ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan ve ortaöğretim düzeyi 
üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere 

sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 

- Alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama 

ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el 

ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 

- Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi 

ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 

- Alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 

- Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama 

yeteneğini kazandığını göstermek. 

- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 

- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı 

kullanabilmek. 

- Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve 

bilincine sahip olmak. 

- Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip 

olmak. 

Ayrıca Bologna Sürecindeki düzenlemelerin temelinde üniversitelerde verilen eğitim sonucunda 

öğrencilerin daha kalifiye olması ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması olduğu söylenebilir (Terzi 

vd., 2013: 87). 

3. Muhasebe Mesleği ve Mesleğin Gereksinimleri 

Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan 
mesleklerden biridir. Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanları 

gelmektedir. Böyle ilgi gören bir alanın da, mesleğinin önemi ve ilgisi büyük olmaktadır. 

Önemli bir rekabet aracı olan mali nitelikteki bilgilerin kaynağı olan muhasebe, tarihsel gelişim 

süreci içinde önemli niteliksel değişmeler göstererek, günümüzdeki anlam ve önemine kavuşmuştur. 

İşletmelerin büyümesi, faaliyetlerin çeşitlenmesi, mali piyasalardaki gelişmeler, işletmelerin finansman 

ihtiyacını karşılamada yabancı kaynak kullanımının artması, küresel sermaye hareketleri, şirket satın 

almaları ve birleşmelerin yaygınlaşması, mikro ve makro ölçekteki ekonomik kararların alınması gibi 

durumlar muhasebe bilgisinin önemini artıran gelişmelerdir. Bu gelişmeler bir taraftan mali tabloları 

kullananların sayılarının ve etkinliklerinin artmasına, diğer taraftan muhasebe işlemlerinin gittikçe 

karmaşık hale gelmesine neden olarak, muhasebe verilerinin ve mali tabloların önemini ve işlevlerini 

artırmıştır. Bütün bu gelişmeleri muhasebe mesleğini ülkenin ekonomik gelişmesinde ve aynı zamanda 

sağlıklı, çağdaş bir hukuk düzeninin ve sağlıklı bir teknik düzenin kurulmasında belirleyici bir öğe haline 
getirmiştir (Alagöz & Ceran 2007: 292). 
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Ülkemizde muhasebe eğitimi ortaöğretim kurumlarında lise düzeyinde ve yükseköğretim 

kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılmaktadır.  Eğitim ve öğretim süreçlerinde, her 

düzeyde nitelikli muhasebe elemanı gereksinimi karşılamak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 

da eğitim ve öğretim süreçleri şekillendirilmekte ve ders programları buna yapılandırılmaktadır. Özellikle 

meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde doğrudan muhasebe mesleğine yönelik nitelikli eleman 

yetiştirmeyi hedefleyen programlar açılmakta ve buna uygun öğretim yapmaktadır (Şengel 2011: 169-

170).  

Şekil 1: Muhasebe mesleğinde mezuniyet durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe mesleğini icra edenleri üç ayrı açıdan incelemekte fayda vardır (Şekil1). Bunlardan ilk  

ikisi, Ortaöğretim ve Önlisans mezunlardan oluşan ve iş hayatında “Ara Eleman” olarak nitelendirilen 

kişilerdir. Özel veya kamu sektöründe çalışan bu ara elemanlar unvan olarak çeşitli sıfatlara sahiplerdir. 
Bu unvanlar Türk Meslekler Sözlüğünde şu şekilde yer almaktadır 

(http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx); 

- Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 

- Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 

- Muhasebe Meslek Elemanı 

- Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 

- Ön Muhasebe Elemanı  

Muhasebe mesleğini icra eden diğer grup ise Lisans mezunlarından oluşan kişilerdir. Bu kişiler iş 

hayatında “Meslek Elemanı”, sınavları kazanmaları halinde “Mali Müşavir” ve zaman zamanda “Ara 

Eleman” olarak nitelendirilirler. Türkiye İş Kurumu’na göre Lisans mezunu Muhasebe Meslek 
elemanlarını unvanları şu şekildedir (http://www.iskur.gov.tr); 
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- Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 

- Muhasebeci 

- Ön Muhasebe Elemanı  
 

Tablo 3: Muhasebe mesleğini icra edenlerin öğrenim durumu 

Mezuniyet Durumu 
Ortaöğretim Önlisans Lisans Diğer TOPLAM 

Kişi Sayısı 55.610 31.052 26.124 5142 117.928 

Kaynak: İŞKUR. (2014). 2012 İstatistik Yıllığı-Tablo 24. Erişim Tarihi: 11.02.2014, http://www.iskur.gov.tr. 

Türkiye İş Kurumu’nun 2012 verilerine göre, toplam 117.928 kişi bu alanda istihdam etmektedir. 

Bu kişilerin % 47,16’sı ortaöğretim mezunu, % 26,33 önlisans, % 22,15 lisans mezunu ve % 4,36 ise 

diğer mezunlardan oluşmaktadır (Tablo 3).  

Muhasebe mesleği, uzun yıllar süren bir çalışma ve mücadele sonucunda 3568 sayılı yasayla 

belirli esaslara bağlanmış ve avukatlık, doktorluk gibi bir meslek niteliği kazanmıştır. 2008 yılında 
yapılan değişiklikle 3568 sayılı yasaya göre muhasebe meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir” ve “ Yeminli Mali Müşavir” olmak üzere iki unvan altında çalışmaktadır. Bu unvanlara sahip 

olmanın özel şartları 3568 sayılı kanunda belirtilmiştir. Herhangi bir kişinin bu unvana sahip olabilmesi 

için istenen en asgari şart “Lisans Mezunu” olmaktır.  

TÜRMOB’un kayıtlarına göre, 2013 yılında ülke genelinde 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve 8 Yeminli Mali Müşavir odası olmak üzere 84 odada 92 bin 418 ruhsatlı meslek mensubu 

bulunmaktadır. Ruhsatlı meslek mensuplarının 4 bin 71’i yeminli mali müşavir, 76 bin 561’i serbest 

muhasebeci mali müşavir ve 11 bin 586’sı ise serbest muhasebeci ruhsatına sahiptir 

(http://www.turmob.org.tr). 

Yukarıda yazılı unvanlardan “Mali Müşavirlik” hariç diğerleri için “Mesleki Yeterlilik 

Kurumu”nun belirlediği herhangi bir “ulusal meslek standart”ı yoktur. Dolayısıyla bu mesleklere sahip 
kişilerin piyasada etkin olabilmesi için gerekli olan nitelikleri işverenler kendi belirlemektedir. 

Muhasebe eğitimi alan bir meslek mensubu mesleki bilgi ve beceri yanında bazı kişisel nitelikleri 

de taşıması beklenir. Bunlar şöyle sıralanabilir (Şengel, 2011: 170);  

-Kişisel Nitelikler: Bir muhasebecide olması gereken temel kişisel nitelikler, Zihinsel yetenek ve 

olgunluk, Analitik yetenek, Kavramsal anlama, İletişim yeteneği, Tarafsız olabilme gibi nitelikleri 

kapsamaktadır.  

-Mesleki Nitelikler: Bir muhasebecide olması gereken ikinci temel nitelik mesleki açıdan olup 

muhasebecinin teknik yeterliliği ile ilgilidir. Bilgi ve fikir birikimi olarak ifade edilebilecek teknik 

yeterlilik deneyimi de kapsar.  

İş dünyası ve istihdam açısından da önem taşıyan bu mesleki ve kişisel nitelikleri kazandıracak bir 

eğitim sürecinin planlanması ve uygulanması, nitelikli muhasebe meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

açısından önemli ve gereklidir (Şengel, 2011: 170). 

4. Bologna Süreci’nin Önlisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminde Ortaya Çıkardığı Eylemler 

 

Türkiye’de ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi, iki yıllık meslek yüksekokullarının muhasebe 

ve vergi uygulamaları, işletme yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, maliye vb. programlardan oluşan 

“iktisadi ve idari programlar” bölümlerinde verilmektedir (Kutlu, 2010: 235). 

Önlisans düzeyinde muhasebe eğitimi, meslek yüksekokullarının tüm yarıyıllarında verilmekle 

beraber yoğun olarak 3. ve 4. yarıyıllarda verilmektedir. Bunun temel nedeni Yükseköğretim 

Kurumu’nun üniversiteler için belirlediği zorunlu derslerin 1. ve 2. dönemde yer almasıdır. Bu durum 

meslek yüksekokullarındaki muhasebe derslerini belirlemelerinde etkili olmuş ve bu derslerin ağırlıklı 

olarak 3. ve 4. dönemde yer almasını sağlamıştır.  

Bologna sürecinin ön lisans eğitiminde getirdiği en önemli yeniliklere başlıklar halinde bakacak 
olursak; 
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- Öğrencilerin her dönem için 30 AKTS, toplamda 120 AKTS almış olması, 

- Derslerin % 25’nin (30 AKTS) seçmeli olması, 

- Her ders için öğrenim çıktıları belirlenmesi, 

- Her bölüm için program çıktılarının belirlenmesi, 

- Derslere ait iş yükünün belirlenmesi, 

- Derslere ait amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 

- Derslerin öğrenim kazanımlarının belirlenmesi, 

- Program yeterliliklerinin belirlenmesidir. 

Sürecin getirdiği bu yenilikler ön lisans eğitimi için genel bir sınıflandırmadır. Ancak meslek 

yüksekokullarının “muhasebe ve vergi uygulamaları” programları ve diğer programları bu başlıkları kendi 

müfredatlarına uyarlayarak öğrencilerine gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırma sürecine 

geçmişlerdir.  

Bologna Süreci’nin muhasebe eğitimi açısından olası etkilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Terzi 
vd., 2013: 96-97): 

- Ders müfredatlarının oluşumunda öğrencilerin daha farklı ilgili alanlarına veya uzmanlık 

alanlarına yönelebilmeleri için seçmeli dersler için asgari sınırlama getirilmiştir. 

- Derslerin kredilerinin belirlenmesinde ders saatinin yanında, gerçek kredi değerlerinin 

yansıtılması için diğer etkenler (derse hazırlık süresi gibi) de hesaplamaya tabi tutulmuştur. 

- Öğrencilerin iş hayatının gerektirdiği ve güncel nitelikteki bilgileri alabilmelerine yönelik 
derslerin üniversitelerin müfredatlarına konulması teşvik edilmiştir. 

Bologna sürecine dönüştürülmüş “muhasebe ve vergi uygulamaları” programlarından ve diğer 

muhasebe eğitimi veren programlardan mezun olan önlisans öğrencileri Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirtilen5. Düzey (Ön Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri’ni kazanmış kabul 

edilmektedir.  

Ayrıca Bologna sürecine dönüştürülmüş programlardan mezun olan ön lisans öğrencileri 120 

AKTS’yi başarıyla tamamlamıştır. 1 AKTS’nin yaklaşık olarak 25-30 saat iş yüküne denk geldiği kabul 

edilmiştir. Buna göre öğrenci mezun olduğunda yaklaşık olarak 3000-3600 saat çalışma karşılığı ile 

mezun olmaktadır. İş yükü; öğrenme çıktılarının başarılabilmesi için gerekebilecek dersler, seminerler, 
sunumlar, uygulamalar, özel dersler, bilgi toplama, araştırma vb. öğrenme aktivitelerinin niceliksel 

ölçüsüdür. Bu tanıma bakıldığında 3000-3600 saat iş yükünü başarıyla tamamlamış olan bir öğrencinin iş 

gücü piyasasının ara eleman’dan beklediği niteliksel özelliklere sahip olması gerekmektedir.  

Muhasebe mesleği ülkenin ekonomik bütünlüğünü oluşturan kurum, işletme, vakıf, dernek, 

sendika gibi ekonomik birimlerin muhasebe ve denetleme işlerini yasalara, kurallara, ilkelere ve 

yöntemlere uygun tarafsız, nesnel, sır tutar ve güvenilir bir tutumla belirli bir yerde ve kendi 

sorumluluklarında veya ekonomik birimlerin yönetimi adına yapan kişilerin sürekli olarak edindikleri 

uğraş alanıdır. Görmüş oldukları işlevler bazında meslek mensupları bağımsız ve bağımlı çalışanlar 

olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bağımsız çalışan meslek mensupları ekonomik birimlerden ayrı, başka bir 

ifade ile birimle organik bir bağı olmadan, kendi işyerlerinde ve sorumluluklarında mesleği icra etmekte 

ve genelde müşavirlik ve denetim işlevi görmektedirler. Özel veya kamu kurumlarında yer alan muhasebe 
işlevinde yönetim adına muhasebe işlerini gören meslek mensupları bağımlı muhasebeciler olarak 

tanımlanabilir. (Sevim & Elmacı 2013: 260) 

Türkiye’de ara eleman olarak çalışan bağımlı muhasebeciler diye tanımladığımız muhasebe 

meslek mensuplarına ilişkin istatistiksel bilgileri tutan kurumlardan biri de Türkiye İş Kurumu’dur. 

Türkiye İş Kurumu’nun 2013 yılı Türkiye İşgücü Piyasa Analizi 1 Dönem Raporu’na göre, Muhasebe 

mesleği 2012 yılında 56.205 kişi, 2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde de 42.132 kişi ile en çok iş 

başvurusu yapılan meslekler içerinde ilk 10’da yer almaktadır. Ayrıca muhasebe mesleği Türkiye’de en 

çok çalışılan meslekler listesinde 8 ci sırada yer almaktadır.  

Yine Türkiye İşgücü Piyasa Analizi 1 dönem raporlarına göre, muhasebe mesleği en çok eleman 

aranan meslekler sıralamasında ilk 15 de yer almaktadır. İşverenlerin muhasebe mesleği için talep ettiği 

beceriler tablo 4’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4: 2012-2013 yılları arasında muhasebe mesleği için talep edilen beceri düzeyleri 

Muhasebe Mesleği İçin Talep Edilen Beceriler 

Mesleğe İlişkin Yeterli Bilgi % 77,60 

Bilgisayar Kullanma % 74,90 

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) % 64,50 

İletişim ve İfade Yeteneği % 49,60 

Takım Çalışması % 46,60 

Sorun Çözme ve Bağımsız Karar Verme Becerileri % 34,30 

Fiziki ve Bedensel Yeterlilik % 29,70 

Proje Tabanlı Çalışma % 18,00 

Satış ve Pazarlama % 11,90 

Yabancı Dil % 9,0 

Kaynak: İŞKUR. (2014). Türkiye iş gücü piyasası analizi (2013-1.Dönem)-Tablo 48. Erişim Tarihi: 11.02.2014, 

http://www.iskur.gov.tr. 

Tabloya bakıldığında işverenler tarafından muhasebe meslek mensubundan mesleki bilgi ve 

becerinin yanında bazı kişisel nitelikler de beklenmektedir. Bu beklentiler Bologna sürecine 

dönüştürülmüş “muhasebe ve vergi uygulamaları” programlarından ve diğer muhasebe eğitimi veren 
programlardan başarı ile mezun olan önlisans öğrencilerinde olması gereken bilgi, beceri ve 

yetkinliklerinde olması gerekmektedir. Çünkü dönüştürülmüş olan bu programlar, Bologna 

Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci 

Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”'nde tanımlanan "5. 

Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni 

zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”'nde tanımlanan "5. 

Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. 

Bir başka çalışmada Şengel (2011), 1995-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi tarafından 

yayınlanan insan kaynakları ekler incelenmiş ve ortaya aşağıdaki tablo’da gösterilen sonuçlar ortaya 

çıkmıştır.  

Tablo 5: 1995-2010 yılları arasında muhasebe mesleği için talep edilen beceri düzeyleri 

Mesleki Nitelikler  Kişisel Nitelikler 

1 MS Office (Word, Excel vb) % 16,93  1 Takım Çalışması % 23,20 

2 İngilizce % 16,40  2 İletişim Becerisi % 18,40 

3 Muhasebe Paket Programı % 15,41  3 Sorumluluk Alma % 16,00 

4 Genel Muhasebe % 9,89  4 Analitik Düşünme % 15,20 

5 Vergi % 7,44  5 Yoğun Çalışma Temposu % 8,80 

6 Maliyet Muhasebesi % 7,17  6 Esnek Çalışma % 8,80 

7 İnşaat Muhasebesi  % 4,58  7 Yaratıcılık % 3,20 

8 Tek Düzen Muhasebe Sistemi % 3,98  8 Organizasyon Becerisi % 3,20 

9 Sosyal Güvenlik Mevzuatı % 3,25  9 Kişisel Gelişime Açıklık % 3,20 

10 Bütçe % 2,92     

11 Muhasebe Standartları % 1,93     

12 Diğer  % 10,09     

Kaynak: Şengel, S. (2011).Türkiye’de muhasebe meslek elemanı talebi üzerine bir araştırma. Muhasebe ve 

Finansman Dergisi. Nisan. 173–176. 

Tablo’ya baktığımızda iş dünyasının mesleki eğitim kadar kişisel nitelikler de aradığı, önem 

verdiği görülmektedir. 

Muhasebe mesleği 3568 sayılı yasa ile tanımlanmış meslek olmasına rağmen iş dünyası ihtiyaç 

duyduğu alana göre meslek tanımlaması herhangi bir yasa veya mesleki kurum tarafından yapılmamıştır.  

3568 sayılı yasa sadece mali müşavirlik mesleğinin gereksinimlerini belirleyen ve bu mesleğe 

sahip olmak için en az lisans mezuniyeti isteyen maddelerden oluşmaktadır. Oysaki piyasada iş talep eden 

muhasebe meslek elemanlarının büyük bir çoğunluğu ortaöğretim ve önlisans mezunlarından 

oluşmaktadır (Tablo 6). Böyle bir durumda bu mezunların sahip olabilecekleri unvanların yeterliliklerini 
belirleyen bir madde 3568 sayılı yasa’da yer almamaktadır. Ayrıca Türkiye’de mesleklerle ilgili 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
http://tyyc.yok.gov.tr/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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standartları ve yeterlilikleri belirleyen “Mesleki Yeterlilik Kurumu” da muhasebe ara elemanları ile ilgili 

herhangi bir standart veya yeterlilik sunmamıştır.  

Tablo 6: Öğrenim durumuna göre Türkiye İş Kurumu’na yapılan başvurular 

Mezuniyet Durumu Ortaöğretim Önlisans Lisans Diğer TOPLAM 

Kişi Sayısı 32.906 18.845 16.228 3.355 71.334 

Oran % 46,13 % 26,42 % 22,75 % 4,70 % 100 

Kaynak: İŞKUR. (2014). 2012 İstatistik Yıllığı-Tablo 4. Erişim Tarihi: 11.02.2014, http://www.iskur.gov.tr.  

Türkiye’de ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimini veren iki yıllık meslek yüksekokulları iş 

piyasasında muhasebe ara eleman ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Üniversitelerde muhasebe grubu 

dersler genellikle; müfredat içerisinde ağırlığı fazla olmakla birlikte kurumların ihtiyaçlarını tam 

anlamıyla karşılayamamaktadır. Bu nedenle muhasebe eğitiminin, kurumların ihtiyaçlarının karşılanması 

için müfredatın Bologna süreci ile birlikte ele alınarak düzenlemesi gerekmektedir. 

Bologna sürecinde müfredatlar programla ilgili akademik personel tarafından hazırlanmaktadır. 

Muhasebe eğitimi veren programlarda müfredatlar genel itibariyle 3568 sayılı yasanın belirlediği 

nitelikleri kapsamaktadır. Ancak bu yasa piyasanın talep ettiği ara elaman niteliklerinden ziyade, 

müşavirlik mesleği ile ilgili nitelikleri belirlemiştir. Bu durum öğrencilerin kazanması gereken 

niteliklerden çok daha farklı yönlere çekebilmektedir.  

5. Bologna Sürecinin Mesleki Etkisinin Beyşehir Ali Akkanat MYO’da Değerlendirilmesi  

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’nda bulunan “Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları” programındaki 2010-2014 yılları arasındaki dersleri incelenmiştir. Bu yıllar arasında 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 akademik dönemi olmak üzere toplam 4 akademik dönem 

mevcuttur. Bu dönemlerden 2010-2011 dönemi MEGEP, 2011-2012 ve 2012-2013 İKMEP, 2013-2014 

dönemi ise BOLOGNA derslerini içermektedir.  

Görüldüğü gibi 2010-2014 dönemleri arasında eğitim-öğretim sistemi birkaç kez değişmiş ve 

nihayetinde Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği Bologna sürecine dönüşüm sağlanmıştır.  

Bologna sürecine dönüşüm aşamasında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

- Ders sayısı azalmıştır.  

- Derslerin iş yükü artırılmıştır. 
- Seçmeli dersler oluşturulmuştur. 

- Staj süresi artırılmıştır.  

- Ders isimleri değiştirilmiştir.  

- 120 AKTS sağlanmıştır.  

- Program çıktıları belirlenmiştir. 

- Derslerin öğrenim çıktıları belirlenmiştir. 

- Öğrenim çıktıları ile program çıktıları ilişkilendirilmiştir. 

- Derlerin amacı ve hedefleri belirlenmiştir. 

- Derslerin iş yükü tablosu hazırlanmıştır.  

- Derslerin haftalık programları ve kaynakları belirlenmiştir. 

- Diploma ekleri hazırlanmıştır. 

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’nun Bologna süreci birkaç eksiklik dışında 
tamamlanmıştır. Bu eksikler; 

- Seçmeli derslerin yetersiz iş yüküne sahip olması 

- Staj süresinin yetersizliği 

- Bazı derslerin öğrenim çıktıları, amacı ve hedefleri eksik belirlenmiş olması 

- Öğrenci değişim programlarının olmaması 

- Web sitesindeki bilgi eksikleri 

- Bologna öğrenci uyumunun eksik olması  

Bu eksikler meslek yüksekokulu’nun Bologna sürecine dönüşmesinde herhangi bir engel 

oluşturmamıştır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi”nde 

tanımlanan “Birinci Düzey” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”nde tanımlanan "5. 

Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni 
zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi”nde tanımlanan "5. Düzey" 

yeterliliklerini sağlamaktadır. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
http://tyyc.yok.gov.tr/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’nun Bologna’ya dönüştürülmüş dersleri 

incelediğimizde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

Tablo 7: Bologna ders dağılımı ve nitelikleri 

Dersin niteliği 
Dağılım 

oranı 
Dersin adı 

İş yükü 

oranı 

Mesleki dersler % 55,83 

Genel muhasebe    % 10,00 

Genel işletme    % 4,17 

Ekonomi      % 5,83 

Hukuka giriş ve Ticaret hukuku             % 5,83 

Muhasebe standartları  % 1,67 

Finansal yönetim             % 2,50 

Maliyet muhasebesi     % 3,33 

Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi  % 3,33 

Bilgisayarlı muhasebe % 6,67 

Şirketler muhasebesi  % 2,50 

İş ve sosyal güvenlik hukuku % 2,50 

Finansal tablolar analizi  % 3,33 

Muhasebe denetimi            % 2,50 

Yönetim muhasebesi    %1,67 

Bilgisayar Kullanma % 2,50 Bilgi ve İletişim Teknolojisi % 2,50 

Yabancı Dil (İngilizce) % 3,33 Yabancı Dil (İngilizce) % 3,33 

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) % 1,67 Ticari Matematik % 1,67 

Zorunlu YÖK dersleri % 6,67 
Türk dili % 3,33 

Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi % 3,33 

Staj % 13,33 Staj % 13,33 

Diğer % 1,67 Ticari Belgeler % 1,67 

Seçmeli Dersler % 15 Seçmeli Dersler % 15 

Tablo’daki ders dağılımlarını işverenlerin talep düzeyleri ile karşılaştırdığımızda şu sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır; 

- Mesleki nitelikteki derslerin seviyesi düşüktür ancak seçmeli dersler içerisinde bu eksikliği 
giderecek dersler mevcuttur. 

- Bilgisayar derslerinin iş yükü oranı talep edilenden oldukça düşük kalmıştır. 

- Yabancı dil seviyesi ve analitik beceri dersleri de yeterli seviyede değildir. 

- Öğrencilerin tecrübesi için önemli yer tutan staj dersinin iş yükü yetersizdir.  

- İşverenlerin talep ettikleri iletişim yeteneği, takım çalışması, satış ve pazarlama, proje tabanlı 

çalışma gibi kişisel yetenekleri geliştirecek derslerinin ise olmadığı görülmektedir. 

Genel olarak söylenebilir ki, Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’ndaki Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları programı Bologna dönüşüm sürecini Bologna açısında gerçekleştirmiştir. Fakat bu 

dersleri meslek etkileri incelendiği gibi düşük görünmektedir. Derslerin meslek nitelikleri geliştirme 

ağırlığı taşıdığı, kişisel nitelikleri geliştirilecek derslere neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir. 

Okulun fiziki kapasitesi ve akademik personel yetersizliğinin bunda etkili olduğu düşünülmektedir.  

6. Sonuç 

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’ndaki problem diğer meslek yüksekokullarında da 

gözlemlenebilir. Okulların muhasebe ders müfredatlarını hazırlarken piyasanın talebine göre mesleki 

nitelikler ve kişisel nitelikleri geliştirici dersleri oluşturması gerekmektedir.  

Muhasebe ara eleman niteliklerini belirleyen herhangi bir standardın ülkemizde olmaması, 

önlisans eğitiminde piyasaya yönelik müfredat hazırlama girişimini zorlaştırmaktadır. Ancak Dünya 

genelinde muhasebe eğitiminin kalitesini artırmak ve piyasada ihtiyaca yönelik eğitimin gerçekleşmesi 

amacıyla çeşitli kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmış ve raporlar yayınlanmıştır. Bu düzenlemeleri 

yapan kurumlardan biri de Uluslararası Muhasebe Federasyonu’dur (IFAC). IFAC, muhasebe eğitiminin 
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kalitesini artırmak için çeşitli standartlar yayınlamıştır. Standartlar, mesleğe giriş koşulu olarak en az 

lisans mezunu olma şartını koymaktadır. Ancak bu bilgi ve becerilerin sadece lisans eğitiminde 

kazanılmasını beklememekte, orta öğretim sonrasında veya bir lisans derecesi altındaki bir 

yükseköğrenim düzeyinin bir noktasında başlayabileceğini belirtmektedir. Meslek yüksekokullarında 

standartlarda istenen bilgi ve becerileri kazandıracak eğitimin verilmesi, hem eğitimin kalitesini artıracak 

hem de Bologna süreci ile uyumlaştırılması ve bu sürecin öğrenim çıktılarını tam olarak sağlamada 

yardımcı olacaktır.  
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Özet 

Bireylerin vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyine,kamu 

harcamalarına katkıda bulunmaları gerektiğini fark etme, bilme ve hatırlama yeteneğine sahip 

olmalarına vergi bilinci denilmektedir. Vergi algısı bireyin vergiye ilişkin zihninde oluşturduğu yargı 

veya vergi olgusu hakkında bireyin zihninde şekillenen anlam veya oluşan fikir şeklinde tanımlanabilir. 

Vergi algısı ve vergi bilincinin yükselmesi ile bireylerin vergiye ilişkin kurallara uyması ve vergi 

yükümlülüklerini sorunsuz şekilde yerinegetirmesi mümkün olacaktır. Bu çalışma ile Bayburt Üniversitesi 

Bayburt MYO öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi algılarını ölçmek amacıyla anket uygulandı.. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Algısı  

Alan Kodu: B1 

ARESEARCH ON TAX AWARENESS AND TAX PERCEPTION: EXAMPLE 

OF BAYBURT UNIVERSITY BAYBURT VOCATIONAL SCHOOL OF 

HIGHER EDUCATION 

Abstract 

The individual’s level of willingness to fulfill their duties regarding tax and ability to realise, know 

and remember  the necessity to contribute to public expenditure are called tax awareness. Tax perception 

can be defined as the attitude or meaning and ideas emerge in individual’s mind regarding. With the 

increase of tax awareness and perception, individuals will comply with the rules concerning tax and 

seamlessly fulfill their responsibilities. In this study, questionnaires were  performed to measure the 

tax awareness and perception of Bayburt University Bayburt Vocational School of Higher 

Education. 

Keywords: Tax Awareness, Tax Perception 

1. Giriş  
Kamu giderlerinin finansmanında yer alan temel kaynak olan vergiler tarihsel ve sosyal olan bir 

kurumdur. (Turhan,  1993:1 ) devletin egemenlik hakkını kullanarak elde ettiği gelirlerin en büyük payı 

vergilerden sağlanmaktadır.( Pehlivan, 2011:93) vergi kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu 

borçlarından dolayı ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen 

parasal değerlerdir.  (Eker, 2009:47)  

Hukuki açıdan zorunlu ödeme aracı olan vergiler konusunda bireyler ekonomik, psikolojik ve 

sosyal faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. Bireylerin vergi ödevi karşısında davranışlarını belirleyen 

temel unsurlar arasında vergi algısı ve vergi bilinci önemli role sahiptir. Bu çalışmada geleceğin vergi 

mükellefleri arasında yer alçak öğrencilerin vergi algısı ve vergi bilinci araştırılmaktadır. Çalışmada 

Bayburt üniversitesi meslek yüksekokulunda sosyal program ve teknik program öğrencileri üzerinde bir 

anket çalışması yapılmıştır.  Anket 213 öğrenci üzerinde uygulanmış olup elde edilen veriler “SPSS for 
Windows”(21.0) programında analiz edilmiştir. 
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2. Vergi Algısı - Vergi Bilinci Tanımı ve Önemi 

 

Mali sistem içinde yer alan vergiler, her ülkenin ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve demografik 

yapısı ile yakın ilişki içindedir. Piyasa ve karma ekonomik sistemlerde toplam kamu gelirleri içinde vergi 

gelirlerin payı %70- %90aralığında gerçekleşmektedir(Erdem, 2011:65). Bir ülkenin ekonomik ve 

toplumsal kalkınmasının önemli bir faktörü olan vergiler demokratik hayatında vazgeçilmez unsurları 

arasında yer alır.  Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde hesap sorma ve hesap verme kültürü de gelişir.( 

Altuğ,2010:3) 

Vergileme karşısında mükelleflerin davranışları vergi algısının önemini artırmaktadır. Vergi algısı 

bireyin vergiye ilişkin zihninde oluşturduğu yargı veya vergi olgusu hakkında bireyin zihninde şekillenen 

anlam veya oluşan fikir şeklinde tanımlanabilir başka bir tanımda ise tutum ya da vergi algısı olaylar veya 
olgular karşısında ortaya konması gereken davranış biçimi veya tepkilerdir.(Sağlam, 2013:319 ) 

mükelleflerin yasalardan doğan ödevlerini gerçeğe uygun bir şekilde yerine getirme konusundaki davranış 

düzeyleri vergi ahlakını oluşturmaktadır. (Akdoğan, 2007:184) verginin önemini gerekliliğini ve 

kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini bilen kişilerin vergi algısı gelişeceğinden vergi ödevlerini 

sağlıklı biçimde yerine getirmesi beklenir.  

Kamu hizmetlerinin gerçekleşmesi bakımından vergilerin önemini bilen bireylerin vergi ile ilgili 

ödevlerini yerine getirmedeki isteklerinin düzeyine vergi bilinci denir. (Akdoğan, 2007:183) vergi bilinci 

devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için, bireylerin elde 

ettiği gelirlerden veya servetlerden kanunlarda belirtilen usul, esas ve oranlara göre katkıda bulunmaları 

gerektiğini fark etme, bilme ve hatırlama yeteneğidir. Vergi Bilinci yalnızca vergi ödeme bilinci olarak 

algılanmamalı aynı zamanda mükelleflerin ödediği vergilerin harcandığı yerlerin denetimini de ifade eden 
kavram olarak değerlendirilmelidir. (Ömürbek, Çiçek, Çiçek 2007:104). 

Toplumun genel eğitim düzeyi içinde vergi ile eğitim faaliyetlerinin etkinliği vergi yönetiminin bu 

konudaki uygulamaları, toplanan kaynakların değerlendirilmesindeki etkinlik, vergi ile ilgili yasal 

düzenlemelerin vergi ilkelerine uygunluğu, sağlıklı ve etkin iletişim ile bunların değerlendirilmesi vergi 

bilincinin oluşmasında önemli faktörler olmaktadır. Devletin görevlerini yerine getirmesinde ve toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasında verginin önemini bilen, bu  bilinç içerisinde ödevlerini yerine getirme çabası 

içinde olan bir toplumsal davranış biçimi vergi bilincinin temelini oluşturur.(Akdoğan, 2007:184)  

Vergi bilinci ile iç içe bir kavram olan vergi ahlakı ve vergi algısı vergilendirme ile ilgili 

yükümlülüklerin olması gereken düzeyde yerine getirilebilmesi ile anlam kazanacaktır.  

3. Literatür 

Vergiyi algısı, vergi bilinci, vergiye uyum konularında yapılan çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren 
literatürde yer almaya başlamıştır.Vergi karşısında bireylerin tutumları literatürde incelendiğinde özellikle 

“vergi ahlakı” tax morale/ taxethics) kavramının ön plana çıktığı görülmektedir. (Tuay& Güvenç,  

2007:15)Ülkemizde ve dünyada vergi bilinci ve vergi ahlakına yönelik yapılan çalışmalar sosyoloji ve 

psikoloji bilimi çerçevesinde vergilemenin toplumsal etkisini ele alan mali sosyoloji ve bireysel etkileri 

ele alan vergi psikolojisi çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. 

Bu alanda çeşitli açılardan teorik ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

Turan& Yurdakul  (2014),  Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı, adlı çalışma ile geçiş ülkelerinin vergi 

yapılarının temel özellikleri, vergi ahlakının gelişimi ve vergi ahlakını etkileyen faktörler analiz edilmeye 

çalışılmıştır.  Çalışmada, geçiş ülkelerinin vergi yapılarının temel özellikleri, vergi ahlakının gelişimi ve 

vergi ahlakını etkileyen faktörler analiz edilmeye çalışılmıştır.  Sonuçta , Merkez ve Doğu Avrupa 

ülkelerinde vergi ahlakı, Eski Sovyetler Birliği ülkelerine göre önemli derecede yüksek düzeyde 
gerçekleştiği ve  Geçiş sürecinde Avrupa Birliği’nin vergi ahlakı üzerindeki sınırlı etkisi bulunduğu  

ayrıca geçiş ülkelerinde yasal sisteme duyulan güven ile ulusal gurur duygusunun artması, vergi ahlakını 

önemli derecede olumlu etkilediği ortay çıkmıştır. 

Sağlam (2013), Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma, İktisadi Ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci,   çalışmada Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencilerinin vergiye ilişkin bilinçleri ve vergi algıları ölçülmesi amacıyla 330 öğrenci 

üzerinde anket yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin vergi algılarının pozitif olduğu büyük oranda vergi 
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bilincine sahip oldukları ve aldıkları eğitimin vergiye ilişkin olarak tutum ve davranışlarını etkilediği 

sonucu ortaya çıkmıştır.  

Yalama& Gümüş (2013), Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular,  

adlı çalışma ile Eskişehir’de yapılan anket çalışmasında vergi oranı, vergi cezaları, vergi denetimleri, 

vergi ahlakı, vergi sistemi ve demografik bazı değişkenlerin mükelleflerin vergi kaçırma davranışlarını 

etkilediğini göstermektedir. Eskişehir’de yapılan anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak yapılan bu 

çalışmada mükelleflerin vergi kaçırma davranışlarının belirleyicisi olarak vergilerin oranı, vergi 

sisteminde adalet algısı, vergi idaresinin etkinliği, vergi cezalarının ve denetimlerinin niteliği, oluşan 

vergi ahlakı ve mükelleflerin bazı demografik özellikleri gibi faktörlerin etkili olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

Şahbaz&Saruç(2012),Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler:  Sakarya Üniversitesi Örneği,  ankete 
katılan Sakarya Üniversitesi’nde 1351 üniversite öğrencisine üniversite süresince aldıkları eğitimin vergi 

ahlaklarını arttırıcı yönde olmadığı, vergi yükü, adalet algılaması, algılanan ceza oranı ve denetim 

olasılığı, diğer mükellef algılamaları, devlete bağlılık düzeyi, vatandaşlık bilinci duygusu ve dini inançlar 

ile vergi ahlakı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Bilgin (2011), Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi, çalışması ile vergi ahlakı ile ilişkili olarak sosyal 

normlar, suçluluk ve utanç duygusu, görev ve korku duygusu, içsel motivasyon ve yükümlülerin adalet 

algısı, vergi yükümlüsü ve kamu otoritesi ilişkisi gibi sosyal ve psikolojik unsurlar ayrıntılı bir biçimde 

incelenmektedir. Çalışmada yükümlülerin vergiye karşı olumsuz davranışlar içine girmesinde bireysel  

vergi yükleri, vergi ahlakı ve vergi zihniyeti, eğitim öğretim düzeyi, siyasal iktidara bakış açısı, devlete 

olan bağlılık, ailenin gelir düzeyi, ödedikleri vergilerin hizmet  olarak dönüp dönmemesi, kamu 

gelirlerinin etkin kullanımı, vergi sisteminin yapısı gibi etkenlerden kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

Bilgin (2011),Türkiye’de Vergi Ahlakının Belirleyicileri,  çalışması ile Türkiye’de vergi ahlakını 

belirleyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerle vergi ahlakı arasındaki ilişkileri analiz etmektir. 

Çalışmada eğitim düzeyi ve vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki görülmemekte, ulusal onur ve 

dindarlık düzeyi ile vergi ahlakı arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya konmaktadır. Söz konusu 

çalışmada, yaş arttıkça vergi ahlakı arttığı, kadınlarda vergi ahlakı düzeyi daha yüksek, serbest 

çalışanlarda vergi ahlakı düzeyi daha düşük, hukuk sistemine güvenmeyenlerde vergi ahlakı düzeyi daha 

yüksek çıkmıştır. Yaş, cinsiyet ve hukuk sistemine güven ile vergi ahlakı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Serbest meslek sahibi olmakla vergi ahlakı arasında bir ilişki bulunmamakta, buna 

rağmen işsizlerin vergi ahlakı düzeyi daha düşük çıktığı, ek olarak siyasetin önemi, dinin önemi, 

hükümete güven demokrasinin önemi arttıkça vergi ahlakı da arttığı ifade edilmiştir..  Ayrıca  demokrasi 

düzeyinin yüksek olduğunu düşünen bireylerde vergi ahlakı düzeyi daha düşük bulunmuştur.  

Taytak (2010), Uşak İlinde, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: 

Ampirik Bir Araştırma, adlı çalışma ile anket uygulaması yapmıştır. Öğrencilerin vergi  ile kamu 

hizmetleri arasındaki bağı doğru bir şekilde algıladıkları ve vergi  konusunda bilinçli oldukları 

görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun vergi vermeyen kişileri kötü vatandaş ve hırsız 

olarak görmeleri ve  vergiyi, devletin varlığı için gerekli bir unsur olarak tanımlamaları, vergi bilinci 

noktasında önemli bir yolun kat edildiğini göstermektedir. 

Demir (2009),   Toplumun Vergiye Karşı Tutum Ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler, çalışmada 

toplumun vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkileyen aktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Eğitim düzeyi 

yüksek olan toplumlarda vergiye karşı bilincin yüksek olması nedeniyle vergi gelirlerinin de yüksek 

olması beklendiği ancak eğitim düzeyi yüksek aynı toplumda kanunlardaki boşlukların iyi bilinmesi 

nedeniyle vergi gelirlerinde azalış olduğu gösterilmiştir. 

Erol& Çiçek& Karakaş (2009)  Diyarbakır İlinde Mükelleflerin Vergiye İlişkin Tutum Ve Algı 
Analizi,  çalışmasında 395 adet vergi mükellefinin anket sorularına verdiği yanıtlar analiz edilmiş ve 

sağlanan bulgular ışığında vergi algısı ve vergi ahlakı üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada 

Diyarbakır’da yaşayan mükelleflerin büyük bölümü ödedikleri verginin yükünü çok ağır hissetmekte, 

vergilerin adaletli olmadığını düşünmektedirler. Vergi mükelleflerinin çoğunluğu devletten bekledikleri 

kamu hizmetlerinin karşılığı olarak düşündükleri vergileri, aldıkları kamu hizmetine oranla fazla bulduğu, 

mükelleflerin ödedikleri vergilerle finanse edilen kamu harcamalarında savurganlığın olduğuna 

inanmaktadır.  

ayrıca Mükelleflerin yarıya yakını vergi kaçıran diğer mükelleflerin bu davranışını hoş karşılamadığı ve 

vergi aflarına da sıcak bakmadıkları ifade edilmiştir. 
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İpek& Kaynar (2009), Vergiye Gönüllü Uyum” Konusunda Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir 

Çalışma, vergi uyumunun yerel ölçekte incelendiği bu çalışmada, Çanakkale ilinde yapılan 410 

yükümlünün yer aldığı bir alan çalışması ve sonuçları analiz edilmiştir. Yükümlülerin vergiye gönüllü 

uyumlarının sağlanabilmesi için; Vergi bilinci ve ahlakının yüksek olması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Aktan (2007),Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı, çalışmasında vergiyi (gönüllü 

olarak) ödeme ve ödememe eğilimlerinin arkasında yatan faktörlerin bir analizini yapmıştır. Çalışmada 

Bireyleri vergi ödemeye sevk eden ve caydıran faktörler sadece ekonomik faktörler olmadığı, sosyal, 

kültürel, psikolojik, dinsel ve ahlaki faktörlerinde yanında  yönetimsel faktörleri vergiye gönüllü uyumun 

sağlanması için  önemli olduğu açıklanmıştır . 

Tosuner& Demir (2007 ),Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlâkı,   ahlâkın vergiler açısından 

önemi ve vergi ahlâkının boyutları çeşitli ampirik araştırmalardan elde edilen sonuçlar ile ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  Bir ülkedeki toplam vergi ahlâkının seviyesi günümüzde artık gelişmişlik düzeyinin de bir 

göstergesi olarak kabul edildiği ve vergi ahlakının artması ile birlikte vergileme işlemlerinde kolaylık ve 

vergileme maliyetlerinin düşeceği ifade edilmiştir. 

Ömürbek, Çiçek, & Çiçek  (2007),Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri 

Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları adlı çalışma ile öğrencilerin vergi bilincini araştıran bir anket 

uygulaması yapmıştır. Anket uygulaması ile, öğrencilerin  vergi uyumu/bilinci’nin ortalamanın üstünde 

seyrettiği erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran vergiye daha fazla uyumlu olduklarını ya da vergiyi 

bir vatandaşlık görevi olarak algıladıkları  ortaya çıkmıştır.  Ödenilen vergilerin çok açık ve net olarak 

nerelerde kullanıldığının bilinmesi, daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi, adil bir vergi reformu 

vergi bilincini  etkileyen önemli faktörler olarak ele alınmıştır. 

4. Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bayburt Meslek Yüksekokulu 

Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma  

Vergi algısı ve vergi bilinci üzerine yapılan çalışmalar, yerel düzeyde de olsa, ulusal ve evrensel 

nitelikte ortaya atılan kuramların doğruluk oranlarını tespit ve değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu alan araştırması ve sonuçlarının, konuyla ilgili olarak ortaya atılan evrensel düzeyde varsayımların 

sınanmasına bir ölçüde katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma yüksekokul öğrenimini sürdüren öğrencilerin vergi konusundaki algılarını ve vergi 

bilincini ölçmeyi amaçlamaktadır.  
 

4.2. Araştırmanın Kapsamı 

Evren büyüklüğü Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsayan 478 

kişidir. % 5 anlamlılık düzeyinde 0.05 örneklem hatasına göre örneklem sayısı 213 olarak bulunmuştur. 

4.3. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırma yüksekokulda yer alan 8 bölüm (Bilgisayar Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, Dış Ticaret, Kimya Teknolojileri, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama ve 

İşletme) öğrencileri üzerinde yapılmış olup, bu bölümde yer alan öğrenci sayıları dikkate alınarak oranlı 

tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın hipotezlerini sınamak için seçilen temel veri toplama aracı, anket tekniği 

olmuştur. Anket formu 2 bölümden oluşmuş, ilk bölüm demografik içerikli sorular, ikinci bölümde vergi 

algısı ve vergi bilincini ölçmeye yönelik sorular kullanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde yer alan sorular 

5’li Likert ölçeği ile hazırlanmıştır. Cevap seçenekleri (1) Kesinlikle katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) 
Kararsızım (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde sıralanmıştır. İkinci bölüm vergi algısı ve 

vergi bilincini ölçmeye yönelik 20 önermeden oluşmuştur. Bu önermelerden ilk 10 önerme Vergi algısına 

yönelik, ikinci 10 önerme ise vergi bilincini ölçmeye yönelik önermeden oluşmuştur.Anket yoluyla elde 

edilen veriler SPSS yolu ile analiz edilmiştir. 

Vergi bilinci ve vergi algısı üzerine yaptığımız bu çalışmanın temel hipotezi öğrencilerin öğretim 

gördükleri program ile vergi algısı ve vergi bilinci arasında ilişki bulunmaktadır.   

Bu temel hipoteze ile ilişkin geliştirdiğimiz alt hipotezler ise şunlardır; 
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H1: Cinsiyet ile vergi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

H2: Cinsiyet ile vergi bilinci arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

H3: Öğrencilerin yaşları ile vergi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

H4: Öğrencilerin yaşları ile vergi bilinci arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

H5: Öğrencilerin bölümleri ile vergi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H6: Öğrencilerin bölümleri ile vergi bilinci arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

4.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulguları demografik değişkenler, vergi algısı ve vergi bilinci olmak üzere 3 kısımda 

değerlendirilmiştir. Öncelikle kullanılan verilerin güvenilirliğinin sınanması amacıyla Cronbach’s Alpha 

güvenilirlik testi yapılmış, Alpha değeri 0,791 olarak bulunmuştur. Güven düzeyinin %80’e yakın bir 

sonuçla yüksek olduğu görülmektedir. 

4.4.1. Demografik Özellikler 

 Ankete katılan öğrencilere ait demografik özellikler Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo-1. Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 
 Demografik 

Özellikler 
  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 102 47,9 

Yaşanılan  

Yer 

Köy 48 22,5 

İLÇE 55 25,8 

Bayan  111 52,1 

İL 62 29,1 

BÜYÜKŞEHİR 48 22,5 

TOPLAM 213 100 TOPLAM 213 100 

Yaş 

16-18 2 0,9 

Bölümler 

Bilgisayar 28 13,1 

BÜRO YÖNETİMİ 41 19,2 

19-21 135 63,4 DIŞ TİCARET 37 17,4 

22-24 69 32,4 
İŞLETME 

YÖNETİMİ 
22 10,3 

25+ 7 3,3 KİMYA 5 2,3 

TOPLAM 213 100 MALİYE 54 25,4 

Programlar 

Teknik 

Programlar 
33 15,5 Muhasebe 21 9,9 

SOSYAL 

PROGRAMLAR 
180 84,5 PAZARLAMA 5 2,3 

TOPLAM 213 100 TOPLAM 213 100,0 

Ankete katılan öğrencilerin %52,1’i bayan öğrencilerden oluşurken, % 47,9’u erkek öğrencilerden 

oluşmuştur. Öğrencilerin %63,4 gibi büyük bir çoğunluğunun 19-21 yaş aralığında bulunduğu 

görülmektedir. Örneklemde yer alan öğrencilerin %84,5’i sosyal programlarda eğitimine devam ederken, 

en fazla öğrenci Maliye bölümünde yer almaktadır. Yaşanılan yer açısından öğrenciler açısından çok 
büyük farklılıkların olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin % 22,5’i köyde, %25,8’i ilçede, %29,1’i ilde, 

%22,5’i ise büyükşehirde yaşadığını belirtmiştir.  
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Tablo-2 Ankete Katılan Öğrencilerin Aile Özellikleri 

    Frekans Yüzde     Frekans Yüzde 

Baba 

Eğitim 

Durumu 

Okuryazar Değil 2 ,9 

Anne 

Eğitim 

Durumu 

Okuryazar Değil 40 18,8 

İlkokul 92 43,2 İlkokul 122 57,3 

Ortaokul 46 21,6 Ortaokul 33 15,5 

Lise 45 21,1 Lise 12 5,6 

Üniversite 15 7,0 Üniversite 4 1,9 

Cevap Yok (Baba Hayatta 

Değil) 
13 6,1 

Cevap Yok (Anne Hayatta 

Değil) 
2 ,9 

Toplam 213 100,0 Toplam 213 100,0 

Baba 

Mesleği 

Memur 23 10,8 

Anne 

Mesleği 

Memur 1 ,5 

İşçi 40 18,8 İşçi 2 ,9 

Esnaf 26 12,2 Esnaf 4 1,9 

Çiftçi 22 10,3 Serbest Meslek 4 1,9 

Serbest Meslek 35 16,4 Emekli 7 3,3 

Emekli 45 21,1 Ev Hanımı 193 90,6 

İşsiz 9 4,2 
Cevap Yok (Anne Hayatta 

Değil) 
2 ,9 

Cevap Yok (Baba Hayatta 

Değil) 
13 6,1 

Toplam 213 100,0 

Toplam 213 100,0 

Anne ve baba eğitim düzeylerine bakıldığında her ikisinde de en yüksek oran ilkokul mezunu 

olarak yer almakta, Baba eğitim düzeyi %43,2, anne eğitim düzeyinin ise %57,3 ile ilkokul mezunu 

olduğu görülmektedir. 

Mesleklere bakıldığında ise %21,1 ile babanın emekli olduğu, çalışanlar arasında ise en yüksek 

oranın İşçi sınıfında yer aldığı, anne mesleği gurubunda ise ev hanımının ön planda olduğu 

görülmektedir. 

Tablo-3 Ankete Katılan Öğrencilerin Aile Gelir Düzeyi 

  Frekans Yüzde 

AYLIK GELİR 

0-1000 TL 86 40,4 

1001-2000 TL 79 37,1 

2001-3000 TL 30 14,1 

3001-4000 TL 12 5,6 

4001-+ 6 2,8 

TOPLAM 213 100,0 

 Öğrencilerin %40,4’ü aylık aile gelirlerini 1000 TL altı, %37,1’i 1001 TL-2000 TL, %14,1’i 

2001-3000 TL, %5,6’sı 3001-4000 TL ve %2,8’i ise 4001 TL ve üzeri olarak belirtmişlerdir. 
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4.4.2. Vergi Algısını Oluşturan Faktörler 

Vergi algısını ölçmek ve ankete katılan öğrencilerinin vergi algısı skorunu oluşturabilmek için 

kullanılan ve 213 yüksekokul öğrencisinin yanıtladığı 9 önermenin güvenirliliği öncelikle Cronbach 

Alpha Katsayısı yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Cronbach Alpha Katsayısı yöntemi; likert türü 

toplamalı ölçeklerde soruların birbirleriyle tutarlı olup olmadığını ölçmektedir. 

Alfa katsayısı 0 ile 1 arasında değer almaktadır ve 1’e yaklaştıkça ölçeğin tutarlılığı artmaktadır. 

Eğer α  katsayısı 0.60≤ α < 0.80 ise oldukça güvenilir, ölçekteki soruların birbirleriyle tutarlı olduğu 

kabuledilmektedir (w3.balikesir.edu.tr).Yaptığımız güvenirlilik analizinde vergi algısını ölçmek 

amacıyla kullandığımız 9 önerme güvenirliliği aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo-4 Güvenirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Önerme sayısı 

,644 9 

Analiz sonuçlarına göre hazırlanan önermelerin güvenirlik katsayısı 0,644’tür. Bu nedenle vergi 

algısını ortaya çıkaracağımız önermelerimiz için kullandığımız ölçeğimiz güvenilirdir. 

Vergi algısını ölçmeye yönelik önermelere öğrencilerin verdikleri cevaplar, bunlara ilişkin mod, 

medyan, Ortalama ve standart sapma aşağıda verilmiştir. 

Tablo –5 Vergi Algısına İlişkin Bulgular 

Önermeler 
Ortalama Medyan 

Mo

d 

Standart 

Sapma 

Ö.1 Vergi bir vatandaşlık görevidir. 4,06 4 5 1,131 

Ö.2 Vergi sosyal ve ahlaki bir konudur. 3,77 4 4 1,062 

Ö.3 
Vergi ödevi tam olarak yerine getirilirse ülkede 

yoksulluk olmaz. 
2,55 2 2 1,061 

Ö.4 
Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi 

yükünü arttırır. 
3,89 4 4 1,150 

Ö.5 
Yüksek vergi oranları mükellefleri vergiden 

kaçınmaya iter. 
4,18 4 5 ,995 

Ö.6 
Vergi mevzuatımız oldukça geniş ve anlaşılması 

zordur. 
3,58 4 4 ,900 

Ö.7 Ülkemizdeki vergi oranları yüksektir 4,11 4 5 ,984 

Ö.8 
Mükellefler vergi ödevini aksatırlarsa kamu 

hizmetleri de aksar. 
3,76 4 4 1,131 

Ö.9 
Vergi mükellefleri ödedikleri vergi hakkında 
yeterince bilgi sahibidir. 

3,41 4 4 1,277 

Not: Ölçekte (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) 

Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.  

Tablo-5’te başlıca tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. En yüksek sıklığa sahip cevaplar, ait 

olduğu önermeye olan eğilimi göstermektedir. Buna göre; ankete katılan öğrenciler verginin bir 

vatandaşlık görevi olduğuna, yüksek vergi oranlarının mükellefleri vergiden kaçırdığına ve ülkemizdeki 

vergi oranlarının yüksek olduğuna inanmaktadırlar. Buna rağmen vergi ödevinin tam olarak yerine 

getirilirse ülkede yoksulluk olmaz önermesine katılmamaktadırlar.  

4.4.3. Vergi Bilincini Oluşturan Faktörler 

Vergi bilincini ölçmek ve ankete katılan öğrencilerinin vergi bilinci skorunu oluşturabilmek için 

kullanılan ve 213 yüksekokul öğrencisinin yanıtladığı 11 önermenin güvenirliliği öncelikle Cronbach 

Alpha Katsayısı yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilişkin tablo aşağıda 
verilmiştir. 
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Tablo-6 Güvenirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Önerme sayısı 

,639 11 

Analiz sonuçlarına göre hazırlanan önermelerin güvenirlik katsayısı 0,639’dur. Bu nedenle vergi 

bilincini ortaya çıkaracağımız önermelerimizin güvenilir olduğu görülmüştür. 

Tablo -7 Vergi Bilincine İlişkin Bulgular 

Önermeler Ortalama Medyan Mod 
Standart 

Sapma 

Ö.10 
Mükelleflerin ödedikleri vergilerin yerinde 

kullanıldığına inanıyorum. 
2,74 3 2 1,175 

Ö.11 
Ödenen vergilerin kullanıldığı yerlerin bilinmesi vergi 

bilincini geliştirir. 
4,17 4 5 ,951 

Ö.12 Toplumda eğitimin artması vergi bilincini arttırır. 3,90 4 4 1,044 

Ö.13 Aile içi eğitim ve okul bilinci vergi bilincini arttırır. 3,70 4 4 1,010 

Ö.14 
Toplumdaki gelir seviyesinin artması vergi bilincini de 

arttırır. 
3,54 4 4 1,126 

Ö.15 
Vergi suçlarına getirilen af uygulamaları vergi ödeme 

isteğini azaltır 
3,56 4 4 1,226 

Ö.16 
Vergi suçlarına uygulanan cezaların caydırıcı olduğuna 

inanıyorum. 
4,08 4 4 ,948 

Ö.17 
Alışverişlerin yapıldığı yer (market, mağaza, pazar yeri, 

kafeterya vs.) fiş/fatura almayı etkiler. 
3,91 4 4 ,979 

Ö.18 
Alışverişlerde ödeme şekli (nakit, taksit, kredi kartı vb.) 

Fiş / fatura almayı etkiler 
3,94 4 4 ,989 

Ö.19 Şeffaf ve adil bir vergi yükü vergi bilincini arttırır. 4,05 4 4 ,891 

Ö.20 Alışverişlerde fiş / fatura alınması vatandaşlık görevidir 3,02 3 4 1,285 

Not: Ölçekte (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) 

Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.  

Vergi bilincine ilişkin olarak öğrenciler; mükelleflerin ödedikleri vergilerin yerinde kullanıldığına 

inanmamaktadırlar. Ancak ödenen vergilerin kullanıldığı yerlerin bilinmesinin vergi bilincini kesinlikle 
geliştireceğine inanmaktadırlar.  

4.5. Vergi Algısına İlişkin Hipotezlerin Sınanması 

Bu bölümde ankete katılan öğrencilerin cinsiyet, yaş ve öğretim gördükleri bölüm açısından Vergi 

algısına yönelik ortaya koyduğumuz önermelerin sınanması yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle vergi 

algısını ölçmeye yönelik önermelere verilen cevapların ortalaması alınmış, ankete katılan yüksekokul 

öğrencilerinin vergi algısı skoru 3,7021 olarak bulunmuştur.  

Tablo-8. Ankete Katılan Öğrencilerin Vergi Algısı Skoru 

  Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Vergi Algısı Skoru 1,56 5,00 3,7021 ,55157 

Bu skor, Likert ölçeğine göre oluşturulmuş sorulardan elde edildiği için 3 orta değer olarak kabul 

edilmekte ve ortalama 5’e (Kesinlikle Katılıyorum) yaklaştıkça vergi algısı yüksek, 1’e (Kesinlikle 

Katılmıyorum) yaklaştıkça vergi algısı düşük olarak yorumlanmaktadır. Buna göre, ankete katılan 

öğrencilerin vergi algısı skoru ortalamanın hemen üzerinde yer almaktadır. 
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Vergi algısı skoru, vergi algısı üzerindeki etkisini araştıran faktörlerin tespitinde bağımlı değişken 

olarak kullanılmıştır. Vergi algısı skoru ile analiz yapmadan önce Parametrik testler mi, parametrik 

olmayan testler mi uygulanacağına karar vermek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. 

Tablo-9 Vergi Algısı Skoru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları 

  Vergi algısı skoru 

N 213 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3,7021 

Std. Deviation ,55157 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
,104 

Positive ,061 

Negative 

-,104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,515 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,020 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Kolmogorov-Smirnov testi vergi algısı skorunun normal dağılmadığını göstermektedir. Bu nedenle 

vergi algısı skoru ile yapılacak analizlerde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Cinsiyet faktörü ve 

öğretim gördükleri program iki gruptan oluştuğu için Mann Whitney U Testi yapılmış, diğer faktörler ise 

Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır. 

4.5.1. Cinsiyet İle Vergi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-10.  Cinsiyet Faktörü Açısından Vergi Algısına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

  Vergi Algısı Skoru 

Mann-Whitney U 5264,000 

Wilcoxon W 11480,000 

Z -,886 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,376 

a. Grouping Variable: CİNSİYET 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,376 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, cinsiyet ile vergi algısı skoru arasındaki 
ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını söyleyebiliriz. 

Bu nedenle ortaya koyduğumuz H1: Cinsiyet ile vergi algısı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır hipotezi kabul edilmiştir. 
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4.5.2. Yaş İle Vergi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-11 Yaş Faktörü Açısından Vergi Algısına İlişkin  Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

  Vergi Algısı Skoru 

Chi-Square 2,677 

df 3 

Asymp. Sig. 0,444 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,444 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, yaş ile vergi algısı skoru arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüş, H3: Öğrencilerin yaşları ile vergi algısı arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır hipotezi kabul edilmiştir. 

4.5.3. Öğrenim Görülen Bölüm İle Vergi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-12 Bölüm Faktörü Açısından Vergi Algısına İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

  Vergi Algısı Skoru 

Chi-Square 3,352 

df 5 

Asymp. Sig. 0,646 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,646 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, öğrenim görülen bölüm ile vergi algısı 

skoru arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüş, H5: Öğrencilerin bölümleri ile 

vergi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. Bu noktadan hareketle 

öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ile vergi algısı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

4.6. Vergi Bilincine İlişkin Hipotezlerin Sınanması 

Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet, yaş ve öğretim gördükleri bölüm açısından Vergi Bilincine 

yönelik ortaya koyduğumuz önermelerin sınanması yapılmış, öncelikle vergi bilincini ölçmeye yönelik 

önermelere verilen cevapların ortalaması alınmış, ankete katılan yüksekokul öğrencilerinin vergi bilinci 
skoru 3,6931 olarak bulunmuştur.  

Tablo-13 Ankete Katılan Öğrencilerin Vergi Bilinci Skoru 

  Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Vergi Algısı 

Skoru 
2,09 5,00 3,6931 ,49565 

Bu skor, Likert ölçeğine göre oluşturulmuş sorulardan elde edildiği için 3 orta değer olarak kabul 
edilmekte ve ortalama 5’e (Kesinlikle Katılıyorum) yaklaştıkça vergi bilinci yüksek, 1’e (Kesinlikle 

Katılmıyorum) yaklaştıkça vergi bilinci düşük olarak yorumlanmaktadır. Buna göre, ankete katılan 

öğrencilerin vergi bilinci skoru, vergi algısında olduğu gibi ortalamanın hemen üzerinde yer almaktadır. 

Vergi bilinci skorunun vergi bilinci üzerindeki etkisini araştıran faktörlerin tespitinde bağımlı 

değişken olarak kullanılmıştır. Vergi algısı skoru ile analiz yapmadan önce Parametrik testler mi, 

parametrik olmayan testler mi uygulanacağına karar vermek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. 
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Tablo-14 Vergi Bilinci Skoru One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları 

  Vergi algısı skoru 

N 213 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3,6931 

Std. Deviation 0,49565 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,73 

Positive ,041 

Negative 
-,073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,066 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,0206 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Kolmogorov-Smirnov testi vergi bilinci skorunun normal dağılmadığını göstermektedir. Bu 
nedenle vergi bilinci skoru ile yapılacak analizlerde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Cinsiyet 

faktörü ve öğretim gördükleri program iki gruptan oluştuğu için Mann Whitney U Testi yapılmış, diğer 

faktörler ise Kruskal Wallis testi ile sınanmıştır. 

4.6.1. Cinsiyet İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-15. Cinsiyet Faktörü Açısından Vergi Bilincine İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

  Vergi Bilinci Skoru 

Mann-Whitney U 5349,000 

Wilcoxon W 10602,000 

Z -,696 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,487 

a. Grouping Variable: CİNSİYET 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,487 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, cinsiyet ile vergi bilinci skoru arasındaki 

ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını söyleyebiliriz. Bu 

nedenle ortaya koyduğumuz H2: Cinsiyet ile vergi bilinci arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

hipotezi kabul edilmiştir.  
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4.6.2. Yaş İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-16 Yaş Faktörü Açısından Vergi Bilincine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

  Vergi Bilinci Skoru 

Chi-Square 2,279 

df 3 

Asymp. Sig. 0,517 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,517 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, yaş ile vergi bilinci skoru arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüş, H4: Öğrencilerin yaşları ile vergi bilinci arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır hipotezi kabul edilmiştir. 

4.6.3. Öğrenim Görülen Bölüm İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo-12 Bölüm Faktörü Açısından Vergi Bilinci İlişkin  Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

  Vergi Bilinci Skoru 

Chi-Square 7,328 

df 5 

Asymp. Sig. 0,195 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,195 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, bölüm ile vergi bilinci skoru arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı olmadığı görülmüş, H6: Öğrencilerin bölümleri ile vergi 

bilinci arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. 

Bu çalışmalar ışığında ortaya koymuş olduğumuz temel hipotezimin olan öğrencilerin öğretim 

gördükleri program ile vergi algısı ve vergi bilinci arasında ilişki bulunmaktadır hipotezini sınamak için 
iki yarı hipotez geliştirilmiştir. 

Bu hipotezlerimiz; 

H01: Öğrencilerin öğretim gördükleri program ile vergi algısı arasında ilişki bulunmaktadır. 

H02: Öğrencilerin öğretim gördükleri program ile vergi bilinci arasında ilişki bulunmaktadır. 

Hipotezlerimizde yer alan programlar ankette iki gruptan oluştuğu için Mann Whitney U Testi 

yapılmıştır. 

Tablo-15. Program Faktörü Açısından Vergi Algısına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

  Vergi Algısı Skoru 

Mann-Whitney U 2968,500 

Wilcoxon W 3529,500 

Z -,005 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,996 

a. Grouping Variable: Program 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,996 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, Öğrenim görülen program ile vergi algısı 
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skoru arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle ortaya koyduğumuz H01: Öğrencilerin öğretim gördükleri program ile vergi 

algısı arasında ilişki bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo-16. Program Faktörü Açısından Vergi Bilincine İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

  Vergi Bilinci Skoru 

Mann-Whitney U 2754,500 

Wilcoxon W 19044,500 

Z -,663 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,507 

a. Grouping Variable: Program 

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,507 olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, Öğrenim görülen program ile vergi bilinci 

skoru arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle ortaya koyduğumuz H02: Öğrencilerin öğretim gördükleri program ile vergi 

bilinci arasında ilişki bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. 

5. Sonuç 

 

Vergi ödevinin yerine getirilmesinde bireylerin vergi algısı ve vergi bilincinin etkisinin 
araştırıldığı bu çalışma, vergi bilincinin ölçülmesine yönelik değerlendirmelerde literatürde yapılmış 

çalışmalar paralelinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışması 18-25 ve 25 yaş üstü aralığında yer 

alan Bayburt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmıştır.  

Yapılan çalışma SPSS, Mann Whitney  ve Kruskal-Wallis testleri ile analiz edilerek öğrencilerin 

vergi algısı ve vergi bilinci üzerinde demografik özelliklerinin etkisi araştırılmıştır.  Buna göre yaş,  

cinsiyet, yaşanılan yer, kayıtlı olunan bölüm ve program, ailenin eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi, 

yaşadığı yer gibi faktörlerden hiçbiri vergi algısı ve vergi bilinci üzerinde öğrencilerin bakış açılarını 

değiştirmediği tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin vergi algısını ölçmeye yönelik olarak sorulan sorularda verginin bir vatandaşlık 

görevi olduğu  ve vergi oranlarının da  yüksek olduğu kanaati oluşmuştur. Yüksek vergi oranlarının ise 

vergi kaçırma eğilimini artırdığını göstermiştir.  

Vergi bilincinin ölçülmesinde öğrenciler, ödenen vergilerin yerinde kullanıldığına inanmadığı, 

vergilerin kullanıldığı yerlerin bilinmesi halinde vergi bilincini artıracağına inanmaktadırlar. 

Ankete katılan öğrencilerin vergi algısı ve vergi bilincinin oluşmasında yönelik faktörler genel 

olarak değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin vergi algılarının pozitif olduğu ve vergi bilincine de 

ortalamanın üstünde sahip oldukları anlaşılmıştır.  
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Özet  

İnternet günümüzde sıklıkla kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Zira internet 
sadece bilgisayarlarımızda değil, artık telefonlarımızda da işlevini etkili bir şekilde sürdürebilmektedir. 

Bu sebeple insanlar interneti sadece eğlence aracı olarak görmemekte ve insanların interneti daha çok 

kütüphane gibi görerek hızlı bir şekilde bilgi edinebilmek için de kullandıkları bilinmektedir. Modern 

hayatta insanlar zamanın kıymetini bilmekte ve klasik olarak kabul edilebilecek alışveriş yöntemlerinden 

uzaklaşıp internet üzerinden yapılabilen alışverişe önem vermektedir. Önemi ve kullanım alanı artan 

Elektronik Ticaret için vergilendirme süreci de büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmanın odağını 

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi oluşturmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: İnternet, Elektronik Ticaret, E-Ticaretin Vergilendirilmesi 

Alan Kodu : B1 

 

E-COMMERCE AND TAXATION 

Abstract  

Internet has become one of the frequently used communication tools nowadays. Because the 

internet can be used in an effective manner not only for our computers but also in our smartphones. For 

this reason, people doesn’t use the internet as a means of entertainment only. People uses internet to get 

fast information from a huge library. People who know the value of time getting away from classic 

shopping method  and gives importance to the shopping can be done via the internet. Process of taxation 

is very important for Electronic Commerce which has growing importance and usage area. For this 

reason, the focus of this study constitutes the Taxation of Electronic Commerce. 

Keywords: Internet, E-Commerce, E-Commerce Taxation 

1. Giriş 

İnternet, insanların hayatına girdiği andan itibaren yaşamlarının her alanında etkin bir şekilde 

varlığını korumaktadır. İnternetin kullanıcılarına sağladığı faydalar hemen her alanda kendini 

göstermiştir. Zira kişiler bu faydayı ticarette de elde etmişlerdir ki geleneksel yöntemlerle yapılan ticaret 

artık yerini elektronik ticarete bırakmaya başlamıştır.  

Küreselleşme döneminde sınırların ortadan kalkmasıyla internet ve elektronik ticaret hızla gelişim 

göstermiştir. Türkiye’de mal ve hizmetlerin sunumundaki çeşitlilik gelir kalemlerini de 

farklılaştırmaktadır. Ancak uygulanan vergilerin gelir yaratma sürecindeki etkisi önemlidir. Bu sebeple 

elektronik ticaretin vergilemesi konusu üzerinde özellikle durulmuştur. Gelir dağılımındaki adaletin 
yakalanabilmesi için elektronik ticaretteki verginin ve vergileme politikalarının önemi çok büyüktür.  

İnternetin ve elektronik ticaretin faydalarının maksimize edilebilmesi için muhtemel sorunların da 

ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde konuyla ilgili birçok çalışma yapılmış ve fayda 

maksimizasyonunun hedeflenmesiyle çeşitli uygulamaların olduğunu görmekteyiz. İnternetin 

hayatımızdaki etkinliği arttıkça elektronik ticarete olan bağımlılık da artacaktır.  

Elektronik ticaret ile firmalar piyasada hızlı başlangıç elde ederken düşük yatırım ve operasyon 

maliyetlerinin minimize edilmesi, yüksek müşteri potansiyeli ve buna bağlı olarak yüksek satış 

seviyesinin yakalanması ile müşteriyi tanıma ayrıcalığının elde edilmesi gibi pek çok avantaj kullanıcılara 

sunulmuştur (Özbay ve Devrim, 2000: 46). 
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Çalışmada öncelikle internet ve elektronik ticaretin tanımlarına yer verilmiştir. Yine internet ve 

elektronik ticaretin kapsamlarıyla da konular detaylandırılmıştır. Ancak konumuz itibariyle internete 

kısaca değinilmiş olup elektronik ticaret ile ilgili daha detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Elektronik 

ticaretin araçlarından, uygulama şekillerinden, sorunlarından ve vergi uygulamalarından söz edilmiştir. 

Sonuç kısmında ise konunun değerlendirmesi yapılarak elektronik ticaret ve vergi konusundaki sorunların 

çözüm önerileri ele alınmıştır. Çalışma bu anlamda elektronik ticarete ilişkin tüm bilgilerin özeti 

niteliğindedir.  

2. İnternet ve Elektronik Ticaret  

Hiç kuşkusuz internet ile elektronik ticaret birbirini kapsayan iki olgudur. Zira internet olmadan 

elektronik ticaretten bahsedilemez. Bu sebeple internet ve elektronik ticaretin kavramsal olarak 
detaylandırılması gerekmektedir.  

Klasik ticaretin internet aracılığı ile yapılan ticaret karşısında uygulama alanının daraldığını 

söylemek mümkün (Bozkurt, 2000: 67). Zira internet üzerideki bilgi ve iletişim hizmetlerinin hızla değişimi 

ve gelişimi ile elektronik ticaretin gelişimi, uygulanması ve yaygın kullanılması yönündeki engeller 

azalmaktadır (İnce, 2000: 141). 

 2.1. İnternetin Tanımı ve Kapsamı 

İnternet, dünyadaki bilgisayar ağlarını birbirine bağlayarak herhangi bir sınırı ve yöneticisi 

olmayan uluslararası bilgisayar ve bilgi paylaşım ağı olarak ifade edilebilmektedir (Hotunluoğlu ve Özçağ, 

2012: 1). Birden fazla haberleşme ağı olarak bilinen network ile birlikte meydana getirdikleri iletişim ve 

haberleşme ortamına internet denilmektedir (Canpolat, 2001: 16). 

İnternet, Dünya’nın her yerinde zaman, mekan, dil ve kültür farklılıklarından kaynaklanan 
ayrışmayı ortadan kaldırarak insanların hemen her alanda bir araya gelmelerini sağlayarak birleştirici bir 

özellik kazanmıştır. İnternetin gelişimiyle gelinen noktada insanlara hem sınırsız alternatifler sağlamış 

hem de büyük kolaylıkları beraberinde getirmiştir (Maibach, 1999: 1116). 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi kolaylaştıran (Mahclup, 1962’den aktaran Özçağ ve 

Hotunluoğlu, 2012: 1) internet, aynı zamanda kayıt dışı oranını daraltıp vergi gelirlerini arttırıcı bir özelliğe 

sahiptir. Dolayısıyla vergisiz internet gelir dağılımını bozacaktır. Bu noktada internetin vergilendirmesine 

verilen önem aynı zamanda elektronik ticaret için de gösterilmelidir.  

2.2. Elektronik Ticaret ve Kapsamı 

En geniş tanımıyla internet ortamında yapılan alış verişe elektronik ticaret denir. Başka bir 

ifadeyle mal ve hizmetlerin değişimini kapsayan tüm işlemlerin elektronik araçlarla ve tekniklerle 

yapılmasına elektronik ticaret denilmektedir (Akkaya, 2001). En dar anlamıyla elektronik ticaret fiziksel 
veya dijital olarak kabul edilen ürünlerin ticaretinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir (Dayana, E-

Commerce and Taxation). Ancak elektronik ticaretin daha detaylı incelenip tanımlanması için üzerinde çalışan 

uluslararası örgütlerin de tanımlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu ve Dünya Ticaret Örgütü 

tanımları yeterli olacaktır.  

Kişi ve kurumların metin, ses ve görsel öğeler gibi pek çok verinin işlenip açık ve kapalı ağlar 

üzerinden aktarılmasını sağlayan ticari işlemlerin tümüne elektronik ticaret denilmektedir (OECD, 2001: 8). 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) elektronik ticaret kavramına 

göre, elektronik veri değişimi, internet, elektronik posta, faks gibi çeşitli veri iletim yöntemlerinin 

kullanılması yoluyla tüm veri iletilerinin elektronik ortamda değişimidir (UNCITRAL, 1996: 3-4). Dünya 

Ticaret Örgütü (WTO)’nün elektronik ticaret tanımına göre; mal ve hizmetlerin üretim aşamasından, 
reklam, satış ve dağıtım aşamalarının tümünün iletişim ağları kullanılarak yerine getirilmesidir (WTO: 

1998).  

Uluslararası örgütlerin elektronik ticarete ilişkin tanımlamalarının dışında elektronik ticaret farklı 

alanlara göre anlamları da farklılaşmaktadır. İletişim açısından elektronik ticaret, bilginin paylaşılmasıyla 

mal ve hizmetlerin yanında para akışının da telefon ve bilgisayar ağları üzerinden alım satımı şeklinde 

ifade edilirken işletme alanıyla ilgili elektronik ticaret, iş kapsamı içindeki tüm evrelerin ve sürecin 

teknoloji ve gelişimiyle gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Hizmet penceresinden 

bakıldığında elektronik ticaret, tüketicilerin ve idarenin ihtiyacını karşılamak amacıyla maliyetlerin 
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minimize edilerek hizmetin kalitesinin ve hızının arttırılması yönünde araç olarak görülmektedir (Kalakota 

ve Whinson, 1997: 3). 

Alıcılar, satıcılar, üreticiler, komisyoncular, sigorta ve nakliye şirketleri, lojistik firmaları, özel 

sektör bilgi teknolojileri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, onay kurumları, elektronik noterler, Dış 

Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlar elektronik ticaretin tarafları olarak gösterilmektedir (Canpolat, 2001: 20). 

Elektronik Ticarete konu olan ürünün tasarımı, üretimi, tanıtımı, ürüne ilişkin reklamın ve 

bilgilendirmenin yapılması, siparişi, ticareti, ticarete ilişkin sözleşmenin yapılması, lojistik hizmetlerinin 

yerine getirilmesi, bilgi servisleri, ürüne ve ürün hatalarına ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti, fon 

transferini de içinde bulunduran bankacılık işlemleri, kamu işlemleri, hisse ticareti ve borsa, açık arttırma 

ve noter işlemlerinin hepsi elektronik ticaretin kapsamları arasında değerlendirilmektedir (Uğuz, 2003; 

Kayıhan ve Yıldız, 2004: 39-40). 

Elektronik Ticaret örgüt yapılarının değişimiyle büyümeye farklılık getirmiş olmasından dolayı 

işletme yapısını da hızla değiştirmektedir. Büyümenin gelişim ve değişimiyle pazar sınırları da 

genişlemiştir. Bu noktada yeni pazarlara sanal pazarlar tanımlaması yapılırken pazarda bulunan ve iş 

hacmini değiştiren kişilere de sanal tüccar denilmektedir (Kepenek, 1999: 65). 

Elektronik Ticarete konu olan ürünler, niteliklerine göre dolaylı ve dolaysız ticaret olarak ikiye 

ayırarak detaylandırılabilir. Dolaylı ticaret; elektronik ticarete konu olan ürüne ilişkin sözleşme internet 

ortamında yapılmakta iken mal teslimi klasik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Dolaysız yani bir diğer 

ifadeyle doğrudan ticaret ise elektronik ticarete konu olan ürüne ilişkin sözleşme ve ürün teslimi internet 

ortamında yapılmaktadır. Bu durumda elektronik ticarete konu olan ürün de sanal ürün olarak 

tanımlanmaktadır. Doğrudan ticarette hem sanal ürünü talep eden müşteri kitlesi artmakta hem de 
ticaretin sınırları ortadan kalkmaktadır (Öz, 2004: 98). 

Elektronik ticaretin, pazara giriş engellerini herkese eşit erişim hakkı sunarak kaldırarak, 

işletmelerin sanal ortama taşınması, piyasaya girişin kolay olmasından kaynaklı rekabet artışı, iş gücü 

niteliğini değiştirip çeşitlendirerek istihdamı arttırıcı, uluslararası ticareti hızlandırıp basitleştirici, mal ve 

hizmetlerin dijitalleşmesinden kaynaklanan hızlı büyüme ve refah sağlama noktasında etkisi olduğu 

bilinmektedir (Alkan, 2003: 35). 

2.2.1. Elektronik Ticaret Kapsamında Kullanılan Araçlar 

Elektronik ticaretin esas araçları (Canpolat, 2001: 14); 

 Telefon, 

 Fax, 

 Televizyon, 
 Bilgisayar, 

 Elektronik ödeme sistemi ve para transfer sistemi, 

 Elektronik Veri Değişimi,  

 İnternet, 

 Telekomünikasyon,  

 GSM. 

 

Elektronik Ticaretin başlangıcı olarak kabul edilen Elektronik Veri Değişimi (EDI), işletmeler 

arasındaki bilgi aktarımına hız kazandırarak işletmelere ciddi maliyet avantajlarını sağlamaktadır. Kamu 

ve özel sektör içinde var olan firmaların hızla iletişim kurmalarının önemi tabanında farklı kuruluşların 

bilgisayarları arasında veri alış verişi şeklinde de ifade edilebilir (WTO, 1998a). Bu noktada Elektronik Veri 
Değişimi ile maliyet avantajı ile zaman tasarrufu sağlanırken klasik yöntemlerle yapılan ticarette insan 

hatalarından kaynaklanan zararlar da elektronik veri değişimi ile minimize edilmektedir. İnternet ise diğer 

araçlardan daha yoğunlukla aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  

Kullanılan araçlar ve elektronik ticaretin uygulaması noktasında güvenlik uygulamaları da önem 

kazanmaktadır. Elektronik kredi kartı, akıllı kartlar, elektronik para, güvenlik duvarı, set protokolü, SSL 

Standardı, elektronik imza, onay kurumu ve elektronik kimlik belgesi gibi uygulamalar elektronik ticarete 

ilişkin güven sorununu çözmek için oluşturulmuştur (Gençay, 2005: 16-25). 
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2.2.2. Elektronik Ticaretin Şekilleri 

Elektronik Ticaret şekilleri itibariyle işletmeden tüketiciye, işletmeden işletmeye, tüketiciden 

işletmeye veya işletmeden devlete, tüketiciden tüketiciye olarak detaylandırılmaktadır (Gençay, 2005: 33-35).  

İşletmeden Tüketiciye (B2C) elektronik ticaret; işletmelerin elektronik ortamda tüketiciyle 

buluşmasını ifade eder. Bu noktada işletmeler, tüketicilerine internet ortamında 7/24 hizmet 

verebilmektedir. Üstelik klasik yöntemlerle yapılan ticaretten daha çok müşteri potansiyeline yine internet 

üzerinden ulaşabilme imkanı bulur. Tüketiciler ise geleneksel olarak yapılan ticaretten farklı olarak fiyat 

avantajını yakalarken internet aracılığıyla zaman harcamadan ürünle ilgili hem daha fazla bilgi alırlar hem 

de alternatifi olarak görülebilecek diğer ürünlerle kıyaslama şansı yakalarlar. İnternet üzerinden satış 

yapan işletmeler zamanla artacağından şirketler satış hacimlerini düşürmemek için müşterilerin 
taleplerine özen gösterip gizlilik politikalarına ilişkin tüm faaliyetlere dikkat ederek kaliteli mal ve hizmet 

sunmak zorundalar. 

İşletmeden İşletmeye (B2B) elektronik ticaret; işletmeler arasında hem internet hem intranet hem 

de extranet üzerinden bilgi ve belge aktarımını esas alan elektronik ortamda yapılan ticarettir. Böylece 

işletmeler iş hacimlerini daha kısa sürede arttırıp üretim sürecini hızlandırmaktadırlar. Çalışanların 

hatalarından kaynaklanan sorunlar minimize edilmektedir. Bilgilerin daha güvenilir ortamda daha hızlı 

aktarılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda firmaların etkinliği artırmak suretiyle tedarik zincirine önemli 

katkıların olduğu bilinmektedir.  

Tablo 1:İşletmeden İşletmeye Elektronik Ticaret (B2B) Matrisi 

Firmaların Nasıl 

Aldıkları? 

Sistematik Alımlar BTF Merkezleri 

Yatay Pazarlar 

Katalog Merkezleri 

Dikey Pazarlar 

Spot Alımlar Getiri Yöneticileri 

Yatay Pazarlar  

Takaslar 

Dikey Pazarlar 

Firmaların Ne Aldıkları? İşletme Girdileri Üretim Girdileri 

Kaynak: Kaplan, S. ve Sawhney, M. 2000:  97. 

Tabloya göre firmalar B2B kapsamında ürünleri sistematik alımlar ve spot alımlar olarak iki 

şekilde almaktadırlar. Bakım, tamirat ve faaliyet merkezleri ile yatay pazarlar sistematik alımlar 

kapsamında görülürken yine aynı grupta katalog merkezleri ile dikey pazarlar söz konusudur. Bu noktada 

BTF merkezleri ile yatay pazarların bulunduğu sektör için özel sektör olarak nitelendirilemezken katalog 

merkezleri ve dikey pazarların olduğu sektörü özel sektör olarak görmek mümkündür. Katalog merkezleri 

ve dikey pazarlar aracılığıyla üretim girdileri kapsamında özel sektör tedarikçileri bir araya getirmektedir. 

Spot alımlarda ise işletme girdileri getiri yöneticileri ve yatay pazarlarda söz konusuyken üretim girdileri 

için takaslar ve dikey pazarlar kapsamında değerlendirilir. 

Tüketiciden İşletmeye ve Tüketiciden Tüketiciye elektronik ticaret İşletmeden Tüketiciye, 

İşletmeden İşletmeye elektronik ticaret kadar etkili ve yaygın uygulamaların olmadığı söylenebilir. 

Konunun anlaşılabilmesi için Tüketiciden Tüketiciye elektronik ticaret, bir tüketicinin başka bir 

tüketiciyle elektronik ticarete konu olan ürün ile ilgili olarak elektronik ortamda görüşmesi ve işlemin 
yine elektronik ortamda tamamlanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Günümüzde en yaygın 

uygulamasını gittigidiyor.com olarak bilinen internet sitesinde görebilmekteyiz. Bu sayede insanlar 

birbirlerinin yüzlerini görmeden mal ve hizmet alış verişinde bulunmaktadır. Mal ve hizmetlerin ihtiyaç 

sahipleriyle uygun fiyatlarla buluşması sağlanmaktadır. Tüketiciden İşletmeye elektronik ticaret ise 

geleneksel ticarette yerinin olmaması sebebiyle farklı görülmektedir. Örneğin bir tüketici herhangi bir 

araba şirketini arayıp kendi arabasını satabilir.  

3. Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi 

Devletler egemenlik hakkına dayanarak kamu gelirlerini yaratmak üzere çeşitli vergi politikalarını 

uygulamaktadırlar. Vergileme temelinde egemenlik gücü ilkesinin dışında ikamet, kaynak ve uyrukluk 

ilkesini de içermektedir.  
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İkamet ilkesine göre bir kişinin elde ettiği gelirlerinin tamamının ikamet ettiği yerde vergiye tabi 

olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Tuncer, 2003: 102). Kaynak ilkesine göre vergileme ise gelirin 

doğduğu veya gelirin elde edildiği yere göre vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesini  ifade etmektedir 

(Yaltı, 2003: 18). Uyrukluk ilkesine göre ise vergi uygulamaları için kişilerin vatandaşlığı esastır.  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında OECD tarafından 1998’de düzenlenen Ottowa 

konferansı önem taşımaktadır. Buna göre tarafsızlık, sadelik ve basitlik, etkinlik ve adalet, esneklik, idare 

ve uyum maliyetlerinin minimum olması, çifte vergilemeden kaçınma temel ilkeler olarak kabul 

edilmektedir (Çak, 20002: 83-84 ve Anbar, 20001: 22). Sözü geçen konferansta bu ilkeler aşağıdaki şekilde 

açıklanabilir: 

• Tarafsızlık ilkesi, e-ticarete konu olan ürünlerle, genel ticarete konu olan ürünler arasında farklı 
bir durum yaratılmayacağı, mükelleflerin vergisel avantajlar ya da dezavantajlar nedeniyle, söz konusu 

ticaret biçimlerinden herhangi birine yönelmelerine sebebiyet verilmeyeceğini ifade etmektedir. 

• Sadelik ve basitlik ilkesi, vergi kurallarının, mükelleflerin vergiyi doğuran her işlemin vergisel 
sonucunu önceden tahmin edebilecekleri kadar açık ve basit olmasını, e-ticarete konu olan ürünlerin etkin 

bir biçimde vergilendirilebilmesi için karmaşık, çok baslı vergilendirme yetkisinden kaçınılmasını ve 
vergi kurallarında istikrarın sağlanmasını ifade etmektedir. 

• Etkinlik ilkesi, vergilemenin doğru zamanda, miktarda vergiyi ortaya çıkarması ve adaletli 
olması anlamına gelmektedir. Vergileme rejiminin, e-ticaretin tüm faaliyetlerini kapsaması, vergi kaçırma 

veya vergiden kaçınma olasılıklarını en aza düşürmesi gereklidir. 

• Esneklik ilkesi, e-ticaret sonucu ortaya çıkabilecek yeni gelir unsurlarını vergilendirecek olumlu 
esnekliğe sahip olmayı ifade ederken, e-ticaretin vergi gelirlerinde bir azalmaya neden olmaması için, 

vergi sisteminin esnekliği yüksek vergilerden oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, mevcut vergi 

konularının e-ticaretten elde edilecek gelirleri de kapsayacak biçimde genişletilmesi sağlanacaktır. 

• İdare ve uyum maliyetlerinin düşük olması, oluşturulacak vergi sisteminin, hem vergi 
idaresinin idari maliyetlerini ve hem de vergi mükelleflerinin katlandıkları uyum maliyetlerini 

olabildiğince en aza indirmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

• Çifte vergilemeden kaçınma, çifte vergilendirme ya da hiç vergilendirmemeyi ve vergi 
mükellefiyetinin tam olarak kavranamamasını ifade etmektedir. Çünkü, e-ticaret sermayenin ve ticarete 

konu olan ürünlerin uluslararası alanda serbestçe dolaşımını artırdığı için mükellefiyetin belirlenmesinde 

daha büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Her ülkenin ya da federal yapıdaki federe devletlerin vergi 

yasaları dikkate alındığında, sermayenin, mal ve hizmetlerin mobilizasyonundaki artış vergi 

mükellefiyetinin nerede, hangi vergileme yetkisine göre gerçekleşeceği sorunlarını beraberinde 

getirecektir. Bunun içinde mevcut uluslararası vergileme ilkelerinin, ulusal vergileme kurallarına 

uydurulması ve mükellefiyete ilişkin açık kuralların belirlenmesi, yani e-ticaretin vergilendirilmesinde 

ülkeler arasında bir standardizasyon gereklidir. 

Vergileme açısından Türkiye’de elektronik ticaret, bir kuruluşun ticari amaçla yapmış olduğu ya 

da yapacağı tüm işleri veya işlerin bir bölümünü internet ortamında gerçekleştirmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Koçer, 2000: 6).  

Türkiye vergisel anlamda varış ülkesi ilkesini benimsediğinden vergi ithalatçı tarafından 

ödenmektedir. Klasik ticaretten elektronik ortamdaki ticarete geçerken ortaya çıkan gelirin de 

vergilendirilmesi esastır. Bu noktada elektronik ticarete konu olan mallar elektronik ortamda aracı 

olmadan tüketiciye iletildiğinden ithalatçının vergiye ilişkin mükellefiyeti oluşmamaktadır. Bu sebeple 

elektronik ticareti kullanan ülkelerin gelir kayıplarının minimize edilmesi gerekir (Teltscher, 2000: 23).  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin dört görüş üzerinde esasen durulmaktadır. Buna 

göre (Güven, 2009: 184-185);  

 Elektronik ortamın serbest bölge şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu 
noktada serbest bölge şekliyle vergilendirilmemesi gerekmektedir. Klasik ticaret anlayışı kapsamında da 

değerlendirildiğinde serbest bölgelerdeki bu uygulama haksız rekabeti gündeme getirmektedir. Bu 

noktada elektronik ortamdaki ticareti de serbest bölge şeklinde değerlendirmek yine haksız rekabeti 

ortaya çıkaracak ve vergilemenin özellikle tarafsızlık ilkesi temelinde pek çok ilkeye aykırı düşecektir. 

 BİT vergisinin uygulanması gerekir. Satış sırasında gönderilen bit üzerinden vergilemede 

matrahı transfer edilen veriler oluşturacaktır. Burada sadece elektronik ticaretin vergilendirilmesiyle 
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birlikte haberleşmenin de vergilendirilmesi söz konusudur. Bit Vergisi, datanın iletişim yoğunluğunun 

vergilendirildiği bir sistemin parçası olarak dijital mal ve hizmetler için katma değer vergi sisteminin 

yerine geçmesi hedeflenen daha kapsamlı olduğu düşünülen bir vergileme sistemidir. Bit vergisi ile 

negatif dışsallığın da minimize edilmesi söz konusu olacaktır (Soete ve Kamp, 1996: 6-10).  

 Vergilendirmenin tamamen hali hazırdaki hukuki altyapıya göre gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Mevcut vergi sisteminde mükelleflerin vergi kaçırmasının önüne geçecek yasal sıklık 

yoktur. Dolayısıyla mükellefler vergisel anlamda pek çok hukuki boşluk bularak vergi kaçırma yoluna 

gidebilir. Bu sorunun ortadan kalkması için vergisel takibi ve denetimi kolaylaştıran yeni düzenlemelerin 

getirilmesi gerekmektedir.  

 Ulusal vergi kanunlarının ve uluslararası vergi anlaşmalarının elektronik ticaretin 

vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği söz konusudur. 
Gerekli görülürse mevcut mevzuata yeni hükümlerin ve yeni vergilerin eklenmelidir. Bu sayede 

elektronik vergileme noktasındaki açıklar ya da sorunlar ortadan kaldırılabilmelidir.  

Genellikle konuyla ilgili hali hazırdaki elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin hukuki 

düzenlemeler bireysel tüketicilere ve fiziksel ürünlere yapılmaktadır (Mecklenburg, 1999: 226-232). Bu 

noktada elektronik ticaretin vergilendirilmesinde yoğunlukla gümrük vergisi ve KDV üzerinde 

durulmaktadır. Ancak Ottowa Konferansıyla gümrük vergileri ve KDV için dijital malların fiziki ürün 

yerine hizmet olarak kabul edilmesi gerektiğinden gümrük vergisinin uygulanmaması önerilmiştir. 

Dolayısıyla KDV uygulamasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ancak elektronik ticaret 

üzerinden yapılan işlemlerde genellikle fiziki malın teslimi gerçekleştiğinden fiziki malların ithali 

durumunda gümrükten geçiş esnasında hem gümrük vergisi hem de KDV tahsilatı gerçekleştirilmektedir 

(Gökbunar ve Utkuseven, 2002: 211-212; Sevinç, 2002 ve Çak, 2002: 120). 

Dolaysız vergiler, tüketim vergileri, vergi idarelerinin elektronik ortamda yapılan ticarete uygun 

bir şekilde düzenlenmesi, tüketici ve haklarının korunması, gizlilik sorunlarının internet ortamında 

güvence altına alınması ve elektronik ticarete ilişkin sorunların belirlenip çözümlenmesi için OECD 

çalışmakta ve çalışmalara devam etmektedir (OECD, 2012). 

3.1. Türkiye’de E-Ticaret’in Vergilendirilmesine İlişkin Mevzuatta Yer Alan Hükümler 

İnternet üzerinden gelir ya da harcama üzerinden vergi alınabilmesinin karşısında çeşitli 

zorlukların olduğu söylenebilir. Bunlar; global düzeyde bir ticaret, web sitesinin uzaktan işletilebilmesi 

(web sunucusu ile), kimlik ve işlemlerin gizliliği, dijital ürünler, işyeri kavramının «fiziksel varlığı» esas 

almasının oluşturduğu sorunlardır. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bu sorunlar giderilebilir ancak 

bu konularda uluslar üstü kararlar alınması ve her ülkenin kendi iç mevzuatında gerekli düzenlemeleri 

yapması kaçınılmaz olacaktır. 

İnternet üzerinden harcama yapan ya da gelir elde eden tam mükelleflerde vergilendirme ile ilgili 

genelde sorun yaşanmazken, özellikle yurt dışından Türkiye kaynaklı gelir elde eden ve harcama yapan 

dar mükelleflerin vergilendirmesi hususu önemlidir. Bu bağlamda dar mükelleflerle ilgili olarak stopaj 

yönteminin kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. 

Dar mükellefler Türkiye kaynaklı gelirleri aşağıdaki şekilde elde edebildikleri kabul edilmiştir: 

a) Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde 

veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar 

b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar. 

c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları. 

ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. 

d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları. 

e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar. 

Bu bağlamda vergileme ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel hususlar aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

1) Yurtdışında mukim firmalardan piyasada hazır paket programların alınarak üzerinde herhangi 

bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan işletmelerde kullanılması halinde yurtdışında mukim 
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firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler 

üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

2) "Copyright" kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, 

gösterme vb, gibi haklarının satın alınması halinde, bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışında 

mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden KVK’nın 30'uncu 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. 

3) Yurt dışında mukim firmalara, işletmede kullanılmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir 

bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen 

kazanç, serbest meslek kazancı niteliği taşıyacağından, KVK’nın 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının 

%20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekecektir. 

4) Uluslararası anlaşmalar var ise hükümlere dikkat edilmelidir. 

Şuanki haliyle Türkiye’deki vergi mevzuatlarında yer alan konu ile ilgili bazı hükümler aşağıdaki 

şekilde özetlenmeye çalışılmıştır. 

3.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından 

Gelir Vergisi Kanunu’nun özellikle de 94. ve Geçici 67. Maddelerindeki tevkifat hükümleri e-

ticaret için de geçerliliğini korumaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesinde de; “serbest 

meslek kazanç sahibi dar mükelleflere yapılan ödemeler üzerinde % 20 kesinti yapılmaktadır.” hükmü yer 

almaktadır. Bununla birlikte maddenin devamında; Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına 

bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, 

devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 

20 kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

3.1.2. Katma Değer Vergisi Açısından 

OECD Ottowa konferansında KDV ile aşağıdaki hususlar kabul edilmiştir; 

i- KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde tahakkuk ettirileceği, 

ii- Gümrük Vergileri ve KDV açısından dijital ürünlerin fiziki mal olarak kabul edilmeyeceği, 

(Dijital ürünlerin hizmet olarak kabulü gümrük vergisinin uygulanamayacağı anlamına gelmektedir.) 

önerilerinde bulunulmuştur. Devletler açısından önem arz eden konular ise, tüketim yerinin bir tanımının 

bulunmayışı ve e-ticaret üzerindeki KDV'nin tarh ve tahakkuk usul ve esaslarının tam olarak ortaya 

konulamamasıdır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda aşağıda belirtmeye çalıştığımız hükümler de yukarıda alınan 

ilke kararları doğrultusunda açıklanabilir. 

KDVK 8/1-b maddesinde; İthalatta mal ve hizmet ithal edenlerin verginin mükellefi olduğu; 
KDVK 9/1. maddesinde; Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş 

merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın vergi 

alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden 

sorumlu tutabileceği; KDVK 10/a. maddesinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran 

olayın malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceği; KDVK 29/1. maddesinde ise 

indirim mekanizmasının olduğu belirtilmiştir. 

Bu hükümler normal tüketim hallerinde olduğu gibi elektronik ticarette de uygulanabilecektir. 

Buna göre, yurtdışından ithal edilen paket program, özel yaptırılan yazılım, “copy right” olarak çoğaltılan 

programlar KDV Kanunun 1/2 maddesine göre katma değer vergisine tabi olup, yurtdışındaki firmaya 

ödenen bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla kesintiye tâbi tutulması 

gerekecektir. 

3.1.4. Gümrük Vergisi Açısından 

Fiziki mallar Türk Gümrük İdaresinden geçeceği için gümrük vergisi açısından bir sorun yoktur. 

Dijital ürünler ise gümrük vergisinin konusuna girmemektedir. 
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3.1.3. Damga Vergisi Açısından 

 DVK’nın birinci maddesi değerlendirildiğinde Türkiye'de düzenlenen kağıtlar ile Türkiye 

dışında düzenlenmekle birlikte Türkiye’de işleme konulan kağıtların damga vergisine tabi bulunduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Türkiye’de imzalanmış ya da Türkiye’ye ibraz edilecek kağıtlar için 

damga vergisi doğacaktır. 

3.1.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Açısından 

Banka ve sigorta muameleleri sebebiyle bu kurumların lehlerine aldıkları paralar için BSMV 

ödenmektedir. İnternet bankacılığında birçok işlemden ücret alınmamaktadır, dolayısıyla BSMV 

ödenmemektedir. Ancak kıyı bankacılığı ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. 

Türk vergi sistemi, işlemin yapıldığı yerin tespit edilebildiği fiziki varlıklar üzerine kurulmuştur. 
Dolayısıyla, e-ticaretin doğasından gelen bir takım özellikler nedeniyle, yeni bir vergi tabanı oluşturan e-

ticaretin mevcut vergi kanunları ile vergilendirilmesinde bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Muktezalar ile sıkıntılar giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bununla birlikte internet üzerinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamaların vergilendirilmesi 

hususunda yaşanan sorunların giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerin başında 

“vergi tabanının erozyona uğraması yaklaşımı” yatmaktadır. Bu düşüncenin temelinde şirketler arasında 

yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılması yatmaktadır. Bir diğer öneri ise, “ekonomik eşik 

yaklaşımı” dır. «İşyeri» kavramı yerine «ekonomik eşik» kavramının tespit edilmesi gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Bir ülkede yerleşik olmayan işletmenin, ülkeye yaptığı satışların brüt tutarı işletmenin o 

ülkedeki ekonomik varlığının göstergesidir. Belli bir düzeyde satış yapmayan işletmeler 

vergilendirilmemeli, belli bir düzeyin üzerinde satış yapanlar ise tevkifat suretiyle vergilendirilmelidir. 
Tevkifatın yüksek olduğu zamanlarda, bu ülkelerde yerleşik olmayan şirketler beyanname vermek 

isteyeceklerdir. “Formüle dayalı vergileme” de bu konuda getirilen bir diğer yaklaşımdır. Gelirden alınan 

vergilerin tespit edilecek bir formüle göre ülkeler arasında paylaştırılması fikrine dayanmaktadır. Formül 

«arza dayalı» veya «arz ve talebe» dayalı olabilir. Arza dayalı bölüşüm ABD ve Kanada’da eyaletler arası 

kullanılmaktadır. 

Son dönemlerde internet üzerinden elde edilen gelirlerin ve yapılan harcamaların 

vergilendirilmesinin yanında internet üzerinden bilgi edinmenin de vergilendirilmesi tartışılmaktadır. Bu 

bağlamda, daha önce de bahsettiğimiz “BİT vergisi” olarak adlandırılan vergileme ile internet erişiminin 

vergiye tâbi tutulması düşünülmüştür. Dolayısıyla bu vergi gelir vergisi niteliğinde değil, tüketim 

üzerinden alınan vergi niteliğindedir. 

3.2. Elektronik Ticarette Yaşanması Muhtemel Sorunlar 

Elektronik ticaretin gelişimiyle beraberinde olması muhtemel sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Bu sebeple bu noktada elektronik ticaretin vergilendirilmesindeki temel sorunlar aktarılmalıdır (Saraç, 2006: 

154);  

 Ülkelerin elektronik ticaretten sağlanan geliri nasıl vergilendirecekleri noktasında belirsizlik 

yaşamaları, 

 Web tabanlı internet sitesini kapsayan bilgisayarların ‘web sunucu’ ülkeler arasında 

vergilendirme konusunda bulunulan yerin farklılık göstermesi, 

 Web sitesini konuk eden şirketlerin uluslararası ve alıcıların vergi sorumlusu olarak 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği noktasındaki belirsizlik, 

 Elektronik ortamda elde edilen kanıtların bilinmesi ve bu kanıtlara ilişkin işlemlerin 

yapılabilmesi için kanun değişikliklerine gidilmesi gerekliliği, 
 Elektronik ticaret ortamında vergi denetimlerinin güçlüğü, 

 Elektronik ticaret kapsamında yapılan işlemlerin vergi denetiminin zorluğunun giderilmesine 

ilişkin denetim teknik ve yöntemlerinin netleştirilememesinden kaynaklanan uygulama zorluğu. 

Bu maddelerin dışında da elektronik ticaret kapsamında başka sorunlar da gündeme gelecektir. 

Zira teknolojinin gelişimiyle birlikte gelen faydalar ile elektronik ortamda yapılan ticaretin hızla 

gelişmesiyle birlikte kişilerin bulundukları yerin bilinmesi zorlaşacaktır (Cangir, 1998a: 37). Bu noktada 

vergileme ilkelerinin de geçerlilikleri ve uygulanması giderek zorlaşacaktır. Gelir üzerinden alınan 

vergilerin belirlenmesi kapsamında elektronik ortamda işyeri tanımının yapılması bile kolay 

olmamaktadır. Bu sebeple OECD, işyerinin tanımlanabilmesi için idare yeri, şube, ofis, imalat ve satış 
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yeri gibi özelliklerinin yanında maden ocağı, petrol, taş ocağı ve doğalgaz gibi doğal kaynaklarının da 

işyeri sayılmasını özellik olarak görmektedir (OECD, 2010: 24). 

Elektronik ortamda ticarete konu olan mal ve hizmetlerin hukuki ve pratiğe dayanan altyapısı 

tüketime bağlı vergilerden olan katma değer vergisi politikalarının uygulanmasına yönelik belirsizlikler 

sorun olarak görülmektedir. Bu noktada KDV’nin tahsili açısından da zorluklar çekilmektedir. Elektronik 

ortamda söz konusu belirsizlikler sebebiyle işlemlere KDV uygulaması imkansız hale gelmektedir 

(Alptürk, 2005: 328).  

Geleneksel ticaret için önemli görülen çifte vergilendirme sorunu elektronik ticaret için de önem 

taşımaktadır. Bu sebeple OECD, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ikamet ilkesini temel 

almıştır. Anlaşmalar esas alındığında ikamet ilkesi uygulamada ülkelere geniş yetkiler verirken kaynak 

ilkesini uygulayan ülkeler daha sınırlı yetkilerle süreçte varlıklarını korumaktadırlar (Güneş, 2002: 6). Vergi 
cennetleri olarak bilinen ülkelerde ise çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamaların 

etkin olmadığı bilinmektedir (Coşkun, 1997: 41). Elektronik ortamda Off-Shore faaliyetlerinin vergi 

cennetleriyle birlikte hızla uyumlaştırılıp uygulanması vergi idarelerinin bilgi toplama ve denetimlerinde 

etkinsizliğe yol açmakta ve bankalararası rekabeti de olumsuz etkilemektedir (Çak, 2002: 107). 

En büyük sıkıntı da adres bilgilerinin doğruyu yansıtmamasından kaynaklanan sorunlardır. 

Taraflar bu sebeple aldatılır hatta dolandırılabilirler. Dolayısıyla geleneksel olarak çekilmeyen güven 

zafiyeti elektronik ticarette yoğunlaşırken bu durumda güvensizlik daha da artış gösterecektir. Zira 

güvensiz bir ortam söz konusu olduğunda elektronik ticaretin uygulama alanı gelişimini yavaşlatacaktır.  

Elektronik ticarete konu olan mal ve hizmetlerin elektronik para ile ödenmesi noktasında da ciddi 

sıkıntılar gündeme gelmektedir. Zira elektronik ödeme şeklinde yapılan işlemlerde kayıt altına alınabilen 

işlemler olduğu kadar kayıt altına alınamayan işlemlerde olabilmektedir. Kayıt altına alınabilen 
işlemlerde hem kayıtlı ekonominin düzenlenmesi hem de vergilemenin sağlıklı yapılabilmesi hem de 

denetimlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ancak kayıt altına alınamayan işlemlerde kayıt 

dışı ekonomi artmaktayken denetim de yetersiz ve sağlıksız olacaktır (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 154-155). 

4. Sonuç 

Çağdaş iletişim aracı olarak kabul edilen ve insanların yazılı ve görsel şekilde veri gönderip 

almasını sağlayan (Gökbunar ve Utkuseven, 2002: 204) internet hızla yayılarak hayatın her alanına aktif 

uygulama olarak girmiştir. Öyle ki insanlar klasik ticaretle birlikte elektronik ticarete yönelmiştir.1995 

yılından bu yana beraberinde getirdiği sorun ve kolaylıklarla birlikte elektronik ticaretle tanışıklık devam 

etmektedir (Çevik, 2004: 162). Uygulamanın artması ve yaygınlaşması için zamanın nasıl işlediği önemlidir. 

Her yeni uygulama sorunları da beraberinde getirir. Ancak bu sorunların çözümü zaman almaktadır. O 

yüzden çalışmalar çözüm odaklı yürütülmelidir. Bu noktada konunun muhatapları gerekli görev ve 
sorumluluk bilinciyle konuya hassasiyetle yaklaşmalıdırlar.  

Elektronik ortamda yapılan alış veriş geleneksel alış verişe göre daha yeni bir uygulama olduğu 

için öncelikle elektronik ticarete olan önyargılar zamanla aşılmaya çalışılmıştır. Günümüzde gelinen 

noktada istenildiği gibi aktifleştirilemese de artık pek çok evde olan internet sebebiyle elektronik ticaret 

de her geçen gün artmakta, gelişmektedir.  

Tüketiciyle üretici arasında herhangi bir aracı olmaması sebebiyle ciddi bir maliyet avantajını 

taraflara sağlayan elektronik ticaret temelinde güven unsurunu taşımak ve bu güveni korumak zorundadır. 

Hali hazırda geleneksel anlamda görülen ticaretten elektronik ticarete geçilememesinin temel sebebinin 

güvensizlik olduğu bilinmektedir. Aslında amacına uygun kullanıldığı vakit hem internet hem de internet 

üzerinden yapılan ticaret kullanıcılarına fayda sağlamaktadır.  

Elektronik ortamda yapılan ticaret taraflarına maliyet avantajını sağladığı gibi zaman tasarrufu da 
getirmektedir. Günümüz koşullarında yapılan işle zamanın uyumu sağlanamadığından insanlar daha çok 

zamansızlıktan dert yanmaktadır. Bu noktada elektronik ticaret kullanıcıların hem ürün çeşitliliği 

sağlamakta hem de zaman kaybı söz konusu olmadan pek çok sanal mağaza aracılığıyla fiyat 

araştırmasının yapılmasına da hız kazandırmaktadır. Avantajlarının yanında dezavantajları da bulunan 

elektronik ticaret için konumuz kapsamında vergilendirme süreci ve sorunlarının iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Zira sorunun algılanması çözüm arayışlarını da beraberinde getirmektedir.  

Elektronik ticaretin öncelikle hukuki altyapısının uygulamalara konulması şartıyla 

sağlamlaştırılması gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İnsanların oturdukları yerden 
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alış veriş yapmaları insanlara ayrıcalık getirmiş, kolaylık sağlamış olabilir, ancak vergilemede yerin tespit 

edilememesinden kaynaklanan sıkıntıları gündeme getirmiştir. Bireylerin verdikleri bilgilerin kontrolünün 

sağlanması gerekmektedir. Aksi halde çok ciddi gelir kayıpları gündeme gelecektir. Bunun önlenebilmesi 

için hukuki yeterliliğin ve yaptırımların gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır.  

Teknolojiyle gelişim gösteren elektronik ticaret kayıtlı ekonominin kapsamını genişletmeye 

yardımcı olabilecek denetim mekanizmasına da sahip olmalıdır. Bunun için gerekli olan elektronik 

ortamda uygulaması gereken vergi idarelerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Mükellefin vergi 

kaçırma eğilimi bilinçlendirme programlarının uygulanmasının yanında denetim mekanizmasının aktive 

edilmesiyle minimize edilebilir. Elektronik imza ve elektronik noter gibi uygulamaların da 

yaygınlaştırılmasının sağlanması gerekir. Hukuki zeminin bu anlamda açıkları olmadan düzenlenip 

desteklenmesi gerekmektedir.  

Özetle elektronik ticaretin global boyutta seyretmesi, web sunucularının uzaktan işletilebilmesi, 

kimlik ve işlemlerin gizli tutulabilmesi, dijital ürünlere erişim kolaylığı, fiziksel varlığı bulunmayan 

firmalar, “işyeri” kavramının fiziksel mekanları temel almasından kaynaklanan sorunların çözümü ve 

mevzuatta, vergilemede verimliliğin, etkinliğin ve adaletin uygulanabilmesi ve artırılabilmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılması, ayrıca bu düzenlemelerin muktezalar ya da tebliğler şeklinde değil kanuni 

değişikliklerin ve eklemelerin yapılması önem arz etmektedir. Sorun küresel nitelikte olduğu için ayrıca 

küresel çözümler üretmek de gerekmektedir.  
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Özet 

İşletmelerin iç ve dış çevrelerine karşı sorumluluklarını yerine getirerek tüm paydaşlarına hesap 

verebilir durumda olmaları, sosyal sorumluluk kapsamında faaliyetlerine devam etmelerini 
gerektirmektedir. İşletmelerin bu faaliyetleri ekonomik, sosyal ve çevresel birtakım sonuçlara yol 

açmaktadır. Günümüzde giderek önemi artan sürdürülebilirlik anlayışı, faaliyet sonuçlarının bir bütün 

şeklinde raporlanması gerektiğini beraberinde getirmektedir. Bu yüzden sürdürülebilirlik raporu şirketin 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının hep birlikte gösterildiği raporlar için kullanılan genel bir 

kavramdır. Bu çalışma işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin raporlanması konusundaki 

yaklaşımlarının değerlendirilmesine yöneliktir. Bu amaçla, işletmelerde sürdürülebilir raporlama algısını 

ölçmeye yönelik oluşturan anket soruları vasıtasıyla işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına bakış 

açıları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Raporlama, Sosyal Sorumluluk  

Alan Kodu: B1 

 

ASSESSMENT OF FIRMS' APPROACHES TO SUSTAINABILITY 

REPORTING  

Abstract 

It is required for firms to continue their activities with performing the responsibility against their 

internal and external environment within social responsibility. These activities cause some economic, 

social and environmental conclusions. Today, the growing importance of sustainability requires that 

operation results should be reported as a whole. Thus, sustainability report is a common concept used for 

explaining the report which shows company's economic, social and environmental responsibilities 
together. This study targets to consider enterprise's approaches to sustainability reporting. For this 

purpose, business' perspectives to sustainability practices are examined through the questionnaire 

designed to measure the perceptions of sustainability reporting in enterprises. 

Key Words: Sustainability, Sustainability Report, Social Responsibility 

1. Giriş 

Ülkeleri ve insanları birbirine yakınlaştırarak yaşadığımız yerküreyi giderek daha küçük bir yer 

haline getiren küreselleşmenin dünyayı farklı yönlerden etkileyen çevresel, finansal, endüstriyel, 

ekonomik, teknolojik ve politik yönleri bulunmaktadır. Ekonomilerin küreselleşmesi bir yandan 

toplumsal refahın artırılmasına yönelik sonuçlar doğurmayı hedeflese de diğer yandan başta çevre ile 

ilgili olmak üzere önemli birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir.  

Modern işletmecilik bilinci şirketlerin müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılarken hem 
ekonomik hem de teknolojik kalkınmaya katkıda bulunmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 

müşteri memnuniyeti yaratmak için müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacını taşıyan işletmeler bir 

anlamda toplumsal rol üstlenmektedirler. Diğer bir deyişle, işletmelerin aslında üretim faktörlerinden biri 

olan ve aynı zamanda toplumun da kaynakları arasında yer alan doğal kaynakların büyük bir kısmını 

üretim sürecinde kullanmaları nedeniyle ekonomik ve teknolojik kalkınma konusunda önemli derecede 

rol oynadıkları kabul edilmektedir. Ancak, günümüzde toplumsal bilinçlenme düzeyinin artması, 

işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken sosyal ve çevresel sorunlara neden olduğu düşüncesine yol 

açmaktadır (Başar & Başar, 2006: 214). Bir başka deyişle, işletmelerin yaşanan çevresel krizlerde büyük 
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bir payı olduğu konusunda birtakım eleştirilere maruz kaldıkları görülmektedir. İşletmelerin 

eleştirildikleri konular arasında özellikle, çevre kirliliği, atık maddeler, kaynak tüketimi, iş ve işçi 

güvenliği ve çalışan hakları gibi toplumsal sorumluluğun ön planda tutulduğu konular yer almaktadır 

(Ulusan, 2009: 182). Söz konusu eleştiriler günümüzde çevre bilinci ve sosyal sorumluluk kavramını 

işletmelerin gündeminde ayrılmaz parçalar haline getirmektedir. Bu nedenle son yıllarda, daha fazla 

sayıda şirket, kendi performanslarının çevresel ve sosyal yönleri üzerinde önemle durmaktadır 

(Skouloudis & Evangelinos, 2009: 43). Bu durum, işletmelerin sadece ortak ya da hissedarlarına karşı 

değil aynı zamanda yakın etkileşim halinde bulundukları sosyal paydaşlarına yani işletmeden yarar 

sağlayan herkese karşı sorumlu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Aras & Crowther, 2008: 435). 

Buradan, işletmelerin faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi, sadece kar elde etmenin 

ötesinde işletmelerin faaliyet sonuçlarından etkilenen tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruması 
gerektiği anlaşılmaktadır (Aktan & Vural, 2007: 4).  

İşletmelerin faaliyetlerini tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarına ve çevreye karşı duyarlı olacak 

şekilde sürdürmeleri sosyal sorumluluk olarak tanımlanmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2009: 126). Günümüzde 

birçok işletme sosyal sorumlulukları doğrultusundaki faaliyetlerinin ayakta kalabilmeleri ve rekabet 

edebilmeleri için giderek artan bir öneme sahip olması sebebiyle, söz konusu faaliyetlerine ilişkin 

performanslarını raporlar halinde kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermektedirler (Stubbs vd., 2013: 

457-458). İşletmelerin sosyal sorumluluklarına ilişkin performanslarını paydaşlarına duyurabilmenin yolu 

ise ilgili paydaşlara doğru ve güvenilir bilgiyi zamanında sağlayabilmektir (Schafer, 2005: 107).   

Bu çalışma, işletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin 

raporlanması konusundaki yaklaşımlarının değerlendirilmesine yöneliktir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan 

bilgiler geniş bir literatür taraması ve işletmelerde sürdürülebilir raporlama algısını ölçmeye yönelik 
oluşturan anket sorularına verilen cevaplar neticesinde elde edilmiştir. Çalışma dört bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben ikinci bölümde sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik ve 

sürdürülebilir kalkınma kavramları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde sürdürülebilirlik raporlaması ve 

işletmeler açısından sürdürülebilirlik raporlamasının önemi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın kapsam 

ve sınırlılıkları ile veri toplama aracı ve analiz yöntemine ilişkin bilgilere yer verilen dördüncü bölümde 

işletmelerin sürdürülebilir raporlama konusundaki yaklaşımları değerlendirilmiştir. Son bölüm ise çalışma 

konusu kapsamında genel değerlendirmelere ayrılmıştır. 

2. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma  

2.1. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirlik  

İşletmelerin insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmeleri söz konusu 
üretim için gerekli olan girdilerin temin edilmesi ve temin edilen girdilerin üretim sürecine sokularak çıktı 

meydana getirilmesi çabalarını kapsamaktadır. Söz konusu çabalar yani işletmeler tarafından 

gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler doğal kaynakların büyük bir kısmının da üretim sürecinde 

kullanılması nedeniyle çevresel ve sosyal konularla yakın bir ilişki içerisindedir. Dolayısıyla işletmelerin 

ellerindeki kıt kaynakları kullanarak yalnızca mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmesi yeterli 

olmamaktadır (Senal & Ateş, 2012: 84). İşletmelerin ekonomik değer yaratmasının yanında ekonomik 

faaliyetler neticesinde sebep olunan çevresel ve sosyal sorunları da dikkate alarak çalışmalarına devam 

etmeleri ve bu sorunların çözümünde aktif bir rol üstlenmeleri gerekmektedir (Sarıkaya & Kara, 2007: 

225). Bu durum toplumsal sorumluluklarının giderek arttığı işletmelerde yeni bir bakış açısının 

doğmasına ortam oluşturmaktadır.   

Ekonomik değer yaratarak işsizliğin ve yoksulluğun ortadan kaldırılması işletmelerce yürütülen 

ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, bir yandan ekonomik faaliyetler 
savunulmakta diğer yandan ise gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması planlanan kaynakları 

azalttığı gerekçesi ile de tehdit olarak görülmektedir (Common & Stagl, 2005: 8). Bu noktada gerek 

çevresel ve sosyal sorunların (Pisani, 2006: 83) gerekse de toplumsal bilinçlenme düzeyinin giderek 

arttığı günümüzde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları işletme çevrelerince daha fazla 

ele alınmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin neden olduğu çevresel risklerin giderek artması (Jones, 2010: 

126), firmaların ürün ve hizmetlerinin yarattığı çevresel ve toplumsal etkileri üzerinde daha fazla 

düşünme gereğinin ortaya çıkması ve işletmelerin bu konuda topluma katkı sağlamak istemeleri gibi 

nedenler sürdürülebilirliğin günümüzde giderek artan bir şekilde işletmeler tarafından ilgi gösterilen bir 

konu haline gelmesine neden olmaktadır (Closs vd., 2011: 102, Roca & Searcy, 2012: 104). 
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Sürdürülebilirlik, toplumun yenileyebileceğinden daha fazla kaynağı kullanmaması gerektiğini 

ifade etmektedir (Aras & Crowther, 2009: 280). Amaç, tüm kaynakların dengeli bir şekilde kullanılarak 

toplumda bu anlayışa yönelik bir vizyon yaratılması ve benimsetilmesi yoluyla katılımcı bir süreç 

oluşturmaktır (Viederman, 1994: 13-15). Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilirlik kavramı, toplumun sahip 

olduğu tüm sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının geleceği de dikkate alacak bir şekilde 

yani ihtiyatlı bir şekilde kullanımını sağlayan ve buna yönelik bir bakış oluşturan bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır (Gladwin vd., 1995: 877). 

Dünya Koruma Birliği ise sürdürülebilirlik kavramını destek ekosistemlerin mevcut taşıma 

kapasitesi içinde yaşarken insan hayatının kalitesinin iyileştirilmesi olarak tanımlamaktadır (Dünya 

Koruma Birliği, 1991: 9).  

Sürdürülebilirlik, işletmelerin ekonomik hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetlerinin iç ve 
dış çevresi üzerindeki etkilerinden sorumlu olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle işletmeler, 

faaliyetlerinin yol açabileceği ekonomik, sosyal ve çevresel risklerin etkili ve dengeli bir şekilde 

yönetilmesini sağlayarak çalışanlar, müşteriler, devlet ve yatırımcılar gibi tüm sosyal paydaşlarının istek 

ve beklentilerine cevap vermek durumundadırlar. Bunu gerçekleştirmeyi başaran şirketlerin ise prestij 

kazanmak, marka değerini yükseltmek, yeni müşteriler kazanmak, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünler 

sunarak hem yeni pazarlara girmek hem de maliyetlerini düşürmek gibi birtakım avantajlar kazanacağı 

kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Kurumsal sürdürülebilirlik, çağdaş kurumsal yönetim kuramı şeklinde geleneksel büyüme ile kar 

maksimizasyonu modellerine bir alternatif olarak görülmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal 

büyümenin ve karlılığın önemli olduğunu kabul ederken aynı zamanda işletmelere özellikle sürdürülebilir 

kalkınma ile ilgili çevre koruma, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma konularındaki toplumsal 
hedeflerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bir anlamda kurumsal sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilirlik kavramının işletme seviyesindeki karşılığı olarak tanımlanmaktadır (Wilson, 2003:1). 

Buradan, kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında işletmelerin amaçlarına ulaşırken yarattıkları ekonomik 

değerin yanında çevresel ve sosyal değerler de yaratarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği sonucu 

çıkmaktadır.    

Faaliyetlerini sürdürürken ekonomik, çevresel ve sosyal değerler yaratmaları gereken işletmelerin, 

uzun vadede bu hedeflerine ulaşmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerden 

kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesine ilişkin karar mekanizmaları geliştirmeleri gerekmektedir. 

Mevcut yönetim anlayışı bu konuda yetersiz kalmakta, yaşanan verimsizlikler ve karar sürecindeki 

zayıflık kurumsal sürdürülebilirlik kavramının gündeme gelmesinde etkili olmaktadır (Schategger vd., 

2006: 15). 

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı dinamik bir yaklaşım olarak kabul görmektedir (Signitzer & 

Prexl, 2007: 3). Bilindiği gibi bir işletmenin dinamik olması, o işletmenin değişen çevre koşullarına ayak 

uydurabilmesine bağlı olmaktadır. İşletmelerin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan temel hedefleri 

gün geçtikçe değişen koşullar göz önünde bulundurulduğunda birtakım farklılıklar sergilemektedir. Bu 

farklılıkların nedenlerinden birincisi, işletmenin rekabet edebilme gücünde etkili olan yasal düzenlemeler, 

yeni rakiplerin ortaya çıkması, tepe yönetimindeki değişiklikler gibi iç ve dış çevresel faktörlerin neden 

olduğu bir etkidir. Bu etki de işletmenin kaynaklarında değişiklikler yaratması açısından önemli olarak 

görülmektedir. İkinci neden işletmenin sosyal paydaşlarıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal 

paydaşların hakları, öncelikleri ve gücünde meydana gelebilecek değişmeler işletmenin dinamik bir 

yapıya sahip olmasını gerektirmektedir. Son neden ise zaman içinde işletme faaliyetlerinin 

karmaşıklığının artarak (Asif vd., 2011: 354-355) işletme yapılarının daha kompleks bir hal almasıdır. 

Kurumsal sürdürülebilirlik işletmelerin sosyal sorumlulukları gereği paydaşları ile olan her türlü 
etkileşimin işletme faaliyetlerine dahil edilerek söz konusu paydaşları açısından sosyal ve çevresel ilginin 

oluşturulması şeklinde de tanımlanmaktadır (Marrewijk, 2003: 102). İşletmeler açısından sadece 

ekonomik kaynakların değil aynı zamanda insan kaynakları ve çevresel kaynakların da dengeli bir şekilde 

yönetilmesi gerektiğinden kurumsal sürdürülebilirliğin uzun dönemli hedeflere ulaşmada ne derece 

önemli ve etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik işletme faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarına 

odaklanmak durumundadır (Roca & Searcy, 2012: 104). Bunun sağlanabilmesi için ise işletmeler 

sermayelerinin devamlılığını sağlamak ve hatta sahip oldukları sermayeyi büyütmek durumundadırlar. 

Ancak kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımında sermaye kavramı bilinen sermaye kavramından daha 
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geniş bir bakış açısıyla tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımında 

kullanılan sermaye kavramı, ekonomistler veya ekolojistlerce kullanılan sermaye kavramından farklı 

olarak ekonomik sermaye, doğal sermaye ve sosyal sermayeyi içine alacak şekilde kapsamlı olarak 

kullanılmaktadır (Dyllick & Hockerts, 2002: 132). 

Hem finansal muhasebe hem de yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletmenin ekonomik 

sermayesini yaklaşık bir değer olarak sağlamaktadır. Ancak ekonomik sermaye, işletmelerin yönetmeleri 

gereken farklı birtakım ekonomik sermaye türlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, işletmelerin özsermaye ve borçlar gibi finansal sermayeyi, arsalar, stoklar makine ve 

teçhizatlar gibi maddi sermayeyi ve itibar, know-how, patent gibi maddi olmayan sermayeyi yönetmeleri 

gerekmektedir (Dyllick & Hockerts, 2002: 133). 

Doğal sermaye, üretim sürecinde kullanılan ormanlar, tarımsal alanlar ve su kaynakları gibi doğal 
kaynaklar stoku olarak tanımlanmaktadır (McDonald vd., 1999: 74). Doğal sermayeyi kendi içerisinde 

doğal kaynaklar ve çevrebilimle ilgili sistem hizmetleri olarak iki kategoride incelemek mümkün 

olmaktadır. Doğal kaynaklar üretim sürecine katılarak tüketilen kaynaklardır. Yenilenebilir (ağaç, su 

ürünleri, tarımsal ürünler) ve yenilenemez doğal kaynaklar (petrol, toprak kalitesi, canlı türleri) olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır (Çetin, 2005: 316). Diğer yandan iklim dengesi, suyun temizlenmesi, toprağın 

iyileştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin çoğalması gibi çevrebilimle ilgili sistem hizmetleri ise oldukça 

değerli olmalarına rağmen doğal kaynaklar kadar fazla anlaşılamayan yapıdadır (Dyllick & Hockerts, 

2002: 133). 

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımında kullanılan sermaye kavramlarından üçüncüsü ise sosyal 

sermayedir ve sosyal sermaye, insan sermayesi ve toplumsal sermaye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır 

(Dyllick & Hockerts, 2002: 134). İnsan sermayesi, çalışanların kabiliyeti, çalışanların bağlılığı ve 
motivasyon gibi unsurları içermekte iken diğer yandan toplumsal sermaye ise iyi bir eğitim sistemi, 

altyapı hizmetleri ya da girişimciliğin kültürel desteği gibi kamu hizmetlerinin kalitesini içermektedir 

(Çetin, 2005: 316).  

  Kurumsal sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların birçoğu sürdürülebilirlik kavramını 

sosyal ve çevresel olmak üzere iki boyutla ele alırken (Dyllick & Hockerts, 2002: 136), Spangenberg 

(2004) çalışmasında örgütsel davranış ile ilgili olan üçüncü bir boyutu vurgulamaktadır (Spangenberg, 

2004: 79). Aras ve Crowther da örgütsel davranışın kurumsal sürdürülebilirliğin önemli bir yönünü 

yansıttığını ve bu nedenle sürdürülebilirlik analizine bir başka boyut kazandırdığını savunmaktadırlar. 

Dahası örgütsel davranış olarak adlandırılan üçüncü boyutun aslında örgüt kültürü gibi çok daha geniş bir 

kavramı içermesi gerektiğini vurgulamaktadırlar (Aras & Crowther, 2007: 66). Adı geçen üç boyuta 

finansal performans da dahil edilerek kurumsal sürdürülebilirliğe ilişkin analiz edilmesi gereken dört 
boyuttan söz edilmektedir (Aras & Crowther, 2009: 282).  

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalardan sürdürülebilirlik kavramının çok 

boyutlu olduğu, hemen hemen toplumun tüm birimlerini etkilediği ve işletmenin faaliyetleri boyunca 

devam etmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. 

2.2. Sürdürülebilir Kalkınma  

Sürdürülebilirlik geniş ve tartışmalı bir kavram olması sebebiyle farklı kişilerce farklı anlamlara 

gelebilmektedir. Yine de sürdürülebilirlik kavramının ne anlama geldiği konusundaki tartışmaların içinde 

giderek artan bir farkındalık yer almaktadır. (Aras & Crowther, 2009: 280) 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1987 tarihli Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu’nun hazırladığı Brundtland raporunda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Raporda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel sorunlara çözüm arayarak doğal 
kaynakların tamamen yok edilmeden bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanılarak gelecek nesillere 

aktarılması amaçlanmaktadır (Quental vd., 2011: 16). Raporda tanımlanan sürdürülebilir kalkınma 

kavramı yaygın bir şekilde kullanılan bir tanım (Pisani, 2006: 92) olmakla birlikte " gelecek nesillerin 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan 

kalkınma” şeklinde tanımlanmaktadır (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987: 37; Davidson, 2011: 

351;  Sisaye, 2011: 385; Gray, 2006: 67). Raporda ayrıca, ekonomik kalkınmanın önemine değinerek 

ekonomik kalkınmanın büyük sorunların çözümünde gerekli olduğu ancak bunu gerçekleştirirken 

bugünkü kaynakların yok edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır (Isaksson & Steimle, 2009: 169). Bir 

diğer ifadeyle, rapor, bugün ve gelecek kuşaklar arasında bir köprü kurarak, gelecek kuşakları korumak 



90 
 

için öncelikle bugünün kaynakları arasında dengenin sağlanması ve sürdürülebilirlik hedeflerinin bu 

doğrultuda gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

Minibaş'a göre özellikle 1960'lı yıllardan sonra sermaye birikimi yetersizliği sebebiyle dünya 

ekonomisinde finansal krizlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Krizin aşılması öncelikle üretim 

faktörlerinin serbestleşmesi ve buna paralel olarak da firmaların kısa dönemli verimlilik ve karlılık 

hedeflerinin peşinden koşması sonucunu doğurmaktadır. İşte, bu kısa dönemli işletme çabaları doğal  

kaynakların verimsiz kullanımının artarak ülke ölçeğinden dünya ölçeğine taşınmasına sebep olmakta ve 

beraberinde sürdürülebilir kalkınma tartışmasını gündeme getirmektedir (Minibaş, 2002: 1). Dolayısıyla 

bugün gelinen noktada doğal kaynakların sürdürülebilirliğinden çok karlılığın ya da ekonominin 

sürdürülebilirliğine dönüşmekte olduğu anlaşılmaktadır (Kılıç, 2012: 211). 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve çevresel koruma arasında köprü kurma çabalarına 
yönelik bir gelişmedir. Sürdürülebilir kalkınma, canlı türlerinin çeşitliliğini destekleyici, yoksulluğu 

giderici, uzun vadeli kalkınmanın sağlanabilmesi için kısa vadede doğal sermayeyi kullanmadan 

ekonomik büyümeyi destekleyen araçlar geliştirmek istemektedir (Aras & Crowther, 2009: 282). 

Sürdürülebilir kalkınmanın sadece ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel 

boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiği son derece açıktır (GEKA, 2011: 6; Çıvgın, 2011: 19). 

Dengesiz ve plansız bir kaynak tüketimi ile gerçekleştirilecek ekonomik büyümenin veya ekonomik 

gelişmenin hangi noktada çevresel felaketlere yol açacağı ve yaratacağı hasarın boyutlarının ne derece 

geri döndürülemez nitelikte olacağı tam olarak bilinememektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/Rio+20.portal, 11.03.2014). Bu sebeple sürdürülebilir kalkınma 

anlayışı ekonomik kalkınmanın sağlanmasına verdiği önem kadar sosyal kalkınmanın 

gerçekleştirilmesine ve doğal çevreninin korunmasına da son derece önem vermektedir.  

Sonuç olarak, sürdürülebilir kalkınma kavramının ülkelerin uyguladıkları kalkınma yöntemlerinin 

doğal kaynakları ve çevreyi tahrip etmesinden dolayı ortaya atıldığı anlaşılmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlayabilmek için çevreyi ve doğayı tahrip etmeden ekonomik ve sosyal kalkınma 

hedeflerine ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü artık günümüzde ülke ekonomilerinde yaşanan 

büyümeler ancak doğal kaynakların verimli kullanımı sonucu sürdürülebilir hale gelebilmektedir. 

Dolayısıyla, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik birlikte sağlandığı takdirde sürdürülebilir 

kalkınmadan bahsedilmektedir.  

3. Sürdürülebilir Raporlama ve Önemi 

3.1. Sürdürülebilirlik Raporları 

Şirketlerin kendi iç çevrelerini oluşturan hissedarlarına, ortaklarına, personeline, ve yöneticilerine 
bunun yanısıra dış çevrelerinde yer alan devlet, rakipler, müşteriler ve tedarikçiler gibi her türlü menfaat 

sahiplerine ve dolayısıyla topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri artık bir beklenti olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bazı işletmelerin bu beklentiler karşısında kayıtsız kalmayıp, sosyal sorumluluk 

kapsamında faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Hatta, özellikle küresel ölçekli olan çok uluslu 

şirketlerden, imkanlarını toplumların gelişmesi ve kalkınması için kullanmaları gerektiği beklentisi de 

doğmaktadır. Bu yüzden işletmelerin faaliyetlerini içerisinde ekonomik, sosyal ve çevresel 

sorumluluklarının hep birlikte gösterildiği bir formata çevirmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca, işletmelerin finansal raporlarının içeriğinde sosyal performanslarına ilişkin ihtiyaca uygun 

ve sayısal bilgilere yeterli düzeyde yer verilmemesi raporlama alanında farklı bir rapor gereğini ortaya 

koymaktadır. Bu amaçla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan sosyal sorumluluk raporları, 

işletmelerin hem ekonomik, hem çevresel hem de sosyal açıdan sergilediği performanslarının gösterildigi 

ve söz konusu performanslarının menfaat sahiplerine sunulduğu raporlardır (Başar & Başar, 2006: 214).  
Bunun yanında, günümüzde geleneksel muhasebe anlayışının dışında kalan sosyal muhasebe anlayışının 

işletme faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal sonuçlarının birlikte yorumlanarak raporlanması gerektiğini 

ortaya koyması da aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramını (Özkol vd., 2005: 140) ve sürdürülebilir 

raporlamayı esas aldığını göstermektedir.  

Dünyada önde gelen şirketler, çevresel ve sosyal performanslarının finansal değerler ile ifade 

edilmesinde birtakım zorluklar yaşamakta, ve bu yüzden de sosyal performans ve finansal 

performanslarını tek bir rapor altında yani sürdürülebilirlik raporlarında açıklamak istemektedirler (Slater 
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& Gilbert, 2004: 46). Bunun nedeni ise büyük işletmelerin artan toplumsal duyarlılık karşısında 

kendilerini sorumlu hissetmelerinden kaynaklanmaktadır.  

Son yıllarda, kurumsal sosyal sorumluluk raporları olarak da adlandırılan sürdürülebilirlik 

raporları, işletmeler tarafından oluşturulan çevresel raporların yerini almaktadır. Yalnızca çevresel 

performansa odaklanan çevresel raporların aksine, sürdürülebilirlik raporları sosyal ve ekonomik 

performansı, işletmelerin yönetim uygulamalarının finansal olmayan yönlerini daha kapsamlı bir şekilde 

içine alarak sergilemektedir (Berthelot vd., 2012: 356). Diğer bir deyişle, sürdürülebilirlik raporlarında 

finansal performansa ilişkin veriler ile birlikte çevresel, sosyal ve yönetsel performanslar da dikkate 

alınmaktadır (http://blog.milliyet.com.tr/sirket raporlamalarin da -yeni trendler /Blog /?Blog No= 359 

128, 11.02.2014).     

Menfaat sahiplerine sunulan sürdürülebilirlik raporlarında hangi bilgilerin bulunması gerektiği 
konusunda bazı uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanmış çerçeve niteliğinde rehberler 

bulunmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik raporlarının büyük bir bölümü söz konusu rehberler esas 

alınmak suretiyle hazırlanmaktadır. Bu rehberler içerisinde özellikle Küresel Raporlama Girişimi (GRI, 

Global Reporting Initiative) ilkelerinin yaygın olarak kullanıldığı ve raporlamada genel kabul görmüş 

ilkeler haline geldiği görülmektedir (Berthelot vd., 2012: 356). Bazı durumlarda ise şirketler kendi 

oluşturdukları rehberlere bağlı kalarak bu raporları oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir raporlama çalışmaları, önceleri isteğe bağlı olarak yürütülse de son zamanlarda 

zorunlu olarak yapılmasına yönelik yasalar çeşitli ülkelerde ortaya konmaktadır (Ulusan, 2009: 183). 

Günümüzde, Avrupa'da, Asya'da ve Amerika'da faaliyet gösteren birçok şirket, kendi sosyal 

sorumluluk kapsamındaki faaliyetlerini hazırladıkları raporlar aracılığıyla paydaşlarına sunmaktadırlar 

(Welford, 2005: 52). Bütün işletmeler açısından bir zorunluluk gibi görünse de, yapılan araştırmalardan 
sürdürülebilirlik raporlarının genellikle büyük işletmelerce hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

3.2. İşletmeler Açısından Sürdürülebilirlik Raporlamasının Önemi 

İşletmelerin menfaat sahiplerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği fikrinin 

yaygınlaşması ile beraber, faaliyetleri açısından da tüm topluma karşı sorumlu tutulmaları ve hem 

ekonomik hem de sosyal  açıdan yarar getirecek faaliyetleri birlikte gerçekleştirmeleri gerektiğine yönelik 

fikirler giderek önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, şeffaflığın artması yönündeki baskılar ve 

müşterilerin şirketlerden kurumsal sosyal sorumluluğa duyarlılık göstermelerine (Özkol vd., 2005: 138) 

ilişkin beklentileri  karşısında birçok şirketin sürdürülebilirlik raporu yayınlamaya başladıkları 

görülmektedir. Şirketlerin bu raporları hazırlamaları da finansal olmayan bilgilerin açıklanmasında 

önemli bir artışa neden olmaktadır.  

Bu raporlar, işletmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki performanslarının 
değerlendirilmesine imkan sağlamasının yanında birçok faydayı da beraberinde getirmektedir (IMA, 

http://www.imanet.org/PDFs/Public/SF/2004_04/0404clikeman.pdf, 24.02.2014): 

 Finansal ve sosyal açıdan doğru ve güvenilir bilgilerin menfaat sahiplerine sunularak şirketin 

şeffaflığını artırır. 

 Uzun dönemde şirketin marka değerinin, müşteri sadakatinin ve pazar payının artırılmasına katkı 

sağlar. 

 Çevresel ve sosyal riskleri takip edebilmek açısından sıkı bir yönetim sisteminin uygulanmasını 

kolaylaştırır.  

 Çevresel ve sosyal konular hakkında işletme kültürünün ve ilkelerinin sergilenmesinde yardımcı 

olur.  

İşletmeler sürdürülebilirlik raporlaması yaparak geleceğe yönelik vizyonlarını menfaat sahipleriyle 
paylaşmakta ve bu sayede güvenilirliklerinin, itibarlarınının ve çalışan sadakatinin artmasına katkıda 

bulunmaktadırlar. Ayrıca sürdürülebilir raporlama, piyasada faaliyet gösteren diğer rakiplerden 

farklılaşmak açısından da tercih edilen bir stratejik unsur haline gelmektedir. Buna ilaveten, raporlama 

yapan şirketlerin rakiplerine nazaran daha kurumsallaşmış oldukları inancı toplumda kabul görmektedir 

(İkibin50 Dergisi, http://www. İkibin 50 dergisi.com/48-raporlama-surdurulebilirlik-ajandasinda-yer-alma 

nin-pasaport ud ur.html, 24.02.2014).  
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Yukarıda belirtilen faydaların yanısıra sürdürülebilirlik raporları işletmelerin kurumsal itibarlarının 

artması hususunda önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında, sürdürülebilirlik raporları geçmişe göre 

çok daha fazla dikkat çektiği için belediyeler, bakanlıklar, kreditörler gibi kuruluşlarla yapılan işlemlerde 

birtakım ayrıcalıklardan yararlanma fırsatını işletmelere sunmaktadır (Özkol vd., 2005: 138). 

4. İşletmelerin Sürdürülebilir Raporlama Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 

Bu çalışma, işletmelerin sürdürülebilirlik kavramına bakış açılarını ve sürdürülebilirlik 

faaliyetlerinin raporlanması konusundaki yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada sürdürülebilirlik raporları işletme düzeyinde ele alınmıştır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan bilgiler 

geniş bir literatür taraması ve işletmelerde sürdürülebilir raporlama algısını ölçmeye yönelik oluşturan 

anket sorularına verilen cevaplar neticesinde elde edilmiştir.  

4.1. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma örneklemini İzmir merkezli ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren bir bağımsız dış denetim 

firmasından hizmet alan ve İzmir'de çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmeler oluşturmaktadır. 

Bağımsız dış denetim firmasından hizmet alan tüm firmalara sürdürülebilir raporlama kapsamında ilgili 

literatürden (PWC vd., 2011; TÜSİAD, 2005) esinlenerek hazırlanan anket formu e-posta aracılığıyla 

gönderilmiştir. Anketlerin tamamı denetim firmasından hizmet alan müşterilerin mali işler yetkilisi, 

muhasebe yetkilisi, muhasebe ve finansman yetkilisi ve iç kontrol yetkilisi gibi unvanlara sahip 

çalışanlarına 18 Aralık 2013 tarihinde gönderilmeye başlanmıştır. Seçilen örnek kütle sayısı, ilk etapta 

bağımsız dış denetim firmasından hizmet alan 107 işletmeyi kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Başlangıçta, gönderilen anketlerin ancak 48'ine cevap alınabilmiştir. Cevap gelen iki ankette eksiklikler 
saptandığından sadece 46’sı değerlendirme kapsamına alınabilmiştir. Cevapsız anketleri hatırlatmak 

amacıyla katılımcılar denetim firması yetkililerince birkez daha uyarılmış ve bunun üzerine 7 ankete daha 

e-posta yoluyla cevap verilmiştir. Anketlerin cevaplanması için katılımcılara tanınan süre 74 gündür. 

Anketlerin geri dönüşüm oranı % 49,53 olarak gerçekleşmiştir. 

Çalışmada bazı sınırlamalar vardır. Çalışmanın en önemli kısıtı zaman ve para kısıtı nedeniyle 

örneklem boyutunun yeterince büyük olmamasıdır. Çalışma, denetim firması tarafından sunulan her türlü 

hizmetleri (denetim, tasdik, özel amaçlı denetim vb.) kapsamaktadır. Araştırmanın daha geniş bir 

örneklem büyüklüğüyle ve sadece belirli bir hizmete odaklı katılımcılara yönelik yapıldığı takdirde daha 

anlamlı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Çalışmanın bir diğer kısıtı ise anket katılımcılarının 

farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar olmasıdır. Bu durum herbir firma yetkilisi açısından farklı 

beklentiler oluşmasına neden olabilmekte ve anket sorularına verilen cevapları etkileyebilmektedir. Daha 
fazla sayıda örneklem ile çalışılamadığı için firmaları büyüklük ve karlılık gibi kriterlere göre 

sınıflandırmaya gidilmemiştir. Uygulamanın İzmir’deki şirketlere yönelik gerçekleştirilmesi de bir başka 

kısıttır. Bu firmaların tercih edilmesinin nedeni İzmir’deki bağımsız denetim firması yetkilileri ile 

tanışıyor olunması ve dolayısıyla da her an görüşebilme imkanının olmasıdır. Diğer bir kısıt ise, 

çalışmaya borsa şirketlerinin dahil edilememiş olunmasıdır. Bunun nedeni ise bağımsız dış denetim 

firmasından hizmet alan dört borsa şirketi olmasına rağmen katılımcıların iş yoğunluğunu sebep 

göstererek ankete ilgi göstermemeleridir.  

4.2. Araştırmanın Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

 Çalışmada kullanılan anket, sürdürülebilir raporlama kapsamında ilgili literatürden esinlenerek 

hazırlanmıştır. Söz konusu anket 5’li Likert Ölçeği formundadır. Anketin birinci bölümü, işletmelerin 
sosyal sorumluluklara, çeşitli sürdürülebilirlik konularına ve sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya yönelik 

değişkenleri ifade eden 34 adet önermeyi içermektedir. İkinci bölümü ise işletmeleri tanımlayıcı 

bilgilerden oluşmakta ve 5 adet önermeyi içermektedir. 

Anket sonuçlarına verilen cevapların değerlendirilmesinde, SPSS for Windows 15.0 paket prog-

ramı kullanılmıştır. Yapılan bütün analizlerde güven düzeyi % 95 kabul edilmiştir.  

4.3. Güvenilirlik Analizi 

Çalışmamızda bulunan anket sorularının anketi cevaplayan kişiler tarafından anlaşılıp 

anlaşılmadığı güvenilirlik testi ile irdelenmiştir. Elde edilen sonuç Tablo 1'de verilmektedir.  
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Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 

Cronbach Alpha katsayısı Madde sayısı (N) 

0,791 39 

Bu sorulara ait Cronbach Alpha katsayısı bulunmuş olup, sonuçların güvenilir olduğu 

söylenebilmektedir. 

4.4. Araştırma Bulguları 

Gerçekleştirilen araştırma sonucunda ankete cevap veren işletmelerin sektörel dağılımı Tablo 2’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 2: İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Sektör Bilgileri 

Sektörler n % 

İlaç Sanayi 3 5,66 

Gıda 6 11,32 

Otomotiv 5 9,44 

Plastik-Ambalaj 7 13,21 

Sağlık 4 7,55 

Tekstil-Deri 8 15,09 

Tarım 2 3,76 

Lojistik 4 7,55 

Kimya  3 5,66 

Kağıt-Havlu 3 5,66 

Makina İmalatı 3 5,66 

Diğer 5 9,44 

TOPLAM 53 100 

Tablodan araştırmaya katılımın ilk sırada % 15,09 oranı ile tekstil-deri sektöründen, ikinci sırada 

% 13,21 oranı ile plastik-ambalaj sektöründen gerçekleştiği, üçüncü sırada % 11,32 ile gıda sektörünün 

yer aldığı, % 9,44 ile otomotiv sektörünün dördüncü sırada yer aldığı ve yine % 9,44 ile diğer (belirtilen 
sektörler dışındaki) sektörlerin beşinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 3: İşletmelerin Kökeni 

İşletme Kökeni n % 

Yerli 32 60,38 

Yabancı 21 39,62 

TOPLAM 53 100 

İşletmelerin kökeninin, 32 işletme ile % 60,38 oranında yerli şirketlerden ve 21 işletme ile % 

39,62 oranında yabancı şirketlerden oluştuğu Tablo 3'den anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4: İşletmelerin Çalışan Sayısı ve Hedef Pazarı 

Çalışan Sayısı n % Hedef Pazarı n % 

0-50 9 16,98 Bölgesel 6 11,32 

51-100 10 18,87 Ulusal    13 24,53 

101-150 10 18,87 Avrupa    11 20,75 

151 ve üzeri 24 45,28 Küresel    23 43,40 

TOPLAM 53 100 TOPLAM 53 100 

İşletmelerin çalışan sayısına ve hedef pazarına ilişkin bilgiler ise Tablo 4’de yer almaktadır. Tablo 

4’den, işletmelerin % 45,28'nin yani 24 tanesinin 151 ve üzerinde çalışanı olduğu, 10'ar işletmenin % 

18,87 oran ile 51-100 ve 101-150 arasında çalışanı olduğu, 9 işletmenin % 16,98'nın ise 0-50 arasında 

arasında çalışanı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı tabloda hedef pazarı açısından yapılan 

sınıflandırmada % 43,40 ile 23 işletmenin küresel pazarları hedeflediği, % 24,53 ile 13 işletmenin ulusal 

pazarları hedeflediği, % 20,75 ile 11 işletmenin Avrupa pazarlarını hedeflediği ve % 11,32 ile 6 

işletmenin bölgesel ölçekte çalıştığı görülmektedir.  

Aşağıda yer alan Tablo 5'de araştırma kapsamına alınan işletmelerde sürdürülebilirlik konularına 

verilen önemi derecelerini ve bunların her birinin ağırlıklı puanları ve ortalamaları sunulmaktadır.  

Tablo 5: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Konularına Verilen Önemin Ağırlıklı Puan ve Ortalamaları 

Sürdürülebilirlik 

Konuları 

Sürdürülebilirlik Konularına Verilen 

Önemin 1-5 Skala Ölçeğinde Dağılımı 

 

Ağırlıklı 

Puan 

 

Ortalama 

 

1 2 3 4 5 

Çevresel Duyarlılık 9 5 7 10 22 190 3,5849 

Elektrik ve Su Kullanımı 13 3 7 9 21 181 3,4151 

Kaynak Yönetimi 10 5 5 11 22 189 3,5660 

Enerji Verimliliği 5 5 7 28 8 188 3,5472 

Çalışan Sağlığı  4 3 3 31 12 203 3,8302 

Çalışan Eğitimleri 3 4 4 29 13 204 3,8491 

Şeffaflık ve Hesap 

Verilebilirlik 
3 4 5 22 19 209 3,9434 

Ürün Geliştirme ve Ürün 

Güvenliği 
- 13 - 10 30 216 4,0755 

Sosyal Paydaşlar ile 

İlişkiler  
4 8 15 6 20 189 3,5660 

Görüldüğü üzere, ürün geliştirme ve ürün güvenliği (ortalama 4,07) ile şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik (ortalama 3,94)  sürdürülebilirlik konularına verilen önem derecelerinde en fazla rol oynayan 
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unsurlar olarak belirlenmektedir. Bunları 3,84 ortalama ile çalışan eğitimleri, 3,83 ortalama ile çalışan 

sağlığı ve 3,58 ortalama ile çevresel duyarlılık unsurları izlemektedir. İşletmeler açısından tüketilen 

elektrik ve suyun, üretilen mamulün maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınan unsurlardan olmasına 

rağmen 3,41 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu Tablo 5'den görülmektedir. Bunun yanında 3,54 

ortalama ile enerji verimliliği ve 3,56 ortalama ile kaynak verimliliği de ikinci ve üçüncü sırada en düşük 

ortalamaya sahip olup, mamul maliyeti açısından önem arz etmektedir. Buradan çıkan sonuca göre, 

araştırma kapsamındaki işletmelerde elektrik ve su kullanımına, enerji verimliliğine ve  kaynak 

verimliliğine verilen önemin artırılması halinde ürettikleri mamullerin maliyetinde de azalmalar 

yaşanabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmaya katılan firmaların sürdürülebilirlik çalışmalarının hangi departman altında koordine 

edilebileceğine yönelik düşünceleri ise Tablo 6'da özetlenmektedir. Tabloda yalnızca en çok tercih edilen 
üç departman sunulmaktadır. 

Tablo 6: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Koordine Edilebileceği Departman  

Departman n % 

Kurumsal Yönetim Departmanı 22 41,51 

Kurumsal İletişim Departmanı 8 15,09 

Dışarıdan Hizmet Veren Bir Ajans 7 13,21 

Tablodan, 22 işletme yetkilisinin verdiği yanıtlara göre sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal 

yönetim departmanı altında koordine edilebileceği sonucu çıkmaktadır. Oranı % 41,51'dir. İkinci sırada % 

15,09 ile kurumsal iletişim departmanı gelmektedir. 7 işletme yetkilisi ise sürdürülebilirlik çalışmalarının 

dışarıdan hizmet veren bir ajans tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu düşüncede 

olanlar ankete katılan işletmelerin % 13,21'ni oluşturmaktadır. Ayrıca dikkat çeken bir diğer sonuç da 

sürdürülebilirlik çalışmalarının finansman departmanı altında koordine edilebileceğine yönelik hiçbir 

yetkilinin görüş belirtmemesi şeklindedir. Bu açıdan bakıldığında araştırma kapsamındaki işletmelerde 

sürdürülebilirlik faaliyetlerinin finansman departmanın sorumluluğunda olmaması gerektiğine, 

dolayısıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinin finansal nitelikteki olaylardan farklı olarak değerlendirilmesi 

gerektiğine yönelik bir algı doğmaktadır. 

Tablo 7, araştırmaya katılan firmaların bünyesinde bugüne kadar yayınlanmış sürdürülebilirlik 

raporu olup olmadığı konusunda bilgi vermektedir. 

Tablo 7: Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan İşletmeler   

İşletmeler   n % 

Rapor Yayınlayan İşletmeler 9 16,98 

Rapor Yayınlamayan İşletmeler 44 83,02 

TOPLAM 53 100 

Tablodan, bugüne kadar 9 işletmenin sürdürülebilirlik raporu yayınlamış olduğu sonucu 

çıkmaktadır.  Ancak, detaya inildiğinde bu raporların söz konusu işletmelerin büyük bir kısmınca 

sürdürülebilirlik raporu adı altında yayınlanan bir rapor olmadığı anlaşılmaktadır. Birtakım çevresel ve 

sosyal nitelikli işletme faaliyetlerine işletmelerin genellikle yıllık olarak düzenledikleri faaliyet 

raporlarında yer vermesi suretiyle bu raporları hazırladıkları anlaşılmaktadır.  

Türkiye'de sürdürülebilirlik konularının borsaya kote işletmelerce daha yakından takip edildiği 

dikkate alındığında, çalışmaya katılan işletmelerden hiçbirinin borsaya kote olmaması, bu işletmelerin  

sürdürülebilirlik raporu adı altında ayrı bir rapor yayınlama ihtiyacı duymamasının en büyük nedeni 

olarak söylenebilmektedir. Bu nedenle çalışma hisse senetleri borsada işlem gören işletmeleri de 
kapsayacak şekilde genişletilebilirse elde edilecek sonuçlar daha yararlı olabilecektir. 
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Raporlama yapmayan şirketlerin ileriki yıllarda sürdürülebilirlik raporu hazırlama planı olup 

olmadığı Tablo 8'de gösterilmektedir. Bir önceki tabloda sürdürülebilirlik raporu yayınlamayan 44 

işletme olduğu görülmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki tabloda, geri kalan 9 işletme yetkilisinin anket 

sorularında rapor yayınladıklarını belirtmeleri sebebiyle 44 işletme değerlendirilmeye alınmaktadır.    

Tablo 8: Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Planı   

İşletmeler   n % 

Rapor Hazırlama Planı Olan İşletmeler 
25 56,82 

Rapor Hazırlama Planı Olmayan İşletmeler 
19 43,18 

TOPLAM 
44 100 

Görüldüğü üzere, çalışma kapsamındaki işletmelerin % 56,82'lik kısmı rapor hazırlamayı 

planlayan, geri kalan %43,18'lik kısmı ise rapor hazırlamayı düşünmeyen işletmelerden oluştuğu 

anlaşılmaktadır.  

Çalışmadan çıkan bir diğer sonuç ise, sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarda işletmeler 

tarafından kurumsal çıkarın mı yoksa toplumsal çıkarın mı ön planda tutulması gerektiğidir. Bu sonuca 

ilişkin bilgiler ve bunların her birinin ağırlıklı puanları ve ortalamaları Tablo 9'da özetlenmektedir. 

Tablo 9: Sürdürülebilirlik Yatırımlarında Gözetilen Çıkarın Ağırlıklı Puan ve Ortalamaları   

Gözetilen Çıkar 

Sürdürülebilirlik Yatırımlarında Gözetilen 

Çıkarın 1-5 Skala Ölçeğinde Dağılımı 

 

Ağırlıklı 

Puan 

 

Ortalama 

 

1 2 3 4 5 

Kurumsal Çıkar 3 5 16 10 19 196 3,6981 

Toplumsal Çıkar 1 18 16 10 8 165 3,1132 

Kurumsal ve 

Toplumsal Çıkar 
- 15 5 8 25 202 3,8113 

Buna göre, sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarda işletmeler tarafından hem kurumsal 

çıkarın hem de toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğine ilişkin görüş 3,81 ortalama ile birinci 
sırada gelmektedir.  Sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarda işletmeler tarafından sadece kurumsal 

çıkarın gözetilmesi gerektiğine ilişkin görüş ise 3,69 ortalama ile ikinci sırada gelmektedir. Sadece 

toplumsal çıkarın gözetilmesi gerektiğine ilişkin belirtilen görüş ise 3,11 ortalama ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Buradan çıkan sonuç, işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerine ilişkin yapılan 

yatırımlarında toplumsal ve kurumsal çıkarın birbirinden ayrılmayarak her ikisinin birlikte ele alınması 

gerektiğidir.  

Son olarak, sürdürülebilirlik raporu yayınlamanın zorunlu hale getirilip getirilmemesine ilişkin 

bilgiler ve bunların her birinin ağırlıklı puanları ve ortalamaları Tablo 10'da özetlenmektedir. 
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Tablo 10: Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlama Zorunluluğunun Ağırlıklı Puan ve Ortalamaları   

Görüşler   

Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlama 

Zorunluluğunun 1-5 Skala Ölçeğinde 

Dağılımı 

 

Ağırlıklı 

Puan 

 

Ortalama 

 

1 2 3 4 5 

Gönüllü uygulama 

olarak kalmalıdır. 
7 12 - 7 27 194 3,6604 

Tüm şirketler için 

zorunlu olmalıdır. 18 10 1 19 5 142 2,6792 

Borsaya kote şirketler 

için zorunlu olmalıdır. 
2 - 2 17 32 236 4,4528 

 Buna göre, sürdürülebilirlik raporu yayınlamanın zorunlu hale getirilip getirilmemesine ilişkin 

sonuçlar değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik raporu yayınlamanın sadece borsaya kote şirketler için 

zorunlu olması gerektiği 4,45 ortalamaya sahip olmakta ve ilk sırayı almaktadır. Sürdürülebilirlik raporu 

yayınlamanın gönüllü uygulama olmasına ilişkin görüş ise 3,66 ortalama ile ikinci sırada gelmektedir. 

Ayrıca, sürdürülebilirlik raporu yayınlamanın tüm şirketler için zorunlu olması gerektiğine ilişkin 

belirtilen görüş ise 2,67 ortalama ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

İzmir ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirlik kavramına bakış 
açılarını ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin raporlanması konusundaki yaklaşımlarını saptamaya yönelik 

yapılan bu çalışmada, ankete katılım ondört  farklı sektörden gerçekleşmiştir. Bu sektörler arasında daha 

çok tekstil-deri sektöründen katılım gerçekleşmiştir. Söz konusu işletmelerin yaklaşık % 60’nın yerli, geri 

kalan %40'nın ise yabancı menşeli oldukları görülmüştür.  

Araştırma kapsamına alınan işletmelerde sürdürülebilirlik konularına verilen önem, sırasıyla en 

çok ürün geliştirme ve ürün güvenliği, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve çalışan eğitimleri konularında 

gözlenmektedir. Diğer yandan, elektrik ve su kullanımı, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği en düşük 

önem düzeyine sahip konular olarak sıralanmaktadır. Önem düzeyi açısından geride olmalarına rağmen 

elektrik ve su kullanımı, enerji verimliliği ile kaynak verimliliği gibi konularda daha dikkatli ve titiz 

davranılması neticesinde daha az maliyetli üretim gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında işletmelerde sürdürülebilirlik çalışmalarının hangi departman altında 
koordine edilebileceğine yönelik verilen cevaplar arasında sırasıyla; kurumsal yönetim departmanı, 
kurumsal iletişim departmanı ve dışarıdan hizmet veren bir ajans gelmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik 

çalışmalarının finansman departmanı altında koordine edilebileceğine yönelik hiçbir yetkilinin görüş 

belirtmemesi de dikkat çeken bir diğer sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, 7 işletmede  

sürdürülebilirlik faaliyetlerinin farklı birimlerin herbirinden belli sayıda temsilcinin katılımıyla 

oluşturulacak bağımsız bir departman tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik bir beklentinin 

olduğu da anlaşılmaktadır. Bu durum, aslında, bazı işletmelerde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin diğer 

işletme faaliyetlerinden ayrı bir şekilde algılandığını, dolayısıyla sadece bu konulara ilişkin nitelikli bir 

yönetim anlayışının oluşturulması gerektiğini göstermektedir.      

Çalışma kapsamında verilen cevaplara bakıldığında, şirketlerin çok büyük bir kısmının 

sürdürülebilirlik raporu yayınlamadıkları görülmektedir. Öte yandan, bugüne kadar rapor yayınladığını 

belirten şirketlerin de büyük çoğunluğunun aslında yıllık faaliyet raporlarında birtakım çevresel ve sosyal 
faaliyetlere yer vermekten başka sürdürülebilirlik raporu adı altında herhangi bir rapor hazırlamadıkları 

anlaşılmaktadır. Türkiye'de sürdürülebilirlik konularında raporlama yapan şirketler göz önüne 

alındığında, raporlamanın daha çok borsaya kote işletmelerce yakından takip edildiği anlaşılmaktadır. 

Çalışma kapsamındaki hiçbir işletmenin borsaya kote olmaması ve dolayısıyla sürdürülebilirlik raporu 

yayınlamaması  da bu durumu doğrular nitelikte olmaktadır. 

İşletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerine ilişkin yapılan yatırımlarda, diğer bir 

ifadeyle, sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarda işletmeler tarafından hem kurumsal çıkarın hem 
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de toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik, 

işletmelerde hem ekonomik hem de toplumsal nitelikteki faaliyetleri kapsadığına göre, her iki kesimin 

çıkarının birlikte ele alınması yararlı olacaktır.  

Çalışma kapsamındaki işletmelerce, sürdürülebilirlik faaliyetleri genelde önemli olarak 

nitelendirilirken, raporlama yapmanın sadece borsa şirketlerinde zorunlu tutulması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Borsa şirketlerinin geniş bir yatırımcı çevresine sahip olması nedeniyle her türlü 

faaliyetlerinin paydaşlara duyurulması alınacak yatırım kararlarında büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden 

borsa şirketleri açısından raporlama yapmanın zorunlu hale gelmesi şeffaflık açısından da 

değerlendirildiğinde daha yararlı sonuçlar doğurabilecektir. Buna ilave olarak, Türkiye'de Borsa İstanbul 

A.Ş.'nin, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını baz alan BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksinin hesaplanması amacıyla çeşitli işbirliği anlaşmaları gerçekleştirmesi bu 
kapsamda değerlendirilebilmektedir. Diğer yandan, çalışma kapsamındaki işletmelerce raporlamanın 

gönüllü tutulması gerektiğine ilişkin görüş, zorunlu tutulması gerektiğine ilişkin görüşe kıyasla daha 

uygun bulunmaktadır.   

İşletmelerin sürdürülebilirlik alanında başarı sağlayabilmeleri ancak Türkiye'de sürdürülebilir 

kalkınmayı destekleyen politikaların oluşması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, sürdürülebilir 

kalkınmanın tanınması ve gerekli politikaların oluşturulması hususlarında işletmelere ve devlete bazı 

sorumluluklar düşmektedir. İşletmelerin altyapılarının sürdürülebilirlik amaçlarına uygun bir biçimde 

yapılandırılması, işletmelerin dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri, üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşları ile daha fazla ortaklık kurmaları, işletmelerin bu alanlarda ihtiyaç duyacağı fonlar için 

birtakım finansal teşvikler sağlayabilmeleri ve devlet tarafından sürdürülebilirlik raporlarının oluşumuna,  

denetimine ilişkin olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ayrıca sürdürülebilirlik eğitimlerinin 
yaygınlaştırılması ve hatta zorunlu hale getirilmesi bu sorumluluklar arasında sayılabilmektedir.  

Bu çalışmada sürdürülebilirlik raporları işletmeler düzeyinde ele alınmış ve işletmeler açısından 

sürdürülebilirlik raporlarının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışma literatürde var 

olan boşluğu doldurarak literatüre katkı sağlamıştır. Ayrıca çalışma, işletme yönetimi açısından 

bakıldığında, sürdürülebilirlik raporlarının işletmelere sağlayacakları katkıyı vurgulaması açısından da 

önemlidir.  

Ortaya koyduğumuz çalışmadan sonraki çalışmalarla, sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinde 

yürütülen uygulama örnekleri kapsamında sadece işletmelerin değil aynı zamanda serbest muhasebeci 

mali müşavirler ve/veya yeminli mali müşavirler ile devletin de sürece olan katkısı özellikli konular 

çerçevesinde incelenip, araştırma sonuçları geliştirilebilir. Dahası yapılacak olan uygulamalı bir 

çalışmada işletmenin kültürünü ve düşüncesini yansıtması açısından direkt olarak tepe yönetiminde 
bulunan kişiler ile görüşme olanağı yaratılabilinirse, daha yararlı sonuçlar elde edileceği 

düşünülmektedir..      
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Özet 

Çilek, Aydın ili Sultanhisar ilçesinde ihracatı yapılan tarımsal ürün olarak stratejik öneme sahip 

bir üründür. Dünyada tarım ile uğraşan işletmelerin gelir ve üretim düzeylerinin iyileştirilmesi tarımsal 

destek ve teşviklerden yararlanıyor olmaları ile yakından ilintilidir. Bu çalışmanın amacı, Sultanhisar 

ilçesinde çilek tarımı ile uğraşan üreticilerin devlet teşvik ve desteklerinden yararlanma düzeylerini 

araştırmak ve öneriler sunmaktır. Araştırma, Sultanhisar ilçesi ve ilçeye bağlı beldelerde çilek tarımı ile 

uğraşan 60 üretici ile görüşülerek, anket metodu uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

çalışmada öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Önceki çalışmalardan elde edilen 

bulgular özetlenmiştir. Çilek üreticilerinin üretim ve gelir düzeyleri üzerine, tarımsal destek ve teşviklerin 
ne gibi katkılarda bulundukları ortaya konmuştur ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çilek, tarımsal destek, tarımsal teşvik, gelir, üretim  

Alan Kodu: B 1, G 

 

THE EFFECTİVENESS OF THE AGRICULTURALM SUPPORT AND 

GRANTS OF STRAWBERRY IN THE DISTINCT OF SULTANHİSAR OF 

AYDIN PROVINCE 

Abstract 

Strawberry is a product in the strategic importance made the export as agricultural product in 
Sultanhisar district of Aydın province. In the world, the improving income and production levels of 

managements which are engaged in agriculture are closely related with utilize from agricultural support 

and incentives of them. The purpose of this study is to investigate the levels of benefit from the state 

support and incentives of the producers who are engaged with the strawberry cultivation and to present 

suggestions. This research was carried out by talking with 60 growers in relation with strawberry 

cultivation in Sultanhisar distinc and its town, by applied the survey method. For this purpose, the study 

is primarily related to the subject of the literature. The findings from previous studies were summarized. 

What kind of contributions of the agricultural support and incentives provided on production and income 

levels of strawberry producers were demonstrated.  In the end of this study were presented suggestions . 

Key Words:  Strawberry, agricultural support, agricultural incentives, income, production 

1. Giriş 

Tarımsal üretimin risk ve belirsizliklere karşı göstermiş olduğu yüksek duyarlılık ve tarım 

sektörünün Türkiye açısından ekonomik ve sosyal önemi nedeniyle, devlet tarımsal ürünlere yönelik 

destekleme ve korunma önlemleri almaktadır. (Özçelik ve Özer, 2006:1).  

Türkiye açısından tarıma bakıldığında durum sadece insanların beslenmesi ile ilgili olmayıp 

istihdam sektörü başta olmak üzere sanayi sektörünün birçok alanına hammadde sağlaması ve önemli bir 

ihracat payı olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu noktada özellikle tarımdaki altyapı 

eksikliklerinden gıda denetimindeki boşluklara, üretici eğitiminden modern tarımın yaygınlaştırılmasına, 

Türkiye’nin çözüm bekleyen pek çok sorununa çözüm olarak tarım sektörünün planlanması ve 

düzenlenmesi çok dikkatle yapılması gereken bir husustur (Sakarya ve Diğ.,2007). 
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Geride bıraktığımız yüzyılın son çeyreğinde dünya tarım ve gıda sistemi, ulusal sınırları aşan 

kurumsal ağ desteği ile hızlı bir değişim geçirerek küresel sektör haline gelmiştir (Boehlje, 1999;1029). 

Yaşanan bu hızlı değişim, aynı oranda tarımsal destekleme politikalarını da etkilemiştir. 

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ülkelerin çoğu, tarımsal faaliyetin tabiatı gereği diğer  

sektörlere göre daha az getirisinin olması ve tarımsal ürünlerin stratejik öneme sahip olmasından dolayı 

tarım sektörünü farklı şekillerde desteklemektedir (Yavuz, 2000). 

Türkiye’de tarım işletmelerine bakıldığında genel olarak küçük ölçekli oldukları görülmektedir. 

Bu nedenle bu işletmelerin ürettiği ürünler ne kadar stratejik öneme sahip olsa da üreticiye ve ülke 

ekonomisine getirisi büyük ölçü de önemli olmamaktadır. İşletmelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 

işletmenin sermaye birikimi ve yatırımlarının arttırmasını sağlarken, tarımsal ürün piyasalarının organize 

olmasını da sağlayacaktır. Desteklenen ve teşvik edilen tarımsal işletmeler ürettikleri ürünün kalite ve 
miktarı ile rekabet eder duruma gelmektedir. 

Bu bağlamda, Türkiye’de tarıma sağlanan destek ve teşviklerin,  Aydın ili Sultanhisar ilçesi çilek 

tarımı ile uğraşan üreticiler için önemini irdelemek, etkilerini değerlendirmek ve son yıllarda 

uygulanmaya başlanan IPARD VE GEKA’dan haberdar olma konularını incelenmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

2. Tarımsal Destek ve Teşvikler 

2.1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşvik ve Destekleri 

Türkiye’de 1925 yılında Aşar Vergisinin kaldırılması ile cumhuriyet sonrasında tarımda 

destekleme başlamış ve günümüzde çeşitli şekillerde sürdürülmektedir. Türk tarımının desteklenmesinde 

faydalanılan politika araçları yurtiçi üretime yönelik fiyat desteği, teşvik ve tazminatlar ile dış ticaret 

düzenlemeleridir (Eraktan ve diğ., 2004). 

Dinler (2000)‘e göre ülkemizde özellikle 1950’li yıllardan 1990’ların sonuna kadar giderek artan 

yoğunlukta olmak üzere tarımsal ürünlerin taban fiyatı politikası izlenerek desteklendiği görülmektedir. 

Buna karşın özellikle girdi maliyetlerinin düzeyinin düşürülmesi şeklinde özetlenebilen, fiyat dışındaki 

destekleme politikaları aynı yoğunlukta uygulanmamıştır (Sakarya ve diğ.,2007:15). 

1990’lı yıllarda tarımsal desteklemenin ekonomi ve kamu finansmanı üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi tedbir alınmış, bunlardan bir bölümü kısa süre uygulandıktan sonra, 

örneğin 1995 yılı sonunda gübre sübvansiyon oranının yükseltilmesi, 1997 yılında tütün kotasının 

kaldırılması, 1997 yılından itibaren dünya fiyatlarından uzaklaşılması, 1998 yılından itibaren 

kararnamelerde hububat satış fiyatlarının belirlenmesi uygulamasının kaldırılması gibi, geriye dönüş 

ortaya çıkmıştır (Yüksekler, 1999;1). 

Tarıma doğrudan verilen destekler tümüyle tarımın gelişmesi amaçlı olup, bu destekler de kendi 
içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar devlete yükü olmayan ve devlete yük getiren destekleme yöntemleri 

olarak sınıflanabilir. Devlet açısından mali yükü olmayan destekleme politikaları genel olarak piyasayı 

düzenleme ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik kanun ve kanun hükmünde kararnameleri içeren 

politik uygulamalardır. Mali yük getiren destekleme yöntemleri çeşitli amaçlar için kullanılmakta olup, en 

fazla bilinenleri; girdi, pazar fiyatı ve doğrudan gelir desteği gibi desteklemeleridir (Özçelik ve Özer, 

2006:3). 

Tarımsal destekleme politikaları, her ülkede farklı şekillerde belirlenmekte ve uygulama ülke 

koşulları doğrultusunda oluşmaktadır. Ülkelerin genel ekonomik politikaları ile politik yapıları bu konuda 

temel belirleyici durum olarak karşımıza çıkmaktadır. (Orhan, 1999;42).  

Tarımsal destek politikaları farklı amaçlara ulaşmak için kullanılabilir. Bu amaçlar OECD 

tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (OECD,1996). 

1.Üreticilere adil ve yeterli bir yaşam seviyesinin sağlanması, 
2.Tarım kesimi gelirlerinde dalgalanmaların önlenerek belirli bir istikrarın sağlanması, 

3.Yurtiçi tarımsal ürün fiyatlarında belirli bir istikrarın sağlanması, 

4.Yurtdışından kaynaklanan iktisadi krizlerden tarım kesiminin asgari düzeyde etkilenmesi, 

5.Kırsal kesimin belirli hayat standardına kavuşturularak bu düzeyin korunması, 

6.Bölgelerarası dengesizliklerin asgari düzeylere çekilmesi, 

7.Aile işletmeciliğinin teşviki ve korunması, 

8.Çevresel sorunlar konusunda duyarlılık, 
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9.Tüketiciler için güvenilir düzenli ve yeterli bir urun arzının garanti edilmesi, 

10.Tüketicilerin zorlanmayacakları bir fiyatın tespiti. 

Türkiye’de tarım sektörü daha çok yapısal önlemleri içermeyen, kısa vadeli politik konjonktüre 

endeksli fiyat ağırlıklı destekleme politikası araçları ile yönlendirilmeye çalışılmıştır. Destekleme 

politikaları; destekleme alımları, girdi, ürün ve kredi sübvansiyonları ve tarım kesimine yönelik diğer 

sübvansiyonları kapsamaktadır (Abay ve diğ., 2005). 

Türkiye’de tarım politikalarının değerlendirilmesindeki en büyük güçlük amaçlarının tam olarak 

ne olduğunun belirlenememesinde ortaya çıkmaktadır. Genelde kırsal politika ile tarım politikası, amaçlar 

ile araçlar ve kısıtlar birbirlerine karışmış durumdadır. Türkiye’nin resmi genel ekonomik ve sektörel 

hedeflerinin ortaya konduğu Beş yıllık kalkınma planlar incelendiğinde bu karmaşa açıkça ortaya 

çıkmaktadır (Çakmak ve diğ., 1999; 51). Dinler, (2000)’e göre, ülkemizde tarımsal destek politikası 
denildiğinde taban fiyat politikası akıllara gelmektedir (Sakarya ve diğ., 2007). Türkiye’de uygulanan 

tarımsal destekleme politikaları ile ilişkili tarımsal politika araçları Tablo 1’de verilmiştir 

Tablo 1. Türkiye’de kullanılan tarımsal politika araçları 

Destekleme taban fiyatları Hedef fiyat farkı ödeme Teşvik primi 

İthal/ihraç sınırlamaları İthal/ihraç vergileri İhraç sübvansiyonu 

İthal/ihraç tekelleri Erken söküm teşvik primi Üretim teşvik primi 

Avans ödeme  Emanet alım sistemi Toplu konut fonu 

Ekim alanı sınırlamaları Üretim kontrolü Üretim kısıtlaması tazminatı 

Doğal afet yardımları Ürün değiştirme ödemeleri Destekleme/taban fiyatları 

Hedef Fiyat Farkı ödeme  Teşvik primi İthal/ihraç sınırlamaları 

İthal/ihraç vergileri İhraç sübvansiyonu İthal/ihraç tekelleri 

Erken söküm teşvik primi Üretim teşvik primi Avans ödeme  

Emanet alım sistemi Toplu konut fonu Ekim alanı sınırlamaları 

Üretim kontrolü Üretim kısıtlaması tazminatı Doğal afet yardımları 

Ürün değiştirme ödemeleri   

Kaynak: Çakmak, E. H., Kasnakoğlu, H. Akder, H. (1999) Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye, 

TUSİAD, Yayın No: TUSİAD-T/99-12/275, İstanbul, s.52. 

Türkiye’de uygulanan en eski destekleme politikası Pazar Fiyat Desteği (PFD) olup, 1930’lu 

yıllardan itibaren sürmektedir. Fiyat desteği kapsamına alınan bitkisel ürün sayısı 1970’li yıllarda 20 

civarında iken, 1980’li yıllarda piyasa ekonomisi politikalarının etkisiyle 10’a kadar düşmüş, fakat bu 

rakam 1990’lı yılların başlarında yine 20’nin üzerine çıkmıştır (Abay ve diğ., 1995). 

 Girdi sübvansiyonları gübre, tohumluk, yem, tarımsal ilaç, sulama, damızlık hayvan ve suni 

tohumlama, sürekli olmasa da, uygulanmıştır. Ürün bazında verilen süt ve et teşvik primi gibi 
sübvansiyonlar hayvancılık kesimine aralıklı olarak uygulanmıştır. Kredi sübvansiyonu ise genellikle 

girdi temininde kullanılmıştır ve piyasa şartlarından daha uygun koşullarda girdi sağlanmıştır (Özçelik ve 

Özer, 2006:3). 

Gübre ve tarımsal faaliyette kullanılan mazot desteği, girdi destekleri içinde yer alır. Türkiye’de 

gübre desteğine 1963 yılında birim alanda gübre tüketiminin istenilen düzeyde gerçekleşmemesi 

sebebiyle başlanılmıştır. 1973 yılından 1980 yılına kadar gübre fiyatı sabit tutulup fiyat artışı kamu 
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tarafından sübvanse edilerek destekleme gerçekleştirilmiştir. 1980 yılından sonra gübre desteklemesi 

yöntem ve destekleme miktarı açısından değişikliklere uğramış olup, 2001yılına kadar gübre desteğine 

devam edilmiştir. 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gübre desteklemesine son verilmiştir. 

Yaklaşık, 4 yıl boyunca tarımda gübreye destek verilmemiştir. 05.09.2005 tarihli “Çiftçilere Kimyevi 

Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”’ın 07.09.2005 resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmesi ile tekrar gübre desteğine başlanmıştır. Bu kararla gübreye verilen destek geçmiş 

yıllarda olduğu gibi fiyat sübvansiyonu şeklinde değil, ürün çeşidine göre belirlenen katsayılarla 

çarpılarak dekara verilmektedir(Özçelik ve Özer, 2006:3). 

“Doğrudan Gelir Desteği” Türkiye tarımsal destekleme politikalarında radikal bir değişiklik olarak 

gündeme gelmiştir. Tarıma yönelik destekleme politikalarının büyük ölçüde yerini almış görünen DGD 

hiçbir ülkede tek başına uygulanmamaktadır(Eşiok, 2004: 79). DGD sisteminin esas amacı gelir düzeyi 
düşük olan üreticiye yardımdır. Bu uygulama üretim fazlalığı yaşayan ülkelerde uygulanmaktadır. 

Türkiye’de ise bir üretimde beklenenin üzerinde bir fazlalık söz konusu olmadığı için DGD’nin 

uygulanabilirliği üreticilerin bu uygulamadan yararlanmaya başladığı 2000 yılından itibaren çok tartışılan 

bir uygulama olmuştur.  

Doğrudan Gelir Desteği, “Mevcut ve Gelecekteki Üretim Miktarı, Girdi Kullanımı veya Gelir 

Düzeyleri ile İlişkilendirilmeksizin Üreticilere Yapılan Transferleri (Pure Decoupling Or Decopled 

Payments)” veya bu  politikanın hedeflediği gruplara çeşitli şartların ileri sürülmesi ile telafi edici 

ödemeler (compensatory payments) ve piyasa fiyatı ile hedeflenen gelir düzeyine karşılık gelen fiyat 

arasında farkın, ödemeler veya prim sistemi (deficiency payments) şeklinde üreticilere verilmesi ile 

yapılmaktadır (Babacan, 1999; 2). 

 Türkiye’nin tarım finansmanındaki durumu göz ardı edilse de, DGD’ nin uygulanması için 
gerekli şartlar gerçekleşmediği için yapılan ödemelerde çok fazla sorunla karşılaşılmıştır. Üretim yapılan 

alanların miras nedeniyle çok parçalı toprak sistemine dönüşmüş olması, toprağı işleyen ya da üretimi 

gerçekleştiren ile tapu sahibinin farklı olması, ortakçılığın ya da kiralama sisteminin benimsenmesi, tapu 

ve çiftçi kayıt sisteminin oluşturulmasına olumsuz etki yapmıştır. Tapu ve çiftçi kayıt sistemindeki bu 

olumsuzluklar,  DGD’nin uygulandığı tarihlerde yetersiz kalmasına neden olmuştur.  

2010 yılından itibaren DGD sisteminden vazgeçilerek Havza Bazlı Üretim ve Destekleme 

Model’ine geçilmiştir. Türkiye, bu modelle, tarımda iklim, topografya ve toprak verileri baz alınarak 30 

havzaya ayrılmıştır.   

Sakarya ve diğ.,(2007:1:22), Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesinde, tarım sektörüne uygulanan 

Doğrudan Gelir Desteği’nin (DGD) tarım politikası ve bir finansman yöntemi olarak incelemişlerdir. 

2000 yılında pilot illerde başlatılıp 2001 yılında ülke geneline yayılmış olan Doğrudan Gelir Desteği 
(DGD) uygulamasının Sındırgı ilçesindeki tarımsal yapısı üzerindeki, etkilerini değerlendirilmişlerdir. 

DGD sistemini, önceden uygulanan tarımsal destek politikaları ile karşılaştırıldığında, yaşanan değişim 

ankete katılanların %72’si tarafından olumsuz olarak algılanmıştır. Buna karşın ankete katılanların %69’u 

DGD’nin yararlı bir uygulama olduğu görüşünde iken, yapılan destek miktarının yetersiz olduğunu dile 

getirmişlerdir ve %99’u sistemi adil bir sistem olarak görmemiştir. 

Özçelik ve Özer (2006:1)’in yapmış oldukları çalışmada gübre ve tarımsal faaliyette kullanılan 

mazot destekleri incelenmiştir. Desteklerin gübre ve mazot masraflarını karşılaması açısından üreticiler 

için yeterlilik düzeylerini değerlendirilmişlerdir. Gübre desteği için “Çiftçilere Kimyevi Gübre 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”, mazot desteği için “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot 

İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliği” de yer alan destekleme miktarlarını esas 

alınıp, gerçekte sarf edilen miktarları hesaplanmışlardır ve karşılaştırma yapmışlardır.. İnceleme 

sonucunda, devletin vermiş olduğu bu desteklerin yeterli düzeyde olmadığı sonucuna varmışlardır.  

Ülkemizde üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 

kayıt olmaları gerekmektedir. ÇKS’ye kayıt olabilmek için de arazilerin tapulu olma şartı aranmaktadır. 

Özellikle miras yoluyla parçalı arazilerin sayısının giderek artması ve tapusu olmayan ya da hisseli küçük 

çiftçilerin sayısının fazlalığı, desteklerden yoksul kesimin yeterince yararlanmasını engellemektedir. 

Böylelikle desteklerin önemli bir kısmı yoksulluk çeken küçük üreticilere değil, büyük tarım işletmelerine 

sahip üreticilere gitmektedir. Bu durumda eşitsiz bir dağılım sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca topraksız 

köylüler ve tarım işçileri destekler kapsamı dışında kalmakta ve yoksulluk şiddetinden daha fazla 

etkilenmektedirler. Bir diğer önemli nokta ise Türkiye’de tarımsal desteklerin %80’inden fazlasının fi yat 
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farklılaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan PFD (Pazar Fiyatı Destekleri) ’den oluşmasıdır (Demirdöğen ve 

diğ., 2012: 92).  

2.2. Kırsal Kalkınma Ajansı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Teşvik ve Destekleri 

2.2.1. Tarımsal Destek Aracı Olarak Ipard Sistemi 

“İstikrar Programı” tarım sektörü politikaları programının önemli bölümlerinden birini 

oluşturmaktadır. Bu dönemde, AB üyeliği sürecinde yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal 

Program ile Son İlerleme Raporu, tarım sektörü ile ilgili önemli belirlemeler içermektedir. Aynı zamanda, 

“İleri Tarım Müzakereleri” kapsamında Dünya Ticaret Örgütü “Cenevre Çerçeve Anlaşması”  tarım 

yapıları üzerinde önemli bir başka gelişmedir. (Günaydın ve Diğ., 2004; 47). 

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey 

Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) 
oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday 

ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA 

Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve 

ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika 

geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal 

Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. 

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma 

bağlamında  katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak 

tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2013 yıllarını içeren  9’uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını 

içeren  Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi  öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı 

Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey 
Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın 

dayanağını oluşturmaktadır (www.iparddestek.com)  

 Ipard Desteklerinin Kapsadığı Konular (Tedbirler) ise şöyledir; 

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

3. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

4. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

5. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

6. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

7.Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 

8.Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 
9.Kırsal Turizm 

10.Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesidir. 

Ipard Programının Hedefleri şunlardır: 

1. Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak, 

2. Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik 

etmek 

3.  Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak 

4. Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili 

hazırlık yapmaktır (www.iparddestek.com). 

2.2.2.Tarımsal Destek Aracı Olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı  

Günümüzde küreselleşme ile yerelleşme dinamikleri çerçevesinde dünyada siyasi, kültürel ve 

ekonomik yaşamda büyük değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Söz konusu gelişmeler çerçevesinde, 
yenilikçilik, girişimcilik, bilimsel ve teknolojik çalışmaları takip etme ve bunlara öncülük etme, katma 

değeri yüksek ürünler üretme; devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, sürekli ve dengeli kalkınma 

hamlelerini gerçekleştirmeleri ve vatandaşlarının refah seviyelerini yükseltmeleri için zorunlu hale 

gelmiştir. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin yanında, bölgelerin uluslararası alanda artan bir öneme sahip 

olması, bölge içi ve bölgeler arası eşitsizliklerin en aza indirilmesi, gelişmeler sonucu tehditlerin bertaraf 

edilmesi hatta bunların fırsata dönüştürülmesi, fırsatların değerlendirilmesi gibi konular önem 

kazanmıştır. İşte bu noktada ulusal politika ve stratejilerle uyumlu bölgesel politikaların oluşturulması, 

http://www.iparddestek.com/
http://www.iparddestek.com/
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planların hazırlanması ve teşviklerin verilmesi gibi uygulamalarla bölgesel kalkınma ajansları önemli 

aktörler olarak ortaya çıkmaktadır (www.geka.org.tr). 

Dünyada ilk bölgesel kalkınma ajansı 1933 yılında Amerika’da kurulmuş olup, Avrupa’da ise 2. 

Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişme ve bunalımlar sonrasında bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere 

ajanslar kurulmaya başlanmıştır. Bugün sayıları oldukça fazla olan bölgesel kalkınma ajansları dünyada 

çok çeşitli yapı ve statülerdedir. Dünyadaki bölgesel kalkınma ajanslarında, kamu kurumu, yarı özerk 

kamu şirketi, kâr amacı gütmeyen kamu kuruluşu, vakıf veya limited şirket şeklinde yapılanmalar 

görülmektedir (www.geka.org.tr). 

Güney Ege Kalkınma Ajansının amacı; Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan bölgemiz 

kaynaklarının etkin kullanımını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesini, ulusal ve uluslararası alanda 

bölgenin rekabet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılmasını, istihdam olanaklarının ve yeni sektörlerin 
desteklenmesi amacıyla şeffaflık, katılımcılık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde tüm paydaşlarımızla 

birlikte sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesini, kentsel ve çevresel sorunların üstesinden 

gelinerek bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamaktır (www.geka.org.tr). 

Bu amaç doğrultusunda “Güney Ege Bölgesi’nde sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlayan, 

bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenen, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir ajans olmak” vizyonu 

ve “Güney Ege Bölgesi’nin kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, tüm paydaşlarla birlikte 

yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürekli kalkınma için girişimcilik, kümelenme ve inovasyon 

kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle bölgenin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve 

bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek” misyonuyla yola çıkan Ajansın; 

1. Aydın, Denizli ve Muğla illerinin potansiyel, ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirilmesi, gelişme 

stratejilerinin hazırlanması, gelişme yönlerinin belirlenmesi amacıyla Bölge Planı hazırlanması, 
2.  Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak bölgemizdeki kamu kesimi, sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

3. Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, 

4. Bölgemizdeki iş ve yatırım imkânlarının araştırılıp ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, 

5. Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takip edilmesi, 

6. Bölgemizin planlama ve proje geliştirme kapasitesinin geliştirilmesine destek verilmesi, 

7. Bölgemizdeki kaynak ve olanakları tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve 

rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması gibi faaliyetleri bulunmaktadır 

(www.geka.org.tr). 

Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler;  

1. Doğrudan finansman desteği,  
2. Faizsiz kredi desteği ve  

3. Faiz desteğidir. 

Doğrudan finansman desteği karşılıksız yardımlardır. GEKA teklif çağrısı yöntemiyle uygun proje 

ve faaliyetlere destek sağlamaktadır. Ayrıca doğrudan finansman desteğini, istisnai olarak proje teklif 

çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje 

hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği 

şeklinde de sağlayabilmektedir (www.geka.org.tr).  

Faizsiz kredi desteği kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen 

nitelikteki projeleri ile ilgilidir. Aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Ajansa faiz 

ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân sağlayan karşılıksız yardımlar yer almaktadır. Faiz 

desteği ise kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için 

ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından 
karşılanmasını sağlayan karşılıksız yardımdır (www.geka.org.tr). 

GEKA kapsamına giren Aydın, Denizli ve Muğla illerinde belirlenen çerçeve doğrultusunda, 

bölgenin yöresel zenginlik kaynağı olan ürünlerin markalaştırılıp pazarlanması ve bölgenin rekabet 

gücünün daha üst seviyelere çıkarılması öncelik verilen konulardır. Markalaştırılmış bölge ürünlerini 

pazarlamak için dış ticaret altyapısının geliştirilmesi ve bölgede yoğunlaşmış olan sektörlerin ihracat 

kapasitesinin artırılması büyük önem arz etmektedir (www.geka.org.tr). 

Sektörel faaliyetler açısından dengeli bir ekonomik yapıya sahip olduğu değerlendirilen bu üç 

ilin önemli role sahip olan tarım, turizm ile sanayi sektörlerinin verimliliğini ve çeşitliliğini artırmak için 

http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
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tarımda ve sanayide katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve turizm türlerinin desteklenerek 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

GEKA kapsamındaki illerdeki sektörlerin sürekli değişen ve gelişen piyasa koşullarına ayak 

uydurmasında, rekabet edebilirliğinin yükseltilmesinde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin 

geliştirilmesinin önemli olduğu bilinciyle bölgede yenilikçilik bilinci oluşturulması, üniversite-sanayi 

işbirliğinin bu doğrultuda geliştirilmesi ve tekno kentin sanayide etkinliğinin artırılması önceliklidir 

(www.geka.org.tr). 

Bölgede sürekli ve dengeli kalkınmanın başarılabilmesi ile bölge insanının yaşam kalitesinin 

yükseltilebilmesi  için ekonomik yapabilirliğinin artırılmasının yanında, sosyal kalkınmanın ve çevreyi 

korumanın da dikkate alınması önemlidir. Bu kapsamda Ajansın, bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik 

sıralamasında ülkede en üst sıralarda yer alması için istihdam olanaklarını geliştirerek iş gücüne katılımını 
artırmayı, sosyal altyapıyı geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kültürel altyapıyı güçlendirmeyi 

de hedeflemektedir (www.geka.org.tr) 

Biyolojik çeşitlilik açısından ülkemizin en zengin alanlarından  olan Aydın, Denizli ve Muğla 

illerinde sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesinde;  çevre koruma politikalarının, ekonomik faaliyetler ile 

sosyal kalkınmaya ilişkin politikaların uygulanmasından ayrı düşünülemeyeceği bilinciyle,  etkin bir çevre 

yönetim sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak da GEKA’nın hedefleri arasındadır. Bu kapsamda, 

gerek biyolojik çeşitliliğinin koruma ve kullanım dengesi çerçevesinde kullanılması, gerek Bölgenin var olan 

yenilenebilir enerji potansiyelin harekete geçirilmesi, gerekse atık su, atık yönetim sistemleri ve diğer kentsel 

altyapının  güçlendirilmesi konusunda çeşitli faaliyetler planlanmaktadır (www.geka.org.tr). 

3. TARIMSAL DESTEK VE TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ ALAN ARAŞTIRMASI  

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Aydın ili Sultanhisar İlçesinde çilek üretimi ile uğraşan üreticilerin tarım 

sektöründe uygulanan tarımsal destek ve teşviklerden yararlanma, etkilerini değerlendirme ve son yıllarda  

uygulanmaya başlanan IPARD VE GEKA’dan haberdar olma konularının incelenmesi, yorumlanarak 

öneriler sunulmasıdır. 

3.2.Araştırmanın Kapsamı 

Bu araştırma 2013 yılında, Aydın ili Sultanhisar ilçesinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 60 

çilek üreticisine anket yapılmış ve yapılan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır.  

3.3.Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde 32 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmış ve üreticilere 

uygulanmıştır. Birinci bölümde üreticilerin demografik yapıları, gelir ve tarımsal özellikleri hakkında 

bilgi edinilmesi amacıyla sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümünde ise üreticilerin tarımsal teşvik ve 
desteklerden yararlanma durumlarının değerlendirilmesi amacına yönelik sorulara yer verilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS programında değerlendirilerek frekans ve oransal dağılımları belirlenerek 

yorumlanmıştır.  

3.4.Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Aydın ili Sultanhisar İlçesi çilek üreticilerine yönelik yapılan anket uygulamasının 

değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 Tablo 2,3 ve 4’de ankete katılanların cinsiyet, yaş ve eğitim özellikleri verilmiştir.  

Tablo 2. Çilek üreticilerinin cinsiyet dağılımı 

 Cinsiyet Dağılımı 

Kadın Erkek 

Frekans 2 58 

Ortalama (%) %3,3 %96,7 

Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi ankete katılanların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, 

%96,7’sinin erkek, % 3,3’ünün kadın gurubunda yer aldığını görmekteyiz. 

http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
http://www.geka.org.tr/
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Tablo 3. Çilek üreticilerinin yaş dağılımı 

 Yaş Dağılımı 

18-25 26-35 36-45 46-55 56 yaş ve + 

Frekans 3 22 4 23 8 

Ortalama (%) 5 36,7 6,7 36,3 13,3 

Tablo 3’de verilen yaş dağılımı bakımından, üreticilerin % 5’nin 18-25 yaş grubunda, % 

36,7’sinin 26-35 yaş grubunda, % 6,7’sinin 36-45 yaş grubunda, % 38,3’ünün 46-45 yaş grubunda ve 

%13.3 ‘ünün 56 yaş ve üstü grubunda yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 4. Çilek üreticilerinin eğitim durumları 

 Eğitim Dağılımı 

İlkokul Ortaokul  Lise  Üniversite  

Frekans  33 12 11 3 

Ortalama (%) 55 20 18,3 5 

Tablo 4’de verilen eğitim düzeylerine göre üreticilerin, %55’inin İlkokul, %20’sinin Ortaokul, 

%18,3’ü Lise ve % 5’inin üniversite mezunudur. Bununla birlikte ankette bu soruya yanıt vermeyen % 

1.7 oranında katılımcı bulunmaktadır. Bu oran ya okuryazar olmadıklarını ya da ilkokuldan terk 

olduklarını gösterir.  

Tablo 5, 6 ve 7‘de ailede yaşayan kişi sayıları, çilek tarımıyla uğraşan kişi sayısı ve bakmakla 

yükümlü oldukları kişi sayıları verilmiştir. 

Tablo 5. Çilek üreticilerinin aile nüfusu 

 Aile Nüfusu 

0-2 3-5 6-8 

Frekans  3 48 9 

Ortalama (%) 5 80 15 

Tablo 5’e göre ailelerin %80 gibi büyük bir oranla 3-5 kişiden oluştuğu görülmektedir.  6-8 

kişiden oluşan aile nüfusu %15’dir. Ankete katılanların %5’sinde ailenin en az 2 kişiden oluştuğu 

görülmektedir. 

Tablo 6. Çilek üreticilerinin ailede çilek tarımı uğraşan kişi sayısı 

 Çilek tarımı uğraşan kişi sayısı 

0-2 3-5 6-8 

Frekans  28 30 2 

Ortalama (%) 46,7 50 3,3 

Tablo 6’ya göre, çilek tarımda çalışan kişi sayılarına bakıldığında, aile içinde çilek tarımı 

uğraşan kişi sayısı üreticilerin %50’sinde 3-5 kişiden, %46,7’ sinde en az 2 kişiden, ve % 3,3’ünde ise 6-8 

kişiden oluştuğu görülmektedir. Bu oranlara bakıldığında çilek yetiştiriciliğinin aile işletmeciliği şeklinde 

yapılan bir işletme şekli olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 7. Çilek üreticilerinin bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı 

 Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı  

0-2 3-5 6-8 9-12 13 ve + 

Frekans  5 37 14 1 3 

Ortalama (%) 8,3 61,7 23,3 1,7 5 

Tablo 7’ye göre, çilek tarımıyla uğraşan bu ailelerin bakmakla yükümlü oldukları kişi sayıları da 

araştırıldığında, %61,7 sinin 3-5 kişinin, % 23,3’ünün 6-8 kişinin, %8,3’ünün en az 2 kişinin, %1,7 

kişinin 9-12 kişinin ve % 5’nin ise 9-12 kişinin geçiminden sorumlu olduğu görülmektedir.  

 Tablo 8,9,10,11,12,13’de ankete katılan çilek üreticilerinin çilek tarımıyla uğraşma süreleri, 

işletme şekilleri, hangi ürüne yetiştireceklerine karar verme, çilek tarımı yapılan arazilerin büyüklükleri, 

ve arazi sahiplik durumları, traktör ve ekipmana sahip olma gibi tarımsal özellikleri ile ilgili veriler 

verilmiştir. 

Tablo 8. Çilek üreticilerin çilek tarımıyla uğraşma süreleri 

 Uğraşma Süreleri 

0-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl ve + 

Frekans  1 8 22 11 18 

Ortalama (%) 1.7 13,3 36,7 18,3 30 

Tablo 8’e göre, üreticilerin çilek tarımı ile uğraşma süreleri, % 36,7 sinde 11-15 yıl, % 30’unda 

21 yıl ve üstü, %18,3’ünde 16-20 yıl, %13,3 ‘ünde 6-10 yıl ve %1,7 sinde  0-5 yıl arasında olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 9. Çilek üreticilerinin işletme şekli 

 İşletme şekli 

Yüksek Tünel Sera  

Frekans  58 1 

Ortalama (%) 96,7 1,7 

Tablo 9’a göre, çilek üreticilerinin %96,7’sinin çilek tarımını yüksek tüneller altında 

gerçekleştirdiği saptanmıştır.  

Tablo 10. Üreticilerin yetiştirilecek ürüne karar verme 

 Yetiştirilecek ürüne karar verme 

Deneyim  Arkadaş  Bayii Araştırma Diğer  

Frekans  41 5 2 8 2 

Ortalama (%) 68,3 8,3 3,3 13,3 3,3 

Tablo 10’a göre, ürün olarak ankete katılanların çilek yetiştirme kararını % 68,3 deneyimleri 

sayesinde, %13,3 pazar araştırması sonucunda, %8,3 arkadaş tavsiyesi sonucunda, % 3,3 ‘ü zirai bayi 

tavsiyesi sonucunda verdikleri görülmektedir.  

Tablo 11. Çilek üreticilerin çilek tarımı yaptıkları arazi büyüklükleri 

 Çilek tarımı yapılan arazi büyüklükleri 

1-5 dekar 6-10 dekar 11-15 dekar 16-20 dekar 21 dekar ve + 

Frekans  5 9 8 13 24 

Ortalama (%) 8,3 15 13,3 21,7 40 
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Tablo 11’e göre, Çilek üreticilerinin çilek tarımını gerçekleştirdikleri arazi büyüklüklerine 

bakıldığında, %40’ının arazi büyüklüğünün 20 dönüm üzerinde olduğu, %21,7’sinin 16-20 dönüm 

arasında olduğu, %15 nin 6-10 dönüm, %13.3’ünün 11-15 dekar olduğu ve %83’ünün ise 1-5 dekar 

arasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 12. Çilek üreticilerin çilek tarımı yaptıkları arazilerin sahiplik durumları 

 Arazilerin sahiplik durumları 

Kendimin  Kiralıyorum  Aile büyüklüklerinin 

Frekans  22 30 8 

Ortalama (%) 36,7 50 13,3 

Tablo 12’e göre, çilek üreticilerinin arazi sahipliği durumlarına bakıldığında ise, ankete 

katılanların %50’sinin arazilerini kiraladığı, %36,7 sinin kendilerine ait olduğunu, %13,3’ünün 

arazilerinin ise aile büyüklerine ait olduğu saptanmıştır. 

Tablo 13. Çilek üreticilerinin traktör ve ekipmana sahip olma durumu 

 Traktör ve ekipmana sahip olma durumu 

Vardır  Yoktur  Kiralıyorum  Ailenin Diğer  

Frekans  35 6 13 3 3 

Ortalama (%) 58,3 10 21,7 5 5 

Tablo 13’e göre, üreticilerin tarımsal araç sahiplik durumlarına bakıldığında, %58,3’ünün  

traktör ve ekipmanına sahip olduğu, %21,7’sinin traktör ve ekipmanını kiraladığı, %5’inin traktör ve 

ekipmanının aile büyüklerine ait olduğu, %10’unun ise tarımsal bir araca sahip olmadığı görülmektedir. 
% 5’inin ise traktörü ve ekipmanı olan bir yakınından ya da tanıdığından temin ettiği saptanmıştır. 

Tablo 14, 15 ve 16’da üreticilerin çilek tarımından elde ettikleri bir yıllık gelir, çilek tarımında 

kullandıkları girdilerin temin kaynağı, bir kooperatife üye olma durumları ile ilgili veriler verilmiştir.  

Tablo 14. Çilek üreticilerinin yıllık kazançları 

 Yıllık kazanç (TL) 

2.000-3.999  4.000-9.999 10.000-19.999 20.000-39.999 Diğer  

Frekans  9 15 14 6 14 

Ortalama (%) 15 25 23,3 10 23,3 

Tablo 14’e göre, yıllık kazançları 40.000TL’nin üzerinde olan üreticilerin oranı %23,3 olarak 

belirlenirken, % 25’inin 4.000-9.999 TL. arasındadır. Ankete katılan üreticilerden %23,3’ünün 10.000-

19.999TL kazanç elde ettiği görülmektedir. Üreticiler arasında %1,7 oranında çilek tarımından zarar ettim 

diye ifade eden üreticiler de bulunmaktadır 

Tablo 15. Çilek üreticilerin bir kooperatife, üretici birliğine, Ziraat odasına üye olma durumu 

 Üyelik durumu 

Evet  Hayır  

Frekans  22 37 

Ortalama (%) 36,7 61,7 

Tablo 15’e göre, ankete katılanların %61,7’sinin herhangi bir kooperatif üyeliği bulunmazken, % 

36,7’sinin bir kooperatif  üyeliği bulunmaktadır.  
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Tablo 16. Çilek üreticilerin üye oldukları kuruluşlar 

 Üye olunan kuruluş 

Kooperatif  Üretici birliği  Ziraat odası 

Frekans  8 0 13 

Ortalama (%) 13,3 0 21,7 

Tablo 16’ a göre, üreticilerin %21,7 ‘si olarak Ziraat Odasına, %13,3’ünün Tarım ve Kredi 

kooperatifine üye oldukları görülmektedir. İlçede çilek ile ilgili bir üretici birliği yoktur. 

Tablo 17. Çilek üreticilerinin girdi temin etme kaynakları 

 Girdi temin etme kaynakları 

Kişisel gelir Kredi  Kooperatif  Diğer  

Frekans  25 27 4 3 

Ortalama (%) 41,7 45 6,7 5 

Tablo 17’ye göre, üreticilerin çilek üretimi ile ilgili tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları girdi 

kaynaklarını nasıl temin ettikleri ile ilgili soruya verilen yanıtlar Tablo ‘de verilmiştir. Buna göre ankete 

katılanların %45,7 ’si kredi ile, % 41,7 si kişisel gelirden, %6,7 si kooperatifler aracılığıyla, %5’i bir araç 

belirtmeden diğer yollar aracılığıyla girdi kaynaklarını temin ettiğini belirtmişlerdir. 

Tablo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’de üreticilerin tarımsal destek ve teşviklerden bilgi sahibi 

olma, bu konuda bilgi aldıkları kaynaklar, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma durumları, hangi kayıt 

sistemine kayıtlı oldukları, desteklerden daha önce yararlanma durumları, doğrudan destek yardımından 

yararlanma durumları, desteklerden yararlanmadılarsa yararlanamama nedenleri ile ilgili veriler 

verilmiştir.  

Tablo 18. Üreticilerin devlet destek ve teşviklerinden bilgi sahibi olma durumu 

 Destek ve teşviklerinden bilgi sahibi olma durumu 

Vardır  Yoktur 

Frekans  51 9 

Ortalama (%) 85 15 

Tablo 18’e göre çilek üreticilerin devlet destek ve teşvikler konusunda bilgi sahibi olma 
durumuna bakıldığında, % 85’inin destek ve teşviklerden bilgisi olduğu, % 15’inin ise bilgisinin olmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 19. Üreticilerin devlet destek ve teşvikleri ile ilgili bilgi aldıkları kuruluşlar  

 Kuruluşlar  

İlçe müdürl. Resmi gazete  Ziraat Odası İnternet  

Frekans  45 2 8 1 

Ortalama (%) 75 3,3 13,3 1,7 

Tablo 19’a göre, tarımsal teşvik ve destekler konusunda bilgi aldıkları kaynaklar sorulduğunda, 

ankete katılan üreticilerin %75’i bilgiyi Sultanhisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden 
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aldıkları görülmektedir. Bu konuda bilgiye %3,3’ü Resmi Gazeteden, %13,3’ü Ziraat Odası’ndan , 

%1,7’si internetten, %1,7’si hepsinden ( ilçe müdürlüğü+ Ziraat Odası+ İnternet) ulaştığı görülmektedir. 

Tablo 20. Çilek üreticilerinin ilk teşvikten yararlandıkları yıl 

 İlk teşvikten yararlanma yılı 

5 Yıl önce  2011 2012 Yararlanmadım  

Frekans  7 10 20 2 

Ortalama (%) 11,7 16,7 33,3 3,3 

Tablo 20’ye göre, destek ve teşviklerden ilk olarak yararlanma yılı sorulduğu zaman 2012 
yılında itibaren yararlanan üretici sayısı % 33,3dür. 2011 yılında yararlanan üretici sayısı %16,7dir. Son 5 

yıl içerisinde yararlanan üretici sayısı %11,7 iken son 5 yıldan öncede destek ve teşviklerden yararlanan 

üretici sayısı %16,7 olarak saptanmıştır. Destek ve teşviklerden hiç yararlanmadım diyen üretici sayısı ise 

%3,3 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 21. Üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma durumu 

 Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma 

Evet Hayır  

Frekans  46 11 

Ortalama (%) 76,7 18,3 

Tablo 21’ e göre, üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında Çiftçi kayıt 

sistemine kayıtlı olma durumlarına bakıldığında % 76,7 ‘sinin kayıtlı olduğu, %18,3’ünün kayıtlı 

olmadığı görülmüştür. 

Tablo 22. Çiftçi kayıt sisteminde hangi birime kayıtlısınız 

  Destek Türü 

Tarımsal işletme Organik tarım Örtüaltı İyi tarım 

uygulamaları 
Frekans  8 2 16 23 

Ortalama (%) 13,3 3,3 26,7 38,3 

Tablo 22’ye göre, üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi kayıt sistemine 

kapsamında hangi sisteme kayıtlı olduklarına bakıldığında % 38,3’ünün İyi tarım uygulamaları kayıt 

sistemine, %26,7’sinin Örtüaltı kayıt sistemine, %13,3’ünün tarımsal işletme kayıt sistemine, % 3,3’ünün 

organik tarım kayıt sistemine kayıtlı olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Tablo 23. Doğrudan gelir desteğinden yararlanma durumu 

 Doğrudan gelir desteğinden yararlanma durumu 

Evet  Hayır  

Frekans  36 20 

Ortalama (%) 60 33,3 

Tablo 23’ e göre, üreticilerin % 36’sının DGD’den yararlandıkları, %20’sinin ise DGD’den 

yararlanmadığı görülmektedir. 

Tablo 24. Üreticilerin hangi Doğrudan Gelir Desteğinden türünden yararlandığı  

 Doğrudan Gelir Desteği türü 

Doğrudan ödemeler Ambargo zararlarının 

karşılanması  

Üreticilerden alınan 

vergiler 

Frekans  33 - - 

Ortalama (%) 55 - - 
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Tablo 24’ e göre, üreticilerin % 55’ i Doğrudan Gelir Desteğindeki Doğrudan Ödemeler 

türünden yararlandığını görüyoruz. Üreticilerin %45’i bu soruya yanıt vermemiştir. 

Tablo 25. 2013 yılı itibariyle yararlanılan destek türü 

 Destek Türü 

Mazot-Gübre-Toprak 

analizi  

Organik tarım ve  

İyi tarım uygulamaları 

Tarımsal yayın 

Frekans  45 4 1 

Ortalama (%) 75 6,7 1,7 

Tablo 25’e göre,  2013 yılı itibariyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uyguladığı 

destek türlerine göre bunlardan yararlanma durumlarına bakıldığında, ankete katılan üreticilerin en çok 

%75’inin mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden yararlandığı saptanmıştır. Bu üreticilerden %6,7’si 

organik tarım ve iyi tarım desteğinden yararlanırken %16,7 si bu soruyu yanıtlamamıştır. İlgili Bakanlığın 

Yurtiçi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan /çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ve yurt içi sertifikalı 

tohumluk üretimlerinin desteklenmesi türü ile Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği türünden 

yararlanan üretici olmamıştır. 

Tablo 26. Üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uyguladığı destek ve teşviklerden 

yararlanamama nedenleri 

 

 

Değerlendirme 

Yararlanamama Nedenleri 

Bürokratik 

nedenler 

Mevzuatı bilmeme Haberdar olmama Danışmanların 

bilgi yetersizliği 
Frekans  14 9 13 8 

Ortalama (%) 23,3 15 21,7 13,3 

Tablo 26’ya göre, tarımsal destek ve teşviklerden yararlanamama nedenlerine bakıldığında, 

%25’i bu konuda bir yanıt vermemiştir. Diğerleri ise % 23,3’ü bürokratik engeller nedeniyle, %15 

mevzuatı bilmeme nedeniyle, % 21,2’si haberdar olmama nedeniyle, %13,3 danışmanların bilgilerinin 

yetersiz olması nedeniyle destek ve teşviklerden yararlanamadığını bildirmiştir. 

Tablo 27. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sağladığı desteklerin işletmelere olan katkısı 

 İşletmeye katkısı 

Yok  Az  Orta  Diğer  

Frekans  9 32 9 5 

Ortalama (%) 15 53,3 15 8,3 

Tablo 27’ye göre, Tarımsal destek ve teşviklerinin üreticilere olan katkılarına bakıldığında, 

üreticilerin % 53,3’ü az olduğunu, % 15’i orta, %15’i yok, %8,3 diğer olarak belirtmişlerdir. %8,3’ü ise 

yanıt vermemiştir. 

Tarımsal kalkınmayla ilgili olarak üreticilerin IPARD ve GEKA destekleri ile ilgili olarak 

görüşleri Tablo 28,29,30, 31’ de verilmiştir. 

Tablo 28. IPARD ve GEKA’dan haberdar olma durumlarına 

 IPARD ve GEKA’dan haberdar olma 

Evet  Hayır  

Frekans  17 43 

Ortalama (%) 28,3 71,7 

Tablo 28’e göre, IPARD ve GEKA’dan haberdar olma durumlarına bakıldığında üreticilerin 

%71,7’si haberdar olmazken, %28,3’ünün haberdar olduğu görülmektedir. 
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Tablo 29. IPARD ve GEKA’nın destek ve teşviklerinden yararlanma 

 IPARD ve GEKA’nın destek ve teşviklerinden yararlanma 

Evet  Hayır  

Frekans  0 60 

Ortalama (%) 0 100 

Tablo 29’a göre, üreticilerin, IPARD ve GEKA’nın tarımda desteklemelerinden yararlanmadığı 

görülmüştür.  

Tablo 30. IPARD ve GEKA’dan haberdar olmama nedeni 

 IPARD ve GEKA’dan haberdar olmama nedeni 

 Reklam eksikliği İletişimsizlik Diğer  

Frekans  14 28 16 

Ortalama (%) 23,3 46,7 26,7 

Tablo 30’a göre, IPARD ve GEKA’dan haberdar olmama durumlarına bakıldığında ise, haberdar 

olmama durumunun %46,7’si iletişimsizlik ile ilgili olduğunu, %23,3’ü reklam eksikliği ile ilgili 

olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılan üreticilerden ise % 3,3’ü yanıt vermemiştir. 

Ankete katılan üreticiler arasında IPARD ve GEKA’dan yararlanan üretici bulunmamaktadır. Bu 

nedenle hiçbir üretici, IPARD ve GEKA ‘dan yararlanılan destek ve teşvik türüyle  ilgili sorulara da yanıt 
vermemiştir. 

Tablo 31. GEKA ve IPARD’dan yararlanmama nedenleri 

 GEKA ve IPARD’dan yararlanmama nedeni 

Bürokratik 

nedenler 

Mevzuatı 

bilmemek 

Haberdar 

olmamak 

Danışman 

bilgi 

yetersizliği 

Kooperatif 

ve birliğe 

üye 

olmama 

olmama 

Diğer  

Frekans  7 10 13  1 7 22 

Ortalama (%) 11,7 16,7 21,7 1,7 11,7 36,8 

Tablo 31’e göre, üreticilerin GEKA ve IPARD’dan yararlanmama nedenleri sorulduğunda, 

%11,7si bürokratik engeller nedeniyle, %16,7’si mevzuatı bilmeme, %21,7’si haberdar olmama, , 

%11,7’si bir üretici birliğine ya da kooperatife üye olmaması nedeniyle, %1,7 si danışmanlarının bu 

konuda bilgisi olmadığı gerekçesiyle, %5,1’i diğer nedenlerle %1,7 si tapusunun olmaması nedeniyle, 

%1,7 si bu tür teşvikleri çilek için verilmediğini bildiği için, % 1,7 si hepsi) şeklinde yanıtlamışlardır. 

Katılımcıları % 31,7’si bu konuda yanıt vermemiştir. 

Tablo 32’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklerini yeterli bulma durumları ile 

ilgili veriler verilmiştir.  

Tablo 32. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklerini yeterli bulma durumu 

 Destek ve teşvikleri  yeterli bulma durumu 

Evet  Hayır  

Frekans  4 53 

Ortalama (%) 6,7 88,3 

Tablo 32’ye göre, ankete katılan çilek üreticilerin %88,3’ü Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın desteklerini yeterli bulmazken, %6,7’si yeterli bulmuştur. Katılımcıların %5 yanıt 

vermemiştir. 
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4. Sonuç 

Ankete katılan çilek üreticilerin %88,3’ü destek ve teşvikleri yeterli bulmadığı göz önüne 

alındığında,  destek ve teşviklerin iyileştirilmesi yolunda çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Tarım sektörü, Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamakla birlikte bu katkı yıllara göre 

yaygın olarak azalmaktadır (Demirbaş, 2005: 73). Bir ürünün ekonomik açıdan üretilebilir olması için her 

şeyden önce ürünün getireceği kazançların, ürün üretimi için gerçekleştirilen masraflardan büyük olması 

gerekmektedir (Özçelik ve Özer, 2006: 4). Üretimde kullanılan kimyevi gübre, mazot, bitkisel ilaç vb. 

girdilerin maliyetlerinin düşürülmesi bu tür girdilere verilecek destek ve teşviklerin yeterli hale 

getirilmesiyle en aza indirilebilir. Kimyevi gübre ve mazot desteğinin dekara belli bir miktar para olarak 

saptanması, gübre ve mazot fiyatlarındaki artışlar karşısında destek miktarının oransal olarak azalmasına 

neden olmaktadır (Özçelik ve Özer, 2006:3). Destek ve teşviklerde, desteğin ve teşvikin miktarı, arazi 
büyüklükleri göz önüne alınarak yapıldığından, küçük ölçekli üretici destek ve teşviklerden istenilen 

oranda yararlanamamaktadır. Üreticilerin gelir seviyesinin arttırılabilmesi için, destek ve teşviklerin etkin 

hale dönüştürülerek, bunların araziye yönelik olarak değil, üretim miktarı esas alınarak yapılması önem 

arz etmektedir. 

Bu çalışmanın verileri değerlendirildiğinde, özellikle AB’ne girmek üzere çaba gösteren bir ülke 

olarak Türkiye’nin ve Türkiye’de tarımla uğraşan üreticinin devamlılığının ve karlılığının sağlanabilmesi 

açısından IPARD sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları önem arz etmektedir. 

Çalışmada, Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi ve beldelerinin ölçek olarak baz alındığından ve 

üreticilerin verdikleri sonuçlara göre, GEKA Ajansı hakkında da bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda, çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sultanhisar ilçesi ve beldelerindeki üreticilerin 

IPARD ve GEKA Ajansının nasıl işlediği, bu sistemlerin sağladığı destek ve teşviklerden nasıl 
yararlanacaklarına dair bilgilerin verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ancak bu sistemlerde özellikle 

küçük ölçekli üreticilerin teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için “Üretici Birliği”nin kurulması 

hususu da başka önemli bir sorun olarak yer almaktadır. Çünkü Sultanhisar ilçesi ve beldelerindeki çilek 

üreticilerinin ankete verdikleri yanıtlara göre bir üretici birliğinin olmadığı görülmektedir. Bu anlamda 

GEKA ve IPARD sistemlerinin sağlamış olduğu destek ve teşviklerden yararlanabilmek için çilek 

üreticilerin “Üretici Birliği” kurmaları yönünde yönlendirilmeleri, desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri 

gerekliliği önem arz etmektedir.   
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Özet 

Kişinin sahip olduğu hak ve değerlere hukuka aykırı olarak zarar verilmesi halinde meydana 

gelen eksilmeler, genel olarak maddi ve manevi tazminat ile giderilmeye çalışılmaktadır.  

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, kişinin sahip olduğu hak ve değerlerin zarara uğrama 

tehlikesi de artmaktadır. Bu tehlike karşısında kişilik hak ve değerlerinin korunması için gerekli 

düzenlemelerin yapılması zorunluluğu kendini göstermektedir. 

Bu çalışmada tüzel kişilerin manevi tazminat talebi; manevi tazminat ve tüzel kişi konularına da 

değinilerek incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tazminat, Manevi tazminat, Tüzel kişi. 

Alan Kodu: B2. 

MORAL DAMAGES CLAIM BY JURIDICAL PERSONS 

Abstract 

Losses caused by unlawful damages against a person’s rights and values are usually tries to be 

compensated through material and moral damages claims.. 

Today, the advancing technology brings along a higher risk of damage against people’s rights and 

values. This risk requires enactment of regulations for protecting the personality rights and values. 

This study intends reviewing moral damages claims by juridical persons, by handling the concepts 

of moral damages and juridical person in particular. 

Keywords: Damages, Moral damages, Juridical person. 

Giriş 

Hak ve borç sahibi olabilen varlıklardan biri olan tüzel kişilerin sahip oldukları hak ve değerlere 

hukuka aykırı olarak maddi zarar verilmesi halinde maddi tazminat taleplerinin söz konusu olacağı 

açıktır. Ancak tüzel kişilerin manevi zararlarının ve buna ilişkin manevi tazminat taleplerinin olup 

olmayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Çalışma konumuz olarak tüzel kişilerin manevi 

tazminat talebi başlığı altında konuyu açıklamaya çalışacağız. 

1. Manevi tazminat 

1.1. Zarar ve manevi zarar kavramı 

Zarar, kişinin sahip olduğu ve hukuk tarafından korunan varlığın değerinde, bu varlığa sahip olan 

kişinin istediği dışında oluşan eksilmedir. Varlık kavramı hem maddi hem de manevi varlığı 

kapsamaktadır (Karahasan, Türk Borçlar Hukuku, 2003:75). Buna paralel olarak zarar kavramı da, maddi 
zarar ve manevi zarar olarak ikiye ayrılarak incelenmektedir1.  

Maddi değerler dışında kalan, hukuk tarafından korunan manevi değerlere yapılan saldırı 

sonucunda oluşan eksilmeler, manevi zarar olarak nitelendirilir. Manevi zarar; kişiliğe yapılan saldırılar 

sonucu duyulan bütün ruhsal ve bedensel acıları, ağrıları, üzüntüleri, kaybolan yaşama arzusu ve sevincini 

bozulan ruh dengesini, hareket ve kendini geliştirme özgürlüğünün kısıtlanması ve engellenmesi 

sebebiyle duyulan sıkıntı, rahatsızlık ve eziklik duygusunu kapsayan bir hukuki kavramdır (Ertaş, 

1990:65). Her ne kadar manevi zararların maddi olarak ölçülmesi mümkün olmasa da, bu eksikliğin 

birebir giderimi de mümkün olmadığından; zarar verenin malvarlığından alınan bir değer zarar görene 

verilerek hukuka aykırı durumun doğurduğu etkiler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır (Karahasan, 

Türk Borçlar Hukuku, 2003:84). 

                                                             
1 Çalışma konumuzun sınırları dışında kaldığından maddi zarar kavramına değinilmeyecektir.  
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1.2. Tazminat ve manevi tazminat kavramı 

Tazminat, hukuka aykırı bir fiil sonucunda kişinin varlığında meydana gelen azalmanın telafisi 

niteliğini taşır. Tazminattan söz edebilmek için bir takım koşulların oluşması gerekmektedir. Bu koşullar; 

zarar, nedensellik bağı, hukuka aykırılık ve kusurdur. Tazminat kavramı da maddi tazminat ve manevi 

tazminat olarak ikiye ayrılmak suretiyle incelenmektedir. 

Manevi tazminat, esas olarak manevi zararın giderim şekli olarak ifade edilebilir. Manevi tazminat 

ile amaçlanan ise, zarar gören kişinin kişilik hak ve değerlerinde, isteği dışında ortaya çıkan manevi 

zararın giderimini sağlamaktır (Eren, 2007:745; Karahasan, Tazminat Hukuku, 2001:65). Öte yandan 

manevi tazminatın rahatlatma duygusu vermek amacı yanında, zarar veren yanı da, dikkat ve özen 

göstermek konusunda etkileyecek bir yaptırımla caydırıcı olabilme amacı taşıdığı; Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu’nun 2004/13-291 Esas, 2004/370 Karar ve 23/06/2014 tarih kararında da açıkça belirtilmiştir 
(http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

Manevi tazminat kavramı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nda diğer yasalara nazaran 

daha geniş düzenleme alanı bulmuştur. Haksız fiillerde manevi tazminat talebini düzenleyen 58 inci 

madde ile bedensel zarar veya adam ölmesi halinde manevi tazminatı düzenleyen 56 ncı madde kıyasen 

borca aykırılık yüzünden uğranılan manevi tazminat taleplerine de uygulanacaktır (Oğuzman & Öz, 

Cilt:1, 2012:435-436).  

1.2.1. Manevi tazminatın niteliği 

Manevi tazminatın niteliği hakkında öğretide; tatmin görüşü, ceza görüşü ve telafi görüşü olmak 

üzere üç ayrı görüş bulunmaktadır.  

Tatmin görüşü, subjektif manevi zarar teorisine dayanır. Bu görüşe göre manevi tazminat olarak 

ödenen para, kişinin maruz kaldığı acı veya üzüntüyü dindirerek veya hiç olmazsa azaltarak gidermeye 
yarayan, bir tatmin duygusu meydana getirmektedir. Bu bakımdan ayırt etme gücüne sahip olmayan ve 

bilinç kaybına uğrayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin manevi tazminat talebi, tatmin görüşü ile 

açıklanamamaktadır (Eren, 2007:749). Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu görüş paralelinde vermiş olduğu 

1976/9690 Esas, 1977/7016 Karar ve 16/06/1977 tarihli bir kararında manevi tazminatın mağdurda veya 

zarara uğrayanda bir huzur hissi, bir tatmini duygusu doğurması gerektiğini belirtmiştir 

(http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

Ceza görüşü; manevi tazminatın, cezalandırma işlevini yerine getirdiğini savunur2. Buna göre 

zarar veren kişinin manevi tazminatı para olarak ödemesi, zarar verenin cezalandırılmasını sağlar. 

Subjektif manevi zarar teorisine dayanan ceza görüşü de, kusursuz sorumluluk halleri ile sigortacının 

ödediği manevi tazminat durumlarını açıklayamamaktadır (Eren, 2007:750; Kılıçoğlu, 1984:15 vd.). 

Telafi görüşünde, uğranılan manevi zararın aynen veya para ile gideriminin manevi tazminatın 
amacını oluşturduğu savunulur. Bu görüşe göre, zarar karşılığı kişiye ödenecek manevi tazminat 

hesaplanırken; zarar gören kişinin bu durum karşısında acı veya üzüntü hissedip hissetmediği dikkate 

alınmaz. Bu açıdan telafi görüşü, hem ayırt etme gücüne sahip olmayan ve bilinç kaybına uğrayan gerçek 

kişilerin hem de tüzel kişilerin manevi tazminat talebinde bulunmasına imkan vermektedir. Ayrıca telafi 

görüşü objektif bir görüş olması nedeniyle, subjektif nitelikte olan tatmin ve ceza görüşünden de ayrılır 

(Eren, 2007:750 vd.). 

2. Tüzel kişi 

2.1. Kişi ve tüzel kişi kavramı 

Kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen; kısaca hak ehliyetine sahip varlıktır. Kişilik hakkı ise, 

kişiliğin içerdiği bütün maddi, manevi, iktisadi değerler üzerinde olan ve herkese karşı ileri sürülebilen 

haklardandır ve üçüncü kişilerin kişiliğe yapacakları hukuka aykırı müdahaleleri engellemek için 

tanınmıştır (Helvacı, 2001:42). 

                                                             
2  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tatmin görüşü paralelinde vermiş olduğu 1976/9690 Esas, 1977/7016 Karar ve 16/06/1977 tarihli bir 
kararında ayrıca “Esasen manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek anlamda bir tazminattır. 22.6.1969 günlü ve 7/7 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde belirtildiği gibi, ceza değildir; çünkü, davacının yararı düşünülmeksizin sorumlu olana 
hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük değildir. Mamalek hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını amaç edinmediği 
için de, gerçek anlamda bir tazminat sayılamaz” hükmüne yer vermiştir (http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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Kişiler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler olmak üzere ikiye ayrılırlar3. 

Tüzel kişi; ortak bir amacı gerçekleştirebilmek için oluşturulan örgütlenme bünyesinde, birleşen 

kişilerden veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişiliğe sahip olan, kişi veya mal topluluklarıdır 

(Oğuzman vd., 2005:180)4. Bu tanımdan yola çıkarak tüzel kişinin sahip olduğu unsurları; amaç unsuru, 

örgütlenme unsuru ve bağımsızlığa hukuken imkan verilmesi unsuru şeklinde sıralayabiliriz. 

2.2. Tüzel kişilerin hak ehliyeti 

Tüzel kişiler kurulmaları anından başlamak üzere kişilik kazanarak, hak ehliyetine ve bunun usul 

hukukundaki yansıması olan taraf ehliyetine sahip olurlar (Dural & Öğüz, 2004:223). Tüzel kişilerin hak 

ehliyetine sahip olması açısından gerçek kişilerden farkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 48 inci 

maddesi ile ortaya konmuştur. Buna göre tüzel kişiler cins, yaş, hısımlık gibi insana özgü niteliklere bağlı 

hak ve borçlara sahip olamazlar. 

Bunun dışında gerçek kişilerin sahip olamayıp sadece tüzel kişilerin sahip olabileceği haklar da 

mevcuttur. Bunlara örnek olarak; derneğin üyelerinden aidat talep etme hakkı ve dernek tüzüğüne aykırı 

hareket edilmesi halinde üyeyi dernekten çıkarma hakkı verilebilir (Dural & Öğüz, 2004:225, Oğuzman 

vd., 2005:195 vd.; Öztan, 1998:28). 

2.3. Tüzel kişilerin fiil ehliyeti 

Türk Medeni Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile düzenlendiği üzere tüzel kişiler fiil ehliyetini, 

kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla kazanırlar. Buna göre, kurulmuş 

ancak henüz organlarını oluşturmamış bir tüzel kişinin fiil ehliyetinden söz edilemez. Tüzel kişiler fiil 

ehliyetlerini sahip oldukları organlar vasıtasıyla kullanırlar. Organın iradesi tüzel kişinin iradesini 

oluşturur (Dural & Öğüz, 2004:231, dpn.135; Oğuzman vd., 2005:200 vd.). 

Tüzel kişiler, kanunda belirtilen zorunlu organları dışında; emredici hükümlere aykırı olmamak 
kaydıyla, amaç ve yapılarına uygun olarak gerek duydukları diğer ihtiyari organlara, tüzel kişinin 

tüzüğünde, senedinde veya ana sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, sahip olabilirler. 

Tüzel kişinin organlarını, kanunda öngörülmüş olup olmamasına bağlı olarak yapılan zorunlu 

organ ve ihtiyari organ ayrımından başka ayrımlara tabi tutmak da mümkündür. Organların işlevleri 

açısından; karar organı-yürütme organı, organların faaliyet alanları açısından; iç organ-dış organ ve 

organı oluşturanların sayısı açısından; fert organ-kurul organ ayrımları yapılmaktadır. 

3. Tüzel kişilerin manevi tazminat talebi 

3.1. Genel olarak 

Manevi tazminatın, zarar gören kişinin kişilik hak ve değerlerinde, isteği dışında ortaya çıkan 

manevi zararın giderimi amacını taşıdığına yukarıda değinmiştik. Buna göre kişilik haklarının 

korunmasını talep edebilmek için “kişi” olmak yeterlidir. Bu durum kişilik haklarını korumaya yarayan 
taleplerden biri olan manevi tazminat talebi için de geçerlidir. 

Tüzel kişilerin manevi talep edebilmesine ilişkin olarak hukukumuzda açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu nedenle konu kapsamı ile ilişkili düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Bu yönde 

olmak üzere, TBK’nın 58 inci maddesindeki manevi tazminat talebi açısından gerçek ve tüzel kişiler 

arasında bir fark öngörülmediğinden; gerçek veya tüzel kişi olmanın manevi tazminat talebinde bulunmak 

açısından herhangi bir farklılık oluşturmayacağının da kabulü gerekir (Ede, 1992:730). Öte yandan gerçek 

ve tüzel kişilerin sahip oldukları hak ve borçlar açısından aralarındaki fark; TMK 48 inci maddesinde de 

belirtildiği üzere; tüzel kişilerin, sadece cins, yaş, hısımlık gibi insana özgü niteliklere bağlı hak ve 

borçlara sahip olamamasında ibarettir.  

Bu hukuki düzenlemeler ışığında baktığımızda; tüzel kişilerin de isim, şeref, onur ve itibar gibi 

kişisel haklara sahip olduğu ve bunlara karşı yapılacak hukuka aykırı saldırıların manevi zarar yaratacağı 

yadsınamaz bir gerçekliktir (Karahasan, Tazminat Hukuku, 2001:213).  

 

                                                             
3 Çalışma konumuzun sınırları dışında kaldığından gerçek kişilere değinilmeyecektir. 
4 “Tüzel kişi, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş; hukuk düzeninin bağımsız birer varlık (=hukuk sujesi) olarak 

tanıdığı kişi veya mal topluluklarıdır.” (Akünal, 1995:10). 
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3.2. Manevi tazminatın tüzel kişiler açısından talep edilebilirliği sorunu 

Öğretide tüzel kişilerin manevi tazminat talep edip edemeyecekleri konusu görüş ayrılıklarına 

sebep olmuştur. Bu görüş ayrılıklarının temelini, manevi zararın nitelendirilmesindeki farklılıklar 

oluşturur. 

Manevi zarar, objektif ve subjektif anlayış olmak üzere iki ayrı bakış açısı ile değerlendirilmiştir. 

Subjektif manevi zarar anlayışından yola çıkarak manevi tazminatı nitelendiren tatmin ve ceza görüşü 

tüzel kişilerin manevi tazminat talebinde bulunamayacağını kabul etmektedir. Gerçekten de tatmin 

görüşünü temel aldığımızda, tüzel kişilerin acı ve üzüntü duymaları mümkün olmadığından manevi zarara 

uğramaları ve dolayısıyla manevi tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan objektif 

manevi zarar anlayışından yola çıkan telafi görüşü, zarar karşısında kişinin acı ve üzüntü hissetmesini 
temel almadığından tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi manevi tazminat talebinde bulunabileceğini kabul 

etmiştir (Taşkın, 1991-1992:236 vd.).  

Tüzel kişilerin manevi tazminat talebinde bulunabileceğini kabul eden bir görüşte ise, konuya daha 

temkinli yaklaşılmış ve bir parantez açılarak; bu durumun dev tröst ve vakıflar elinde büyük bir silaha 

dönüştürülüp istismar edilmesine karşı, tüzel kişilerin manevi tazminat taleplerine “sonsal ve özel bir 

filtre” konulması gerektiği belirtilmiştir (Serozan, 1990:97). 

Yargıtay da tüzel kişilerin manevi tazminat talebinde bulunabileceğini kabul etmiş ve bu görüşü 

benimsemiştir:  

 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 1976/3518 Esas, 1977/7947 Karar ve 08/07/1977 tarihli kararı: 

“…Kişilerin şeref ve haysiyetleri MK’nun 24. ve BK’nun 49. maddeleri gereğince korunması gereken 

kişilik haklarındandır. Tüzel kişilerin de bu hükümlerden yararlanabilecekleri bilimsel ve yargısal 
içtihatlarla benimsenmiş bulunmaktadır. Kişiliğe karşı haksız bir tecavüz halinde bunun önlenmesi 

istenebileceği gibi (MK.m.24), tecavüzün gerçekleşmiş bulunması halinde de manevi tazminat davası 

açılabilir (BK.m.49)...” (http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2000/817 Esas, 2000/2036 Karar ve 20/03/2000 tarihli kararı: 

“…Tüzel kişiler de nitelikçe gerçek kişilere özgü olanların dışında kişilik haklarına sahiptirler. Bu 

itibarla bunların zarara uğratılması halinde manevi tazminat adı altında kendilerine özel bir giderin 

sağlanmasını isteyebilirler…” (http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2001/4164 Esas, 2001/8421 Karar ve 24/09/2001 tarihli kararı: 

“…Kişilik haklarına saldırının kapsam ve koşulları MK.nun 24, 24/a maddesinde belirtilmiş, BK. nun 49. 

maddesinde de saldırı halindeki yaptırımın kapsam ve niteliği düzenleme altına alınmıştır. BK.nun 49. 

maddesinde belirtilen manevi zarar, kişinin kişisel çıkarlarında (haklarında) uğradığı bir eksilmedir. Bir 
tüzel kişinin kişisel haklarından olan (adı, şerefi, onuru ve itibarı gibi) varlıklarına yapılan saldırının; bu 

manevi değerlerinde bir eksilmeye (manevi zarara) neden olacağı bir gerçektir. Gerçi, duyguları 

olmayan tüzel kişilerin elem ve ızdırap duymaları düşünülemez. Ancak bu onların kişilik değerlerinin 

saldırıya uğramadığı sonucunu doğurmaz. Hukuk düzeni tüzel kişileri hukuk sujesi olarak tanıdığına ve 

onlara ad, şeref, onur ve itibar gibi kişisel varlıklar bahsedilmiş olduğuna göre (MK. nun 46), tüzel 

kişinin üzüntü duymayacağı gerekçesiyle davanın reddi doğru değildir. Zaten manevi zarar salt 

üzüntünün varlığı halinde değil, kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda gerçekleşen 

bir zarardır…” (http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 21/03/2014). 

 Tüzel kişilerin kişilik değerlerine bir saldırı olması halinde hukuki koruma isteme hakkı da 

ayrı bir kişiliğe sahip olan tüzel kişiye aittir. Tüzel kişiler bu yöndeki iradelerini organları aracılığıyla 

açıklarlar. Yargıtay 4 Hukuk Dairesi bu yönde verdiği 2003/3293 Esas, 2003/7775 Karar ve 16/06/2003 
tarihli kararında tüzel kişiliğin kişilik değerlerine yapılmış bir saldırının varlığı halinde, manevi tazminat 

talebinde bulunma hakkı da tüzel kişiye ait olduğunu belirtmiştir (http://www.sinerjimevzuat.com.tr, 

21/03/2014). 

Sonuç 

Kişilik hakları; mutlak, kişiye sıkı suretle bağlı, başkası tarafından sahip olunamayan, tekelci 

niteliğe sahip, devredilemeyen, vazgeçilemeyen, mirasçılara geçmeyen, para ile ölçülemeyen, hukuka ve 

ahlaka aykırı olarak sınırlandırılamayan şahıs varlığı haklarındandır. 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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Tüzel kişiler ve gerçek kişilerin sahip oldukları hak ve borçlar arasındaki fark TMK 48 inci 

maddesinde belirtilmiştir. Bunlar dışındaki hak ve borçlarda tüzel ve gerçek kişi arasında fark 

bulunmamaktadır. Buna paralel olarak TBK’nın 58 inci maddesinde de, manevi tazminat talebi açısından 

tüzel kişi ve gerçek kişi arasında korumaya yönelik bir fark belirtmemiştir. 

Tüzel kişilerin de, gerçek kişiler gibi, manevi tazminat talebinde bulunabileceği öğretide ve yargı 

kararlarında benimsenmiş durumdadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi kişilik haklarının 

hukuka aykırı bir saldırı sonucunda zarara uğraması halinde, manevi tazminat talebinde bulunabilecekleri 

kanaatine varılmıştır. 
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Özet 

Son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayılarında meydana gelen hızlı artış eğitim hizmetleri 
pazarlaması kavramını ön plana çıkarmıştır. Yükseköğretim kurumları meydana gelen rekabet koşullarına 

karşı koyabilmek için, pazarlama araç ve yöntemlerinden yararlanmayı tercih etmektedirler. Üniversite 

tercih dönemlerinde yoğun olarak gerçekleştirilen eğitim hizmetleri pazarlaması ile ilgili olan faaliyetler 

üniversite tercihi yapacak öğrencileri ikna etmeye yöneliktir. Araştırma; Plato Meslek Yüksekokulunda, 

2013-2014 akademik yılında, örgün olarak eğitim öğretim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilerek, 

bulgular istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız; eğitim 

hizmetleri pazarlamasında kullanılan araç ve yöntemlerin meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite 

tercihleri üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, eğitim hizmetleri pazarlaması, yükseköğretim 

Alan kodu: C1 

 

INFLUENCE OF EDUCATION SERVICE MARKETING ON THE 

PREFERENCES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

 

In recent years, the number of higher education institutions has been increased rapidly. In parallel 

with this situation education service marketing concept has come into prominence. Higher education 

institutions prefer to use marketing tools and methods against the occurred competitive conditions. 

Education service marketing activities are implemented intensively during the university preference term 

and focused on convince the students who will make university preferences. This researched has done on 

students who are formal training students of Plato Vocational School in 2013-2014 academic year. 

Research findings are evaluated via statistical software package. Our scope is evaluating the influence of 

education service marketing tools and methods on the university preferences of vocational school 

students. 

Key Words: Marketing, education service marketing, higher education 

 

1. Giriş 

Küreselleşme sürecinde tüm dünyada sektörler evrilmiştir. Yeni dünya düzeninde hizmet sektörü 

büyümeye başlamış ve alt bileşenleri çeşitlenmiştir. Hizmet sektörünün en önemli alt bileşenlerinden biri 

olan eğitim sektörü de ülkemizde son yıllarda gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişim ve değişim süreci 

de eğitim sektöründe rekabeti beraberinde getirmiştir. Artan rekabet pazarlama çalışmalarını 

şekillendirmektedir. Bu nedenle pazarlama çalışmalarının öğrencilerin tercihleri üzerindeki etkisinin 

ölçümlenmesi gerekmektedir.  Bu çalışmada da eğitim hizmetleri pazarlamasında kullanılan araç ve 

yöntemlerin meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite tercihleri üzerindeki etkisi ölçümlenmeye 

çalışılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’deki yükseköğretim kurumları hakkında genel bilgiler 

paylaşılmıştır. İkinci bölümünde hizmet pazarlaması kavramı açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü 
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bölümünde ise Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yapılan araştırmanın sonuçları ortaya 

konmuştur. Araştırma, yapılandırılmış soru formu ile öğrencilerle yüzyüze yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, öğrencilerin meslek yüksekokulu tercihlerinde hangi değişkenlerin önemli olduğu ortaya 

konmuştur. 

2. Türkiye’de Yükseköğretim Kurumları 

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için bir ortaöğretim programından mezun 

olmak ve Yüseköğretim Geçiş Sınavı (YGS)’na girmek ve baraj puanını geçmek gerekmektedir. 

Türkiye’de yükseköğretim kurumları; üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, 

meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır. Üniversitelerde eğitim ön 

lisans ve lisans eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ön lisans eğitimi meslek yüksekokullarında 

gerçekleştirilirken lisans eğitimi fakülteler, konservatuarlar ve yüksekokullarda gerçekleştirilmektedir. Ön 
lisans 2-3 yıl, lisans 4-6 yıl sürmektedir. Lisans derecesi üzerine yüksek lisans derecesinde eğitim, yüksek 

lisans eğitiminin tamamlanmasından sonrada doktora eğitimi yapılmaktadır. 

 “1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinde üniversite, bilimsel 

özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim bilimsel araştırma, yayın ve 

danışmanlık yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 

yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmaktadır.” (Ada & Baysal, 2009: 50)  

Serin’in yaptığı tanıma göre ise üniversiteler, “Yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yaparak seçkin 

kadrolar yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlarını toplum yararına 

sunarak sosyal ve ekonomik kalkınmaya hizmet eden kuruluşlardır.” (Serin, 1979:157) 

Üniversite ile ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde görülen ortak noktalar: yüksek düzeyde eğitim 

veren, araştırmacı ve özerk olarak çalışan kurumlar olduklarıdır. Bu kurumlar ülkenin nitelikli insan 
gücünü karşılamakta ve toplumun yararını gözetmektedirler. 

Üniversite ve yükseköğretim kavramları bazen birbirine karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise iki 

kavrama da bazen aynı anlamlar yüklenilmesi ve iki kavramın da temel amaç ve işlevleri bakımından aynı 

çerçevede değerlendirilmesidir. Ancak yapılan çeşitli tanımların ortak noktaları yükseköğretimin 

üniversite, yüksekokul gibi kurumların verdikleri eğitimi de içine alan bir öğretim kademesi olmasıdır. 

(Başkan, 201:22) 

2547 Sayılı kanunun 4. maddesinde yükseköğretimin amaçları şöyle belirtilmiştir; (2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu, 1981:3)  

 

(a) “Öğrencilerini; 

 Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

 Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref 

ve mutluluğunu duyan, 

 Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getiren, 

 Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

 Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

 İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda 

kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne 

sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek, 

(b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak 
amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar 

uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, 

(c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi 

ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi 
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ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, 

evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.” 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda Yükseköğretimin ana ilkeleri şöyle sıralanmıştır: (2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu, 1981:4) 

Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana İlkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: 

 “Öğrencilere, Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı 

hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. 

 Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile 

evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği 

kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. 

 Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetilerek 

eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır. 

 Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre 

ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. 

 Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. 

 (Değişik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar 

içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri 

doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü 

veya önerisi üzerine kanunla kurulur. 

 Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun 

tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 

 Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve 

bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim 

elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - 

eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas 

gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda 

ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - 

öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. 

 (Değişik: 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla 

beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki 

yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.” 

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri incelendiğinde amaç ve ilkelerin birbiriyle uyumlu olduğu ve 

birbirlerini destekleyen maddeler içerdiği görülmektedir. Ortak noktalardan bazıları şunlardır: Atatürk 

İlkle ve İnkılaplarına sahip olan, milli kültürümüzü benimsemiş, sağlıklı ve kendini geliştiren vatandaşlar 

yetiştimek.  
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Şekil 1. Türk Yükseköğretim Sistemi Yapısı 

 

Kaynak: YÖK, 2007: 48 

Türkiye’de yükseköğretim kurumları devlete bağlı yükseköğretim kurumu ve vakıf öğretim 

kurumu olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.  

“2547 sayılı Kanun Hükümleri uyarınca Devlet tarafından kurulmuş bulunan üniversite ile yüksek 
teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, 

meslek yüksekokulları ve araştırma uygulama merkezleridir.” Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği, http://www.yok.gov.tr, 29.03.2014) 

“Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile Vakıflar tarafından kurulmuş bulunan üniversite ile 

yüksek teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek 

yüksekokulu konservatuarlar, araştırma-uygulama merkezleri ile bir üniversite veya ileri teknoloji 

enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokuludur.” Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 

http://www.yok.gov.tr, 29.03.2014) Her iki yükseköğretim kurumunun ortak özelliği kazanç amacı 

taşımamasıdır. Türkiye’de kazanç amacı taşıyarak kurulmuş bir yükseköğretim kurumu 

bulunmamaktadır.  

3. Hizmet Pazarlaması Kavramı 

İlk defa 1700'lü yıllarda Fransız filozoflar tarafından, sistematik bir biçimde ele alınan hizmet 

kavramı tarımsal faaliyetlerin dışında kalan tüm faaliyetler olarak tanımlanmıştır. O dönemlerdeki üretim 
yapısı ve şartları göz önüne alındığında, bu tanım doğal karşılanmalıdır. Ancak günümüzde pek yeterli ve 

anlamlı olmadığı açıktır. (Norman, 1991: 20) 
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Amerikan Pazarlama Derneği'nin hizmetlere ilişkin tanımı şöyledir: “Hizmetler, soyut (elle 

tutulmayan, gözle görülmeyen anlamında) mallardır. En azından geniş ölçüde öyledir. Eğer tamamen 

soyut iseler, üreticiden kullanıcıya direkt olarak mübadele edilirler; taşınamazlar, depolanamazlar ve 

hemen hemen derhal bozulabilir niteliktedirler. Hizmet şeklindeki malların tanımlanması çoğunlukla 

zordur; çünkü meydana getirilmeleri, satın alınmaları ve tüketilmeleri eşzamanlıdır. Onlar, birbirinden 

ayrılmaz nitelikteki soyut unsurlardan oluşurlar; çoğu kez önemli bir biçimde tüketici katılımını kapsarlar 

ve mülkiyetin devredilmesi anlamında satılmazlar ve mülkiyet hakları yoktur.” (Pride vd., 1987: 87-88) 

“Hizmet, bir kimsenin diğer bir kimseye belirli bir fiyattan sunabileceği, genellikle soyut olan 

faaliyet veya yarardır ve herhangi bir şeyin mülkiyeti ile sonuçlanmaz.” (Kotler, 1994: 35) 

Hizmet pazarlaması ile ilgili yapılan tanımlamaların kesiştiği noktalar arasında en öne çıkan 

kavram soyutluktur. Hizmet pazarlamasını farklı kılan özelliklerden biri satın alındığı an tüketildiği için 
öncesindeki pazarlama çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması gerekliliğidir. 

3.1. Hizmetin Sınıflandırılması 

Günümüzde ekonominin hizmet sektöründe yoğunlaşmasıyla sunulan hizmetlerin pazarlaması 

kavramı da önem kazanmıştır. Hizmet sektörünün altındaki sektörler doğrultusunda da hizmetler 

sınıflandırılmakta ve her bir alt sektör için ayrı pazarlama kanalları ve yöntemleri geliştirilmektedir. 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin yaptığı hizmet kategorileri sınıflandırmasında 10 kategori yer 

almaktadır. Bunlar: (Grove vd, 1996:59) 

 “Sağlık hizmetleri 

 Finansal hizmetler 

 Profesyonel hizmetler (avukatlık, muhasebecilik, mimarlık gibi) 

 Konaklama, seyahat ve turizm hizmetleri 

 Spor, sanat ve eğlendirme hizmetleri 

 Kamusal, yarı kamusal, kar amacı gütmeyen hizmetler 

 Kanal, fiziksel dağıtım ve kiralama hizmetleri 

 Eğitim, araştırma hizmetleri 

 Telekomünikasyon hizmetleri ve 

 Kişisel ve bakım/onarım hizmetleridir.” 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin sınıflandırmasında her bir kategori birçok farklı hizmet sektörünü 

kapsamakta ve içermektedir. Örnek vermek gerekirse; mesleki hizmetler kategorisi; doktorlar, avukatlar, 

mimarlar, muhasebeciler gibi bir takım meslek sahipleri tarafından sağlanan spesifik hizmetleri 

içermektedir. (Eroğlu, 2004:81) 

Eğitim hizmetlerindeki sınıflandırma ise, 

 “İlk öğretim hizmetleri 

 Orta öğretim hizmetleri 

 Yükseköğretim hizmetleri 

 Yetişkin eğitimi. 

 Diğer eğitim hizmetleri olarak yapılmıştır.” (Dinçer, 2008:151 ) 

 

Eğitim hizmetleri kavramının altında yer alan yükseköğretim hizmetleri denildiğinde; bir 

üniversite için üst yönetim (rektör, rektör yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanı, 

anabilim dalı başkanı gibi), öğretim elemanları ve idari personel tarafından sağlanan tüm hizmetler akla 

gelmektedir. (Eroğlu, 2004:81)  

“Eğitim hizmetleri, hizmet sektörlerinin gelişimi çerçevesinde, kamu işletmelerinden daha ağırlıklı 

olarak özel işletmeler tarafından da sunulan hizmetler haline gelmiştir. Bu hizmetlerin özel işletmelerce 
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sunulmaya başlanması ve ayrıca genel olarak hizmet kullanıcılarının hizmet kalite beklentilerindeki artış, 

eğitim hizmetlerinin pazara sunulmasında gelişen pazarlama tekniklerinin gündeme gelmesine neden 

olmuştur. Eğitim hizmetleri kullanıcıları olarak öğrenciler ve onların aileleri, daha kaliteli eğitim aramaya 

başlamış ve bunun sonucunda ise, eğitim işletmeleri eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye 

çalışırken, bir yandan da kaliteli eğitim hizmetleri pazarlaması çabalarını arttırmışlardır. Sektörde artan 

rekabet ve yükselen beklentiler, işletmeleri bu şekilde davranmaya zorlamaktadır. Aksine hareket eden 

işletmelerin müşteri bulma ve ayakta kalma şansları azalmaktadır.” (Torlak, 2001: 399-400) 

Üniversiteler gibi kar amaçsız örgütler, değişik isimlerle de olsa çeşitli pazarlama uygulamaları 

içindeyseler de çoğu gerçek anlamda pazarlamaya yabancıdırlar. Bunların pazarlama faaliyetleri genelde 

eşgüdümsüz ve dağınıktır. Esasen, pazarlama diye başvurdukları da genelde tutundurma ile oda dağınık 

şekilde sınırlı kalmaktadır. Daha da önemlisi bu işleri yürütenlerin başka işleri ve görevleri vardır. 
Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin henüz koşullarının el vermemesi nedeniyle ayrı bir reklam dairesi 

yada reklam başkanlığı, şeflik yada müdürlüğü henüz yoktur. Rektörlüklere Halkla İlişkiler Bölümleri son 

zamanlarda kurulmaya başlanmıştır. Ancak bu bölüm halkla ilişkiler uzmanlarının elinde değildir. Buna 

karşılık Vakıf üniversiteleri 1995 -1996 yıllarından itibaren yoğun reklamlara başlamışlardır. Kuşkusuz 

bunlar aynı zamanda kar amacı da gütmektedirler. (Tek, 1999:438) 

“Bir okulda bulunan birimler ve bu birimlerde çalışan kişiler birbirlerine hizmet sunmaktadır. 

Örneğin, mali işler biriminde çalışanlar, maaş, ek ders, yolluk, satın alma gibi işlemleri yaparak hizmet 

sunarken bu birimde çalışanlar da diğer birimlerden, yerine getirmekle görevli olduğu hizmetleri 

yürütebilmek için mal, hizmet, bilgi ve belge almaktadır. Örneğin, mali işler birimi, evrak kayıt 

bürosundan, eğitim öğretim yapan bölümlerden, personel işlerinden bilgi ve belge: temizlik, ısınma, 

aydınlatma gibi hizmetleri de destek hizmetleri biriminden almaktadır. Dolayısıyla malı işler biriminde 
çalışanlar hem müşteri hem de müşteriye hizmet sunma konumundadır. Bu ilişki biçimi diğer birimlerde 

ve bölümlerde çalışanlar için de söz konusudur. İç müşteri tanımına göre bir yükseköğretim kurumunda 

bu ilişkileri öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi, öğretim üyelerinin birbiriyle ilişkileri, öğrenci-diğer 

çalışanlar ilişkisi, öğretim üyeleri- diğer çalışanlar ilişkisi, diğer çalışanların birbiriyle ilişkileri olarak ele 

almak mümkündür. Bu ilişkilerin sağlıklı olması aynı zamanda iyi işleyen bir iletişim sisteminin 

kurulması ve işletilmesiyle mümkündür.” (Tezcan, 1979: 273) 

Eğitim hizmetlerinin pazarlanma sürecinin tasarlanmas1ına ilişkin olarak küçük ölçekli 

üniversiteler için sıralanan kriterler şöyledir:5 (Kotler& Fox, 1995:111) 

 “Kurum tepeden destek görmelidir, mütevelli heyeti ve rektör, resmi bir planlama süreci isteyip 

istemediklerine karar vermeli, şayet istiyorlarsa desteklerini hangi yolla göstereceklerine de 

karar vermelidirler. 

 Uygun seçmenlerden oluşmuş temsilcilerin kurumda yer alması gerekmektedir. Fakülteye, 

yönetime, eğitim kadrosuna, öğrencilere, mütevellilere, mezunlara ve toplumdaki temsilcilere 

öncelik tanınmalıdır. 

 Sürecin amaçları belirlenmiş olmalıdır ve her birinin üzerinde fikir birliğine varılmış olmalıdır. 

 Bu süreç daha sonraki hizmetlerde kullanılabilecek sonuçlar yaratan belli basamaklar halinde 

tanınmalıdır. 

 Sürecin yalnızca fonksiyonel, politik ve coğrafik bir biçime dönüşmesine izin verilmemelirdir. 

 Süreç periyodik gereksinim değerlendirmeleri içermelidir. 

 Süreç, seçilen kişilere yer aldıkları her basamaktan sonra geri dönüş sunmalıdır. 

 Değerlendirme kriterleri ve teknikleri uygulamaya geçilmeden tanımlanmalıdır.” 

4. Plato Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tercihlerinde Etkili Olan Hizmet Pazarlaması 

Araçları Üzerine Bir Araştırma 

4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Önemi 

Bu araştırma, Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tercih kriterleri arasında hizmet 

pazarlamasının hangi araç ve unsurlarının etkili olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. 
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Araştırmanın kapsamını, Plato Meslek Yüksekokulu’nda okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır.  

Günümüzde, yükseköğretim kurumlarında pazarlama çalışmaları son derece önemli bir 

konumdadır. Özellikle tercih dönemleri öncesinde birçok yükseköğretim kurumunun yoğun pazarlama 

faaliyetleri gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Bu noktada da yapılan bu çalışmaların öğrenciler 

üzerinde etkisinin ölçümlenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin tercih kriterlerinde hangi 

faktörlerin önemli olduğunun ölçümlenmesi de yapılacak pazarlama çalışmalarının seyrinde nelerin ön 

plana çıkartılacağını ortaya koyacaktır. Bu çalışmada bu amaçtan hareket edilerek gerçekleştirilmiştir. 

4.2. Araştırmanın Varsayımları  

 Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tercihlerinde hizmet pazarlaması çalışmalarının etkili 
olduğu varsayılmıştır. 

 Öğrencilerin şeffaf bir şekilde tercihlerinde hangi unsurların etkili olduğunu açıklayacakları 

varsayılmıştır. 

4.3. Araştırmanın Hipotezi 

Hipotez: Hizmet pazarlaması çalışmaları Plato Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrencilerinin 

üzerinde etkili olmuştur. 

4.4. Araştırmanın Yöntemi 

4.4.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada niceliksel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yapılandırılmış bir 

görüşme formu tercih edilmiştir. Soruların tamamı kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilere anket 

çalışması yüzyüze uygulanmıştır. 

4.4.2. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi 

Araştırmanın ana kütlesi Plato Meslek Yüksekokulu olarak seçilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme 

yöntemiyle Plato Meslek Yüksekokulu’nda birinci ve ikinci öğretimde okuyan 1463 öğrenci arasından 

200 öğrenci belirlenmiştir. Evrende yer alan tüm öğrencilerin seçilme şansının eşit olması nedeniyle bu 

örneklem tekniği tercih edilmiştir. 

4.5. Bulunan Sonuçlar ve Değerlendirme 

4.5.1. AraştırmayaKatılan Öğrencilerin Demografik Yapısı 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 61,5’i kadın, yüzde 38,5’i ise erkektir. Öğrencilerin yüzde 

69’u birinci sınıf, yüzde 31’i ise ikinci sınıf öğrencisidir. Birinci öğretimde okuyan öğrencilerin sayısı 161 

iken, 39 öğrenci de ikinci öğretimde okumaktadır. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Genel Profili 

Değişkenler Gruplar Sayı (n) Yüzde(%) 

Cinsiyet Kadın 123 61,5 

Erkek 77 38,5 

Toplam 200 100,0 

Sınıf 1. Sınıf 138 69,0 

2. Sınıf 62 31,0 

Toplam 200 100,0 

Öğretim Şekli 1. Öğretim 161 80,5 

2. Öğretim 39 19,5 

Toplam 200 100,0 
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4.5.2. Öğrencilerin Tercihlerinde İletişim Çalışmalarının Önemi 

Tablo 2: Tercih Belirtme Maddelerinin Sayı Yüzde Dağılımı. 

Maddeler 

Cevapsız Hiç Etkilemedi 
Biraz Olumlu 

Etkiledi 

Çok Olumlu 

Etkiledi 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

M. Yüksekokulunun kuruluş yılı   142 71,0 52 26,0 6 3,0 

M. Yüksekokulunun kampüslerinin bulunduğu yerler 2 1,0 79 39,5 70 35,0 49 24,5 

M. Yüksekokulunun eğitim programlarının sayısı  3 1,5 81 40,5 77 38,5 39 19,5 

M. Yüksekokulunun kurucuları 3 1,5 104 52,0 69 34,5 24 12,0 

M. Yüksekokulunun akademik kadrosu   87 43,5 57 28,5 56 28,0 

M. Yüksekokulunun öğretim üyesi sayısı 2 1,0 104 52,0 62 31,0 32 16,0 

M. Yüksekokulunun fiziki koşulları 2 1,0 102 51,0 69 34,5 27 13,5 

Örgün öğretime alternatif olarak ikinci öğretim ve uzaktan 

öğretim modellerinin bulunması 
1 ,5 76 38,0 62 31,0 61 30,5 

Yükseköğretimle ilgili olarak imzalanan uluslararası protokoller 

(Edexcell programı vb.) 
  84 42,0 66 33,0 50 25,0 

M. Yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin katıldığı 

TV programları 
  105 52,5 70 35,0 25 12,5 

M. Yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin katıldığı 

radyo programları 
  111 55,5 65 32,5 24 12,0 

M. Yüksekokulu hakkında çıkan gazete haberleri 3 1,5 125 62,5 52 26,0 20 10,0 

M. Yüksekokulunun tercih döneminde gazetelere, verilen 

reklam ilanları 
  102 51,0 75 37,5 23 11,5 

M. Yüksekokulunun TV, radyo vb. ortamlardaki tanıtım amaçlı 

reklam faaliyetleri 
1 ,5 100 50,0 69 34,5 30 15,0 

M. Yüksekokulunun çağrı merkezi   133 66,5 46 23,0 21 10,5 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel 

faaliyetler 
  92 46,0 62 31,0 46 23,0 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu staj imkânları  1 ,5 69 34,5 64 32,0 66 33,0 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu iş olanakları   74 37,0 60 30,0 66 33,0 

M. Yüksekokulunun sosyal medya etkinlikleri   99 49,5 64 32,0 37 18,5 

M. Yüksekokulunun sizin okulunuzu ziyareti   136 68,0 36 18,0 28 14,0 

M. Yüksekokulunun sizin dershanenizi ziyareti   164 82,0 26 13,0 10 5,0 

Sizin M. Yüksekokulunu ziyaretiniz 1 ,5 98 49,0 58 29,0 43 21,5 

M. Yüksekokulunun sunduğu burs olanakları 1 ,5 42 21,0 57 28,5 100 50,0 

M. Yüksekokulunun sizin okulunuzda yapmış olduğu 

sponsorluk faaliyetleri 
3 1,5 143 71,5 33 16,5 21 10,5 

Tercih döneminde size verilen rehberlik hizmetleri 1 ,5 84 42,0 65 32,5 50 25,0 

M. Yüksekokulunun katıldığı eğitim fuarı   134 67,0 49 24,5 17 8,5 

Ailenin yönlendirmesi 1 ,5 98 49,0 66 33,0 35 17,5 

Arkadaş, öğretmen vb. tavsiyesi 1 ,5 90 45,0 62 31,0 47 23,5 

Meslek yüksekokulunun tercihinde pazarlama karmasının unsurlarının önemi araştırmada 

sorgulanmıştır. Bu kapsamda sorulan sorular arasında; meslek yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim 

üyelerinin katıldığı TV programlarının tercihte etkili olup olmadığı yer almaktadır. Verilen cevaplar 

incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 12,5’i için çok olumlu bir etkileyen olduğu, yüzde 35’i için biraz 
olumlu bir etkileyen olduğu, yüzde 52,5’i için ise hiç etkilemeyen bir faktör olduğu görülmektedir. 

Meslek yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin katıldığı radyo programlarının ise 

öğrencilerin yüzde 44,5’inin üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerin yüzde 12’si 

için çok olumlu bir etkileyen olurken, yüzde 32,5’i için biraz olumlu bir etkileyendir. Öğrencilerin yüzde 

55,5’i ise kendilerini hiç etkilemeyen bir faktör olduğunu ifade etmiştir. 

Meslek yüksekokuluyla ilgili çıkan gazete haberlerinin etkisinin ise sınırlı olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin yüzde 62,5’i tercihlerinde gazete haberlerinin etkili olmadığını söylemiştir. Yüzde 10’unu 

gazete haberleri çok olumlu etkilemişken, yüzde 26’sunu biraz olumlu etkilemiştir. 
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Haberlerin yanı sıra reklamların da etkisi araştırma kapsamında ölçümlenmiştir. Öğrencilerin 

yüzde 51’i üzerinde gazetelere verilen reklamların hiçbir etkisi olmazken, yüzde 37,5’i için biraz olumlu 

etkileyen, yüzde 11,5’i için ise çok olumlu etkileyendir.  

TV ve radyoya verilen reklamların etkisi ise yine benzer bir şekilde seyretmiştir. Öğrencilerin 

yüzde 51’i TV ve radyo reklamlarının kendilerini hiç etkilemediğini belirtirken, yüzde 15’i çok olumlu 

etkilediğini, yüzde 34,5’i ise biraz olumlu etkilediğini söylemiştir. 

Sponsorluk çalışmalarının da tercihte çok etkili bir faktör olmadığı araştırmayla tespit edilmiştir. 

Liselerinde meslek yüksekokulunun yaptığı sponsorluk çalışmalarının hiç etkili olmadığını söyleyenlerin 

oranı yüzde 71,5 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir. Öğrencilerin yüzde 10,5’i sponsorluk 

çalışmalarının çok olumlu bir etkileyen olduğunu söylerken, yüzde 16,5’i ise biraz olumlu bir etkileyen 

olduğunu ifade etmiştir. 

Günümüzde birçok kurum ve kuruluşun adapte olduğu ve etkin bir şekilde kullandığı sosyal 

medya çalışmalarının ise öğrencilerin üzerindeki etkisinin önem taşımaya başladığı gözlemlenmektedir. 

Öğrencilerin yüzde 18,5’i için sosyal medya çalışmaları çok olumlu bir etkileyen, yüzde 32’si için biraz 

olumlu bir etkileyendir. Yüzde 49,5’i için ise hiç etkilemeyen bir unsurdur. 

Meslek yüksekokulunun önemli bir iletişim aracı olan çağrı merkezinin ise öğrencilerin 

tercihlerinde çok etkili olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 66,5’i  çağrı merkezlerinden çok 

etkilenmemişken, yüzde10,5’i çok etkilenmiş, yüzde 23’ü biraz olumlu etkilenmiştir. 

Meslek yüksekokulu temsilcilerinin öğrencilerin okuluna ziyaret düzenlemesinin öğrencilerin 

tercihlerinde etkili olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 68’i ziyaretlerden hiç etkilenmemişken, 

yüzde 14’ü çok olumlu etkilenmiş, yüzde 18’i ise biraz olumlu etkilenmiştir. 

Meslek yüksekokulu temsilcilerinin öğrencilerin dershanelerine ziyaret düzenlemesinin de 
öğrencilerin tercihlerinde etkili olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 82’si ziyaretlerden 

etkilenmemişken, sadece yüzde 5’i çok olumlu etkilenmiş ve yüzde 13’ü ise biraz olumlu etkilenmiştir. 

Öğrencilerin meslek yüksekokuluna kendi yaptıkları ziyaretlerin ise tercihlerinde daha önemli bir 

etken olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 21,5’i ziyaretlerden çok olumlu etkilenmiş olduğunu 

söylerken, yüzde 29’unun biraz olumlu etkilendiğini, yüzde 49’unun ise hiç etkilenmediğini ifade 

etmiştir. 

Tercih döneminde verilen rehberlik hizmetleri ise öğrencilerin tercihlerinde önemli bir etkileyici 

olmuştur. Öğrencilerin yüzde 25’i için rehberlik hizmetleri çok olumlu bir etkileyenken, yüzde 32,5’i için 

biraz olumlu bir etkileyendir. Öğrencilerin yüzde 42’si ise rehberlik hizmetlerinden seçimleri sırasında hiç 

etkilenmemiştir. 

Eğitim fuarlarının da öğrencilerin tercihinde önemli bir etkileyen olmadığı görülmektedir. 
Öğrenciler tercihlerinde yüzde 67 oranında fuarların hiç etkili olmadığını belirtmiştir. Fuarlardan çok 

olumlu etkilendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,5 olurken, biraz olumlu etkilenenlerin oranı ise yüzde 

24,5 olmuştur.  

Çalışmada tercih belirlemek için sorulan 28 sorunun iç tutarlılık ve madde analizi yapılmış, 

sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.  Maddelerin içtutarlılık katsayısı 0,90 bulunmuştur. Soruların büyük 

çoğunluğunun madde-ölçek toplam puan korelasyonlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 3: Tercih Belirtme Maddeleri için Madde Analizi ve Güvenirlik Analizi Sonuçları. 

Maddeler 
Madde Çıktığında 

Ölçek Ortalaması 

Madde Çıktığında 

Ölçek Varyansı 

Madde-Ölçek Toplam 

Korelasyonu 

Madde Çıktığında 

Ölçek Alfa’sı 

M. Yüksekokulunun kuruluş yılı 45,40 118,089 ,262 ,903 

M. Yüksekokulunun kampüslerinin bulunduğu 

yerler 
44,89 114,022 ,388 ,902 

M. Yüksekokulunun eğitim programlarının 

sayısı 
44,96 113,088 ,464 ,900 

M. Yüksekokulunun kurucuları 45,15 115,501 ,346 ,902 

M. Yüksekokulunun akademik kadrosu 44,87 112,586 ,457 ,900 

M. Yüksekokulunun öğretim üyesi sayısı 45,10 113,534 ,448 ,900 

M. Yüksekokulunun fiziki koşulları 45,11 113,184 ,493 ,900 

Örgün öğretime alternatif olarak ikinci öğretim 

ve uzaktan öğretim modellerinin bulunması  
44,80 113,397 ,408 

 

901 
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Yükseköğretimle ilgili olarak imzalanan 

uluslararası protokoller (Edexcell programı vb.) 
44,89 112,303 ,495 ,900 

M. Yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim 

üyelerinin katıldığı TV programları 
45,12 111,740 ,616 ,897 

M. Yüksekokul yöneticilerinin ve öğretim 

üyelerinin katıldığı radyo programları 
45,15 111,465 ,638 ,897 

M. Yüksekokulu hakkında çıkan gazete 

haberleri 
45,27 112,811 ,549 ,899 

M. Yüksekokulunun tercih döneminde 

gazetelere, verilen reklam ilanları 
45,11 113,505 ,505 ,899 

M. Yüksekokulunun TV, radyo vb. 

ortamlardaki tanıtım amaçlı reklam faaliyetleri 
45,08 111,587 ,593 ,898 

M. Yüksekokulunun çağrı merkezi 45,28 114,341 ,454 ,900 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu 

sosyal ve kültürel faaliyetler 
44,95 109,339 ,681 ,896 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu staj 

imkânları 
44,74 111,118 ,543 ,899 

M. Yüksekokulunun öğrencilere sunduğu iş 

olanakları 
44,76 110,980 ,549 ,898 

M. Yüksekokulunun sosyal medya etkinlikleri 45,03 111,271 ,589 ,898 

M. Yüksekokulunun sizin okulunuzu ziyareti 45,26 114,231 ,424 ,901 

M. Yüksekokulunun sizin dershanenizi ziyareti 45,49 116,583 ,396 ,901 

Sizin M. Yüksekokulunu ziyaretiniz 45,00 113,709 ,409 ,901 

M. Yüksekokulunun sunduğu burs olanakları 44,44 113,734 ,404 ,901 

M. Yüksekokulunun sizin okulunuzda yapmış 

olduğu sponsorluk faaliyetleri 
45,36 113,718 ,490 ,900 

Tercih döneminde size verilen rehberlik 

hizmetleri 
44,90 112,517 ,475 ,900 

M. Yüksekokulunun katıldığı eğitim fuarı 45,30 113,437 ,548 ,899 

Ailenin yönlendirmesi 45,04 115,948 ,295 ,903 

Arkadaş, öğretmen vb. tavsiyesi 44,94 113,564 ,414 ,901 

 
Cronbach Alpha Soru Sayısı Kişi Sayısı 

0,90 28 200 

Çalışmanın sonraki aşamasında tercih belirlemek için sorulan 28 soruya verilen cevapların 

toplam puanları hesaplanmış ve aşağıda sunulan karşılaştırma grupları açısından bu toplam puan 

ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bağlantısız gruplar içi t-testi ile yapılan karşılaştırma sonuçları şu 

şekildedir. 

Tablo4: Toplam Puanının Cinsiyet Grupları Açısından Farklı Gruplar için t-Testi Analizi 

Karşılaştırma Sonuçları. 

Cinsiyet  n Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi p 

Kız 123 48,90 11,178 
3,765 176,445 0,000 

Erkek 77 43,22 9,854 

Kız ve erkek öğrencilerin tercih belirleme toplam puan oratalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık vardır; t(176,445)=3,765; p<0,001. Bu sonuca göre kız öğrencilerin ortalama puanı erkek 

öğrencilerin puan ortalamasından daha yüksektir ve kız öğrenciler, erkek öğrencilerden sorularda 
belirtilen seçeneklerden daha fazla şekilde olumlu etkilenmişlerdir. 

Tablo 5: Toplam Puanının Sınıf Grupları Açısından Farklı Gruplar için t-Testi Analizi 

Karşılaştırma Sonuçları. 

Sınıf n Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi p 

1. Sınıf 138 48,81 10,983 
4,178 198 0,000 

2. Sınıf 62 42,05 9,642 

 

1. Sınıf ve 2. sınıf öğrencilerin tercih belirleme toplam puan oratalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık vardır; t(198)=4,178; p<0,001. Bu sonuca göre 1. sınıf öğrencilerin ortalama 

puanı 2. sınıf öğrencilerin puan ortalamasından daha yüksektir ve 1. sınıf öğrencileri, 2. sınıf 

öğrencilerden sorularda belirtilen seçeneklerden daha fazla şekilde olumlu etkilenmişlerdir. 

Tablo 6: Toplam Puanının Öğretim Şekli Grupları Açısından Farklı Gruplar için t-Testi Analizi 

Karşılaştırma Sonuçları. 

Öğretim Şekli n Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi p 

1. Öğretim 161 46,19 11,083 
-1,382 198 0,169 

2. Öğretim 39 48,90 10,600 
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1. Öğrenim ve 2. öğrenim öğrencilerin tercih belirleme toplam puan oratalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur; t(198)=-1,382; p>0,05. Bu sonuca göre 1. öğrenim  

öğrencilerin ortalama puanı ile 2. sınıf öğrencilerin puan ortalaması farklı değildir. Yani 1. öğrenim 

öğrencileri ile 2. öğrenim öğrencileri sorularda belirtilen seçeneklerden aynı şekilde etkilenmişlerdir. 

4.5.3. Öğrencilerin Tercihlerinde Sunulan Olanakların Yeri 

Meslek yüksekokulunun sunduğu burs olanakları tercih edilme kriterleri olarak sorgulanan tüm 

değişkenler içinde en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada Plato Meslek Yüksekokulu’nun 

vakıf statüsünde olmasının önemli olduğuna dikkat çekilebilir. Öğrencilerin yüzde 50’si tercih sebebi 

olarak bursun çok olumlu bir etkileyen olduğunu belirtmiştir. Yüzde 28,5’i ise bursun biraz olumlu bir 

etkileyen olduğu ifade etmiştir. Öğrencilerin sadece yüzde 21’i bursun önemli olmadığını söylemiştir. 

Meslek yüksekokulunun sunduğu staj ve iş olanaklarının öğrencilerin tercihlerinde son derece 
önemli olduğu görülmektedir. Bu noktada öğrencilerin meslek yüksekokulu seçimlerinde gelecekleri için 

duydukları kaygının öne çıktığı belirtilebilir. Sunulan staj imkânlarının çok olumlu bir etkileyen olduğunu 

söyleyenlerin oranı yüzde 33 iken, biraz etkiledi diyenlerin oranı yüzde 32’dir. Hiç etkilemedi diyenlerin 

oranı ise yüzde 34,5’tir.  

Meslek yüksekokulunun sunduğu iş olanaklarının çok olumlu bir etkileyen olduğunu söyleyenlerin 

oranı yüzde 33, biraz olumlu etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30’dur. Yüzde 37 ise iş 

olanaklarının hiç etkilemediğini belirtmiştir. 

Meslek yüksekokulunun sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin tercih kriterindeki 

etkisi ise şöyle olmuştur; yüzde 23’ü için çok olumlu bir etkileyen, yüzde 31’i için biraz olumlu bir 

etkileyen, yüzde 46 için ise hiç etkilemeyen bir faktördür. 

4.5.4. Öğrencilerin Tercihlerinde Meslek Yüksekokulu’nun Fiziki Koşullarının Etkisi 

Öğrencilerin Plato Meslek Yüksekokulu’nu tercihinde kuruluş yılının önemli bir etken olmadığı 

görülmektedir. Çok olumlu bir etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 3, biraz olumlu etkiledi 

diyenlerin oranı ise yüzde 26’dır. Hiç etkilemedi diyenlerin oranı ise yüzde 71’dir. 

Meslek yüksekokullarının kampüslerinin bulunduğu yerlerin ise önemli bir etkileyici faktör olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 24,5’i kampüslerin bulunduğu yerlerin tercihlerinde çok olumlu bir 

etkileyen olduğunu belirtmiştir. Yüzde 35’i ise biraz olumlu etkilediğini aktarmıştır. Öğrencilerin yüzde 

39,5’i ise kampüslerin yerlerinin tercihlerinde etkili olmadığını söylemiştir. Öğrencilerin yüzde 59,5 gibi 

yüksek bir oranı kampüslerin yerlerinin önemli olduğunu belirtmiştir, bunda İstanbul’daki ulaşım 

sorununun ve maliyetinin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Meslek yüksekokulunun binası, sınıfları gibi fiziki koşullarının çok olumlu bir etkileyen olduğunu 

belirtenlerin oranı yüzde 13,5 iken, biraz olumlu etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 34,5’dir. 
Fiziki koşulların etkileyen olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51’dir. 

4.5.5. Öğrencilerin Tercihlerinde Akademik Kadro ve Programın Önemi 

Öğrencilerin meslek yüksekokulu tercihlerinde akademik kadronun önemli olduğu görülmektedir. 

Akademik kadronun çok olumlu bir etken olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken, biraz olumlu 

etkileyen olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 28,5’dir. Akademik kadrodan hiç etkilenmeyenlerin oranı 

ise yüzde 43,5’tir.  

Öğrencilerin yüzde 16’sı öğretim üyelerinin sayısının çok olumlu bir etkileyen olduğunu 

belirtirken, yüzde 31’i biraz olumlu bir etkileyen olduğunu söylemiştir. Öğretim üyelerinin sayısından 

yüzde 52 ise hiç etkilenmemiştir. 

Meslek yüksekokulunun kurucularının tercih kararlarında çok olumlu etkileyen olduğunu 

söyleyenlerin oranı yüzde 12 iken, biraz olumlu etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 

34,5’dir.  Yüzde 52 ise kurucuların hiç etkili olmadığını ifade etmiştir. 

Meslek yüksekokulundaki eğitim programlarının sayısının ise öğrencilerin tercihlerindeki etkisi 

şöyle şekillenmiştir; yüzde 19,5 çok olumlu etkiledi, yüzde 38,5 biraz olumlu etkiledi, yüzde 40,5 ise hiç 

etkilemedi. 

Meslek yüksekokulunda örgün öğretime alternatif olarak ikinci öğretim ve uzaktan öğretim 

modellerinin bulunması ise öğrencilerin tercihlerinde önemli etkileyen olduğu görülüyor. Çok olumlu 
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etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 30,5 olurken, yüzde 31 ise biraz etkilediğini belirtmiştir. 

Yüzde 38 ise hiç etkili olmadığını aktarmıştır. 

Yükseköğretimle ilgili olarak imzalanan uluslararası protokollerin (Edexcell programı vb.) 

etkisinin ise öğrencilerin tercihlerinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 25’i için 

söz konusu protokoller çok olumlu etkileyenken, yüzde 33’ü için biraz olumlu etkileyen, yüzde 42’si için 

ise hiç etkilemeyen rolündedir. 

4.5.6. Öğrencilerin Tercihlerinde Tavsiye Mekanizmasının Önemi 

Öğrencilerin meslek yüksekokulu seçimlerinde arkadaş ve öğretmen tavsiyesinin yüzde 55 

oranında etkili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 23,5’i arkadaş, öğretmen vb. kişilerin 

tavsiyesinin kendisi için çok olumlu bir etkileyen olduğunu söylerken, yüzde 31’i biraz olumlu bir 

etkileyen olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin yüzde 45 için ise tavsiye etkili olmamıştır. 

Ailelerinin yönlendirmesinin tercihlerinde etkili olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 51 

düzeyindedir. Ailelerin yönlendirmesinin çok olumlu bir etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 

17,5 olurken, biraz olumlu bir etkileyen olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33’tür. Yüzde 49 ise ailelerin 

yönlendirmesinin hiç etkili olmadığını belirtmiştir. 

5. Sonuç  

Günümüzde hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak hizmet pazarlaması da önem kazandı. 

Hizmet sektörünün en önemli alt sektörlerinden birinden olan eğitim sektöründe de rekabetin hız 

kazanması bu noktada pazarlamanın önemini ortaya çıkardı. Eğitim sektöründe özellikle yükseköğretim 

kurumlarının sayısının ülkemizde hızla artması da öğrenci çekmek için bu kurumlar arasında pazarlama 

odaklı rekabet çalışmalarını ön plana almıştır.  Eğitim hizmetlerinin pazarlaması da bu süreçte eğitim 

kurumlarının temel fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Eğitim pazarlamasına yönelik araçlar 
çeşitlenmiş ve kurumlar kaynak ayırmaya başlamıştır. Yükseköğretim kurumlarının güçlü yanlarını ortaya 

koyacak özellikler üzerinden pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi bu rekabet ortamında önemli bir 

avantaj unsuru olacaktır.   

Bu araştırmada evren Plato Meslek Yüksekokulu olarak belirlenmiştir. 2013-2014 akademik 

yılında, örgün olarak eğitim öğretim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın bulguları 

istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmanın temel amacı; eğitim hizmetleri pazarlamasında kullanılan araç ve yöntemlerin 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite tercihleri üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. 

Yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin meslek yüksekokulu tercihlerinde en 

önemli beş etken sırasıyla meslek yüksekokulunun sunduğu burs olanakları, öğrencilere sunduğu staj 

imkânları, sunulan iş imkânları, örgün öğretime alternatif olarak ikinci öğretim ve uzaktan öğretim 
modellerinin bulunması ve meslek yüksekokulunun kampüslerinin bulunduğu yerler olmuştur. 

Araştırma meslek yüksekokulundaki hem birinci hem de ikinci sınıf öğrencilerine yönelik 

uygulanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin meslek yüksekokulu tercihlerinde en önemli beş etken ise 

sırasıyla meslek yüksekokulunun sunduğu burs olanakları, öğrencilere sunduğu staj imkânları, sunulan iş 

imkânları, örgün öğretime alternatif olarak ikinci öğretim ve uzaktan öğretim modellerinin bulunması ve 

tercih döneminde verilen rehberlik hizmetleri olmuştur. 

İkinci sınıf öğrencilerinin ise tercihlerinde en önemli beş etkenin değişiklik gösterdiği 

gözlemlenmektedir. İlk iki sırada yine burs olanaklarıyla iş olanakları yer almaktadır. Ancak diğer üç 

tercih sebebi değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerinde en çok etkili olduğunu söyledikleri 

diğer alanlar akademik kadro, yükseköğretimle ilgili olarak imzalanan uluslararası protokoller ve sunulan 

staj imkânları olarak şekillenmektedir. Bunun nedeni olarak öğrencilerin zaman içerisinde ihtiyaçlarına 

cevap veren noktaları keşfetmeleri ve meslek yüksekokulunu daha iyi tanımaları şeklinde özetlenebilir. 

Eğitim hizmetleri pazarlamasının meslek yüksekokulu öğrencilerinin tercihlerine etkisi konulu 

araştırma çalışması aynı zamanda yapılacak pazarlama çalışmalarında hangi alanların ön plana 

çıkartılması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Meslek yüksekokullarının pazarlama çalışmalarında tercih 

edilecek araçlarda; yüksekokulun sunduğu burs, staj ve iş olanakları ön plana çıkartılmalıdır. Ön plana 

çıkartılacak diğer öncelikli alanlar arasında ise örgün öğretime alternatif olarak sunulan ikinci öğretim ve 

uzaktan öğretim modelleri, kampüslerin bulunduğu yerler, akademik kadro, yükseköğretimle ilgili olarak 

imzalanan uluslararası protokoller ve programların sayısı yer almaktadır. 
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Yapılan pazarlama çalışmalarında en etkili olan aracın ise tercih döneminde verilen rehberlik 

hizmetleri olduğu görülmektedir. Öğrencilerin meslek yüksekokulunu ziyareti sırasındaki dönemi de 

fırsata dönüştürmek büyük önem taşımaktadır; çünkü öğrencilerin bu sırada etkilendikleri 

gözlemlenmektedir.  

Bilgi teknolojileri çağında, gençlerin dijital medya kanallarını etkin ve aktif kullanmaları da sosyal 

medya üzerinden yapılan pazarlama çalışmalarının önemini artırmıştır. Yapılan araştırma sonuçları sosyal 

medya etkinliklerinin öğrencilerinin okul seçiminde önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Pazarlama çalışmalarında doğru içerik ve doğru kanal ile yapılan TV, radyo, gazete vb. 

ortamlardaki tanıtım amaçlı reklam faaliyetlerinin de önemli olduğu görülmektedir. TV ve radyonun 

gazeteye göre daha etkili olduğu da araştırmada ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır. Haber 

çalışmalarının ise reklamlara göre etki gücünün biraz daha düşük olduğu görülmektedir. 
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Özet 

 
Son yıllarda işletmeler tarafından çok sık tercih edilen bir yöntem olan mobil reklamlar,  

tutundurma amaçlı mesajların farklı uygulamalar ile doğrudan cep telefonlarına iletilmesi anlamına 
gelmektedir. Cep telefonu kullanımındaki hızlı artış bu yönteme olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu çalışmada, 

meslek yüksekokullarında  öğrenim gören öğrencilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında turizm 

bölümünde okuyan öğrencilere anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin mobil 

reklamlara yönelik tutumları ve demografik özelliklerine göre mobil reklamlar konusundaki algılamaları 

arasındaki farklılıklar belirlenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mobil reklam, MYO Öğrencileri. 

Alan Kodu: C1 

 

 

ATTITUDES OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ TOWARDS MOBILE 

ADVERTISING 

 
Abstract 

 
Mobile advertising, which means delivering promotion messages directly to mobile phones with 

different applications, has been the frequently preferred method by the enterprises in recent years. The 

rapid increase in the use of mobile phones has increased the interest in this method. In this research it is 

aimed to determine attitudes of vocational college students’ towards mobile advertising. Accordingly, a 

survey has been conducted on Aksaray University Vocational School students in the department of 

tourism. The research tesults  will be determined attitudes of vocational college students’ towards mobile 

advertising. Also, demographic characteristics of the participant will be determined on their perception 

of the differences between mobile advertising. 

 

Key Words: Mobile Advertising, Students of Vocational School. 

 
1. Giriş 

 Teknolojinin gelişmesiyle yaşadığımız dünya artık bilinmezleri olan bir yer olmaktan çıkmış ve 

herkesin her bilgiye çok kolay ulaşabildiği bir yer olmuştur. Teknoloji o kadar hızla ilerliyor ki çoğu 

zaman gelişmelere ayak uydurmakta güçlükler bile çekiyoruz. Ancak bu zorluğa rağmen insanoğlu buna 
da uyum sağlamayı başarmış ve hatta bu gelişmeleri, hayatını daha da kolaylaştırmak adına cep 

telefonları aracılığıyla mobil reklama dönüştürerek insanların bilgi edinme durumlarını daha basit ve daha 

yaygın bir duruma gelmesini sağlamıştır. Günümüzde artık neredeyse cep telefonsuz bir yaşam 

düşünülemez  hale gelmiş, sürekli gelişen ve değişen bir cep telefonu sektörü oluşmuş ve buna paralel 

olarak da mobil reklamcılık gelişme göstermiştir. Mobil reklamcılık ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tek bir 

kısa mesajla (sms) bile reklamlarını yapabilmekte ve kitle iletişim araçlarıyla ilgili oldukları kitleye 

rahatlıkla ulaşabilmektedirler. 

Günümüz pazarlama anlayışında işletmeler, reklam kampanyalarının artan yatırım maliyeti ve 

marka bağlılığı yaratmak için yeni yöntemler aramaktadır. Mobil kanallar yoluyla pazarlama anlayışı bu 

mailto:nesecullu@hotmail.com
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noktada önemli bir alternatiftir. Çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan firmaların son yıllarda pazarlama 

iletişiminde çok sık başvurdukları bir yöntem olan mobil reklamcılık, dünyadaki teknolojik gelişmelere 

paralel olarak ülkemizde de gelişme göstermeye devam etmektedir. Cep telefonları, pazarlamanın en 

etkili kitle iletişim araçlarından bir tanesi olmuştur. Mobil sektörün lider bir analisti olan Gerry Purdy, 21. 

yüzyılda en önemli reklam aracının yazılı basın ya da bilboardlar değil, cep telefonları olabileceğini ileri 

sürmüştür. Son yıllarda özellikle cep telefonu kullanma oranı en yüksek grup olan gençler ve üniversite 

öğrencileri; Procter&Gamble, Microsoft, ESPN, Disney, Coca-Cola, Sony Pictures ve McDonalds gibi 

lider firmaların uyguladıkları mobil reklamların hedefi haline gelmiştir (Hanley ve Becker, 2006: 67-68 

aktaran Şahin, Aytekin 2012). 

Mobil reklamcılığın, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyümede 

büyük bir ivme kazanacağı öngörülmektedir. Bu süre zarfında, % 2-3 civarında olan reklam bütçelerinde 
mobil reklamcılığa ayrılan payın kayda değer bir şekilde artacağı beklenmektedir (Herewead, 2011 

aktaran Şahin, Aytekin 2012).  Cep telefonu kullanımındaki artış pazarlamacıları cezbetmekte, onların 

mobil reklamlara giderek daha fazla yönelmelerinde etkili olmaktadır.  

2. Mobil Reklam Kavramı 

Kısa mesaj (SMS) ve MMS teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, markaların reklamlarını 

iletebilecekleri, zaman ve yer sınırlaması olmadan hedef kitleleriyle buluşabilecekleri yeni bir alan olarak 

mobil reklamcılık ortaya çıkmıştır. (Elden, 2009). 

Müşteriler her gün binlerce reklama maruz kalmaktadırlar. Bu reklamlar arasında yaratıcı olanlar 

tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Burada hem reklamın içeriği hem de gönderildiği kanalın yaratıcı 

olması gerekmektedir. 

Mobil pazarlama uygulamalarının en önemli unsurunu mobil reklamlar oluşturmaktadır. Mobil 
araçların bir reklam aracı olarak kullanılması, mobil reklamı kısaca tanımlayabilir. Pazarlama 

literatüründe mobil reklamlar temelde iki anlama sahiptir. Bunlardan ilki bir yerden bir yere taşınan 

reklamlardan ikincisi ise, mobil telefonlara gönderilen reklamlardır (Barutçu vd., 2009). Mobil reklam, 

reklam mesajlarının, mobil telefon gibi cihazlar vasıtasıyla iletilmesi olarak tanımlanabilir (Taşçı, 2010). 

Mobil reklam; cep telefonu kapasitesi olan cep bilgisayarları ve cep telefonlarından oluşan 

kablosuz medya yoluyla müşterilerini ve potansiyel müşterilerle interaktif iletişim kurma yoludur. 

Kablosuz, medya etkili ve ekonomik olarak kitle pazara ulaşabilen yeni bir medyadır. Hedef kitleyi her 

yerde her zaman etkileyebilme imkanı verir (Baş, 2009). 

Mobil reklamlar, firmaların tüketicilere ulaşmak için tercih etmeye başladığı yeni bir pazarlama 

kanalıdır ve genel olarak iki gruba ayrılabilir. Bunlar SMS reklam mesajları ve MMS reklam mesajlarıdır. 

SMS ve MMS reklamlara ek olarak, mobil kuponlar, mobil oyunlar, Bluetooth uygulamaları gibi değişik 
uygulamalar ile de mobil reklam kampanyaları oluşturulabilir (Eru,2013).  

Tüketicilerin reklamlara olan ilgisi, mobil araçlarla yapılan kampanyalarda diğer reklam 

mecralarında yapılan kampanyalardan daha yüksek olmaktadır. Dolayısıyla mobil reklamlara yönelik 

tüketici tutumları firmalar için oldukça önemlidir (Okazaki ve Taylor, 2008). Cep telefonu sahipliğinin 

yüksek olması, mesaj göndermenin düşük maliyeti, hız, birebir ulaşım özelliği, mobil pazarlamanın 

dolayısıyla mobil reklamların avantajları arasındadır. 

Tüketiciler ile işletmeler arasında hızlı, kolay, ucuz ve etkili bir iletişim sağlayabilmesi mobil 

pazarlama uygulamalarını cazip hale gelmesini sağlayan nedenler arasında sayılabilir. Yapılan 

araştırmalarda, mobil reklamların kişiselleştirilmiş reklam mesajları içermesi, onları geleneksel ve 

internet reklamlarına göre daha etkin hale getirmektedir. Geleneksel reklamlar ile karşılaştırıldığında, 

mobil reklamlar, tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun olma ve tüketiciler ile olan ilişkileri geliştirme 

bakımından da daha avantajlıdır (Xu, Liao ve Li, 2008). Mobil reklam, geleneksel medya ve internet 
üzerinden yapılan reklama göre birtakım üstünlüklere sahiptir. Mobil reklam yerelleştirilebilir, 

kişiselleştirilebilir ve etkileşimlidir (Taşçı, 2010).  

Mobil reklamlar, her bölgeye ayrı olarak yapılabilme imkanına sahiptir dolayısıyla, her kültürel 

bölgeye ayrı ayrı hitap edebilmek de işletmelere bir avantaj sağlamaktadır. Aynı şekilde, çok geniş 

kitlelere hitap edilmesi gerekmeyen bir takım kampanyalar olduğunda da, bu tür dar kapsamlı 

kampanyalar için mobil reklamların kişiselleştirilebilir olması firmalara büyük bir avantaj sağlamaktadır 

(Eru, 2013). 
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Mobil reklamların anında geri dönüş etkisine sahip olması ve karşılıklı etkileşim sağlaması, mobil 

reklamları diğer reklam mecralarından ayıran önemli bir diğer özelliktir. 

3. Mobil Reklamın Yararları 

 Mobil pazarlama ve mobil reklamlar, firmaların markalarını tüketicilerine daha çabuk ve daha 

doğrudan ulaştırabilmesine imkan sağlamıştır. Dolayısıyla tüketiciler ile firmalar arasındaki ilişki ve 

iletişim başarıya giden yolda önemli bir unsur haline gelmiştir. Firmalar, mobil reklamlar sayesinde 

müşterilerinin hangi mesaja nasıl tepki verdiğini ölçme imkanına kavuştuğu için daha sonra 

gönderecekleri mesajlarda hedef müşteriye özel, onun özelliklerine göre kişiselleştirilmiş mesajlar 

gönderebilir. Doğru zamanda, doğru mekanda ve doğru kişiye gönderilecek mesajlar, firmanın başarısını 

etkileyecektir (Eru,2013). 

 Tüketicilerin mobil cihazlarını, sürekli yanında taşıması, pazarlamacıların reklam faaliyetlerini 
bu alanda da gerçekleştirmesine zemin hazırlamıştır. Mobil reklamlar, pazarlama çalışmaları içinde 

markaların tüketicilerle doğrudan iletişim kurabilmesine ve markaların da tüketicileri dinleyebilmesine 

imkan tanımıştır. Firmalar mobil reklamlar sayesinde tüketicilere daha kolay ulaşmaya başlamıştır 

(Eru,2013). 

 Tüketicilerin alışverişten finansal işlemlere, haber takibinden haberleşmeye bir çok işlemi mobil 

cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri düşünüldüğünde, firmaların mobil reklam pazarında kendilerine bir 

yer edinmeleri gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Kullanıcıların coğrafi konumuna göre farklı mobil 

reklam kampanyaları hazırlayabilme olanağı ve lokasyon bazlı reklam kampanyaları düzenleyip 

tüketicileri mağazaların önünden geçerken alış veriş yapmaya özendirmeleri de mobil reklamların bir 

başka faydasını ortaya koymaktadır (www.reklam.com.tr, 2014). 

 Yapılan araştırmalarda mobil pazarlama uygulamalarının, çeşitli demografik grupların 
katılımlarının sağlanmasında etkin bir pazarlama yöntemi haline geldiği gözlenmiştir. Çeşitli teşvik ve 

ödül kampanyaları (bedava konuşma, kupon gibi) marka bağlılığının yaratılmasında kullanılmaktadır. 

Mobil pazarlama uygulamaları, interaktifliği sayesinde kişiselleştirilmiş bilgi veren eğlenceli bir mecra 

haline gelmiştir (Baş, 2009: 92). 

4. Araştırmanın Yöntemi 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Mobil kanalların son dönemlerde pazarlama seçeneği olarak kullanılmaya başlanması, konu 

üzerinde araştırma yapılmasını önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda günümüzde, özellikle cep 

telefonlarını, sadece basit bir iletişim aracı olarak görmemek gerekir. Artık mobil araçlar, tüketiciyle 

birebir iletişimin yaratılmasında en etkili seçeneklerden biri haline gelmiştir.  Araştırmanın amacı, meslek 

yüksekokullarında okuyan öğrencilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarının incelenmesidir.  

4.2. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın örneklemini Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında turizm bölümünde 

okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma Aralık-Şubat ayları arasında her bölümde dersin sorumlu 

öğretim görevlisi eşliğinde öğrencilere dağıtılarak gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan ders saatinde sınıfta 

bulunmayan ve okula kayıtlı olmasına rağmen devamsız olan öğrencilere uygulanamamıştır. Anket 

çalışması sonunda 197 anket toplanabilmiştir. Ankette toplam 26 soru vardır ve iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde Şahin ve Aytekin (2002) tarafından geliştirilen mobil reklama yönelik sorular 

ve ikinci bölümde öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili sorular yer almaktadır.  

5.  Araştırmanın Bulguları 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1‘de görülmektedir. 

Öğrencilerin cinsiyet açısından dağılımına bakıldığında, kız öğrencilerin (%41,6) erkek öğrencilerden 

(%58,4) az olduğu anlaşılmaktadır. 

Yaş dağılımları incelendiğinde 20 yaşında olan öğrenciler %29,4 ile fazla iken, en az 23 yaşında 

olan öğrenci bulunmaktadır. Bu durumda yaş aralığı 18-20 yaş arasında yoğunlaşmıştır denilebilir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Özellikler (N=197) Sayı Yüzde-% 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

82 
115 

41,6 
58,4 

Yaş 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 ve üzeri 

30 
43 
58 
28 
24 
6 
8 

15,2 
21,8 
29,4 
14,2 
12,2 
3,0 
4,0 

Aylık Harcama 0-200TL arası 

201-400TL arası 
401-600TL arası 
601-800TL arası 
801-1000TL arası 

33 

74 
62 
21 
15 

16,7 

37,5 
31,4 
10,7 
3,5 

Okudukları 

Okul 

Güzelyurt MYO. 
Ş.Koçhisar MYO. 
Aksaray MYO 

77 
72 
48 

39,1 
36,5 
24,4 

 Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin bir günde aldıkları mobil reklam mesajlarının 

dağılımı görülmektedir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin bir günde en çok 1-2 adet mesaj aldıkları 
görülmektedir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bir Günde Aldıkları Mobil Reklam Mesajlarının 

Dağılımı 

Bir Günde Alınan Mobil Reklam 

Mesajı Sayısı 

Sayı Yüzde % 

Hiç almam 18 9,1 

1-2 adet 94 47,7 

3-4 adet 34 17,3 

4’ten fazla 51 25,9 

Toplam 197 100 

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet bazında, bir günde cep telefonlarına gelen 

mobil reklamların dağılımı yer almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan hem kız hem de 
erkek öğrencilerin bir günde en çok 1-2 adet mobil reklam mesajı aldıkları görülmektedir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilere Gelen Mobil Reklamların Cinsiyet Bazında Dağılımı 

 

Adet 

Cinsiyet Toplam 

Kadın Erkek  

 Sayı % Sayı % Sayı % 

 

Mobil 

Reklam 

Mesajı Adeti 

Hiç almam 8 4,1 10 5,1 18 9,2 

1-2 adet 44 22,3 50 25,4 94 47,7 

2-4 adet 12 6,1 22 11,2 34 17,3 

4’ten fazla 18 9,1 33 16,8 51 25,9 

Toplam 82 41,6 115 58,4 197 100 

 Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil reklamlara yönelik tutumlarının ölçülmesi sonucunda 

elde edilen verilerin, faktör analizi ile hangi boyutlardan oluştuğu belirlenmiştir. Barlett test sonuçlarına 

göre (p<0,05) verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

sonuçlarının 1’e yakın olması (0,85) örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda çalışmada kullanılan veri toplama aracında mobil reklamın alt 

boyutlarından oluşan 5 faktörü (eğlendirme, sinirlendirme, bilgilendirme, güvenilirlik, kişiselleştirme) 

ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Faktör Analizi Sonuçları (N=197)  

Faktörler Faktör Yükleri 

Faktör 1: Eğlendirme  

Mobil reklamları okumak zevklidir.  ,795 

Mobil reklamlar heyecan vericidir.  ,795 

Mobil reklamları eğlenceli bulurum.  ,751 

Mobil reklamlar genellikle insanları güldürür.  ,735 

Mobil reklamları almak hoşuma gider.  ,729 

Mobil reklamların içeriği diğer medya araçlarıyla sunulan reklamların içeriğinden daha 
ilginçtir.  

,570 

Faktör 2: Sinirlendirme  

Mobil reklamların içeriği genellikle sinir bozucudur.  ,792 

Mobil reklamlar aldatıcıdır.  ,787 

Mobil reklamlar beni rahatsız eder.  ,786 

Mobil reklamlara çok fazla maruz kalınmaktadır.  ,719 

Mobil reklamlar insanın kafasını karıştırır. ,679 

Mobil reklamlar insanı bezdirir.  ,676 

Faktör 3: Bilgilendirme  

Mobil reklamlar piyasaya çıkan en son ürünler hakkında bilgi verir.  ,884 

Mobil reklamlar özel ürün fiyatlarıyla ilgili bilgi almamı sağlar.  ,750 

Mobil reklam ürünle ilgili bilgiye hemen erişmemi sağlar.  ,589 

Mobil reklamlar ihtiyacım olan bilgiyi sağlamaktadır.  ,573 

Mobil reklamlar ürünler hakkında güncel bilgi sağlayan iyi bir kaynaktır.  ,559 

Mobil reklamlar moda hakkında bilgi verir.  ,510 

Faktör 4: Güvenilirlik  

Mobil reklamlar tarafsızdır.  ,801 

Mobil reklamlara güvenirim. ,778 

Mobil reklamlar inandırıcıdır.  ,674 

Mobil reklamları ürün ve hizmet satın almada bir referans olarak alırım.  ,530 

Faktör 5: Kişiselleştirme  

Mobil reklam kişisel olarak bana gönderilmişse ilgimi çeker.  ,834 

İsmim geçen mobil reklamları güvenilir bulurum.  ,674 

İsmim geçen mobil reklam mesajlarını daha çok okurum.  ,664 

Mobil reklam kişisel olarak bana gönderilmişse ürünü satın alırım.  ,587 

Anket formunda kullanılan ölçeklerin güvenirliliği, ölçeklerin geneline ve alt boyutlarına ilişkin 
Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanarak ölçülmüştür. Nunnally (1978: 245), 0,70 ve üzerindeki bir 

Alpha değerinin ölçeğin güvenirliği açısından yeterli olduğunu vurgulamaktadır.  Cronbach Alfa katsayı 

değeri 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değişen bir sayısal değer olup bu değer 1'e yaklaştıkça ölçeğin 

güvenirliğinin yüksek olduğu kabul edilir (Kurtuluş, 2010: 184). Bir ölçeğin güvenilir olarak kabul 

edilebilmesi için genellikle bu katsayının 0.70 ve daha büyük olması gerekmektedir. Bu çalışmada 

kullanılan mobil pazarlama ölçeğinin geneline ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,84’tür. Tablo 5’te ölçek 

boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha değerleri verilmektedir.  

Tablo 5. Araştırma İle İlgili Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

Mobil Reklam 26 0,84 

Eğlendirme 6 0,86 

Sinirlendirme 6 0,84 

Bilgilendirme 6 0,77 

Güvenilirlik 5 0,82 

Kişiselleştirme 3 0,73 
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Tablo 5’te görüldüğü üzere araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayısının yüksek ve 

tatmin edici düzeyde (α>0.70) olduğu gözlenmektedir. Mobil reklam ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 

hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayılarına bakıldığında; eğlendirmenin (0,86), sinirlendirmenin (0,84), 

bilgilendirmenin (0,77), güvenilirliğin (0,82) ve kişiselleştirmenin (0,73) olduğu görülmektedir.  

Tablo 6’da mobil reklamcılık ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.  

Tablo 6. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerle İlgili Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar Soru Sayısı Aritmetik Ortalama Standart Sapma 

Mobil Reklam 26 2,79 0,57 

Eğlendirme 6 2,48 0,98 

Sinirlendirme 6 3,35 0,97 

Bilgilendirme 6 2,95 0,87 

Güvenilirlik 5 2,38 0,93 

Kişiselleştirme 3 2,64 1,09 

Tablo 6 incelendiğinde Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil reklama yönelik tutumlarının 

olumsuz olduğu görülmektedir (2,79). Tablo incelendiğinde en yüksek ortalamaya bilgilendirme 

boyutunun sahip olduğu görülmektedir (2,95). Öğrenciler mobil reklamların eğlendirici olmadığını 

düşünmektedirler (2,48). Ayrıca yapılan analiz sonucuna göre araştırmaya katılan öğrenciler mobil 

reklamların güvenilir olmadığını düşünmektedirler. 

6. Sonuç ve Öneriler 

 Mobil reklamların işletmeler tarafından daha sık kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, 

tüketicilerin bu tür reklamlara karşı tutumlarını tespit etmeye yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Bu 

çalışma kapsamında, Aksaray Üniversitesinde Meslek Yüksekokullarında turizm bölümünde okuyan 

öğrencilerin mobil reklamlara karşı tutumları ölçülmeye çalışılmıştır.  

 Yapılan anket çalışmasından elde edilen veri setine uygulanan faktör analizi sonucunda; mobil 

reklamlara ilişkin 5 faktör (bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik, kişiselleştirme ve sinirlendirme) 

gruplanmıştır. 

Anket formu kullanılarak gerçekleştirilen saha araştırması sonucunda çarpıcı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 70’inden fazlası mobil reklamları ürünler hakkında 

güncel bilgiler sağlayan iyi bir kaynak olarak görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 80’i mobil 

reklamlara güvenmemekte ve bu reklamların yeterince tarafsız olmadığını düşünmektedir. Kişinin isminin 

geçtiği mobil reklamlar katılımcıların ilgisini çekmekte ve daha çok okunmaktadır. Buna göre; mobil 

reklamların kişiselleştirilerek kişiye özel reklam mesajlarının gönderilmesi tüketicinin ilgisini çekmekte, 

silinmeden okunma ihtimalini arttırmaktadır.  

Genel olarak, öğrencilerin mobil reklamları güvenilir bulmadığı ortadadır. Bu noktada, 

işletmelerin hem bu güven sorununu çözmek, hem de bu tür reklamların etkinliğini arttırmak için çaba 
göstermeleri gerekmektedir. Çünkü bu tür sorunlar mobil reklamların başarısını olumsuz yönde 

etkileyebilecek ve firmanın imajını zedeleyebilecektir.  

 Diğer çarpıcı bir sonuç ise mobil reklamların cep telefonu kullanıcılarını sinirlendirme özelliği 

ile ilgili olarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin  % 50’sinden fazlasının mobil reklamlara 

çok fazla maruz kalındığını ve bu tür reklamların kendilerini bezdirdiğini düşünmeleri önemli bir 

sonuçtur. Bu durum, işletmelerin mobil reklam mesajlarını gönderirken hedef müşterilerini özensizce 

seçtiklerini ve yeterince titiz davranmadıklarını göstermektedir.  

Bu çalışma Aksaray Üniversitesi bünyesinde Turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. İleriki çalışmalarda üniversitenin diğer öğrencileri ile bu çalışma yapılarak 

karşılaştırma yapabilmek mümkündür. Çalışmadan çıkan sonuçlar mobil reklamları kullanarak hedef 

pazara ulaşmak isteyen yöneticilere ve uygulamacılara alternatif çözümler sunabilecektir.  
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Özet 

Suç bir toplumda sadece bir kurum tarafından çözülebilecek bir problem değildir. Bu yüzden suçla 
mücadelede güvenlik görevlilerinin tek başına başarılı olabilmeleri mümkün değildir. Suçla mücadelede 

halkla ilişkilerle toplumun desteğini almak son derece önemlidir. Nitel olan bu çalışmamızda Mustafa 

Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı öğrencilerinin 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine bakışı incelenecektir. 2013-2014 güz döneminde Toplum Destekli 

Güvenlik Hizmetleri dersini alan yirmi sekiz öğrenciden akademik başarı notu en yüksek olan ortanca 

olan ve en düşük olan üçer öğrenci, toplam dokuz öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

veriler toplanmış veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri, Özel Güvenlik, Halkla İlişkiler 

Alan Kodu: C3       

 

COMMUNITY-SUPPORTED SECURITY SERVICES FROM THE 

VIEWPOINT OF PRIVATE SECURITY AND PROTECTION PROGRAM 

STUDENTS 

Abstract 

Crime is a problem that cannot be solved by only one corporation in a society. Therefore, it is not 

possible for security officers who fight crime to be successful alone. Public relations and receiving public 

support in fight against crime is of utmost importance. In the present qualitative study, Mustafa Kemal 

University Private Security and Protection Program students’ outlook on community-supported security 

services were examined. The sample was chosen from among 28 students taking 2013-2014 Academic 

Year Fall Term Community-Supported Security Services course. A semi-structured interview was 

conducted to 3 students with the highest academic achievement, 3 with moderate level academic 
achievement and 3 with lowest academic achievement (9 students in total). The data were analyzed 

through descriptive analysis technique. 

Key words: Community-Supported Security Services, Private Security, Public Relations 

1-Giriş 

Çağımızın en önemli özelliklerinden biride bilginin sürekli değişmesi ve bilgiye çok kısa zamanda 

ve farklı seçeneklerle ulaşılabilmesidir. Bu yüzden bu çağa bilgi çağı topluma da bilgi toplumu 

denmektedir. Bu gelişmeler toplumsal yapıda bazı değişikleri, farklılıkları ve sorunları beraberinde 

getirmiştir. Toplumsal sorunların ve toplumsal olayların çözümünde de yeni yaklaşımlar benimsenmiş 

olup, bu yaklaşımlardan biri de halkla ilişkilerdir.  
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Toplumun ve o toplumda yaşayan bireylerin her türlü suça karşı korunması, temel haklarının 

korunması, bu haklarını kullanabileceği bir ortamın oluşturulması ve buna aykırı davrananların 

yakalanarak yasal işleme tabi tutulması için gerekli önlemlerin alınması anlamına gelen “güvenlik” 

devletin vatandaşlarına sunduğu önemli ve vazgeçilmez bir hizmettir (Aydın, 2002:124). Bütün canlı 

varlıklar güvenlik iç güdüsü ve donanımı ile dünyaya gelirler. Her canlının kendine göre bir savunma 

sistemi, silahı ve donanımı vardır. Dünyaya savunmasız ve silahsız gelen tek varlık insandır. İnsanoğlu 

güvenliğini sağlamanın yolunu hem cinsleriyle bir arada toplu halde yaşamada bulmuştur (Fındıklı, 

1997:4) 

Devlet güvenlik hizmetini genel kolluk (polis, jandarma ve sahil güvenlik) vasıtasıyla 

sunmaktadır. Fakat nüfusun hızlı artması, suç sayısı ve çeşidinde ki artışa bağlı olarak genel kolluğun 

yanında özel güvenliğe ihtiyaç duyulmaktadır. (Dalda,2009:14-15)’ e göre özel güvenlik, “kanuna uygun 
şirketler ile güvenlik birimlerinin, belirli bir alandaki güvenlik hizmetlerinin belirli bir süre içinde ve 

kanunla verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirilmesidir.” 

Suç sosyal bir olgudur suçun sebeplerini irdelemeden sadece suçu önlemeye çalışmak her zaman 

olası sonuç vermeyecektir (Bahar, 1997:2). Suçların temel sebepleri arasında ekonomik, sosyal, siyasal ve 

kültürel problemler vardır bu yüzden suçla mücadele de polisiye yöntemler tek başına yeterli değildir, 

polisiye yöntemlerin yanı sıra sosyal çözümler gerekir (Karatepe, 2004:259). Günümüzde suç ve 

suçlularla mücadele de klasik polisiye tedbirleri yani reaktif güvenlik hizmetlerinin yeterli olmadığı 

görülmüştür. Bunun yerine suç ortaya çıkmadan toplumla işbirliğine geçerek toplumun desteği ile 

suçların işlenmesinde etkili olan unsurları ortadan kaldırmayı hedefleyen proaktif güvenlik hizmetleri 

benimsenmiştir. 

Toplumsal yapıdaki işleyiş de değişme ve beklentilerin artması toplumla yakın bir ilişki içerisinde 
olan ve güvenliğin tesis edilmesinde birinci derecede sorumlu olan güvenlik güçlerinin rolünün de olumlu 

ölçüde değişmesine neden olmuştur (Semiz ve Gökçe, 1999:4). İnsan haklarının ve demokrasinin iyice 

önem kazanmaya başladığı milletlerarası, ulusal ve toplumsal kontrol mekanizmalarının öne çıktığı 

günümüzde, hem hukuksal hem de yönetim tekniği açısından yönetimin, halkın dilek ve isteklerini 

öğrenmesi ve kendi yaptıkları hizmetler hakkında halka bilgi vermesi gibi çift yönlü bir iletişim ve 

etkileşim sürecini ortaya koyma ihtiyacı çıkmaktadır (Derdiman, 2006:31). İnsanların desteğini almadan 

polisin özellikle günümüzün karmaşık toplum yaşamında suç ve suçluyla mücadele ve toplum düzenini 

sağlama görevini sadece polisiye önlemlerle yerine getirebilmesin mümkün olmadığı görülmüştür 

(Yılmaz ve Demirci, 2004:86). 

Güvenlik görevlilerinin suç oluştuktan sonra gereğini yapma görevlerinin yanı sıra suçun 

oluşmasını engelleme görevi de vardır ve günümüzde bu prensip daha çok benimsenmektedir. Suç 
meydana geldiğinde vatandaş hem madden hem manen zarar görecektir. Fakat güvenlik güçleri devriye 

hizmetleri, bilgilendirme faaliyetleri ve toplumla iletişim haline geçip toplumun desteği ile daha suç 

oluşmadan engelleme başarısına sahip olabilirler. İçinde yaşadığımız yüzyılda güvenlik görevlilerinin 

başarısı suçluları yakalamada gösterdikleri başarıdan ziyade etkili bir halkla ilişkiler sayesinde suçu 

önlemede halktan aldıkları yardım ve desteğin oranı ile ölçülmektedir (Doğan ve Bağış, 2011:208). 

Güvenlik güçlerinin suç ortaya çıkmadan önce yürüttükleri önleyici güvenlik hizmetleri için bilgi toplama 

yani halkla bağlantı kurması zorunludur. Aynı şekilde suç ortaya çıktıktan sonrada suçun aydınlatılması 

için bilgilenme ve halkla ilişkilere duyulan ihtiyaç ortadadır (Derdiman, 2006:34). Ayrıca halkla ilişkiler 

suçu azaltıcı sebepler arasında sayılmaktadır (EGM, 1997:19). 

Toplum destekli güvenlik hizmetlerinin üç temel amacı vardır; 

1-Vatandaşlarla daha iyi bir iletişim kurmak, 

2-Suçtan mağdur olma korkusunu en aza indirmek, 
3-Suç oranlarını azaltmaktır (Bahar, 1998:28). 

Toplum destekli güvenliğin ana felsefesi, ortaya konan güvenlik hizmetlerinin müşterisi olan 

vatandaşlarla etkili bir iletişim aracılığı ile sürekli ilişki kurabilmektedir (Bozkurt, 2011:7). Suç korkusu, 

bir kişinin suç ile ilgili olarak ilişki kurduğu sembollere karşı geliştirmiş olduğu duygusal bir tepki ve 

endişe durumudur (Ferraro, 1995:23).Suç korkusu o toplumda yaşayan insanların hem huzuru, hem 

mutluluğunu ve hem de psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir. Toplum destekli güvenlik hizmetleri 

klasik polislik uygulamalarındaki suç meydana geldikten sonra yapılan devriye ve soruşturma 

uygulamalarının terk edilerek problem çözme odaklılığına dönüşmedir. Problem odaklı polisiye tedbirler 

analitik bir suç azaltma metodudur. Polisiye yardımlara gereklilik duyulmasını gerektiren hallerde suçun 

ardındaki nedenler ile çözüm yollarının bulunmasının önemini vurgular (Skogan, 2005:76-77). 
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Toplum desteğini alarak uygulanan yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanması ile toplum ve 

güvenlik güçleri arasındaki ilişki, güven, ortaklık, bilgi paylaşımı, işbirliği, destek ve karşılıklı saygının 

artacağı ve sosyal entegrasyonun sağlanacağı öngörülmüştür. Ayrıca, bu uygulamalar sayesinde aile, 

okul, dini mekân, iş ortamı, eşler, komşular vb. gibi gayri resmi unsurların daha düzenli işler hale 

geleceği ve böylece suçun azalacağı varsayılmıştır (Bayley ve Shearing, 1996:600).  

Güvenlik alanında görev yapacak olan ve iki yıl özel güvenlik eğitimi alan Özel Güvenlik ve 

Koruma Programı öğrencilerinin görevleri sırasında sürekli karşı karşıya kalacakları halkla iyi ilişkiler 

kurup desteğini alabilmeleri günümüz kolluk hizmetlerinde son derece önemlidir. Bu sebeple 

çalışmamızda öğrencilerin Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine bakışı ele alınmıştır. 

2-Materyal  Yöntem 

2.1-Araştırma Yöntemi 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılmıştır. 

2.2-Örneklem 

Çalışma grubunu Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulunda 2013 -2014 güz 

yarıyılında Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri dersini alan yirmi sekiz öğrenciden akademik başarısı 

en yüksek üç, ortanca üç ve en alt üç olmak üzere toplam dokuz öğrenci oluşturmaktadır. 

2.3-Veri Toplama Araçları 

Çalışmada bir genel araştırma sorusu ve dört alt araştırma sorusu ile veriler toplanmıştır. Sorular 

kolay, anlaşılır ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır.   

2.4-Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analiz üç aşamada yapılmıştır. Birinci 

aşamada veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuş veriler dört alt araştırma sorusu altında 
sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise veriler belirlenen dört başlığa göre okuyup sınıflandırılmıştır. 

Üçüncü aşamada sınıflandırılan veriler tanımlanıp yorumlanmıştır. 

3-Bulgular 

Araştırmada dört alt problem çerçevesinde yürütülen bulgular şöyledir; 

Tablo 1: Öğrencilerin alt araştırma sorularına göre verdikleri cevapların sınıflandırılması  

Alt Araştırma Soruları Öğrenci Cevapları 

 

Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri nedir? 

*Halkla İletişime Geçmek 

*Halka Danışmak ve Diyalog Kurmak 
*Halkın Katılımını Sağlamak 

 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerinin Amaçları 
Nelerdir? 

*Güvenlik Hizmetlerine Herkesin Katılımını 
Sağlamak 
*Suç Sayısını ve Suç Korkusunu Azaltmak 
*Halkı Bilgilendirmek ve Yardımlarını Alabilmek 
*Toplumun Huzurunu Sağlamak 

*Halkın Güvenini Kazanabilmek  

 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine Vatandaşların 
Katılımı Nasıl Sağlanır? 
 

*Vatandaşların Özel Günlerine (Düğün, Cenaze, 
Sünnet, Festival vb.) Katılarak 
*Bilgilendirme Toplantıları Yapılarak 
*Görev Yapılan Yerlerin Değerlerini İçselleştirerek 
*Vatandaşların Beklentilerine Uygun Güvenlik 
Hizmeti Sunarak 

 
 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Sunan 
Personelin Özellikleri Nelerdir? 
 

*Davranışlarıyla Topluma Örnek Olmalı 
*Özbakım ve Diksiyonu Uygun Olmalı 
*Güleryüzlü ve Hoşgörülü Olmalı 
*Empati Yapabilmeli 
*Sıcakkanlı, İşini Severek Yapan Biri Olmalı 
*Toplumun Her Kesimi ile Diyalog Kurabilmeli 
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Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri nedir? 

Tablo 2: Birinci alt araştırma sorusu ve öğrencilerin verdikleri cevapların sınıflandırılması 

1.Alt Araştırma Sorusu Öğrenci Cevaplarının Sınıflandırılması 

 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri nedir? 

*Halkla İletişime Geçmek 
 
*Halka Danışmak ve Diyalog Kurmak 
 
*Halkın Katılımını Sağlamak 

 

Halkla İletişime Geçmek; 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Halkla iletişime geçerek beraber hareket edip onlardan bilgi 

alarak yapılan güvenlik hizmetidir.” 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Kollukların halkla yardımlaşarak ve iletişime geçerek 
yürüttükleri güvenlik hizmetleridir” 

Halka Danışmak ve Diyalog Kurmak; 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Toplumdaki problemleri o toplumun içindeki bireylere 

danışarak ve diyalog kurarak kısaca toplumun tamamen içinde bulunarak problemleri tespit ederek 

çözmektir.”  

Halkın Katılımını Sağlamak  

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Güvenliği sağlarken toplumun yani halkında buna 

katılımının sağlanmasıdır. Yani halkla güvenlik güçlerinin birlikte hareket etmesidir. ” 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Toplumun ihtiyaç ve kültürüne uygun koşulları belirleyerek 

toplumla iç içe onların katılımını sağlayarak yapılan hizmetlerdir” 

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti; “Güvenlik hizmetlerine herkesin katılımı ile suç oluşmadan 

harekete geçerek suçu oluşturan unsurları ortadan kaldırmaktır” 

Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerinin Amaçları Nelerdir?  

Tablo 3: İkinci alt araştırma sorusu ve öğrencilerin verdikleri cevapların sınıflandırılması 

2.Alt Araştırma Sorusu Öğrenci Cevaplarının Sınıflandırılması 

 

 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerinin Amaçları 
Nelerdir? 

*Güvenlik Hizmetlerine Herkesin Katılımını Sağlamak 

 
*Suç Sayısını ve Suç Korkusunu Azaltmak 
 
*Halkı Bilgilendirmek ve Yardımlarını Alabilmek 
 
*Toplumun Huzurunu Sağlamak 
 
*Halkın Güvenini Kazanabilmek  

Güvenlik Hizmetlerine Herkesin Katılımını Sağlamak; 

 “Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine herkesin katılımını sağlayarak sağlam bir şekilde 

yürütmek” 

Suç Sayısını ve Suç Korkusunu Azaltmak; 

“Suçların sayısal olarak azaltmak ve suç korkusunu azaltarak Devlete ve kurumlarına güvenini 

sağlamak” 

“Suç korkusunu azaltmak ve güvenlik güçlerine güvenmelerini sağlamak” 

“Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerinin amacı, toplumda oluşabilecek suçları en aza 
indirebilmek” 
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 Halkı Bilgilendirmek ve Yardımlarını Alabilmek; 

“Toplumun desteğini almak, halkın desteğini sağlamak bir toplumda suç işleme potansiyelini 

azaltacaktır.” 

“Halkı bilgilendirerek yardımlarını sağlamak” 

Toplumun Huzurunu Sağlamak; 

“Toplumda huzuru sağlamak” 

“Vatandaşa güven ve huzur ortamı oluşturmak” 

Halkın Güvenini Kazanabilmek; 

“Topluma Güvenirlik hissi verebilmek” 

“Vatandaşların sorunlarında yanında yer alarak güven hissi aşılamak” 

“Toplumun güvenini ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine bakış açısını genişletmek” 
 

Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine Vatandaşların Katılımı Nasıl Sağlanır? 

Tablo 4: Üçüncü alt araştırma sorusu ve öğrencilerin verdikleri cevapların sınıflandırılması 

3.Alt Araştırma Sorusu Öğrenci Cevaplarının Sınıflandırılması 

 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine 

Vatandaşların Katılımı Nasıl Sağlanır? 

*Vatandaşların Özel Günlerine (Düğün, Cenaze, Sünnet, 
Festival vb.) Katılarak 
 

*Bilgilendirme Toplantıları Yapılarak 
*Görev Yapılan Yerlerin Değerlerini İçselleştirerek 
 
*Vatandaşların Beklentilerine Uygun Güvenlik Hizmeti 
Sunarak 

Vatandaşların Özel Günlerine (Düğün, Cenaze, Sünnet, Festival vb.) Katılarak; 

“Toplumda bireylerce veya sivil oluşumcularca düzenlenen etkinliklere katılarak” 

“Kolluk görevlileri özel günlerde düğün, konuşma, cenaze v.b etkinlik gibi şeylere katılmak” 

“Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerine vatandaşın katılımını toplumun içine girerek yani 

düğünlerde cenazelerde toplumun içine girerek sağlayabilir” 

Bilgilendirme Toplantıları Yapılarak; 

“Vatandaşlarla bağlantı halinde olup onların bilgilerinin toplum destekli güvenlik hizmetleri için 

önemli olduğunu hissettirerek” 

“Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenleyerek halkımızı bilgilendirmeliyiz” 

“Bu konuda en büyük sorumluluk devriye görevlilerine düşer. Halkla iç içe olarak konuşulup ilişki 

kurularak” 

“Vatandaşlar bilgilendirilir, bulundukları yerlerdeki yapılan suçlar göz önünde bulundurulur halk 

bilinçlendirilir” 

“Ev ev dolaşarak bireylerle bire bir konuşarak bilgilenmeleri sağlanabilir” 

Görev Yaptığımız Yerlerin Değerlerini İçselleştirerek; 

“Öncelikle vatandaşın katılımını sağlamak için bulunduğumuz yörenin değerlerini ve yaşam 

tarzını bilmek zorundayız. Böylelikle insanlarla daha iyi iletişim kurabilir onları daha iyi anlarız ve 

çözümü de ona göre planlarız” 

Vatandaşların Beklentilerine Uygun Güvenlik Hizmeti Sunarak; 

“Vatandaşların istekleri algılanmalı vatandaş ne istiyor gibi şeyleri dikkate almak gerekir”, 

“Burada vatandaşların beklentileri ve dolayısıyla memnuniyetleri üzerinde olumlu etki bırakarak” 
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Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Sunan Personelin Özellikleri Nelerdir? 

Tablo 5: Dördüncü alt araştırma sorusu ve öğrencilerin verdikleri cevapların sınıflandırılması 

4.Alt Araştırma Sorusu Öğrenci Cevaplarının Sınıflandırılması 

 
 
 
Sizce Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Sunan 

Personelin Özellikleri Nelerdir? 
 

*Davranışlarıyla Topluma Örnek Olmalı 
 
*Özbakım ve Diksiyonu Uygun Olmalı 
 

*Güleryüzlü ve Hoşgörülü Olmalı 
 
*Empati Yapabilmeli 
 
*Sıcakkanlı, İşini Severek Yapan Biri Olmalı 
 
*Toplumun Her Kesimi ile Diyalog Kurabilmeli 

 

Davranışlarıyla Topluma Örnek Olmalı; 

“Davranışları temiz olmalı olumsuz davranışlar sergilememeli (sigara gibi)” 

 “Hal ve hareketleri örnek olmalı” 

“Davranış ve hareketleri örnek olmalı konuşmasıyla güven vermelidir” 

“Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri personeli görev yaptığı yerlerde her yaptığı hareketle örnek 

olmalıdır” 

Özbakım ve Diksiyonu Uygun Olmalı; 

“Diksiyonu düzgün olmalı, bakımına özen göstermelidir” 

“Öncelikle iyi bir diksiyona sahip olmalıdır, kılık kıyafetine dikkat etmelidir” 

“Güzel konuşma özelliğine sahip olmalı, giyimine kuşamına dikkat etmelidir” 

“Kılık kıyafeti ve konuşması düzgün olmalıdır” 

“Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti sunan personelin konuşmalarıyla kılık kıyafetiyle sergilediği 

tavırlarıyla vatandaşa örnek olmalı ve karşısındaki insanlara saygılı davranmalı” 

“Diksiyonu iyi olmalı, öz bakımına dikkat etmeli” 

Güler yüzlü ve Hoşgörülü Olmalı; 

“Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti sunan personelin güler yüzlü, anlayışlı ve hoşgörülü 

olmalıdır” 

“Soğukkanlı ve güler yüzlü olmalıdır” 

Empati Yapabilmeli; 

“Empati yaparak en verimli çözüme ulaşabilmeli, ayrıca vatandaşların bu sayede yardım ederek 

onların güvenini kazanıp toplumunda bu hizmete katılımını sağlayabiliriz” 

“İnsanlarla iletişim kurup empati yapabilmeli” 

“Empati kabiliyeti olmalıdır” 

“Sempatik olabilmeli ve empati kurabilmelidir” 

Sıcakkanlı, İşini Severek Yapan Biri Olmalı; 

“Sıcakkanlı, insanlarla arasın da güçlü bağlılık olmalı ve işini seven biri olmalı” 

“Sıcakkanlı olmalı ve toplumun her kesimi ile diyalog kurabilmelidir” 

“Mesleğine bağlı yani işini severek yapmalı” 
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Toplumun Her Kesimi ile Diyalog Kurabilmeli; 

“Toplumla iyi ilişkiler kurabilmelidir” 

“İnsanlarla arasında güçlü bağlılık olmalıdır” 

“Toplumla irtibatlı olup beklentilerini tespit etmelidir” 

“Oradaki halkın, yörenin kültür ve geleneklerini yaşam tarzlarını araştırmalıdır. Yani diyalog 

kurabilmelidir” 

“İnsanlarla iletişim kurabilmelidir” 

“Toplumla iç içe olmalı” 

4- Sonuç ve Öneriler  

 Güvenlik güçlerinin halkla diyalog kurup iletişime geçerek, toplumun desteği, katılımı ve halka 

danışarak halkın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdikleri hizmetleri Toplum Destekli 
Güvenlik Hizmetleri olarak değerlendirebiliriz. 

 Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri’nin amacı, toplumun her kesiminin güvenlik hizmetlerine 

katılımı ile toplumun huzurunu sağlayabilmek ve güvenini kazanabilmektir. Bir diğer amacı ise halkla 

ilişkiler vasıtasıyla halkı bilgilendirip onların güvenlik güçlerine yardımlarını sağlayarak o topluluktaki 

suç sayısını ve suç korkusunu suç daha ortaya çıkmadan engelleyebilmektir. 

 Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri’nde en önemli noktalardan biri vatandaşların güvenlik 

hizmetlerine desteğini ve katılımını sağlayabilmektir. Bunun için vatandaşların düğün, cenaze, sünnet, 

doğum, festival v.b özel günlerine katılarak onlara her zaman yanlarında olduklarını hissettirebilmektir. 

Ayrıca güvenlik görevlileri görev yaptıkları yerlerdeki vatandaşların kültürel ve yöresel değerlerini 

içselleştirip benimseyerek de onların yanlarında oldukları hissettirilebilir. Öte yandan güvenlik güçleri 

çalışmaları ile ilgili olarak vatandaşlarla bilgilendirme toplantıları yaparak hem katılımları sağlayıp hem 
de beklentileri tespit edilip o yönde bir güvenlik hizmeti sunarak katılımları sağlanabilir. 

 Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri sunan personelin bazı yeterliliklere sahip olması ve bazı 

hususlara dikkat etmesi gerekir. Öncelikle işini severek yapmalıdır. Çünkü kendini yaptığı işe ait 

hissetmeyen en basit bir işte bile başarılı olamayacaktır. Bu hizmeti sunan personellerin görevi sırasında 

öz bakımına dikkat eden, diksiyonu uygun, sıcakkanlı, güleryüzlü, hoşgörülü ve herkesle iletişim kurarak 

topluma örnek olabilmelidir. Empati ise bu konuda olmazsa olmazlardandır. Karşısındakini anlayamayan 

karşısındakinin desteğini alamaz. 
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Özet 

Meslek ve kişisel kariyer adına önemli kurumlarca belirlenen meslek ilkelerine uymak mesleki ve 

insani bir gerekliliktir. Etik kodlar çerçevesinde hareket etmek, toplumun, kuruluşların ve meslek 

çalışanlarının çalışma hayatına katkıda bulunmak, tüm kesimleri etik çerçeve etrafında toplamak, 

televizyon yayıncılığı için yapılması gereken öncelikli faaliyetlerdir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir 

kitle iletişim aracı olan Televizyon yayıncılığının toplumsal rol ve etik konularına eleştirel bir bakış 

açısıyla yaklaşmak ve etiksel sorumluluğun rolünü ve arttırılmasındaki gerekliliği vurgulamaktır. Amacı 

televizyon yayıncılığının etiksel bir eleştirisini yapmak olan bu çalışmada Televizyon yayıncılığı 
mesleğinin herhangi bir şekilde kötülenmesi söz konusu değildir. Amaç sadece eleştirel bir durum 

saptamasıdır. Bu yönde yapılacak araştırmanın sonuçları çalışma kapsamında yorumlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Televizyonun Yayıncılığının Toplumsal Rolü, Televizyon Yayıncılığı Etiği, Medya 

Etiği 

Alan Kodu:C3 

 

SOCIAL ROLE AND ETHICAL ISSUE IN TELEVISION BROADCASTING 

 
Abstract 

It’s a professional and human necessity for professional and personal career to comply with the 

professional principles which are determined by important institutions. Moreover, it is a priority for the 

television broadcasters to act within the framework of codes of ethics, contribute to the development of 

the society, institutions and employees to gather everyone around the ethical framework. The aim of this 
study is to approach the social role and ethics of television broadcasting in a critical perspective and to 

investigate the necessity of increasing the role of ethical responsibility in television broadcasting. This 

study which aims at ethically criticizing television broadcasting does not have any intention to confront 

the profession itself. On the contrary, the purpose of this study is to only make a critical investigation of 

the situation. Accordingly, the results of the research done within the context of this study will be 

interpreted.  

Key Words: Social Role of Television Broadcasting, Television Broadcasting Ethic, Media Ethic  

 

1. Giriş 

Çağımızın en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan Televizyon çeşitli değer yargıları üreterek 

izleyicilerine sunmaktadır. Televizyon yayıncıları hem ideolojilerin üretilmesinde ve iletilmesinde, hem 

de toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde etkin ve önemli bir role sahiptir. Yalnızca kar odaklı yapılan 
yayınlar kamu yararına ilişkin işlevlere hizmet edemez. Kamu yararını dikkate almayan, sadece kar elde 

etmeyi planlayan kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar. Bu yüzden Televizyon yayıncıları kamu 

menfaatini sağlamak için toplumsal duyarlılığı ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmalıdırlar. Bunlar 

için kilit unsurlar ise açık, sade, doğru ve tarafsız olmak, yani etik olmaktır. 

Televizyon kuruluşları ve yöneticilerinin etik bilince sahip olmaları gerekmektedir.  Ayrıca, 

Televizyon kuruluşlarının toplum tarafından uygun görülen yasal ve etik standartlara uymak gibi bir 

sosyal sorumluluğu da vardır.  Ancak, günümüz koşullarında hızla değişen dünya ve buna paralel olarak 
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hızla farklılaşan rekabet, hizmet, teknoloji, piyasa koşulları, kültürel değişimler beraberinde pek çok 

sorunu getirmektedir. Bu sorunlardan biri de etik sorunudur. Televizyon yayıncılığı rating’e dayandığı 

için etik olamayacağı savunulmaktadır. Medyada şeffaflık, gizli reklam, dürüstlük ilkelerinden ödün 

vermek görünen başlıca problemlerdir. Hiçbir Televizyon yayıncısı kendisini sektörde ki etik sorunlardan 

izole edemez. Her sektörde, her koşulda etik olmayan davranış kalıpları mutlaka görülmektedir. Bu etik 

dışı davranışları düzenlemek, toplumun, kişilerin, kurumların ve mesleklerin daha kaliteli, düzeyli ve 

insani hale getirilmesine çabalamak,  gelecek açısından yapılması gereken öncelikli hedeflerdendir. 

Televizyon yayınları için büyük bir ekonomik kaynak olan reklam gelirleri,  reklam verenlerin 

amacı tüketimi olabildiğince daha çok arttırmak, koşulları tüketime daha uygun hale getirmek ve hedef 

kitleyi buna en iyi biçimde hazırlayabilmektir. Bir kuruluşun maddi unsurları buna bağlı ise bir yayıncı 

nasıl etik olabilir? Buda televizyon yayınlarının içeriğinin her geçen gün daha fazla sorgulanmasına neden 
olmaktadır. Çünkü sermaye, güç ve iktidar sahipleri televizyon yayınlarını kendi amaçlarına ulaşmaları 

için birer araç olarak görmüşlerdir, Oysaki, televizyon yayınları oluşturulurken, yayınların izleyiciler 

üzerindeki toplumsal rolü de düşünülmelidir. 

2. Televizyon Yayıncılığının Toplumsal Rolü ve Önemi 

 Bilgi çağında yaşamak yeni teknolojik olanaklarla beraber bilgiye de yönlendirilme anlamına 

gelmektedir. (Brown, Duguid, 2000) Teknoloji çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda özellikle teknolojik 

unsurlara ulaşılabilirliğinin de artmasıyla, televizyon yayınları görsel olarak sunmak istediği dünyayı 

izleyiciler üzerinde konumlandırmış ve kendi dünya düzenini yaratmıştır. Ancak “medya politikaları ve 

görsel-işitsel politikalar alanında ekonomik hedefler temel kaygıyı teşkil etmiş; kültürel hedefler ise ikinci 

plana itilmiştir.” (Öner, 2009: 186) Televizyon kuruluşlarının toplumun öncelikli ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik yayınlara yer vermesi arzulanan bir istektir. Bu amaçla televizyon yayıncılığı mesleği 
etik ve ahlaki şartlardan uzak tutulamaz. 

Yeni dünya düzeniyle değişen izleyici topluluklarında televizyon yayınlarının rolü çok karmaşık 

bir unsurda genişlemektedir. Aslında izleyici topluluklarındaki kişiler kitle toplumunun sadece birer 

parçasıdır; yine de, izleyiciler televizyon yayınlarını çoğu durumda elit ve sıra dışı olarak görürler. 21. 

yüzyıl izleyici toplumunun dinamiklerini iyi veya kötü, doğru veya yanlış anlamak, henüz açıkça ve 

anlaşılır şekilde belirlenemeyen insan yaşantılarıyla bağlantılıdır. Televizyon yayınlarıyla ilgili bazı 

kavramların revize edilmesine ve daha fazla incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, “genel izleyici 

kitlesi” yeni anlamlar vermektedir, eğer toplumsal değerler televizyon yayıncıları için gerçekten 

değerliyse bu son derece önemlidir. 

Medya yapımcıları ile ilgili diğer bir önemli konu da bir izleyici toplumunda televizyon 

yayınlarının rolü ve fonksiyonu ile ilgilidir, bu toplumsal rolde televizyon yayınlarının önemi büyüktür. 
Çünkü televizyonun en önemli toplumsal rollerinden biri de sağlıklı bir toplum yaratılmasına katkıda 

bulunmaktır. Televizyon yayınları sunduklarıyla eğlence ve keyif yüklü bir düzen kurarken aynı zamanda 

izleyicileri günlük sorunlarından uzaklaştıran yabancılaşmış bir dünya empoze eder. İzleyici diziler, 

eğlence yayınları ve diğer televizyon yayınları arasından kendisine en uygun olanı seçerek,  oradaki 

karakterlerle özdeşleşir. Ancak “Özellikle eğlence yayınlarının yapımcıları, yaptıkları işlerin gerçeklik 

iddiasında olmadığını, izlenenlerin oyun olduğunu, izleyen yetişkinlerin kendi inisiyatiflerini kullanarak 

neyin gerçek olup olmadığına, kendilerinin karar vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır.” (Türkoğlu, 

2007:280) Bu televizyon yayınlarının etik olarak sorgulanmasına neden olsa da, televizyon yayınlarının 

kitleler üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır.  

“Televizyon eğer toplumların üzerinde bir etkiye sahipse, daha doğru ve alçakgönüllü bir ifadeyle, 

eğer toplumlar televizyona yaşamlarında önemlice bir yer veriyorlarsa bunun nedeni onun insanın temel 

ilgilenimlerini karşılar nitelikte olmasıdır. Bu televizyonun özsel bir niteliğidir”. (Mutlu, 1999:12) Farklı 
televizyon yayınları farklı alanları kapsamaktadır, çünkü insanlar yaş, cinsiyet ve zevkler gibi farklı 

özelliklere sahiptir. “Televizyon insanların günlük yaşantılarında, özelikle toplum içinde ideolojilerin 

yaratılmasında,  eşsiz bir güce sahiptir.” (Orhon, 2005:2) Bu yüzden bilgilerin izleyiciye en iyi biçimde 

aktarılması gerekmektedir. Burada amaç, izleyicilerin de çıkarlarının ve amaçlarının gözetilmesi 

olmalıdır. İzleyici toplulukları oluşturma amacı televizyon yayınlarında etiksel duyarlılığı gerektirir mi? 

Evet, bu potansiyele sahip olunması gerekir. Çünkü toplum için televizyon yayınları gereklidir ve sıradan 

bir yayın bile öncelikle toplum yararı için olmalıdır. 

“Medyanın aracı işlevi görmesinin özelliği, çok ender haller dışında medyanın müdahalelerinin 

görebileceğimiz veya bilebileceğimiz şeyleri yönlendirmedeki rollerinin farkına varılmamasıdır. 
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Televizyon izleyen birisi bu olayın kendi zihnini nasıl düzenleyip denetlediğiyle genellikle ilgilenmediği 

gibi, o televizyonun çağrıştırdığı dünya fikriyle hiç ilgilenmez.” (Postman, 2012:19) Ancak, Televizyon 

izleyicilere yönelik tek yönlü olumlu iletişimini sürdürerek onları etkilemeyi ve istenilen yönde tutum ve 

davranışlara yönlendirmeyi amaçlarken sermaye, güç ve iktidar sahipleri televizyonu kendi söylemlerinin 

aracılığını yapan ideolojik bir araç olarak kullanır. Bu da izleyicinin genel çıkarına hizmet vermesi 

gereken Televizyon kanallarının asıl kuruluş amaçlarına bütünüyle ters düşmektedir. 

3. Televizyon Yayıncılığında Değer Yaratan Bir Kavram Olarak “Etik” 

 Etiğin pek çok tanımı bulunmaktadır; en yalın haliyle etik doğru ve yanlış hakkındadır. Türk Dil 

Kurumu (2013) etiği “çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar 

bütünü” olarak tanımlamaktadır.  Internet Felsefe Ansiklopedisi (2013) ise etiği şöyle tanımlamaktadır: 

“Etik alanı, diğer bir deyişle Ahlak Bilimi, doğru ve yanlış davranışların sistemleştirilmesini, 
savunulmasını, ve önerilmesini içerir.” Etik, felsefenin bir dalıdır: ahlak felsefesidir (moral philosophy) 

ya da (morality), ahlaki sorunlar ve ahlaki yargılar hakkında felsefi düşünmedir. (Aydın, 2007:20) Etiğin 

tanımları genellikle bir çeşit sistematik analiz gerekliliği, doğruyu yanlıştan ayırmayı, ve neye değer 

verilmesi gerektiğinin kararlaştırılmasını içerir.  Genel görüşe göre etik, kişi ya da grubun neyin doğru, 

neyin yanlış olduğuyla ilgili olarak davranışlarını yönlendiren ahlâki değerler ve ilkeleri içeren kurallar 

topluluğudur. Etik davranış ve değerler ise yaşamımızın bir parçası olup; neyin iyi, neyin kötü olduğuna 

yönelik standartları düzenleyen, özel hayatımızdan iş hayatına her yerde karşımıza çıkan bir kavramdır. 

Durkheim, ahlakı, herkesin toplumun bir ferdi olduğu sosyal ahlak ve mesleki grupları, 

kuruluşları, organizasyonları temsil edenlerin sorumlu olduğu belirli grupların ahlakı olarak 2’ye 

bölmüştür.(Durheim, 1993: 17) Alman filozof Immanuel Kant’ın (North American Kant Society, 2013) 

çalışmalarına dayalı deontolojik ahlak felsefesi ise, herhangi bir rasyonel karar vericinin yapacağı aynı 
seçime dayanan temel ahlak ilkelerini keşfetmeyi hedefler. İşlevsel İnternet Felsefe Ansiklopedisine 

(2013) göre deontoloji bir görev araştırmasıdır ve sadece iyi gerekçeli etik eylemleri dikkate almaktadır. 

    Aslında ahlak ve etik kavramları birbirine özdeş kavramlar değildir. Arapça kökenli olan ahlak 

kelimesinin daha ziyade yaşanmakta olan ahlaklıkla ilgili olduğu ve dini-manevi değerlerle iç içe olduğu 

bir gerçektir. Batı dillerinin çoğunda da tek değil iki kelime kullanılmakta, örneğin İngilizcede ahlakın 

pratik yönü için morality kelimesi, teorik ve felsefi yönü içinse ethics kelimesi kullanılmaktadır (Yaran, 

2010: 11). Etik, bireylerin geleneksel, töreye bağlı ilişkilerinin davranış biçimlerini ve görüşlerini 

araştıran bir felsefe dalı olarak, geçmiş ve bugüne ilişkin doğru ve yanlış ölçülerin anlatımı olarak 

tanımlanabilmektedir.  

Etik olarak sorumlu toplumda kitle iletişim teknolojileri insanlığı yönetmemeli, insanlığa hizmet 

etmelidir. Televizyon yayıncıları kendilerine has etik standartlar belirlemeleri, kendilerine özgü etik 
kararlar almalı ve diğer çalışanlara etik konularda tavsiye de bulunmalıdırlar. Çünkü, “İyi insanlar onlara 

sorumluluk sahibi olarak davranmayı öğütleyecek kanunlara ihtiyaç duymazlarken, kötü insanlar 

kanunların arasından kendilerine bir yol bulacaklardır.” (Parsons, 2004).  

Etik olarak sorumlu toplumbilim hayal gücünü, hassasiyeti, duyguları, insanlığı ve farklılıkların 

değerini bilmeyi önemser. Bireylerin ve grupların etik değer ve düşüncelerin adil uygulandığı sınırların 

içinde olmadığı zamanlarda ahlaki dışlanma meydana gelir. Televizyon yayınları toplumda bilinç 

oluşturucu, dönüştürücü ve değiştirici bir işleve sahiptir. Bir değişim ya da gelişim yaratmaktır. Bu 

yüzden doğru ve tam bilgiye dayalı bir yayın yapılmalıdır. Etik ilkelere ne derece uyulduğu Televizyonun 

etki gücünü etkilemektedir.  

Etik bilginin yönetimi üzerine çok az çalışma yapılmıştır. Meslek alanında etik yayınların 

mükemmeliyeti için beş şart modelini öne süren McDonald ve Nijhof (1999), formal ve informal etik 

bilgisi arasında bir ayrım yapar. Bir etik yayının etik bir davranışı taklit etme hakkındaki başarısını, 
çalışanların kurumsal alandaki resmi hedeflerinin farkında olmaları ve informal normları 

özümseyebilmelerine endeksli görürler. Bir kurum etik kodlar ve etik eğitim yayınları gibi formal etik 

teşviklerini uygulamaya koymadan önce, kurumun merkezini oluşturan informal norm ve değerleri 

belirlemeli ve bunların var olan davranışlara uyumlu veya zıt olup olmadıklarına karar vermelidir. 

Çalışanların anormal davranışlarının açıklaması, kısmi olarak bir kurumun etik atmosferi ile 

ilişkilendirilerek yapılabilir. 

Etik, yönetim kararlarını etkilemesi, kurum kültürünü belirlemesi, meslek imajı oluşturması, 

Televizyon yayıncılığında yaratıcılık üzerinde etki sahibi olması ve toplumun bütünü üzerinde çok fazla 

etkiye sahip olması sebebiyle önemli bir noktada yer almaktadır.  Etik, davranışları yönlendiren 
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standartları belirler. Eylemlerin değerliliği ya da değersizliği ile ilgilidir. Sosyalleşme sürecinin de bir 

parçası olan etik, toplumsal özgürlüğün de kaynağıdır.  

3.1. Meslek Etiğinin Televizyon Yayıncılığı Alanındaki Mevcut Durumu 

Kişisel etik dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik ve empati gibi kavramlardan oluşmaktadır. Meslek 

etiği ise, mesleki ilkeler bütününden oluşmaktadır. Meslek etiği bir mesleği icra eden kişinin ne yapması 

ve ne yapmaması üzerine kuruludur.  Hukukun iyi olan davranışlara insanları yaptırım yoluyla 

zorlamasına karşın meslek etiği, en temel şekliyle “doğru”,”adil”, “iyi” olanı yapmak ve “taraflarının 

zararını en aza indirgemek veya engellemek” demektir ve kuruluşların kendinden kaynaklı olup, 

mesuliyet duygusundan daha üst bir duygu derecesine hitap eder.  Meslek etiği, talep edilen değil, büyük 

kuruluşlar tarafından bilakis uygulamaya koyulan bir şeydir. Mesleğe ilişkin etik değerlerin belirlenmesi 

ve uygulanması gerekmektedir. RTUK yayıncılık etik ilkeleri sektörde yer alan meslek kuruluşları 
tarafından 3 Temmuz 2007 tarihinde kabul edilmiştir.  Yayın kuruluşları tarafından altına imza konulan 

Yayıncılık Etik İlkeleri şunlar (RTUK, 2007)  : 

1- İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak, 

2- İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz 

yayınlamak, 

3- Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak, 

4- Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek, 

5- Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer 

vermemek, 

6- Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak, 

7- Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu 
davranmak, 

8- Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek, 

9- Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak, 

10- Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak, 

11- Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek, 

12- İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek. 

Etik kurallara rağmen, etik karar verme aşamasında, kanallarının etik düzeyine etki etme 

aşamasında ve etik karar verme hususunda hala sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

3.2. Televizyon Yayıncılığında “Etik” gerçekten var mı? 

Etik özgürlük bilinci içinde hareket etmek ve bir Televizyon yayıncısı olarak içinde bulunduğu 

toplumun sorumluluğunu daima gözetecek tedbirleri alma inisiyatifine sahip olmaktır. Etik sorunlar 
karşılıklı değerler arasındaki çatışmadan ortaya çıkmaktadır. Çoğu reklamverenler televizyon üzerinden 

tüketici topluluklarına ulaşır. Kruckeberg ve Starck’ın (2004:133) da savunduğu gibi tüketici toplulukları 

toplumsal duyarlılığı sağlar. Peki bunu yaparken Televizyon yayınlarının tüketiciler üzerindeki duyarlılığı 

ve etiksel sorumluluğu ne ölçüde yerine getirilmektedir?  Sorgulanması gereken bir diğer konu da 

Televizyonun ne dereceye kadar  kamu çıkarına ne dereceye kadar sermaye, güç ve iktidar çıkarına 

hizmet edeceğidir. Çünkü, Televizyon halkın hafızasında kendilerine tam doğru ve kesin bir bilgi 

veremeyen, ve etik ihlaller anlamına gelen uzun ve şaibeli bir tarihe sahiptir. Yerel ve küresel şirketler 

tarafından finanse edilen Televizyon kanalları, diğer ülkelerin ekonomilerinin bu şirketler tarafından 

işgalini mümkün kılan kanalları açık tutmanın yollarını aramaktadırlar. Bunun için her çeşit Televizyon 

kanalı bilgiyi vermek için bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 “Eleştirel yaklaşımlar medya yayınlarının masun olmadığını, her şekilde ideoloji, egemenlik, 

iktidar ilişkilerine dair anlamlar taşıdığını, toplumsal temsilin ancak bunlar üzerinden gidilerek 
çözümlenebileceğini dile getirirler (Bostancı, 2011:54)”. Rating kaygısına düşüp çılgınca bir rekabet 

girdabına kapılan birçok yayıncı tüm etik ve insani değerleri bir yana bırakıp, bu araçları amaçlarına 

varmayı sağlayan bir silah olarak kullanma yoluna gitmiştir. Olayları manipüle etme, sanal gündemler 

yaratma, özel hayatların gizliliğinin ihlalleri, rakip kuruluşlara saldırılar, ve ticari kazançlar için halkı 
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“rekabet” ortamında taraf olmaya zorlamalarından (Avşar, Öngören. 2003: 13) dolayı Televizyon 

yayıncılığında etik çelişkilerle dolu bir alandır. Belirli ekonomik ve siyasi çıkarların öne çıkmasının 

doğurduğu muazzam etik sorumluluğu söz konusudur.  

 Reklamlar  tasarlanırken medya planlamacıları reklamların etki gücünün daha fazla olması için bir 

yayında reklamın ne zaman ve nerede gösterileceğini belirlemektedirler.(Clow ve Baack, 2010:236) 

Eleştirel bakış açısıyla kapitalizmin mesleği olarak nitelendirilen reklamcılık ve pazarlama kapitalist 

sistemin olumsuz örneklerine en çok maruz kalan mesleklerden biridir. Kapitalist sistem etik ölçütleri yok 

sayarak kendi sistemi içerisinde yeni kurallar oluşturmakta ve bu kuralları Televizyon yayıncılarına 

uygulatmaktadır. Kapitalist sistemin yarattığı anlayışlar tamamı ile Televizyon yayıncılığı sistemin 

çıkarına hizmet eden yanlış çıkarımlardan başka bir şey değildir. Tüketim olgusunun tarihinin en parlak 

dönemlerini yaşadığı şu günlerde tüketime yönelik pek çok faaliyete imza atan reklam bu çerçevede 
zaman zaman kapitalizme hizmet etmekte ve kapitalist kurallardan hareketle televizyon yayıncılığı 

mesleki ilkeleri göz ardı etmektedir. 

“Televizyon haberi de, eğlenceyi de, bilgiyi de bir bakıma hikaye ediyor. İşte bu noktada 

televizyonun imkanı gibi görünen hikaye etme, olumlu yönde kullanılırsa, ülke ve toplum yararına 

beklenilen sonuçlar vermesi mümkün olabilecektir; ne yazık ki tv denilen imkandaki sesli ve görüntülü bu 

hikayelendirme rating adına, reklam pastasından pay alma adına yararlanıyor”. (Mete, 1999) Medyanın 

kendini çıkar çekişmelerine kaptırması giderek halktan uzaklaşmasına yol açmıştır. Artık meslek ilkeleri 

de tartışılmaya başlanılmıştır ve meslek ilkeleri çıkar çekişmelerine yenik düşebilmektedir. (Güreli, 2000: 

37) 

Etik yargılarda bulunabilmek için gerekli beş görev ve sorumluluk dikkate alınmalıdır. Bunlar; 

kendimize biçtiğimiz görev, müşterilere karşı görevimiz, şirketimize ve patronlarımıza karşı olan 
görevimiz, meslektaşlarımıza karşı olan görevimiz ve topluma karşı olan görevlerimiz. (Smith, 2002: 84).  

Ancak uygulamada etik kurallara uyma noktasında zaman zaman baskılar karar vermede etkili 

olmaktadır. Televizyon yayıncılığında etik tartışmaların son yıllarda gittikçe önem kazanması ve konu ile 

ilgili olarak her kesimden insanın fikir yürütebildiği bir alan olan etikte ahlaki açıdan iyi bir eylem çabası 

vardır. Etiğe ihtiyaç geçmiş zamanlardan hep olmuştur ve her zaman da olacaktır. 

4. Televizyon Yayıncılığında Meslek Etiği İhlalleri Üzerine Bir Araştırma 

Yapılan bu araştırma bulguları televizyon yayıncılığının etik boyutlarını keşif için olanaklar 

sunmaktadır. RTUK yayıncılık kurallarının ihlalleri nedeniyle 2012 yılında ceza alan kanal ve 

programlara Medya Tekzip Merkezi (2014)  aracılığıyla ulaşılmıştır. 2012 yılında 28 ayrı kanala toplam 

162 ceza kesilmiştir. Bu kanal ve programlara verilen cezalardan bir tanesi yayın durdurma, diğerleri ise 

para ve uyarı cezası olarak verilmiştir. Bu cezalar RTUK yayın kurallarının aykırılığın yanı sıra etik 
kuralların ihlalleriyle de ilgilidir. RTUK yayıncılık kurallarının ihlallerinden dolayı verilen cezalar tek tek 

incelenerek bunların RTUK meslek etiği ilkelerindeki karşılıkları belirlenmiştir.  Yapılan ihlallerin 

RTUK etik ilkeleri ile de bağdaşmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır ve be ihlallerin Televizyon yayıncılığı 

alanında kabul edilen etik ilkeler ile tezatlığı şu şekildedir; 

Rahatsız Edici Bulgular 

İnsan Onuruna Temel Hak ve Özgürlüklere Saygılı Olmak: Toplam 9 kanal bu maddenin 

ihlalinden 31 kez ceza almıştır. Bu cezaların 10’u uyarı ve 21’i para ve cezasıdır. 6 kanal aynı ilkeyi 

birden fazla ihlal ederek ceza almıştır. 

İfade Özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz 

yayınlamak: Toplam 8 kanal bu maddenin ihlalinden 8 kez ceza almıştır. Bu cezaların 5’i uyarı, 3’ü para 

cezasıdır. 2 kanal aynı ilkeyi birden fazla ihlal ederek ceza almıştır.  

Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak: Toplam 21 kanal bu maddenin 
ihlalinden 64 kez ceza almıştır. Bu cezaların 39’u uyarı ve 25’i para cezasıdır. 14 kanal aynı ilkeyi birden 

fazla ihlal ederek ceza almıştır. 

Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer 

vermemek: Toplam 4 kanal bu maddenin ihlalinden 6 kez ceza almıştır.  Bu cezaların 1’i iki hafta süreyle 

yayın durdurma ve 5’i para cezasıdır.   

Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak: Toplam 2 kanal bu maddenin 

ihlalinden 2 kez ceza almıştır. Bu cezaların 1’i uyarı, 1’i para cezasıdır. 
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Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek: Toplam 4 kanal bu maddenin 

ihlalinden 4 kez ceza almıştır. Bu cezaların 2’si uyarı, 2’si para cezasıdır. 

Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak: Toplam 3 kanal bu maddenin ihlalinden 3 kez ceza 

almıştır. Bu cezaların 3’ü de para cezasıdır. 

Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek: Toplam 13 kanal bu 

maddenin ihlalinden 26 kez ceza almıştır. 8’i uyarı, 18’i para cezasıdır. 

İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek: Toplam 12 

kanal bu maddenin ihlalinden 18 kez ceza almıştır. 10’u uyarı, 8’i para cezasıdır. 

Televizyon kanalı sayısının, ihlal sayılarının ve de bunların tekrar edilme sayılarının çok fazla 

olması endişelendirici bir durumdur. Ceza kesilen 28 kanal, bu cezaları farklı veya benzer kural 

ihlallerinden alırken, en fazla ihlal edilen etik kural 21 kanalın  64 kez ihlal ettiği ‘Yayıncılığı haksız 
amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak’ ilkesi olmuştur. Diğer ilkelerinde ihlal sayısı ürkütücü 

düzeydedir. Kesilen 162 cezanın 86’sı para 76’sı da ise uyarı cezasıdır. Fakat cezaların caydırıcı olmadığı 

yapılan ihlallerin defalarca tekrarlanmasından ortaya çıkmaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Etik durumların incelenmesinden çıkarılacak en önemli sonuçlardan biri, Televizyon 

kuruluşlarının etiğe ihtiyaç duymadan önce kurumlarının değer sistemleri izleyiciler tarafından 

sorgulanmaya başlanmadan önce, bu değer sistemlerine ilgi göstermelidirler. Tabi ki birkaç kişinin etik 

olmayan davranışları yüzünden Televizyon kuruluşlarının ve tüm çalışanlarının suçlanmaması gerekir. 

Yine de Televizyon kuruluşlarının gerekli her türlü etik araçlar yoluyla itibarlarını tamir etmeye 

çalışmaları gerekmektedir. Akılcı kararların izleyicilere açıklanması ve savunulması daha kolay olmakta 

ve hemfikir olmasalar bile genellikle bunları anlayabilmektedirler.  

Bir diğer önemli çıkarımda; televizyon yayınlarını,  izleyici toplulukları üzerinde kontrol etmek ve 

çözümlemektir. Çünkü, Etik üretken ilişkilerin temeli haline gelmiştir. İzleyici toplulukları tercihlerinde 

gönüllüdürler ve televizyon yayınları izleyiciler üzerinde oldukça etkilidir, bu ise genellikle üstün bir 

etkidir. Böylece, televizyon yayınları, izleyici topluluğundaki üyeleri geniş kapsamda etkisi altına alır. 

Televizyon yayınları izleyici topluluklarını geliştirmek ve etkilemek için, potansiyel olumsuzlukları 

eleyerek veya yok olmasını sağlayarak her türlü yayınla izleyicilere pozitif yararlar sunmalıdır. Toplum 

içindeki bireysel izleyicilerde, toplumun büyük kesiminde, ve sosyal çevremizin diğer unsurlarında,  

televizyon yayıncılarının öncelikli olarak sorumlu olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Televizyon 

yayınları izleyici topluluklarına daha fazla ilgi göstermeli ve sadece yayınların etkili olmasıyla ilgili 

vizyon ve motive görüşlü teoriksel kurgularını bırakmalıdırlar. Televizyon yayıncıları, verilen mesajları 

etik olarak değerlendirmeli ve onların toplum ve kişiler üzerindeki etkilerini sorgulamalıdırlar.  

Kurum içinde etik değerlerin uygulanabilmesi için gereken vizyonu oluşturacak bir lider 

gereklidir, bu lider çalışanlarla ve diğer iletişimde bulunduğu kişilerle etik ilişkide bulunmalıdır. Bunun 

için de lider etik değerlere duyarlı olmalıdır. İyi bir lider Televizyon yayınlarında etik değerlerin 

uygulanmasını bir zorunluluk davranışından çıkarıp, kendiliğindenliğe dönüştürebilir 

Çalışanlar ilk işe girme kararını verirken etik sorumluluk almalı ve bu sorumlulukla doğrudan 

strateji ve taktikler belirlenmelidir. Çalışanlar topluma karşı olan etik sorumluluklarından “söylenenleri 

yaptım” diyerek kurtulamaz. İşin yürütülmesi etik olduğu ölçüde değer kazanmalıdır. Ayrıca, etik analizi 

yalnızca televizyon programcıları için veya televizyon yayıncılığı mesleği için değil ayrıca uzun vadede 

maddi başarı elde etmede kurumsal etkinlik için gereklidir.  

Televizyon yayınlarında ki etik değerler eğitimciler ve uygulayıcılar tarafından geniş bir şekilde 

tanımlanmıştır. Araştırmacılar etik değerlerin televizyon yayınları tarafından organizasyona liderlik ve 

rehberlik edecek kişilerin etkili çabalarıyla kurulabileceğini önermişlerdir. Bu düşünce gelecek süreçte 
daha fazla anlam kazanacak gibi gözükmektedir. Etik bilinçlenmeyi arttırmak ve çalışanları eğitmek için 

gerekirse etik yöneticiler ve danışmanlar kiralanmalı, Televizyon kuruluşları sorumlularının vicdanlı 

olmaları hususundaki eğitimlerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. 

Televizyon yayıncılarının kendi değerlerini farkında olması gerekmektedir. Sahip olunan değerlere 

sistematik ve kapsamlı bir şekilde göz atmak ve kendilerini bir birey ve Televizyon yayıncısı olarak 

benimsemesi, bir yönetici, reklamveren veya bir başkası tarafından baskıya maruz kalındığında kişilere 

yardımcı olacaktır. 
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Etik sorunlar saptanmalı ve tartışılmalı. Etik bir sorunu gerçekleşmeden tespit etme konusunda 

başarısız olunması hem yönetimsel olarak ağır bir bedele, hem de etik bir yayıncı kuruluş olarak itibar 

kaybetmeye neden olur. Medya ya da halk tarafından tespit edilene dek beklenmesindense, etik sorunların 

erken tespitinde aşırı titiz olmak, analiz, araştırma, tartışma ve çözüm üretme için daha çok zaman 

sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, iyi niyetli ve sorumluluk sahibi bir kurum olarak meseleleri çözme 

istekliliğini göstererek bu tür meselelerde tetikte olma bilincine sahip olmak, bir Televizyon yayıncısı için 

etik açıdan olumlu bir yaklaşımdır.  

Tüm araştırmalar kurum kültürünün, etik analiz ve karar vermede önemli bir etkisi olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Etikte, mevcut kurumsal değerlere en yakın olan yaklaşımı belirlemek gerekmektedir. 

Daha iyi olmaktan, toplumun faydasından ve yapılan işlerin sonuçlarından bahseden ifadeler büyük 

oranda çıkarcıdır. Görev, adalet, eşitlik, sorumluluk ve niyet gibi temel değerlerinin belirlenmesi daha 
yaygın bir etik kurum kültürü aşılayan kilit noktadır. Yönetimi, ahlak kurallarını destekleyen bir kurum 

kültürü oluşturma gerekliliğiyle yüzleştirmek, bir felaketi önler ve kurumsal etik inisiyatifine yoğun bir 

destek sağlayabilir. 

Kurumda neyin bir değer ve doğru olduğunun ölçüsü ve ya mukayese standardı etik analize 

geçilmeden önce dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır. Misyon ifadeleri, neye değer verildiğinin, neyin 

ödüllendirildiğinin veya neyin arandığının en iyi yön göstericileridir. Bir misyon ifadesi, kurumda var 

olan etik değerleri tanımlamaya başlamak için en iyi noktadadır. Daha sonra bu etik değerler, bir etik 

ifadesi, bir davranış kuralı, bir etik kuralı, inanç veya diğer belirlenmiş ilkeler olarak yorumlanabilir. 

Kurumsal ilkelerin tutarlılığını ve meselelerin çözümlerini sağlamak için ve yönetsel kararların ömrünü 

arttırmak için, etik analiz, her zaman kurumun misyonunda belirtilen etik değerlerle işe başlamalıdır.  

Medya kuruluşları toplumun etiksel onayıyla yönetilmeli, Toplumsal doğrularla, aslında 
zorunluluğuyla,  toplumun da gücü ve etkisi ışığında televizyon yayınları faaliyetlerini sürdürmelidirler. 
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Özet 

Kitle iletişim araçları son yıllarda insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan bir haberleşme 

kanalı olarak kabul edilmektedir. Bu haberleşme araçları arasında özellikle sosyal medya daha aktif ve 

kullanıcı açısından daha çok tercih edilen kısımdır. Günlük hayatın hemen hemen her alanında sosyal 

medya geniş kullanıcı kitlesi ile kamuoyu oluşturmakta ve insanlara belirli düşünce ve eylemlere 

itmektedir. Özellikle bu alanın çok hassas bir iletişim kanalı olduğu unutulmamalı ve son zamanların 
temel değeri etik ilkeler muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal medyanın etik ilkeler 

çerçevesinde kullanımı daha sağlıklı ve adil bir toplum oluşturacaktır. Bu çalışmamızda öncelikle bazı 

kavramsal çerçeveye yer verilerek, etik ve sosyal medya gibi kavramlar açıklanacak, ikinci bölümde 

sosyal medyada etiğin önemi ve ortaya çıkan etik sorunlar üzerinde durulurken son olarak genel bir 

değerlendirme ile çalışmamız son bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Etik, 

Alan Kodu: C3 

Abstract 

Mass media tools are regarded as a communication channel which has been used extensively by 

people in recent years. Among these tools, particularly social media is more active and is preferred to a 

greater extent by users. With its vast users, social media molds a public opinion in almost every domain 

of daily life and prompts people to certain thoughts and actions. It should be remembered that 
particularly the domain of social media is a very critical communication channel and the basic value of 

recent times, ethical principles, should certainly be considered. The use of the social media within the 

framework of ethical principles will create a healthier and more just society. In the present study, firstly, 

notions such as ethics and social media will be explained within some theoretical frameworks. In the 

second section, the importance of ethics in social media and the emerging ethical problems will be dealt 

with. In the final section, the study will be concluded with a general evaluation 

Key Words: Social media, ethical 

1.Giriş 

Günümüzde teknolojinin hemen hemen hayatın her alanında kullanıldığı yadsınılmaz bir gerçektir. 

Özellikle toplumumuzda yer alan her kurumun bilişim teknolojilerini kullanması 20. Yüzyıldan sonra 

yoğun bir şekilde eğitim, sağlık, adalet, enerji, sosyo-kültürel vb. alanlarda kendini göstermektedir. 
Küreselleşmeye paralel olarak Dünya her geçen gün değişiyor ve beraberinde bir takım sorunlar ortaya 

çıkarıyor. Meydana gelen bu sorunlar insan hayatını ve Dünyanın devamlılığını tehdit ederken, 

beraberinde önemli kurumları etkileyecek sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bugün Dünyanın her 

bölgesinde bilişim teknolojilerini ve özellikle internet kullanımı on üç yaşına kadar düşmüştür. Facebook 

ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri Dünyanın yedi kıtasında çok yoğun bir şekilde kullanılmakta ve 

adeta insan hayatının değişmez bir parçası olmaktadır. Ancak önemli olan bu sosyal paylaşım sitelerini 

kullanırken, unutulmaması gereken ve dikkatle üzerinde durulması gereken bir ilkenin olduğunu ve bunun 

adınında etik olduğunu bilmek gerekir. Muhakkak ki bilişim teknolojileri insan hayatını 

kolaylaştırmaktadır. İşte bu alanda etik ilkeler çerçevesinde bir kullanım ve değerlendirme olumlu yönde 

gelişmelere olanak sağlayacaktır. 

Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türetilen etik kelimesi son dönemlerde üzerinde çalışılan 

en önemli değerlerden biridir. Ahlak, ahlaki, ahlaksal gibi kavramlarla da ifade edilen etik sözcüğü 
aslında ahlakla iç içedir. Daha çok ahlak üzerinde çalışır, sorgular ve çalışmalar yapmaktadır. Evrensel bir 

ifade olarak kabul edilmektedir. Genel bir ifadeyle etik, toplumun genelinin beklemiş olduğu olumlu 

davranışlar dizesidir. Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, dayanışma, saydamlık, adalet, yalan 

söylememe, başkasının hakkını yememe ve saygı gibi konular etiğin temel ilkelerini oluşturmaktadır. 

Bugün başta uluslar arası kuruluşlar olmak üzere birçok ülkenin yönetim alanında ve yapılan faaliyetlerde 

etik konusu üzerinde özellikle durmakta, alanlarla ilgili etik kodlar adı altında ana ilkeleri ortaya 
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koymaktadırlar. Avrupa Bakanlar Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi güçlü oluşumlar etik konusu ayrı 

bir önem vermekte ve üye ülkelerin bu konuyla ilgili gerekli çalışma ve yasal düzenlemeleri yapmasını 

öngörmüştürler. 

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Etik Nedir? 

Etik kavramı Yunanca, karakter ve davranış anlamına gelen “etos” sözcüğünden türetilmiş olup, 

felsefenin, ahlaki değerleri inceleyen dalıdır. Ahlak kavramının İngilizce karşılığı olan “morality” ise 

Latince “moralis” sözcüğünden türetilmiş olup, görgü ve gelenek anlamına gelmektedir. Ahlak, bireyin 

doğru ya da yanlış davranışlar arasında bir ayrım yapması ya da yapabilme becerisine sahip olma becerisi 

olarak tanımlanabilmektedir. Bu haliyle ahlaki davranış, bireyin, toplumun iyi ya da doğru saydığı kimi 

standartlara uygun davranması olarak değerlendirilmektedir. Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür 
davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi 

soruşturma alanıdır. Daha genel ifadeyle etik, insana ne yapması ya da ne yapmamasını öneren bir dizi 

değerler bütünüdür.(Özdemir;2008;182) 

Hem geleneksel hem günlük dildeki kullanımı büyük benzerlik ve paralellik sergileyen etik ve 

ahlak kavramları arasında literatürde anlam açısından farklılık bulunduğuna işaret edilmektedir. Ancak 

çalışmanın kapsamı açısından etik ve ahlak kavramlarının etimolojik kökenlerine ve ayrıca ahlak 

kavramının çeşitli tanımlama biçimlerine yer verilmemiştir. Ancak genel bir izlenim vermesi açısından 

ahlak, bir toplumda bireylerin benimsedikleri uymak zorunda oldukları ilkelerin ve kuralların tümünü 

anlatmaya yarayan bir kavram olarak; etik ise davranışlarımıza yol gösteren ve ahlaki bir seçimde bize 

yardımcı olan standartlar topluluğu olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca ahlak, insanların birbirine 

göstermesi gereken olan duyularla sezilebilen, görünmeyen, soyut, tinsel, manevi düşünce ve davranış 
kalıplarını içermektedir.(Örselli, Gökçe;2011;49) 

Etik, felsefi anlamda değerlerin özünü ve temellerini araştıran, insanın bireysel ve toplumsal 

yaşamındaki değer ilişkileri ile ilgili sorunları inceleyen bir dal olarak tanımlanmaktadır. Etik, bir 

prensipler ve değerler kümesidir. İnsan içinde bulunduğu toplum tarafından belirlenen bu moral 

prensipler ve değerler kümesi, moral görev ve yükümlülüklerin, doğru ya da yanlışın, iyi ya da kötünün 

ne olduğu hususunda insanların yaşamına kılavuzluk etmektedir. Bu anlamda etik davranışlarımıza felsefi 

bir bakış açısı ile anlam kazandırmaya çalışarak, doğru- yanlış, ödev-yükümlülük, toplumsal ve sosyal 

sorumluluk kavramlarını sorgulamaktadır.(Kılavuz;2002;256) 

Etik kavramının uygulama sorunlarından birisi ve belki de en başta geleni, kavramın tanım ve 

içeriğinin üzerinde tam bir konsensüsün bulunmamasıdır. Türk halk dilinde “ahlak” ile aynı anlamda 

kullanılan etik, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde ise “töre bilim, ahlakbilim” olarak 
tanıtılmaktadır. Aynı sözlüğün ahlak bilim sözlüğünde ise “yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, 

töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin yaşama anlam kazandırdığı, 

hangi davranışın iyi hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim: etik” gibi ifadeler 

yer almaktadır. (Oral, Ateş;2003;57) 

Etik kavramının tarihsel süreçte önceleri daha çok siyaset düşüncesiyle neredeyse iç içe 

işlendiğini, dolayısıyla yönetici kişilerin ahlakı ile ilgilendiğini, bunun ise aynı zamanda yönetilenlerinde 

ahlaki yapıları ile ilintili olabileceğinin üzerinde durulduğunu görmekteyiz. Yakın dönem kadar 

yayımlanan kitaplarda siyasete dair söylemlerin aslında, temelde büyük ölçüde ahlaki öğütlere dayanması 

dikkat çekicidir. Bu hem Socrates, Platon, Aristo yollu kadim Yunan geleneğinde, hem Yusuf Has Hacip, 

Nizam’ül Mülk, Kınalızade Ali Efendi gibi bize ait geçmişte, hem de Machiavelli, Kant gibi daha yakın 

dönem Avrupai önde gelen düşünürlerce de oldukça benzer biçimde böyle işlenmiştir. Örneğin Platon on 

kitaptan oluşan meşhur “Devlet” eserindeki ilk iki kitabı neredeyse “doğruluk nedir?” araştırılması işine 
ayırmıştır.(Oral, Ateş;2003;58) 

2.2. Bilgi Teknolojileri Nedir? 

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgi çağının, iş dünyasının ve birçok alanın en önemli 

yapı taşlarındandır. Hem her sektörde stratejik bir role sahip bu alanlar e-devlet, kablosuz haberleşme, 

mobil iletişim, kurumsal kaynak planlaması, dış kaynak kullanımı ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi 

kollara ayrılarak çalışmalarını yerine getirmektedir.(www.adaybilgi.bilkent.edu.tr) 

Bilişim denince, kullanıcıları için faydalı ve anlamlı hale getirilmiş veri anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda bilişim teknolojisi; yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi değişik kaynaklardan toplayan, 



160 
 

isleyen, saklayan ve veriyi raporlayan formel bir bilgi teknolojisi olarak tanımlamak 

mümkündür. (www.ekodiyalog.com) 

Her türlü bilgi ve verilerin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin 

depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına 

sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün 

adlandırılmasıdır. Başka bir ifadeyle bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım 

uygulamaları ve bilgisayar donanımın incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve 

desteğine verilen addır. (bilişimteknolojileri.nedir.com) 

2.3.Sosyal Medya Nedir? 

İngilizce’de sosyal paylaşım siteleri için “social network site” ve “socialnetworkingsites” (sosyal 

ağlar) terimleri yaygın olarak kullanılırken yazarlar, “networking” teriminin daha çok birbirine yabancı 
insanlar arasında bir ilişkinin başlamasını neden olduklarını dile getiriyorlar.(www.socialmediatr.com) 

En genel tanım olarak; yüksek erişilebilir ve ölçeklenebilir iletişim araçları ve platformlar 

üzerinden oluşturulan sosyal etkileşim ve paylaşım alanlarına “sosyal medya” denir. Başka bir ifadeyle 

içeriğin bireyler tarafından oluşturulduğu, onların duygu ve düşüncelerini, gözlemlerini, tecrübelerini 

aktarmak ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için kullandıkları online 

alanlardır.(www.sosyalpedia.com) 

Sosyal medya bireylerin sınırlı bir sistemde dışarı açık ya da yarı açık bir profil oluşturmalarına, 

aynı sistem içerisinde bağlantıda oldukları diğer kullanıcıların profillerini listelemelerine, kendilerinin ya 

da sistem içerisinde diğer kullanıcıların oluşturdukları bağlantı listelerine bakmalarına ve takip etmelerine 

imkan veren web tabanlı servislerdir. (www.socialmediatr.com) 

Sosyal medyayı; kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet ya da mobil sistem 
aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlamak mümkündür.(Süeröz, Doğdubay;2012;134) 

Günümüz bilgi, iletişim ve teknoloji çağıdır ve bu alandaki yenilikler ve bunların etkileri de ilgili 

bilim dallarının çalışma konusunu oluşturmaktadır. Sosyal medya; bu üç olguyu da içerisinde 

barındırmaktadır. Sosyal medya ile ilgili tanımlar incelendiğinde, sosyal medyanın en basit ifadeyle; 

hedef kitlenin katılımının olduğu, geliştirilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları barındıran ve toplulukları 

birbirine bağlayan çevrim içi iletişim kanalları olarak tanımlandığı görülmektedir. Başka bir şekilde 

tanımlama yapacak olursak Sosyal Medya, kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet ya 

da mobil sistem aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlanabilir. Bu sosyal platformlar 

genel olarak; sohbet odaları, tartışma forumları, lokasyona dayalı hizmetler, sosyal ağ hizmetleri, sosyal 

rehberler, sosyal imleme, sosyal itibar ağları, webloglar, bloglar, podcastler, videocastler, wikiler, 

facebook, tweeter gibi uygulamaları kapsamaktadır.(Süeröz, Doğdubay;2012;134-135) 

Sosyal medya ile bireyler internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar ile 

haberleşmektedirler. Sosyal ağlar, bolglar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma programları, sohbet siteleri, 

forumlar gibi insanların birbirleriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan önemli haberleşme 

kanalıdır.Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çok sayıda kullanıcısı olan bazı sosyal paylaşım siteleri 

şunlardır: 

Facebook: Sosyal paylaşım sitesidir. Tanıdıklarınız ve diğer kişilerle tanışmak, paylaşımlarda 

bulunulan sosyal medya sitesidir. Kulanıcı sayısı 1.000.000.000+ dır. 

Twitter: 140 karekter sınırı ile paylaşmak istediklerinizi yayınlayabileceğiniz bir microblogging 

sitesidir. Kullanıcı sayısı 300.000.000 dur. 

WordPress: Dünyada en çok kullanılan Blog(Günce) yazma sitesidir. 

LınkedIn: Sanal CV platformudur. İş hayatıyla ilgili bilgilerin aldığı verilerin paylaşıldığı bir sites 

türüdür. Kullanıcı sayısı 120.000.000 dir. 

Google+: Google tarafından oluşturulan yeni sosyal ağ sitesidir. Kullanıcı sayısı 500.000.000+ dır. 

Blogger: Türkiye’de en çok kullanılan Blog sitesidir.(www.sosyalpedia.com) 
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(Facebook) (WordPress) (Twitter) (LınkedIn) (Google+) (Blogger) 

3.Sosyal Paylaşım Sitelerinde Etik Sorunlar Ve Kurallar 

İnternet ve sosyal medya başka bir ifadeyle on-line hizmetler genel olarak kullanıcılara bilgi, fiyat 

ve kolaylık gibi birtakım hizmetler sunmaktadır. Müşteriler nerede olursa olsun günün 24 saati istedikleri 

gibi sipariş vermeleri ve rezervasyon yapmaları kolaylık, tüketicilerin evlerinde ve ofislerinde alacakları 

hizmet ile ilgili fiyat ve kalite araştırması yapmaları ve karşılaştırmaları bilgi iken internet üzerinden daha 

iyi bir fiyat elde edebilmeleri ise fiyat konusunu anlatmaktadır. 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin çok yoğun kullanımı ve özellikle facebook, twitter, myspace gibi 

çok fazla sayıda kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitelerinde atılan twitterlar, paylaşılan resimler, iddia 

edilen bazı bilgiler doğru olmaması, özel yaşamı zedelemesi, güvenlik açısından olumsuzluklar yaratması 

gibi bazı etik olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bazı aktif kullanıcılar bu sosyal paylaşım 

sitelerini art niyetli olarak kullanabilmekte ve kamuoyunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

3.1.Sosyal Paylaşım Sitelerinde Etik Olmayan Davranışlar 

Sosyal paylaşım üzeride etik olmayan davranışları ifade etmeden önce özellikle paylaşımların 

merkezi olan bilgisayar kullanımı ile ilgili bazı ahlaki değerleri belirtmek gerekmektedir. Bilgisayar 

teknolojiler bu alanda önemli çalışmalar yapmış ve bazı temel ahlaki kuralları belirlemiştir. Bu temel 

kurallar şunlardır: 

-Bilgisayar başkasına zarar vermekle kullanmamak, 

-Bilgisayarla başkasının işine mani olmamak, 

-Başkalarının dosyalarını karıştırmamak, 

-Bilgisayarı hırsızlık yapmakta, kullanmamak, 

-Bilgisayarı yalancı şahitlik ve sahte delil hazırlamada kullanmamak, 

-Sahibinden izinsiz bir bilgisayarı kullanmamak, 

-Başkalarının fikirlerini bilgisayar üzerinden çalıp, kendinize mal etmemek, 

-Sosyal içeriğini düşünmeden gelişi güzel bir program hazırlamamak, 

-Özellikle bilgisayarı saygısız ve ilgisiz bir şekilde kullanmamaktır.(kutluata.net) 

Bu temel kurallarla beraber bilgisayarı doğru kullanma beraberinde olumsuz veya başka bir 

ifadeyle etik olmayan davranışlar sergilemeye zemin hazırlamayacaktır. Ancak bireylerin sosyal paylaşım 

ve bilgi teknolojilerinde etik ve ahlaki olamayan bazı davranışlar sergilemesi, doğru olmayan 

paylaşımlarda bulunmasının hiç kuşkusuz bazı nedenleri bulunmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar 

sonucunda sosyal paylaşım ağlarında bilgi erişimi/paylaşımı konusunda etik olmayan davranışların 

sebepleri olduğu belirlenmiştir. 

 Belirlenen sebepler şunlardır: 

-Aile kaynaklı olması, 

-Çevresinin ve arkadaşlarının etkilemesi, 

-Maddi ve parasal sebepler, 

-Bir konuda yeterli bilgi sahibi olmamak,  

-Kimsenin zarar görmediğine inanıyor olmak, 

-Yakalanacağını inanmıyor olmak, 

-Ahlaki, dini ve moral değerlerin etkisidir.(www.emo.org.tr) 

http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/facebook.p
http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/wordpress.p
http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/twitter.p
http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/linkedin.p
http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/google_plus.p
http://www.sosyalpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/blogger.p
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Yukarıdaki sebepler arasında özellikle çevresinin ve arkadaşlarının etkisi en güçlü olan sebeptir. 

Çünkü kişiler herhangi bir paylaşım yapan arkadaşı, akrabası veya yakınından etkilenmekte hiç 

düşünmeden ve doğruluğu araştırılmadan aynı paylaşımları yapabilmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde 

herhangi bir bilgi paylaşımı/erişimi sonunda doğru ve yanlış da olsa,asla yakalanmayacağına inanmak 

ikinci güçlü sebebi oluşturuyorken,bir paylaşım sonrasında kimseye zarar gelmeyecek düşüncesi üçüncü 

güçlü sebep olarak yer almaktadır. 

3.2. Sosyal Paylaşım Siteleri ve Bilişim Teknolojilerinde Etik Sorunlar  

Bilişim Teknolojileri insanoğlunun hayatını ve yaşayış şeklini önemli ölçüde etkilemekte, 

teknolojideki hızlı ilerleme ve yoğun kullanım beraberinde birtakım etik sorunları getirmektedir. 
Üzerinde durulması gereken etik sorunlar şunlardır: 

a)Bilgiye İlişkin Sorunlar: Bilgi teknolojileri kullanılarak özellikle sosyal paylaşım sitelerindeki 

bazı paylaşımlarla ilgili bilgi açısından doğruluk, güvenlik, gizlilik ve özel yaşam gibi temel etik sorunlar 

yer almaktadır. Bilişim teknolojisinde ulaşılan her bilgi doğru olmayabilir, aynı şekilde o paylaşım veya 

bilgi güvenilir bir düzeyde değildir ve belki de en önemlisi paylaşılan/erişilen bilgi bireylerin özel yaşamı 

ve gizliliği olumsuz yönde etkileyebilir. Özel hayatın gizliliği bu anlamda zedelenmiş ve etik bir sorun 

doğurmuş olacaktır. 

b)Fikri Mülkiyete İlişkin Sorunlar: Bir araştırmacı, akademisyen veya eğitimci bir birey fikir 

eserleri üretmekte, onlar için yoğun bir çaba ve emek sarf etmektedir. Ancak bazı gruplar bu harcanan 

çaba ve emeği hiçe sayıp kolaylıkla bilgi teknolojileri ve sosyal paylaşım siteleri sayesinde kopyalayıp, 

dağıtabilmektedirler. Bu durum önemli bir etik problem olarak değerlendirilmektedir. 

c)İşsizlik: Özellikle bilgi teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının ardından ve artık 

işlemlerim bilgisayarlar üzerinden yapılması insanoğluna duyulan ihtiyacı azaltmış ve işsizlik meydana 

gelmiştir. İşsizlik bilgi teknolojileri sonunda önemli bir etik sorun olarak algılanmaktadır. 

d)Sağlık Sorunları:Kişilerin yoğun bir şekilde bilgi teknolojilerini kullanması, bilgisayar üzerinde 

uzun süre zaman harcaması ve sosyal paylaşım siteleriyle gününün büyük bir bölümünde paylaşımlarda 

bulunması, el ve bilek rahatsızlığı, omuz, boyun ve sırt ağrıları, görme sorunları, bel fıtığı vb. sağlık 

sorunları gibi etik problemler ortaya çıkarmaktadır. 

e)Ev Ofislerine İlişkin Sorunlar: Bilgi teknolojileri ile beraber çalışma ofisini eve taşımak 

beraberinde aile sorunları, komşuların gürültüsü, yalnızlık, işi boş zamandan ayıramama, işkoliklik ve 

stres, sosyal hayatın eksikliği gibi etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

f)Yapay Zekâ ve İnsan:Zamanla insanın birçok işi bilgisayar tarafından yerine getirilmesi ve 

görevlerini bilgisayara devretmesi kendini geliştirmekten uzak bir yapıya getirmiştir. Düşünme, zekâ, 
araştırma ve sorgulama gibi özelliklerini kaybetmiştir. 

g)Zaman: Kişi çalışma hayatında ve normal hayatta gününün büyük bölümünü bilgisayara ve 

sosyal paylaşım sitelerine ayırması beraberinde ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına ve akrabalarına 

zaman ayıramama gibi etik sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır.(Dedeoğlu;2006;58-98) 

3.3. Sosyal Paylaşımda Gerekli Etik Kurallar 

Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Konseyi’ne, Uluslar arası Saydamlık Örgütü’nden, hükümetlere, 

Parlamentolara, önem kurum ve kuruluşlardan bireylere kadar hayatın hemen hemen her noktasında etik 

davranışlarla ilgili ve etik dışı faaliyetlere karşı bir mücadele olarak bazı etik kodlar, kurallar ve 

çalışmalar ortaya konulmuştur. Tüm bu kurumlarda belirlenen etik kodlar arasında en önemli olanı ve 
hepsinde yer alan temel değer “sorumluluktur”.  Bilgi teknolojilerinin dünyanın her köşesinde yoğun 

olarak kullanılması ve sosyal paylaşım sitelerinde birtakım bilgi, resim, belge vb. konuların aktif bir 

şekilde paylaşımı bu alanda da bazı etik kuralların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

(www.etikturkiye.com) 

Sosyal paylaşım ve bilgi teknolojilerinde belirlenmesi gereken etik kurallar; “Sorumluluk, 

Hesapverebilirlik ve Yükümlülüktür”. Bu temel kurallar beraberinde sosyal paylaşım siteleri daha adil, 

doğru, saygılı ve hesap verebilir bir şekilde faaliyetlerde bulunulabilir. Sorumluluk, yapılan veya 

yapılmayan bir eylemin sonuçlarına katlanmayı, kabul etmeyi ifade eder. Bilişim teknolojilerinin olumlu 

amaçlar doğrultusunda geliştirilmeleri ve kullanılmaları sorumluluk kavramıyla yakın ilişkilidir. Bu 

teknolojilerinin birey, toplum ve dünya üzerindeki etkilerinin öngörülmeye çalışılarak ve sorumluluk 
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duygusu taşınarak geliştirilmesi ve kullanılması, oluşabilecek zararları önleme, bir zarar oluştuğunda da 

bunu giderme yönünde önemli çalışmalar yaparlar. Bu durum sorumluluk duygusunun bir ifadesidir. 

Hesap verebilirlik ise yapılan bir faaliyet sonrasında ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz bir durum 

sonrasında gerekli sorumluluğu üstlenme mekanizmasıdır. Olumlu olduğunda hesap verebilirlik pek 

sorgulanmayabilir ancak söz konusu bir olumsuzlukta sorumlu aranıp hesap sorulacak kişi hesap verebilir 

olmalıdır. Yükümlülükte bilgi teknolojilerinde üzerinde durulması gereken temel etik kurallardan bir 

tanesidir. Yükümlülükten kasıt genellikle yasal içeriktir. Yasal olarak yükümlü olmak, birtakım 

istenmeyen olaylar olduğunda oluşan zararı karşılama zorunluluğunda olma durumunu açıklar. Bu üç 

temel kural birbiriyle yakın ilişkilidir.(Dedeoğlu;2006;53-54) 

Genel olarak tanımlayacak olursak sorumluluk; bir kişinin verdiği kararlara yönelik olarak var 

olan potansiyel maliyet, görev ve zorunlulukları kabul etmesi iken hesapverebilirlik, verilen kararlar ve 
gerçekleşen eylemlere yönelik söz konusu olan sorumluluğu değerlendirme mekanizması, yükümlülük 

ise bireylere diğer aktörler, sistemler veya organizasyonlar tarafından verilen zararın karşılanmasına 

yönelik olarak yasaların var olmasıdır. (Dedeoğlu;2006;54). 

4.Sonuç 

Günümüz teknoloji ve bilgi çağı olması sebebiyle bilgiye ulaşmak ve paylaşmak amacıyla bilişim 

sektörü çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yoğun ve aktif kullanım hiç kuşkusuz insan hayatını 

ve dünyayı olumlu olduğu kadar olumsuz bir zeminde de etkilemektedir. Bilişim teknolojilerini ve sosyal 

medyayı kullanırken uyulması gereken üzerinde düşünülmesi gereken bir takım değerlerin olması 

reddedilmez bir gerçektir. Son zamanda Dünya’nın tüm ülkelerinde ve kurumlarında başta uluslar arası 
kuruluşlar olmak üzere(Birleşmiş Milletler, Avrupa Bakanlar Konseyi) etik kodlar adı altında birtakım 

kuralları ortaya koymuş ve bu uygulamaların üye devletler tarafından kendi kurum ve kuruluşlarında etik 

kuralların uygulamaya konulması istenmiştir. 

Bilgi teknolojileri ve sosyal medyanın Dünya’da tüm ülkelerdeki milyarlarca birey tarafından 

kullanılıyor olması beraberinde bazı etik sorunları ortaya çıkarmıştır. Paylaşılan/erişilen bilgilerin doğru 

olması, güvenirlik, özel yaşam ve gizlilik gibi bilgi ile ilgili etik sorunların en önemlisini ortaya 

çıkarmıştır. Bununla beraber işsizlik, sağlık sorunları, aile hayatı, fikri yaşam, ev ofisleri ve insan yapısı 

ile ilgili bazı etik sorunları ortaya çıkarmıştır. İnsanların sosyal medyada etik dışı faaliyetlerde 

bulunmasının nedenleri arasında çevre ve arkadaşların etkisi, yakalanacağına inanmamak, kimseye bir şey 

olmayacak düşüncesi ve paylaşılan konularda yeterli derecede bilgi sahibi olmamasıdır. 

Bugün facebook ve twitter başta olmak üzere birçok sosyal paylaşım sitesi insanlar tarafından 

günün büyük bölümü aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak önemli olan bu sosyal paylaşım sitelerini 
etkin, doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Bireyleri ve kamuoyunu olumsuz ve yanlış 

yönde etkilemek için kullanılan veya paylaşılan sosyal medya etik dışı olarak değerlendirilecektir. Bu 

çerçevede sosyal medyada etik kurallar nezdinde paylaşımlarda bulunulmalı ve özellikle sorumluluk, 

hesap verebilirlik ve yükümlülük gibi etik kurallar unutulmamalıdır. 
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Özet 

Teknolojinin hızla gelişmesi iletişim teknolojilerinde de büyük yeniliklerin sebep olmuştur. Yeni 

iletişim teknolojileriyle birlikte insanların iletişim alışkanlıklarında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

iletişim teknolojilerinin bir parçası olan facebook, twitter gibi sosyal ağlar başta gençler olmak üzere 

toplumun birçok kesimi tarafından büyük oranda kullanılmaktadır. İnsanlar vakitlerinin çoğunu bu ağlar 

sayesinde oluşturdukları sanal geçekliklere harcamaktadırlar.  

Günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelen sosyal ağların gençler tarafından nasıl ve hangi 

amaçla kullanıldığı soruları da akla gelmektedir. Bu çalışmayla meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal 

ağlara yaklaşımı ve bunları nasıl kullandıkları hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Çalışmada Nazilli 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak olan anketle öğrencilerin sosyal ağlar hakkındaki 

görüşleri ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: sosyal ağlar, sosyal ağlar ve gençlik, gençlerin sosyal ağ kullanımı, meslek 
yüksekokulu öğrencileri ve sosyal ağlara yaklaşımı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağ 

kullanımı 

Alan Kodu: C3. 

 

SOCIAL NETWOK USAGE OF UNIVERSITY STUDENTS: NAZİLLİ 

VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE 

Abstract 

Rapid developments in technology also leads great innovations in communication technologies. In 

association with new communication technologies, there are changes in people’s communication habits 

have occurred. The large part of society is using social networks, which are part of these communication 

technologies, like facebook, twitter, etc. Many people spend their time to the virtual reality that they 

created through these social networks. 

Social networks which become one of the important parts of daily life bring the following 

questions into mind:  “How do young people use social networks?” and “For which aim do young people 
use social networks?” In this study, it is aimed to find answers to these questions. Opinions of Nazilli 

Vocational High School Students about social networks will be stated by carrying out a questionare. 

Key Words: social networks, social networks and youth, social network usage of youth, vocational high 

school students and their attitudes to social networks, social network usage of vocational high school 

students 

1. Giriş 

Günden güne gelişen teknoloji ve hızlı bir biçimde ortaya çıkan teknolojik yenilikler, iletişim 

sistemlerinde hızlı değişimlere neden olmuştur. İletişim sistemlerinde meydana gelen teknolojik yenilikler 

de insanların iletişim alışkanlıklarında değişikliklere yol açmış ve bireyler yeni iletişim alışkanlıkları 

değiştirmeye başlamışlardır. Örneğin 1900’lü yılların ortalarına doğru radyonun, televizyonun 20. 

yüzyılın son çeyreğinde yaygın kullanılışı görülmektedir. 1900’lü yılların sonlarına doğru ise internet çok 

önemli bir kitle iletişim aracı olarak kendisini göstermiş, geribildirim, kullanıcının kişisel kararı 

mailto:mikail.bat@ege.edu.tr
mailto:zehra.gulcan@adu.edu.tr
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doğrultusunda istediği şeyi araştırma, seçme gibi seçim yapabilme imkanı sunması bakımından yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

1970’lerde başlayan ve özellikle son 20 yıldır artan internet kullanımı internet üzerinden sosyal 

iletişimi arttırmıştır. Bu durum sosyal medyayı ve buna bağlı olarak sosyal ağları günümüzde önemi hızla 

artan iletişim araçlarından biri yapmıştır (Hazar, 2011: 153). Kullanıcıların, diğer kullanıcılarla ilgili bilgi 

toplamak ve iletişime geçmek için ziyaret ettikleri internet siteleri ve bunlara ilişkin programlar olarak 

tanımlanan Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle internet üzerinden sosyal iletişim farklı bir boyut 

kazanmaya başlamıştır (Gürsakal, 2009: 16). İlk defa 2004 yılı sonbaharında, teknolojik ve ticari sergi 

üreticilerinin ticari konferanslarının bir serisi için isim olarak kullandığı Web 2.0 teriminin ve 

teknolojisinin en önemli bileşenlerinden biri de sosyal ağ siteleridir (Vural & Bat, 2010: 3354; Karal & 

Kokoç, 2010: 251). Web 2.0, daha çok konunun teknolojik boyutu; sosyal medya ise uygulama boyutu 
için kullanılan bir terimdir.  

Yeni iletişim şeklinin oluşmasında kullanılan bir araç olan sosyal ağlar, kitlelerle bağlantı kurmak 

için sistemde zorunlu bulunan profilin paylaşılmasına olanak tanıyan, bir bağlantıyı paylaşanlarla diğer 

kullanıcıların listesinin birbirine eklenmesi ve aynı zamanda sistemde bulunan her bir kişinin birbirilerini 

görmesini sağlayan web tabanlı servis olarak tanımlanmaktadır (Vural & Bat, 2010: 3355). Diğer bir 

tanıma göre sosyal ağ, ortak bir amaç doğrultusunda bireylerin düşüncelerini paylaşmalarını ve 

birbirleriyle etkileşime girmelerini kolaylaştıran internet üzerinden topluluk oluşumuna işret eden bir  

kavramdır (Karal & Kokoç, 2010: 252). Sosyal medya ortamları, RSS, sosyal imleme, forum, podcast, 

bloglar, sosyal ağ siteleri, online sohbet ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi 

interaktif, kullanımı kolay, katılıma açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Onat, 2010: 105). 

Sosyal ağa ilişkin farklı yazarlar, uygulamanın farklı yanlarını öne çıkararak çeşitli tanımlamalar 
yapmışlardır. Bu tanımlara bakıldığında genellikle ağların özelliklerine değindikleri görülmektedir.  

Sosyal ağ sitelerinin hangi amaçla ve hangi yöntemlerle kullanıldığına bağlı olarak bireylerin 

başarısı, motivasyonu, iletişimi, sosyal etkileşimi, vb. üzerindeki etkileri farklılık göstermektedir (Karal 

& Kokoç, 2010: 253). Bu etkiler kişilik, zaman, yer, konu ve bunlara benzer diğer faktörlere bağlı olarak 

da değişebilmektedir. Sosyal ağların zaman ve mekan kısıtlaması tanımadan insanlarla etkileşim için ucuz 

ve kolay bir yol sunması, sosyal ağların güçlendirici etkilerindendir. Ancak bölgesel iletişimi azaltması ve 

bireylerin yüz yüze iletişim kurmasını engellemesi de sosyal ağların zayıflatıcı etkileri içinde yer 

almaktadır (Hazar, 2011: 158). İnternete ulaşımın artmasıyla doğru orantı gösteren sosyal ağlar, 

günümüzde devletlerin yönetim sistemine, iş sürecine, eğitim alanına ve aile içi iletişime kadar etkiler 

göstererek farlı sektörlerden, alanlardan kişi ya da kişilerin dikkatini çekmekte ve bu alanda 

araştırma/incelemeler devam etmektedir.  

2. Literatür İncelemesi 

Sosyal ağlar, geleneksel medyanın kitlelere sunduğu imkanlardan çok daha fazlasını insanlara 

sunması, kısa sürede hızlı bir şekilde iletişim olanağı tanıması, maliyetinin düşük olması gibi bir çok 

nedenle 2000’li yılların iletişim ortamı olarak kendisini göstermiştir. Ancak sosyal medya veya sosyal 

ağlar denildiğinde bazı karışıklıklarla karşılaşılmaktadır. Sosyal ağlar, uzmanların görüş ve tecrübelerine 

göre konunun daha iyi anlaşılması ve incelemelerin bilimsel bir yöntemle analiz edilmesi için 

gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalardan biri aşağıda bulunmaktadır (Dawley, 2009: 111; Hazar, 2011: 

154-155): 

 Sosyal siteler: MySpace, Facebook, Twitter, Hi5, Friendfeed, Google+, vb. 

 Fotoğraf paylaşım siteleri: Flicker, PhotoBucket, Deviantart, Ix, vb. 

 Video paylaşı siteleri: YouTube, Dailymotion, vb. 

 Profesyonel ağ siteleri: Linkedln, Ning, vb. 

 Bloglar: Blogger.com, Wordpress, vb. 

 Wikiler: Wikipedia, Intelipedia, Wetpaint, PBWiki, vb.  

 Şirket blogları: Cnet, Boing Boing, Kottke, vb. 

Sosyal medya geleneksel medya yayınlarından farklı olarak internet ve teknoloji ile okuyucu 

arasında bağ oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Holtz ve arkadaşlarına göre (2008), sosyal medya 

uygulamaları aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır: 

 Web sayfası kullanıcıları ve online editörler için kopyalama- (yapıştırma işini kolaylaştırmak 

için haberler, alıntılar, standart metinler ve kontak bilgilerini ayırma) 
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 Resim, ses ve video gibi çeşitli medya türleri linkleri sağlama- (ki bunlar kullanılıcılara gözden 

geçirme, yükleme, bağlantı kurma, kendi siteleriyle ilişkilendirme olanağı sunmaktadır) 

 Facebook, Twitter, Youtube, gibi ve diğer sosyal paylaşım sitelerine linkler HTML gibi 

etiketleme araçları (böylelikle okuyucular diğer kullanıcıların haklarında neler yazdıklarını 

görebilmektedir). 

Farklı uygulamalara ve hedef kitlelere sahip sosyal ağlar, benzer teknolojileri kullandıkları için 

benzer özellikler de göstermektedir. Bu doğrultuda sosyal ağların teknolojik ve kullanıcı bakımından 

değerlendirilerek çeşitli özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Vural & Bat, 2010: 3356; Karal & Kokoç, 2010: 

252; Hazar, 2011: 157): 

 Sosyal ağ sitelerindeki üyeler, biyografileri, fotoğrafları ve bazı diğer kişisel bilgilerinin yer 
aldığı alanlarla, kişisel profil sayfasına sahiptirler. Ayrıca, yorumda bulunabilen diğer site 

üyeleri, resim ve isimleri için bir yazı boşluğuna sahiptir. 

 Sosyal ağ site kullanıcıları, sosyal bir ortamda kendilerini tanıtma, diğer kullanıcılarla iletişim 

kurma ve devam ettirme, yeni arkadaşlıklar keşfetme olanağı bulurlar. Sosyal ağlar sayesinde 

kısa sürede yeni bir ilişkinin kurulması ve mevcut ilişkilerin kısa sürede sonlanması mümkün 

olabilmektedir.  

 Bu siteler kullanıcılarına çift yönlü iletişim, rahat ve zamanında geribildirim imkanı sağlar. 

 Sosyal ağlar, ilgili konu veya kişiler üzerinde toplulukların hızla oluşmasına neden olarak etkin 

bir iletişim kurulmasını sağlar. 

 Sosyal ağ kullanıcılarına, sosyal destek bulma, yeni sosyal ve iş olanağı fırsatlarını 

değerlendirme, sosyal sermaye içeren finansal kaynaklarla mal ve hizmetleri değerlendirme 
imkanı sunar. 

 Sosyal ağ siteleri, kullanıcı profillerindeki veriler aracılığıyla insanları birbirine bağlar ve bu 

profiller diğer kullanıcılar için bir tanımlama oluşturur. Ayrıca sosyal ağlar bağlantısallığı 

nedeniyle kullanıcı kolaylığı, reklam veya herhangi bir gerekçeden dolayı diğer sitelere, 

kaynaklara ve kişilere link verirler. Böylece kullanıcılar arasında iletişim ilerlemiş olur. 

Günümüzde özellikle gençler için vazgeçilmez iletişim yöntemlerinden biri haline gelen sosyal 

ağlar ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı sosyal ağların bireyler 

ve gençler üzerine etkilerini ölçmeyi amaçlamış ve bu etkilerin belirlenmesi için öncelikle sosyal ağların 

kullanım amaçlarının ortaya konması gerekliliğini vurgulamıştır. Sosyal ağların özellikle ortaöğrenim ve 

yüksek öğrenim seviyesinde bulunan öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanıldığı, öğrencilerin büyük 

bir bölümünün sosyal ağları çeşitli konularda bilgi edinmek için önemli bir kaynak ve sosyalleşme ortamı 

olarak gördüğü ortaya konmuştur (Hazar, 2011: 171). Bunun nedeni söz konusu kitlenin yeniliğe ve 
teknolojik gelişmelere meraklı olmasının yanında, internete ulaşma oranının yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin sosyal ağları genellikle sosyal ilişkileri sürdürme amacıyla kullandığı, akademik 

(dersleriyle ilgili) çalışmalarında destek amacıyla kullanım oranının oldukça düşük olduğu belirlenmiş ve 

öğrencilerin Facebook gibi bir sosyal ağ sitesini henüz akademik gelişimleri için kullanmadığı 

saptanmıştır (Bilen vd., 2014: 121). Sosyal ağların yaygın kullanım oranına sahip olması eğitim alanında 

kullanılabileceği ve öğrenimin etkinliğini arttırabileceği görüşünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Sosyal ağ tabanlı bir uygulama içeren deneyde sosyal ağ kullanan örencilerin öğrenim etkinliğinin daha 

fazla olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle bir eğitim teknolojisi aracı olarak sosyal ağların, öğrenme 

etkinlikleri bağlamında kullanılması yönünde bir paya sahip olabileceği öne sürülmüştür (Ekici & Kıyıcı, 

2012: 164-165). Gençlerin sosyal ağları benimsediği, iletişimin devamlılığını sağlamak amaçlı kullandığı 

ortaya konmuş ancak demografik özelliklerin, üniversite türünün, bölüm bazında farklılıkların sosyal 
ağların benimsenme ve kullanma amaçlarına yönelik farklılıklar yaratabileceği bir başka çalışmada ortaya 

konmuştur (Akyazı & Tutgun Ünal, 2013: 21-22). Ayrıca öğrencilerin sosyal ağ sitelerini derse ilişkin 

kaynak paylaşma, çalışma grupları oluşturma ve sınıf arkadaşları ile iletişim kurma amaçlı kullandıklarını 

ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Ancak sosyal ağ sitelerinde gereğinden fazla zaman harcanması, 

kişisel bilgilerle ilgili güvenlik riskinin bulunması ve ders çalışma verimliliğini azalttığı yönündeki 

olumsuz görüşler de ortaya konmuştur. Bununla birlikte üniversite öğrencileri sosyal ağ sitelerinin 

üniversite eğitimine entegre edilmesi konusunda hem fikir olup böyle bir entegrasyonun dersin 

işlenmesine, kaynakların zenginleşmesine ve paylaşılmasına katkı sağlayacağını düşünmektedir (Öztürk 

& Akgün, 2012: 61).  
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3. Amaç 

Bu çalışmanın amacı Nazilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları 

ve sosyal ağları benimseme düzeylerini analiz etmektir. 

4. Yöntem ve Bulgular 

4.1.Yöntem 

4.1.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmada çalışma grubu, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Nazilli Meslek 

Yüksekokulu’ndaki Bankacılık ve Sigortacılık (1. ve 2. Öğretim), Dış Ticaret (1. ve 2. Öğretim), İşletme 

Yönetimi (1. ve 2. Öğretim), Lojistik (1. ve 2. Öğretim), Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (1. ve 2. 

Öğretim) ve Tekstil Teknolojisi (1. ve 2. Öğretim) programlarına kayıtlı 2022 adet 1. ve 2. sınıf 

öğrencileri arasından seçilmiştir. Örneklem grubu oluşturulurken öğrencilerin bölüm bazındaki 
dağılımları da dikkate alınarak kota örneklemesi yönteminden faydalanılmış ve katılımcılar tesadüfi 

olarak seçilmiştir.  

2022 olan ana kitle için örneklem büyüklüğünün 323 olması yeterlidir. Ancak ana kitleye daha 

yakın olması amacıyla 700 adet anket yapılmış ve bunlardan toplam 643 adet geri dönüş alınmıştır. Geri 

dönüş alınan anketlerden 31 adedinde ölçeklerden en az 1 tanesinin doldurulmamış olması nedeniyle bu 

anketler analize dahil edilmemiştir. Analize geri kalan 612 anket konu olmuştur. 

4.1.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırma için veriler hazırlanan bilgi formu ve 2 ayrı ölçeğin yer aldığı anket formu yardımıyla 

toplanmıştır.  

Bilgi formu, Mazman (2009)’ın oluşturduğu bilgi formuna Nazilli Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerine yönelik bazı maddelerin eklenmesiyle oluşturulmuştur. 

Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçlarını ölçmek için, Karal ve Kokoç (2010)’un geliştirdiği 5’li 

likert tipi ölçekleme kullanılarak oluşturulmuş olan 14 maddelik “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

Öğrencilerin sosyal ağları benimsemesini ölçmek için, Mazman (2009)’nın geliştirdiği 22 

maddelik “Facebook’un Benimsenmesi Ölçeği”nde bazı değişiklikler yapılarak hazırlanan ölçek 

kullanılmıştır. İlgili ölçeğin maddelerinde yer alan “Facebook” ibaresi “Sosyal Ağ” ibaresiyle 

değiştirilmiş ve bu değişikliğe istinaden ölçekte yer alan “Facebook, kullandığım diğer paylaşım ve 

iletişim ortamları ile pek çok benzer özelliğe sahip” ifadesi ölçekten çıkarılmıştır. 

4.1.4. Veri Analizi 

Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS Statistics 20 programında analiz edilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistik analizi yapılmış ayrıca bazı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmadaki anket sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach alfa katsayısı ile kontrol edilmiştir. 

Alfa (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aşağıdaki gibi yorumlanır (Kalaycı, 2006: 405): 

0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 

0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir, ve 

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alfa değerlerinin 0,91 olduğu görülmüştür. Bu da 

soruların ölçek güvenilirliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir. 

4.2. Bulgular 

Ankete katılan Nazilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaş ortalaması 20,34 olup %53,1’i kız, 

%46,9’u erkektir.  

Öğrencilerin %50,3’ü 1. sınıf, %49,7’si ise 2. sınıf öğrencilerinden oluşmakla birlikte, %52,5’i 1. 
öğretim, %47,5’i ise 2. öğretim öğrencileridir. Bu öğrencilerin %28,1’i Bankacılık ve Sigortacılık, 
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%17,5’i Lojistik, %17’si İşletme Yönetimi, %18’i Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, %14,6’sı Dış 

Ticaret, %3,1’i Tekstil Teknolojisi bölümlerinde öğrenim görmektedirler.  

Ankete katılan öğrencilerin %100’ü Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal ağ sitelerinden 

herhangi birini kullanmaktadır. Bu durum günümüzde sosyal ağların özellikle gençler tarafından oldukça 

yaygın olarak kullanılmasının bir göstergesi olabilir.  

Öğrencilerin %83,7’si sosyal ağları her gün, %13,6’sı haftada birkaç defa, %2,1’i ayda birkaç defa 

ve %0,7’si ise yılda birkaç defa kullanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bir sosyal ağa bağlandığında, 

%18,1’inin 15 dakikadan az, %26,3’ünün yaklaşık yarım saat, %20,9’unun yaklaşık 1 saat, %19,6’sının 

1-3 saat arası, %15’inin ise 3 saatten fazla bağlandığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin hepsinin 

sosyal ağ sitelerinden herhangi birini kullanmalarının yanı sıra, bu siteleri de oldukça sık bir biçimde 

kullandıklarının göstergesidir. 

Sosyal ağ sitelerinde takip edilen ya da üyesi olunan gruplara bakıldığında, öğrencilerin 

%83,7’sinin herhangi bir üyeliği olduğu, %16,7’sinin ise bir üyeliğinin bulunmadığı görülmüştür. Bu 

üyeliklerin hangi alanlarda olduğuna bakıldığında %60,5 oranında öğrenci grupları (üniversite, bölüm, 

fakülte, sınıf, öğrenci toplulukları, vb.) üyeliği, %54,1 oranında ortak ilgi grupları (hobi, spor, müzik, 

politika, din, dil, sağlık, vb.), %27,3 oranında internet ve teknoloji (bilgisayar, donanım, yazılımlar, sanal 

ortamlar, yeni teknolojiler, mobil araçlar, oyun, vb.) üyeliği, %29,6 oranında organizasyon ve kuruluş 

(sosyal kulüpler, eğitim kulüpleri, gönüllü yardım kuruluşları, ticari amaç gütmeyen kuruluşlar, vb.) 

üyeliği, %13,1 oranında diğer gruplara üyelik söz konusudur (Bu soruda öğrenciler 1’den fazla seçeneği 

işaretleyebilmişlerdir.) 

Tablo1: Öğrencilerin “Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amacı”  

SOSYAL AĞ SİTELELERİNİN KULLANIM AMACI 

“1=Hiç katılmıyorum”, ……“5=Kesinlikle katılıyorum” 

 1 2 3 4 5   

 f % f % f % f % f % Ort. St.Sa. 

1) Kendime özgü alan 

(profil, kişisel sayfa…) 

yaratma imkanı sunduğu 

için kullanıyorum.  

43 7 57 9,3 196 32 193 31,5 123 20,1 3,48 1,123 

2) Yeni insanlarla 

tanışmak, yeni 

arkadaşlıklar kurmak 

için kullanıyorum.  

142 23,2 121 19,8 167 27,3 104 17 78 12,7 2,76 1,324 

3) Mevcut arkadaşlarımla 

iletişimimi devam 

ettirmek amacıyla 

kullanıyorum.  

12 2 11 1,8 53 8,7 201 32,8 335 54,7 4,37 0,866 

4) Diğer insanlar 

tarafından tanınmak 

amacıyla kullanıyorum.  

224 36,6 162 26,5 129 21,1 57 9,3 40 6,5 2,23 1,220 

5) Okul proje/ödevlerimle 

ilgili araştırma yapmak 

için kullanıyorum.  

101 16,5 72 11,8 165 27 155 25,3 119 19,4 3,19 1,332 

6) İlgilendiğim insanların 

ve arkadaşlarımın 

yaşamlarını incelemek 

amacıyla kullanıyorum.  

73 11,9 91 14,9 189 30,9 153 25 106 17,3 3,21 1,236 

7) Eski arkadaşlarımla 

tekrar iletişime geçmek 

için kullanıyorum.  

19 3,1 20 3,3 90 14,7 227 37,1 256 41,8 4,11 0,982 

8) Eğitim amaçlı grupları 

ve etkinlikleri incelemek 

amacıyla kullanıyorum.  

44 7,2 51 8,3 189 30,9 200 32,7 128 20,9 3,52 1,126 

9) Düşüncelerimi 

başkalarıyla paylaşmak 

için kullanıyorum. 

57 9,3 74 12,1 171 27,9 183 29,9 127 20,8 3,41 1,208 

 

10) lgimi çeken gruplara 

katılmak için 

kullanıyorum.  

 

 

88 14,4 100 16,3 157 25,7 161 26,3 106 17,3 3,16 1,293 

11) Beğendiğim nesneleri 40 6,5 46 7,5 163 26,6 206 33,7 157 25,7 3,64 1,134 



170 
 

(video, resim, not…) 

paylaşmak için 

kullanıyorum.  

12) Güncel, farklı bilgiler ve 

düşüncelerle 

karşılaşmak amacıyla 

kullanıyorum.  

20 3,3 29 4,7 119 19,4 242 39,5 202 33 3,94 1,003 

13) Yabancı dil bilgimi 

geliştirmek amacıyla 

kullanıyorum.  

100 16,3 151 24,7 180 29,4 115 18,8 66 10,8 2,83 1,222 

14) Farklı kültürlerden 

insanlarla tanışmak 

amacıyla kullanıyorum.  

153 25 155 25,3 135 22,1 101 16,5 68 11,1 2,63 1,316 

Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin sosyal ağları en fazla “mevcut arkadaşlarıyla iletişimi devam 

ettirmek” (x̅ =4,37) ve “eski arkadaşlarıyla tekrar iletişime geçmek” (x̅=4,11) amaçlarıyla kullandıkları 

görülmektedir. 

Dikkat çekici bir nokta ise öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sosyal ağ sitelerini, “okul 

proje/ödevleriyle ilgili araştırma yapmak” (x̅=3,19) ve “eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek” 

(x̅=3,52) amaçlı olarak da kullanmasıdır. Bu noktada sosyal ağ siteleri eğitim ve öğretime entegre edilip 

bu siteler eğitim ve öğretim sisteminde etkinliği ve verimliliği arttırıcı araçlar olarak da kullanılabilir. 

Öğrenciler “düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak” (x̅=3,41) ve “güncel, farklı bilgiler ve 

düşüncelerle karşılaşmak” (x̅=3,52) gibi amaçlar doğrultusunda sosyal ağ sitelerini kullanarak kendilerini 

ifade edebilme ve diğer görüşler hakkında fikir sahibi olma imkanına sahip olmaktadırlar. 

Tablo 2: Öğrencilerin “Sosyal Ağların Benimsenmesi”ne yönelik görüşleri 

SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ 

“1=Hiç katılmıyorum”, ……“5=Kesinlikle katılıyorum” 

 1 2 3 4 5   

 f % f % f % f % f % Ort. St.Sa. 

1) Sosyal ağlar sayesinde 

daha kısa sürede daha 

fazla kişiyle iletişim 

kuruyorum. 

28 4,6 23 3,8 113 18,5 208 34 240 39,2 4,00 1,068 

2) Sosyal ağlarda daha kısa 

sürede daha çok şeyi 

paylaşıyorum. 

26 4,2 35 5,7 138 22,5 219 35,8 194 31,7 3,85 1,064 

3) Sosyal ağlardaki farklı 

bakış açıları benim 

bakış açımı da 

geliştiriyor. 

27 4,4 60 9,8 158 25,8 192 31,4 175 2,6 3,70 1,116 

4) Sosyal ağları yararlı 

buluyorum. 
16 2,6 16 2,6 201 32,8 193 31,5 186 30,4 3,84 ,975 

5) Sosyal ağ sitelerine 

kolaylıkla üye oldum. 
21 3,4 27 4,4 105 17,2 227 37,1 232 37,9 4,02 1,019 

6) Sosyal ağların 

özelliklerini rahatlıkla 

öğreniyorum. 

13 2,1 17 2,8 113 18,5 248 40,5 221 36,1 4,06 ,920 

7) Sosyal ağların 

özelliklerini güçlük 

çekmeden kullanıyorum. 

10 1,6 14 2,3 86 14,1 240 39,2 262 42,8 4,19 ,878 

8) Sosyal ağları kullanmayı 

kolay buluyorum. 
17 2,8 18 2,9 78 12,7 27 37,1 272 44,4 4,17 ,954 

9) Fikirlerine önem 

verdiğim kişiler sosyal 

ağ sitelerini kullanmamı 

önerdiği için 

kullanıyorum. 

148 24,2 162 26,5 147 24 89 14,5 66 10,8 2,61 1,289 

10) Fikirlerine önem 

verdiğim kişiler sosyal 

ağ sitelerini kullandığı 

için kullanıyorum. 

 

 

157 25,7 150 24,5 135 22,1 103 16,8 67 10,9 2,63 1,320 

11) Çevremdeki kişiler 

birbiriyle iletişim ve 

paylaşım için sosyal ağ 

86 14,1 100 16,3 188 30,7 149 24,3 89 14,5 3,09 1,243 
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sitelerini kullandığı için 

ben de kullanıyorum. 

12) Çevremdeki kişilerin 

çoğu sosyal ağ sitelerini 

kullanıyor, ben de 

onlara uyum sağlamak 

için kullanıyorum. 

145 23,7 140 22,9 164 26,8 105 17,2 58 9,5 2,66 1,270 

13) Sosyal ağları kullanmak 

için gerekli bilgi ve 

kaynaklara kolaylıkla 

erişiyorum. 

20 3,3 33 5,4 146 23,9 230 37,6 183 29,9 3,85 1,014 

14) Sosyal ağları 

kullanırken rahatlıkla 

yardım alabiliyorum. 

26 4,2 31 5,1 174 28,4 213 34,8 168 27,5 3,76 1,043 

15) İnternet erişimim olan 

her yerden sosyal ağlara 

istediğim zaman 

erişebiliyorum. 

11 1,8 28 4,6 4 13,7 204 33,3 285 46,6 4,18 ,957 

16) Sosyal ağ sitelerinde 

kendi sayfamı 

(profilimi) 

kişiselleştiriyorum. 

13 2,1 25 4,1 86 14,1 217 35,5 271 44,3 4,16 ,956 

17) Sosyal ağlar ile kendi 

öğrenmelerimi ve diğer 

etkinliklerimi kendime 

uygun bir şekilde 

düzenliyorum. 

27 4,4 34 5,6 138 22,5 230 37,6 183 29,9 3,83 1,057 

18) Sosyal ağlar ile kendi 

kişisel ilgi ve 

gereksinimlerim 

doğrultusunda hareket 

ediyorum. 

25 4,1 47 7,7 147 24 225 36,8 168 27,5 3,76 1,064 

19) Sosyal ağ ortamında 

benimle ortak ilgi ve 

gereksinimlere sahip 

bireylerle gruplar 

(topluluklar)/konu 

başlıkları 

oluşturuyorum. 

108 17,6 137 22,4 185 30,2 107 17,5 75 12,3 2,84 1,254 

20) Sosyal ağlar ile ortak 

ilgi alanları 

doğrultusunda 

katıldığım gruplardaki 

grup üyeleri/takip 

ettiğim kişiler ile olan 

ilişkilerim güçleniyor. 

67 10,9 101 16,5 190 31 174 28,4 80 13,1 3,16 1,177 

21) Sosyal ağlar ile ortak 

ilgi ve amaçlara sahip 

olduğum diğer bireylerle 

işbirliği içinde 

çalışıyorum. 

98 16 126 20,6 176 28,8 144 23,5 68 11,1 2,93 1,234 

Tablo 2’ye göre “sosyal ağ sitelerine kolaylıkla üye olmak” (x̅=4,02), “sosyal ağların 

özelliklerini rahatlıkla öğrenmek” (x̅=4,06), “sosyal ağların özelliklerini güçlük çekmeden kullanmak” 

(x̅=4,19), “sosyal ağları kullanmayı kolay bulmak” (x̅μ=4,17), “internet erişimim olan her yerden sosyal 

ağlara istenildiği zaman erişebilmek” (x̅=4,18) gibi konularda öğrencilerin büyük ölçüde sosyal ağları 

benimsediği ve kullanım zorluğu çekmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yine Tablo 2’ye bakıldığında öğrencilerin herhangi bir sosyal ağ sitesini benimsemesinde 

“fikirlerine önem verdiği kişiler sosyal ağ sitelerini kullanmasını önerdiği için” (x̅ =2,61),  ya da 

“fikirlerine önem verdiği kişiler sosyal ağ sitelerini kullandığı için” (x̅=2,63) sosyal ağları 

kullanmasından ziyade “çevresindeki kişiler birbiriyle iletişim ve paylaşım için sosyal ağ sitelerini 

kullandığı için” (x̅=3,09) durumu daha ön plana çıkmaktadır. 
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5. Sonuç 

İletişim sistemlerinde meydana gelen teknolojik yenilikler de insanların iletişim alışkanlıklarında 

değişikliklere yol açmış ve bireyler yeni iletişim alışkanlıkları değiştirmeye başlamışlardır. Artan internet 

kullanımı internet üzerinden sosyal iletişimi arttırmıştır. Sosyal iletişimin artması ise sosyal medyayı ve 

buna bağlı olarak sosyal ağları öneminin giderek artmasına neden olmuştur. 

Sosyal ağlar, günümüzde özellikle gençler için vazgeçilmez iletişim yöntemlerinden biri haline 

gelmiştir. Sosyal ağların özellikle ortaöğrenim ve yüksek öğrenim seviyesinde bulunan öğrenciler 

tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun nedenleri arasında söz konusu kitlenin yeniliğe ve 

teknolojik gelişmelere meraklı olması ve internete erişim oranının yüksekliği gösterilebilir.  

Bu çalışmada Nazilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları ve 

sosyal ağları benimseme düzeylerini analiz edilmiştir. Analizi yapılabilmesi için öğrencilere anket 
uygulanmıştır. 

Anket uygulanan öğrencilerin hepsinin herhangi bir sosyal ağ sitesine üye olduğu ve sık bir 

biçimde bu ağları kullandığı gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin sosyal ağları daha çok arkadaşlarıyla iletişimlerini sürdürmek ve eski arkadaşlarıyla 

tekrar iletişime geçmek amacıyla kullandığı gözlemlenmiştir. Ancak bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal 

ağları okul proje/ödevleriyle ilgili araştırma yapmak için ve eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri 

incelemek için de kullandıkları dikkat çekmektedir. Öğrencilerin böyle bir yaklaşımda olması sosyal 

ağların eğitim ve öğretim sistemine entegre edilip etkinliğin arttırılmasını sağlayabileceği görüşünü ortaya 

çıkarmaktadır.  
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Özet 

Bu araştırma, halkla ilişkiler de hedef kitleyi tanımaya yönelik araç ve etkinliklerden olan; 

anketler, halkı dinleme, kamuoyu yoklamaları, dilek ve şikayetler, telefonla sorun çözme ve hedef kitleye 

tanıtmaya yönelik araç ve etkinliklerden ise; e-devlet, basın ve yayın araçları, danışma hizmetleri, 

önderlerden yararlanma, sosyal etkinlikler gibi faaliyetlere Ardahan’ın ilçe belediyelerinden biri olan 

Çıldır Belediyesi’nin ne kadar önem verdiği ve bunların hangilerini daha çok kullandığını tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Çıldır Belediye Başkanı Sayın Nurettin AYGÜN ile görüşme yapılarak konu hakkında 

görüş ve düşünceleri alınmış, belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerini kullanım düzeyi, eksiklikleri, 

başarı ve başarısızlık nedenleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler 

Alan Kodu: C3 

 

INVESTIGATION OF PUBLIC RELATIONS  

ACTIVITIES MUNICIPALITY ÇILDIR 

Abstract 

This research aims to define the surveys, listenin to the public, polls, requests and complaints, 

solving problems on the phone that are intended to know the target audience in public relations and tools 

and activities, such aas e goverment, pres and publishing tools, advisory services, utilisation from leadres 

and social activities for introducing the target audience it is aimed to find out how much importance is 

given and which one of these activities is used more by the municipalitiy of Çıldır, one of the district 

municipality of Ardahan By interviewing with the mayor of Çıldır Municipal Mr. Nurettin AYGÜN, his 

opinions and thoghts are asked and municipal’s level of using the activities of public relation, its deficits 
and the reasons of success and failure were argued. 

Keywords: Municipalitiy, Public Relations, Local Government 

1.Giriş 

Özel ve kamu sektörü ayrımı olmadan, genel olarak bütün kurum ve kuruluşları yakından 

ilgilendiren halkla ilişkiler faaliyetleri, belediyeler için çok farklı bir öneme sahiptir. Yapılan bu çalışma 

ile de Ardahan ili Çıldır İlçe Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmiş olup, toplanan bulgular 

Belediye Başkanı ile görüşülerek elde edilmiştir. 

1.1. Çıldır İlçesi ve Belediyesi 

Çıldır, en eski Türk yerleşim merkezlerinden birisidir. M.Ö. 650-750 yılları arasında bölgeye gelen 

Saka Türkleri, Çıldır’a ebedi Türk olma damgasını vurmuş olup, Çıldır adı da oradan gelmektedir. Çıldır, 

Oğuz Han’ın Çavuldur Boyu’ndan gelmekteyken, Çavuldur isminin Çıldır şeklinde fonetik bir değişikliğe 

uğramış biçimidir. Çıldır ilçe merkezi, ortalama 1950 m. Yükseklikte düz bir alana kurulmuş, köyleri ise 

kısmen engebeli araziler üzerine kurulmuştur. İlçenin toplam yüzölçümü 752 km2 dir. İlçeye bağlı 36 köy 

varken, toplam nüfusu 14.869 olup,  merkez nüfusu ise 2415 dir 

(http://www.ardahankulturturizm.gov.tr/TR,55754/cildir.html) Çıldır Belediyesi’nde 6 kadrolu personel 

ve 25 erkek, 45 bayan olmak üzere de toplam 70 işkur personeli çalışmaktadır 
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Harita: Ardahan İli ve Çıldır İlçesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/ 

2. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 

Yerel yönetimlerin en fonksiyonel ve geniş alanı olan belediyeler, bugün insanlara hizmet sunma 

noktasında en yoğun yerel yönetim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Torlak, 1999: 9). Halkla 

ilişkilerin diğer yönetim fonksiyonlarından ayrılan en önemli özelliği, kurumun hem iç hem de dış 

çevresiyle iletişim kurmasını sağlamasıdır. Halkla ilişkilerde, hem kurum çevre etkileşimi hem de kurum 

içi etkileşim aynı derecede önemlidir (Arklan, 2009: 130). Belediyecilik ise tümüyle bir halkla ilişkiler 

konusu olup, Belediye; kent halkının seçimiyle harekete geçen, halkın gözetimi ve denetiminde hizmet 

veren bir örgüttür. Belediyelerin yaptığı görevlerin artması, yerel sorunların büyümesi ve daha karmaşık 

bir hale dönüşmesi de, halkla belediye yönetimlerini bazen karşı karşıya getirmektedir (Ertekin, 1995: 8). 

2. Araştırmanın Amacı, Evreni ve Yöntemi 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Yapılan bu çalışma ile; Çıldır Belediyesi’nde halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi, halkla ilişkiler 

uygulamalarının ne düzeyde olduğu, ne derece uygulandığı ve neden uygulanamadığının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Ardahan İli’nin Çıldır İlçesi araştırmanın evreni olup, örneklem olarak Çıldır Belediyesi 

seçilmiştir. Çıldır ilçesi bulunduğu coğrafyada diğer ilçelerden birçok konuda farklılık gösterirken, İlçe 

eski tarihiyle birlikte ülkemizde Gürcistan’a sınır komşusu olan ve Çıldır Gölü ile de turizm potansiyeline 

sahip önemli bir yerdir. 

2.3. Araştırmada Veri Toplama Aracı 

Yapılan bu çalışmada yöntem olarak, nitel veri toplama tekniği seçilmiştir. Bu uygulama ile Çıldır 

Belediye Başkanı ile yüz yüze görüşülerek belediyenin halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi 

alınmıştır. Halkla ilişkilerde hedef kitleyi tanımaya yönelik ve belediyeyi hedef kitleye tanıtmaya yönelik 
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uygulamalardan hangilerinin yapıldığı konusundaki detaylar bizzat Belediye Başkanı (Sayın Nurettin 

AYGÜN) tarafından verilen bilgiler ışığında oluşturulmuştur. 

3. Halkla İlişkilerde Hedef Kitleyi Tanımaya Yönelik Araç Ve Etkinlikler 

Belediyeler de önemli bir yere sahip olan, halkla ilişkilerde hedef kitleyi tanımaya yönelik araç ve 

etkinlikler; anketler, halkı dinleme, kamuoyu yoklamaları, dilek ve şikayetler ve telefonla sorun 

çözmedir. Belediyelerin etkin ve verimli hizmet etmelerini tam olarak sağlamak için, bu halkla ilişkiler 

yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Yapılan çalışma ile Belediye Başkanı ile görüşülerek, Çıldır 

Belediyesi’nin bu halkla ilişkiler araç ve etkinliklere ne düzeyde yer verdiği hakkında bilgiler alınmıştır. 

3.1.Anketler 

Anketler, alan araştırmalarında en çok başvurulan veri toplama tekniklerinden birisidir (Budak, 

2000: 138). Belediyeler; yapacakları çalışmalara yön vermek, başarı seviyelerini ölçmek, hizmet alan 

halkın memnuniyeti veya şikâyetini öğrenmek ve özellikle halkın yönetime katılımını sağlamak için 

anketler yapmaktadırlar. Anket çalışmaları belediyelerin ilgili birimleri veya bu alanda uzman özel 

işletmelere gerekli ücretler ödenerek yapılmaktadır (Bülbül, 2004: 151). Çıldır Belediye Başkanı’ndan 

alınan bilgiye göre, belediye tarafından son dönemde iki farklı anket uygulaması yapılmıştır. Bu anket 

uygulamalarının birincisi “Çıldır ilçesi dışında yaşayanların Çıldır’ı terk etme sebepleri (Göç)” üzerine 

iken, ikinci anket ise “Gürcistan ile sınır olan ilçenin Aktaş Sınır Kapısı’nın açılması ve sınır kapısından 

beklentileri” üzerine olmuştur. 

3.2. Halkı Dinleme  

Halkı dinleme uygulaması, ülkemizde her geçen gün daha da yaygınlaşmakta ve ilgi görmektedir. 

Belediyeler halkı dinleme yöntemine halkın dilek, şikayet ve düşüncelerini belirlemek için başvururlar. 

Halkı dinleme uygulaması ile yüz yüze görüşme sağlanarak, birebir duygu, düşünce ve fikirler karşılıklı 

olarak aktarılmaktadır. Bu faaliyet bir nokta da yönetimin halkın ayağına gitmesi olarak da 

adlandırılabilir. Bu toplantılar halk günü, dert dinleme toplantısı, halk saati gibi adlarla hayata 

geçirilmektedir (Bülbül, 2004: 153). Çıldır Belediyesi’nde halkı dinleme Belediye Başkanı’nın randevu 

sistemini tamamen kaldırması ve belediyenin kapılarını tamamen ilçe halkına açmasını belirtmesiyle 

birlikte, işyeri ve kahvehane gibi insanların toplu olarak bulunduğu ortam ziyaretlerinin sık sık yapılarak, 

halkı dinleme olan halkla ilişkiler uygulamasının yapıldığını belirtmiştir. 

3.3. Kamuoyu Yoklamaları  

Kamuoyu yoklamaları halkı tanımanın yollarından biri olup, her açıdan yerel yönetimler ve 

belediyeler için çok önemlidir (Bülbül, 2004: 152). Kamuoyu yoklamaları çok faydalı olmalarına rağmen, 

en az başvurulan bir yoldur (Tortop, 2009: 96). Belediyede halkın, değişik yerel grupların belli 

konulardaki görüş ve yaklaşımlarını belirlemesinde, yerel halkın değişen hizmet taleplerinin ortaya 

konulmasında, etkin ve ilgili bir yurttaş topluluğu yaratılmasında ve halkın bilgilenmelerinde bu 

araştırmaların katkılarından söz edilebilir (Yıldırım, 1993: 110). Kamuoyu yoklamalarına Çıldır 

Belediyesi’nin fazla yer vermediği, bu eksikliğin Ardahan ili bünyesinde başka kurumlarca giderildiği 

öğrenilmiştir. 

3.4. Dilek ve Şikayetler 

Birçok kurum gibi; belediyelerde, hizmet alan halkın istek ve şikayetlerini belirlemek için genelde 

kurum binalarının girişlerinde, önemli cadde ve sokaklarda dilek-şikayet kutuları yer almaktadır. Halk, 

dilek ve şikayetlerini yazılı olarak bu kutular yoluyla yönetimlere iletebilme şansına sahip olur. Bu 

kutular belirli zaman aralıklarında açılıp, dilek ve şikayetlere ulaşılmaktadır. Bu yöntemin en önemli 

özelliği, bazı bireylerin çekinerek aktaramadıkları sorun ve önerileri isimsiz dilekçe, yazı, not vb. ile 

yönetime iletmeleridir (Bülbül, 2004: 153). Belediye binasında dilek ve şikayet kutusunun olmadığı, 

vatandaşlar dilek ve şikayetlerini belediyenin santral sistemi olan 110 numaralı hattan ilettikleri bilgisine 

ulaşılmıştır. 
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3.5. Telefonla Sorun Çözme  

Halkla ilişkilere özel olarak önem veren belediyeler, özellikle sorunların çözümüne yönelik özel 

telefon numaraları olan ve çeşitli isimleri bulunan özel birimler oluşturmuşlardır. İtfaiye, doğalgaz, su 

arıza, kanalizasyon, temizlik işleri, zabıta gibi oluşturulmuş özel birimlere belli numaralar ile ulaşılarak, 

telefonla sorun çözme faaliyetleri yapılmaktadır. Telefonla sorun çözme faaliyeti, belediyelerde iletişim 

kaynaklarının kullanılması, hızlı iletişim ve herkesin ulaşabilmesinin sağlanması açısından halkla ilişkiler 

de ayrı bir öneme sahiptir (Bülbül, 2004: 153). İlçe halkının sorunları belediye tarafından 110 numaralı 

hattan çözüme kavuşturulduğu ve ek olarak BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) uygulamasıyla da 

belediye ile ilgi sorunların iletildiği tespit edilmiştir. 

4.Halkla İlişkilerde, Hedef Kitleye Tanıtmaya Yönelik Araç ve Etkinlikler 

Belediyelerin, hizmet ettiği hedef kitleyi tanımaya yönelik yapmış oldukları halkla ilişkiler 

uygulamalarının yanı sıra, hedef kitleye belediye hizmetlerini tanıtmaya yönelik faaliyetlerde ayrı bir 

öneme sahiptir. Bu faaliyetleri ise; e-devlet, basın ve yayın araçları, danışma hizmetleri, önderlerden 

yararlanma ve sosyal etkinlikler olarak sıralayabiliriz. 

4.1. E-Devlet ve İnternet 

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yenilikler, özel sektörü olduğu kadar 

kamu sektörünü de etkilemiş, hizmet anlayışı ve hizmet sunumu değişim ve gelişime uğramıştır. 

Yönetimler, kamu hizmetlerinin merkezi ve yerel düzeyde etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde halka 

sunumunu sağlayacak bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamışlardır (Aktel, 2009: 1). 

Belediyelerde internet iletişimin hızlı, etkili ve kolay bir şekilde kurulmasına, bilgiye ucuz, hızlı ve kolay 

erişmeye, halkın istek, dilek ve şikayetlerine hızlı cevap vermeye, kurum içinde sorunların kısa sürede 

çözülmesine, kalite standartlarının hızlı bir şekilde uygulanması bu yol ile sağlamaktadır (Geçikli, 2008: 

120). İnternet siteleri ise, günümüzde herhangi bir kuruluşun kendisini tanıtması bakımından en güçlü ve 

en popüler bir araç olup, web sitesi kurumun dış dünyaya açılan en büyük penceresi olarak kabul 

edilmektedir. İnternet sitesi, kurumsal iletişimi yürüten kişi veya birim tarafından sürekli olarak kontrol 

edilmeli, güncellenmelidir (Sayımer, 2008: 88). Çıldır Belediyesi’nin internet sitesi 

(http://www.cildir.bel.tr) mevcut olup, ilgili sitenin sık sık güncellenmediği görülmüştür. Belediyenin 

internet sitesi incelendiğinde, belediyelerin yapabileceği e-devlet uygulamalarının Çıldır Belediyesi 

sitesinden yapılamadığı görülmüş olup, e-devlet uygulamalarında belediyenin vasat bir durumda olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

4.2. Basın ve Yayın Araçları 

Basın, hedef kitlelerin bir olaya yönelik bakış açısını yönlendirmede başrol oynama ve neyin yada kimin 

haber olacağına karar vererek sosyal ekonomik ve politik gündemi yaratma gücüne sahiptir (Ülger, 2003: 

239). Bu bağlamda basın ve yayın araçlarına; gazeteleri, dergileri, bildirileri, basın bültenlerini, basın 

toplantılarını, kitapları, broşürleri ve kurum gazeteleri örnek olarak verilebilir. (Budak, 2000: 155). Çıldır 

Belediyesi’nde aylık veya dönemler halinde yayınlamış olan herhangi bir basın yayın aracının olmadığı 

ve bu eksikliğin ilçenin yerel gazeteleri ve ulusal basın ve yayın araçlarından faydalanılarak giderildiği 

görülmüştür. 

4.3. Danışma Hizmetleri 

Birçok kurumda olduğu gibi, belediyelerde de danışma birimleri mevcuttur. Kamu kurumlarında 

özellikle danışma ibaresi taşıyan birimler, halkla ilişkilerin bir parçası olan karşılama ve yol gösterme, 

yöneltme hizmetlerini yerine getiren birimlerdir (Acar, 1994: 54). Ek olarak bu danışma birimleri 

belediyeleri tanıtmakta ve özellikle karmaşık problemleri çözme ve yönlendirmeye ilişkin çalışmalar 

yapılmasına da katkı sağlamaktadırlar (Bülbül, 2004: 153). Bizzat Belediye Başkanı’ndan elde edilen 

bilgiye göre, Çıldır Belediyesi’nin doğrudan bir danışma hizmetleri biriminin olmadığı tespit edilmiştir.  
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4.4. Önderlerden Yararlanma 

Belediyeler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine ek olarak toplum tarafından kabul 

görmüş bazı kişi ve kişilerin, görüş ve önerilerinden yararlanmaktadırlar (Asna, 1998: 249). Belediye 

Başkanı’nın verdiği bilgiye göre; ilçede ve ilçe dışında yaşayan ileri gelenlerden, her konuda bilgi 

alışverişinde bulunulduğu ve belediyenin halkla ilişkiler uygulamalarında önderlerden yararlanma halkla 

ilişkiler uygulamasına sık sık yer verdiği bilgisine ulaşılmıştır. 

4.5. Sosyal Etkinlikler 

Belediyeler aracılığı ile yapılan sosyal etkinliklere; açılışlar, yıldönümü merasimleri, fuarlar, 

toplantılar, sergiler, şenlikler, festivaller, konserler, yarışmalar, konferanslar, seminerler ve sanatsal 

etkinlikleri örnek olarak verebiliriz. Bu sosyal etkinlikler, belediyelerin halkla ilişkiler departmanlarının 

dışında Sosyal İşler Daire Başkanlığı veya Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü vb. gibi birimlerce yerine 

getirilmektedir. Bunların dışında sosyal etkinlik olarak halk oyunları, bilgi yarışmaları, spor oyunları, 

gençlere yönelik etkinlikler, yaşlılara yardım kampanyaları gibi tanıtmaya yönelik faaliyetlerde 

belediyelerin ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır (Bülbül, 2004: 154). Çıldır Belediyesi’nin sosyal 

etkinliklere yeterince yer verdiği tespit edilmiş olup, yapılan sosyal etkinliklere örnek olarak; Uluslararası 

Çıldır Gölü Festivalleri, Aşık Şenlik Kültür Şölenleri, Ardahan Üniversitesi ile ortak olarak düzenlenen 

Çıldır Sempozyumları, Çıldır Altın At Kış Şölenleri, ve çeşitli yerel konserleri verebiliriz. Bunlara ek 

olarak Çıldır Gölü’nde çekimleri yapılan sinema filmi (Lal Gece) ve kışın buz tutan Çıldır Gölü’nün 

üzerinde yapılan atlı kızak yarışma örnekleri de yer almaktadır. 

5. Sonuç  

Çıldır Belediye Başkanı ile yapılan görüşme sonucunda; belediyenin halkla ilişkiler konusunda 

birçok eksiğinin olduğu ve bunların en önemli sebebi ise belediyenin kaynak yetersizliği olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır. Belediye personelinin yeterli sayıda olmamasından dolayı, herhangi bir halkla ilişkiler 

birimin kurulamadığı ve bu konuda uzman bir personelin olmadığı, halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında 

ilerleyen zamanlarda eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, ilçe nüfusunun az oluşundan 

dolayı bazı halkla ilişkiler uygulamalarının da tam olarak yürütülemediği sonucuna varılmıştır. 

Yerel yönetimlere artık STK’ların katkıda bulunduğu, olumsuz uygulamaların kabul edilmediği, 

dinamik ve çok bileşenli bir yapıya ulaştığı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak Çıldır Belediyesi için bunları 

söylemek mümkün değildir. Çıldır’da kendisi gibi göç veren ve az nüfuslu belediyelerin sorunlarını 

birebir yaşamaktadır. Bunların başında nitelikli eleman eksikliği gelmektedir. Diğer yandan belediye 

gelirlerinin yetersizliği halkla ilişkiler faaliyetlerini yeterince yürütmelerini engellemektedir. Yerel 

dinamiklerin yeterince gelişmediği belediye çalışmalarına yön verecek birimlerin olmayışı, belediye 

çalışmalarında kurumun yalnız kalmasına neden olmaktadır. Halkın belediye hizmet anlayışını, feodal 

ilişkilerle yorumlaması profesyonel hizmeti zorlaştırmaktadır.  

Bu araştırmada; küçük belediyelerin bu tür sorunlarının gün ışığına çıkarılarak, belediyelerde 

halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda problemlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Belediyelerde halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin başarılı yapılması, kamuoyunun aydınlatılması, belediye faaliyetlerinden haberdar 

olmalarının yanı sıra ilgi duymaları sağlanacaktır. Böylece belediyecilik gibi halkı ilgilendiren 

görevlerde, yüksek katılımlı ve başarılı kararlar alınacaktır.  

Bölgenin zor ekonomik koşulları altında Çıldır Belediyesi, halkla ilişkiler faaliyetlerini yoğun 

çabalarla yerine getirmektedir. Kamu ve AB destekli projelerle festivaller düzenlemekte, yöre halkına 

etkinlik tertip etmenin yanında il dışından konuk ağırlama fırsatı bulmaktadır. Ne kadar küçük olsa da 

Çıldır belediyesi, bu konuda başarılı bir örnek durumundadır. 
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Özet 

Son yıllarda öne çıkan gastronomik seyahatler, turizm endüstrisini geliştiren ve turizm gelirlerini 

artıran en önemli yollardan birisidir. Dolayısıyla zengin ve köklü bir tarihe sahip olan mutfak 

kültürümüzün turizm pazarlamasında çekici bir unsur olarak kullanılması turizm endüstrimizin gelişimi 

açısından son derece önemlidir. Özellikle mutfak kültürümüzde yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş her 

bir yemek, meze, tatlı veya içeceğin gün yüzüne çıkarılması, turizmimizin bugününden çok geleceği için 

elzem bir gerekliliktir. Bu çalışmada mutfak kültürümüzde özel bir yeri olan ancak maalesef unutulmaya 

yüz tutmuş içeceklerimizden olan şerbetlerimiz ele alınmış, şerbetlerimizin destinasyon pazarlamasında 

öne çıkarılabilecek bir unsur olabileceği hususları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Şerbet, ürün tüketimi, gastronomi turizmi 

 

THE PLACE OF TRADITIONAL FOODS IN GASTRONOMY TOURISM: AN 

EXAMPLE OF SORBET  

 

Abstract 

Gastronomical journeys that became prominent during recent years, are one of the major ways 

to develop tourism industry and increase tourism related incomes. Therefore the use of our cuisine, which 

has a rich and well established history, as a means of attraction in touristic marketing is extremely 

important. Especially the revealation of each and every dish, side dish, dessert or drinkthat take place in 

our cuisine but facing oblivion, is crucial for the future of tourism than this day. In this study, our 

sorbet/sherbet drinks that take special place in our culinary culture, however close to oblivion are 

handled, the probability of our sorbet drinks of being put forward as element in destination marketing 

issues have been emphasized. 

Key Words: Sorbet, product consumption, gastronomic tourism 
 
1. Giriş 

Son yıllarda öne çıkan gastronomik seyahatler, turizm endüstrisini geliştiren ve turizm gelirlerini 

artıran en önemli yollardan birisidir. Özellikle Akdeniz Çanağında yer alan birçok ülke, artık destinasyon 

tanıtımlarında ve turizm yatırımlarında gastronomi turizmine ağırlık vermektedir. İspanya, turizmden elde 

ettiği geliri arttırmak için gastronomi içerikli tanıtım çalışmaları yapmakta, bunun yanında İtalya ise 

spagettiden pizzaya, İtalyan şarabından zeytinyağı ve peynirine kadar birçok marka ürünü ön plana 

çıkaran gastronomik seyahatlere ağırlık vermektedir (Güneli, 2012). Böylece hem destinasyon çekiciliği 
sağlanmakta hem de turistik ürün tüketimi artmaktadır 

Turistik ürünlerin tanıtılmasında ve tüketilmesinde gastronomik seyahatlerin önemi yadsınamaz. 

Zengin ve köklü bir tarihe sahip olan mutfak kültürümüzde yer alan et yemekleri, zeytinyağlılar, mezeler, 

tatlılar ve içeceklerin turizm pazarlamasında çekici bir unsur olarak kullanılması ve marka yaratılması da 

bu açıdan son derece önemlidir. Özellikle mutfak kültürümüzde yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş 

her bir yemek, meze, tatlı veya içeceğin gün yüzüne çıkarılması, turizmimizin bugününden çok geleceği 

için elzem bir gerekliliktir. 
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Bu çalışmada mutfak kültürümüzde özel bir yeri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş 

içeceklerimizden olan şerbetlerimiz ele alınmış, şerbetlerimizin destinasyon pazarlamasında öne 

çıkarılabilecek bir unsur olabileceği hususları üzerinde durulmuştur. Ayrıca şerbetlerimizi bir pazarlama 

olgusu olarak ele aldığımızda ve gastronomik seyahatlere dahil ettiğimizde hem kültürümüze ışık tutacak 

hem de eskimeyen dünya tatları arasında hak ettiği yerini alacağı görüşü savunulmaktadır. 

2. Şerbet 

Şekerin suda çözülmesiyle ortaya çıkan mayanın koyusuna “şurup”, sulusuna “şerbet” 

denmektedir (Koz, 2003)  Sade ya da karışık olabilen şerbetlerin, sade olanı sadece şekerli sudan 

oluşmaktadır. Buna “şeker şurubu” veya “şeker şerbeti” de denir. Çeşitli bitki, çiçek, meyve kök, kabuk 

veya tohumlarına şeker ilavesiyle ortaya çıkan şurupların sulandırılmış şekline ise “karışık şerbet” 

denilmektedir ve zengin bir vitamin kaynağıdır. 

Şerbet, şarap ve şurup, aynı kelime kökünden gelmektedir ve Türkçeye Arapça “şerben” (içmek) 

kelimesinden geçmiştir. Şerbetin Batı’ya yayılışı ise, büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu zamanında 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle Batı dünyasında, Osmanlıların kullandığı şerbet kelimesinden türeyen 

isimlerle anılmış olup, 16. yüzyılda İtalyancaya “sorbetto” şeklinde geçmiştir. İtalyanların “sorbetto”su 

Fransızca “sorbet” ve İspanyolca “sorbete” kelimelerini türetmiştir. Almanlar tıpkı Fransızlar gibi 

“sorbet”, Sırp ve Hırvatlar “šérbe”, Portekizliler de “sorvete” demişlerdir. Diğer Avrupa ülkelerinde de 

benzer isimlerle anılan şerbetin Avrupa’da yayılışının oldukça hızlı olduğu anlaşılmaktadır (Bilgin, 2012). 

Özellikle 16. yüzyılda Orta Doğu ve Asya’da en çok tüketilen içeceklerden birisi olan şerbet; 

doğum, sünnet, düğün, bayram, imece ve ölüm gibi toplumu birleştiren hadiselerde ikram edilmesinin 

yanı sıra, tıpta ilaç olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca İslamiyet’te alkolü içeceklerin yasaklı 

olmasından dolayı, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Osmanlı’da içecek kültürü doğrudan şerbet ve 
hoşaflara yoğunlaşmıştır (Bilgin, 2012). Kaynaklara göre bütün Müslüman şehirlerinde “şerbetçi” 

dükkânlarına mutlaka rastlanmaktadır (D’Ohsson, Bila Tarihli). 

3. Osmanlıda Şerbet Kültürü 

Şerbet, Osmanlılarda en çok tüketilen içeceklerden birisidir. Portakal, turunç, şeftali, kayısı, erik, 

badem, kavun çekirdeği, gül, menekşe, yasemin, nar, kızılcık, çilek, koruk, keçiboynuzu, demirhindi, 

vişne, fulya, zambak, muhabbet çiçeği gibi birçok çeşidi olan şerbetler günün her saatinde serinletici 

olarak içilmekte ve ikram edilmektedir. Halk arasında, saraylarda, konaklarda ve köşklerde çeşitli 

şerbetler özel ibrikler içinde bulunmakta ve yemekte su yerine ikram edilmektedir. Misafirlere kış 

aylarında sıcak olarak tarçın şerbetinin, yaz aylarında koruk ve bal şerbetlerinin, özellikle de nar 

şerbetinin sunulması kibarlık olarak görülmektedir (Cengiz, 2010). 

Şerbetler, soğuk olmaları için içine bolca buz ilave edilerek hazırlanmakta ve Osmanlı’da şerbetler 
arasında özellikle “demirhindi şerbeti6”nin çok meşhur olduğu bilinmektedir. Yaz aylarında sokaklarda 

seyyar şerbetçilerin gezdiği, sırtlarında taşıdıkları güğümler ve bellerine doladıkları bardaklarla dolaşarak 

halka soğuk şerbet dağıttıkları, şerbetlerin soğuk kalması için gümüş bardaklarda servis ettikleri, “Şerbet 

var. Şerbet! Buz gibi otuz iki dişe birden keman çaldırıyor.” ve “Cana safâ, ruha gıda”  gibi sözlerle 

caddeleri turladıkları kaydedilmektedir (Köse, 2012; Güngör, 2011; Sepken Yar, 2008) 

Sarayda ise şerbet, tatlı, reçel, hoşaf ve turşular ile kokulu el sabunlarının ve çeşitli macunlarla 

ilaçların yapıldığı yer olan “Helvahane”de üretilmektedir. Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan 

Helvahane, sarayın en önemli bölümlerinden biridir ve 18. yüzyılda “Helvacıbaşı”nın yönetiminde 6 usta 

ve 100 kadar yardımcı ile çalışmaktadır (Özlü, 2011; Terzioğlu, 1992). 

Helvahane’de menekşe, gülşeker, gül ile limon, kırmızı gül, nilüfer, karabaş, dut, ünnap, ayva, 

ayva yaprağı, vişne, demirhindi, nergis, usul, dinari, şahtere şerbetleri ile çeşitli bitkilerin karışımından 

elde edilen ecza şerbetleri yapılmaktadır. Nilüfer çiçeği şerbeti padişaha sunulurken beraberinde taze 
nilüfer verildiği kaydedilmektedir. Hazırlanan şerbetler özleri kristal sürahilerde muhafaza edilmekte, bu 

                                                             
6Demirhindi (Hint Hurması) Afrika kökenli olup bütün tropikal ülkelerde, özellikle Hindistan ve Mısır’da yetiştirilen bir ağaç 

türüdür. Bu ağacın köklerinden yapılan demirhindi şerbeti, demirhindi, tarçın, zencefil, karanfil gibi 40 çeşit kökten 

oluşmaktadır. Şerbetin tatlandırılması için kara kovan balı (Kars Kağızman yöresinden) kullanılmaktadır. Kökler iyice 

kaynatıldıktan sonra süzülüp, içine bal ilave edilerek ve bir süre daha kaynatıldıktan sonra soğuk olarak servis 

yapılmaktadır. 

 
 



183 
 

şerbetlere koku ve tat vermesi için şekerin yanında misk, amber ve meyve parçaları gibi maddeler 

konulmaktadır (Haydaroğlu, 2003; D’Ohsson, Bila Tarihli). 

Helvahane’de yapılan şerbetler dışında, Saraya dışarıdan şerbet alındığı da bilinmektedir. İstanköy 

ve sakız adasından her sene padişah için saraya halis limon suyu gönderildiği, Saray’da en sevilenlerden 

biri olan “nar şerbeti”nin Bursa’dan alındığı, ayrıca “kırmızı gül şerbeti”nin Valide Sultan için getirildiği 

bilinmektedir. Saray dışından gelen diğer şerbetler arasında Şam’dan gelen “Ribas”, her yıl Mısır’dan 

gelen Hummas (kuzu kulağı), Yanbolu-İstimye’den getirilen anberbaris (kadın tuzluğu), Edirne’den gelen 

kırmızı gül ve gül ile limon şerbetleri bulunmaktadır. Bunlar sıradan insanların tadamadığı, saray 

seçkinlerinin damak zevklerine hitap eden tatlar olarak kalmıştır (Bilgin, 2012). 

Osmanlıda büyük öneme sahip olan bu şerbetlerimiz, Sultan II. Abdülhamit döneminde 19. yüzyıl 

sonlarında bazı gayrimüslimlerin İstanbul’da meşrubat fabrikası (gazozhane) açmaları ve daha sonraları 
Cumhuriyet Döneminde 1930 yılında gazoz üretimine başlanmasıyla ve daha sonrasında 1960’lı yıllarda 

meşrubat sanayisinin iyice gelişmesiyle gittikçe yavaş yavaş unutulmaya başlanmıştır. Özellikle Batı’dan 

gelen hazır meyve suları ve gazlı içeceklerin tüketiminin yayılmasıyla şerbet kültürümüz de sönmeye 

başlamış, hatta şerbetlerimizin neredeyse tamamen sofralarımızdan kalkmasına neden olmuştur. 

4. Günümüzde Şerbet Kültürü 

Bugün ülkemizde şerbet kültürünün gerçekten yaşatıldığı şehir vardır, denilebilir mi bilemiyoruz. 

Örneğin Gaziantep'te sokaklarda ve parklarda meyan kökünden yapılan “meyan şerbeti” çok bilinen ve 

yaygın bir gelenektir (Özlü, 2006). Ancak Gaziantep'te devam ettirilen bu kültür yeni nesil arasında pek 

rağbet görmemekte, bir-iki kuşak sonrasında yok olacağının sinyallerini açıkça vermektedir. Bunun 

yanında bazı Doğu ve Güneydoğu illerimizde de seyyar şerbetçilere rastlanır. Ancak ülkemizdeki diğer 

illerde seyyar şerbetçilere neredeyse hiç rastlanmamaktadır. 

İstanbul'da Osmanlı Mutfağı üzerine çalışan ünlü restoranlarımızda şerbet kültürümüz bugün hala 

son derece önem verilerek yaşatılmaktadır. Ancak bu restoranların hem sayısının az olması hem de 

ekonomik açıdan sadece üst kesime hitap etmelerinden dolayı sınırlı kesime hizmet verebilmektedir. 

Ayrıca İstanbul'da az da olsa bazı semtlerde özellikle ramazan aylarında seyyar şerbetçilere 

rastlanmaktadır. Bunun yanında İstanbul kadar olmasa da Antalya, Bodrum, İzmir gibi önemli turistik 

merkezlerimizde de Osmanlı Mutfağı üzerine çalışan restoranlarda şerbet kültürümüz yaşatılmaktadır. 

Ülkemizde şerbet kültürümüzün varlığı en fazla ramazan aylarında hissedilmektedir. Son yıllarda 

marketlerde satılmak üzere bazı markalar tarafından şerbet üretimi yapılarak, markalaştırma çalışmasına 

gidilmektedir. Ancak bu markalar, şerbet üzerine yürüttükleri satış geliştirme çalışmaları ve reklam 

kampanyalarını sadece ramazan aylarında yapmakta, maalesef bu durum yeni nesil gençler arasında 

şerbet sadece ramazan aylarında içilen bir içecektir imajı vermektedir.   

5. İçecek Tüketimi İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Şerbetin Yeri 

İçecek kültürümüz ile ilgili yapılan akademik çalışmaların azlığı maalesef konuyla ilgili yeterli 

bilginin sağlanamamasına neden olmaktadır. Aşağıda konuyla ilgili ulaşılabilen birkaç araştırma sonucuna 

yer verilmiştir. 

Akman (1998)'ın çalışmasında, yabancı turistlerin % 60.4’ünün Türk Mutfağına ait içecekler 

arasında en çok limonata içmeyi tercih ettikleri, bunun yanında lezzet açısından % 79.7’sinin en çok 

ayranı beğendiği tespit edilmiştir. Şerbet maalesef araştırma kapsamına bile alınmamıştır. 

Aşık tarafından (2006) “Almanya’daki Türklerin İçecek Tüketimine İlişkin Görüş ve Davranışları” 

başlıklı yüksek lisans çalışmasında, Türklerin ziyaretlerde en düşük oranda ikram edilen içecekler, şerbet 

(% 5.3) ve hoşaftır (% 6.0). Özel günlerde ikram edilen içecek olarak; Türk kahvesinin ardından viski, 

çay, şarap, bira ve meyve suları gelmektedir. En düşük oranda ikram edilen içecekler, ziyaretlerde olduğu 

gibi hoşaf (% 9.3) ve şerbettir (% 8.7). 

Karadavut (2010) tarafından yapılan çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin günlük olarak en 

sık tükettikleri içeceklerin sırasıyla demleme siyah çay (% 67.0), süt (% 29.2), kola (% 17.1), hazır meyve 

suyu (% 13.0) ve ayran (% 10.0) olarak bulunmuş, şerbet araştırma kapsamına alınmamıştır. 

Mankan (2012)'ın çalışmasında, yabancı turistlerin % 33.5’inin bozayı, % 32.7’sinin kefiri ve aynı 

oranda şerbeti, % 29.8’inin ise nane-limonu hiç duymadıkları tespit edilmiştir. İçecekler arasında en çok 

limonatanın (% 74.5) tüketildiği, en fazla beğenilen içeceğin yine limonata (% 93.7) olduğu, en az 
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beğenilenin ise boza (% 53.0) olduğu görülmüştür. Araştırmada yabancı turistlerin % 33.5’i bozayı, % 

33.1’i ıhlamuru, % 32.9’u adaçayı ve kefiri, % 32.2’si ise şalgamı hiç içmedikleri bildirilmiştir. 

2012 yılında gerçekleştirilen TÜBİTAK Projesi çalışmasında, cebinizde 5 TL olsa ve bir içecek 

almak isteseniz hangisini tercih ederdiniz? sorusuna yaş ortalaması 30 olan toplam 579 kişi arasında 186 

kişi çay, 144 kişi kahve, 50 kişi kola, 50 kişi ayran, 47 kişi meyve suyu, 44 kişi ice-tea, 14 kişi gazoz ve 

maalesef 6 kişi şerbet şeklinde cevap vermiştir. Yaş ortalaması 14-16 olan gruptan toplam 160 kişi 

sırasıyla kola, ice-tea, meyve suyu, ayran, çay, gazoz veya kahve cevabını vermiş olup, şerbet cevabı 

veren bulunmamaktadır. 

6. Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışmada mutfak kültürümüzde özel bir yeri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş 

içeceklerimizden olan şerbetlerimiz ele alınmış, şerbetlerimizin destinasyon pazarlamasında öne 
çıkarılabilecek bir unsur olabileceği hususları üzerinde durulmuştur. 

İçecek tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında maalesef kendi kültürümüze ait bir 

içecek olan şerbetin tüketilme oranının çok düşük olduğu, hatta turistler tarafından neredeyse hiç 

bilinmediği görülmektedir. Kola, hazır meyve suyu gibi beslenme değeri düşük içeceklerin günümüzde 

tüketiminin oldukça fazla olması, hatta neredeyse her yemeğin yanında kola tüketilmesinin alışkanlık 

haline gelmesi; ancak buna karşın şerbet gibi beslenme değeri yüksek olan içeceğimizin ramazan ayları 

dışında sofralarımızda neredeyse hiç yer almaması üzücü bir gerçektir.  

Şerbet kültürümüzün yeniden canlanması ve şerbetlerimizin destinasyon pazarlamasında öne 

çıkarılabilecek bir unsur olarak öne çıkarılması için bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler; 

- Mutfak kültürümüzü tanıtan ve özellikle unutulmaya yüz tutmuş yemek, meze, tatlı ve 

içeceklerin sunulduğu festivallerin düzenlenmesi, bu festivallerde yöresel mutfaklara ağırlık verilmesi ve 
şerbet festivallerinin düzenlenmesi, 

- Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleştirilen yemek yarışmalarında kendi kültürümüzde yer alan 

yemek ve içeceklerle yarışmalara katılım sağlanması, bununla birlikte yöresel yemeklerin yer aldığı 

“Mutfak Haftaları” düzenlenmesi, 

- Yöresel yiyeceklerin, bölgesel özellikler ve markalaşmış isimlerle tanıtılması, 

- Üretim ve pazarlamada kalite standartları belirlenerek, yemek üretim yerlerinin ve restoranların 

markalaştırılmasının sağlanması, 

- Tarihsel yemeklerin geleneklerinin yeniden kurulması ve modernize edilmesi, 

- Mutfak kültürüne ait yazılı kaynakların çoğaltılması ve bu alanda yapılan araştırmalara öncelik 

verilmesi, 

- TV’de özellikle sabah programlarında gazlı içeceklerin ve hazır meyve sularının besleyici 
değerlerinin olmadığı, ancak şerbetlerimizin bu açıdan oldukça zengin olduğunun hatırlatılması, 

- Restoran, kafe ve kantinlerde sunulan hamburger + kola + patates cipsi üçlemesinin yerine 

şerbetlerin konulması ve uygun fiyatlandırma ile halk arasında ulaşımının kolaylaştırılması, 

- Otellerde otomatik soğuk içecek makinasına değişik şerbetler konularak ve çalışanlar tarafından 

da özellikle yabancı turistlere denemeleri tavsiye edilerek şerbetlerin yabancı turistler tarafından 

tadılmasının sağlanması, 

- Yurt dışında tanıtımımızı yapan ajansların baklava, kebap gibi bilinen lezzetlerimizin yanında 

Türkiye’ye geldiğinizde “şerbetlerimizi de tatmayı unutmayın” şeklinde çekici mesajları tanıtım 

broşürlerine eklemesi, 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtımlarında mutfak kültürümüze özgü yemeklerin ve tatlıların 

yanında şerbetlerimizin de kullanılması, 

- Özellikle yurt dışına giden devlet görevlilerimizin yanlarında götürdükleri kültürel 
hediyeler/ikramiyeler arasına kültürel ürünlerimizden şerbete de yer verilmesi, 

- Diğer ülkelerde Türk Mutfağı adı altında açılan restoranlarda Osmanlı veya Türk yemeklerinin 

yanında şerbet ikramının yapılması, 
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- Şerbetlerin şişelenmeleri konusunda ambalajlama ve şişe tasarımı çalışmaları kapsamında 

yarışmalar düzenlenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yarışmalara teşvik çalışmalarının 

yapılması, şeklinde sıralanabilir.  
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Özet 

Kırsal alanlara yönelik gerçekleştirilen turizm faaliyetleri ve gidilen yerlerdeki gastronomik 

ürünler birbirlerini tamamlar nitelikte olabilmektedir. Yöreye özgü ürünlerin tadılması, bu yörelerin 

farklılıkların ortaya çıkarılması ve bu ürünlerin de bazı turist profilleri için bölge veya yörenin tercihinde 

önemli rol üstlenmesi kırsal alanlardaki gastronomik hareketliliğin fark edilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, teorik çerçevede gastronomi turizmi, kırsal turizm kapsamında değerlendirilerek 

ele alınmıştır. Sonrasında Çanakkale ilçesi olan Ayvacık’ın yöresel ürünleri olan Keşkek ve Bulgurlu İçli 
Mantı yer verilerek, kırsal turizmin gastronomi turizmine olan katkısı değerlendirilmeye çalışılmış ve 

gastronomi turizminin kırsal turizme katkısını artırmak için bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Yiyecek, Kırsal Turizm, Çanakkale, Ayvacık.  

Alan Kodu: D1  

 

USAGE OF LOCAL PRODUCTS ON GASTRONOMY TOURISM: 

AYVACIK SAMPLE 

Abstract 

 Tourism actions performed towards rural areas and gastronomic products might be 

complementary of each other.  Tasting of local products , revealing of these areas differences and these 

products undertaking  to play an important role to be preferred of either specific rural area or region by 

particular profile of tourists help to be noticed in terms of  gastronomic activity in rural areas. Rural 

tourism, which seems to be a notion not only as an attractiveness factor but also expressing tendency to 
area's agricultural foods , local and gastronomic facts  and thus to rural area itself. 

 In  this study , gastronomy tourism in theoretical framework is evaluated as part of rural 

tourism. Later on, contribution of rural tourism on gastronomy tourism is tried to be evaluated and made 

some recommendations to enhance its contribution by giving place to Ayvacık's local products, town of 

Canakkale, which are Keskek and Bulgurlu Icli Mantı. 

Key Words: Gastronomy Tourism, Food, Rural Tourism, Canakkale, Ayvacık.  

1. Giriş 

Kırsal turizm ve gastronomi turizmi arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğu, bölgedeki veya 

ülkedeki gastronomik çeşitliliğin kırsal turizme olan katkısı ve bu katkının ne düzeyde olduğu, yöresel 

olarak tanınmış ancak patent, tescil gibi herhangi bir belgeye sahip olunup olunmadığının belirlenmesi ve 

ürünlerin sadece bulunduğu yöreye özgü olması yörenin kültürel envanterinin oluşturulması bakımından 

oldukça önem taşımaktadır.  

“Yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi” olarak da ifade edilebilen gastronomi 

turizmi,  seyahate katılan kişilerin destinasyon seçiminde de etkili olabilmektedir. Çünkü ülke/bölge/yöre 

mutfaklarını tanımaya, mutfak kültürlerini araştırmaya yönelik seyahatler günümüzde gittikçe 

artmaktadır. Turizm olayına katılan her turist gittiği ülkenin yemeğini, bir başka deyişle mutfağını da 
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merak etmektedir. Bu nedenle seyahat acentelerinin paket programlarına bakıldığında gastronominin tur 

programları içerisinde ağırlık taşıdığı görülebilmektedir.  

Gastronomi turizmi kırsal turizm ile ilişkilendirildiğinde destinasyon çekiciliğini artırıcı bir 

kültürel tanıtım aracı olarak da ifade edilebilmekte ve dünyanın birçok ülkesinde insanların tatil 

anlayışlarını değiştirebilmek adına tatilleri esnasında yöreye özgü kültürel değerler, yerel halkın günlük 

yaşam biçimi, yöresel yemek kültürü, yöresel kıyafetler, gelenekler, el sanatları, temiz yaşam kaynakları 

ve tarımla bütünleşen aynı zamanda da diğer turizm çeşitleriyle de kolay entegre olabilen bir turizm 

türüdür. 

Bu kolay entegre olabilme özelliği kullanılarak gastronomi turizmi ile nasıl bir ilişkisinin 

olduğunun belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada, kırsal turizme katkı sağlayacağı 

düşünülen gastronomi turizmi ile Ayvacık’ın yöresel ürünlerine yönelik uygulama örnekleri sunulacaktır. 

2. Kırsal Turizm Kapsam ve Önemi 

Günümüzde insanlar, tek düzenlikten kaçış ve değişiklik arama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, 

sessizliğe ve doğaya yönelik rekreasyon etkinliklerini tercih etmektedirler. Böylece, insan ile doğayı ve 

sanayileşmiş uygarlığı bir araya getirecek önlemlerin alınması, insanların doğaya olan özlemini giderecek 

mekânların oluşturulmasını gerekli hale gelmiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda ‘‘kırsal turizm’’ 

denilen turizm türü ortaya çıkmıştır (Yallagöz, 2010: 2). 

Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de son 

derece kolay entegre olabilen bir turizm çeşididir. Bu nedenle çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası 

girişimlerle her geçen gün içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok ülkesinde insanları tatil 

için kırsal alanlara çekebilmektedir. Kırsal turizmin dünya genelinde yaygınlık kazanmasında, doğal 

çevreyi ve doğayı koruyan turizm çeşitlerine ihtiyaç duyulmasıyla ortaya çıkan eko-turizmle birebir 
uyuşması temel nedendir (Öztürk, 2010: 16).  

Kırsal turizmin kapsamı konusunda ortak bir görüşe sahip olunmaması, kırsal turizmin 

tanımlanmasına yönelik birçok farklı görüşü ortaya çıkarmaktadır. Dünya turizm literatürü incelendiğinde 

uzmanlar tarafından kırsal turizmin; çiftlik turizmi (farm tourism), köy turizmi (farm tourism), yayla 

turizmi (highland tourism), tarımsal turizm (agri tourism), eko-turizm ve alternatif turizm gibi farklı 

isimlerle ve farklı tanımlarla ifade edildiği görülmektedir (Köroğlu ve Köroğlu, 2006: 235). Dünya 

Turizm Örgütü’nün (DTÖ) tanımlamasına göre kırsal turizm; “kırsal alanda yapılan tüm faaliyetleri 

kapsayan turizm çeşididir”.  

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan bir diğer tanımda ise kırsal turizm, tarımsal veya yerel 

değerlerle iç içe bulunarak hoşça zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda 

konaklama, yiyecek-içecek ve diğer hizmetleri sunan küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük 
yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olarak ifade edilmektedir (Uçar, Çeken ve Ökten, 2010: 

10). 

Kırsal turizmin önemi; kırsal turizm politikalarında yer almış ve geliştirilmesi gerekli görülen 

alternatif turizm türlerinden biridir. Kırsal turizm ayrıca, doğal ve sosyo-kültürel mirasın korunmasında, 

kültürel mirasın unsurlarından olan yöresel yemeklerin yapım, tanıtım ve satış organizasyonları, yöresel 

kalkınmaya destek vererek bölge halkının sosyal ve ekonomik açıdan yaşam kalitesinin yükselmesine 

katkıda bulunabilmektedir (Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013:  30). 

Ayrıca özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal turizm, kırsal alanda yaşayan ve geçimini 

tarımdan sağlayan kırsal nüfusa yeni iş olanakları sağlaması, gizli işsizliğin önlenmesi ve ayrıca fiziksel 

ve sosyal altyapı tesislerine kavuşma bakımlarından katkıda bulunmaktadır. Kırsal turizm öte yandan 

farklı talep yapısına sahip turist gruplarından talep yaratarak pazarın genişlemesini sağlayabilmektedir 

(Emiroğlu, 2013: 5). Kırsal turizmde, konaklamanın kırsal alanlarda ve çoğunlukla da kırsal yerleşmelerin 
mevcut konutlarında gerçekleştirilmesiyle çevre sorunlarına yol açmaması kırsal turizmin vurgulanması 

gereken bir diğer önemli hususudur. Kırsal turizmin Türkiye turizmi için önemini ana başlıklar şeklinde 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Kesici, 2012: 34):  

• Kırsal turizm, her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. 

• Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge unsurudur. 

• Kırsal turizm bir çok turizm türüne kolayca entegre olabilir. 
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• Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli ve özgündür. 

• Kırsal turizmin turist profili farklıdır. 

• Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. 

• Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. 

• Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır. 

Kırsal turizme katılanların genel profiline bakıldığında genellikle üst seviye gelire sahip, iyi 

eğitimli ve kalite arayışı içinde olan ve tatil esnasında yapmış oldukları harcamaların ortalama turizm 

harcamalarının üzerinde olduğu görülmekte (Deveci, Türkmen &Avcıkurt 2013: 30) ve bu kişileri kırsal 

alanlara iten nedenlerin de genellikle doğa, özgürlük ve uzaklaşma arzusu olduğu ifade edilmektedir. 

3. Gastronomi Turizmi Kapsam ve Önemi 

Birçok yazar tarafından gastronomi kavramının farklı tanımları yapılmıştır ve yapılan 
tanımlamaların çoğu eksik olarak değerlendirmektedir. Gastronomi yiyecek ve içecek zevki ile ilgilidir. 

Bu durumda gastronominin konusunun insan olduğunu söyleyebiliriz. İnsanoğlu doğası gereği yemek ve 

içmekten hoşlanır. Başlı başına gastronomik değerler; kültürel, coğrafik, toplumsal ve sosyal beslenme 

faktörleri gibi birçok temele dayalı olabilmektedir (Gillespie ve Cousins, 2001: 2).  

Gastronomiyi, damak tadı ve iştah gibi zevkler amacı ile deneme ve yanılmanın, tarihsel bilginin, 

kültürün, alışkanlığın, yeteneğin, emeğin, ihtimamın, kazanılmış beğenilerimize uygun olarak, ahenkli bir 

şekilde, bir araya getirilmesi olarak ifade etmek mümkündür (Hatipoğlu, 2010: 6).  Hjalager (2002), 

gastronomi turizmini, turizmi on iki aya yayma ve sürdürülebilir kılma gibi turizmde yeni çabalara ilişkin 

bir turizm türü olarak ifade etmektedir. Turistlerin yerel yiyecek ve içecekleri tatmak, yerel yeme içme 

kültürünü öğrenmek ve bunları deneyimlemek amacıyla yaptıkları seyahatler bu kapsamda 

değerlendirilebilmektedir (Kivela ve Crotts, 2005; 2006). 

Bir başka tanımda Wolf (2006) gastronomi turizmini, unutulmaz yiyecek ve içecek deneyimi 

olanağı sağlayan seyahat motivasyonu ve davranışı olarak ifade etmektedir. Gastronomi turizmi, turistin 

tatil deneyiminde kültürel ve yerel tatları, kokuları ve dokuları tanıma ve yaşama imkânı sunarak, onlara 

benzersiz bir yiyecek ve içecek deneyimi sağlamaya çalışan bir turizm türüdür. Benzersiz yiyecek ve 

içecek deneyiminde gastronomik kimlik ayrıcalıklı bir rol oynamaktadır. Ayrıca gastronomi turizmi bir 

bölgenin kültürel kimliğini ve mirasını yansıtarak, o bölgeye rekabet avantajı sağlayan etkili bir turizm 

türüdür (Henderson, 2009). Gastronomi turizmi, restoran ve otellerde turistler için yemeklerin 

hazırlanmasından daha çok yerel yiyecek ve içeceklerle ilgili deneyim yaşamak amacıyla turistlerin 

yöreye seyahatini kapsamaktadır.  

 Yemek, tarih öncesi çağlardan beri seyahat ile ilişkilendirilmiştir. Gastronomi ve turizm 

arasındaki ilişki geleneksel misafirperverlik, mutfak ve damaktan yenilikçi gastronomi turizmi 
kavramının gelişimine kadar ilerlemiştir (Amira, 2009). Gastronomi, ayrılmaz bir şekilde destinasyon ve 

destinasyon imajına bağlı olarak gerçekleşmektedir  (Kivela ve Crotts, 2005). Günümüzde gastronomi, 

turistlerin tatil yerini seçme sebeplerinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir (Küçükaltan, 2009). 

Başka bir ülkeyi ziyaret eden insanların beklentileri arasında, yeni yerler görmenin ve yeni kültürleri 

tanımanın yanında, yeni tatlarla tanışma ve farklı tecrübeler yaşama arzusu da yatmaktadır (Kesici, 2012: 

35). Benzersiz bir yeme ve içme deneyimi; müzeler, eğlence ve alışveriş gibi etkinliklerle turistleri cezp 

etme gücüne sahiptir.  

 Kırsal Seyahat Endüstrisi Birliği’nin raporlarına göre gastronomi turistlerinin % 70’inin gittikleri 

yerlerde, yöresel/bölgesel yiyecekler, yemek tarifleri, şarap vb. gibi deneyimleri yaşadıkları yerlere 

götürerek, bunları arkadaşları ve aileleri ile paylaşmak istediklerini saptamıştır (Marzella, 2008). 

Kırsal turizm ve gastronomi turizmi arasındaki etkileşim ve etkinlik birbirlerini tamamlayıcı 

niteliktedir. Dünya üzerinde olumlu bir imaja sahip olan Türkiye’nin yerel yiyecek ve içecek kültürünün 
kullanılmasıyla kırsal turizm destinasyonlarının çekiciliği arttırılabilmektedir. Turistlerin seyahat amacı 

her ne olursa olsun eşi benzeri olmayan bir yemek tecrübesi yaşamayı arzu etmektedirler (Kesici, 2012: 

36). 

Türkiye’nin kırsal alanlarındaki pazarları, yerel peynir üreticileri, üzüm bağları, geleneksel 

zeytinyağı üreticileri, geleneksel yemek workshopları, yiyecek festivalleri, arıcılık, keme gibi bölgelere 

özgü birçok yer mantarı çeşidi, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kırmızı ve beyaz et hayvancılığı ve 
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neredeyse her kasaba, köy veya nahiyenin kendine özgü yemek kültürünün olması vb. gibi birçok 

avantaja sahip olması Türkiye’nin kırsal turizm çalışmalarında fark yaratacak aynı zamanda yardımcı 

olacak zenginlikleridir (Kesici, 2012: 36). 

4. Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi ve Ayvacık 

Turistlerin davranışları zaman içinde değişmiş, daha bağımsız ve dinamik olmuşlar, tatillere kısa 

süreli olarak çıkmaya başlamışlar ve artık kentlerin ihtişamından etkilenmemeye başlamışlardır. Bu 

nedenlerle 1980’li yıllarla birlikte, daha kırsal alanlara kayan, çevre, tarih, kültür ve gelenekler ile 

ilgilenen yeni turizm çeşitleri gelişmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak kırsal turizm ve gastronomi turizmi 

türlerinin öne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz (Di Gregorio & Licari, 2006). 

Dünya’da yiyecek içecek konusuna verilen önem ve gösterilen ilgi her geçen gün artmakta ve 

(Cohen, 2004: 733) buna bağlı olarak da günümüzde bir bölgenin cazibe merkezi olmasında, yiyecek-
içecek kültürünün önemi giderek önem kazanmaktadır (Deveci, Türkmen & Avcıkurt, 2012: 31). Pek çok 

turistik destinasyonda gastronomik ürünler, turistik ürünleri tamamlayıcı özelliğiyle birlikte kendi başına 

bir turistik ürün olma ve destinasyon imajı yaratmada da çok önemli rol oynamaktadır (Kesici, 2012: 35). 

Kırsal turizmi bütünleyen bir özelliğe sahip olan gastronomi turizmi arasında sıkı bir ilişki 

mevcuttur. Yemek, kırsal turizmde önemli bir öneme sahiptir. Bu önem, çeşitli boyutlarda meydana 

gelmektedir. Turistlerin yöresel olarak üretilen, yerel yiyecekleri tüketmesi bölgeye çarpan etkisi 

yapmaktadır. Bu sayede yerel ekonomi kazanç elde etmektedir. Ortaya çıkan bu çarpan etkisi yerel 

tüketimi canlandırmaktadır. Hemen hemen aynı özelliklere sahip olan turizm destinasyonları rakipleri ile 

rekabet edebilmek için çeşitli turizm çekicilikleri geliştirmek zorundadırlar. Bu zorunluluklar, bir 

bölgenin sahip olduğu yerel yemekler, rekabet avantajı sağlanması açısından önemli bir unsur olmaktadır. 

Yöreye özgü olan yerel mutfak aynı zamanda bölge için sembolik bir yapı sağlamakta ve turistler 
açısından da ayrı bir çekicilik unsuru oluşturmaktadır (Yüncü, 2010: 30).  

Bir bölgenin ya da yörenin mutfakla ilgili mirası, bir turizm ürünü olarak kabul edilmesi açısından 

günümüzde oldukça önemlidir. Bir bölgede veya yörede var olan kaliteli yiyecek-içecek, o bölgede 

turizm ürünü ve turist deneyimi olarak geliştirilebilmektedir. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bu ürünlere 

yaptığı ekonomik harcama bölge ya da yöre ekonomisine katkı sağlamakla birlikte bu sektörlerin 

gelişmesini sağlamaktadır. Yiyecek-içecek sektörü ile turizm sektörü arasındaki ilişki ise iki yönlü olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki yerel yemeklerin bir turizm ürünü olarak kabul edilmesi, ikincisi ise 

bölgeye gelen turistler sayesinde turistlerin evlerine döndüklerinde yerel yiyeceklerin ihracatı ile ilgili 

girişimlerde bulunmasıdır (Deveci, Türkmen & Avcıkurt, 2012: 31). 

Yöresel yemekler, kırsalda veya şehir merkezlerinde gelenek haline gelmiş, özel günlerde daha 

çok tüketilen, genellikle bir olay sonucunda kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün 
tutulan yiyeceklerdir. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Patent Bürosu tarafından yapılan bir 

araştırma sonucunda, 81 ili kapsayan “Türkiye Lezzet Haritası” çıkartılmış ve Türkiye’de, 2 bin 205 çeşit 

yöresel yiyecek ve içecek bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bu yöresel çeşitliliğin temelinde coğrafi 

konum, üretim biçimleri, tarihsel gelişim, ekonomik ve kültürel ilişkiler, inanç yapıları ve etnik durum 

gibi faktörler yer almaktadır. Aynı şekilde bu yemekler sayesinde yörenin gelenek, görenek ve 

alışkanlıklarını, kendine özgü yemek hazırlama şekillerini de anlamak mümkün olmaktadır (Hatipoğlu & 

Diğerleri, 2013: 7).  

Çanakkale ili, bünyesinde barındırdığı kültür turizmi, inanç turizmi, deniz ve kıyı turizmi, su altı 

dalış turizmi, sörf turizmi, eko turizm, termal turizm, av turizmi, gençlik turizmi gibi birçok turizm 

çeşidinin yanı sıra kırsal turizm ve gastronomi turizmi sayesinde rekabet gücünü artırmaktadır. Çanakkale 

ili gastronomik değerler açısından değerlendirildiğinde, doğal ve organik ürün çeşitliliği dikkat 

çekmektedir. Özellikle coğrafi konumunun sağladığı avantajla birlikte deniz ürünleri oldukça çeşitlilik 
göstermektedir. Aynı zamanda Çanakkale yöresinin yemek kültürü, çeşitli etnik grupları coğrafyasında 

barındırdığı için zengindir. Etnik grupların kendine has mutfak kültürleri zamanla yerel halk ile 

etkileşime girmiş ve beraberinde zengin bir mutfak kültürünün gelişimine olanak sağlamıştır.  

Çanakkale’nin ilçesi olan Ayvacık alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi için yeterli potansiyele 

sahip olması nedeniyle kitle turizmine yönelmektense özel ilgi turizminin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalıdır. Çünkü bu durum bölge refahı/gelişimi ve kültürel envanterin oluşturulması açısından önem 

taşımaktadır. Ayvacık yöresinin yerel kaynakları kullanılarak ortaya çıkarmış olduğu yemek kültürü 

harekete geçirilerek Ayvacık’ın var olan doğal ve kültürel çekiciliklerine katkı sağlanacak ve yemek 
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kültürü ön plana çıkarılarak turistlerin tatmin düzeyleri ve yöreyi tekrar ziyaret etme oranları 

artırılabilecektir.  

Ayvacık yöresinin kültürel yemek mirası ile unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş yemekleri 

gün yüzüne çıkarılarak gastronomi turizmine yönelme sağlanabilir. Ortaya çıkarılacak olan yemeklerin 

yerel kaynaklarla yapılacak olması yöresel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Kırsal turizm ile gastronomi 

turizmi arasındaki ilişki de, bölgenin yerel olarak yapmış olduğu tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yöre 

halkına kazanç sağlamasıyla ve üretilecek olan ürünlerin gastronomi turizmine yapılacağı katkı 

incelendiği zaman görülebilecektir. Gastronomi turizmine yönelik yapılacak olan bu katkı, yörenin yerel 

besin maddeleri ve bunlarla yapılan yemeklerin görsel destekleri sağlanarak ön plana çıkarılabilir. 

Yöresel olarak üretilen ve farklı pişirme yöntemleri ile hazırlanan gastronomik ürünlerin doğal hallerinin 

bozulmaması, yöreye gelen turistlerin ilgisini çekebilmekte ve bu sayede yöre halkının gelir seviyesi ve 
kazancında da artış görülebilmektedir. 

Ayvacık yöresine bahsedilen katkıların sağlanabilmesi için besin ve bu besinlerle yapılan 

yemeklerin envanteri oluşturulmalıdır. Çünkü Ayvacık yaklaşık olarak 400 çeşit yöresel yemek çeşidine 

ev sahipliği yapmaktadır. Ayvacık’ta üretimi ve yetiştiriciliği yapılan ürünler incelendiğinde tarım ve 

büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca Ayvacık’ta Türkiye’nin en büyük 

organik kırmızı et üretimi birliği 2009 yılından itibaren resmi olarak faaliyet göstermektedir.13 ayrı kekik 

çeşidi ile yaklaşık 2 bin hayvanın bulunduğu projede, hayvanlar tamamen doğal ortamda yetiştirilmekte 

ve etleri de bu nedenle lezzetli olmaktadır. Doğal yöntemlerle yetişen hayvanların kesimleri ve daha 

sonrasında etlerin paketlenmesi işlemleri de organik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda 

Ayvacık’ta akla gelen çoğu meyve ve sebze yetiştirmektedir. Özellikle zeytin ve zeytinyağı önemli gelir 

kaynakları arasında yer almaktadır (Ayvacık Organik Et Üretimi Birliği, 2013). 

Ayvacık’ın yöresel yemekleri arasında yer alan Keşkek ve Bulgurlu İçli Mantı ile ilgili olarak 

yapılan araştırmalarda herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından patent başvurusunda bulunulmadığı 

görülmektedir. Türk Patent Enstitüsü web sitesine bakıldığında Ayvacık yöresinin sahip olduğu ürünler 

için coğrafi işaret patentinin bulunmadığı ve Ayvacık’ta yetkili merciiler tarafından herhangi bir patent 

veya tescil başvurusu yapılmadığı ortaya çıkmıştır (TPE, 2013). Fakat birçok bölge ya da yörede farklı 

şekillerde yapılıyor olan  Keşkeğin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girmesi için 

yapılan başvuru, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen toplantılarda karara bağlanmış ve Keşkek 

UNESCO tarafından korunma altına alınan temsili somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir 

(www.sentezhaber.com).  

Keşkek, geleneksel olarak Ayvacık yöresinde, ilkbahar ve yaz aylarında hayırlarda ve düğün 

törenlerinde sunulmak üzere yapılan bir yemektir. Özellikle bu bölgenin vazgeçilmez ve aranan yöresel 
yemeğidir. Önceden keşkeklik olarak hazırlanmış buğday, yaşlı koyun eti ve zeytinyağı ile birlikte 

pişirilip, geleneksel olarak ağaç kepçelerle buğday tanelerinin etle birlikte ezilmesi ve kemiklerinin 

ayrılmasıyla yenecek duruma getirilmektedir. Özellikle hayırlarda 60 kazan gibi fazla miktarda keşkek 

yapılması, bölge köylülerinin mikser görevi gören keşkek makinesi icat etmelerine neden olmuştur. 

Keşkek, bileşimine giren hammaddeler açısından besleyici özelliği yüksek olan bir yemektir. Öncelikle 

tam buğdayın kullanılması nedeniyle lif, vitamin ve mineral maddeler bakımından zengin olup bileşimine 

giren et yönünden de hayvansal protein kaynağıdır. Geleneksel üretiminde kullanılması nedeniyle 

zeytinyağının da eşsiz yararlı özelliklerini taşımaktadır (www.canakkale.com.tr).      

 

Ayvacık yöresinin sahip olduğu gastronomik çeşitlerden bir diğeri ise Bulgurlu İçli Mantıdır. Bu 

yöresel yemeğin en önemli özelliğini yöresel malzeme ve geleneksel üretim tekniği kullanılarak 

yapılması oluşturmaktadır. Bu yöresel yemek iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Öncelikli mantı için 

hamur yapılmaktadır. Hamur dinlenirken de mantının içini dolduracak olan bulgurlu iç hazırlanmaktadır. 

http://www.sentezhaber.com/
http://www.canakkale.com.tr/
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Yemeğin önemli sayılabilecek özelliği, Ayvacık yöresinde bütün yemeklerde de görülebilecek olan 

zeytinyağı kullanımıdır. Ayrıca Keşkek birçok yörede ya da bölgede farklı teknikler kullanılarak 

yapılmasına karşın Bulgurlu İçli Mantı sadece Ayvacık’ta yapılmaktadır. Bununla beraber üretim 

aşamalarında makineleşmenin olmayışı ve üretimin maharetli eller gerektirmesi bu ürünün kırsal 

gastronomik bir ürün olduğunun ayrıca bir göstergesidir.                                                                                                                                                 

5. Sonuç 

Günümüzde tatil ihtiyacı hisseden potansiyel turistler; artık deniz-kum-güneş üçlemesinin yerine 

ikame edilebilecek alternatif turizm çeşidi arayışı içine girmişlerdir. Bu arayışlar sonucunda alternatif 

turizm türleri önem kazanmıştır.  Kırsal turizm ve gastronomi turizmi de son yıllarda ön plana çıkan 

turizm türleridir. Gastronomi turizminin ziyaretçiler için temel motivasyon kaynağı, bölge veya yörenin 

yerel yemek kültürünü tanımak ve deneyimlemek istemeleridir.  

Bölge ya da yöreye gelen yabancı ziyaretçiler gidilen bölge ya da yöreye has tatları denemelerini 

sağlamak ve onlara eşsiz bir yemek deneyimi sunmak gastronomi turizminin başlıca amaçlarını 

oluşturmaktadır. Gastronomi turistleri yerel ürünlerle yapılan yemeklerin, yöresel olarak yetiştirilen veya 

yetişen besin maddelerinin tüketimi konusunda hassasiyet göstermekte ve ülkelerine gittiklerinde 

deneyimledikleri bu yöresel yemekleri dost ve akraba çevresine anlatmaktadırlar. Bunun sonucunda, 

yöreye gelen turistler sayesinde yöre halkının sadece kendisi için ürettiği ürünlerin üretiminde artış 

sağlanabilmektedir. Bununla birlikte yerel yatırımlar gerçekleşmekte ve yerel ekonomik teşekküllerin 

kalkınması sağlanmaktadır.  

Gastronomi turizminin bölgeye ya da yöreye sağlamış olduğu avantaj, yöresel olarak üretimi 

yapılan ürün ya da besin maddelerinden meydana getirilen yemeklerin korunmasına ve envanterinin 

tutulmasına böylelikle yerel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Ayvacık, Çanakkale ilinin turizm potansiyeli olan ilçelerinden birisidir. Özellikle kırsal turizm, 

gastronomi turizmi, inanç turizmi, eko turizm, kültür turizmi ve termal turizm Ayvacık ilçesinin 

bünyesinde bulundurduğu alternatif turizm çeşitlerini oluşturmaktadır. Ayvacık’ın kırsal turizm 

kapsamında gastronomi turizminin geliştirilebilmesi, iki alternatif turizm türünün sıkı bir ilişki içinde 

kalabilmesi ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yapılması öneriler ve yapılması gerekenleri 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:   

 Sahip olunan ve yöreyle özdeşleşmiş olan Keşkek ve Bulgurlu İçli Mantı için patent ve tescil 

başvurularının yapılması gerekmekte ve bu başvuruların sonuçlanmasının ardından markalaşma 

yolunda girişimlerde bulunulmalıdır. 

 Keşkek ve Bulgurlu İçli Mantı’nın üretimin yıl boyunca devam etmesi gerekmektedir. Bu sayede 

diğer alternatif turizm çeşitleri için yöreye gelen turistler yemekleri deneyimleme fırsatı 
bulacaktır. 

 Ayvacık’ın yemek kültürü farklı lezzetler arayan ziyaretçilere farklı alternatifler sunmaktadır. 

Özellikle Ayvacık’a özgü usullerle üretilen yerel ve küçük ölçekli doğal besin maddeleri ve bu 

maddelerle yapılan yemekler kullanılarak gastronomi turizminin kırsal turizme adaptasyonu 

sağlanmalı ve bu adaptasyon sağlandıktan sonra geliştirilmesi için elverişli bir ortamın 

oluşturulması gerekmektedir. Bu elverişli ortamın oluşturulması yöresel ekonomiye katkı 

sağlamakla birlikte yörenin gelirinin de eşit dağılmasına yardımcı olacaktır. 

 Ayvacık yöresi 400’den fazla yemek çeşidine sahiptir. Ayvacık ilçesinin sahip olduğu bu 

gastronomik çeşitliliğe sahip çıkılmalıdır. Kültürün en önemli unsurlarından olan yemek ve 

yemekte kullanılan malzemelerin tespiti, kaç derecede ve ne kadar sürede pişirilmesi 

gerektiğinin tespiti yapılmalıdır. 

 Yöresel yemekler konusunda yalnızca ilçe değil il bazında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sebeple bir 

çalışma başlatılarak unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin envanteri çıkartılmalıdır. Pek 

çok yemek reçetesi yazılı olarak tutulmadığından, bu yemekler yaşlı nesil ile birlikte 

kaybolacaktır. Tespit çalışmalarından sonra kırsal turizm işletmeleri bu yöresel 

ürünlerin/yemeklerin mönülerine eklenmesi sağlanmalıdır. 

 Bulgurlu İçli Mantı sadece Ayvacık’ta üretilen yöresel yemektir. Bu ürünün yapım aşamalarının 

belirlenmesi, hangi malzemenin ne kadar kullanıldığı, hangi malzemenin hangisinden sonra ilave 

edildiği, üretim aşamalarının geleneklere bağlı kalınarak devam ettirilmesi gerekmektedir.  
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 Ayvacık’ın ön plana çıkması için fuarlarda tanıtım stantlarında yer alması ve yöresel festivallere 

ev sahipliği yapması gerekmektedir. Çanakkale ili tanıtım broşüründe daha sık bahsedilmesi bu 

broşürlerin farklı dillere çevrilmesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün web sitesinde Ayvacık 

ilçesinin linkinin bulunması gerekmektedir. Yakın bölgeye tur düzenleyen seyahat acentelerine 

bilgi verilerek yöreye yönelik turlar düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

 Ayvacık yöresinde yaşayan halkın turizme katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme 

seminerleri düzenlenerek gerekli bilgi verilmelidir.  

 Yöreye konaklama amacıyla gelen yabancı ziyaretçiler için yöresel mutfakla yemek hizmeti 

veren kırsal pansiyonlar ve çiftlik evleri yapılmalı ve kırsal turizm faaliyetine katılmak isteyen 

doğaseverlerin konaklama ihtiyacı bu şekilde karşılanmalıdır. 

 Yörenin tanıtımında oldukça önemli bir yere sahip olan Keşkek ve Bulgurlu İçli Mantı için 

hazırlama süreçleri ziyaretçilere açık hale getirilmeli ve üretim sürecine ziyaretçilerin katılımı 

sağlanmalıdır. Yörede üretilen organik besin maddelerinin (organik et ve zeytinyağı gibi) satışı 

için stantlar kurulmalıdır. 

 Yörenin tanıtımı için yöresel yemek yarışmaları düzenlenmelidir. Sadece yöreye özgü Keşkek ve 

Bulgurlu İçli Mantı için yarışma düzenlenerek en iyi Keşkek en iyi Bulgurlu İçli Mantı yapan 

ustanın belirlenmesi sağlanabilir. 

 Kırsal turizmin yaygın olarak uygulandığı Avrupa ülkelerinden benzer özelliklere sahip olan bir 

kasaba belirlenerek kıyaslama yapılması hem kırsal turizm hem de gastronomi turizminin 

gelişimine katkı sağlayacaktır.  

 Güney Marmara kalkınma ajansı bilgilendirilerek ajansın önderliğinde oluşturulacak uzman bir 
grup tarafından Ayvacık ilçesinin alternatif turizm potansiyeli araştırılmalıdır. Bu araştırmanın 

sonucunda ortaya çıkan veriler incelenmeli ve gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir. 

Ajans, kurum ve yerel kuruluşlar tarafından bir eylem planı/programı veya stratejisi 

oluşturulmalıdır. Yörenin yöresel değerlerinin korunması için projeler oluşturulmalı ve bu 

projeler hayata geçirilmelidir. 

 Üniversitelerde gastronomi ve mutfak sanatları alanında yüksek lisans ve doktora programlarının 

kurulması, mutfak kültürü üzerine daha derinlemesine araştırma yapılmasını sağlayacaktır. En 

azından iller bazında Yöresel Mutfakları Araştırma Merkezi vb. kuruluşların yer alması, yapılan 

araştırma sayısına olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. 

 Yörede konaklama süresinin arttırılması yöresel yemeklerin tüketim oranını arttıracaktır. Bu 

sayede, turist başına satın alma oranı da attırılacaktır. Misafirlerin geceleme sayısını arttırmaya 
yönelik planlamaların yapılması gerekmektedir.  
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Özet  

Turizm sektörü son yıllarda büyük gelişmeler gösteren bir sektör halini almıştır. Sektörün ülkeler 

için sağladığı ekonomik girdiler de dünya ülkelerini turizm sektörüne yönelten nedenlerden biri olarak 

bilinmektedir. 

Turizm sektörü ülkeler için bu denli önem arz etmesine karşın, ülkemizde turizm eğitimine yeteri 

önemin verilmediği açıktır.  Turizm sektöründe ihtiyaç eğitimli personel noktasında görülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, ülkemizde önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren okullarda geçerli olan 

ders programlarını incelemek ve analiz etmektir. Gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri meslek 

yüksekokullarında amaç ara eleman yetiştirmek olarak belirtilmektedir. Çalışmada, üniversitelerin bu 

amaca ulaşmak için ders programlarında hangi derslere yer verdikleri incelenecek ve belirledikleri amaç 

doğrultusunda değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda saptamalar yapılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Turizm Eğitimi  
Alan Kodu: D2 

 

A CURRICULAR ANALYSIS OF TOURISM PROGRAMS OFFERED BY 

VOCATIONAL COLLEGES IN TURKEY  

Abstract  

The tourism industry was marked by great strides in recent years. The magnitude of revenues 

generated by the industry for national economies is a known driver of interest that many governments 

take in this particular field.  

Despite the substantial value of the tourism industry for countries, Turkey clearly lacks sufficient 

recognition of the importance of tourism education. A particular need exists in the tourism industry for 

well-trained personnel.  

This paper looks into academic curricula used by schools that offer associate degree programs in 

tourism. Vocational colleges at both state and foundation universities state it as their objective to develop 

intermediate personnel. In this paper, an attempt will be made to examine the types of courses that 

universities focus on in their curricula toward that end, and determine whether changes are possible to 

better accommodate this objective.  

Key Words: Turkey, Tourism Education  

1. Giriş 

Turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri yerlerin dışına seyahatleri ve geçici konaklamalarından 

doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. Günümüzde sanayinin gelişmesi, refah düzeyinin artması, 

insanların yeterli boş zamana sahip olmaları, tarihte turizm faaliyeti olarak kabul edilen, ticari, dini ve 

askeri amaçlarla yapılan seyahatlerden farklı bir şekil almıştır. Turizm günümüzde sosyal ve ekonomik 
bir olgudur (Batman, 1999: 1). 

Kabul gören bir başka turizm tanımı ise Prof. Dr. Walter Hunziker'in 1941 yılında yaptığı; 

“Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda bulunmamak koşulu ile yabancıların geçici 

süre kalışlarından doğan olay ilişkilerin tümü, turizm’dir tanımıdır. Bu tanım, OECD tarafından da 

benimsenmiştir (Kozak, 2001: 3). 

mailto:derya.baykal@gedik.edu.tr
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Turizm olgusu hakkında çok fazla tanımlamaya ulaşmak mümkündür. En genel anlamı ile turizm 

olgusunu ele alacak olursak; kişilerin ikamet ettikleri yerlerden belirli süreler ile ayrılmaları ve gittikleri 

yerlerde, oralarda kazanmadıkları paraları harcama ve üretilen turistik ürün ve hizmetleri satın almaları 

sonucu ortaya çıkan olay ve ilişkilerin tümüdür şeklinde bir yorum yapmak yanlış olmayacaktır. 

Turizmin tanımı kim tarafından nasıl yapılıyor olursa olsun, turizm endüstrisinin ülke 

ekonomilerine yaptığı katkı göz ardı edilemez. Turizm endüstrisi dinamik bir sektördür. Özellikle son 

yıllarda etkisini daha da fazla hissettiren küreselleşme ile birlikte turizm endüstrisinin önemi artmış 

özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için vazgeçilemez bir sektör halini almıştır. Türkiye için de 

turizm sektörü önem arz etmekle birlikte, Türkiye gerek elde edilen turizm geliri gerekse uluslararası 

turizm hareketliliğinden aldığı pay ile turizm pazarında önemli bir yere sahiptir. 

Turizmin tanımını yapmak dışında değinilmesi gereken önemli noktalardan biri de, turizmin 
gelişime açık bir sektör olduğu ve bu sektörün emek yoğun özelliğinden dolayı, kişilere veirlecek eğitim 

düzeyi ve eğitim içeriği ile ilgilenmektir. Nitelikli insan gücüne ancak kaliteli turizm eğitimi verilerek 

ulaşılabilir (Ünlüönen,2000:218).  

Turizm eğitimi veren kurumların temel amacı, turizm sektöründe yer alacak elemanları temel 

eğitimden geçirerek onlara turizm bilinci ve turizm felsefesinin kazandırılması ve turizm sektörünün 

gelişimine katkıda bulunmak ile birlikte turizm sektörüne yetişmiş kalifiye personel sağlamaktır 

(Mısırlı,2002:42). 

Sektörün emek yoğun olması özelliği, alanda yetişmiş nitelikli personele duyulan ihtiyacı da 

arttırmaktadır.  Turizm sektörü için insan unsuru vazgeçilmezdir ancak önemli olan ihtiyaç duyulan 

personelin sahip olduğu özelliklerdir. 

Ülkemizde turizm eğitimi, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora şeklinde çeşitli 
kademelerde verilmekte, yanı sıra özellik gerektiren, sektör içerisindeki farklı bölümler için  yetenek 

edindirici destek hizmetler olarak özel eğitimler şeklinde de  sağlanmaktadır.  

Çalışmada, Türkiye’de turizm eğitimi veren meslek yüksekokulları göz önünde bulundurulacak ve 

ders programları incelenerek analiz yapılacaktır.  Meslek yüksekokullarında amaç, öğrencilerin yer 

aldıkları sektörler hakkında gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları şeklinde belirtilmektedir çünkü 

temel amaç sektör için ara eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda ilgili meslek yüksekokullarının ders 

programları incelenecek ve belirlenen hedefler ile elde edilen çıktılar arasında bulunan ilişki analiz 

edilecektir. 

2. Türkiye’de Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitiminin Genel Yapısı 

Turizm eğitimi, her düzeydeki öğrencilere turizm bilincini, misafirperverliğin temel prensiplerini 

vermek, turizm endüstrisinde çalışan personelin; genel ve mesleki bilgilerini artırmak ve turizm 
endüstrisine yönetici, araştırıcı niteliklerinde uzman, uygulayıcı, teknisyen yetiştirmek için yapılan her 

türlü faaliyetlerdir. (Olalı, 1973: 10) 

Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre; önümüzdeki dönemde turizm sektörünün  hızlı ve 

düzenli bir büyüme göstereceği,  2020 yılında uluslararası toplam turizm gelirinin 2 trilyon ABD doları 

olacağı hesaplanmaktadır. (Odabaşı, 2002: 471) 2020 yılında uluslararası turizm hareketlerine katılan kişi 

sayısı 1.6 milyara ulaşacak ve bu turistler 2 trilyon ABD doları üzerinde harcama yapacaktır. Aynı 

tahminlere göre 2020 yılına kadar olan dönemde, yıllık ortalama turist sayısı artış hızının % 4.3, gelir artış 

hızının ise % 6.7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu oran dünya refahındaki muhtemel % 3’lük 

büyümenin fazlasıyla üzerindedir.(WTO, 2012).  

Bu bağlamda, Türkiye’ye kaliteli turist çekmek için turizm eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Sunulan hizmetin kaliteli olması beraberinde duyulan memnuniyet düzeyi artışını getirecektir. Turizm 

sektöründe bir marka haline gelebilmenin, sunulan hizmet kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

Dünya genelinde turizm eğitimi kapsamında mesleki eğitime büyük önem verilmektedir (Demirkol 

ve Pelit,2002:3). 

Önlisans öğretimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, ortaöğretime dayalı, en az  dört 

yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir. Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi, 1970’li yılların 

ortalarında Boğaziçi ve Ege Üniversiteleri’nde ara insan gücü yetiştirmek üzere açılmış olan önlisans 

yüksek okullarında bir program olarak eğitim faaliyetine başlamış, ardından Ege Üniversitesi’nde faaliyet 

gösteren program, önlisans düzeyinden lisans düzeyine çıkarılmıştır. Takip eden dönemde, 1974-1975 
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öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji ve Meslek Yüksek Okulu içinde iki yıllık turizm 

bölümü öğrenci eğitimine başlamıştır. (Ünlüönen,1993:500). 

Türkiye’de 1992 yılından itibaren yeni üniversitelerin açılması (Ünlüönen ve Boylu,2005) ve  gün 

geçtikçe özellikle vakıf üniversitelerinin sayılarının artması ile turizm programlarının sayılarında da gözle 

görülür bir artış olmuştur. 2013 yılı için hazırlanan ÖSYM kılavuzunda Türkiye’de önlisans düzeyinde 

turizm eğitimi veren 89 tane devlet ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 17 tanesi 

vakıf, 72 tanesi de devlete ait meslek yüksekokullarıdır bu meslek yüksekokulları bünyesinde birden fazla 

okul bulunmakta ve toplam 155 farklı okulda turizm eğitimi verilmektedir.  

Bu okullarda önlisans turizm eğitimi, meslek yüksekokulu ve sosyal bilimler meslek yüksekokulu 

bünyesinde, ‘Turizm ve Otel İşletmeciliği’ , ‘Turizm Rehberliği’  ve ‘Turizm ve Seyahat Hizmetleri’ 

bölümlerinde verilmektedir. Ancak çalışmada program isimlerinin farklılığı göz önünde bulundurulmamış 
ve bir ayrım yapılmaksızın meslek yüksekokulu turizm programları kapsamında değerlendirilmişlerdir. 

Tablo 1: Türkiye’de 2013 yılı itibari ile Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları ve Toplam                          

Kontenjan Miktarları 

Sıra no İl Üniversite Adı Devlet 

Üniversit

esi 

Vakıf 

Ünivers

itesi 

Okul 

Sayısı 

Toplam 

Kontenjan 

1 Amasya  Amasya Üniv. +  1 40 

2 Ankara  Ankara Üniv. +  1 40 

3 Ankara       Atılım Üniv.  + 1 40 

 

4 Ankara  Başkent Üniv.  + 1 40 

5 Ankara  Hacettepe Üniv. +  1 60 

6 Antalya  Akdeniz Üniv. +  6 310 

7 Adana  Çukurova Üniv. +  3 70 

8 Adıyaman  Adıyaman Üniv. +  3 50 

9 Afyon  Afyon Kocatepe Üniv. +  3 60 

10 Aksaray  Aksaray Üniv. +  3 30 

11 Ardahan  Ardahan Üniv. +  1 30 

12 Artvin  Artvin Çoruh Üniv. +  1 50 

13 Aydın Adnan Menderese Üniv. +  3 130 

14 Balıkesir  Balıkesir Üniv. +  6 130 

15 Bolu  Abant İzzet Baysal Üniv. +  2 105 

16 Burdur  Mehmet Akif Ersoy Üniv. +  2 60 

17 Bursa  Uludağ Üniv. +  3 120 

18 Çanakkale  Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniv. 

+  4 145 

19 Çankırı  Çankırı Karatekin Üniv. +  1 60 

20 Çorum  Hitit Üniv. +  1 30 

21 Denizli  Pamukkale Üniv. +  2 100 

22 Diyarbakır  Dicle Üniv. +  1 30 

23 Düzce  Düzce Üniv. +  2 90 

24 Edirne  Trakya Üniv. +  2 160 

25 Elazığ  Fırat Üniv. +  2 90 

26 Erzincan  Erzincan Üniv. +  2 105 

27 Erzurum  Atatürk Üniv. +  2 80 

28 Eskişehir  Anadolu Üniv. +  1 50 

29 Gaziantep  Gaziantep Üniv. +  1 80 

30 Giresun  Giresun Üniv. +  4 220 

31 Gümüşhane  Gümüşhane Üniv.  +  1 50 

32 Hatay  Mustafa Kemal Üniv. +  1 75 

33 Iğdır  Iğdır Üniv. +  1 40 

34 Isparta  Süleyman Demirel Üniv. +  3 175 

35 İstanbul  Beykent Üniv.  + 1 60 

36 İstanbul  Doğuş Üniv.  + 1 40 

37 İstanbul  Gedik Üniv.  + 1 30 

38 İstanbul  Haliç Üniv.  + 1 20 
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39 İstanbul  Arel Üniv.  + 1 32 

40 İstanbul  İstanbu Aydın   + 1 80 

41 İstanbul  İstanbul Kültür Üniv.  + 1 55 

42 İstanbul  İstanbul Şişli Myo.  + 1 50 

43 İstanbul  İstanbul Üniv. +  1 50 

44 İstanbul  Maltepe Üniv.  + 1 22 

45 İstanbul  Marmara Üniv. +  1 120 

46 İstanbul  Okan Üniv.  + 1 20 

47 İstanbul  Yeni Yüzyıl Üniv.  + 1 26 

48 İstanbul  Yıldız Teknik Üniv. +  1 40 

49 İzmir  Dokuz Eylül Üniv. +  2 120 

50 İzmir  Ege Üniv. +  1 40 

51 İzmir  İzmir Üniv.  + 1 40 

52 İzmir  Yaşar Üniv.  + 1 20 

53 Kahramanmaraş  Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniv. 

+  1 40 

54 Karabük  Karabük Üniv. +  1 80 

55 Karaman  Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniv. 

+  1 40 

56 Kars  Kafkas Üniv. +  2 65 

57 Kastamonu  Kastamonu Üniv. +  1 50 

58 Kayseri  Erciyes Üniv. +  1 30 

59 Kırıkkale  Kırıkkale Üniv. +  2 100 

60 Kırşehir  Ahi Evran Üniv. +  1 40 

61 Gaziantep  Kilis 7 Aralık Üniv. +  1 45 

62 İzmit  Kocaeli Üniv. +  1 100 

63 Konya  Selçuk Üniv. +  3 245 

64 Kütahya  Dumlupınar Üniv. +  2 120 

65 Mardin  Mardin Artuklu Üniv.  +  1 30 

66 Malatya  İnönü Üniv. +  1 45 

67 Mersin  Mersin Üniv. +  3 80 

68 Mersin  Toros Üniv.  + 1 30 

69 Muğla  Muğla Sıtkı Koçman Üniv. +  5 260 

70 Nevşehir  Nevşehir Üniv. +  2 85 

71 Niğde  Niğde Üniv. +  2 105 

72 Ordu  Ordu Üniv. +  2 85 

73 Rize  Recep Tayyip Erdoğan 
Üniv. 

+  3 130 

74 Sakarya  Sakarya Üniv. +  2 170 

75 Samsun  Ondokuz Mayıs Üniv. +  2 90 

76 Siirt  Siirt Üniv. +  1 40 

77 Sinop  Sinop Üniv. +  2 60 

78 Sivas  Cumhuriyet Üniv. +  1 50 

79 Şanlıurfa  Harran Üniv. +  2 80 

80 Tekirdağ  Namık kemal Üniv. +  4 350 

81 Tokat  Gaziosmanpaşa Üniv. +  2 85 

82 Trabzon  Avrasya Üniv.  + 1 30 

83 Trabzon  Karadeniz Teknik Üniv. +  2 215 

84 Tunceli  Tunceli Üniv. +  1 30 

85 Uşak  Uşak Üniv. +  2 30 

86 Van  Yüzüncü Yıl Üniv. +  2 70 

87 Yalova  Yalova Üniv. +  1 40 

88 Yozgat  Bozok Üniv. +  1 55 

89 Zonguldak  Bülent Ecevit Üniv. +  3 140 

  Toplam  72 17 155 7105 

(Kaynak: www.osym.gov.tr,2013) 

Tabloda görüldüğü üzere, ülkenin turizm sektöründe gösterdiği gelişmeye paralel olarak, öncelikli 

ve kolay bir şekilde açılabilen turizm programlarının sayısı zaman içerisinde sürekli olarak artmıştır. 
(Aymankuy, 2002:34). Ancak asıl olan turizm eğitimi veren kurumların nicelik olarak değil nitelik olarak 

gelişim göstermeleridir. 
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3. Meslek Yüksekokullarında Turizm Programı Ders İçerikleri 

Türkiye’de verilen turizm eğitim ve öğretimi belirli bir hedef doğrultusunda verilmeli ve bir 

programa dayandırılmalıdır. Var olan turizm eğitim kurumlarında da uygulama ve teori dersleri aynı anda 

verilmeye çalışılmalıdır. Lisans düzeyinde ve önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumlar 

ayrıştırılmalı, lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar, bilimsel turizm araştırma merkezleri olarak 

düşünülmeli ve turizm uzmanlarının ve yöneticilerinin bu tür okullardan yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’nin turizm anlamında ihtiyacı olan durum, nitelikli eleman yetiştirecek şekilde organize edilmiş 

bir turizm eğitim ve öğretimi ve istikrarlı bir turizm politikasıdır (Timur, 1992: 51-53) 

Türkiye’de turizm eğitimi veren meslek yüksekokullarının ders programları incelenmiş fakat 

birçok üniversitenin, web sayfalarında dört dönem var olan ders planlarına yer vermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Dört dönemlik derslere yer verilmediğinden haftalık ders programları incelenmiş ve genel bir 
kanıya ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Ayrıca bazı üniversitelerin meslek yüksekokullarının ders programlarına ulaşılamamış ve mail 

aracılığı ile de destek alınamamıştır. 

Tablo 2: Meslek Yüksekokullarında Verilen Ortak Program Dersleri 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /II 

Temel Bilgi Teknolojileri 

Yabancı Dil I /II 

Türk Dili I /II 

Genel Turizm 

Otel İşletmeciliği 

Yiyecek İçecek Servisi I /II 

Turizm Coğrafyası 

Önbüro Hizmetleri 

Turizm Mevzuatı 

Turizm Ekonomisi 

Turizm Pazarlaması 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı 

Kat Hizmetleri 

Pazarlama İlkeleri 

Genel Muhasebe 

Otelcilik Otomasyon Programı 

İşletme Yönetimi 

Mesleki Yabancı Dil I/II 

(Kaynak: Tablo 1’de belirtilen tüm üniversitelerin web sayfaları) 

Tablo 3: Meslek Yüksekokullarında Verilen Programlara Özel Dersler 

Dosyalama ve Arşivleme 

Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejisi 

Otel İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi 

Özel İlgi Turizmi 

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları 

Kültürel Miras Ve Kültür Turizmi 

Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar 

Yönetsel Sorumluluklar 

Beslenme Ve Diyetetik 

Endüstriyel Yiyecek Üretimi 

Mutfak Ürünleri 

Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 

Turizmde Yeni Trendler Ve Sektörel Analiz 

Türkiye’de Müzeler 

Halk Bilimi 
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Antropoloji 

Arkeoloji  

İstatistik  

Envanter İşlemleri 

Ticari Matematik 

Rekreasyon Ve Animasyon 

Turizm İşletmelerinde Örnek Olay Analizi 

Meslek Stajları (Dönem İçerisinde) 

Otel Uygulamaları 

Mesleki İtalyanca 

Rusça  

(Kaynak: Tablo 1’de belirtilen tüm üniversitelerin web sayfaları) 

Tablo 4: Meslek Yüksekokullarında Verilen Ortak Dersler 

Türkiye’de Müzeler 

Çevre Koruma 

Kalite Yönetim Sistemleri 

Önbüroda Raporlama İşlemleri 

Dekorasyon Hizmetleri 

Halkla İlişkiler 

İş sağlığı Güvenliği 

Konukla İletişim 

Anadolu Uygarlıkları Tarihi 

Turizm Sosyolojisi 

Kültür Turizmi 

Menü Planlama 

Meslek Etiği 

Pişirme Yöntemleri 

Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim 

Gıda ve Personel Hijyeni 

(Kaynak: Tablo 1’de belirtilen tüm üniversitelerin web sayfaları) 

Ünlüönen (1993), Türkiye’de belli başlı okullar dışında turizmde mesleki eğitime önem 

verilmediğini, bu sonucun da mezunların kolay iş bulabilmesinden çıkarılabileceğini savunmuştur. 

Özellikle yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan okullara talep artmaktadır, bu eğitimi veren okullar dışındaki 

okullara duyulan talep de azalmaktadır (Ünlüönen, 1993: 500). 

İnceleme sonucunda, tablolarda da görüldüğü üzere, kültür dersleri dışında, meslek 

yüksekokullarında, mesleki beceriye dayalı dersler bulunduğu kanaatine varılmıştır. Mesleki beceri 

kazandıracak derslerin bulunmasının yanı sıra bu okullarda dönem içerisinde uygulama derslerinin 

bulundurulması nitelikli mezunların var olmasını sağlayacaktır. Özellikle iş yeri uygulama derslerinin 
programlara eklenmesi neticesinde turizm meslek yüksekokullarında kalifiye eleman yetiştirilmesi 

sağlanacak, bu sonuç meslek yüksekokulları hedef ve amaçları ile de örtüşecektir.    

4. Sonuç ve Öneriler 

Tablolarda da belirtildiği gibi, önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren meslek yüksekokulu sayısı 

hayli fazladır. Özellikle bölgesel dağılım incelendiğinde ilk sırayı 23 meslek yüksekokulu ile Marmara 

bölgesi çekmektedir. Sonrasında Ankara’nın da içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesi gelmekte ve yine 

aynı sayı ile Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. Akdeniz ve Ege bölgeleri turizm endüstrisi özelinde 

değerlendirildiğinde Türkiye için en önemli bölgelerdir. Çünkü Türkiye bir Akdeniz ülkesidir ve kıyı 

turizminin gelişmiş olması neticesinde Akdeniz ve Ege bölgesi şehirleri önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

bölgelerde turizm eğitimi veren meslek yüksekokullarının arttırılması yoluna gidilerek yetişmiş personel 

ihtiyacı bölgeler bazında karşılanabilir.  

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunan meslek yüksekokullarının da 
sayılarının arttırılması, hem bölge hakkında bilgi ve birikime sahip nitelikli turizm elemanı 

yetiştirilmesini sağlayacak hem de turizm pastasından alınan payın arttırılarak bölge kalkınmasına katkıda 
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bulunacaktır.  Aynı zamanda bu bölgelerimizde keşfedilmemiş güzelliklerin ilgili birimlerin çabaları ile 

turistlere sunulması, ülkemizde geçerli olan kıyı turizmi imajını az da olsa törpüleyecek ve bu durum ülke 

turizmi için önem arz edecektir.   

Dersler bazında meslek yüksekokulları incelendiğinde; tüm okullarda ortak olan derslerin temel 

otelcilik ve acentecilik bilgisi içerikli dersler olduğu ancak bu okullarda, özellikle turizm sektörü için 

büyük ihtiyaç olan yabancı dil bilgisi derslerine yer verilmediği sadece mesleki yabancı dil dersinin de 

yeterli olamayacağı sonucuna varılmıştır.  

Meslek yüksekokullarının internet sitelerinde ilgili programların ders içeriklerine yer verilmemiş 

olması çalışmada karşılaşılan en büyük problemlerdendir. Ayrıca, bazı okulların ders programlarına 

sadece haftalık ders programlarından ulaşılabilmiştir ve bazı okulların ders programlarına da hiçbir 

şekilde ulaşılamamış olması çalışmanın eksik kalabileceği ayaklardan birini oluşturmaktadır.  

Çalışma, meslek yüksekokullarında meslek içeriğine yönelik hazırlanan ders içerikleri ve kredileri, 

öğretim elemanlarının verdikleri dersler ile uyumu konusunda da geliştirilebilir.    
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Özet 

Bu çalışmada, Türkiye’de turizm alanında önemli kabul edilen 14. Ulusal Turizm Kongresi, II. 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve en son 2012 yılında düzenlenen Turizm Eğitim 

Kongresi – Workshop’ta sunulan bildirilerde önlisans düzeyinde turizm eğitiminin yeri araştırılmıştır. Bu 

konuların akademik çalışmalardaki yeri arttıkça, daha çok sorunun ele alınacağı, tartışılacağı ve çözüm 

önerileri getirileceği, bunun da verilen eğitimin kalitesini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir. Bu 

bildirilerin çalışma türü, yöntemi, kaynakça zenginliği, sonuç ve bu sonuçlara bağlı olarak önerileri 

detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak kongrelerde sunulan bildirin sayılarına 
bakıldığında önlisans düzeyinde turizm eğitimi konusunda yeterli sayıda bildiri yazılmadığı ve toplam pay 

içinde bu oranın yaklaşık % 4.74 olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Turizm eğitimi, önlisans, kongre 

Alan Kodu: D2 

 

AT SOME CONGRESSES HELD IN FIELD OF TOURISM, THE PLACE OF 

TOURISM EDUCATION ON ASSOCIATE DEGREE 

 

Abstract 

In this study; 14th National Tourism Congress which is considered to be of importance in tourism 

field, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Congress and Tourism Education Congress which has last 

been held on 2012 – Declarations presented at the Workshop, the place of tourism education on associate 

degree has been researched. As increasing number of academic researches take place about this issue, 

more problems will be handled and discussed and solutions will be created, therefore it is thought that the 
quality of education will be improved directly. The types, methodology, bibliography, references and 

conclusions of these declarations and recommendations based on the results of the resources have been 

investigated in detail. In conclusion, considering the number of accepted papers that are presented at the 

Congress it is seen the number of papers written about tourism education on associate level is not 

adequate, and that they reach approximately 4.74% over total shares. 

Keywords: Tourism education, assciate degree, congress 

1. Giriş 

2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununa göre önlisans, ortaöğretime dayalı, en az dört 

yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli mesleklere yönelik ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan 

veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. Türkiye’de önlisans eğitimi 

meslek yüksekokullarında verilmektedir (YÖK, 2014). 

Türkiye’de önlisans düzeyinde turizm eğitiminin amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu 
tecrübeli, becerikli, yabancı dil bilen ara insan gücünü ve orta kademe yöneticisini yetiştirmektir. Turizm 

endüstrisinin istihdam ayağının büyük bölümü bu ara eleman ve orta kademe yöneticilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca bu ara eleman ve orta kademe yöneticiler müşteri ile en fazla doğrudan iletişimde bulunan, 

dolayısıyla da müşteri memnuniyeti üzerinde büyük etkiye sahip personeldir. Dolayısıyla turizm 

eğitiminin önlisans ayağı, turizm açısından büyük önem arz etmektedir. 
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Önlisans düzeyinde turizm eğitiminin kalitesinin arttırılması için akademisyenlere büyük görevler 

düşmektedir. Bu görevlerden biri; eğitim, eğitim müfredatı, öğrencilerin ve öğretim elamanlarının 

sorunları, staj, iş bulma ve kariyer beklentisi gibi konuların akademik çalışmalarda ele alınması, 

tartışılması ve çözüm önerilerinde bulunulmasıdır. Bu konuların akademik çalışmalardaki yeri arttıkça, 

daha çok sorunun ele alınacağı, tartışılacağı ve çözüm önerileri getirileceği, bunun da verilen eğitimin 

kalitesini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de turizm alanında önemli kabul edilen 14. Ulusal Turizm Kongresi, II. 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve en son 2012 yılında düzenlenen Turizm Eğitim 

Kongresi – Workshop’ta sunulan bildirilerde önlisans düzeyinde turizm eğitiminin yeri araştırılmıştır. Bu 

bildirilerin çalışma türü, yöntemi, kaynakça zenginliği, sonuç ve bu sonuçlara bağlı olarak önerileri 

detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

2. Araştırma Kapsamına Alınan Kongrelerle İlgili Genel Bilgiler 

Türkiye’de turizm alanında önemli kabul üç kongre araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlar: 14. 

Ulusal Turizm Kongresi, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve en son 2012 yılında 

düzenlenen Turizm Eğitim Kongresi – Workshop’tur. 

2.1. Ulusal Turizm Kongresi 

İlki Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 1990 yılında düzenlenen Ulusal Turizm Kongrelerinin 

amacı, dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan yeni gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yerel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye dönük politik, ekonomik ve işletmecilik konularının 

ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlamasıdır 

(Çakıcı, 2009). 1990 yılından bu yana toplam 14 kongre düzenlenmiş ve tümünde toplam 640 bildiri 

sunulmuştur. 

Ulusal Turizm Kongreleri; danışma kurulu, bilim kurulu ve benimsenen ilkeleriyle kurumsal bir 

yapıya sahiptir. Bugün turizm ve turizme yakın alanlarda çalışma yapan 100 civarındaki bilim kurulu 

üyesi ile ulusal turizm kongreleri ülkemizin turizm alanındaki önemli bir akademik boşluğunu 

doldurmaktadır (Karamustafa, 2013). 

2.2. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

İlki Muğla Üniversitesi tarafından 2010 yılında Nevşehir’de düzenlenen Disiplinlerarası Turizm 

Araştırmaları Kongresi, turizmin disiplinlerarası boyutlarına dikkatleri çekmek ve çok disiplinli 

çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İki yılda bir düzenlenmesine karar verilen 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin ikincisini Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin 

ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenmiştir. Ülkemizdeki yaygın olarak pek çok araştırmacı, akademisyen 

ve lisansüstü öğrenci tarafından yürütülen turizme yönelik çalışmaların bir araya getirilmesiyle bir 
sinerjinin yaratılması ve Dünya turizm araştırmalarında yeni bir döneme girerken ülkemizin geride 

kalmasının önlenmesine katkıda bulunmaktadır (Kozak ve Özdemir, 2012). 

2.3. Turizm Eğitimi Konferansı – Workshop 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop; Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023’te belirlenen turizm eğitimi hedeflerine ve turizm sektöründe uluslararası 

standartlara ulaşmayı, turizm hizmetlerinin nitelik ve niceliklerini yükseltmeyi, toplumun tüm 

kesimlerinde turizm bilincini geliştirmek üzere örgün, yaygın, hizmet içi ve mesleki eğitimde durum 

değerlendirmesi yapmayı ve geliştirici öneriler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla ilki 1992, ikinci 

2002 ve üçüncüsü  2012 yılında olmak üzere bugüne kadar üç defa Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop 

düzenlenmiş olup, tüm Konferanslarda toplam 157 adet bildiri sunulmuştur. 

3. Araştırma Kapsamına Alınan Kongreler ve Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimine Yönelik 

Bildiriler 

14. Ulusal Turizm Kongresi, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve en son 2012 

yılında düzenlenen Turizm Eğitim Kongresi – Workshop’la ilgili bazı genel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Kongrelerle İlgili Bilgiler ve Önlisans Düzeyinde Turizm 

Eğitimi Konulu Bildiri Sayıları 

Kongreler Tarih 
Düzenleyen 

Kurum 

Düzenlenen 

Yer 

Bildiri 

Sayısı 

Önlisans Düzeyinde 

Turizm Eğitimi 

Konulu Bildiri Sayısı 
14.Ulusal Turizm 

Kongresi 
05-08 

Aralık 2013 
Erciyes 

Üniversitesi 
Kayseri 81 2 

II. Disiplinlerarası 
Turizm Araştırmaları 

Kongresi 

12-15 Nisan 
2012 

Akdeniz 
Üniversitesi 

Antalya 72 2 

Turizm Eğitimi 
Konferansı - Workshop 

17-19 Ekim 
2012 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

Ankara 37 5 

Toplam 190 9  (% 4.74) 

2013 yılında gerçekleştirilen 14. Ulusal Turizm Kongresi’nde sunulan toplam 81 bildirinin 2’si, II. 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde sunulan toplam 72 bildirinin yine 2’si ve Turizm 

Eğitimi Konferansı – Workshop’ta sunulan toplam 37 bildirinin 5’i önlisans düzeyinde turizm eğitimi 

konusundadır. Bu üç kongrede sunulan toplam 190 bildirinin sadece 9’unun (% 4.74) önlisans düzeyinde 

turizm eğitimi konusunu ele alması oldukça yetersiz bulunmuştur. 

Toplam 190 bildiri içerisinde ayrıca önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren meslek 

yüksekokullarının sayıları, kontenjanları ve müfredatları gibi konularda kısa bilgiler veren ancak 
araştırmanın temel amacında ve çerçevesinde önlisans düzeyinde turizm eğitimini ele almayan çalışmalar 

araştırma kapsamına alınmamıştır. 

 

Tablo 2. 14. Ulusal Turizm Kongresi’nde Sunulan Önlisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Konulu 

Bildiriler 

Bildiri Başlıkları Yazarların İsim ve Ünvanları Çalışmanın Türü 
Sayfa 

Sayısı 

Turizm Eğitimi Alan Önlisans ve 

Lisans Öğrencilerinin Turizm 
Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini 
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 

Araş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ 
Araş. Gör. Çağrı ERDOĞAN Alan araştırması 17 

Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan 
Aşçılık Programı Öğrencilerinin 
Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi 

Öğr. Gör. Alper KURNAZ 
Öğr. Gör. Hande AKYURT KURNAZ   
Doç, Dr. Burhan KILIÇ 

Alan araştırması 21 

14. Ulusal Turizm Kongresi’nde önlisans düzeyinde turizm eğitimi konulu 2 bildiri tespit edilmiştir. Bu 

bildirilerin ikisi de alan araştırması olup, iki ve üç yazarlıdır.   

3.1. Turizm Eğitimi Alan Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık 

Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 

Bu çalışmada, turizm öğrencilerinin turizm endüstrisine bağlılık düzeylerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Sakarya ve Bolu’da okuyan 172 önlisans (% 56) ve 135 (% 44) lisans 

öğrencisine uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, araştırma kapsamına alınan önlisans ve lisans öğrencilerinin turizm 

endüstrisine bağlılık düzeylerinin net bir biçimde olumluluk arz etmediği tespit edilmiştir. Önlisans 

öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre profesyonel geleceklerini daha düşük oranda turizm endüstrisinde 

gördükleri, bunun yanında lisans öğrencilerinin turizm alanında her türlü işi yapmaya sıcak bakmadıkları 
görülmüştür. Bu durumun ön lisans öğrencilerine göre lisans öğrencilerinin özel sektör ve kamu 

sektöründe daha fazla iş imkânına sahip olmasından ileri geldiği düşünülmüştür. Araştırmada, sonuçlar 

doğrultusunda öneri getirilmemiş olması dikkat çekicidir. 

3.2. Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının 

Belirlenmesi 

Bu çalışmada, aşçılık eğitimi alan öğrencilerin aşçılık mesleğine karşı tutumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 250 önlisans öğrencisinden toplanan anket formundan elde 

edilmiştir. 
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Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin % 72,4’ünün “Aşçılıktan nefret ediyorum” ifadesine; % 

38.8’inin ise “Benim için en uygun mesleğin aşçılık olduğuna inanıyorum.” ifadesine “tamamen 

katılıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla aşçılık mesleğine 

karşı tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, aşçılık mesleğinin bilgi ve beceri isteyen bir meslek 

olmasından dolayı aşçılık eğitimi alan öğrencilerin, becerilerini geliştirmeye yönelik olarak 

yönlendirilmeleri gerektiği, eğitim kurumlarının sahip olduğu fiziki donanımının geliştirilmesi gerektiği, 

ayrıca sektörde alana ilişkin eğitim almış kişilerin istihdam edilmesinin sağlanması gerektiği yönünde 

öneriler getirilmiştir. 

Tablo 3. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde Sunulan Önlisans Düzeyindeki 

Turizm Eğitimi Konulu Bildiriler 

Bildiri Başlıkları Yazarların İsim ve Ünvanları Çalışmanın Türü 
Sayfa 

Sayısı 

Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Etik 
Dersine Olan Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler 
Açısından Analizi 

Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY 
Öğr. Gör. Nalan PEHLİVAN 

Alan araştırması 12 

Önlisans ve/veya Lisans Düzeyinde Bir 
Program / Bölüm Olarak “Wellness ve Spa 

Yöneticiliği” 

Mehmet Han ERGÜVEN 
Sibel Sü ERÖZ 

Kaplan UĞURLU 

Derleme 12 

 

3.3. Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Etik Dersine Olan Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler 

Açısından Analizi 

Bu çalışmada, önlisans öğrencilerinin “Turizm İşletmelerinde Etik” seçmeli dersine olan 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 2007-2008 akademik yılında Gaziantep 

Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO’da bu dersi alan 53 IV. yarıyıl öğrencisine uygulanan ve 38 

maddeden oluşan likert tipi bir tutum ölçeğinden elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin “Turizm işletmelerinde etik” seçmeli dersine ilişkin 

görüşlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu ve dersin sempati ile karşılandığı tespit edilmiştir. 

Öğrenciler, gelecek için bu dersin önemli olduğunu ancak haftalık ders saatinin yetersiz olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, turizmde etik dersinin haftalık ders saatinin arttırılması 

gerektiği, dersin içerik ve kapsamının tekrar gözden geçirilerek sektörün beklentileriyle bire bir 

örtüşmesinin sağlanması gerektiği ve hali hazırda mevcut olan ders kitaplarına ilave olarak, konunun 
uzmanları tarafından görsel ve uygulamaya yönelik ders materyallerinin hazırlanması gerektiği yönünde 

öneriler getirilmiştir. 

3.4. Önlisans ve/veya Lisans Düzeyinde Bir Program/Bölüm Olarak “Wellness ve Spa Yöneticiliği” 

Bu çalışma, kısa vadede bir önlisans programı ve orta vadede (5-10 yıl) bir lisans bölümü olarak 

açılması düşünülen Wellness ve SPA yöneticiliğini ele alan derleme türünde bir çalışmadır. Almanya’dan 

iki eğitim kurumuyla Türkiye’den bir eğitim kurumunun ders içerikleri karşılaştırılmış ve bir müfredat 

önerisi getirilmiştir. 

Araştırma kapsamında alınan Almanya’daki eğitim kurumları ile Türkiye’deki eğitim 

kurumunun müfredatının birbirine yakınlık gösterdiği, dolayısıyla Türkiye’de yapılacak düzenlemelerle 

önlisans veya lisans programında, turizm ya da rekreasyon alanları içerisinde Wellness ve SPA 

yöneticiliği programının açılması gerektiği bildirilmiştir. Almanya’daki örneklerde, Wellness ve SPA 

turizminin ağırlıklı olarak bir iç turizm ürün çeşidi olarak görüldüğü, ancak Türkiye’de bu turizmin daha 
çok dış turizme yöneldiği dolayısıyla önlisans ve lisans programları eğitim müfredatı hazırlanırken en az 

iki yabancı dil eklenmesi gerektiği önemle üzerinde durulmuştur. 

Wellness ve SPA turizminin artık otel işletmelerinin temel faaliyet alanlarından biri olduğu, 

dolayısıyla bu alanda tecrübeli ve eğitim almış personelin çalışması gerektiği, ayrıca önlisans ve lisans 

programlarının sektörle sürekli el ele çalışılması ve sektör temsilcilerinin derslere en azından konuşmacı 

olarak katılarak tecrübelerini paylaşmaları gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir. 
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Tablo 4. II. Turizm Eğitimi Konferansı – Workshop’ta Sunulan Önlisans Düzeyindeki Turizm 

Eğitimi Konulu Bildiriler 

Bildiri Başlıkları Yazarların İsim ve Ünvanları 
Çalışmanın 

Türü 

Sayfa 

Sayısı 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin 
Turizme Bakışı: Akçakoca Meslek 
Yüksekokulu Örneği 

Erdal KİŞİOĞLU 
Hakan ÇAKIRLI 

Alan 
araştırması 

9 

Denizcilik Alanında Deniz Turizmi Eğitimi 
Almakta Olan Önlisans Öğrencilerinin 
Deniz Turizmi Sektöründeki Uygulamalara 
Yönelik Algılamalarının İncelenmesi 

Erdal ARLI 
Alan 

araştırması 
14 

Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi 
Alan Öğrencilerin Staj Uygulamalarında 

Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Zafer GÜVEN 

Öğr. Gör. Uğur CEYLAN 

Alan 
araştırması 

8 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj 

Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortanca 
Örneği 

Dr. Arzu GÜRDOĞAN 
Öğr. Gör. Selma ATABEY 

Alan 
araştırması 

15 

Önlisans Düzeyindeki Turizm 

Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimi 
Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel 
Üniversitesi Örneği 

Öğr. Gör. Özgür DAVRAS 
Yrd.Doç.Dr. Gonca MANAP DAVRAS 

Alan 
araştırması 

12 

3.5. Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Turizme Bakışı: Akçakoca Meslek Yüksekokulu 

Örneği 

Bu çalışmada, önlisans öğrencilerinin turizm sektörüne bakış açılarının belirlenmesi ve bakış 
açılarının demografik özelliklere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Araştırma verileri Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği 

Bölümü’nde öğrenim gören 107 öğrenciye uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğunluğunun turizm sektörünü eğlenceli bir sektör 

olarak gördükleri ve bu sektörü sevdikleri görülmüştür. Ancak turizm sektörünün sezonluk olması, iş 

garantili olmaması, ücretlerin düşük olması ve çalışma koşullarının ağırlığı gibi nedenlerden dolayı da 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun turizm sektöründe çalışma konusunda kararsız/karamsar oldukları 

görülmektedir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, turizm sektöründe çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi 

ve kısaltılması gerektiği, öğrencilere verilen eğitimlerde öğrencilerin turizme yönelik olumsuz bakış 

açıları varsa bu bakış açılarının olumluya çevrilmesi, turizmden soğumamaları açısından staj süreçlerinin 
sorunsuz geçmesi için akademisyenlerin ayrıca çaba sarf etmesi gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir. 

3.6. Denizcilik Alanında Deniz Turizmi Eğitimi Almakta Olan Önlisans Öğrencilerinin Deniz 

Turizmi Sektöründeki Uygulamalara Yönelik Algılamalarının İncelenmesi 

Bu çalışmada, deniz ve liman işletmeciliği ön lisans programında eğitim gören öğrencilerin, 

deniz turizm sektörüne yönelik algılamalarının neler olduğunu ve bu algılamalara ilişkin boyutlar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma verileri, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’nda 

öğrenim gören 42 öğrenciye uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sektörün çalışma koşullarını olumsuz bulmalarına 

rağmen bu alanda kariyer yapmaya istekli oldukları, sektörü saygın ve çok para kazanabilecekleri bir 

sektör olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, deniz turizmine yönelik bağımsız bir bölüm/program 
kurulması, ders planları içerisine marina işletmeciliği, kruvaziyer turizmi, yat turizmi, dalış turizmi, su 

üstü turizmi, su altı arkeolojisi turizmi, yat ve kamara hizmetleri dersleri, ayrıca denizde güvenlik 

eğitimlerine ilişkin dersler konulması yönünde öneriler getirilmiştir. 
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3.7. Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamalarında 

Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Bu çalışmada, turizm eğitimi alan ve zorunlu staj uygulaması yapmış öğrencilerin, staj süresince 

sektörde karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri Dumlupınar Üniversitesi 

Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO’da okuyan 156 öğrenciye uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, çalışma saatlerinin düzensizliği, işletmelerdeki personel eksikliği,  

ve personel devir hızının öğrencilerde motivasyon kaybına yol açtığı, özellikle kadrolu personelin 

yetersiz, stajyerin çok olduğu işletmelerde öğrencilerin sektörle ilgili olumsuz bakış açısı geliştirdiği 

görülmüştür. Stajlarını ön büroda yapan öğrencilerin; stajlarını servis, F&B ve kat hizmetlerinde staj 

yapan öğrencilere göre sektörle ilgili daha olumlu bakış açısı geliştirdiği görülmüştür. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işletmelere personel sayısı 
doğrultusunda stajyer sayısı vermesi gerektiği, stajyerleri ucuz iş gücü olarak gören ve personelden çok 

stajyer çalıştıran, bu şekilde sigorta primlerini okullara ödeten işletmeler hakkında yaptırımlar 

uygulanması gerektiği, ayrıca öğrencilerin stajlarını 2-3 defada tamamlayıp çeşitli departmanları görecek 

şekilde staj yaptırılmaları gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir. 

3.8. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortanca Örneği 

Bu çalışma, staj yapan öğrencilerin staj sırasında yaşadıkları sorunların ve stajla ilgili 

beklentilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri Ortaca Meslek 

Yüksekokulu Turizm Bölümü’nde öğrenim göre, 2010-2011 ve 2011-2012 yılları arasında staj yapan 211 

öğrenciye uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin staj yapılan işletmelerden memnuniyet düzeylerinin 

olumlu olduğu, ücret, günlük çalışma süresi, sezonluk çalışma süresi, eğitime uygun staj yapma ve 
işletme imkânlarından memnuniyet düzeylerinin ise olumlu/olumsuz arasında kararsız kaldıkları tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin staj süresince yaşadıkları en önemli problemin “çok çalıştırılmak” olduğu ortaya 

çıkmıştır. Diğer problemlerin sırasıyla “barınma sıkıntısı”, “staja geç başlamak”, “stajyer olmak” ve 

“yetersiz olmak” olduğu görülmektedir.   

Araştırma sonuçları doğrultusunda, okul tarafından öğrencilerin stajlarının dışında derslerini 

etkilemeyecek şekilde yarı zamanlı çalışma olanaklarının sağlanması, ayrıca üniversitede görev yapan 

öğretim elemanlarının, öğrencilerin geleceğe yönelik kariyer yapmaları konusunda onlara danışmanlık 

yapmaları, geleceğe ilişkin verecekleri kararlarda yol gösterici olmaları yönünde öneriler getirilmiştir. 

3.9. Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimi Değerlendirmeleri: 

Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği 

Bu çalışma, turizm önlisans öğrencilerinin yapmış oldukları staj eğitiminin değerlendirilmesi, 
stajın öğrencilerin mesleki gelişimine etkileri ve staj eğitimi sonrası öğrencilerin turizm sektörüne bakış 

açılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Süleyman Demirel Üniversitesi MYO’larda Turizm 

ve Otel İşletmeciliği programında okuyan 128 öğrenciye uygulanan anket formundan elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, turizm eğitimi alan önlisans öğrencilerinin yapmış oldukları 

stajlarda otel işletmelerinin çalışma şartlarından olumsuz etkilendikleri, özellikle ücret politikaları, mesai 

sürelerinin uzun olması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, rotasyon sisteminin yeterince 

uygulanmaması ve departman müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğrencileri sektörden uzaklaştırmaya 

etki ettiği tespit edilmiştir. Bunlara karşın öğrencilerin, staj eğitiminin mesleki ve kişisel gelişimlerine 

katkı sağladığını düşündükleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, sektörü ve iş yaşamını 

tanımada ve hatta gelecekte bu mesleği yapıp yapmayacağı konusuna karar vermede en önemli faktörün 

staj eğitimi olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda, eğitim süresince sektördeki güncel uygulamaların takip 
edilmesi, yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, eğitim kurumları ve turizm işletmeleri arasında 

anlaşmalar yapılması ve rotasyon, hizmet içi eğitim, ücret, çalışma saati konularında öğrenci lehine 

anlaşmalar yapılması, öğretim elemanlarının staj sonrası mutlaka geri bildirim almaları ve öğrenci stajları 

detaylı şekilde değerlendirmeleri yönünde öneriler getirilmiştir. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Önlisans düzeyinde turizm eğitimi, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara 

iş gücünün ve orta kademe yöneticilerinin sağlanmasında oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle 

hizmet talep edenin de sunanın da insan olduğu, eğitimli iş gücünün büyük farklar yaratacağı bir sektör 

olan turizm için mesleki eğitim, her geçen gün daha da anlam kazanmaktadır (Erdinç & Yılmaz, 2012). 

Bu eğitimin kalitesinin artırılması için özellikle akademik çalışmalardaki yeri ile doğru orantılıdır. 

Akademik çalışmalarda önlisans düzeyinde turizm eğitimi konularının yeri arttıkça, daha çok sorunun ele 

alınacağı, tartışılacağı ve çözüm önerileri getirileceği dolayısıyla verilen eğitimin kalitesinin doğrudan 

artacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de turizm alanında önemli kabul edilen 14. Ulusal Turizm Kongresi, II. 

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve en son 2012 yılında düzenlenen Turizm Eğitim 
Kongresi – Workshop’ta sunulan bildirilerde önlisans düzeyinde turizm eğitiminin yeri araştırılmış, ortaya 

çıkan sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

- Araştırma kapsamına alınan üç kongrede toplam 190 bildiri sunulduğu, ancak bu bildirilerin 

yalnızca 9’unun (% 4.74) önlisans düzeyinde turizm eğitimini konu aldığı tespit edilmiştir. 

Önlisans eğitiminin turizm endüstrisi açısından önemi göz önüne alındığında bu oranın oldukça 

düşük ve yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. 

- Tespit edilen bu 9 bildiri çalışma türü açısından incelendiğinde, 8’inin “alan araştırması” türünde 
olduğu, 1 bildirinin ise “derleme” türünde olduğu görülmüştür. 

- “Alan araştırması” türünde gerçekleştirilen bildiriler yöntem açısından incelendiğinde, tüm 

bildirilerin örnekleme çerçevesi, veri toplama aracı ve kullanılan analiz tekniklerinin açıkça 

belirtildiği görülmüştür. Bunun yanında bildirilerin 2’sinde araştırmanın gerçekleştirilme tarihi, 

3’ünde ise evren tarifi yapılmamıştır. Bildiriler geçerlik ve güvenirlik açısından incelendiğinde 

ise, araştırmaların 5’inde güvenirlik çalışması, 2’sinde ise geçerlik çalışması yapıldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca bildirilerin sadece 1’inde hipotez verilmiş, diğer 7 bildiride hipotez 

kullanılmamıştır. 

- Tespit edilen 9 bildirinin yalnızca 1’inde araştırma sonuçlarına rağmen öneri getirilmemiştir. 

- Önlisans düzeyinde turizm eğitimini konu alan bu bildiriler kaynak zenginliği açısından 

incelendiğinde sadece 1 bildiride yabancı kaynak kullanımına rastlanmamıştır. Bunun yanında 

tespit edilen 9 bildiride toplam 183 kaynak kullanılmış olup, bunların 135’i yerli, 48’i ise 
yabancı kaynaktan oluşmaktadır. 

- Bu sonuçlar doğrultusunda; 

- Kongrelerde önlisans düzeyinde turizm eğitimine yönelik daha çok bildiri yazılması gerektiği, 

özellikle eğitim, eğitim müfredatı, öğrencilerin ve öğretim elamanlarının sorunları, staj, iş bulma 

ve kariyer beklentisi gibi konuların ele alınması, tartışılması ve çözüm önerilerinde bulunulması 
gerektiği açıktır. 

- Sunulan bildirilerin kaynak kalitesi açısından değerlendirildiğinde kaynak sayısının düşük 

olduğu, daha fazla kaynaktan yararlanılarak bildiri kalitelerinin artırılması gerektiği, bunun 

yanında yabancı kaynak kullanımına da daha fazla yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak endüstri mirasının korunması ve endüstriyel varlıkların turizme 
entegre edilerek tekrar değerlendirilmesinin turizm ile mümkün olabileceğini ortaya koymaktır.  Bu 

anlamda çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve ortaya konulmuş, daha sonra Zonguldak endüstriyel 

mirasında önemli yer tutan endüstriyel yapılar incelenmiş ve Zonguldak ilinin sahip olduğu endüstriyel 

turizm varlıkları SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise sonuç ve önerilerle 

bu konuda neler yapılabileceği tartışılmaya çalışılmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar sınırlı olmakla 

birlikte bu çalışmanın literatüre oldukça katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Turizm, Kültürel Miras, Endüstriyel Miras, Zonguldak Endüstriyel 

Turizm Varlıkları, SWOT Analizi 

Alan Kodu: D2 

 

THE EVALUATION OF ZONGULDAK IN TERMS OF INDUSTRIAL 

TOURISM 

Abstract 

The purpose of this study is to show that it is possible to protect the industrial heritage and 

industrial assets of Zonguldak andto re-evaluate them by integrating into tourism. In this sense, initially 

the theoretical framework has been presented and following the examination of the industrial 

constructions that have an important place in Zonguldak industrial heritage, the touristic assets of 

Zonguldak has been evaluated by SWOT analysis. Finally the results and suggestions have been 

discussed in the last part. As there have been limited studies on this issue, it is believed that the study will 

contribute a lot to the literature. 

Keywords: Industrial Tourism, Culture Heritage, Industrial Heritage, Zonguldak Industrial Tourism 

Assets, SWOT Analisis 

1. Giriş  

Turizm olgusu, ülkelere sosyal, kültürel ve ekonomik olarak fayda sağlamakla birlikte,  

toplumların sahip olduğu değerlerin farkına varması ve gelecek kuşaklara bu değerlerin korunarak 

taşınması açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Dünyada kitle turizminin en önemli sorunu gidilen 

bölgedeki kültürel etkileşimden uzak, taşıma kapasitesini aşan ölçüde turizm ürünlerinin kullanımını 

yaratmasıdır. Turizmde değişen tüketici tercihlerine bağlı olarak turizm ürünleri de değişmekte ve 

farklılaşmaktadır. Uluslararası turizmde de yeni eğilimler kitle turizminden alternatif turizm tarzlarına 

doğru değişmektedir. Türkiye Turizm Stratejik Eylem Planı-2023 turizm ürününün çeşitlendirilmesi 

konusunda ciddi hassasiyet taşıması da bu yönde önemli bir destekleyici olmaktadır. Endüstriyel turizm 

olgusu alternatif turizm yönüyle ülkenin ve bölgenin gelişimi açısından oldukça önem arz etmektedir.  
Endüstrideki değişim ve gelişmeler var olan değerlerin önemini yitirmesine ve kullanım özelliğini 

kaybeden bu alanların ya da yapıların ise artan rant baskıları nedeniyle hızla yok olmasına neden 

olmaktadır.  

mailto:Filizarslan.tr@hotmail.com
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Endüstriyel turizm konusuna dair yabancı literatürde araştırmalar (Grzinic, J., 2009;  Otgaar, A., 

vd., 2010; vb.) bulunmakla birlikte, ülkemizde ise daha çok endüstriyel miras konusunda çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda endüstriyel turizm konusunda literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi 

yönünde bu çalışma ayrıca önem taşımaktadır.  Endüstriyel turizm olgusunun Zonguldak ilinde 

geliştirilmesi şehrin ve bölgenin gelişimi, işsizliğin azaltılması, ekonominin geliştirilmesi ve şehrin göç 

veren bir yapıdan kurtulması açısından oldukça önemlidir. Kılınç ve Özgönül (2011) tarafından 

gerçekleştirilen “Zonguldak Endüstriyel Mirasının Değerlendirilmesi ve Koruma Stratejileri” başlıklı 

çalışma, Zonguldak endüstri mirasını değerlendirmesi açısından önemli çalışmalardan biri olmakla 

birlikte araştırma sürecinde çalışmamıza yön vermiştir.   

Zonguldak ilinin Osmanlı’dan günümüze maden endüstrisinin yaşadığı nadir örneklerden biri 

olması, Zonguldak iline endüstriyel turizmin gelişim imkanları açısından önemli bir destinasyon olma 
potansiyeli yaratmaktadır. Bu geçmişin belgesi olan kullanılmayan veya hala işleyen tesisler yerel, 

bölgesel ve ulusal ölçeklerde öneme sahiptir. Zonguldak ilinde de üretimin azalması, madenlerin veya 

tesislerin kapatılması ve dışa göç verilmesi ile hem fiziksel hem de sosyal olarak etkiler yaratmıştır. 

Şehirde terk edilen endüstriyel yapılar ve alanlar hızla yok edilmekte ya da bu alanlara gereğince sahip 

çıkılmamaktadır. Ayrıca Zonguldak ilinin sahip olduğu tarihi, kültürel zenginlikler il coğrafyasının 

önemli kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar ve birçok doğal varlıklarıyla turizmi 

destekler niteliktedir. 

Günümüzde kentler hızla birbirlerine benzemekte ve özgünlüklerini yitirmektedirler. Kentlerin 

kendilerine özgü mekânlara sahip olabilmeleri hem tarihi ve kültürel değerlerini korumayı hem de özgün, 

yeni değerler yaratmayı zorunlu kılmaktadır. Tarihi kentsel dokuların turizm eksenli gelişme stratejileri 

ile geliştirilmesi yaygın olarak benimsenmektedir. Diğer yandan tarihi çevrelerin gündelik yaşamın bir 
parçası olabildiği ölçüde korunabileceği ve sürdürülebileceği düşüncesi geniş kabul görmektedir. Tarihi 

çevrede yaşayanlar ve bu çevreyi her gün kullanan kentli aynı zamanda tarihi dokunun korunmasında 

anahtar role sahiptir. Bu nedenle kentlerin tarihi ve kültürel kimliği açısından son derece önemli bu 

alanların dönüşümü ve halkın karar süreçlerine katılımı önemli bir tartışma konusudur(Başaran Uysal, 

2013: 137). 

Bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve açıklanmış, daha sonra Zonguldak ili ve maden 

endüstrisinde önemli yer tutan yapılar belirtilmeye çalışılmış, SWOT Analizi ile Maden Endüstrisinde 

turizm gelişimi yönüyle Güçlü, Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar tartışılmış, son olarak sonuç ve 

önerilerle bu konuya ışık tutulmaya çalışılmıştır.  

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1. Endüstriyel Turizm ve Endüstriyel Miras 

Endüstriyel turizm, kültür turizminin bir türünü temsil etmektedir. Endüstriyel alanlarda 

gerçekleştirilen kültür turizmi faaliyetinin asıl hedefleri, sadece eski işletmeler ya da halen kullanılan 

işletmeleri değil,  işçi köylerini, endüstriyel alanları veya turistlerin ilgisini çekebilecek her alanı 

kapsayabilir. Turizm literatüründe, kültürel mekânların turistik özgünlüğü çok önemli bir unsurdur. 

Kültürel mekânlar, tarihi kalıntıların ‘kopyaları’ değil ‘gerçek’ olduklarına inanan turistler için özgünlük 

çok önemli olduğundan özel ilgi turizmi aracılığıyla temsil edilirler (Grzinic, J., vd. 2009:213).Başka bir 

çalışmada ise  endüstriyel turizm, faaliyet halinde olan ve endüstriyel miraslara ziyareti içeren bir turizm 

çeşidi olarak ifade edilmektedir (Otgaar, A., vd.: 14). Endüstriyel turizm başka bir araştırmada 

“ziyaretçilere ürünler, üretim süreci, uygulamalar ve tarihi geçmişi ile ilgili deneyimler sunar” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Otgaar, A., vd., 2010:14). Endüstriyel yapılara yönelik gerçekleştirilen turlar, 

ziyaretçilerin kullandıkları ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamakta, aynı zamanda 

üretim sürecini deneyimledikleri için ürüne yönelik algı ve hisleri değiştirmektedir.  Çünkü bu turlar ile 
süreci yaşamaları mümkün olmaktadır (Grzinic, J., vd. 2009:211). 

Endüstriyel turizm kavramı; kültür turizmi,  kültürel miras ve endüstriyel miras olarak geniş bir 

bakış açısıyla ele alınması gereken bir kavramdır.Bu anlamda kavramsal çerçeve içerisinde öncelikle 

kültürel turizm,  kültürel miras, endüstriyel miras kavramlarına değinilecektir.  

Kültürel turizm kavramı ile ülke-bölge toprakları üzerinde/altında bulunan ve geçmiş dönemlerden 

beri süregelen birikimi içeren her türlü maddi kalıntı ile sözel geleneğin, bunlara zarar vermeden 

toplumun yararlanabileceği değere dönüştürülmesi anlatılmaya çalışılmaktadır (Emekli, 

G.,2005:102).Turistler kendilerine yabancı olan birçok ülke kültürünü tanıma amacıyla seyahat 

etmektedirler. Turistlerin bu farklı kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamalar 
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“kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır. Kültür turizmi, geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasının 

korunması konusunda etkili olduğu gibi ekonomik açıdan da kazançlar sağlamaktadır. Kültür turizmi, 

sürdürülebilirlik ilke ve politikaları ile geliştirilirse, yerel ve kültürel değerlerin küreselleşme karşısında 

yok olmasını engelleyici bir özelliğe sahip olmaktadır. Diğer bir ifade ile turizm, kültürel mirasın 

korunmasında bir araç haline getirilebilmektedir. Dünya Turizm Örgütü, yapılan turizm seyahatlerinin 

önemli bir kısmını kültür turizminin oluşturduğunu ve bu talebin her yıl artacağını tahmin 

etmektedir(Meydan Uygur, S. & Baykan, E., 2007:30-33). 

Kültürel miras kavramında önceleri sadece anıtsal mimari eserler, tarihi ve sanatsal açıdan önemli 

yapılar ve arkeolojik alanlar ile sınırlı kültürel miras ve koruma anlayışının yerini zamanla, sıradan sivil 

yapıların da toplumsal belleğin önemli bir parçası olarak görüldüğü daha geniş bir anlayış almıştır 

(Aksoy, vd.,, 2012:3). Kültürel miras tanımı ve kapsamı günümüze kadar gelişim göstermiştir. Kültürel 
mirasın tanımında yaşanan bu genişleme ve tarihi öğelere içinde bulundukları çevre bağlamında ve 

bütünlüklü olarak bakmak 1980’lerin entellektüel kazanımlarıdır. Aynı dönemde bir başka gelişme kültür 

mirası kavramına ulus merkezli bakış açısını getirmeye başlamıştır. UNESCO “Dünya Mirası” kavramını 

geliştirerek doğal ve kültürel miras alanlarının sadece bulundukları ülkelerin değil tüm dünya insanlığının 

malı olduğu fikrini hayata geçirmektedir. Böylelikle dünyanın tüm insanları ‘Üstün Evrensel Değer’e 

sahip olduğu düşünülen miras öğelerinin paydaşı haline gelirler. Bu bakımdan, kültür mirası yönetim 

alanının 1990’lara gelindiğinde artık sadece devletlerin yönetim alanı olmaktan çıktığını ve hem yukardan 

uluslararası kurumlardan hem aşağıdan çeşitlenen paydaşlardan yaşanan baskılarla açılmaya başladığını 

görmekteyiz (Aksoy, vd., 2012:8). 

Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında kabul ettiği “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde” (European 

Landscape Convention) dünya ekonomisindeki değişiklikler sonucu tarım, ormancılık, endüstri, maden 
üretim teknikleri, ulaştırma, altyapı, turizm ve rekreasyon alanlarındaki gelişmeler ile şehir ve bölge 

planlama uygulamalarının peyzajların dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çekilerek peyzaj kavramının 

bireysel ve sosyal refahın anahtar öğesi olduğu ve korunmasının, yönetiminin ve planlamasının 

toplumdaki herkese haklar ve sorumluluklar getirdiği vurgulanmaktadır. Miras tanımının artık topluluk 

kültürlerini ve peyzajı da kapsamasıyla birlikte kültür mirası alanının yönetiminde devlet tek başına söz 

sahibi olma konumunu yavaş yavaş yitirmekte ve yönetim alanı kültürel toplulukların, sivil toplum 

kuruluşlarının da söz sahibi olduğu çok sesli ve çok paydaşlı bir hale gelmektedir(Aksoy, vd., 2012:6). 

Kültürel miras, yaşam kültürünün zenginliği ve geçmişte varılan teknik düzeyin belgesidir; anı, 

mimari, artistik, mitolojik, tarihi vb. birçok değerlere sahiptir; mekânsal ve yapısal özellikleri ile çeşitlilik 

sunan mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünü oluşturan yapıların, günümüzün birçok gereksinimini 

karşılayabilecek potansiyelleri de bulunmaktadır(TMMOB, 2007:9). Kültürel mirasa atfedilen değer 
sadece tarihsel nitelikleri ile sınırlı olmayabilir. Son yıllarda kültürel miras alanlarının turizmin ilgisini 

daha fazla çekmesi sonucunda ekonomik getiri bir diğer kıstas olarak kullanılmaktadır. Bir başka değer 

konusu kültürel miras alanlarının ve varlıklarının bulundukları yerlere sağladıkları imajdır. Markalaşarak 

küresel rekabette kendilerine yer edinmeye çalışan kentler için imaj önemli bir yatırım alanıdır ve bu 

bağlamda kültür mirası öğeleri artı değer kazanırlar.İşlevselci değerler olarak adlandırılan bu tür değerler 

her ne kadar önem taşısa da kültür mirasını öncelikle değerli kılan, yukarda da bahsedildiği gibi, ulus-

devlet için bir kolektif hafıza inşası olarak taşıdığı değerdir (Aksoy, vd., 2012:8-9). Kültürel miras olarak 

tanımlanabilecek nitelikte değerleri içeren, son yıllara değin yeterince anlaşılmayan ve 

değerlendirilmeyen “endüstri yapıları” kavramsal ve tanımsal olarak ulusal platformda ve koruma 

mevzuatımızda henüz yer almayan, koruma gerekliliğine ilişkin nitelik ve kronolojik ölçütleri belirli 

olmayan yapı grubudur  (TMMOB, 2007:9). 

Endüstri mirası, “endüstri kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari veya bilimsel değere 
sahip kalıntılardan oluşmaktadır. Bu kalıntılar şunları içerir: binalar ve makineler, atölyeler, imalathaneler 

ve fabrikalar, maden işleme ve arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen, iletilen ve kullanılan 

yerler, ulaştırma ve tüm altyapısı, ayrıca sanayi ile ilgili barınma, ibadet etme veya öğretim gibi sosyal 

faaliyetler için kullanılan yerlerdir (Kılınç, A., vd., 2011:60). Bu miras türünün zaman içinde işlevsel 

olarak eskimeleri, yeni teknolojilere uyum sağlayamamaları, konum olarak kentin çok içinde kalmaları 

gibi nedenlerle terk edilmesi hızlı bir fiziksel tahribat sürecini başlatmıştır. Teknolojik, çevresel, 

ekonomik veya sosyal sebeplerle artık kullanım özelliğini kaybeden bu alanlar yada yapılar artan rant 

baskıları ve yeni yapılaşma tehdidi altında da hızla yıkılmakta ve yok olmaktadır (TMMOB, 2007:9). 

Farklı bir ifade ile Dünya genelindeki endüstriyel ve teknolojik gelişmeler mevcut yapılarda var 

olamaması nedeniyle kent merkezinde değil daha geniş alanlarda faaliyete geçmiştir. Yeni endüstriyel 

gelişimler eski endüstriyel yapıların değerlerini düşürdüğü için bu alanda hızlı bir tahribat başlamış ve 
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kent merkezinde kalan bazı yapılar ve alanlar “görsel kirlilik” olarak da nitelendirip yıkılmıştır. Yıkımın 

bir diğer nedeni de arsaların konumları nedeniyle yüksek olan maddi değeriydi. Bu nedenlerle endüstriyel 

alanlar “kentsel dönüşüm”, “yenileme”, “sağlıklaştırma” gibi adlar altında yok edilerek yeni alanlara 

dönüştürülmüştür. Ancak endüstri yapılarının birer birer kaybolması özellikle buralarda nesiller boyunca 

çalışan işçilerin tepkisiyle karşılaşmıştır. Endüstri mirası kavramı ve bu mirasın korunması fikri de bu 

dönemde, 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Tek yapı ölçeğinde başlayan koruma giderek endüstri alanlarını ve 

hatta peyzajını da kapsamıştır. Avrupa Konseyi, UNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu) ve ICOMOS(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) gibi uluslararası kurumlar da endüstri 

mirasını, kültür mirasının bir parçası kabul etmeye ve bu konuda çalışmaya başlamıştır (Kılınç, A., vd., 

2011: 55-56). Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1990 tarihli tavsiye kararında üye ülke 

hükümetlerine (TMMOB, 2007:9-10); 

• Endüstri mirasının tespit edilmesi, araştırılması ve bilimsel analizinin yapılmasını sağlayacak 

tedbirler alınması, 

• Konu ile ilgili yasal düzenlemeler yaparak bu mirasın korunmasının sağlanması,  

• Özellikle turizmin öne çıkarılması ile kamu nezdinde endüstri mirasına dair bilginin halkın 

dikkatini konuya çekerek kampanyalar aracılığıyla artırılması, 

• Hükümetlerin bir bütün olarak Avrupa ortak mirasının parçaları olan bazı istisnai endüstri 

tesislerinin korunması ve bakımı konusundaki çabalarının birleştirilmesi olanaklarının araştırılması 

konularında tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Cherry, M. (1993) “Identification of theIndustrialHeritage:ObjectivesandMethods” çalışmasında 

endüstriyel mirasın tespitinde ve korunmasında izlenecek yolu şu başlıklar altında toplamaktadır(Özen, 

H., Sert, A., 2006:507); 

Endüstriyel yapının saptanması ve tanımı 

• Detaylı veri toplama 

• Karşılaştırmalı incelemeler yapma ve bildirim 

• Seçim 

• Tartışmaya açıp karar verme 

• Koruma  

Kültür mirası ve bu mirasın kültürel turizm aracılığıyla değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

Dünya kültür mirasının çok önemli bir bölümüne sahip olan ülkemizin de söz konusu alanda çalışmalar 

yapması kaçınılmaz gözükmektedir. Bu bağlamda temel amaç; önemli bir potansiyele sahip olduğu halde 

hızlı bir yok olma sürecine giren ve gereği gibi değerlendirilemeyen kültürel varlıklarımızı, koruma-

kullanma-yaşatma ilkeleri doğrultusunda kültürel turizm aracılığıyla değerlendirmektir (Emekli, 
G.,2005:100). Endüstri mirasının korunması ve yeniden işlevlendirilerek kullanılması,  diğer ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde giderek artan bir ilgiyle devam etmektedir (Özen, H., Sert, A., 

2006:499). 

Yüzyıldan daha fazla süredir kamu ve özel işletmeler endüstriyel turizm ziyaretlerini organize 

etmeye başlamışlardır. Endüstriyel turizm özel şirketler ve aynı zamanda şehirler için fırsatlar 

sağlamaktadır (Otgaar, A., vd.,2010:14). Örneğin Almanya ve Fransa’da birçok insan endüstriyel mirası 

endüstriyel turizm ile ilişkilendirmektedir (Otgaar, A., vd.,2010:15). 

Bu anlamda endüstriyel turizm faaliyeti endüstriyel yapılara yönelik olması, değişen tüketici 

beklentilerini karşılaması ve daha önce bahsedildiği gibi bu alanlara yönelik sürdürülebilirliği sağlaması 

açısından önem taşımaktadır. Endüstri yapılarının büyük bir kısmı arsa değeri önde tutularak yıkılmakta, 

bir kısmı da terk edilmekte ve harap olmaktadır.  Çok azı ise dönüşüm geçirerek yeniden kazanılmıştır. 

Ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bu tesisler, geçmişin izleri ile yapıların özgün kimliklerinin 
korunmasıyla yeniden değerlendirilebilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir. Eski bir tesisin dönüşümü 

uygulaması ile sadece endüstri mirası korunmayacaktır.  Aynı zamanda kentin ekonomik gelişimi, 

kültürel önemi,  yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu yapıların turizme entegre 

edilerek kullanılması ile oluşacak turizm şeklinin bölge ekonomisine sağladığı gelir etkisi ve bölgesel 

gelişmeyi artırıcı bir rol oynaması açısından da oldukça önem teşkil etmektedir. Özetle gelir sağlayıcı 

etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm şeklidir. 
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Dünya kültür mirası listesindeki 754 kültür varlığının 37’sinin endüstri mirası olduğu göz önüne 

alındığında bu yapılara verilmesi gereken değerin ne derece önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Endüstri mirası, belirli dönemlerdeki üretim şekli ve çalışma biçimini yansıtan yapılar olduklarından 

dolayı bulundukları yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısı hakkında önemli ipuçları veren yapı türleridir. 

İngiltere, Fransa, Almanya gibi sanayi devrimine ev sahipliği yapmış ülkelerde sayısı 100’ü aşan tescil 

edilmiş endüstri yapısı bulunmaktadır (Özen, H. ve Sert, A., 2006:506). 

Uluslararası ortamda yapılan çalışma ve tartışmalar Türkiye’de de başlamıştır. Ancak, endüstri 

mirası konusunun yeni bir kavram olması, konu ile ilgili birbirini bütünleyen sistematik çalışmaların 

yapılmaması bu süreçte birçok eserin yok olmasına neden olmuştur. TMMOB Mimarlar Odası Ankara 

Şube ile birlikte, 6-7 Nisan 2007 tarihinde “Endüstri Mirası” temasını işlemek üzere atölye çalışmasını 

Zonguldak’ta gerçekleştirmiştir (TMMOB, 2007: 10). Bu yönde gerçekleştirilen çalışmalar sevindirici 
olmakla birlikte daha çok koruma ve kullanma politikaları benimsenmeli ve endüstriyel turizm olgusunun 

önemi üzerine Zonguldak ilinde çalışmaların artırılması gerekmektedir. 

2.2.Zonguldak İli ve Endüstri Mirası 

Zonguldak, endüstri alanında özelleşen sembolik şehirlerden biridir. Kömürün bulunduğu ilk 

günden bu yana özellikle Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte, taşkömürünün ekonomide itici güç oluşturan 

ve endüstriyel gelişmenin temel taşı niteliği taşıyan bir madencilik yerleşimidir.  

Kömürün bulunması 1820’li yıllara tarihlendirilse de sistematik olarak çıkarılmasına ancak 

1850’lerde başlanmıştır. Kömürün ana enerji kaynağı olduğu bu yıllarda Zonguldak, tek taşkömürü 

rezervi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda çok önemli bir yere sahiptir. Fakat Osmanlı’nın endüstrileşme 

döneminde yaşadığı sorunlar madencilik alanında da geçerliydi: deneyimsiz yöneticiler, yetersiz teknoloji 

ve alt yapı sorunları madenlerin yüksek kapasiteyle işletilememesine neden olmuştur (Kılınç, vd., 2011: 
57). Zonguldak gerçek kimliğini bulmaya 14 Mayıs 1924’te il olmasıyla birlikte başlamıştır. 

Zonguldak’ta Çatalağzı ve Merkez Lavuarları, Demir Çelik Fabrikası, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası, 

Çatalağzı Işıkveren Termik Santralı, Üzülmez Kok ve Entegre Ürünleri Fabrikası gibi, çağın gözde birçok 

ağır sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu bağlamda Zonguldak,  Cumhuriyetimizin ilk ağır sanayi endüstri 

kenti olmuştur (Demirtaş, 2011: 29). 

Cumhuriyet sonrasında ulusal enerji kaynaklarının kullanılması için yeni projelere ağırlık verilerek 

Zonguldak’taki kömür üretimi büyük artışı göstermiş ve üretim artışı 1970’lerin ortalarına kadar devam 

etmiştir. 1980’lerden itibaren değişen küresel ekonomi anlayışı ve serbest piyasa ekonomisinin dünyada 

etkin hale gelmesinden Türkiye ve Zonguldak’ta etkilenmiştir. Devlet yatırımları azalmaya başlamış ve 

özelleştirme önemli bir araç haline gelmiştir. Birçok madenin işletmesinin kapatıldığı 1990’larda işçiler 

zorunlu emekliliklerle karşılaşmış ve üretim azalmıştır. Bu dönemin etkileri hem kentsel hem de sosyal 
çevrede şiddetle hissedildi; yerel ve ulusal üretimin azalması, maden ve fabrikaların kapatılması ve uzun 

yıllar sonra ilk defa dışa göç vermesi etkilerinden sadece en önemlileridir (Kılınç, vd., 2011:57). Ayrıca 

kömür endüstrisine sosyal yönlü olgu olarak yaklaşırsak maden ocaklarında şehit olan binlerce kişinin 

varlığı da Zonguldak kömür havzasını daha da önemli hale getirmektedir. Sosyal açıdan şiirlere, söylem 

ve ağıtlara konu olan maden endüstrisi, Zonguldak ilinde halka mal oluşuyla da üzerinde vurgu yapılması 

gereken bir olgudur.  

Zonguldak’ta kömürün bulunmasından sonraki dönemde Fransız, İngiliz ve Alman işletmelerin 

varlığı yaşam alanı içerisinde mimari, teknolojik ve sosyal izler bırakmıştır. Cumhuriyet sonrasından 

günümüze kadar devam eden süreçte TTK (Türk Taş Kömürü Kurumu) 70 binlere varan işçi sayısını tüm 

Türkiye genelinde farklı şehirlerden gelen kişiler istihdam edilmesi, farklı kültüre sahip birçok insanın 

ortak paydada maden yaşam kültürü ile etkileşim sağlayan anonim yapıda bir Zonguldak maden kimliği 

oluşturmuştur. Bir kültürle bu kadar içselleşmiş bu göstergeler, toplumsal kültüre etkileşim yönüyle 
zenginlik katarak maden turizmi açısından değerlendirilebilir niteliktedir. Bu yönde Zonguldak Kozlu 

İlçesinde yer alan panoda “Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki 

taş kömürünü çıkarmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu, on binlerce madencinin sakat 

kaldığı, taş kömürü tozunun sebep olduğu meslek hastalıklarından dolayı yüz binlerce madencinin 

hayatını kaybettiği topraklardasınız” yazılmıştır.  Ayrıca merkez limanında TTK maden şehitlerinin 

isimleri yıllara bağlı künyeleriyle yer almaktadır. TTK 1829-2005 yılı verilerine göre: 1939-Kozlu-

Kasaptarla ocağındaki patlamada 23 kişi; 1942 Çamlı Ocağı Patlamasında 63 kişi; 1947 – Kozlu-

İncirharmanı Ocağı Patlamasında 53 kişi; 1954 yılında Kozlu-İncirharmanı Ocağı Patlamasında 13 kişi; 

1955 yılında Gelik Ocağı patlamasında 55 kişi; 1960 yılın da  Kozlu-İncirharmanı Ocağı Patlamasında 25 

kişi, 1967 yılında Armutcuk patlamasında 17 kişi; 1968 yılında Kozlu-İncirharmanı Ocağı Patlamasında 5 



214 
 

kişi; 1972 yılında Kozlu-İncirharmanı Ocağı ve Çaydamarda patlamalarında toplam 24 kişi; 1973 Kozlu–

İncirharmanı ocağı patlamasında 2 kişi; 1974 Kozlu -İncirharmanı ocağındaki patlamada, 3 kişi; 1983 

Armutçuk Ocağında, gaz ve toz patlamasında 103 kişi - Kozlu-İhsaniye Ocağındaki patlamada, 10 kişi; 

1992 Kozlu Ocaklarındaki patlamada, 263 kişi ölmüştür.(Zonguldak-Türk Taş Kömür İşletmeciliği Resmi 

Sitesi: Erişim tarihi: 12.01.2014).  

2.3. Zonguldak Endüstri Mirası (Maden Endüstrisi Yönlü) 

Zonguldak’ın 180-200 yıllık bir yerleşim geçmişi vardır. Zonguldak ilinin Osmanlı’dan günümüze 

maden endüstrisinin yaşadığı nadir örneklerden biri olması ve endüstriyel miras açısından önemli 

değerlere sahip olması, kente endüstriyel turizmin gelişim imkanları açısından önemli bir destinasyon 

olma potansiyeli katmaktadır. Bu geçmişin belgesi niteliğindeki kullanılmayan veya hala işleyen tesisler 

yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde öneme sahiptir. 

Zonguldak kömür havzası Ereğli’den Amasra’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir alanı 

kapsamaktadır. Kent içindeki her alan tipik özellikleri ile farklı bir yapı sergilemektedir. Kimisi hala 

kullanılan endüstriyel tesislere veya madenlere ev sahipliği yapıp aktif üretimin içinde yer alırken bir 

kısmı tamamen terk edilmiştir (Kılınç, vd., 2011:57). 

Endüstri yapıları kapsamına giren ve bu çalışmada incelenen maden endüstrisine ait önemli 

yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve korunması çerçevesinde yazılı belge oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Zonguldak ilinde endüstriyel turizm olgusunun gelişimine olanak sağlayacak asıl unsur bu mirasın 

ürünleridir. Bu nedenle araştırma kapsamında ulaşılabilen veriler doğrultusunda aşağıdaki tablo 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Tabloda eksiklikler göz önünde bulundurularak elde edilen veriler 

araştırmanın sınırlılıkları içerisinde değerlendirilmelidir.  Bununla birlikte bu eksikler bu alanda yapılacak 

yeni çalışmalar ile giderilebilmesi mümkündür.  

Tablo.1.Değerlendirilebilir Zonguldak Maden Endüstrisi Yapıları 

Yapı Yılı Mevkii 

Faaliyet 

Durumu 

ASMA ESKİ LAVUAR BİNASI 1907 ÜZÜLMEZ Etkin değil 

ASMA ESKİ ATÖLYE BİNASI 1935 ÜZÜLMEZ Etkin değil 

ÇATALAĞZI LAVUAR BİNASI 1957 ÇATALAĞZI Etkin 

TTK KARADON ATÖLYE BİNASI 1959 KARADON Etkin 

DEPO BİNASI (LOKOMOTİF ATELYÖSİ)  1938 ÇATALAĞZI Etkin 

VAGON ATÖLYESİ 1956 ÇATALAĞZI Etkin 

ÇATALAĞZI ESKİ TERMİK SANTRAL BİNASI 1948 ÇATALAĞZI Etkin 

TERTİP BİNASI 1951 ÇAYDAMAR Etkin değil 

KOMRESÖR BİNASI 1945 ÇAYDAMAR Etkin değil 

AMBAR BİNASI 1946 ÇAYDAMAR Etkin değil 

ŞÖVELMAN VİNCİ VE İHRAÇ MAKİNE DAİRESİ 1945 ÇAYDAMAR Etkin değil 

VİNÇ BİNASI 1951 ÇAYDAMAR Etkin değil 

PERVANE BİNASI BİLİNMİYOR ÇAYDAMAR Etkin değil 

KUYU BİNASI 1934 KOZLU Etkin değil 

KOMRESÖR BİNASI 1946 KOZLU Etkin değil 

İDARE BİNASI 1932 KOZLU Etkin değil 

MADEN MAKİNELERİ FABRİKASI TALAŞ KALDIRAN 

TEZGÂHLAR ATÖLYESİ VE İDARE BİNASI 1951 MERKEZ Etkin 

ELEKTRİK ATÖLYE BİNASI 1962 MERKEZ Etkin 

GARAJ ATÖLYE BİNASI 1940 MERKEZ Etkin 

İTFAİYE BİNASI 1940 MERKEZ Etkin 

TTK KONUKEVİ 20. YY MERKEZ Etkin 

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ I 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ II 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

FENER KULESİ VE BİNASI 1908 MERKEZ Etkin 

KOK FABRİKASI VE BACASI CUM. DÖN. MERKEZ Etkin değil 

LAVUAR TESİSİ CUM. DÖN. MERKEZ Etkin değil 

LAVUAR TESİSİ VE MEKANİZASYON ATOLYESİ 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin değil 

REHABİLİTASYON MERKEZİ 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

ŞARJÖMAN (KÖMÜR YÜKLEME İSKELESİ) 1948 MERKEZ Etkin değil 

GENEL MÜDÜR LOJMANI 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 
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GENEL MÜDÜR YRD. LOJMANI 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

TTK MİSAFİRHANESİ 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

TTK İŞLETME MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 20.YY BAŞI MERKEZ Etkin 

ZONGULDAK LİMANI 1957 MERKEZ Etkin 

Yukarıdaki tabloda da yer alan bilgiler ışığında maden yapıları bölgesel ve kazandırılabilir ölçüde 

değerlendirildiğinde; 

Yayla Mahallesi, Zonguldak’taki eski yerleşim yerlerinden biridir. Cumhuriyet öncesi 

zamanlardan itibaren prestijli bir konut alanı olmuştur. Üretim yapısının bulunmadığı bu alanda TTK 

Genel Müdürlüğü, TTK Yayla Konağı Misafirhanesi, “Papazın Evi”, vb. yapılar bu alanda belgelenen 

yapılardır. Bugün bu yapılar halen kullanılmaktadır. Alanın yakınında yer alan Fener Mahallesi koruma 

altına alınması turizm faaliyetinin oluşumu açısından destekleyici niteliktedir.  

Merkez Lavuarı, Zonguldak limanı ve yakın çevresinde yer alan üç büyük ölçekli üretim alanını 

kapsamaktadır. 2006 yılında kısmen yıkılmış olsa da yıkımı büyük bir tepkiye yol açmış yıkımdan 

kurtarılan dekantasyon kuleleri yer altı silosu ve kriblaj ünitesi koruma kurulu tarafından tescillenmiştir. ( 

Kılınç, 2011: 57-58) Bu alanın kültürel gezi planıyla halkın da dinlenebileceği, turizme açık ve 
endüstriyel turizmi yansıtan ziyaret alanına dönüştürülmelidir.   

Üzülmez, TTK’nın beş ana kömür üretim alanından biridir. Eski ve yeni madencilik tesislerinin 

yanı sıra lojmanlar da bulunmaktadır. Belgelenen yapılar: TTK Baştarla Eğitim Ocağı, Asma Lavuarı ve 

Atölyesi, Lojmanlar, Üzülmez Misafirhanesi, Eski Kok Fabrikası Bacası’dır. Baştarla Eğitim Ocağı, 

1926’da kapatılan eski bir ocaktır ve bugün madencilik eğitimi için ve turistik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Galerinin bir kısmı madencilikle ilgili genel bilgi vermek amacıyla bu deneyimi kısmen de olsa yaşamak 

isteyen ziyaretçilere açılmıştır. ( Kılınç, 2011: 58) Ankara’dan gelecek ziyaretçiler için öncelikle gökgöl 

mağarasının ziyaretiyle bütünleşen endüstriyel gezi platformunda turizme entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Ayrıca Baştarla Eğitim Ocağı ziyaretçilerin endüstriyel alanlarda üretime dair anı yaşamaları turizm için 

önemli bir etkene sahiptir.  

TTK Karadon İşletmesi, Zonguldak kent merkezinin kuzey doğusunda hem eski hem de yeni 

üretim tesisleri bulunmaktadır. Yakın zamanda yenilenen işletme hala aktif olarak çalışan bir kömür 
madenidir ve Türkiye içindeki en büyük taşkömürü rezervidir ( Kılınç, 2011: 58). 

Kozlu, kent merkezinin güney batısında yer almakta ve TTK’nın beş ana üretim bölgesinden 

biridir ve TTK İncirharmanı İşletmesine ev sahipliği yapmaktadır. Eski İncirharmanı İşletmesi, üretimin 

Kozlu merkezindeki Uzun Mehmet Kuyuları’na kaymasıyla terk edilmiştir. Alanda birçok küçük ölçekli 

yapı bulunmaktadır. İncirharmanı İşletmesi’nin üretim yapıları ve içlerindeki teçhizat ile işçi 

yatakhaneleri hala iyi durumdadır ( Kılınç, 2011: 58). Kozlu ilçesi, Zonguldak ilinin en önemli kömür 

üretim merkezlerinden birisi olması ve maden üretim alanlarının bulunması nedeniyle madencilerin 

üretim koşulları ve madenciliğin zorluğunu yansıtacak niteliktedir. Ulaşım imkânları ve konumuyla 

Kozlu ilçesine turizm faaliyetleriyle desteklenebilir.   

Çatalağzı bölgesi, Çatalağzı Lavuarı, Eski Termik Santrali, Çatalağzı Demir Yolu Tesisleri gibi 

farklı türdeki endüstri tesislerini bir arada barındırır. Buradaki lavuar, Merkez Lavuar’ın daha düşük 
kapasiteli bir versiyonudur ve hala kullanılmaktadır. Eski Termik Santrali, 1989’da hemen yanında 

ÇATES’in kurulmasıyla terk edilmiştir. Santral, lavuardan kömür almak için Çatalağzı’nın geri kalanına 

ve Zonguldak merkeze demiryolu ve konveyör hatlarıyla bağlanmaktadır. TCDD Tesisleri ise istasyon, 

bakım atölyeleri, lojman gibi bileşenleriyle hala aktif olarak kullanılan tesis ve Zonguldak-Karabük 

hattında önemli bir duraktır ( Kılınç, 2011: 58). 

Karadon ve Çatalağzı bölgesinde maden kültürünü yansıtan yapılar kültür sanat merkezine 

dönüştürülebilir nitelikte olup, bu amaçla, bölgede yer alan farklı tür ve ölçekte birçok endüstriyel yapı 

bulunmaktadır. Özellikle Karadon ve Çatalağzı işçi lojmanları revize edilerek maden yaşamını yansıtan 

maden köyleri oluşturulabilir.  

Zonguldak’taki Endüstri Mirası altı örnekten izlendiği gibi kentin güçlü yanlarından biridir. Farklı 

türlerde ve ölçeklerde endüstriyel yapıya sahip olsa da zayıflayan ekonomik yapı bu boş kalan yapıların 

ve alanların değerlendirilmesini ele almayı zorlaştırmaktadır. Yayla Mahallesinde yer alan kent içindeki 
en iyi korunmuş alanlardan biri olan BEDAŞ Misafirhanesi ya da Papazın Evi gibi tek yapı ölçeğindeki 

yanlış koruma uygulamaları alanın/yapıların kimliğinin değişmesine neden olmaktadır ( Kılınç, 2011: 58). 
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Zonguldak Çaydamar, Zonguldak taşkömürü havzasının en eski üretim alanlarından biri olup ve 

tasmana neden olmaması için faaliyeti 1994 yılında durdurulmuştur. Çaydamar'da kömür üretimi 1890 

yılı dolaylarında başlamıştır. Sahayı, 1892 yılından millileştirmenin yapıldığı 1937 yılına değin Fransız 

sermayeli Ereğli Şirket-i Osmaniyesi'nin çalıştırdığı ve kuyunun işletmeye alındığı 1950 yılına kadar da 

üretimin yalnızca yüzeye yakın yerlerde yapılabildiği bilinmektedir. Bugün bütünüyle Zonguldak kentinin 

içinde kalmış olan işletme alanında 41 milyon ton kömürün bulunduğu tahmin edilmektedir. İkinci Dünya 

Savaşı dönemindeki sivil savunma tatbikatlarında sığınak olarak kullanılan maden ocağında, 1965'ten bu 

yana ise işe yeni başlayan madencilere hizmet içi eğitim verilmektedir. Üretimin durdurulmasından sonra 

kullanılabilir ya da hurda olarak değerlendirilebilir durumda bulunan makine, donatım ve malzemenin 

büyük oranda alındığı işletmeden halen, yalnızca Zonguldak Merkez Lavuarınn su gereksinmesinin 

karşılanması amacıyla yararlanılmaktadır. İşletmenin karo alanı 18.000 m2 ve aktif yeraltı açıklıkları 
toplamı 1.700 metredir. İşletmede bulunan tesisler: Tertip Yazıhanesi, Lambahane, İdari Bina, Ambar,  

Tamirhane,  Kompresör ve  Vinç  Binası, Tumba, Vantilatör, Bant Yükleme Tesisi gibi Yüzey Tesisleri, 

Çaydamar Kuyusu, Desandiriler, Lağımlar, Zincirli Konveyörler, Kömür Tumba tesisleridir (Onur, 

2002:46-47). Çaydamar bölgesinde 2002 yılında TTK İşletme Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 

maden müzesi projesi iptal edilmiştir. Bu proje kapsamında bölge bir çekim merkezi haline gelerek 

geçmişte kullanılmış ve özelliği bulunan çeşitli malzemelerin sergilenmesine ve çeşitli sosyal tesislerin 

yer almasına imkan verebilirdi. Fakat Türk Taş Kömürü Müdürlüğü’nce iptal edilen proje tüm alanın açık 

hava müzesi niteliğine getirilmesi endüstriyel turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.   

Baştarla Maden Müzesi, ülkede sanayileşmenin öncüsü ve madenciliğin simgesi olmuş yeraltı 

taşkömürü madenciliğini, bir endüstriyel miras olarak koruyup gelecek kuşaklara taşımaktır. Müze, 
yörede turizm sektörünün gelişmesine de katkı sağlayıp, bugüne değin yalnızca madenciliğe bağımlı ve 

tek boyutlu gelişmiş bulunan Zonguldak kentinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) üzerindeki 

istihdam baskısını da azaltabilecektir. Bununla birlikte maden müzesindeki eksiklikler giderilmeli ve 

madencilik sektörünü yansıtacak objelerle daha çok desteklenmelidir.  

Kısaca Zonguldak, türünün tek örneği olan bir madencilik şehri; fiziksel ve sosyal altyapısı ile inşa 

edilen bir ulusal proje olarak yorumlanabilir. Kentin Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme ve 

endüstrileşme sürecindeki önemli konumu, yapılı çevrenin çeşitliliği (yer atında ve yerüstünde yer alan 

üretim yapıları, yönetim yapıları, karayolu, demir yolu, konveyör ve liman gibi farklı birleşenlere sahip 

bir ulaşım ağı, servis yapıları, lojmanlar, rekreasyon alanları, okullar, kulüpler ve benzeri) kentteki 

toplumsal ve entelektüel yaşam, Zonguldak’ın bir değer olarak korunması ve sürdürülmesi için önemli 

unsurlardır. Bu nedenle Zonguldak kömür havzasının ve buradaki yerleşimlerin korunması ülke değerleri 
ve ekonomisi açısından bir gerekliliktir ( Kılınç, 2011: 58-59).  

3. Zonguldak İlinin Sahip Olduğu Endüstriyel Turizmin SWOT- GZFT Analizi İle 

Değerlendirilmesi (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi 

Şu ana kadar verilen bilgiler ışığında endüstriyel turizmin gelişim planlamasında önem taşıyan 

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler)çözümlemesi, alanın mevcut durumunun tüm yönleriyle 

tanımlanması açısından hazırlanmıştır.  

3.1. Güçlü Yanlar (G) 

• Zonguldak ilinin Osmanlı’dan günümüze maden endüstrisinin yaşadığı nadir örneklerden olması, 

• Maden Endüstrisinin sosyal alanlarla birlikte kompleks oluşturması, 

• Maden Endüstrisi Mirası olarak kabul edilen bazı alanların koruma altına alınmış olması, 

• Maden sahalarının şehre yakın olması, 

• Madenciliğin ve maden kültürünün halen devam ediyor olması, 

• Endüstriyel turizm yönüyle değerlendirilebilecek nitelikte olması, 

• Çatalağzı ve Merkez Lavuarları, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası, Çatalağzı Işıkveren Termik 

Santralı, Üzülmez Kok ve entegre ürünleri fabrikası gibi, çağın gözde birçok endüstriyel yapının 

varlığı, 

• Çatalağzı Termik Santrali sosyal tesislerinin Fransız mimarisini yansıtan kompleks görüntüye 

sahip olması, 
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• Maden müzesinin varlığı, 

• Turizm açısından İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere yakın olması, 

• Bölgenin Karabük Bartın illerine yakın olması bu yönüyle bütünleşik bir destinasyon yaratma 

potansiyeli, 

• Alternatif turizm olanaklarına imkan yaratacak doğal güzelliklere, falora ve fauna çeşitliliğine, 

endemik bitki türlerine, yaylalara,  mağaralara, çağlayanlara, şelalere sahip olması, 

• Tarihi, kültürel ve folklorik değerlerin zenginliği ve özellikle kültür mirası olarak kabul 

edilebilecek Filyos antik şehrinin kültür değerleriyle turizmi destekler nitelikte değerlendirilme 

potansiyeline sahip olması, 

• Her mevsim farklı turizm etkinliğinin yapılabilirliği, 

• Kalkınmada öncelikli bir il olmasının yatırımcı için olumluluk yaratması, 

• Zonguldak ilinin Batı Karadeniz’e uzanan 80 km’lik uzun sahil şeridine sahip olması ve zengin 

deniz varlıklarının olması, 

• Sosyo-kültürel açıdan bakıldığında Zonguldak halkının Turizme bakış açısı ve hizmet kalitesi 

yaratılması yönüyle olumlu olması, 

• Çaycuma ilçesinde Havaalanının varlığı, 

• Konaklama tesislerinin varlığı, 

• Turizm destinasyonu yönüyle güvenli ve istikrarlı bir bölge olması, 

• Zonguldak ve yakın çevre illerinde Üniversitelerde turizm ve otel işletmeciliği ve rehberlik 

eğitiminin verilmesi dolayısıyla turizme yönlendirilebilecek eğitimli işgücünün varlığı, 

3.2. Zayıf Yanlar (Z) 

• Maden endüstrisi yönünden önem arz eden birçok yapının koruma altına alınmamış olması, 

• Endüstriyel turizm kavramının ve endüstriyel mirasın halk tarafından bilinmemesi, 

• Turizm açısından önem arz eden tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmaması ve koruma 

bilincinin olmaması, 

• Kentsel altyapının yetersiz olması, özellikle deniz, hava, kara, demir ulaşımına sahip olmasına 

karşın bunlardan yeterince faydalanılamaması, 

• Turizm paydaşı olarak yerel yönetim, sektör temsilcilerinin, sivil toplum örgütleri ve yerli halk 

arasında diyalog ve işbirliğinin yetersiz olması ve katılım eksikliği, 

• Turizm yatırımı için arazi tahsisinin ve imar imkânlarının belirlenmemesi, 

• Boş ve önemli onarıma ihtiyaç duyulan yapıların varlığı, 

• Fiziksel çevre ve konut kalitesinin düşük olması, 

3.3. Fırsatlar (F) 

• Şehrin 200 yıllık madencilik tarihi geçmişe sahip olması dolayısıyla bu dönemlere ait endüstriyel 

miras yönünden çok önemli sahalara ve yapılara sahip olması, 

• Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış, sit alanı ilan edilmiş birkaç 

örneğin varlığı, 

• Maden Müzesinin endüstriyel turizm açısından entegre edilebilir olması, 

• Şehrin altyapı olanaklarını geliştirmesi ve doğal gaz yatırımlarının hız kazanarak çevresel 

kirliliği azaltacak nitelikte çözüm getirecek nitelikte olması, 

• Zonguldak ilinin maden işletmeciliğine bağlı çok kültürlü yapısı ve tarihi, 

• Alternatif turizmin Batı Karadeniz bölgesinde öncelikli olarak görülmesi, 
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• Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de öngörülen çalışmalarda turizm ürününün çeşitlendirilmesi 

konusunda ciddi hassasiyet taşıması, 

• Dünyada ve Türkiye’de turistlerin değişen tercihlerine bağlı olarak farklı turizm ürünlerine 

yönelmeleri,  

• TTK işçi sayısının azalması farklı sektörlere halkın ilgisinin artması, 

• Türkiye’de 1970’liyılların başlarından itibaren Mimarlık Fakültelerinde “Restorasyon Dalı” 

yüksek lisans programları açılmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Bu durumun sonucu olarak da 

günümüzde koruma konusunda yetişmiş uzman sayısı önemli ölçüde artmıştır. 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın gereği olarak, Anadolu’da “kentsel sit” niteliği 

taşıyan alanlarda ilgili koruma kurulları aracılığıyla koruma amaçlı imar planları yaptırılmış ve 

yürürlüğe girmiştir. Ancak bu ayrıntılı çalışmalara rağmen, elde edilen sonuçlar genelde 
yetersizliği, 

3.4. Tehditler (T) 

• Endüstriyel miras açısından önem arz eden maden yapıların yıkılarak rant getiren yapılara 

dönüştürülmesi  

• Turizm açısından oldukça önem arz eden doğal değerleri korumaya yönelik gerekli tedbirlerin 

alınmaması nedeniyle doğal çevre üzerine baskının artması,  

• Bölgenin turistik imajının zayıf olması 

• Devlet tarafından bütçe sağlanamaması, yörenin yöneticileri ve halkı, yani esas sahiplerini "tarihi 

değerlerinin ne denli önemli ve özel olduğu" konusunda bilinçlendirme çabasında da 

bulunmamaktadır.  

• Bu konuda herhangi bir denetim mekanizması yoktur. Tarihi yapının yerine getirilen çoğu kaçak 
niteliksiz örnekler ya da “restorasyon” adı altında yapılan “yeni/eskiler”, korumayı ve korumanın 

ardındaki geçmişi geleceğe aktarma ilkesini yok etmektedir. 

• Kültür Bakanlığı’nın bütçesi, genel bütçenin giderek daha da düşmesi “tarihsel birikimler için 

koruma” konusunda yapıcı adımlar atılabilmesini güçleştirmektedir.  

3.5. Almanya Ruhr Havzası Örneği 

Almanya Ruhr Havzası önceleri Avrupa’nın en büyük kömür ve çelik işletmelerinin yer aldığı 

bölge iken, bugün müzeleri, tiyatroları, sanat inisiyatifleri ve çok kültürlü yapısıyla tam bir kültür 

kentidir. Ruhr Havzası, İkinci Dünya savaşına kadar Almanya’nın lokomotifi olarak bakılırken ancak 

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından maden ve çelik endüstrisinde oluşan krizler, artan işçi ve üretim 

maliyetleri, buradaki tesislerin kapanmasına yol açmıştır. Havzayı yeniden canlandırıp ayakta tutabilmek 

için harekete geçen Kuzey Rhine Westphalia eyaleti yetkilileri, bölgede ciddi bir dönüşüm başlatmıştır. 
Kapanan kömür işletmelerini, her biri yüz metreyi bulan devasa gaz depolarını, yüksek fırınları ve hatta 

bira fabrikalarını birer birer endüstriyel anıtlara, müzelere, tiyatrolara, kültür-sanat merkezlerine 

dönüştürmüşler. Bu yeni atmosfer endüstriyel turizm adına en çok yerli-yabancı turisti çeken kültür 

başkenti haline getirilmiştir. Zollverein Kömür Madeni Ocağı, üç ayrı tesis içinde, maden çıkarma, 

koklama (kok kömürü fırınlama), yıkama, çelik işi, presleme, havuzlama, tuzlama, soğutma, güneş 

enerjisi üretimi süreçlerinin izlenebildiği bir yapılar bütünüdür. Zollverein Kömür Madeni Ocağı 

Kompleksi aden kuyuları ve tesisleri merkez kok kömürü işleme tesisi, kömür stokları ve işçi 

yerleşkeleriyle 19. ve 20. yüzyıllarda kömürle çalışan endüstrinin en güzel ayakta kalmış 

örneklerindendir. Endüstrinin gerek sosyo-ekonomik gerekse estetik açılardan belirleyici olduğu 

bölgedeki kültürel dönüşümün en iyi sembolü haline gelmiştir.  

Yerleşke 14 Aralık 2001’de UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Bir değişim 

planıyla binalar ve mekanlar yenilenerek müzeye dönüştürülmüştür. Ayrıca (AKB) Avrupa Kültür 
Başkenti programının bölgede yürütülen uzun soluklu bir gelişmenin bir parçası olarak ele alınmış 

olmasının pek çok faydasını sıralanabilir. Programın en başarılı yönü, salt kültür turizmine ve kültürün 

bölgeye enjeksiyonuna odaklanmak yerine sanayiden arınmış bir bölgenin ürettiği işsizlik sorunlarına 

yaratıcı endüstriler aracılığıyla çözümler getirmesidir (Ciravoğlu, 2012:50-52). 
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3.6. Sonuç ve Öneriler  

İnsanlığın önemli miraslarından kabul edilen endüstriyel tesisler, bütün dünyada giderek daha 

fazla önemsenmekte ve koruma altına alınmaktadır. Küreselleşmenin toplumları birbirine yaklaştırması, 

insanlığın ortak mirası olarak kent ve kent kimliğine katkıları, yöreye ekonomik canlılık ve yaratıcılığı 

besleyen sosyal ilişkiler, süreçler, uzlaşmacılık gerektiren özellikleri ile kapsamlı ve disipliner bir 

konudur. Endüstriyel mirasın bir kentin kimliğini oluşturduğu unutulmamalıdır. Ayrıca endüstriyel 

kimliğin oldukça önemli bir göstergesi olan bu yapıları yok etmeye başlamadan önce çok iyi 

düşünülmelidir. 

Zonguldak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 

taşkömürü ile ülkede sanayileşmenin öncüsü ve yeraltı taşkömürü madenciliğini geçmişin belgesi olan 

kullanılmayan veya hala işleyen tesisleri ile yerel bölgesel ve ulusal ölçeklerde önemli bir simge 
niteliğindedir. Zonguldak bütünsel olarak yeraltındaki ve yerüstündeki endüstri yapıları, yönetim yapıları, 

demiryolu, liman, karayolu, konveyör gibi çok çeşitli elemanların oluşturduğu ulaşım ağı, konutlar, 

okullar, lokaller gibi yapılı çevresinin çeşitliliğinin kentin toplumsal ve entelektüel yaşamıyla da bir 

endüstriyel peyzaj ve potansiyel koruma alanı olarak çok önemli bir örnek oluşturmaktadır.  

Zonguldak şehir bütünlüğünün tüm yaşam alanını merkez ve civarı ile madencilik sektörünün 

hakimiyetinde şekillenen özgün tarafı, ayrıca sosyal kültür içeriğinde de önemli ölçüde etkileşime sebep 

olmuştur. Madenciliğin toplumda süreç olarak ortak kültür yapısı endüstriyel turizm yönünü marka kent 

kimliği kazandıracak projelerle ele alınmalıdır. Bugüne değin yalnızca madenciliğe bağımlı ve tek 

boyutlu gelişmiş bulunan Zonguldak TTK bağlantılı işçi sayısında azalmanın getirdiği, göç alan şehir 

statüsünden göç veren şehre dönüşmesinde ekonomik ve sosyal anlamda alternatif sektörlerin gelişmesini 

zorunlu kılmaktadır. Buna bağlı endüstriyel turizm değerlerinin Batı Karadeniz eko turizm değerleriyle 
bir destinasyona dönüştürülerek turistik çekim yaratacak imkânları ortaya konulmalıdır. Bir bölgeye veya 

turizm merkezine gelen ziyaretçi gözüyle nelerin önemli olduğu düşünüldüğünde, öncelikle bu alanların 

ulaşılabilir ve erişilebilir nitelik kazanması ve Zonguldak ilinin turistik ürün çeşitliliğinin sağlanması 

gerekmektedir.  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı uyarınca Zonguldak’ta ilgili koruma kurulu 

tarafından, değerlendirilmesi standart, güncellenebilir bir kültür mirası envanteri çıkarılmalıdır. Bu 

değerlerin tehlike altında olup olmadığı, risk durumu, neden kültür mirası olması gerektiği özgün 

özellikleri, şimdiki kullanım durumu, yapım tarihi vb. konularla envanter kaydı tutulmalıdır. Bu envanter 

bilgilerinin pratiğe dökülebilmesi, uygulamaların sayısının artırılabilmesi ve pratikten geri bilgi akışının 

sağlanabilmesi gerekmektedir. Zonguldak endüstriyel miras değerlerinin kimliğini bozmadan 

sürdürülebilir kalkınma amacıyla çevre - insan merkezli koruma, yeniden işlevlendirilerek kullanma 
bilinci benimsenmelidir. Kent, tarih, kültür, çevre ve mimarlık gibi değerler göz önüne alınarak valilik, 

belediye, üniversiteler, mimarlar odası, vb. kurumlar işbirliğinde endüstriyel mirası temsilen bir kurul 

oluşturulmalı ve bu kurul tarafından stratejik eylem planlaması yapılması gerekmektedir. Çok disipliner 

bu olguda farklı profesyonellerin bağımsız hareket etmesi yerine, niteliğine göre uygulamalardan en üst 

düzeyde fayda yaratması hedeflenmelidir. Belirlenen hedeflerin etkili uygulanmasının sağlanması 

yönünde; danışmanlık hizmetlerinin tedariki, detaylı mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanması ile 

endüstriyel mirasın değere dönüşmesi sağlanmalıdır. Bunun koşulu ise, yalnızca ilgili meslek alanlarında 

değil, toplumun her kesiminde, eski endüstri yapılarının korunması gereğine dair farkındalığın 

oluşturulmasıdır. Ayrıca konunun yayınlarla, akademik çalışmalar ve eğitim programlarıyla gündeme 

gelmesi de bu amaca hizmet edecektir. 

Safranbolu, Amasra gibi turizm alanları Ankara, İstanbul gibi yakın metropoller için hafta sonu 

ziyaret merkezi haline dönüşmüştür. Zonguldak ili potansiyel turizm değerlerinin hem ekolojik hem de 
kültürel zenginlikleri ile bu yakın turizm merkezleriyle entegre destinasyona dönüşmesi ve tur planlarında 

yer alması sağlanmalıdır. 

Turizm çekim merkezinde önemli olan turistik ürün pazarının oluşturulması, hediyelik ürün olarak 

maden heykelleri, madenci bareti, madenci lambası, elpek bezi ve tel kırması, Devrek bastonu  gibi 

değerlerin üretimi ve satışı amaçlı girişimciliği artırma önem arz etmektedir. Pastane, kafeterya, lokanta, 

market, kitap satış yeri, konferans salonu vb. gibi tesislerde; Zonguldak mutfağının yerel yemek 

kültürünün ön plana çıkartacak mönü oluşumunun sağlanması ve bu tesislerin endüstriyel turizm 

destinasyon alanlarında yer alması bölgesel geliri artırıcı önemli rol oynayacaktır. 
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Toplumsal olaylara karşı birlik olma, paylaşma, dayanışmanın yanı sıra kültürel gelişim de 

hedeflenmelidir. Halka bu kadar mal olmuş maden olgusundan hareketle “Maden Kültür ve Sanat 

Festivali” yapılmalıdır. Bu festival içerisinde yöre kültürü, sanatı ve yöre mutfağı da tanıtılmalıdır. Ayrıca 

özgün kültür varlıkları görsel bir anı merkezinde toplanmalıdır. 

Kozlu, Çaydamar, Üzülmez, Karadon, Çatalağzı gibi halen aktif olan işletme alanlarına kömür 

taşıma amacıyla kullanılan demiryolu hattında TTK ile imzalanan protokoller çerçevesinde günün belli 

saatlerinde turistler için trenle seyir gezisine dönüştürülebilir tur planları hazırlanmalıdır. 

Zonguldak ili için endüstriyel turizm alternatif turizm çeşitliliği açısından endüstriyel yapıların 

korunmasını, bölge için istihdam sağlanmasını, bölgesel sürdürülebilir kalkınma amacına dönük önemli 

bir destinasyon oluşmasını sağlar. Endüstriyel miras konusunda iyi örnekler (Almanya-Ruhr Havzası 

gibi) dikkate alınarak Zonguldak’ta da buna benzer yapılarla endüstriyel turizmin oluşturulmasına imkan 
yaratılmalıdır.  
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Özet 

Güzelyurt tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip turistik ürün olarak pazarlanabilecek birçok 

kaynağa sahiptir ancak bu kaynaklar istenilen oranda kullanılamamaktadır. Yeterli turist çekilemeyen 
ilçede turizm ile ilgili yaşanan sorunların ilçede yaşayan ve farklı illerden gelen öğrencilerin gözüyle 

ortaya konulması, yerel yönetimlerin sorunları anlaması ve bu sorunlara çözümler geliştirmesinde katkı 

sağlayacak ve ilçede turizm gelirini artıracak potansiyelin etkin kullanımı sağlanabilecektir. Çalışmada, 

Güzelyurt’ta turizmin gelişim sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek amaçlanmaktadır. 

Çalışmada Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konu ile ilgili anket uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda, bölgede turizmin gelişmesine etki eden sorunlar ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca katılımcıların 

demografik özelliklerine göre sorunları algılamaları arasındaki farklılıklar belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: MYO Öğrencileri, Güzelyurt, Turizm Sorunları. 

Alan Kodu: D 

Abstract 

Güzelyurt has various natural, historical and cultural assets to be marketed but these assets are 

not at the desired rate. That problems associated with tourism in Güzelyurt to reveal the students’ 
perspective, local government understand the issues and will contribute to the development of solutions. 

Also the potential to increase tourism revenues in Güzelyurt’s effective use will be provided. This 

research is aimed to determine the problems with development of Güzelyurt tourism and provide 

suggestions for their solutions. The research data  collected from students of Güzelyurt Vocational School 

according to the subject. The research results are indicated problems to affect the development of tourism 

in Güzelyurt. Also, demographic characteristics of the participants will be determined by the difference 

between detect problems.  

Key Words: Students of Vocational School, Güzelyurt, Problems of Tourism. 

1. Giriş 

Turizm birçok ülke için önemli olarak görülmektedir. Bunun nedenleri arasında turizmin ülkede 

toplumsal, siyasal ve ekonomik katkılarının olmasıdır. Turizmin gelişmesinde ekonomik refahın artması, 
ulaştırmada yaşanan gelişmeler, toplumsal değişiklikler ve barış ortamının yaratılması gibi nedenler 

gösterilmektedir (Akoğlan Kozak, 2012; Kozak, 2008). Bölgelerin gelişmesinde önemli bir katkısı olan 

turizm bu nedenlerle gelişme göstermektedir. Turizm kalkındırıcı gücünü fark eden destinasyonlar 

mevcut güçlerini artırmak ve sahip olduğu rekabetçilik düzeyini kuvvetlendirmede başarının yollarını 

aramaktadırlar (İlban ve Bezirgan, 2012: 964).  

Turizm destinasyonları ziyaretçilerine sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleri dışında diğer 

turizm ürünlerini sunmaktadır ve ziyaretçilerin sonunda memnun ayrılmalarını amaçlamaktadır. Bu 

anlamda, bölge turizm gelişiminde ziyaretçilerin algıladığı bölge sorunlarını en aza indirilmesi bölgenin 

turizmde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Destinasyonun ziyaretçilerine sunduğu tüm imkanlar ile ilgili 

sorunların tespiti ile bölgede gelişmeler görmek mümkündür. Turizm sektörünün gelişmesinin önündeki 

engellerin tespit edilmesi, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve çözüm 

önerilerinin uygun politikalar dahilinde uygulanabilmesi sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi ve ülke 
ekonomisine sağlayacağı katkıların artması yönünden büyük önem arz etmektedir (Emir ve Yılmaz, 2010: 

621).  
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Güzelyurt, Aksaray’ın turizm çekiciliği yüksek olan destinasyonlarından biridir. Ihlara’nın sınırları 

içerisinde bulunması, hem kültür hem de inanç turizmi için önemli bir yerdir. Güzelyurt Kapadokya 

bölgesinde yer almasına rağmen gereken turist potansiyeline ulaşamamaktadır. Daha önceki çalışmalarda, 

yerel halka (İlban ve Diğ., 2013; İlban ve Bezirgan, 2012), bölgedeki turizm işletmelerine (İlban ve Kaşlı, 

2011; İlban ve Kaşlı, 2009) ve bölgeyi ziyaret eden turistlerden (Seçilmiş, 2011; Akkılıç ve Günalan, 

2007) bölgenin yaşadığı sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikirleri incelenmiştir. Bu çalışmada, 

Aksaray Üniversitesi’ne bağlı olan Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geçici olarak 

yaşadıkları bölge ile ilgili algıladıkları sorunları belirlemek ve Güzelyurt için alternatif çözüm önerileri 

sunmaları amaçlanmaktadır. Destinasyonda yerel halk kadar yaşayan ve ayrıca farklı yerlerden gelen 

önlisans öğrencilerinin Güzelyurt’ta turizm alanında yaşanan sorunlar ile ilgili düşünceleri yerel 

yönetimlerin ve girişimcilerin dikkatini çekeceği düşünülmektedir. Bu çalışma, bölgede öğrenim gören 
birçoğu hizmet işletmelerine ara eleman olarak istihdam edilecek öğrencilerin hem bölgede turizm 

gelişimi hakkında alınacak kararlarda fikirlerini ifade etmesi için bir veri oluşturacak hem de sadece 

turizm işletmeleri ve yerel halk ile sınırlı kalan literatüre de katkı sağlayacaktır.  

Güzelyurt, tarihi Kapadokya bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve tarihi ve kültürel zenginliğe 

sahip bir kırsal bölgedir.  2013 yılının ilk 9 aylık verilerine bakıldığında; Ihlara’yı ziyaret eden yerli ve 

yabancı turist sayısı 266 bin 910 sayısına ulaşmıştır (URL-1, 2014). Ancak Türkiye’nin önemli bir turizm 

çekiciliği olan Ihlara’yı sınırlarında barındıran Güzelyurt’ta turist potansiyelinin bu kadar düşük olması 

düşündürücüdür. Bu sorun Güzelyurt için bir problem oluşturmaktadır. Bu problemin oluşumunda 

Nevşehir’in rakip olmasından ziyade turizm gelişimini engelleyen birtakım sorunlar olabileceği akla 

yakın gelmektedir. Turistlerin destinasyon seçiminde bölgenin turistik ürünleri, tanıtım gibi olanakları 

önem taşımaktadır (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012; İnan ve Diğ., 2011; Öztürk ve Qu, 2008; Üner ve Diğ., 
2006). Bu çalışmanın amacı, beklenilen oranda turist potansiyeli olmayan Güzelyurt ilçesinde turizm 

gelişimini engelleyen sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilçede öğrenim gören önlisans öğrencileri 

perspektifinden bakmaktır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

 Ülke ve bölge turizm gelişmelerinde yaşanan sorunları belirlemeye yönelik literatürde birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılan taramada (Becker, 1987; Johnson, 1995; Thompson&Diğ., 

1995; Dinçer ve Kızılırmak, 1998; Clements&Georgiou, 1998; Warnaby, 1998; Turner&Reisinger, 2001; 

Çakır, 2002; Seckelmann, 2002; Duman ve Yağcı, 2004; Öztürk ve Seyhan, 2005; Tunçsiper ve İlban, 

2006; Türksoy, 2007; Akkılıç ve Günalan, 2007; Yılmaz, 2007; Dickinson&Robinsons, 2008; Bilgin, 

2008; İlban ve Kaşlı, 2009; Akbulut, 2010; Çakıcı ve Diğ., 2010; İlban ve Kaşlı, 2011; İlban ve Bezirgan, 

2012; İlban ve Diğ., 2013) incelenmiştir ve bu çalışmalarda bir bölgede turizmin istenilen düzeyde 
gelişmesini etkileyen sorunlar özetlenmiştir. 

Turizmin gelişmesini etkileyen ilk sorun, hizmet kalitesi sorunudur. Tüketici bir ürün veya hizmeti 

alırken ihtiyaç ve isteklerini karşılayacağını düşünmektedir. Kalite, beklentilerle performansın 

karşılaştırılması olarak ifade edilmektedir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 42). Hizmet kalitesi, 

müşterinin hizmeti satın aldıktan sonra o hizmetten sağladıklarının kendisinde yarattığı duygu olup, söz 

konusu hizmetten ne kadar tatmin olup olmadığını ifade etmektedir (Çiçek ve Doğan, 2009: 203). 

Destinasyonlarda sunulan ürünlerin ve hizmetlerin kaliteli olması ile ziyaretçilerin isteklerini karşılamış 

olacaklardır. Bunun aksi bir durum yaşandığında destinasyonun başarılı olması düşünülemez. Kaliteli 

ürün sunmayı amaçlayan turizm işletmeleri ziyaretçilerini tatmin ederek destinasyondan memnun 

ayrılmalarını hedef edinmelidir. Bu sayede ziyaretçi destinasyonu tekrar ziyaret edebilir ya da yakın 

çevresine destinasyonu tavsiye edebilir.  

Turizmin gelişmesini etkileyen turizm sorunlarından bir diğeri ise alt ve üst yapı sorunlarıdır. Bir 
destinasyonun turistik nitelik kazanabilmesi için alt (elektrik, su ve iletişim, ulaşım v.b.) ve üst yapı 

(turistik tesisler, çarşılar ve mekanlar v.b.) olanakları olmalıdır. Alt ve üst yapı yatırımlarının yeterli 

olması bir destinasyonun turistik faaliyetleri için önem taşımaktadır(İlban ve Kaşlı, 2009: 1278). Yapılan 

birçok çalışmada, bir bölgede ziyaretçilerin en çok şikayet ettikleri konulardan biri de alt ve üst yapı 

sıkıntıları olup özellikle ulaşım sorunu belirtilmektedir (İlban ve Diğ., 2013: 1167). 

Güvenlik sorunu turizm gelişmelerini etkileyen bir sorun olarak görülmektedir. Turizm faaliyetleri 

turistlerin ikamet etiği yerden başka bir yere ve kültüre geçici süre ile gerçekleştirdikleri konaklama, 

yeme-içme ve gezi faaliyetleridir. Bilmediği bir yere giden turist yerel halk ve diğer turistlerle sosyal 

çatışmalar (kılık-kıyafet, alışkanlıklar)  yaşayabilmektedir ve ya zaman zaman suçlara (hırsızlık, cinayet, 

tecavüz ve ya taciz) karışabilmektedir. Yaşanan olumsuz durumlar destinasyonun ve ülkenin turizm 
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imajını etkilemektedir. Kapadokya bölgesinde meydana gelen Japon turist cinayetleri ve Gezi Parkı 

olayları Türkiye’nin dış turizmini olumsuz etkilemiştir. O dönem içerisinde birçok rezervasyon ve uçak 

iptalleri yaşanmıştır. Bu anlamda, turistlere güvenli bir ortam algısı sunmak bölge turizmi için önem 

taşımaktadır.  

Tanıtım ve pazarlama sorunları destinasyonların turizm anlamında gelişmesini etkileyen bir 

sorundur.  Bir bölgede turizm sektöründen beklenen yararların gerçekleşebilmesi öncelikle etkin bir 

talebin yaratılabilmesine, yaratılan aktif talebin beklentilerine cevap verebilecek arz kaynaklarının 

varlığına ve turistlerin ülkelerine memnun dönmelerinin sağlanması bağlıdır. Bu talebin yaratılabilmesi 

için etkili tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Çetinel, 2001: 152). Yöresel turizm 

pazarlaması, genel pazarlama stratejileri yerine bölgesel ve şehirsel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine, 

pazardaki rakiplerle mücadeleye ve kaynakların etkin kullanımına ağırlık vermektedir (Tosun ve Bilim, 
2004: 126). İç ve dış turizm faaliyetlerinde artan rekabetler ile birlikte genel bir pazarlama ve tanıtımdan 

ziyade sadece bölgesel özellikleri tanıtmak ve hedef ziyaretçilerin ihtiyaç ve isteklerini önplana çıkarmak 

esastır. 

Turizmin gelişmesini etkileyen bir diğer sorunda turizm sektöründe çalışan eğitimli personel 

yetersizliğidir. Turizm işletmelerinin ziyaretçiler ile iletişim halinde olan yüzü istihdam ettiği 

personelleridir. Bu anlamda, nitelikli ve eğitimli personel istihdam eden turizm işletmelerinin hizmet 

kalitesi yükselmektedir ve ziyaretçilerde tatmin ve bağlılık yaratılmaktadır. Nitelikli işgücü meslek 

liseleri ve üniversite düzeyinde Türkiye’de verilmektedir. Bunun aksine nitelikli işgücü, turizm 

işletmelerinde düşük ücret, yetersiz sosyal hak ve terfi fırsatlarındaki adaletsizlikler gibi konular 

nedeniyle istihdam edilememektedir (Kuşluvan ve İlhan, 2011: 90). Hizmet işletmelerinde personelin 

eğitimli olması ve işyerinde mutlu olması tüketicilerinde işletmeden memnun ayrılmalarını sağlayacaktır.  

Turizm sorunu olarak ele alınacak bir diğer konu olan ürün çeşitlendirmesi, işletmelerin 

karlılıklarını ve varlıklarını sürdürebilmek ve yaşam süreçlerini uzatabilmek için kullandıkları önemli bir 

pazarlama aracıdır (Seçilmiş, 2011: 41). Turizm sektörü soyut ürünler ortaya çıkarmaktadır ve bu nedenle  

insan odaklı üretim ve pazarlama uygulamalarını benimsemelidirler. Turizm işletmelerinde ziyaretçilerin 

istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan bir rekabet edilebilir ürün yelpazesi sunmak 

amaçlanmaktadır. Her destinasyon, oluşturduğu ürün karmasına, bölgeye turisti çeken veya turistin 

gelmesinde önemli etkisi olan bir lider ürün dahil etmeli ve tanıtım faaliyetlerinde de lider ürün üzerine 

yoğunlaşmalıdır. Çünkü lider ürün, tek başına çekim gücü olan ve rakiplere göre önemli avantajlar 

sağlayan bir ürün çeşididir (İlban ve Diğ., 2013: 1168). Ayrıca destinasyonlar yeni ürün geliştirme ve 

mevcut ürünleri değerlendirerek ürün çeşitlendirme ile rekabet edebilir duruma geleceklerdir.  

Bir destinasyonda turizmin gelişmesini etkileyen bir sorun da pazarlama karması elemanlarından 
fiyat olarak kabul edilmektedir. Bir tüketici tatil kararı almadan önce destinasyonun hem fonksiyonel 

(akılcı) hem de duygusal (hedonik) yönlerini ele alarak tercih yapmaktadır ve fiyatta akılcı etkenlerden 

sayılmaktadır. Bu anlamda destinasyonda her gelir grubuna hitap eden ürünlerin olması ve bunlarda farklı 

fiyatlar uygulanması önemlidir. Turizm işletme yöneticileri fiyatın turistik ürün satın alma kararında 

önemi konusunda bilinçlendirilerek işletme kararlarına yansıtmalılardır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Güzelyurt Aksaray’da turistik ürün olarak pazarlanacak çeşitli doğal, tarihi, kültürel zenginliklere 

sahip olmasına rağmen turizm potansiyeli istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Türkiye’nin görülmesi 

gereken en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Ihlara, Güzelyurt ilçesinde bulunmasına rağmen 

Güzelyurt’a çok az ziyaretçi gelmektedir. İnanç ve kültür turizmi anlamında Kapadokya bölgesinde yer 

alan Güzelyurt’ta yaşanan sorunların ortaya konulması yerel yöneticiler tarafından sorunların 
belirlenmesini ve çözümünü sağlayacaktır. Çözüm süreci ile birlikte bölgede turizm gelirlerinde artış 

gözlenebilecektir. Bu anlamda, Güzelyurt turizminin gelişmesini etkileyen sorunların belirlenmesi ve 

yetkililerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 

yönelik yapılmıştır.  

3.2. Örneklem Süreci 

Araştırmanın örneklemini Güzelyurt Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Güzelyurt’ta 2008 yılında faaliyete giren Güzelyurt Meslek Yüksekokulu beş bölümü ve okula kayıtlı 328 

öğrencisi olan bir yüksek öğrenim kurumudur. Çalışma 24 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında her bölümde 
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dersin sorumlu öğretim görevlisi eşliğinde öğrencilere anket dağıtılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada  

İlban ve Kaşlı’nın (2011) oluşturduğu turizm sorunlarına ilişkin ölçekten yararlanılmıştır. Çalışmada 5’li 

likert ölçeği kullanılarak 1”Kesinlikle Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 

“Katılıyorum” ve 5 “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde ölçek oluşturulmuştur. Anket yapılan ders saatinde 

sınıfta bulunmayan ve okula kayıtlı olmasına rağmen devamsız olan öğrencilere uygulanamamıştır. Anket 

çalışması sonunda 172 anket toplanabilmiştir. Ankette toplam 28 soru vardır ve iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde Güzelyurt turizminin gelişmesini engellediği düşünülen sorular ve ikinci 

bölümde öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili sorular yer almaktadır.  

4. Bulgular Ve Yorum 

4.1. Tanımlayıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılan Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin demografik özelliklerine ait 
bilgiler bu bölümde verilmektedir. Öğrencilerin cinsiyet açısından dağılımına bakıldığında, kız 

öğrencilerin (%53,5) erkek öğrencilerden (%46,5) fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Yaş dağılımları incelendiğinde 20 yaşında olan öğrenciler %30,8 ile fazla iken, en az 25 yaşında 

olan öğrenci bulunmaktadır. Burada dikkat çeken nokta, öğrenciler arasında 29 yaşında olanlarda yer 

almaktadır. Bu durumda yaş aralığı 19-22 yaş arasında yoğunlaşmıştır denilebilir.  

Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin yaşadıkları şehirleri ankette yazmaları istenmiştir ve daha 

sonra analiz edilmeden önce büyükşehir, küçük şehir ve Aksaray olarak kategorileştirilmiştir. Buna göre, 

öğrencilerin % 45,9 büyükşehirden gelmektedir. %30,8 ise küçük şehirlerden ve %23,3 Aksaray’dan 

Güzelyurt’a geliş-gidiş yapmaktadır veya Güzelyurt’ta kalmaktadır. Bu anlamda, Büyükşehirden gelen 

öğrenciler fazladır ancak Aksaray’dan gelen öğrenci sayısı da ağırlık taşımaktadır.  

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellikler (N=172) Sayı Yüzde-% 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

92 
80 

53,5 
46,5 

Yaş 18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
29 

9 
29 
53 
42 

18 
9 
7 
2 
3 

5,2 
16,9 
30,8 
24,4 

10,5 
5,2 
4,1 
1,2 
1,7 

Yaşanılan 

Şehir 

Büyükşehir 
Küçükşehir 
Aksaray 

79 
53 
40 

45,9 
30,8 
23,3 

Aile Geliri 500-1000TL arası 
1001-1500TL arası 
1501-2000TL arası 
2001-2500TL arası 
2501-3000TL arası 

3000 TL ve üzeri 

58 
35 
46 
13 
15 

5 

33,7 
19,8 
26,8 
7,5 
8,8 

3 

Aylık 

Harcama 

0-200TL arası 
201-400TL arası 
401-600TL arası 
601-800TL arası 
801-1000TL arası 

14 
60 
76 
18 
4 

8,2 
34,7 
44,2 
10,6 
2,3 

Öğrencilerin aile gelirlerine bakıldığında büyük bir çoğunluğun (%33,7) 500-1000 tl arası aile 

gelirine sahip olduğu görülmektedir. Ailesi 3000 tl ve üzeri gelire sahip olan azınlıkta (%3) öğrenci 

bulunmaktadır. Bu anlamda aileler düşük veya orta gelir düzeyine sahiptir denilebilir.  
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Ankete katılan öğrencilerin aylık harcamaları incelendiğinde büyük kısmının (%44,2) 401-600 tl 

arası harcama yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin %34,7si 201-400 tl, %8,2si 0-200 tl arası 

harcamaktadır. 801 ve üzeri harcama yapan öğrenci oranı %2,3tür. 

4.2. Güzelyurt’ta Turizmin Gelişmesini Etkileyen Sorunlara Yönelik MYO Öğrencileri 

Algılarına Yönelik Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 

Güzelyurt’ta okuyan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Güzelyurt’un gelişmesini etkileyen 

turizm sorunlara ilişkin görüşlerinin ölçülmesi sonucunda elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Anket sorularında yer alan 3 madde güvenilirliği düşürdüğü için ölçekten çıkarılmıştır ve bu 

nedenle yeni boyutların belirlenebilmesi için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Barlett test 

sonuçlarına göre (p<0,05) verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi sonuçlarının 1’e yakın olması (0,79) örneklemin faktör analizi için uygun olduğu 
göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda çalışmada kullanılan veri toplama aracında turizm 

gelişmesini etkileyen sorunların alt boyutlarından oluşan 5 faktör (hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, tutum 

ve davranış, altyapı-üstyapı ve tanıtım) ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (N=172) 

Faktörler Faktör 

Yükleri 

Faktör 1: Hizmet Kalitesi   

Konaklama tesislerinin genel temizliği yeterlidir. ,862 

Güzelyurt’taki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir. ,788 

Güzelyurt’ta turistlere yönelik güvenli bir ortam bulunmaktadır. ,708 

Hizmet işletmelerinde yeterli sayıda eğitilmiş personel çalışmaktadır. ,644 

Konaklama tesisi ve restoranların sayısı yeterlidir. ,586 

Güzelyurt’ta temizlik ve hijyen standartları yeterlidir. ,541 

Faktör 2: Altyapı-Üstyapı  

Güzelyurt’un turistik ve genel altyapısı (su,drenaj,enerji,iletişim, yollar vb.) yeterlidir. ,723 

Güzelyurt’ta yerli ve yabancı turistler açısından ulaşım hizmetleri yeterlidir. ,703 

Diğer turizm ürünü satan işletmelerin sayısı yeterlidir. ,636 

Güzelyurt’ta turizmin gelişmesi için planlamalar yapılmaktadır. ,530 

Faktör 3: Tutum ve Davranış   

Güzelyurt’ta doğal yaşamın korunmasına dikkat edilmektedir. ,859 

Güzelyurt’ta tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına dikkat edilmektedir. ,827 

Turizmde çalışan personelin turistlere yönelik tutum ve davranışları iyidir. ,742 

Yerel halkın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. ,732 

Yerel esnafın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. ,580 

Yerel halkın turizm bilinci yeterli düzeydedir. ,520 

Faktör 4: Tanıtım  

Güzelyurt’taki konaklama tesislerinin reklam faaliyetleri yeterlidir. ,712 

Turistik bir destinasyon (tatil bölgesi) olarak Güzelyurt’un tanıtımı yeterlidir. ,679 

Güzelyurt’ta yeterli derecede alışveriş olanakları bulunmaktadır. ,526 

Faktör 5: Ürün Çeşitliliği  

Güzelyurt’ta turist çeşitliliği(yerli,yabancı, ve farklı gelir gruplarından) bulunmaktadır. ,615 

Hizmet işletmelerinde farklı gruplara yönelik fiyat çeşitliliği bulunmaktadır. ,593 

Güzelyurt turizm çeşitliliği açısından yeterli bir destinasyondur. (kültür,inanç, doğa turizm 

vb.) 

,553 

Turistlere Güzelyurt ve çevresine yönelik olarak rekreatif  (turlar ve boş zaman 

değerlendirme) düzenlenmektedir. 

,533 

Anket formunda kullanılan ölçeklerin güvenirliliği, ölçeklerin geneline ve alt boyutlarına ilişkin 

Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanarak ölçülmüştür. Nunnally (1978: 245), 70 ve üzerindeki bir 

Alpha değerinin ölçeğin güvenilirliği açısından yeterli olduğunu vurgulamaktadır.  Cronbach Alfa katsayı 

değeri 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değişen bir sayısal değer olup bu değer 1'e yaklaştıkça ölçeğin 
güvenilirliğinin arttığı kabul edilir (Kurtuluş, 2010: 184). Bir ölçeğin güvenilir olarak kabul edilebilmesi 

için genellikle bu katsayının 0.70 ve daha büyük olması gerekmektedir. Bu çalışmada kullanılan turizm 
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sorunları ölçeğinin geneline ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,85’tir. Tablo 3’te ölçek boyutlarına ilişkin 

Cronbach Alpha değerleri verilmektedir.  

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçek ve Boyutlarının Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçek Boyutları Madde Sayısı Cronbach Alpha (α) 

Turizm Sorunları 23 0,85 

Hizmet Kalitesi 6 0,73 

Ürün Çeşitliliği 4 0,56 

Tutum ve Davranış  6 0,70 

Altyapı-Üstyapı 4 0,60 

Tanıtım 3 0,69 

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayısının yüksek ve 

tatmin edici düzeyde (α>0.70) olduğu gözlenmektedir. Turizm sorunları ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 

hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayılarına bakıldığında; hizmet kalitesinin (,73), ürün çeşitliliğinin (,56), 

tutum ve davranışların (,70), altyapı-üstyapı durumlarının (,60) ve tanıtımın (,69) olduğu görülmektedir.  

Tablo 4’te Güzelyurt’un gelişmesini etkileyen turizm sorunlarına ait ölçeğe ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler verilmiştir.  

Tablo 4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerle İlgili Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçek Boyutları Standart Sapma Genel Ortalama 

Turizm Sorunları Ölçeği 0,53 2,05 

Ürün Çeşitliliği Boyutu 0,74 1,63 

Hizmet Kalitesi Boyutu 0,68 2,01 

Altyapı-Üstyapı Boyutu 0,67 1,85 

Tutum ve Davranış Boyutu 0,72 2,26 

Tanıtım Boyutu 0,74 1,63 

Tablo 4 incelendiğinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri Güzelyurt’un gelişmesini etkileyen 

turizm sorunlarının olduğunu genel olarak düşünmektedirler (2,05). Tablo incelendiğinde en yüksek 
ortalamaya tutum ve davranış sorunlarının sahip olduğu görülmektedir (2,26). Öğrencilerin Güzelyurt’ta 

bulunan ürün çeşitliliğinde ve tanıtım sorunlarında en fazla sorun olduğunu düşünmektedirler (1,63). 

Ayrıca yapılan analiz sonucunda araştırmaya katılan öğrenciler Güzelyurt’un gelişmesini etkileyen genel 

olarak altyapı-üstyapı (1,85) ve hizmet kalitesi (2,01) sorunlarının da yaşandığını düşünmektedirler. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine göre Güzelyurt’ta turizmin gelişmesini 

etkileyen sorunları algılamalarındaki farklılıklara yönelik yapılan t testi ve Anova sonuçlarına göre sorun 

algıları ile demografik özellikleri arasında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.    

5. Sonuç Ve Öneriler 

Günümüzde refah düzeyinin artması, çalışma saatlerinin azalmasına bağlı olarak tüketicilerin boş 

zamanlarının artması yeni yerler görme ve yeni kültürler, tatlar tanıma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu 

noktada turizmin gelişmesi ve ekonomik bir yapı oluşması sağlanmıştır. Turizm bir bölgenin ekonomik 
ve sosyo-kültürel yapısını değiştirmektedir. Turizm potansiyeline sahip her bölge pastadan daha fazla pay 

alabilmek için bir rekabet halindedir. Bu rekabette önemli olan gelecek nesillere bu değerleri bırakmaktır.  

Güzelyurt, Aksaray ilinde bulunan kültür ve inanç turizmi anlamında önemli bir turistik bölgedir. 

Güzelyurt Hristiyanlığın yayılmasında ve Cumhuriyet dönemi mübadele sırasında bölgede yaşayan 

Rumların bıraktıkları kültür dokusu ile bugün bile dokunulmamış bir turizm değerine sahiptir. Ayrıca 

ülke turizmi için önemli yerlerden biri olan Ihlara Vadisi Güzelyurt ilçesinde yer almaktadır. Ihlara her yıl 

yerli ve yabancı birçok turisti bölgeye çekerken Güzelyurt merkezine istenilen düzeyde turist 

çekilememektedir. Bu çalışmada, Aksaray Üniversitesi’ne bağlı olan Güzelyurt Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin geçici olarak yaşadıkları bölge ile ilgili algıladıkları sorunları belirlemek ve Güzelyurt için 

ne gibi alternatif çözüm önerileri sunulabileceği incelenmiştir. Literatürde daha önceki çalışmalarda 

bölgede çalışan yönetici, girişimcilere ve yerel halka bölgenin turizm açısından gelişmesini etkileyen 

sorunlara ilişkin görüşleri ve önerileri alınmıştır. Bu çalışmada literatürden farklı olarak başka 
bölgelerden gelen öğrencilerin geçici olarak yaşadıkları Güzelyurt’a ilişkin algıladıkları turizmi etkileyen 

sorunlar belirlenmiştir.  
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Çalışmada 172 öğrenciden anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğu Ankara, İstanbul, Kayseri gibi büyükşehirlerden gelmektedir. Aksaray merkezinden ya da 

diğer ilçelerinde gelen öğrencilerin sayısı da yadsınamayacak düzeydedir. Verilerin analizi sonucunda, 

Güzelyurt’ta turizmin gelişmesini etkileyen turizm sorunları 5 boyutta ortaya çıkarılmıştır. Ürün 

çeşitliliği, hizmet kalitesi, tutum ve davranışlar, altyapı-üstyapı ve tanıtım sorunları Güzelyurt’ta turizmin 

gelişmesini engelleyen faktörlerdir.  

Yerel halkın ve esnafın tutum ve davranışları ilk faktördür ve bu faktörün ortalaması 2,26 ile en 

yüksek ortalamaya sahiptir. Öğrenciler genel olarak yerel halk ve esnafın tutum ve davranışları ile ilgili 

net bir görüşe sahip değildir. Yerel halka ve esnafa zaman zaman seminer ve toplantılarda Güzelyurt’un 

turizme kazandırılmasının önemi ifade edilmelidir. Güzelyurt’un sahip olduğu turistik ürün çeşitliliği ve 

tanıtım sorunu öğrencilere göre en büyük problem (1,63) olarak görülmektedir. Bu noktada, yerel 
girişimcilere ve iş adamları devreye girmektedir. Güzelyurt’un kültür ve inanç turizmi anlamında önemli 

bir destinasyon olduğu ve ayrıca Kapadokya’da bakir bir yer olduğu önemli bir tanıtım konusudur. Ulusal 

ve uluslararası yapılan turizm toplantılarda, festivallerde ve fuarlarda Güzelyurt’un tanıtım faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. Yöneticiler işletmelerinin tanıtımının yanı sıra bölge tanıtımına da önem vermelidir. 

Bir diğer faktör olan hizmet kalitesi ortalaması 2,01 olarak gösterilmiştir. Bu konuda işletme 

yöneticilerine iş düşmektedir. Otel, yiyecek-içecek, hediyelik ve diğer turizm işletmelerinde çalışan 

personelin eğitimli ve işini bilen kişiler olmasına özen göstermelidir. Ayrıca işletmelerde genel temizlik 

ve hijyen konusu ayrı bir öneme sahiptir.  Altyapı-üstyapı sorunları ortalaması 1,85’tir. Yerel yönetimler 

ve siyasiler Güzelyurt’un ulaşım, yeşil alan, kanal, su, elektrik ve yerleşim düzeyi gibi altyapı-üstyapı 

sorunlarına dikkatlerini vermeleri gereklidir.  

Çalışma zaman ve maliyet açısından sadece Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile 
yapılmıştır. İleriki çalışmalarda diğer önlisans ve lisans öğrencilerinin turizmin gelişmesini etkileyen 

sorunlara yönelik fikirleri alınırsa daha yararlı olabilir. Ayrıca literatürde yapılan çalışmalar yerel halka 

yapılmıştır. Bu tarz bir çalışma turistlere de yapılarak karşılaştırma olanağı doğabilir.  
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Özet 

Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma konusundaki önemine rağmen Türk eğitim sistemi 

bugün gerek yapılanmasından, gerekse yönetim ve işleyişinden kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı 

karşıyadır. Gençliğin topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmelerinde üniversitede alınan eğitim ve 

öğretimin yerinin büyük bir öneme sahip olduğu düşünüldüğünde, üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları 

sorunları en aza indirmek için, gerek akademik ve idari personelin, gerekse de öğrencilerin üzerine 

düşeni en iyi bir biçimde gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 

Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anket formu 
aracılığı ile lokal olarak yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim konusunda 

mevcut durumları ve görüşleri ortaya konularak, yaşadıkları sorunlar belirlenerek, çözüm önerileri 

geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulları, Eğitim-Öğretim Sorunları, Çözüm Önerileri 

Alan Kodu: F1 

 

EDUCATION OF HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ON 

SAFETY ISSUES AND SOLUTIONS:                                                                    

THE CASE OF VOCATIONAL ADÜ YENİPAZAR 

Abstract 

The importance of education in economic and social development of the Turkish education system 

need today, although structuring, its management and are faced with some problems arising from the 

operation.Youth beneficial to the society as an individual bred hazard university received education and 

training place a great importance considering that university students are facing problems at least to 

minimize, both academic and administrative staff, as well as students falling upon the best in a way to 
perform large is important. In this context the study aim; Adnan Menderes University Yenipazar 

Vocational School students applied to the questionnaire via locally in the study of university students in 

education and training current situation and perspectives has been put forth their problems by identifying 

solutions to be brought will be studied. 

Key words: Vocational Schools, Education Problems, Proposed Solutions 

1. Giriş 

Eğitim, yirmi birinci yüzyılda kalkınma çabalarında veya daha zengin ve müreffeh ülke olma 

hedefine varmak için sürdürülen uğraşlarda, çok önemli ve işlevsel bir araç haline gelmiştir. Eğitim, belki 

uzun vadede ürün vermektedir ama bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayan insan gücünü 

hazırlayan araç olarak, gün geçtikçe ekonominin temel yatırımı haline gelmektedir. Öyleyse, Türkiye’de 

eğitime, bilime ve teknoloji üretimine her zaman olduğundan daha çok önem verilmelidir. Eğitim bir 
taraftan bireyi geliştirdiği, diğer taraftan da, ülkenin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını 

sağladığı için önemlidir ve değeri çok iyi algılanmalıdır. Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma 

konusundaki önemine rağmen Türk eğitim sistemi bugün gerek yapılanmasından, gerekse yönetim ve 

işleyişinden kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar aşılmadıkça da, Türk eğitim 

sisteminin gelişmesi söz konusu olamaz. 
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Üniversiteler toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde önemli 

rol oynamaktadır. Üniversite; toplumsal ve bireysel yaşam kalitesini iyileştirmek için bilimsel ve teknik 

bilgi ile mesleki becerileri sağlayan dinamik bir kurum olarak toplumsal katmanlar arasında geçiş 

sağlamaktadır. Öte yandan yeni ekonominin büyüyen etkisi, yükselen beklentiler, sosyal talep ve mali 

kısıtlamaların birleşen etkisi altında yükseköğrenim, değişim için güçlü dış baskıların etkisine maruz 

kalmaktadır. Bu yeni politik, ekonomik ve içsel düzenleme pratiği içinde eğitimsel çevrenin dönüşümü, 

kalite değerlendirmeye dayalı olarak öğrencilerin doyum, tutum, gereksinim ve deneyimlerini araştırmaya 

üniversiteleri giderek daha çok yönlendirmektedir. Üniversite yaşamı, hem akademik, hem yönetimsel, 

hem de insan ilişkilerini içine alan geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu yaşam alanlarından akademik 

boyutun temel girdisi öğrencidir. Türkiye’de öğrenciler, zorlu bir yarıştan geçerek, üniversitede öğrenim 

görmeye hak kazanmaktadır.  

Türkiye’de üniversite öğrencileri okudukları bölümü/programı çeşitli nedenlerle tercih etmektedir. 

Üniversiteye girmenin güçlüğünden ötürü, öğrencilerin önemli bir kısmı açıkta kalmamak, bir meslek 

edinmek, yaşamını güvenceye almak için gerçekten ilgi duydukları bölümleri tercih etmek yerine, daha az 

ilgi duydukları ya da hiç ilgi duymadıkları bölümleri tercih etmek zorunda kalmaktadır. Başka bir 

ifadeyle, gençlerin temel hedeflerinden birinin üniversiteyi kazanmak; üniversiteye giren öğrencilerin ise 

girdikleri bölümden doyum alarak, başarıyla mezun olmak ve yaşam beklentilerini gerçekleştirmeye 

çalışmak olduğu düşünülürse; bu konunun hem kendileri hem de toplumsal yaşam açısından ne kadar 

önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin üniversiteden çeşitli düzeylerde 

eğitsel (akademik), sosyal, kültürel, sportif vb. beklentileri vardır. Üniversite öğrencilerinin beklentilerine 

uygun ve amaçlarını karşılayan nitelikli bir eğitim sürecinden geçerek mezun olmaları, aynı zamanda 

toplumun gereksinim ve beklentilerinin karşılanmasına da hizmet edecektir. 

Gençliğin topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmelerinde üniversitede alınan eğitim ve 

öğretimin yerinin büyük bir öneme sahip olduğu düşünüldüğünde, üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları 

sorunları en aza indirmek için gerek akademik ve idari personelin, gerekse de öğrencilerin üzerine düşeni 

en iyi bir biçimde gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Adnan 

Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anket formu aracılığı ile 

lokal olarak yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim konularında mevcut durumları 

ve görüşlerini ortaya konularak, yaşadıkları sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilmeye 

çalışılacaktır.  

2. Üniversite Eğitiminin Toplumsal İşlevi 

Eğitim, çağdaş yaşamın en önemli kurumlarından birisidir. Eğitim-öğretim kurumlarının en üst 

halkası olan üniversitelerin eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. Üniversite 
kavramı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemine dikkat çekilen, farklı bakış açılarından uzun 

yıllardır tartışılan bir kavram olma özelliğini korumaktadır. Süreç içerisinde yapılan tartışmalar 

dünyadaki gelişmelere koşut olarak yön değiştirse de, konuya verilen önemde herhangi bir azalma 

olmamıştır. Konunun önemsenmesinin temelinde; kuruluşundan, günümüze üniversite kurumunun 

toplumsal yaşamın gelişimine etkilerinin ve bu kurumdan olan sosyo-ekonomik beklentilerin düzeyinin 

yüksek olması yatmaktadır (Arap, 2010: 2) 

Eğitimin işlevi, toplumun amacı doğrultusunda yönelim bulur. Yani toplumun amacına göre, 

eğitimin işlevi de değişiklik gösterir. “Çeşitli toplumların farklı amaçlarına göre işlevler de bu amaçlara 

göre biçimlenir. Ancak, her toplumda değişiklik göstermeyen, bütün toplumlar için geçerli olabilen, 

eğitimin temel işlevleri vardır. Buna göre bir eğitim sistemi organize ya da reorganize edilirken başlangıç 

noktası, önce amaç, sonra işlev olmaktadır. Eğitimin işlevsel yanına makro açıdan bakıldığında; “Makro 
eğitim, eğitim olayını birey ve okul düzeyinin üstünde inceleyerek eğitim konularının ekonomik, 

toplumsal ve siyasal yönleriyle devlet düzeyinde ya da daha üst düzeyde ya da eğitimin belli bir kesimi 

açısından incelenmesini gerektirir” (Tezcan, 1981: 41). Bütün toplumlarda eğitimin toplumsal 

işlevlerinden biri; “toplumun kültürel mirasının birikimi ve sürekliliğini sağlamaktır” (Tezcan, 1981: 42). 

Bu işlev sonucu, her kuşak kültür birikimini, önceki kuşaktan devralarak sürdürebilme yeteneğini 

kazanmış olur. Eğitimin ikinci toplumsal işlevi; bireyin toplumsallaştırılmasının kazandırılarak, bireye 

toplumun yapılması ve yapılmaması gereken değerlerinin verilmesidir. (Tezcan, 1981: 42). Yenilikçi ve 

değişmeyi sağlayıcı elemanlar yetiştirmek de, eğitimin işlevlerindendir. Gelenekçi ve tutucu toplumların 

baskılarını azaltıp, bireyi özgür ve entelektüel bir çevreye kavuşturmak, bireyi yeniliklere ve değişmeye 

hazırlamak, eğitimin işlevlerindendir. Eğitimin toplumsal alandaki işlevlerinden bir diğeri de, siyasal 

alandaki işlevleridir. “Siyasal bakımdan eğitimin başlıca iki görevi vardır. Birincisi, mevcut siyasal 
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sisteme (devlet düzenine) sadakati sağlamaktır. Eğitimin ikinci siyasal işlevi, önderlerin seçimi ve 

eğitilmesi ile ilgili olanıdır” (Tezcan, 1981: 43). Eğitimin toplumsal işlevleri arasında, seçme işlevi de 

vardır. “Eğitimin seçme işlevi en yetenekli harika çocukların seçilmesi, onlara tam bir eğitim olanağı 

verilerek kendilerinden ilerde geniş ölçüde yararlanılmasını sağlamaktır. Hangi toplumsal sınıfta olursa 

olsunlar bu en yetenekli çocukların seçilip eğitilmesi ve kendilerinden yararlanılması hem birey ve hem 

de toplumun yararınadır. Bu aynı zamanda fırsat eşitliğinin de gerektirdiği bir husustur” (Tezcan, 1981: 

44)  

En üst eğitim ve araştırma kurumu olarak üniversiteler, her türlü sorunların (maddi ve manevi) en 

üst düzeyde incelenip irdelendiği, elde edilen bulguların yine öğretim ve yayın yolu ile aktarıldığı 

merkezler olarak evrensel ölçekte insanlığa hizmet vermektedirler. Eğitimin tek yetkili kurumu olan 

üniversitelerin bilimsel ve teknik geliştirme merkezleri olmanın ötesinde, birer felsefi tartışma ortamı 
olarak çevrelerini bilinçlendirme ve bu yönüyle bulunduğu bölgenin bilinç ve kültür düzeyini yükseltme 

sorumlulukları bulunmaktadır. Üniversitelerin öncü gücü olan bilim insanlarının görevi ise gözlemleyen, 

düşünen, araştıran, sorgulayan ve kuram geliştirerek, bilinmeyeni bilinir hale getirip bütün bunlardan 

faydalanarak yaşamı kolaylaştırmak için gerekli yöntem ve teknikleri geliştirmektir. Üniversitelerin 

tarihsel misyonuna bakıldığında; bulunduğu çağın önünü açması, sorunları doğru tespit etmesi ve yaşamı 

kolaylaştırması için uygun modeller oluşturması ile anılırlar. Bu yönüyle üniversiteler en üst düzeyde 

teknik imkânlarla donatılmış ve örgütlenmiş, geleceğe yönelik planı ve projesi olan, vizyonu açık, maddi 

ve manevi sorunu olmayan kurumlar olmak zorundadırlar. 

3. Meslek Yüksekokullarının Ekonomik Boyutu 

Meslek Yüksekokulları iki yıl ön lisans düzeyinde ve üniversitelerin bünyesinde eğitim ve öğretim 
yapan yüksek öğrenim kurumlarıdır. Kuruluş amaçları sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe ihtiyaç 

duyulan“nitelikli ara eleman” yani “tekniker” yetiştirmektir (Şimşek ve ark. 1996). Mesleki ve teknik 

eğitimin asıl amacı, bireye iş dünyasında geçerliliği olan bir işe girebilmesi ve bu işte ilerleyebilmesi için 

gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusun da ortaöğretim ve 

yükseköğretimde birçok kurum bulunmakta ve bu kurumlar iş dünyasını çeşitli kademelerine insan 

yetiştirmektedirler. Bireye bir mesleğin temel davranışlarını kazandıracak bu kurumların programları, 

büyük bir titizlikle geliştirilmeli ve mesleklerin sistematik analizleri yapılmalıdır. Çünkü bu kurumlar 

ülkenin gelişmişliğine temel teşkil etmektedirler (Sezgin,1989: 89). 

21. yüzyılda görev yapacak işgücünde aranan nitelikler, bugüne kadar işgücünde aranılan 

niteliklerden oldukça farklıdır. Bu yüzyılda rekabet edebilmenin şartı, verimli ve esnek bir iş gücünün 

yetiştirilebilmesidir. Bu durum, teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen iş 

gücüne ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin bu koşullar altında rekabet edebilmesi için bilgi 
çağının gerektirdiği insan gücünü yetiştirmek zorundadır (MEB-YÖK, 2002). Son çeyrek asırda 

telekomünikasyon, ulaşım ve bilişim alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Teknolojik düzeyin 

yükselmesi, insan kaynaklarının daha üst düzeyde niteliklerle donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bilgi 

çağında insan kaynakları, ancak bilgi çağı gerekleri ile donatılmış eğitim-öğretim kurumlarında 

yetiştirilebilir (Öğüt, 2001: 74–76).  

Değişime ve hıza uyum sağlamak için eğitime, insana ve teknolojiye yatırım yapmak 

gerekmektedir. Teknoloji transferi yapan Türkiye’de transferi yapılan bu teknolojiyi kullanabilecek 

nitelikte iş gücü talebi oluşmuştur. Bu talebi karşılayabilmek için mesleki ve teknik eğitimin, 

günümüzdeki gereksinimleri karşılayabilecek şekilde yaygınlaştırılması zorunluluk arz etmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimden beklenen yeni gelişmelere açık, işe göre esnek bir işgücü yetiştirmektir. Bu 

gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyacı olan her türlü insan kaynağını; yeterli sayıda ve nitelikte 
yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimde temel amaç haline getirilmelidir. Yirminci yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna geçiş süreci başlamış ve bilgi ekonomisi adı 

verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluşmuştur. Bu yeni yapıda bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve 

öğrenim düzeyleri ile ülkelerin rekabet gücü ise beşeri ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiştir. Bu 

süreç, bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu olan üniversitelerden beklentileri 

arttırmış ve hemen tüm ülkelerde yükseköğretim toplumların ilgi odağı haline gelmiş ve bu artan 

beklentileri karşılayacak şekilde, yükseköğretimin yeniden yapılandırılması gündeme getirilmiştir (YÖK, 

2007: 13). 

21.yüzyılda; diploma veya bir iş sahibi olmanın yeterli olmadığı, bunun yanı sıra işi iyi yapabiliyor 

olmak önem kazanmaktadır. Bunun için; meslekî eğitim yoluyla iş ile insan arasındaki uyumu sağlamak, 
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böylece işe uygun alışkanlıkları, davranışları ve yeterlikleri kazandırmak gerekmektedir. Sanayi ve 

hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara kademe insan gücünün yetiştirilmesi, rekabet 

gücümüzün artması ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına katkı sağlanması amacıyla; dar meslek 

alanları yerine geniş tabanlı sektörel eğitimin verildiği, modüler yapıyla esneklik özelliğine sahip ve 

çalışma yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi hedeflenmelidir. 

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatın teorik bölümü olabildiğince sınırlı tutulmalı ve temel becerilerin 

işbaşında eğitimle desteklendiği bir eğitim metodolojisi geliştirilmelidir. Bu amaçla, mesleki ve teknik 

eğitimde “dual” (ikili) öğretim temeline dayalı bir yapılanma yaygınlaştırılmalıdır.  

Türkiye’nin temel sorunlardan biri işsizliktir ve bundan en fazla etkilenen kesim gençlerdir. 

İşsizliğin yanında nitelikli işgücü ihtiyacı da sorunun bir başka boyutudur. Son dönemde, özellikle meslek 

eğitimi veren meslek yüksekokullarının sayısında önemli artışlar olmuş, yurdun her yanında yeni meslek 
yüksekokulları açılmıştır. Buna rağmen ülkemizdeki yüksek öğrenim yapmak isteyen gençlerin büyük bir 

bölümü üniversite eğitimi alma imkânını bulamazken, pek çok genç ise meslek yüksekokullarında eğitim 

almak istememektedir (Fırat ve Özel, 2003: 45).  

Çağdaş endüstride meydana gelen değişimlere uyum sağlama ve öğrencilerin seçtikleri meslek 

dalında, endüstrinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde bilgi, beceri, tavır ve iş 

alışkanlıkları kazanmalarına rehberlik edecek davranışlara da sahip olma konusunda öğretim 

elemanlarının daha dikkatli olması beklenmektedir (Ulusoy, 1999: 34). 

4. Aydın İli’nin Yenipazar İlçesi 

Yenipazar ülkemizin Ege Bölgesi’nde, Asıl Ege Bölümü sınırları içersinde yer alan bir yerleşim 

yeri olup;1957 yılından bu yana Aydın İli’ne bağlı bir ilçe merkezidir. Aydın’ın 41 km. güneydoğusunda 
yer alan Yenipazar, nüfus ve yüzölçümü yönüyle Aydın’ın diğer ilçelerinden küçüktür. 180 km²’lik 

yüzölçümüne sahip Yenipazar'ın toprakları Büyük Menderes Havzası’nın orta bölümünde yer alır. Bu 

arazi güneyde, Madran Baba dağları (1792 m.)’nın kuzeye doğru ormanlarla kaplı yamaçları ve Büyük 

Menderes’in aktığı yatağa kadar uzanan alan ise, ovalık düz alandan meydana gelmiştir. Yenipazar ilçe 

Merkezinin denizden yüksekliği (rakımı) 56 m.’dir. Kıyıdan uzaklığı ise, yaklaşık 100 km.’dir. Yine ilçe 

merkezi 37°48' kuzey enlemi ile 28°12' doğu boylamının kesiştiği noktada yer alır. Yenipazar’ın 

sınırlarına gelince: Kuzey’den Sultanhisar ilçesi, kuzeydoğudan Nazilli, doğudan Bozdoğan, güneyden ve 

güneybatıdan Çine, batıdan ise Aydın merkez ilçeye bağlı Dalama Beldesinin Alanlı Köyü toprakları ile 

çevrilidir. Yenipazar’ın toplam nüfusu 15.499 kişidir. Buna göre (yüzölçümü/toplam nüfus) nüfus 

yoğunluğu 98 kişi/km2’dir. Bu rakam Türkiye ortalamasının üstündedir. Yenipazar’ın ova kısmı başta 

olmak üzere nüfus yoğunluğu fazladır. Ova üzerinde yer alan yerleşmelerde toplam nüfusun %84’ü 

yaşamaktadır. Geriye kalan %16 nüfus yüksek köylerde yaşar.  

Yenipazar İlçe’sinde yetiştirilen pamuk, zeytin, incir, domates, biber ve narenciye üretimi ilçe 

ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. İlçe, yerel tohumlardan ve doğal olarak üretilen sebzelerin 

merkezi durumundadır. Hafta sonları üretici pazarı kurulmaktadır. Üretici pazarında evlerde hazırlanan 

doğal gıdalar da satılmaktadır. Son zamanlarda hayvancılığın yaygınlaşmasıyla birlikte yem bitkileri 

üretiminde de önemli artışlar gözlenmektedir. 

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin 5 kilometre doğusunda Orthasia adlı yerleşim merkezi Yenipazar'ın 

çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Yenipazar'ın Donduran köyünde ortaya çıkarılan 

Orthasia’dan Yunanlı coğrafyacı ve tarihçi Strabon, Karya yerleşmesi olarak söz ediyor. M.Ö 7. yüzyılda 

Kimmerlerin saldırısına uğrayan kent, Lidya kralı Alyattes'in Kimmerleri yenmesi sonucu Lidyalıların 

eline geçmiş, M.Ö 6. yüzyılda ise İonya birliğine katılmış ve birçok Anadolu kenti gibi Perslerin 

egemenliğine girmişti. Kentteki önemli yapılar arasında yer alan tiyatro ve bir Bizans yapısı, bugünde 
ayakta duruyor. Nekropol üzerinde ise iyi korunmuş durumda lahitler ve oda mezarlar, kaliteli işçilik 

gösteriyor. 

Yenipazar İlçesi Cittaslow Ağı’na üyedir. İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) 

kelimelerinden oluşan Cittaslow, “Sakin Şehir” anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow Ağı, 

küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel 

özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış bir kentler 

birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve 

özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir. 

Şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu özelliklerini korumak için farklı 

stratejiler geliştirmeleridir. Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde, şehir 



234 
 

sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır. Yerel zanaatları, tatları ve 

sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarılması ve genç nesiller ile 

paylaşılmasıdır.  Hava, gürültü, ışık ve elektromanyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı 

tehdit etmeyecek seviyede tutulmasıdır. Çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ve enerji tasarrufunun teşvik edilmesidir. Belki de en önemlisi, bir şehrin, 

dünyadaki binlerce aynı şehirden farklılaşmasıdır. Yenipazar, misafirlerine lezzetli yiyecekler sunan ve 

pişirdiklerine muhabbet katan pideci esnafı olduğu için şanslıdır. 

5. Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu 

Yenipazar Meslek Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı olarak 1994–1995 Öğretim 

yılında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yürütme Kurulu’nun 02.02.1994 tarihli toplantısında 
alınan karar gereğince 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d maddesi uyarınca; İktisadi ve 

İdari Programlar Bölümüne bağlı Bankacılık, İşletme ve Muhasebe programlarında toplam 53 öğrenciyle 

eğitim-öğretime başlamıştır. Yine 2001 yılında Muhasebe ve Bankacılık Programlarında ikinci eğitim 

sınıfları ve 2002 yılında da Sigortacılık Programı açılmıştır. 2006 yılında Sigortacılık ikinci öğretim, 

İşletme ikinci öğretim ile Emlak ve Emlak Yönetimi olmak üzere 9 programda 1097 öğrenciye eğitim 

verilmiştir. 

Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması (ISCED) kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim 

yılında İşletme programının adı İşletme Yönetimi programı, Muhasebe programının adı Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları programı olarak değiştirilmiştir. Yine aynı uygulama kapsamında Bankacılık, 

Sigortacılık programları birleştirilerek Bankacılık ve Sigortacılık programı çatısı altında birleştirilmiştir. 

İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) 2012 yılı itibariyle toplam 
dört programda 1284 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmiştir. 2012 yılında Maliye Programı açılmış 

olup beş programda 1696 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2014 yılında 1764 öğrenci ile eğitim-öğretime 

devam edilmektedir. Halen Milli Emlak’e ait olan Milli Eğitim Bakanlığından tahsisli 7648 m2 alan 

üzerinde, 3416 m2 kapalı alana sahip binada hizmet vermektedir.  

6. ADÜ Yenipazar MYO Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sorunları Üzerine Araştırma 

Türkiye’de birçok sorunun çözümünde eğitimin en önemli faktör olduğu bir gerçektir. Ancak, bu 

aracın çözüm sağlayıcı olabilmesi için, önce kendisi gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Tutarlı, çağdaş ve 

gelişmeye açık bir eğitim sistemi sorunların çözümü, tersi ise sorunun kendisi olarak her zaman ortaya 

çıkmıştır. Bu konuda çok şey söylenmiş, yazılmış ve her yeni fikre göre bir eğitim-öğretim politikası 

oluşturulmuştur. Herkesin kendi bildiğinin tek doğru olduğu düşüncesi ve bu doğruların suyun başındaki 

kişilerce enine boyuna sorgulanmadan uygulamaya aktarılması, eğitim-öğretim çıkmazının temel 
nedenidir. Meslek yüksekokullarının kurulmasında da benzer olaylar yaşanmaktadır. 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Günümüzde neredeyse her ilçeye bir yüksekokul düşüncesi; gerekli alt yapı oluşturulmadığından, 

olayın bizzat yaşayanları olan öğretim elemanları ve öğrencilerin bazen çözümsüzlük içinde niteliksel 

kayıplarla karşılaşmasına yol açmıştır. Olayın bu boyutu her konuda çözüm için baş faktör olan eğitim ve 

öğretimin bizzat kendi içinde sorunlu olduğunu ve böyle bir yapının çözümlere yardımcı olamayacağını 

ortaya koymaktadır. Her şeye rağmen çözümsüzlükler içinde çözüm aramak karanlığa küfretmek yerine 

bir mum yak, en azından önünü aydınlatırsın özdeyişi ve şikâyet etmek yerine, üretmek mantığı 

insanı, olayın temelindeki gerçekleri açığa kavuşturmaya yönlendirmelidir. Bu çalışmada aynı mantıktan 

yola çıkarak hazırlanmıştır. Belki genel gerçekleri ortaya çıkaracak ve tüm çözümleri sağlayacak bir 

kapsam ve içerikte olmamasına karşın, araştırma ile mikro bazda birtakım sonuçlara ulaşılabilecektir. İşte 
bu çerçevede düşünülen araştırmanın amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim konusundaki durumlarının açıklanması ve çıkabilecek 

sorunların çözümüne yönelik görüşleri ortaya koymaktır. 

Saptanan amaca ulaşabilmek için araştırmanın kapsamı, Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar 

Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında okuyan öğrenciler olarak 

sınırlandırılmıştır. Yani hedef kitle, Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu 

öğrencileridir.  
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6.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacı ve kapsamı çerçevesinde kullanılan materyal ve teknikler şöyle özetlenebilir. 

Bir olayı en iyi yaşayan bilir ya da bir olay hakkında objektif bilgiler olayın içindeki kişilerin 

görüşlerinden sağlanır düşüncesiyle bu araştırmanın verilerinin bizzat öğrencilerinden sağlanmasının 

uygun olacağı düşünülmüştür. Böyle bir çalışmada ilgili literatür kullanılabileceği gibi, gençlerin her an 

yanında bulunduğu avantajla gözlemler yoluyla verilerin oluşturulması ve bizzat gençlerden toplanan 

veriler materyal olarak kullanılabilir. Bu her üç veri sağlama tekniğinin avantajları ve dezavantajları 

bulunur. Gençleri, yine en iyi gençler anlatır mantığından hareketle bu araştırmada bizzat kendi görüş 

ve düşüncelerinden sağlanan veriler temel alınmıştır. Konuyu yorumlama da ise, kabul görmüş bazı 

normlar dikkate alınarak ilgili literatür ve deneyimlerden yararlanılmıştır.  

Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket uygulaması tüm öğrencileri 

kapsamıştır (tamsayım). Verilerin toplanmasında, 2013 yılında Adnan Menderes Üniversitesi 

Yenipazar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Konusunda Mevcut Durumları ve 

Olaylara Yaklaşımları üzerine yapılan araştırmada kullanılan anket formu kullanılmıştır. Anket formu 

geçmiş yıllarda Türkiye’nin değişik üniversitelerinde gençlik sorunları ile ilgili yapılmış çalışmaların 

anket formlarından, kırsal kesim ve kentsel kesim gençliğinin yapısal özelliklerini belirlemek için yapılan 

çalışmaların anket formlarından yararlanarak hazırlanmıştır. Sekiz temel tanıtım sorusu, kırkiki eğitim-

öğretim sorusu olmak üzere toplam elli sorunun yer aldığı ve iki bölümden oluşan anket formları, Adnan 

Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda okuyan onsekiz-yirmibeş yaş arası, birinci ve 

ikinci sınıflardaki toplam altıyüzyirmiüç öğrenciye uygulanmıştır. Anket formları öğrencilere uygun 

ortam oluşturmak suretiyle, sınıflarda toplu olarak dağıtılmış, en çok bir buçuk saat içinde yanıtlamaları 
istenerek, tüm öğrencilerin aynı anda formları doldurması sağlanmıştır.  

6.3. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılan altıyüzyirmiüç öğrencinin %59,4’ü kız, %40,6’sı ise erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır. Kız öğrencilerin %56’sı birinci sınıfta, %63,3’ü ikinci sınıfta okumaktadır. Erkek 

öğrencilerin % 44’ü birinci sınıfta, %36,7’si ikinci sınıfta okumaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1: Cinsiyet ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Cinsiyet   

Toplam                           (%) 

Erkek                           (%) Kız                                   (%)  

Birinci Sınıf            (%)  147                       %44,0 186                            %56,0 334                              %100  

İkinci Sınıf              (%) 106                       %36,7 184                            %63,3 289                              %100  

Toplam                    (%) 253                            %40,6 370                              %59,4 623                              %100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %31,3’ü Bankacılık ve Sigortacılık programında, %34,7’si 

İşletme Yönetimi programında, %19,9’u Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında, %8’i Emlak ve 

Emlak Yönetimi programında, %6,1’i ise, Maliye programında eğitim görmektedir. Bankacılık ve 
Sigortacılık programından araştırmaya katılan öğrencilerin %32’si birinci sınıfta, %30,4’ü ikinci sınıfta 

okumaktadır. İşletme Yönetimi programından araştırmaya katılan öğrencilerin %38,6’sı birinci sınıfta, 

%30,1’i ikinci sınıfta okumaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından araştırmaya katılan 

öğrencilerin %11,7’si birinci sınıfta, %29,4’ü ikinci sınıfta okumaktadır. Emlak ve Emlak Yönetimi 

programından araştırmaya katılan öğrencilerin %6,3’ü birinci sınıfta, %10’u ikinci sınıfta okumaktadır. 

Maliye programından araştırmaya katılan öğrencilerin %11,4’ü birinci sınıfta okumaktadır (Tablo 2).  

 

 



236 
 

Tablo 2: Program ve Sınıf Dağılımı  

 

 

Sınıf  

Program  

 

Toplam                           

(%) Bankacılık 

ve 

Sigortacılık                          

(%) 

      

İşletme 

Yönetimi 

(%) 

Muhasebe Ve 

Vergi 

Uygulamaları 

(%) 

Emlak ve 

Emlak 

Yönetimi 

(%) 

                          

Maliye                          

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

107      

%32,0 

129 

%38,6 

39          

%11,7 

21         

%6,3 

38   

%11,4 

334        

%100 

İkinci Sınıf              

(%) 

88       

%30,4 

87   

%30,1 

85            

%29,4 

29       

%10,0 

0           

%0 

289        

%100 

Toplam                    

(%) 

195           

%31,3 

216 

%34,7 

124        

%19,9 

50         

%8,0 

38     

%6,1 

623        

%100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %69,3’ü meslek sahibi olmak amacıyla yükseköğretim 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %10,4’ü toplumda sosyal bir konum elde 
etmek; %8,2’si topluma faydalı olmak; %4,7’si daha çok para kazanma; %2,6’sı büyüklerinin mutlu 

etmek; %1,8’i karşı cinsten arkadaş bulmak; %3’ü ise, diğer amaçlar ile yükseköğretim yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %66,5’i meslek sahibi olmak;  %9,3’ü 

toplumda sosyal bir konum elde etmek; %10,5’i topluma faydalı olmak; %4,2’si daha çok para kazanma; 

%4,5’i büyüklerinin mutlu etmek; %1,2’si karşı cinsten arkadaş bulmak; %3,9’u ise, diğer amaçlar ile 

yükseköğretim yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %72,7’si meslek 

sahibi olmak;  %11,8’i toplumda sosyal bir konum elde etmek; %5,5’i topluma faydalı olmak; %5,2’si 

daha çok para kazanma; %0,3’ü büyüklerinin mutlu etmek; %2,4’si karşı cinsten arkadaş bulmak; %3’ü 

ise, diğer amaçlar ile yükseköğretim yaptıklarını belirtmişlerdir. (Tablo 3).  

Tablo 3: Öğrencilerin Yükseköğretim Yapmaktaki Amaçları ve Sınıf Dağılımı 

 

 

Sınıf  

Yükseköğretim Yapmaktaki Amaçları  

 

Toplam                           

(%) 

Meslek 

Sahibi 

Olmak  

Daha Çok 

Para 

Kazanma 

Olanağı 

Sağlama 

Karşı 

Cinsten 

Arkadaş 

Bulmak 

Sosyal Bir 

Konum Elde 

Etmek 

Topluma 

Faydalı 

Olmak 

Büyüklerin 

İsteği 

Üzerine 

Diğer 

I. Sınıf            

(%)  

222 %66,5 14     %4,2 4      %1,2 31   %9,3 35  %10,5 15        

%4,5 

13 %3,9 334        

%100 

II. Sınıf              

(%) 

210 %72,7 15     %5,2 7      %2,4 34 %11,8 16    %5,5 1          

%0,3 

6  %2,1 289        

%100 

Toplam                    

(%) 

432 %69,3 29     %4,7 11    %1,8 65 %10,4 51    %8,2 16        

%2,6 

19 %3,0 623        

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %28,6’sı eğitim konusunu yükseköğretim gençliğinin en önemli 

sorunu olarak belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %20,7’si işsizliği, %13’ü kimlik bunalımını, 

%13’ü toplum baskısını, %12,7’si sosyal etkinlik azlığını, %9’u ekonomik, %3’ü ise diğer sorunları 

yükseköğretim gençliğinin sorunları olarak belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin 

%29,6’si eğitimi, %17,4’ü işsizliği, %15,9’u kimlik bunalımını, %13,5’i sosyal etkinlik azlığını, %9’u 

toplum baskısını, %3,3’ü ise diğer sorunları yükseköğretim gençliğinin sorunları olarak belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %27,3’ü eğitimi, %24,6’sı işsizliği, %10’u kimlik 
bunalımını, %11,8’i sosyal etkinlik azlığını, %17,6’sı toplum baskısını, %2,8’i ise diğer sorunları 

yükseköğretim gençliğinin sorunları olarak belirtmişlerdir. (Tablo 4).  
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Tablo 4: Yükseköğretim Gençliğinin En Önemli Sorunları ve Sınıf Dağılımı 

 

Sınıf  

Yükseköğretim Gençliğinin En Önemli Sorunları  

Toplam                           

(%) Eğitim Toplum 

Baskısı 

İşsizlik Ekonomik Kimlik 

Bunalımı 

Sosyal 

Etkinlik 

Azlığı 

Diğer 

I. Sınıf            

(%)  

99 

%29,6 

30  

%9,0 

58   

%17,4 

39    

%11,7 

52  

%15,6 

45 

%13,5 

11 

%3,3 

334        

%100 

II. Sınıf              

(%) 

79 

%27,3 

51 

%17,6 

71   

%24,6 

17      

%5,9 

29  

%10,0 

34 

%11,8 

8   

%2,8 

289        

%100 

Toplam                    

(%) 

178 

%28,6 

81 

%13,0 

129 

%20,7 

56      

%9,0 

81  

%13,0 

79 

%12,7 

19 

%3,0 

623        

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %94,5’i yükseköğrenimini daha ileriye götürmek, yani yüksek 

lisans ve doktora yapmak istediğini; %5,5’i ise yükseköğretimini daha ileriye götürmek istemediğini 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %96,7’si yükseköğretimini daha ileriye 

götürmek istediğini, %3,3’ü ise istemediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin 

%92’si yükseköğretimini daha ileriye götürmek istediğini, %8’i ise istemediğini belirtmiştir. (Tablo 5).  

Tablo 5: Yükseköğretimini Daha İleriye Götürme İsteği ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Yükseköğretimini Daha İleriye Götürme İsteği (Yüksek 

Lisans, Doktora) 

 

Toplam                           (%) 

Evet                                (%) Hayır                                (%)  

Birinci Sınıf            (%)  323                       %96,7 11                            %3,3 334                              %100  

İkinci Sınıf              (%) 266                       %92,0 23                            %8,0 289                              %100  

Toplam                    (%) 589                            %94,5 34                              %5,5 623                              %100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %58,4’ü Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye 

ve gelişmeye izin vermediğini; %41,6’sı ise Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye ve 
gelişmeye izin verdiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %56’sı Türkiye’de 

Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye ve gelişmeye izin vermediğini; %44’ü ise Türkiye’de 

Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye ve gelişmeye izin verdiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan 

ikinci sınıf öğrencilerinin %61,2’si Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye ve gelişmeye 

izin vermediğini; %38,8’i ise, Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin özgür düşünceye ve gelişmeye izin 

verdiğini belirtmiştir.  (Tablo 6).  

Tablo 6: Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Özgür Düşünceye ve Gelişmeye İzin Verilmesi ve Sınıf 

Dağılımı  

 

Sınıf  

Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Özgür Düşünceye ve 

Gelişmeye İzin Verilmesi 

 

Toplam                           (%) 

Evet                                (%) Hayır                                (%)  

Birinci Sınıf            (%)  147                       %44,0 187                             %56,0 334                              %100  

İkinci Sınıf              (%) 112                             %38,8 177                       %61,2 289                              %100  

Toplam                    (%) 259                       %41,6 364                        %58,4 623                              %100 
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Araştırmaya katılan öğrenciler %56,7’si Yenipazar MYO’ da yükseköğretim sistemini özgür 

düşünceye ve gelişmeye izin verdiğini; %43,3’ü ise Yenipazar MYO’ da yükseköğretim sistemini özgür 

düşünceye ve gelişmeye izin vermediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin 

%50,3’ü Yenipazar MYO’ da yükseköğretim sistemini özgür düşünceye ve gelişmeye izin vermediğini; 

%49,7’si ise Yenipazar MYO’ da yükseköğretim sistemini özgür düşünceye ve gelişmeye izin verdiğini 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %64,7’si Yenipazar MYO’ da yükseköğretim 

sistemini özgür düşünceye ve gelişmeye izin verdiğini; %35,3’ü ise, Yenipazar MYO’ da yükseköğretim 

sistemini özgür düşünceye ve gelişmeye izin vermediğini belirtmiştir.  (Tablo 7).  

Tablo 7: Yenipazar MYO Yükseköğretim Sistemi Özgür Düşünceye ve Gelişmeye İzin Verilmesi ve 

Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Yenipazar MYO Yükseköğretim Sistemi Özgür 

Düşünceye ve Gelişmeye İzin Verilmesi 
 

Toplam                           

(%) 
Evet                                

(%) 

Hayır                                  

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

166                       

%49,7 

168                             

%50,3 

334                              

%100  

İkinci Sınıf              

(%) 

187                             

%64,7 

102                         

%35,3 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

353                       

%56,7 

270                       

%43,3 

623                              

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %65,3’ü yüksekokul yönetiminden memnuniyet konusunda 

kararsız olduğunu; %18,1’i yüksekokul yönetiminden memnuniyet konusunda olumlu düşünceye sahip 

olduğunu; %16,5’i ise olumsuz düşüncede olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf 

öğrencilerinin %67,1’i yüksekokul yönetiminden memnuniyet konusunda kararsız olduğunu; %15,9’u 

yüksekokul yönetiminden memnuniyet konusunda olumlu düşünceye sahip olduğunu; %17,1’i ise 

olumsuz düşüncede olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %63,3’ü 

yüksekokul yönetiminden memnuniyet konusunda kararsız olduğunu; %20,8’i yüksekokul yönetiminden 

memnuniyet konusunda olumlu düşünceye sahip olduğunu; %15,9’u ise olumsuz düşüncede olduğunu 
belirtmiştir. (Tablo 8).  

Tablo 8: Yüksekokul Yönetiminden Memnuniyet Derecesi ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Yüksekokul Yönetiminden Memnuniyet Derecesi  

Toplam                           

(%) 
Olumlu 

Düşüncede 

(%) 

Olumsuz 

Düşüncede        

(%) 

Kararsız                                  

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

53                       

%15,9 
57                  

%17,1 

224                 

%67,1 

334                              

%100  

İkinci Sınıf              

(%) 

60                             

%20,8 
46                

%15,9 

183            

%63,3 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

113                       

%18,1 
103                    

%16,5 

244              

%65,3 

623                     

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %86,4’ü öğrencinin yüksekokul yönetimi ile ilgili kurullara 

katılması gerektiğini, %13,6’sı ise katılmaması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf 

öğrencilerinin %82,3’ü yüksekokul yönetimi ile ilgili kurullara katılması gerektiğini, %17,7’si ise 
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katılmaması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %91’i yüksekokul 

yönetimi ile ilgili kurullara katılması gerektiğini, %9’u ise katılmaması gerektiğini belirtmiştir. (Tablo 9). 

Tablo 9: Öğrencinin Yüksekokul Yönetimi İle İlgili Kurullara Katılması ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Öğrencinin Yüksekokul Yönetimi İle İlgili 

Kurullara Katılması 

 

Toplam                           

(%) Katılmalıdır                                

(%) 

Katılmamalıdır                                 

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

275                       

%82,3 

59                             

%17,7 

334                              

%100  

İkinci Sınıf              

(%) 

263                             

%91,0 

26                           

%9,0 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

538                       

%86,4 

85                         

%13,6 

623                              

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %52,8’i yüksekokuldan aldığı eğitimden memnun olduğunu, 

%47,2’si ise aldığı eğitimden memnun olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan birinci sınıf 

öğrencilerinin %50,3’ü aldığı eğitimden memnun olmadığını, %49,7’si ise memnun olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %56,4’ü aldığı eğitimden memnun olduğunu, 

%43,2’si ise aldığı eğitimden memnun olmadığını belirtmiştir. (Tablo 10).  

Tablo 10: Öğrencinin Aldığı Eğitimden Memnuniyet Durumu ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Öğrencinin Aldığı Eğitimden Memnuniyet 

Durumu 

 

Toplam                           

(%) Evet                              

(%) 

Hayır                                 

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

166                       

%49,7 

168                             

%50,3 

334                              

%100  

İkinci Sınıf              

(%) 

163                             

%56,4 

126                           

%43,6 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

329                       

%52,8 

294                         

%47,2 

623                              

%100 

Araştırmaya katılan öğrenciler %60,8’i yüksekokulda alınan derslerin gerçek yaşam ile bağının var 

olduğunu; %39,2’si yüksekokulda alınan derslerin gerçek yaşam ile bağının var olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %62,6’sı yüksekokulda alınan derslerin gerçek yaşam ile 
bağının var olduğunu; %37,4’ü yüksekokulda alınan derslerin gerçek yaşam ile bağının var olmadığını 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerinin %58,8’i yüksekokulda alınan derslerin gerçek 

yaşam ile bağının var olduğunu; %41,2’si yüksekokulda alınan derslerin gerçek yaşam ile bağının var 

olmadığını belirtmiştir. (Tablo 11).  

Tablo 11: Yüksekokulda Alınan Derslerin Gerçek Yaşam İle Bağlantısı ve Sınıf Dağılımı  

 

Sınıf  

Yüksekokulda Alınan Derslerin Gerçek Yaşam 

İle Bağlantısı 

 

Toplam                           

(%) Evet                              

(%) 

Hayır                                 

(%)  

Birinci Sınıf            

(%)  

209                       

%62,6 

125                             

%37,4 

334                              

%100  

İkinci Sınıf              

(%) 

170                             

%58,8 

119                           

%41,2 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

379                       

%60,8 

244                         

%39,2 

623                              

%100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %64,2’si yüksekokul eğitim süresince ikamet yeri olarak yurtta 

kaldıklarını; %28,4’ü evde kaldıklarını; %6,6’sı ailesi ile birlikte kalmakta; %0,8’i ise bir başka ailenin 

yanında ikamet etmektedir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %66,5’i yüksekokul eğitim 

süresince ikamet yeri olarak yurtta kaldıklarını; %24,6’sı evde kaldıklarını; %8,4’ü ailesi ile birlikte 

kalmakta; %0,6’sı ise bir başka ailenin yanında ikamet etmektedir. Araştırmaya katılan ikinci sınıf 



240 
 

öğrencilerinin %61,6’sı yüksekokul eğitim süresince ikamet yeri olarak yurtta kaldıklarını; %32,9’u evde 

kaldıklarını; %4,5’i ailesi ile birlikte kalmakta; %0,1’i ise bir başka ailenin yanında ikamet etmektedir. 

(Tablo 12).  

Tablo 12: Yüksekokul Eğitim Süresince İkamet Edilen Yerler ve Sınıf Dağılımı  

 

 

Sınıf  

Yüksekokul Eğitim Süresince İkamet Edilen Yerler  

 

Toplam                           

(%) 

 

Evde             

(%) 

 

Yurtta       

(%) 

 

Ailesi İle 

Birlikte         

(%) 

Başka Bir 

Ailenin 

Yanında          

(%)  

I. Sınıf            

(%)  

82                

%24,6 
222         

%66,5 

28                

%8,4 

2                  

%0,6 

334                              

%100  

II. Sınıf              

(%) 

95           

%32,9 
178         

%61,6 

13                

%4,5 

3                  

%1,0 

289                              

%100  

Toplam                    

(%) 

177         

%28,4 
400          

%64,2 

41                

%6,6 

5                  

%0,8 

623                     

%100 

Araştırmaya katılan yurtta ikamet eden öğrencilerin %74,2’si ikamet edilen yer ile sorunlar 

yaşadığını ifade ederken, %57,6’sı sorun yaşamadığını belirtmiştir. Evde ikamet eden öğrencilerin 

%32,5’u ikamet yeri ile ilgili sorun yaşamadıklarını; %22,2’si ise sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ailesi ile birlikte ikamet eden öğrencilerin %8,8’i ikamet yeri ile ilgili olarak sorun yaşamadıklarını, 

%3,2’si ise sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. (Tablo 13).  

Tablo 13: Yüksekokul Eğitim Süresince İkamet Edilen Yerler ve Karşılaşılan Sorunlar Dağılımı  

 

İkamet 

Edilen Yer 

İle İlgili 

Sorunlar 

Yüksekokul Eğitim Süresince İkamet Edilen Yerler  

 

Toplam                           

(%) 

 

Evde             

(%) 

 

Yurtta       

(%) 

 

Ailesi İle 

Birlikte         

(%) 

Başka Bir 

Ailenin 

Yanında          

(%)  

Evet            

(%)  

55               

%22,2 
184         

%74,2 

8                  

%3,2 

1                  

%0,4 

248                              

%100  

Hayır              

(%) 

122           

%32,5 
216         

%57,6 

33                

%8,8 

4                  

%1,1 

375                              

%100  

Toplam                    

(%) 

177         

%28,4 
400          

%64,2 

41                

%6,6 

5                  

%0,8 

623                     

%100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %67,6’ı mezun olduktan sonra iş bulamadıkları durumda, hayatın 

sonu olmadığını, elbette bir çözüm bulunacağına inandıklarını; %21,2’si çok önemli sıkıntıları olacağını; 

%4,5’i hayatın sonu gelmiştir diye düşüneceğini; %6,7’si hiç sorun olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya 

katılan erkek öğrencilerin %62,1’i mezun olduktan sonra iş bulamadıkları durumda, hayatın sonu 

olmadığını, elbette bir çözüm bulunacağına inandıklarını; %18,6’sı çok önemli sıkıntıları olacağını; 

%5,9’u hayatın sonu gelmiştir diye düşüneceğini; %13,4’ü hiç sorun olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya 

katılan kız öğrencilerin %71,4’ü mezun olduktan sonra iş bulamadıkları durumda, hayatın sonu 

olmadığını, elbette bir çözüm bulunacağına inandıklarını; %23’ü çok önemli sıkıntıları olacağını; %3,5’i 

hayatın sonu gelmiştir diye düşüneceğini; %2,2’si hiç sorun olmadığını belirtmiştir. (Tablo 14).  
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Tablo 14: Mezun Olduktan Sonra İş Bulamazsanız Hissedilen Düşünce ve Cinsiyet Dağılımı  

 

 

Cinsiyet 

Mezun Olduktan Sonra İş Bulamazsanız Hissedilen Düşünce  

 

Toplam                           

(%) 

Hayatın Sonu 

Gelmiştir             

(%) 

Çok Önemli 

Sıkıntılarım 

Olur          

(%) 

Hayatın Sonu 

Değildir, 

Elbette Bir 

Çözüm Bulunur         

(%) 

Hiç Sorun  

Değil             

(%)  

Erkek            

(%)  

15               

%5,9 
47           

%18,6 

157              

%62,1 

34                  

%13,4 

253                             

%100  

Kız              

(%) 

13             

%3,5 
85           

%23,0 

264               

%71,4 

8                  

%2,2 

370                              

%100  

Toplam                    

(%) 

28             
%4,5 

132          

%21,2 

421                

%67,6 

42                  

%6,7 

623                     
%100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %70,3’ü mezun olduktan sonra hemen göreve başlamak isterken; 

%12,2’si çok para kazanacak bir yol bulmak istiyor; %11,4’ü askere gitmek istiyor; %6,1’i mutlu bir 

evlilik yapmak istediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin %49’u mezun olduktan 

sonra hemen göreve başlamak isterken; %16,6’sı çok para kazanacak bir yol bulmak istiyor; %28,1’i 

askere gitmek istiyor; %6,3’ü mutlu bir evlilik yapmak istediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan kız 
öğrencilerin %84,8’i mezun olduktan sonra hemen göreve başlamak isterken; %9,2’si çok para kazanacak 

bir yol bulmak istiyor; %6’sı mutlu bir evlilik yapmak istediğini belirtmiştir. (Tablo 15).  

Tablo 15: Mezun Olduktan Sonra Gerçekleştirmek İstenen İlk Şey ve Cinsiyet Dağılımı  

 

 

Cinsiyet 

Mezun Olduktan Sonra Gerçekleştirmek İstenen İlk Şey  

 

Toplam                           

(%) 

Hemen 

Göreve 

Başlamak             

(%) 

Mutlu Bir 

Evlilik 

Yapmak          

(%) 

Askerliğini 

Yapmak        

(%) 

Çok Para 

Kazanacak Bir 

Yol Bulmak             

(%)  

Erkek            

(%)  

124               

%49,0 
16             

%6,3 

71              

%28,1 

42                  

%16,6 

253                             

%100  

Kız              

(%) 

314             

%84,8 
22             

%6,0 

0                     

%0 

34                  

%9,2 

370                              

%100  

Toplam                    

(%) 

438             

%70,3 
38             

%6,1 

71                

%11,4 

76                  

%12,2 

623                     

%100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %57,8’i iş bulma konusunda en önemli faktörün mesleki bilgi ve 
yeteneğin olduğunu; %22,8’i torpili; %13,6’sı öğrenim görülen branşı; %3’ü fiziki görünüşü; %2,7’si 

itibarlı zengin bir aileden gelmenin önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan erkek 

öğrencilerin %51’i iş bulma konusunda en önemli faktörün mesleki bilgi ve yeteneğin olduğunu; 

%29,2’si torpili; %9,9’u öğrenim görülen branşı; %4,7’si fiziki görünüşü; %5,1’i itibarlı zengin bir 

aileden gelmenin önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir.  Araştırmaya katılan kız öğrencilerin %62,4’ü iş 

bulma konusunda en önemli faktörün mesleki bilgi ve yeteneğin olduğunu; %18,4’ü torpili; %16,2’si 

öğrenim görülen branşı; %1,9’u fiziki görünüşü; %1,1’i itibarlı zengin bir aileden gelmenin önemli bir 

faktör olduğunu belirtmiştir (Tablo 16). 
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Tablo 16: İş Bulma Konusunda En Önemli Faktör ve Cinsiyet Dağılımı  

 

 

Cinsiyet 

İş Bulma Konusunda En Önemli Faktör  

 

Toplam                           

(%) 

Mesleki 

Bilgi Ve 

Yetenek 

(%) 

Öğrenim 

Görülen 

Branş (%) 

Fiziki 

Görünüş 

(%) 

İtibarlı 

Zengin Bir 

Aileden 

Gelmek (%) 

Torpil  

(%) 

Erkek            

(%)  

129      

%51,0 
25          

%9,9 

12         

%4,7 

13             

%5,1 

74            

%29,2 

253                             

%100  

Kız              

(%) 

231      

%62,4 
60          

%16,2 

7           

%1,9 

4                  

%1,1 

68              

%18,4 

370                              

%100  

Toplam                    

(%) 

360             
%57,8 

85          

%13,6 

19         

%3,0 

17             

%2,7 

142            

%22,8 

623                     
%100 

7. Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Ülkelerin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş nitelikli insangücü gelmekte, bu da 

iyi planlanmış bir eğitim-öğretimle mümkün olmaktadır. Öğrencilere, seçtikleri alanlarda teknik, 

uygulamalı ve teorik bilgileri tam olarak vererek gerçek anlamda işgücü yetiştirecek kurumlar meslek 
yüksekokullarıdır. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerini belirlemeyi 

amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin çoğunluğunun Bankacılık ve Sigortacılık ve 

İşletme Yönetimi olmak üzere beş farklı programda öğrenim gören, yaklaşık eşit oranlarda 1. ve 2. 

sınıf öğrenciler olduğu, 

 Öğrencilerin, eğitim programlarına ve öğretim elemanlarının akademik yeterliklerine güven 

görüşlerinde genel olarak birleştiği, 

 Öğrencilerin, öğretim elemanlarının davranışları ve idari hizmetlerin yeterliliği ile ilgili 

kararsız oldukları,  

 Öğrencilerin, eğitim-öğretim ortamları, sosyal ve kültürel ortamlara ulaşma konularında 

problem yaşadıkları, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu eğitim ile sosyal imkânların da (kütüphane, 
kafeterya, park, vb…) eğitim üzerinde etkisi olduğunu düşünmektedirler,  

 Öğrencilerin; aldıkları eğitimin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama, öğretim elemanlarının 

akademik yeterliklerine güvenme, akademik/öğrenci danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği 

görüşleri ile programlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır, 

 Öğrenciler, eğitim yaşamları süresinde karşılaşabilecekleri bütün sorunlara rağmen almış 

oldukları mesleki eğitim ve becerilerin ileride sosyal ve iş yaşamlarında onlar üzerinde 

oluşturacağı etkinin farkındadırlar. Öğrenciler, her ne kadar meslek yüksekokullarını tercihleri 

esnasında, tercih kılavuzlarının en son sıralarına yerleştirmiş olsalar da, eğitim sürecinde bir 

pişmanlık görülmemiştir.  

 Genellikle sorunları, şehir halkı ve okullarının fiziksel yetersizliği üzerinde toplanmıştır. 

Öğrenciler, eğitimin sadece sınıflarda gördükleri teorik bilgilerden ibaret olmadığını 
düşünmekteler. Bu nedenle eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliği onları olumsuz yönde 

etkilemektedir,  

 Bunlara ek olarak meslek yüksekokullarında karşılaşılan personel yetersizliği de önemli 

sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu sonuçlar ışığında şunlar önerilebilir: 

 Meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim amaçlarının özellikle piyasanın talepleri 

doğrultusunda düzenlenerek, eğitimin işlevsel bir nitelik kazanması sağlanmalı,  

 Meslek yüksekokulları; meslek standartları-eğitim-istihdam ilişkisini kuran, talebe ağırlık 

veren, işletmelerin nitelikli işgücünü esas alan, yerel ihtiyaçları gözeten, mesleki eğitimi ön planda 

tutan bir yapıya yönelmeli, 

 Mesleki eğitime çekicilik kazandırılması ve sistem içindeki ağırlığının artırılması sağlanmalı, 

eğitim kalitesini yükseltici tedbirler alınmalı,  

 Meslek yüksekokullarının, eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı ve donanım 

açılarından yeterli düzeye getirilebilmesi için finansman imkânları geliştirilmeli, 

  Öğrencilere, üniversiteli kimliğini kazandıracak her türlü sosyal ve kültürel ortamlar 

sağlanmalı, 

 Öğrencilere; teknolojinin özelliklerini kavrama, endüstriyel süreçleri anlama, yerinde ve çabuk 

karar verme ve ekip çalışması gibi çeşitli yeterlikleri kazandıracak zihinsel bir eğitim anlayışı esas 

alınmalı, 

 Öğrenci, öğretim elemanı ve yöneticileriyle beraber meslek yüksekokulları ve iş dünyası iç içe 

olmalı, 

 Yönetim, esnek ve dinamik olmalı,  

 Eğitimin her kademesinde teknolojinin sağladığı imkânlardan özellikle bilgisayar 

teknolojisinden azami ölçüde yararlanan ve ileri teknolojileri kullanan yeni eğitim yöntemleri 

uygulamaya konulmalı, 

 Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı portföyü nicelik ve nitelik olarak 

zenginleştirilmelidir. 

8. Sonuç 

Mesleki eğitimin niteliği günümüzde çok önemli bir yere sahip olup, bunu her açıdan iyi 

değerlendirmelidir. Türkiye’de sanayi ve hizmet örgütlerine gerekli olan insan gücü meslek 

yüksekokullarında yetişmektedir. Ancak eğitimin, hangi nitelikte olduğu tartışmalıdır. Hem uygulama, 

hem pratik alanda, mezun olan öğrencilerin eksik yetiştirildiği kanaati yaygınlık kazanmaktadır. 

Yüksekokulların bünyesinde yer alan yetersizliklere bakıldığında; öğretim elemanında yetersizlikler, 

öğretim programında yetersizlikler, fiziki alt yapıdaki yetersizlikler gibi öğretime etki eden birçok 

yetersizlikler meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretimin niteliğini düşürmektedir. Hatta, nitelik 

kavramı yok olmaktadır.  

Öğrencilerin meslek yüksekokullarına gelişi de, öğretimde niteliğe olumsuz etki etmektedir. 

Meslek liselerinden sınavsız geçişle gelen öğrenciler, meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim 

niteliğinin düşmesine etki etmektedir. Ders programlarındaki gereksiz dersler mutlaka kaldırılmalıdır. Bu 

dersler sadece birileri tarafından ders ücreti alması için kullanılan dersler olarak yer almaktadır. Söz 

konusu derslerin programdan mutlaka kaldırılması, yerine yeni yararlı derslerin konulması faydalı 

olacaktır.  

Meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretimin, üretimde verimlilik için yapıldığı benimsenmekle 

beraber, eğitimin insan ve toplum için yapıldığı unutulmamalıdır. Yapılan ve yapılacak meslek 

yüksekokulu eğitimini, belirli bir kesime odaklı olarak yapılmamalıdır. İstekli, ihtiyacı olan insanlara 

mesleki eğitimin verilmesine özen gösterilmelidir. Her bireyin kendini özelleştirmesine, eşit, özgür ve 

dayanışmacı bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim olmalıdır. Toplumun gereksinimlerini dikkate alan 
sanayi sektörlerinin istediği nitelikte bir eğitim olmalıdır. Sanayi sektörlerinin istediği nitelikte eğitim 

olmadığını varsaydığımızda bu eğitimin ne bireye ne de sektörlere yararı olmayacaktır. Teknoloji 

alanında bütün yüksekokullarımız değişen dünyaya ayak uydurma bakımından, uygulama bakımından 

teknoloji almalıdır. Öğrencilerini ve eğitimi modern teknolojiye göre yetiştiren yüksekokullar daha 

başarılı olacaklardır. Modern eğitimde yeni teknoloji mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim ve 

öğretimin niteliğini geliştirmek ve çağı yakalamak, toplumsal ve bireysel gereksinimlere verilen cevabın 
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yeterli olması ile sağlanır. Uygulamaya konulan öğretim modelleri, ülkenin ekonomik büyümesine, 

bilimsel ve teknolojik gelişmesine yeterince cevap vermelidir. 

Kaynakça  

Açıkgöz, K. (1993). Üniversite Etkililiği Ve Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Amaçları, Doyumları Ve 

Sorunları. Eğitim Bilimleri Dergisi Buca Eğitim Fakültesi Yayın Organı, Sayı: 2(4), 83–123. 

Arap, K. S. (2010). Türkiye Yeni Üniversitelere Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş 

Gerekçeleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65-1, 1-29. 

Çağlar, A. (1992). Çağdaş Yükseköğretim ve Türk Üniversitelerinin Yeniden Yapılanması. Çağdaş 

Eğitim Çağdaş Üniversite, Ankara. Başbakanlık Yayını, 156-174. 

Ertuğrul, H. (1992). Çağdaş Eğitim Çağdaş Üniversite. Çağdaş Eğitim Çağdaş Üniversite, Ankara: 

Başbakanlık Yayını, 81-99. 

Fırat Z.Y., Özel N. (2003). Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Çalışma 

Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 

Dergisi, Cilt:5 Sayı:1. 

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 66-80. 

Gök, F. (1998). Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim Sistemi ve Üniversiteler. İktisat Dergisi, Sayı: 383, 75-

80. 

Leite, D., Santiago, R. A., Sarrico, C. S., Leite, C. L., & Polidori, M. (2006). Students’ Perceptions On 

The Influence Of Institutional Evaluation On Universities. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 31(6), 625–638. 

MEB-YÖK (2002). Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Sonuç Raporu. 

Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Yayınları. 

Sağ, V. (2003). Toplumsal Değişim ve Eğitim Üzerine. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, Cilt: 27, 

No.1, 11-25. 

Scott, P. (2002). Küreselleşme Ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193–208. 

Sezgin S. İ. (1989). Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Gazi Üniversitesi Teknik 

Eğitim Fakültesi Matbaası. 

Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., Fırat, N. Ş. (2011) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel 

Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 17, Sayı 3, 429-452. 

Tezcan, M. (1981). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yayın 
No:91. 

Ulusoy A. (1999). Kız Teknik Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Atölye Ve Meslek Dersi 

Öğretmenlerinin Mesleki Davranışlarına İlişkin Yeterlikleri İle İlgili Görüşleri. Gazi Üniversitesi 

Mesleki Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz. 

Yükseköğretim Kurulu (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: Yayın No: 2007-1. 

Zincirkıran, M. (2007). Konfeksiyon Sektöründe İşgücü Eğitimi Sorunu: Balgat Örneği. Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

 

 

 

 



245 
 

KİŞİLİK VE DAVRANIŞ 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN 

UYGULAMALAR: BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN AÇIKLAMA 

 
Doç.Dr. Şermin ŞENTURAN 

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma MYO 

senturansermin@gmail.com 

 

Z.Satenik BAŞAK 

satenikbasak@hotmail.com 

 

Özet 

Çalışma hayatında bireylerin kişilik özelliklerine uygun sektörlerde ve görevlerde çalıştırılması 

hem birey hem de örgüt için olumlu açılımları beraberinde getirmektedir. Her birey özgün bir kişilik 

yapısına sahiptir. Bireyin kişilik yapısı ile özellikleri onun özel yaşamını etkilediği kadar iş yaşamını da 

etkiler. Sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olan bireyler hem özel, hem de örgütsel yaşamlarında 

başarılı ve mutlu olabilmektedir. Günümüzde artık mesleki açıdan bilgili olmak iş başarısı için yeterli 

sayılmamaktadır. Bilginin yanında bazı tavır, tutum ve davranışlara sahip olmak da gerekmektedir. 

Kişilik, davranışlara yön verdiği için çalışma hayatında da özellikle performansa olan etkisi, örgüt 

üyeleri arasındaki işbirliği ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde kişi-iş uyumu büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenledir ki işe alım süreçlerinde kişilik envanteri testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu bağlamda bireylerin kişilik yapılarına uygun işlerde çalışmaları başta iş tatmini, iş verimi, 
performans artması kriterleriyle örgüt ile çalışan bütünleşmesini sağlayacaktır. Uygun kişilik 

davranışları göz önüne alınarak yapılanan organizasyonlarda başarı doğal bir süreç olarak gerçekleşir 

ve örgüt ilkimi bu bağlamda olumlu bir şekilde gelişme gösterir.   

Bu çalışmada, Birinci bölümde kişilik kavramı, kişilik kuramları açıklanmaya çalışılacaktır. 

İkinci bölümde ise başlıca kullanılan kişilik envanterleri arasında ilk sıralarda yer alan D.I.S.C. Kişilik 

Envanterinin Türkiye’de uygulanışı bir örnek çalışma üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: kişilik,  davranış, örgüt iklimi, performans, kişilik envanteri 

Alan Kodu: F1 

 

Abstract 

Working life, according to the personality traits of individuals and tasks in sectors to be 

operated at both individual and organization brings positive expansions . Every individual has a unique 
personality structure . Individual's personality structure and properties affect his private life as well as 

work life is also affected . A healthy and balanced individuals who have a personality and private , as 

well as in organizational life can be successful and happy . Nowadays professional perspective is not 

considered to be knowledgeable enough to your business success . Some manners besides knowledge , 

attitudes and behaviors are also required to have . Personality , behavior, give directions for the 

performance impact of working life, in particular the cooperation between members of the organization 

and realization of the target person - job fit is of great importance . This is why in the recruitment process 

is widely used personality inventory tests . 

In this context, according to the personality structure of individuals working primarily in jobs , 

job satisfaction, work efficiency , increase performance criteria will ensure integration with the 

organizations working with . Considering the behavior of the appropriate personality structure as a 
natural process that takes place in organizations and organizational success my first shows improvement 

in this regard in a positive way . 

In this study, in the first chapter, the concept of personality , personality theories will be 

explained . In the second part which is used mainly in the first rank among the DISC personality 

inventory Personality Inventory implementation in Turkey will be explained through a case study 

Key Words: Personality, behaviour,  organizational climate,  performance, personality inventory 
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1. Kişilik Ve Davranış 

1.1. Kişilik Kavramı 

Kişilik kavramı insanlığın sosyal yaşantısının bir parçası olarak yüzyıllar boyunca ilgi görmesine 

karşın, bilimsel gelişimine 1930’lu yıllarda kişilik psikolojisinin diğer sosyal bilim alanlarından ayrı bir 

disiplin olarak ortaya çıkmasıyla başlamıştır.(Şimşek vd. 2011.s.99). Psikolojide “kişilik”, kapsamı en 

geniş kavramlardan biridir. Kişiliğin, bütün kuramcıların üzerinde anlaştığı tek bir tanımı yoktur. Bu 

nedenle kişilik, çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlar kişiliğin bütüncül bir tanımı olmaktan 

çok, tanımlayanın yakın olduğu psikolojik ekol veya kuramlara dayanmaktadır. Kişiliğin 

tanımlanmasındaki zorluk, kişilik kavramının genel çerçevesinin çok geniş olması ve ancak bu çerçeve 

içinde kişi hakkında yargılara varılabilmesinden kaynaklanmaktadır. (Özgüven,1992,s33) 

Kişilik terimi Latincedeki  “persona” kavramına dayandırılmaktadır. Klasik Roma Tiyatrosu’nda 
oyuncuların temsil ettikleri özellikleri yansıtacak şekilde yüzlerine maskeler takıp oynadıkları ve bu 

maskelerin de  ‘persona’ olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Oyun sırasında konuşma ya da şarkılar 

maskenin içinden çıktığından“person” sözcüğünden asıl anlamı “içinden tınlama” olan “per-sonare” 

sözcüğü türemiştir. Personare sözcüğünden geliştirilen bir anlam farklılaşması ile anlamı, “bir başına 

birlik” olan “perseuna” sözcüğü ise bize bugünkü kişilik terimi hakkında bir fikir vermektedir.(Yanbastı, 

1990, s.9) 

Her bireyin olaylar karsısındaki tutum ve davranışları birbirinden farklıdır. Her bireyin ortak 

biyolojik yapıları olmasına karsın, hiç birbiri bir diğerine benzemediği gibi, olaylar karsısındaki 

davranışları da farklılık taşır. Bireyin düşünceleri, duyguları, çevresindeki olaylara yaklaşım tarzları 

farklıdır. İste bu faktörlere ‘bireysel farklıklar’ denmektedir ve genelde de bunlar kişilik kavramı altında 

ele alınmaktadır.(Kopliman, 2007 s-19). Kişilik kavramı, çok sayıdaki ifadelerle  tanımlanmaya  
çalışılmıştır. Gordon Allport  1937 yılında yapığı çalışmada elliden fazla kişilik tanımı toplamıştır. 

Baydur kişiliği ‘bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış 

görünüşünün çevreye uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.’ifadesi ile açıklamıştır. 

(Baydur.,1994, s.253) Cücenoğlu ise kişiliği şu şekilde tanımlamıştır  ‘Genel bir tanıma göre kişilik; 

bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici bir ilişki biçimidir.’(Cücenoğlu,1991, 

s.404) Genel bir bakışla kişilik, bireyin bütün özelliklerini yansıtan bir kavramdır. 

 Davranış bilimleri açısından ise kişilik, bireyin zihinsel, bedensel ve ruhsal farklılıklarının 

hepsinin kendi davranış biçimlerine ve yaşama tarzına yansımasıdır şeklinde tanımlanabilir. Şu halde 

kişilik insanın kendinde olup bitenleri değerlendirmesi ve kendisine tatmin ve çıkar sağlayacak bir 

duruma geçmeyi istemesidir. İnsanın başkaları açısından kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve 

rollere sahip olmasıdır.(Şimşek vd, 2011,s.99) 

Kişilik bir sürecin ve bir gelişimin sonunda kazanılmaktadır. Kişiliğin gelişimi, bireyin diğer 

gelişim alanları ile paralellik gösteren karmaşık özelliklere sahiptir. Kişiliğin oluşumunda bireyin 

doğuştan getirdiği özellikleri ile çevresel etmenlerin önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Buna göre 

genel olarak kişiliği belirleyen etkenler dört grup altında incelenebilir:(Kopliman., s.20) 

1-Bir kimseyi diğerinden ayıran dış görünüm.  

2-Bireyin faaliyet alanı ile ilgili olarak rolü ve görevi.  

3-Bireyin potansiyel yetenekleri.  

4-Kişinin içinde yaşadığı toplumun özellikleri. 

Bireyi, kişiliğini oluşturan bütün özellikleri ile tanıyabilmek kolay olmasa da sürekli göstermekte 

olduğu belirgin özellikleri ile onun hakkında iyimser-kötümser, güvenli-güvensiz, girişken-çekimser gibi 

yargılar geliştirmek mümkündür. 

1.2. Kişiliği Oluşturan Temeller 

Yakın anlamlar içermesine rağmen farklı anlamlar taşıyan, karakter, mizaç (huy), benlik gibi 

kavramlar sık sık kişilik anlamında kullanılmaktadır. Karakter, yetiştirilmenin ve çevrenin etkisi altında 

gelişmiş, öğrenilmiş tutumlardır. Bu bağlamda karakter zamanla değişebilecek özellikleri içerir. Kişilik 

ile sıklıkla karıştırılan başka bir kavram da mizaçtır. Mizaç kalıtımla geçen ve yaşam boyunca çok az 

oranda değişime uğrayan yapısal özelliklerdir. (Dal, 2009, s.73) Mizaç, bireyin duygusal yaşamına ait, 

çabuk kızma, öfkelenme, neşelenme gibi özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Baymur’a göre kalıtımsal 
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etmenler, mizacın oluşmasında etkili iken, çevresel etmenler ise karakterin oluşmasında etkili bir rol 

üstlenmektedir. 

Benlik ise bireyin kendine bakısından oluşmakta ve bireyin davranışını tespit eden değerlerin, 

amaçların ve ideallerin bir organizasyonu olarak tanımlanmaktadır. Kişilik, benlik ve kimlik kavramlarını 

da içinde taşıyan bireye ait bütün ayırıcı özelliklerdir. Bu özellikler bireyin bilme-düşünme-algılama 

biçimi belli durumlarda belli duygusal tepki gösterebilme yetileri, engelleme ve çatışmalar karsısında baş 

etme ve savunma düzenekleridir.  (Kopliman, 2007, s.22) 

1.3. Kişiliği Oluşturan Unsurlar 

Kişiliği oluşturan faktörler çeşitlidir. Bu çeşitlilik kuramcılara göre de değişmektedir. Bununla 

birlikte kuramcıların değindikleri bazı ortak unsurlar mevcuttur. Bu faktörleri aşağıdaki gibi belirtmek 

mümkündür. 

Kalıtımsal Yapı Faktörleri 

Sosyo- Kültürel Faktörler 

Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıf Özellikleri 

Aile Değişkeni 

Coğrafi ve Fiziki Faktörler 

Kitle Yayın Araçları 

Sosyal Gruplar İçindeki Yetişkinler ve Yaşlılar Grubu 

Doğum Sırası  

1.4. Kişilik Konusunda İleri Sürülen Başlıca Kuramlar 

Kişilik kuramlarıyla davranışsal açıdan ilgilenen kuramcılar, kişiliğin oluşumu ve gelişmesi ile 

ilgili olarak geliştirdikleri birçok kişilik kuramı üzerine çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu kuramlardan 
bazıları kişiliğin oluşumunu; diğer bazıları ise, kişiliğin görünümünü esas almaktadırlar.  

1.4.1. Psikoanalitik Kuramlar: 

Bu kuram bilinçaltı alanı üzerine odaklanmıştır. Sigmund Freud tarafından kurulan 

psikoanalitik(psikanalitik) kurama göre her davranışın kendiliğinden önce gelen nedenleri vardır. Bazı 

davranışların nedeni kolaylıkla açıklanabilirken bazı davranışların nedeni zorlukla hatta bazen hiç 

açıklanamamaktadır. Freud kişilik kuramında insan davranışının nedenlerini bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı 

olmak üç ayrı bölümden oluştuğunu ileri sürmektedir.(Yanbastı  1990. s.16-18).  

ID(İlkel Benlik-Alt Ben) : İd, kişiliğin biyolojik alt yapısını oluşturur. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı 

ifade eder. Bir çeşit işlenmemiş doğasal ve enerji yüklü bir yapıdır, içgüdülerin alanıdır. İnsan 

davranışlarını yönetmede etkili olan id, kişiliğin çekirdeğini oluşturur; içgüdüsel ve bilinçsiz olarak kabul 

edilen istek, arzu ve duyguları içerir. 

Ego(Gerçek Benlik): Ego, bir boyutuyla İd’in gerçeklikle ilişkili olduğu bir varlık alanıdır. Bu 

anlamıyla ilkesi gerçekliktir. Kişinin bilinçliği ve farkındalığı yaşayan bölgesidir. Ego, kişiliği yöneten ve 

yönlendiren bir merkez bölge olma konumunu taşır. Ego bilinçli bir arabulucudur.  İd’den gelen istek ve 

dürtüleri dengeler, düzenler, kimi kere sansür koyar, denetler. İd ile süper ego arasında denge sağlamaya 

çalışır.  

Süper Ego(Üst Benlik): Süper ego kişiliğin toplumsal boyutunu oluşturur.  Genellikle aile 

bireylerinin ve toplumun değer yargılarını ve standartlarını içerir. Kişinin ilk çocukluktan başlayarak, aile, 

arkadaş grupları, çevresel kültürel etmenler içinde edindiği değerler, ödül ve cezalar, töresel uyarılar, 

geleneksel normları içerir 

1.4.2. Özellik Kuramları: 

1.4.2.1. Gordon W.Allport’un Özellik Kuramı:  

Allport tarafından geliştirilen bu kurama göre her insanın diğer insanlardan farklı bir özellikler 
bütünü vardır. Allport’a göre kişiliği oluşturan ortak özeklikler mevcuttur, ancak bu ortak özellikler 

dışında tamamen eşsiz ve tek olan özellikler de vardır. Psikolojide geleneksel psikanalizden daha etkili 
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olan bu teori, kişiliğin bütünlüğüne, amaç ve beklentilerin önemine değinmesi nedeniyle hümanistik 

psikoloji teorisyenleri üzerinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Tek tek bireyler üzerine yoğunlaşması, 

kişisel özellikleri genellemeyi imkansız hale getirilmesi yönünden eleştirilmiş olsa da kişilik özelliklerin 

tanım ve değerlendirilmesiyle kişilik özelliklerini ölçen günümüz envanterleri onun katkılarıyla 

gerçekleşmiştir.(Yanbastı, 1990 s.27-28) 

1.4.2.2. Raymond Cattel’in Özellik Kuramı:  

Cattell, Allport’un ayırıcı özelliklerin kişiliğin temel yapısını oluşturduğu ve bu ayırıcı özelliklerin 

kişinin belirli bir durumda nasıl davranacağını belirlediği fikrine katılmakla birlikte bu özelliklerin kişinin 

içinde var olduğu varsayımını kabul etmemiştir. Cattell’e göre yeterli bir kişilik kuramının, kişiliği 

oluşturan birçok özelliği, bu özelliklerin ne derece kalıtımla veya çevreyle belirlendiğini ve kalıtım ve 

çevre etkileşiminin davranışı nasıl etkilediğini ele alınması gerekir.(Dal, 2009, s.76)   

Cattel yaptığı araştırmalar sonucunda 16 temel özellik bulmuş ve bunu 16 faktörlük kişilik testi 

olarak yayınlamıştır.Cattel’in16 faktör listesi: sıcaklık, mantıklı düşünme, duygusal kararlılık, üstünlük, 

neşelilik, kural bilinci, sosyal cesaret, hassaslık, tedbirlik, dalgınlık, hususiyet, endişe duygusu, 

değişkenliğe açıklık, kendine yetme, mükemmeliyetçilik, gerginlik olarak listelemek mümkündür. Bu 

temel kişilik özellikleri her bireyde var olan özelliklerdir ve bireylerin farklı kişilik özelliklerine sahip 

olması bu kişilik özelliklerine farklı oranlarda sahip olmaları ile açıklamıştır. 

1.4.2.3. Henry Murray’ın Kişilikbilim (Personoloji) Kuramı: 

 Murray’ın kişilik yaklaşımı, psikanalitlik ve ayırıcı özellik yaklaşımının bir karışımıdır. Murray 

yaklaşımını kişilikbilim(personoloji) olarak adlandırmıştır ve temel gereksinimlerini tanımlamıştır. Bu 

çalışması daha sonraki dönemde Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Pozitif psikoloji için bir temel 

oluşturmuştur.(Dal, 2009,  s.75  ) 

1.4.2.4. Beş Boyutlu Kişilik Kuramı: 

Kişiliğin beş boyutta açıklanması 1960’lı yıllarda başlamış 1980’lerin sonlarına doğru, kişilik 

psikologları kişilikle ilgili terimleri anlamlı ve kullanışlı bir sınıflandırma sayılabilen ‘Beş 

Boyutlu(Faktör)  Kişilik’ modeli üzerinde genel bir anlaşmaya varmışlardır. 

Beş Boyutlu Kişilik Kuramı; Dışadönüklük, duygusal denge(duygusal kararlılık), 

geçimlilik(uyumluluk), açıklık(deneyime açıklık), ve sorumluluk boyutlarıyla 

tanımlanmaktadır.(Yelboğa, 2006,s.199)  

a. Dışadönüklük (Extraversion): İlişkilerde rahatlık seviyesini gösterir. Dışa dönük kişiler 
sosyal, cana yakın, enerjik, neşeli, heyecan arayan ve baskın; içe dönükler ise mesafeli, sakin, 

çekingen, sessiz yalnızlığı tercih eden kişilerdir. 

b. Açıklık (Openness): Yeniliğe ilgiyi işaret eder. Yaratıcı, meraklı, analitik, başka 

görüşlere açık, duyarlı kişilerdir. 

c. Duygusallık (Emotional Stability): Bireyin gerilime dayanma yeteneğini belirtir. 
Duygusal kararlılığa sahip kişiler rahat, özgüvenli, sabırlı, eleştiriye açık, strese toleranslıdırlar.  

d. Geçimlilik (Agreeableness): Bir bireyin diğer bireylere uyma eğilimini gösterir. Alçak 

gönüllü, iş birliğine inanan, samimi, güvenilir, anlayışlı ve sıcaktırlar.   

e. Sorumluluk (Conscientiousness): Sistemli, azimli, başarma yönelimli, hırslı, titizdirler. 

1.4.3.  Hans Eysenck’in Kişilik Kuramı: 

Eysenck, kişiliği hiyerarşik açıdan ele almış ve dört düzeyde açıklamıştır. 

1-Birinci düzey, kişiliğin en alt düzeyidir ve çok özel tepkileri içerir. Belirli uyarılara biyolojik 

olarak belirli tepkilerin gösterilmesi, kalıtımsal özelliklere göre bireyin belirli özellikler taşıması bu 

düzeyle ilgilidir. 

2-İkinci düzeyde bireyin bulunduğu ortamdan elde ettiği alışkanlıkları bazı bilgi ve deneyimleri, 

benzer durumlarda benzer davranışlar gösterme hali söz konusudur. Bu düzeyde bireysel davranışlar ve 

yapı devamlılık kazanır.  
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3-Üçüncü düzeyde belirli gensel özellikler ve alışılmış davranışlar sonucu eğilimler ortaya çıkar. 

Dar anlamda kişilik kalıpları belirir. Kişiliğin süreklilik, değişmezlik, bireysel dengesizlik, doğruluk ve 

değişkenlik-heyecanlılık özellikleri ortaya çıkar.  

4- Kişiliğin dördüncü evresi, tip safhasıdır. Bu evrece belirgin tipler ortaya çıkar.  

Eysenck’in yaklaşımına göre tipin ortaya çıkmasında her bir evrenin baskın faktörünün etkisi 

vardır. Bir bireyin kişilik özelliğinin hangi dilimden fazla etkilendiği önemlidir.(Erdoğan, 1997, s.267) 

1.4.4. Alfred Adler’in Kişilik Kuramı 

Adler başlangıçta, Freud'un geliştirdiği psikanaliz ekolüne mensup olmakla beraber, özellikle 

libido teorisini ve reddederek, “bireysel psikoloji” akımını geliştirmiştir. Adler’e göre insan kişiliğinde 

bütünlük ve devamlılık esastır.    

Adler bireyin temel amacının kendini güçlü kılacak davranışlar geliştirmek olduğunu ileri sürer. 
Adler, insan davranışlarının hayatın ilk gününden başlayarak, toplumsal bir yapı içinde geliştiğini 

vurgular. Aile içinde doğan çocuğun, ana-baba ve diğer aile üyeleriyle birlikte sosyal çevresindeki 

kişilerle ilgili olarak geliştirdiği ilişkiler daha sonraki yaşama biçimini tayin eder. (Geçtan, 1993, s. 84-

87) 

Adler, Freud ve Jung'dan biyolojik kişisel özelliklerden çok toplumsal özelliklere ve sosyal 

ilişkilere önem vermesiyle ayrılmaktadır. Adler, bireyin hem şimdiki ve hem de gelecekteki 

davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde güçlü olma isteklerinin bulunduğunu iddia etmektedir. Bireyin 

benzersiz ve yaratıcı olduğu bir alanda yenilgiye uğrayınca diğer bir alanda gücünü kabul ettirme ve 

yenilgiyi telafi ettirecek sosyal ilişkileri kurmaya ilişkin görüsü Adler'i modern kişilik kuramcılarından 

biri yapmıştır. 

 1.4.5.Carl Gustave Jung’ın Kişilik Kuramı 

Jung’un kişilik kuramı, Psikoanalitik bir kuram olmakla beraber, insan gelişiminde amaç ve isteğe 

fazla önem verdiği için Freud’dan ayrılır. İnsanın devamlı olarak kendini yenilediğini ve yaratıcı bir 

gelişim düşüncesinde olduğunu savunmaktadır. Jung  ‘kolektif’ bilinçaltı kavramı ile sadece psikiyatri 

alanında değil, sosyoloji alanında da büyük yankı uyandırmıştır. Jung kişiliğin temelinde insan ırkının 

doğuştan getirmiş olduğu ilkel ve bilinç dışı nitelikler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca Jung, içe 

dönük ve dışa dönük kavramlarını ilk kez kullanan kişidir. 

İçe dönük kimsenin düşünceleri ve ilgileri iç dünyalarına doğru yönelmiştir; dışa dönük kimseler 

ise sürekli başkalarıyla beraber olmak ister ve yalnız kalmak istemez. Jung’a göre bir kimsenin etkin bir 

yasam sürdürebilmesi için bu iki yönü denge içinde tutması gerekmektedir. Ona göre kişilik sorunları, 

içedönüklük ve dışa dönüklük arasında var olan dengesizlikten kaynaklanmaktadır.(Cücenoğlu, 1991, 

s.415) Jung' un kişilik tipleri teorisine göre, bireylerin bilişsel tarzlarını etkileyen üç temel boyut 
bulunmaktadır. Bunlar; bireyin hayata bakış açısı, dünyayı kavrama şekli ve dünya hakkındaki sonuçlara 

ulaşma şekli olarak sıralanmaktadır.  

1.4.6. Erich Berne’nin Kişilik Kuramı  

Eric Berne’nin kişilik kuramının kökleri psikoanalitik kuramdan alır ve Freud’a oldukça yakındır.   

Kişiliğin çocuk, ebeveyn ve olgun olmak üzere üç farklı yönü olduğunu savunmaktadır. Kişi, bir grup 

ortamında bu üç grup benlik durumundan sadece birini baskın olarak kullanır. 

1- Ana baba(ebeveyn) benlik durumu: Ana baba tutum davranış figürlerini anımsatan, düşünce, 

tutum ve davranışlardır. Eleştirel, ön yargılı, denetmeci,  koruyucu, engelleyici ya da destekleyici 

davranışlar bu kategori içine girer. 

2- Yetişkin ego durumu: Özerk ve nesnel olarak gerçekleri değerlendirir ve karar verir. Bern, 

yetişkin ego durumunu kendi kendini programlayan bir bilgisayara benzetir ve bunun yeterlilik ölçütünün 

de, bir kimsenin kendine verilen verileri kullanabilmesi olduğunu vurgular. Yetişkin ego durumu; 
düzenleme uyum sağlama ve zeka gibi yeterliliklerin alanıdır. 

2- Çocuk ego durumu: kişinin çocukluğuna ilişkin izleri içeren, çocukluğundan ona ulaşmış 

yaşantı izlerini içeren; duygu, düşünce, tutum ve davranış örüntüleridir. Berne, her birimizde, küçük bir 

çocuk davranışını içimizde taşıdığımızı düşünmektedir(Topses & Serin , 2008, s. 133-135) 
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1.4.7. Erich Fromm’un Kişilik Kuramı: 

Fromm, Freud’un “toplum; insan içgüdülerinin sonucudur” görüsünü ters çevirip insanı toplumun 

bir ürünü olarak görmüştür. .(Yanbatı , 1990, s.91) Fromm, bireyi toplum içinde sevgi ve üretme yetilerini 

ön plana çıkararak değerlendirir. Freud’un aksine insan bencil, tembel ve saldırgan varlık olmadığını 

belirtir. İnsanın, tutkuları kaygıları, beklentileri ve gereksinimleri tamamen yasadığı kültürün ürünüdür. 

Bu nedenle doğuştan getirdiği bir yanlışlığı yoktur; kabul edilmeyen davranışlarının arkasında; sevgi, ait 

olma gibi içsel gereksinimlerinin sağlıklı olarak karşılanamaması bulunmaktadır.(Ersanlı,  s.280) 

1.4.8. Karen Horney’in Kişilik Kuramı: 

Horney'in kişilik teorisi de, Jung ve Adler gibi, psikanaliz teorisinin etkisi altında ortaya konulmuş 

görüşlerden oluşan bir yaklaşımdır. Fakat Horney, kişilik hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlerken, 

sosyal ilişkilerle ilgili önemli çözümlemelerden yararlanmıştır. Horney’e göre kişiliğin temel öğesi 
‘endişe’ ve ‘korku’ dur. Horney’e göre kişilerin ‘endişe-kaygı’ ve ‘korku’ları davranış biçimlerine göre 

Sempatik, Antipatik ve Saldırgan davranış seçeneklerini sergilemektedirler. (Şimşek vd., 2011, s.10) 

Horney’e göre korku insan sağlığı ve mutluluğunun en büyük düşmanı iken, güvenlik çabası ise 

insan davranışlarının birincil yönlendiricisidir.(Yanbastı, 1990, s.106) Horney insanın sevilme ve 

bağımsız olma isteğinin yanı sıra çevresindekilere karşı güç kazanma eğilimi içerisinde olduğunu ve bu 

eğilimlerin dengeli olması halinde sağlıklı bir kişiliğe sahip olabileceğini ifade etmektedir. Ona göre 

birey, güvenli, sevgi dolu, saygılı, hoşgörülü, samimi bir atmosferde büyürse yasamı boyunca 

çatışmalardan kaçınabilir ya da bunları çözebilecek güce sahip olur 

1.5. Kişilik Tipleri 

Tip kavramı, belirli ölçüde belirli bir kişilik özelliğini temsil eden ve devamlılık gösteren 

karakteristiklerdir. Belirli bir sosyal ortamda birçok birey vardır ve bireylerin davranışlarının özel bir yapı 
içinde toplanması her zaman kolay olmayabilir. Kişilikle ilgili özelliklerin çok çeşitli olması, 

davranışların sebep ve sonuçlarının tipleme sınıflamasına gitmeyi önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bu 

başlık altında Carl Gustav Jung, Hans Eysenck, Freidman-Rosenman, Ernst Kretschmer geliştirmiş 

oldukları kişilik tipleri üzerinde durulacaktır.(Şimşek vd. 2011, s.107) 

1.5.1 Carl Gustav Jung’un Kişilik Tipleri Sınıflaması: 

Jung kişilik tipleri bireylerin davranış ve düşüncelerindeki içe dönüklük veya dışa dönüklük 

boyutu üzerinde çalışmıştır. Dışa dönü kişilik özelliği taşıyan bireyler dünyaya yoğunlaşırken, içe dönük 

kişilik özelliği taşıyan bireyler, kendi iç dünyalarındaki fikirlere yoğunlaşırlar. Jung’a göre bireyin 

geçmişindeki deneyimi ve gelecekteki beklentileri kişilik yapısını yakından etkilemektedir.  (Şimşek vd. 

2011, s.108) 

1.5.2 Hans Eysenck’in Kişilik Tipleri Sınıflaması: 

Tipolojik yaklaşımlarda Eysenck’in ‘nitelik’ ve ‘tip’ kavramlarını kullanması önemli bir 

çalışmadır. Kişilik özelliklerini içe veya dışa dönük boyutta değerlendiren Eysenck, bu özellikleri dört 

grupta toplamıştır. 

1-Melankolik- Hırçın, endişeli, katı, temkinli, kötümser, ketum ve a-sosyal özellikler sergiler. 

2-Kolerik- Alıngan, huzursuz, saldırgan, çabuk heyecanlanan, hercai, atak, iyimse ve faal durum 

sergiler. 

3-Flegmatik- Pasif, itinalı, başkasını düşünen, rahat, geçimli, kontrollü, güvenilir ve sakin davranış 

özelliklerine sahiptir. 

4-Sengen- Sosyal, dışa dönük, konuşkan, hazır cevap, pratik, canlı, tasasız ve lider kişilik sergiler 

(Şimşek vd.. s.109-110) 

1.5.3 Freidman ve Rosenman’ın Kişilik Tipleri Sınıflaması: 

Günümüzde birçok araştırmaya konu olan stres ve fiziksel zararın kişi üzerindeki etkileri 
konusunu ilk kez Freidman-Rosenman tarafından ortaya konmuştur. 

A tipi kişilik özelliği: Yükselme, başarı hırsı, başkalarıyla yarışmak, heyecanlılık, duygusallık, 

acelecilik, zamana karşı yarışmak, saldırganlık, işleri hemen bitirme eğilimi, işlere aşırı bağlılık, hareket 

ve konuşmanın hızlı olması, çabuk öfkelenmek, sabırsızlık, insan ilişkilerindeki zayıflık, dinlenmeyi 
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sevmemek, kişisel ve sosyal yaşantıya zaman ayırmamak, planlamayı zaman kaybı olarak görmek, 

kuyrukta beklemekten sıkılmak, başkasının sözünü kesmek, yerinde duramamak ve otururken sürekli 

ayaklarını oynatmak gibi birçok özelliği gösterir.  

B tipi kişilik özelliği: bu kişiler işleriyle ilgili olarak oldukça rahat davranırlar daha az baskı 

altındadır.. Zaman ve başarı ile ilgilenmemek, işte kalite aramak, başkalarıyla yarışmamak, kendisinden 

emin, sağlığına düşkün ve boş vakti bol olmak, her şeyi olduğu gibi kabul etmek, herkesle dostluk içinde 

olmak, çevreye açık ve sosyal  şamı seven bir özellik taşımak temel özelliklerdendir. B tipi kişilik özelliği 

gösteren kişilerin bazı zararlı alışkanlıkları (sigara, alkol v.b.), ya da kalıtsal kalp problemleri olsa bile 

daha sağlıklı kişiler olarak da adlandırılabilir.Bu kişiler stresin etkisinden de kolayca kurtulabilirler. 

(http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/pdf/56/4/2_aliye_mivili_aktas.pdf erişim03.06.2013) 

1.5.4 Ernst Kretschmer’in  Kişilik Tipleri Sınıflaması: 

Kretschmer’e göre tip ‘birey’in psikolojik ve fiziki kalitesi ve karakteristik özelliklerinin birlikte 

oluşturduğu bir olgu’ olmaktadır. 

Kretschmer yaptığı sınıflamada fiziki tanımla ve kişilik özelliği kriter olarak dört grupta 

incelemiştir. 

1-Piknik Tip: Orta boylu, tıknaz bir endam, yuvarlak karınlı toparlak tipler. Neşeli, yaşamayı 

seven, dışa dönük, açık kalpli, yumuşak hoş huylu kişiliğe sahiptir. 

2-Astenik Tip: Ortadan biraz uzun boylu, zayıf vücutlu dar omuzlu ve göğüs kafesi yassı olan 

tipleridir. Duygulu içine kapanık, yalnızlığı seven ve idealist insanlardır. 

3-Atletik Tip: Kemik ve adaleleri gelişmiş, geniş omuzlu,  ince belli tiplerdir. İçe dönük, 

soğukkanlı, genellikle asteniklere benzer kişilik sergilerler.(Şimşek vd, 2011,. s.110)  

1.6 Örgütsel Davranış Açısından Kişilik 

 İşgören-Örgüt Bütünleşmesinde Kişilik Faktörü toplumsal örgüte can veren, dinamizm kazandıran 

öğe olması nedeniyle insan kaynakları örgüt içi ilişkiler açısından özel ve önemli bir konuma sahiptir. 

Örgütün etkin, sürekli ve dengeli olması büyük ölçüde sosyal yapısının düzenli ve uyumlu olmasıyla 

yakından ilgilidir. Örgütsel sosyal yapının düzenliliği ise işgören-örgüt bütünleşmesiyle ilgili bir 

durumdur. Örgüt-işgören bütünleşmesinin en belirgin göstergesi işgörenlerin veya bunlardan oluşan 

grupların örgütün amaçlarına uygun davranma ve kendilerini örgüte adama düzeyidir. Bu bağlamda, 

işgören-örgüt bütünleşmesi bakımından kişilik faktörünün önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle davranış bilimlerinin bazı disiplinleri örgütsel ilişkiler bakımından kişilikle ilgilenmekte, kişiliğin 

örgüt yapısı doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmakta, kişiliğin örgütsel yapıya uydurulması aynı 

zamanda benzer kişilik özelliklerine sahip işgörenlerin aynı çalışma grubunda toplanmasını 

öngörmektedir.(Erdoğan, 1997,  s.265) 

İşgören-örgüt bütünleşmesi birçok bakımdan örgüte önemli bazı yararlar sağlar. Söz konusu 

yararlardan birisi örgütsel etkililiğin artması biçiminde ifade edilebilir. İşgörenin bulunduğu örgüt ve 

çalışma grubunun kural ve normlarına isteyerek uyum göstermesi durumunda, zihinsel ve bedensel tüm 

bilgi, beceri ve deneyimlerini en üst düzeyde örgütsel etkililik yönünde harekete geçirmeye çalışır ki tüm 

işgörenlerin böyle davranmayı bir ilke olarak benimseyip, sürdürmeleri durumunda örgütsel verimlilik 

maksimum düzeye çıkarılabilir. İşgören-örgüt bütünleşmesi aynı zamanda çalışma gruplarına süreklilik 

kazandırır, işgörenlerin örgütü terk etmelerini önler ve kendilerini örgüte adamayı sağlar. İşgörenlerin 

çoğunluğu, örgütün sosyal yapısını benimsemedikleri durumlarda örgütün sürekliliği tehlikeye girer. 

Davranış bilimlerinde sosyal gruplarla ilgili çalışmalarda, birisi formal, diğeri ise informal olmak üzere 

iki tür grup üzerinde durulmaktadır. 

1.6.1. Formal(Biçimsel) Gruplar:   

Formal gruplarda  kişiliğin örgüt içi ilişkilere etkisi değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Formal 
gruplarda kişilik faktörünün etkili olduğu durumlardan birisi örgüt iklimidir. Formal örgütlerde, 

işgörenlerin özellik ve yeteneklerine göre kurabilecekleri ilişkilerin genel çerçevesi örgütün işleyişini 

düzenleyen genel kurallarla sınırlandırılmış olduğundan, örgüt ikliminin oluşumu da bir anlamda 

belirlenmiştir. 

Ancak, çoğu zaman üyelerin sınırlandırılmış formal rollerini zorlayarak aştıkları ve bu rollerini 

kişilik özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda oynamak istedikleri görülür. Üyeler, kişilik özellikleri ile 

http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/pdf/56/4/2_aliye_mivili_aktas.pdf%20erişim03.06.2013
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örgütün teknik olanakları ve sosyal ortamı arasında uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabildiği takdirde örgüt 

ortamında sosyal ilişkiler daha sağlıklı, dolayısıyla örgüt iklimi daha ılıman olur. Ilıman bir örgüt 

ortamında, işgörenlerin örgüte uyum düzeyi artar, gerek yönetici-işgören, gerekse işgörenler arasında 

çıkabilecek çatışmalar azalır. Bunun bir sonucu olarak karşılıklı güven artar. İşgörenler kişilik 

özelliklerini rahatlıkla sergileyebilecek bir ortamda, kendilerini ifade etme imkanı ve bunlara bağlı olarak 

özgerçekleştirme fırsatı bulurlar, örgüt içi iyi ve sağlıklı sosyal ilişkiler aynı biçimde üretim ilişkilerine de 

yansıtılabildiği ölçüde örgüt etkin ve verimli olur.  

Formal örgüt yöneticisinin yönettiği grup tarafından benimsenme düzeyi aynı zamanda başarısının 

da bir ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Yöneticinin benimsenmesi, kişiliğine bağlı olarak işgörenlerle 

formal yetkisi dışında ilişkiler kurmasına, örgüt içi ilişkileri yetkeci kalıpların dışına çıkarıp sosyal 

ilişkilere dönüştürmesine bağlıdır. Bu durum, biçimsel ve biçimsel olmayan liderliğin özde aynı kişide 
birleştirilmesini öngörür. Her yöneticinin isteyip ancak tam olarak başaramadığı böyle bir liderlik imajına 

sahip olmanın yolu, izleyenlerce benimsenen iyi kişilik özelliklerine sahip olmaktan geçmektedir 

denilebilir.  

1.6.2. İnformal(Biçimsel Olmayan) Gruplar: 

Kişilik faktörü, informal grubun oluşumunda da önemli rol oynar. Formal örgüt yapısı, 

işgörenlerin tüm sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalabilir. İşgörenler, 

toplumsal içgüdülerinin de etkisiyle var olan formal etkileşim ilişkilerine ek olarak birtakım informal 

etkileşim ilişkileri geliştirirler. Bu önlenemez durum sonucunda formal grupların bünyesinde informal 

gruplar ortaya çıkar. Böylece örgütte, formal ve informal gruplara hitap eden kuralların, statülerin, 

görevlerin ve rollerin birlikte geliştiği bir sosyal ortam ortaya çıkar. İnformal grubun oluşumunda grup 

üyelerinin kişilik özellikleri önemli rol oynar. Bu oluşumda kişilik uyuşması denilen psiko-sosyal 
olgunun önemli bir rolü vardır.(Erdoğan, 1997,s. 269) 

İnformal gruplar, genellikle bazı özgün ve ortak amaç, hedef, inanç, düşünce, değer, duygulara 

sahip kişilerin gönüllülük ilkesi etrafında birleşerek oluşturdukları sosyal yapılardır. İnformal grubun her 

üyesi, kendisini çeşitli yönlerden temsil edeceği inancıyla bu grupta yer alır. Bazı yöneticiler, yetki ve 

hareket alanlarını daralttığı gerekçesiyle informal grupları genellikle hoş karşılamazlar. Ancak informal 

grupların etkinlikleri, formal örgütün temel amaç, yapı ve politikalarına engel oluşturmadığı sürece zararlı 

sayılmamalıdır. Hatta bu grupların dinamizminden yararlanarak örgütsel etkinlik ve verimlilik daha çok 

arttırılabilir. Bu bağlamda formal örgüt yöneticisinin, örgütün temel amaç ve politikalarını da gözeterek 

informal grubun varlığını kabul etmesi, işgörenlerin kişiliklerine uygun gruplarda istek ve iradeleri 

doğrultusunda serbestçe yer almalarına fırsat ve ortam yaratması durumunda örgüt içi sosyal ilişkiler iyi 

yönde gelişir, yöneticinin işgörenler üzerindeki etkisi artar.  

2. Kişilik Envanteri Testleri  

Kişilik envanterleri objektif testler sınıfına girmektedir ve uygulandığı andaki bireysel özellikleri 

ortaya koyar. Kişisel değerlendirme envanterleri bireylerin kendi kişilik özelliklerine uygun ifadelere 

katılıp katılmama durumlarını ortaya koymaktadır. Bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini, ilişki kurma 

becerilerini, takım ile çalışma becerilerini, baskı altındaki davranış biçimlerini, liderlik özellikleri, 

yönetim stili gibi başlıca olmak üzere davranış biçimlerini ortaya çıkartmaya yardımcı olan araçlardır. 

Böylelikle bireyin profilinin aranan niteliklere ne kadar uygun olduğunu göstermek mümkün 

olabilmektedir. Kişilik envanterleri klinik teşhis, bireyi genel olarak tanıma, çalışan seçimi, liderlik 

gelişimi, kariyer planlaması ve yetenek yönetimi süreçleri güçlendirmede,  takım oluşturma ve kariyer 

gelişim danışmanlığında alanlarında kullanılmaktadır. 

Türkiyede yapılan bir araştırmada şirketlerin %71’inin kişilik envanteri kullandığı %29’unun ise 

kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Şirketlerin kullandığı kişilik envanterleri ise; 

THOMAS(T. Hendrscikson), 16PF(Cattel’s 16 Factor Key), NEO PI-R(Revised NEO Personality 

Test), HPI(Hogan Personality Inventory), DISC, OPQ(The Occupational Personality Questionnaire) 

Yukarıda belirtilen kişilik envanterlerin temelini Beş Boyutlu(Faktörlü) Kişilik kuramı 

oluşturmaktadır. THOMAS ve DISC kişilik envanterleri Psikolog Willam Marston tarafından ortaya 

atılmıştır. Çok yakın benzerliklere sahip olan bu envanterler 24 sorudan oluşan sıfat bazlı cümleler 

içermektedir. max.8dakika gibi sürede yanıtlanabilmesi en yaygın kullanılan envanterler sınıfında 

olmalarını sağlamaktadır.  DISC’in Ülkemizde en yaygın kullanılan envanter olmasının belirtilmesi bu 

çalışmada örnek olarak ele alınmasına neden olmuştur.  
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2.1 D.I.S.C Kavram Ve Tarihçe 

Batı ülkelerinde uzun zamandır yaygın davranış belirleme profili olarak kullanılan D.I.S.C. 

ülkemizde PowerHRM tarafından 2005 tescil edilmiş kişilik envanteridir. Halen Finans-Banka, Sağlık-

İlaç, Kimya ve Makine, Tekstil-Hazır Giyim, Eğitim – Danışmanlık ve İnsan Kaynakları, Ulaşım- Kargo, 

Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma, Emlak, Otomotiv, Oteller ve Turistik İşletmeler gibi 1000’i aşkın 

kurum D.I.S.C’i  aktif olarak kullanmaktadır. 

D.I.S.C  teorisi ilk olarak 1928 yılında Dr. William Moultan Marston tarafından ortaya atılmış, 

aynı yıl yayınlanan   ‘Emotions of Normal People’ – ‘ Normal İnsanların Duyguları’ kitabında yer 

vermiştir. Dr. Marston  2 eksenli, 4 bölgeli diagrama dayanarak yaptığı analizlerde bu dört bölgeyi 

Dominance-Dominat, Influence-Etkileyici, Steadiness-Sadık ve Cautiousness-Düzenli, ciddi olarak 

tanımlar(D.I.S.C.) ve kişilerin bu faktörler etkisinde davranış öncelliklerini belirlediğini söyler. Dr. 
Marston, çevremizdeki bireyleri ve kendimizi daha iyi tanıyacak bu teoriyi geliştirmiş olmakla beraber 

ölçme ve envanterin hazırlanması 1972 yılında Amerika’da Minnesota Üniversitesi tarafından yapılmış ve 

‘D.I.S.C Klasik ‘  olarak adlandırılmıştır.  

Ancak tarihçe M.Ö.370’lere kadar dayanmaktadır. Hippocrates kişilik özelliklerini 4 gruba 

ayırmıştır.  İyimser(Sanguine),  Melankolik(Melancholic), Choleric(Öfkeli) ve Phlegmatic(Sakin)    

olarak sınıfladığı kişilik tipleri DISC’in  de temelini de oluşturmaktsdır. Hippocrates’in  İyimser olarak 

belittiği kişilik DISC’te  Influence(İz bırakan)tipe, Melankolik kişiliği  Compliance(Cidddi)tipe, Öftekli 

kişilik Dominance(Daminant)tipe ve Sakin kişilik ise Steadiness (sadık) tiplerin karşılığı olarak 

değerlendirilebilir. 

D.I.S.C’ İngilizce ‘ Dominant’,  ‘Influence (Interaction)’,  ‘Steadyness’ ve ‘Compliance’ 

sözcüklerinin baş harflerinin kısaltılması ile elde edilen; Türkçede ise  ‘Dominant’, ‘İz 
Bırakan(Etkileyici)’,  ‘Sadık(istikrarlı)’, ‘Ciddi’  olarak ifade edilen kişinin öne çıkan davranış 

özelliklerinin modellemesi için kullanılan bir teoridir. (Powerhrm ‘Eğitim programı’ Türkiye) 

2.2 DISC’in Kişilerde Belirlediği Başlıca Özellikler: 

DISC kişilik envanteri temelde dört soruya yanıt verir niteliği taşımaktadır.  

1-Kilişiler sorunlara, hayata nasıl meydan okuyor? (Ne kadar ölçülü stresle mücadele edebiliyor 

mu, değişim,  zorluklar karşısında duruşu vs…) 

2-Diğer insanlara iletişimi hangi düzeyde?(Yeni insanlar arasında rahat iletişim kurabiliyor mu, 

yalnız olmayı mı seçiyor yoksa kendi arkadaş çevresinde mi olmayı tercih ediyor vs…) 

3-Bulunduğu ortamı nasıl saklıyor/koruyor?(Sakin,rahat, empatisi yüksek biri mi yoksa sabırsız 

yerinde duramayan bir kişi mi,bulunduğu ortamın değişmesine dirençli mi,gelişime ne kadar açık vs.. 

4-Kural ve prosedürlere karşı nasıl davranıyor?(Kuralcı prensip sahibi mi, çevresiyle olan uyumu 
nasıl, bağımsız bir karakteri mi var, farkındalığı yüksek mi, detaycı ve mükemmeliyetçi mi vs ) 

2.3 DISC kişilik Envanterin Etkin Kullanım Alanları: 

DISC Kişinin kendini tanıması ve kariyer haritasını belirlemede, meslek seçiminde, firmaların 

seçme ve değerlendirme süreçlerinde adayları daha yakından tanımasında, reorganizasyon içinde kişilerin 

doğru pozisyonlandırılmasında, takımların oluşturulmasında, çalışanların kariyer planlamasında, 

motivasyon ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kurum içi ve dışı iletişim geliştirilmesinde, ideal iş profili 

oluşturulmasında, yönetim modellerini oluşturmada, kurumun iş tanımlarının davranışsal özeliklerinin 

tespitinde satış ekiplerinin belirlenmesinde ve satış eğitimlerinde, koçluk ve mentörlük verilecek kişiyi 

tanımlamada aktif olarak kullanılmaktadır. 

2.4 DISC Kişilik Envanterin Uygulaması 

24 soruluk bu test, 4 seçenekli olup her soruda ‘ en az uyan’ ve ‘en çok uyan’ seçeneğin 

belirlenmesi esasına dayanır. Powerhrm Türkiye’de akdemisyenlerle yaptığı ortak çalışma ile DISC 
envanterine 4soru daha ilave edip geçerliliğini daha da hassalaştırmaya yönelik bir çalışmayı 

gerçekleştirmiş ve uygulamaya geçmiştir. Envanteri yanıtlamak yaklaşık 10 dk.lık bir süreyi almaktadır.  

DISC’e özel 24 soru stili, çapraz kontroller ve istatistiki normlardan yola çıkılarak hesaplanan 

tutarlılık katsayıları ile envanterin yanıltılması olasılığı çok düşüktür. Yanıtların tutarlılığı hesaplanırken 

3 aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Öncelikle kişinin ‘doğal karakter profili’ ile’ ortama 



254 
 

uyarlanmış karakter profili’ arasındaki farklar ele alınmaktadır.  Envanterde yer alan son  4 soru ile 

DISC’e verilen cevaplar arasındaki  korelasyona bakılmaktadır. Ve son olarak kişinin envanteri ne kadar 

sürede yanıtladığına da bakılarak sistem 0-100 arasında bir değerlendirme yapmaktadır.  

Buna göre yanıtların tutarlılığı %0-%49 arasında ise kişinin envanteri yanıltmaya çalışmış 

olabileceği veya kişinin gerçekten büyük bir stres altında olduğu düşünülür. Bu kişilere envanteri 

değerlendirmeden önce bir kez daha uygulanması uygun bir çözümdür. %50-%69 arsında tespit edilen 

değerde ise kişinin envanteri büyük bir ihtimalle içten yanıtladığı ancak düşük bir olasılıkla yanıltmaya 

çalışmış olabileceği de düşünülür. Bu nedenle mülakat esnasında kişinin özellikle ‘ortama uyarlanmış 

karakter profili’ndeki değişimlerin kişiye farklı sorular sorularak doğrulanmasının yapılması 

gerekmektedir.  %70-%100 arasındaki değerde envanter sonucu gönül rahatlığı ile okunup kişi ile ilgili 

değerlendirme yapılabilmektedir. 

DISC Kişilik Envanterinde yer alan mevcut sorulara iki karakter profiline ulaşılmaktadır. 

1- Doğal Karakter Profili: Kişinin kendini rahat hissettiği veya baskı altındaki ortamlarda 

ortaya çıkardığı uzun vadede değişmeyen karakterini ifade eder. 

2-  Ortama Uyarlanmış Karakter Profili: Kişinin bulunduğu ortama uyum sağlamak için 

bir maske olarak öne çıkardığı ve değişebilen karakter tipidir. 

 Özellikle bazı kişilerde bu iki profil birbirine çok benzerken bu durumda o kişiyi tanımak 

daha kolaylaşmaktadır. Bazı kişilerde ise bu iki profil arasında faktörler farklı noktalarda 

olabilmektedir. Eğer Ortama Uyarlanmış Karakter Profili, Doğal Karakter Profilinden farklı ise 

farklılıklar değerlendirilmeli ve görüşmede nedeninin anlaşılmasına çalışılmalıdır. Bu farklılık 

olumsuz algılanmamakla beraber nedeninin ortaya çıkarılması önemlidir. 

2.5 DISC Kişilik Envater  Faktörleri ve Değerlendirilmesi: 

DISC envanteri temelde dört faktörden oluşur. Her kişide bu faktörler farklı seviyelerde yer 

almaktadır. 

Dominat(D) : Sonuç odaklı, öncü, cesur, kararlı, gücü elinde tutmak ister. 

İz bırakan(I) : Motive edici, insan odaklı, eğlenceli, hayat doludur. İnsanlarla olmak ister. 

Sadık(S) : Tutarlı, planlamacı, yardımseverdir. Barış içinde yaşamak bulunduğu ortamı korumak 

ister 

Ciddi(C) : Analitik, detaycı, sistematiktir. Prensipleri ve kuralları doğrultusunda yaşamak ister.  

D’ye bakarak kişinin risk algılaması, ne kadar cesur ve hırslı olduğu, hayatla nasıl mücadele ettiği, 

I’ya bakarak kişinin diğer insanlarla nasıl iletişim kurduğu, yabancı ortamlarda nasıl davrandığı, 

nasıl takımlardan hoşlandığı, 

S’ye bakarak kişinin bulunduğu ortamı nasıl koruduğu, değişime ne kadar açık olduğu, empati ve 
toleransının ne kadar olduğu, 

C’ye bakarak kişinin ne kadar kuralcı yada bağımsız olduğu, işe olan yaklaşımı mükemmeliyetçi 

olup olmadığı anlaşılmaktadır. 

DISC’in  bu dört faktörleri 0-100 arasında bir skalada değer alır. Bu faktörleri 65in üzerinde değer 

alması o faktörün bireyin davranışlarında önemli etkisi olduğu anlamına gelir. 85’in üzerine çıkması 

durumunda ise o faktörün çok baskın konumda olduğunu belirtir. 35-65 arasındaki faktörler de kişinin 

davranış profilinde minör etki anlamını taşır. 35in altında kalan faktörler için o faktörün kişiye olan etkisi 

göz ardı edilmektedir. 50 seviyesi Türkiye’de yapılan norm çalışmasında Türkiye ortalamasını temsil 

etmektedir. DISC envanteri değerlendirilirken bu veri dikkate alınmaktadır. Örnek: D’nin 80 gibi bir 

değer alması durumunda, kişinin D faktörünün Türkiye’deki genel dağılıma göre çok daha yüksek olduğu 

sonucuna varılır. 

2.6 D.I.S.C. Kişilik Envanterin Kullanmanın Getirileri: 

Kişilerin kendini ve karşısındakini tanımasıyla kurum içi iletişimin gelişmesine ve doğru 

kullanılmasına katkıda bulunması, kişilerin özelliklerinin belirlenmesi kurum içinde doğru pozisyonlara 

yerleştirilmesi sağlanmakta böylece ideal iş tanımlamaları daha net ifade edilebilmekte, kişiler arasındaki 
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çatışmaların azaltılması, kişilerin motivasyonun artırılması ve tüm bunların bir sonucu olarak kurumun 

markasına ve değerlerine olan sahiplenme duygusunun geliştirilmesine önemli katkı getirmektedir. 

DISC envanterinin kolay uygulanabilirliği, kısa sürede cevaplanabilir olması, çapraz soru tekniği 

ile yanıtları tutarlılığını ortaya koyama niteliği ile kurumlar tarafından tercih edilir kişilik envanteri olama 

özelliğini korumaktadır. (Powerhrm ‘Eğitim programı’ Türkiye)  

2.7 D.I.S.C Envanter Değerlendirme 

Değerlendirme başıca 3 kategoride yorumlanmaktadır.  

1-Kişinin Doğal Karakter Profilini Belirleme 

2- Ortama Uyarlanmış Karakter Profili 

3- Değişken Karakter Özellikleri 

Her bir durum için kişiye ait verimlik, bağımsızlık, paylaşımcılık, farkındalık, detay odaklılık, 

cana yakınlık, karizma, sabır, tolerans, girişimcilik, mantıksallık gibi tüm özellikleri çok düşük, düşük, 

normal, yüksek ve çok yüksek olmak üzere değerlendirilmektedir.(Powerhrm ‘Eğitim programı’ Türkiye)  

Sonuç 

Her birey özgün bir kişilik yapısına sahiptir. Bireyin kişilik yapısı ile özellikleri onun özel 

yaşamını etkilediği kadar iş yaşamını da etkiler. Sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olan bireyler hem 

özel, hem de örgütsel yaşamlarında başarılı ve mutlu olabilmektedir. Mesleki açıdan bilgili olmak iş 

başarısı için yeterli sayılmamaktadır. Bilginin yanında bazı tavır, tutum ve davranışlara sahip olmak da 

gerekmektedir.  

Örgüt ortamında yönetici ile işgörenler arasında iyi insan, meslektaş ve ast-üst ilişkilerinin 

kurulabilmesi ve sürdürülebilmesi, örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi büyük ölçüde örgüt 

üyelerinin kişilik yapısı ve özellikleri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle kişilik özellikleri bilinen personel 

istihdamı örgütler için hayatı bir önem taşımaktadır. Kurumlarda personel seçme ve istihdam ölçütleri 

içerisinde kişilikle ilgili kriterlerin de yer alması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda kurumlarda 

hangi işgörenin, hangi bölümde, kimin emrinde, kimlerle çalışacağı belirlenirken kişilik uyumuna dikkat 

edilmelidir. Bu amaçla kurumlarda personel kişilik envanterleri geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Kurum 

içinde belirlenen pozisyonlara uygun personelin istihdamı ile  ‘ iş-kişi uyumu’ sağlanmış olacaktır. Bu 

uyum bireyin iş tatmini üzerindeki olumlu etkisi kişisel anlamda daha çok başarı ve mutlu örgüt üyesi 

olmayı da beraberinde getirecektir. Çalışan kendini gerçekleştirme ve mesleki gelişmede çok daha kolay 

motive olacaktır. Bu noktada kişi örgüt bütünleşmesi daha kolay gerçekleşecektir.  

İşgören-Örgüt Bütünleşmesinde Kişilik Faktörü toplumsal örgüte can veren, dinamizm kazandıran 

öğe olması nedeniyle örgüt içi ilişkiler açısından özel ve önemli bir konuma sahiptir. Tüm bu 

gerekçelerden ötürü işgörenin kişilik özellilerin kurum tarafından bilinmesi işletmeler için değerli bir 

veridir. Kişilik Özelliklerini belirleme mevcut kullanılan birçok uygulamadan farklı olarak D.I.S.C. 

Kişilik Envanterin çok kısa bir sürede yanıltabilir olması,  kişilik özellikleri birkaç parametrede tek bir 

seferde aynı anda değerlendirilmesi  ve elde edilen sonuçların yanılma yüzdesinin birçok kişilik belirleme 

aracına göre çok düşük seviyelerde olması nedeniyle kurumlar tarafından tercih sebebi olup yaygın 

kullanılmaktadır.    
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Özet 

Çağımızda bilgi, yetenek ve yaratıcılığın öne çıkmasıyla, örgütlerin artık tecrübeye dayalı klasik 

yönetici yaklaşımlarıyla yönetilmeleri ve bu tür yönetici tiplemeleriyle sorunlarını çözebilmeleri mümkün 

görünmemektedir. Çünkü yöneticileri bekleyen yeni görevler,  rollerinin de değişmesine yol açmış, bu 

değişim yönetici kimliğinin lider kavramıyla birlikte ele alınmasına neden olmuştur.  Örgüt içindeki 

değişim ve gelişimi takım ruhu ile bir bütün olarak görüp, onunla ilgili geleceğe yönelik stratejik kararlar 
alabilen yönetici liderler,  örgütsel gelişim çabaları içinde yer alacak, örgütlerindeki değişim hareketine 

öncülük edeceklerdir. Bu çalışmada çağdaş liderlik teorilerinden olan dönüşümcü ve etkileşimci yönetici 

liderlik tanımlanmakta; örgütteki liderlerin tutumlarının bu anlamda nasıl farklılaştığı, bu değişimin 

etkilerinin liderlere ve örgüte nasıl yansıdığı ifade edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma, dönüşümcü ve 

etkileşimci yönetici lider olan bir belediye başkanı örneği ile tamamlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: lider, yönetici, etkileşimci ve dönüşümcü lider 

Alan Kodu: F1 

THE INVESTIGATION OF THE TRANSFORMIST AND INTERACTIONIST 

LEADERSIP OF THE CONTEMPORARY LEADERSHIP THEORIES 

Abstract 

Knowledge, skills and creativity stand out in our age , based on the experience of organizations no 

longer be managed with conventional management approach and solve the problems tiple able to manage 

this kind is not possible . Because new tasks are waiting the managers, roles have led to the change , the 
change manager dealt with the concept of identity has led to the leader . Change and development within 

the organization as a whole saw with team spirit , which can make strategic decisions about her future 

leaders, managers , organizational development efforts will take place in the organization will lead to 

changes in the movement . In this study of contemporary leadership theories and manage 

transformational and transactional leadership , which is defined , in this sense, how the attitudes of 

leaders in organizations differ , the effects of these changes are reflected how leaders and organizations 

are trying to express . The study of transformational and transactional business leaders, examples of 

which are complemented by an example of the leader manager mayo 

Key words: leader, manager, transformational and transactional leader 

 

1. Giriş 

Gelişen ve değişen teknolojik bilgi çağında insan ilişkileri ve insan ilişkilerinin yönetimi konusu, 

liderlerin ve  yöneticilerin davranışlarını belirleyen temel unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. 

Ancak çağımızda farklılaşan insan ihtiyaçları ile, bu ihtiyaçları örgütün hedefleriyle bütünleştirebilmek 

eskiden olduğu kadar kolay değildir. Bunun için de örgütlerin başta yönetim anlayışlarını ve dolayısıyla 

yöneticilerin tutum, düşünce ve davranışlarını bu anlayışa uygun olarak değiştirmelerine gerek vardır. 

Örgütsel davranışın en önemli konularından olan liderlik birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu 

araştırmaların sonucunda çeşitli liderlik teorileri geliştirilmişir. Yöneticileri bekleyen yeni görevler, 

rollerinin değişmesine yol açmış, bu değişim, yönetici kimliğinin liderlik kavramıyla birlikte ele 

alınmasına neden olmuştur.  Örgüt içindeki değişim ve gelişimi takım ruhu ile bütünleştirip aynı vizyon 

ve hedef ile geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen lider yöneticiler gelişim ve değişim 

doğrultusunda, örgütlerini gelişen bir ivmeyle geleceğe taşıyacaklardır.  

mailto:tulson5@gmail.com
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Lider yöneticiler sorumluluk alabilen, örgütsel amaçlara güdülenmiş, amaçlar için kararlılıkla 

adım atabilen, sorunları akıllıca çözebilen, belirsizlik halinde bile girişimden çekinmeyen, aldığı 

kararların sonuçlarına katlanabilen, insan ilişkilerine duyarlı ve örgütsel hedeflere dayalı olarak örgüt ve 

bireylerin hedeflerini bütünleştirebilen karizmatik,  kriz ve stres yönetiminde başarılı, örgütte ya da grupta 

bulunan diğer bireyler arasındaki çatışmaları ve duyguları yönetebilen, vizyonu olan, bu vizyonu çalıştığı 

kişilerle paylaşabilen ve onların yüreklerine inanç, azim ve güven verebilen ve en önemlisi aynı hedefi 

gerçekleştirmeye kendini adamış yetenekli kişilerden oluşan bir takım oluşturabiliyorsa başarıya ulaşmak 

kolaylaşır.  Dolayısıyla insana yapılan yatırım, insana verilen önem örgütü hem koruyacak hem 

geliştirecektir. İşte lider yönetici bunun farkına varan ve gereğini yapan kişidir.  

2. Liderlikte Yeni Yaklaşımlar  

Post-endüstriyel, post-Fordizm veya postmodernite gibi başka kavramlarla da adlandırılan 
(Giddens, 1990:1) içinde bulunduğumuz bu çağda, örgütler etkinliklerini arttırmak amacıyla yeni yönetim 

anlayışlarına yönelmişlerdir. Sanayi sonrası toplumla ilişkili olan, Postmedern toplum, ileri teknoloji 

bilimsel bilgi, enformasyon ve teknolojideki gelişmeler sonucu hızlı değişim toplumu olmuştur. Bu 

nedenle teknoloji ve bilgi toplumsal örgütlenmenin temelini oluşturmuştur. Post modern çağın gereklerine 

uygun olarak, örgütlerin etkinliklerini arttırmak amacıyla pek çok yeni yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu 

yaklaşımların ortaya çıkmasında kuşkusuz değişen koşulların katkısı olduğu gibi, değişen insan 

anlayışının da katkısı olmuştur. Bu liderlik yaklaşımlarından Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik 

Yaklaşımı ve Dönüşümcü-Yenilikçi (Transformasyonel) Liderlik Yaklaşımı,  kısaca özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

2.1. Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik Yaklaşımı 

Yeni liderlik araştırmaları daha önce üzerinde fazla durulmayan liderliğin, lider ve izleyen 
arasında rol oynayan dinamikleri de içine almaya başlamıştır. Bu yeni araştırmaların başlaması ile 

özellikle davranışçı ekolün geliştirdiği ve daha çok verimlilik ve etkililiği artırıcı liderlik anlayışı 

“etkileşimci liderlik” (transcantional) olarak adlandırılmıştır. Etkileşimci liderliğin ana felsefesi; lider ve 

izleyen arasındaki karşılıklı alış verişe dayanmaktadır. Etkileşimci liderlikte olası destek içeren, izleyenler 

liderlerin vaatleri, ödülleri ve pekiştireçleri ile motive edilir veya negatif dönüt (negative feedback) 

disiplinel davranışlar ve azarlama gibi enstrümanlar ile düzeltilir. Etkileşimci lider özelliklerini şu şekilde 

özetlemek mümkündür. Etkileşimci liderlikte basit olarak, lider almak istediği bir şey için izleyicilerine 

istediklerini vermektedir. Aralarındaki ilişki karşılıklı bağımlılığı içermektedir. İzleyicileri için 

liderlerinin isteklerini yerine getirmek çok önemlidir. Bunun yanında liderlerde sık sık izleyicilerinin 

beklentilerini karşılamak durumundadır. Etkileşimci liderlik, liderin izleyicilerinin değişen 

gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayabildiğine bağlıdır. (Peggy vd., 1999:303) Dolayısıyla etkileşimci 
liderler, çalışanların geçmişten süregelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak veya iyileştirmek 

sureti ile iş yapma ve yaptırma yolunu seçerler. Bu yaklaşımı benimseyen liderler, yetkilerini çalışanları 

ödüllendirmeyi, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme biçiminde kullanırlar. Çalışanların 

yaratıcı ve yenilikçi yönleri ile çok az ilgilenirler. (Eren, 2001: 456-458) 

2.2. Dönüşümcü-Yenilikçi (Transformasyonel) Liderlik Yaklaşımı  

 Dönüşümcü liderlik anlayışına göre, lider izleyicilerin ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer 

yargılarını değiştiren, organizasyonları değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirerek üstün performansa 

ulaştıran kişidir. Örgütlerde değişimi ve yenilenmeyi gerçekleştiren kişiler dönüşümcü liderler olarak 

tanımlanmaktadırlar. (Koçel, 2001:483) Etkileşimci liderlik, geleneklere ve geçmişe bağlı, dönüşümcü 

liderlik ise geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönüktür. Dönüşümcü liderlikte, çalışanların yaratıcı 

ve yenilikçi yönleri üzerinde durulurken, etkileşimci liderlikte rutin faaliyetlerin daha etkin ve verimli 

yapılması hedeflenmektedir. (Eren, 2001:457) Dönüşümcü liderler örgütler için iyi olduğuna inandıkları 
şeyleri izleyenlerin de benimsemesini sağlamaktadırlar ve gelecek ile ilgili vizyonları bulunmaktadır 

Dönüşümcü lider, grup içindeki insanların birbirleriyle olan ilişkilerini geliştiren ve aralarındaki iletişimi 

arttırıp düzenleyen bir yapıya sahiptir. Dönüşümcü lider aynı zamanda, grubun ve organizasyonun 

kendini tanımlayabilmesi ve güven duygusunu arttırmasına önem vererek astları sadece var olma amacı 

gütmekten uzaklaştırarak, başarı ve gelişmeye doğru yönlendirir, yaratıcıklarının geliştirilmesini 

sağlayacak bir zemin oluştururlar.  

3. Lider, Yönetici ve Lider Yönetici Kavramları  

Her toplumun ve her yönetimin örgütün ortak hedeflere dayalı olarak yönetilmeye gereksinimi 

vardır. Yönetim örgütlerinde bir kişi ya da bir ekip, örgütün yönetimiyle ilgili vizyon ve misyon 
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oluşturur. Bu yönetici ya da yöneticiler örgüt adına amaç, politika ve ilke belirleyerek; yönetsel kararlar 

alır ve örgüt içinde birimler ve çalışanlar arasında uyum ve işbirliğini temin etmeye çalışırlar. Böylece 

örgütsel bir düzen kurulur. Bu nedenle yönetim örgütlerinde örgütün, amaç, politika ve ilkelerine uygun 

davranışlara sahip yönetici ve liderlere ihtiyaç duyulur. Günlük hayat ya da çalışma hayatında çoğu 

zaman, lider ve yönetici kavramları birbirine eş anlamlı iki ayrı ifade olarak kullanılmaktadır. Oysa lider 

ve yönetici kavramları arasında belirgin farklıklar bulunmaktadır. Öncelikle her yönetici lider 

özelliklerine sahip olmayabilir ya da lider olmak için yönetici olmak da gerekmez. Düşünülürse bazı 

durumlarda topluma liderlik eden kişilerin yönetici olmadıkları görülecektir. 

3.1. Lider ve Yönetici Kavramlarının Karşılaştırılması  

Günümüzde Liderlik ve yöneticilik arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması önemli 

bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Ergeneli (2006) liderlik ve yöneticilik 
arasındaki farkı liderlikte zorlayıcılığın olmamasıyla açıklamaktadır. Yöneticilikte güç resmi yollardan 

elde edilmekte oysa liderlikte sosyal etkileme süreci meydana gelmektedir. (Kırel, 1999: 185) Lider, 

yönetici ve takipçi kavramlarını birbirleriyle karşılaştırarak bu kavramlara açıklık getiren bir bakış açısına 

göre: Yöneticiler; kontrol ederler, tahmin yaparlar, kısa vadeli düşünürler, istikrar ve form ararlar, esnek 

değildirler, olgular ve yanıtlarla ilgilidirler. Takipçiler; Hem büyük resmi hem de küçük ayrıntıları 

görürler. Başka insanlarla birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler, karakterleri, bir kahraman olmadan da 

yola devam etmelerini sağlayacak sağlamlıktadır. Ahlaki ve psikolojik dengeleri, kişisel amaçları ve örgüt 

amaçlarını izlerken, birini diğerine tercih etmemelerini sağlar, ortak amaca ulaşmak için bir takım 

gayretine katılırlar. Liderler; hayal güçlerini kullanırlar, açıktırlar, sentez yaparlar, risk alırlar. Olaylara 

uzun vadeli bakarlar, inisiyatifle ilgilenirler, aktiftirler, keşif yapmakla ilgilenirler, alternatif ararlar, 

içerikle ilgilenirler, stratejiye karışırlar, deneyselcidirler, dinamiktirler ve tümevarımcıdırlar.  

Çağdaş yönetimlerde liderlik özellikleri, yöneticilerin en temel işlevlerinden biri olmak 

zorundadır. Ancak yönetim örgütlerinde zaman zaman lider özelliği olmayan yöneticiler de yönetim 

görevlerine getirilebilmektedirler. Öte yandan toplum içinde örneklerine bakıldığında, yönetici olmadığı 

halde, çok sayıda takipçiyi etkileyip onlara liderlik eden kişilere de rastlamak mümkündür. Lider ve 

yönetici kavramları birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte aralarında önemli farklar bulunur. Liderler 

sahip oldukları farklı özellikleriyle başkalarını etkileyen, hedeflere dayalı vizyon ve misyon oluşturabilen 

kişilerdir. Yöneticiler ise başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş, onlar adına belirlenmiş hedeflere 

dayalı olarak çaba gösteren, işleri planlayarak, uygulayan ve denetleyen kişilerdir. Yöneticilerin ödül ve 

cezaya dayalı yasal bir gücü vardır. (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1999: 81) Liderlik bir süreç iken, yöneticilik 

bir konumdur. Liderlik, anlaşılabilir öğrenilebilir, gözlenebilir bir beceriler ve uygulamalar dizisidir. 

(Kauses, 1999: 40) Bu kavramlar arasında farka dikkat çeken Erdoğan’a göre (1991: 332) lider grup 
üyelerince izlenen kişidir. Yöneticiler ise lider olmayabilir. Yöneticinin grup üyelerinin çoğunluğu 

tarafından benimsenmesi gerekmez. Lider ise grup üyelerinin çoğunluğu ya da tamamı tarafından izlenen, 

grup üyelerinin duygusal olarak kabul ettiği kişidir. Yönetici örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 

Liderin temel ilgi alanı ise izleyenlerin ihtiyacını karşılamaktır. Yönetici örgütsel amaçları 

gerçekleştiremediğinde başarısız olurken, lider izleyenlerin ihtiyaçlarını karşılayamadığında başarısız 

olur. Erdoğan’ın lider ve yönetici arasındaki farklara değindiği görüşler aşağıdaki tabloda  

Tablo . 1. Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar 

Lider  Yönetici  

Değişmeyle ilgilenir  Yapı korumayla ilgilenir  

Yönlendiricidir.  Yöneticidir.  

Konuşma metnini kendisi hazırlar.  Yazılan konuşma metnini kendisi okur.  

Moral otoriteye dayanır.  Bürokratik otoriteye dayanır.  

İzleyenlere mücadele ruhu aşılar.  Mutlu topluluğu korur.  

Vizyon sahibidir.  Liste ve bütçe sahibidir.  

Paylaşılmış amaca dayalı gücü vardır.  Ödül ve cezaya dayalı gücü vardır.  

Güdüler.  Denetler.  

İlham verir.  Düzenler  

Aydınlatır.  Eşgüdümler  

Kaynak: Erdoğan, 1991: 332. 

Yönetici kısaca ‘karar veren kişi’ olarak tanımlanabilir. (Aytürk, 2007:116) Diğer bir tanımla 

yönetici, ‘Bir örgütte en üst düzeyde çalışan sevk ve idarecidir. Başka bir değişle bir kuruluşun başında 
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bulunan emrinde personel çalıştıran, emir ve kumanda eden kişidir. Yani yönetici yönetme çalışmalarını 

yürüten kişidir.’ (Tortop, 1994: 213) Yönetici ve lider kavramlarının çok karıştırılmasının nedeni tanımın 

yapılamamış ve sınırlarının kesin olarak belirlenememiş olmasıdır. Günümüzde yaygın kanı güçlü 

liderlerin başarılı liderler olduğudur. Ancak her güçlü lider başarılı bir yönetici olarak 

nitelendirilemeyebilir. Aynı şekilde her başarılı yönetici, güçlü bir lider olmayabilir. Ancak bu ‘başarılı 

bir yönetici etkin ve güçlü bir lider olamaz’ demek anlamına gelmez. Warren Banes (1994: 102-110) 

liderlik ve yöneticilik arasındaki farkları şöyle açıklamaktadır. ‘Yöneticilik uygulamaya koymak, işleri 

yürütmek, yönetim sorumluluğunu üstlenmek demektir. Liderlik ise etkilemek, tutulacak yolu ve yönü 

seçmek, davranışları ve görüşleri yönlendirmektir. Yöneticiler işleri doğru yaparlar, liderler ise doğru 

işleri yaparlar.’ Zalesnik göre ise (1997: 67-78) ‘Yöneticiler işlerin nasıl yapıldığı ile ilgilenirken, 

liderlerse işlerin insana ne ifade ettiği ile ilgilenirler. Yöneticiler işi, strateji oluşturmak ve karar almak 
için etkileşen bir insanlar ve fikirler kombinasyonu içeren bir imkân verme süreci olarak görürler. 

Yöneticiler seçenekleri sınırlayacak biçimde davranırken liderler uzun süredir var olan sorunlara yeni 

yaklaşımlar geliştirecek ve yeni seçenekler için konu açacak biçimde ters yönde çalışırlar’ Lider ve 

yöneticilerin algılamalarında da birbirlerinden ayrıldıklarını belirten Zalesnik göre ‘Liderler işlerinde 

heyecan yaratırlar.’Lider; örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için insanları etkileyen, yönlendiren, 

örgüte eşgüdüm sağlayan kimsedir. Bir örgütte şu etkenler bulunur: (Mc Gregor, 1970: 130) Örgütün 

amaçları, yapısı ve görevleri, liderin kişisel özellikleri, personelin gereksinimleri, kişisel özellikleri ve 

davranışları, toplumsal, ekonomik ve siyasal çevre. 

Güner’e göre (2002: 10) liderler, liderlik yolunda, merkezlerine kişileri ve dinamik unsurları 

yerleştirirler. Grup ya da örgütte oluşturdukları yeni moral değerlerle takipçilerine verdikleri emirler 

karşısında onlarda özel bir istek ve amaç oluştururlar. Liderler için işleri zorunluluk ya da yük değildir. İş 
yerinde coşku oluştururlar, kendisi gibi çalışanların da risk almalarını, fırsatları yakalamalarını sağlar ve 

karşılığında ödüllendirirler. Yöneticiler yönetsel süreçle ilgili seçenekleri sınırlarken ve geçmişte 

yapılanları takip ederken liderler yeni yaklaşımlar getirirler. Takipçilerine gönderdikleri mesajlarla onları 

doğrudan sonuç alabilecek şekilde etkilerler. Liderlerin duygu dünyaları geniştir ve bu sayede örgütte 

bütünleştirici etki yaratabilirler. Yöneticiler ise; kişisel özelliklerini ortaya koyamadıkları için örgütün 

amaçlarını belirlerler. Mevkilerini korumak için günlük hedefler gerçekleştirmek eğilimindedirler ve risk 

almaktan kaçınırlar. Rutin işlerle yönetsel işlevini sürdürürler. Çalışanlarıyla ilişkileri, yönetimde karar 

süreçlerine katılmaları ve olaylarda aldıkları rollere göre geliştirirler. Gerek ödüllendirme gerek 

cezalandırma yöneticinin başvurduğu bir yöntemdir. Böylece saygı ve korkuyu birlikte işleyip yönetimini 

sürdürebilirler. Astlarıyla ilişkileri dolaylı olup onları emirleri uygulamaya kendilerine itaate zorlarlar, 

emir komuta zincirini örgüte yerleştirmiştir. Diğer yandan lider; eğilip birine yardım edemeyecek kadar 
büyük değildir. Kurallara uymayacak, yasalara boyun eğmeyecek kadar korkusuz değildir, becerilerini 

başkalarıyla paylaşamayacak kadar bilmiş değildir. Kaybetmenin ne gibi duygular getireceğini unutacak 

kadar kazanacak değildir. Lider; ‘birlikte olağanüstü işler başarabiliriz’ diyen kişidir. Liderlerin ve lider 

yöneticilerin genel nitelikleri ve özellikleri şöyle sıralanabilir: Karizmatik olmak, vizyon ve misyon sahibi 

olmak, güçlü olmak, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olmak, hırslı ve heyecanlı olmak, etkili iletişim 

kurmak, üstün bir kişilik sahibi olmak; olgun ve dürüst olmak, pozitif olmak, inançlı olmak, azimli ve çok 

çalışkan olmak, başarılı ve olumlu bir imajı olmak, etkili konuşma yapmak ve iyi bir hatip olmak, güven 

duymak ve güvenilir olmak, genel kültür sahibi olmak, cesur, dayanaklı, sağlıklı, sabırlı ve soğukkanlı 

olmak, kararlı ve tutarlı olmak, alçak gönüllü ve hoşgörülü olmak, ciddi, samimi, açık sözlü ve güler 

yüzlü olmak, hataları tekrarlamamak ve tecrübelerden ders almak, zamanı iyi kullanmak, özel yaşamı 

düzenli ve düzeyli olmak.  

Benzer bir görüşe göre de liderlik örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için, örgüt personelinin 
gereksinimlerini, personelin diğer bireyler, gruplar ve çevre ile aralarındaki ilişkileri düzenleyen, 

çalışanlar ve bölümler arasında iletişim, etkileşim ve eşgüdümü sağlayan bir süreçtir. Etkin bir liderlikte 

bulunması gereken üç unsur vardır; zekâ, eğitim ve deneyim. Liderlerin örgütte ilişkiler ve ilişkileri 

düzenlemek bakımından ise iki misyonu vardır: bunlardan biri yeni gruplar oluşturmak, diğeri kişiler 

arasındaki karşıtlıklar nedeniyle mevcut grupların parçalanmasını önlemek. Liderlik ve yöneticilik 

arasındaki farkı, yöneltme ve planlama fonksiyonlarının yerine getirilmesinde görmek mümkündür. Her 

iki kavram birbirlerinden farklı olmasına rağmen yöneticilerin çoğu bu kavramları birbirine karıştırır. 

Planlama yönetsel bir fonksiyondur. Yapısında tümden gelim yöntemi görülür ve değişim için değil 

sadece düzenli olarak sonuçlar üretmek için oluşturulmuştur. Planlamanın aksine yöneltmenin yapısında 

tümevarım yöntemine uygun bir süreç görebiliriz. Yöneltme işlevinde plan üretilmez yeni stratejiler 

bulunur ve yeni ufuklar keşfedilir. Yönetici ve lider arasında motivasyona bakışları açısından farklılık 
vardır. Yöneticiler hedefe ulaşmak için çalışanları denetim altında tutarlar, denetim gücüyle hedefe 
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motive ederler. Etkin liderlerin ise çalışanların motivasyonunda sahip oldukları güç ya da yetenek 

vizyonlarıdır. Şöyle ki; lider vizyonu çalışanlara anlatır, vizyonu benimsetir, vizyon hakkında görüşlerini 

alarak çalışanlara yönetsel sürece dahil edildikleri hissi verilerek kendi kendilerini kontrol etmelerini 

sağlar. Etkin liderin motivasyonda uyguladığı diğer bir yöntem ise iş yerinde çalışanların kendilerini 

geliştirmek ve profesyonelleşmek için sarf ettiği çabaları desteklemektir. (Ekici, 2005: 7)Yönetimin bazı 

prensipleri vardır. Bunlar; iş bölümü, sorumluluk, yetki, delege etme, kumanda birliği, kontrol alanı, yetki 

aktarımı gibi. Bu prensipler yöneticide beceri olarak ortaya çıkar. Buna göre lider yöneticilerin becerileri 

şu şekilde sıralanabilir: Planlama becerisi, örgütleme becerisi, yönlendirme becerisi, iyileştirme becerisi, 

performans hakkında bilgilendirme, delege etme sanatı, haberleşme ağı sanatı, en iyi çalışanları seçmek 

ve elde tutmak, performans sorunlarının giderilmesi, kendini ifade etme ve hayır diyebilme, çatışma 

yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve liderin kendi kariyerini geliştirmesi. (Thompson, 2002: 10) 
Örgütsel ve yönetimsel liderlik ise, yöneticinin, aynı zamanda doğuştan gelen özellikler olan liderlik gücü 

ve yeteneği ile astlarını etkili ve verimli bir şekilde çalıştırabilme, çalışanların duygularını yönetebilme 

yeteneğidir. (Peker ve Aytürk, 2000: 47) Yönetsel süreçte yönetim karmaşıklıkla, lider değişimle meşgul 

olur. Bunun nedenlerinden biri çalışma hayatındaki hızlı değişim ve iş dünyasında yaşanan rekabettir. 

Globalleşme ve beraberinde getirdiği hızla gelişen ve değişen teknoloji bu meşguliyetin önemini 

arttırmaktadır. Aşağıda yönetsel süreçte lider ve yönetici kavramları karşılaştırılmaya çalışılacaktır. 

Tablo. 2. Lider ve Yönetici Kavramlarının Karşılaştırılması  

LİDERLİK VE LİDER  YÖNETİM VE YÖNETİCİ  

1. Liderlik, toplumun her kesiminde rastlandığı için 
geniş bir kavramdır.  

1. Yönetim, belli amaçları gerçekleştiren örgütlere özgü 
olduğu için daha dar bir kavramdır.  

2. Liderlik, izleyenlerin ruhsal sınırlarının ötesinde, 
bağlılığını sağlamaya yöneliktir.  

2. Yönetim, iş görenlerin ruhsal sınırları içinde 
bağlılığını sağlamaya yöneliktir.  

3. Liderlik, izleyenlerin lidere verdiği erki, liderin 
onları etkilemek için kullanmasıdır.  

3. Yönetim, yöneticinin atanma yoluyla elde ettiği 
kayraları ve hakları kullanmasıdır.  

4. Liderlik, gereksinmelerini karşılamak için 
izleyenlerin yeterliklerini eyleme dönüştürülmelidir.  

4. Yönetim, saptanmış amaçları gerçekleştirmek için 
işgörenlere biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır.  

5. Liderliğin niteliği, izleyenlerin olgunluk düzeylerine 
ve geliştirdikleri değer ve düzgülere göre değişir.  

5. Yönetimin niteliği, üst yöneticinin ve onu izlemek 
zorunda olan yöneticilerin yönetim biçimine göre 
değişir.  

6. Liderlik, izleyenlere alışılmışın ötesinde ve üstünde 
bir etkiyi içerir.  

6. Yönetim, işgörenlere çoğunlukla, tek- düze ve 
alışılmış etkiyi gerektirir.  

7. Liderliğin sürdürülebilmesi için, liderin etkililiğini 
sürdürmesi gerekir.  

7. Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı sayılmak 
yeterlidir.  

8. Lider, yönetici olmayabilir.  8. Yönetici, lider olmayabilir.  

9. Lider, kişisel erkini kullanır.  9. Yönetici yasal erkini kullanır.  

10. Lider, izleyenlerin ortalama etkisinden daha çoğunu 
onlara yapıp bağlılıklarını sağlayarak başa geçmiştir.  

10. Yönetici, müteşebbis ya da yönetsel erkçe 
atanmıştır.  

Kaynak.Başaran, 1998:87 

Liderlik ve yöneticilik, yapısal farklılık gösterse de birbirini bütünleyen düşünce ve eylemleri 

içermektedir. Günümüz örgütlerinde başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu bütünlüğü göz ardı 

etmemeleri gerekmektedir. Dünyada yaşanan ve yaşanması beklenen değişimler o kadar hızlı ve kapsamlı 

gerçekleşmektedir ki örgütün varlığını sürdürebilmesi için benimsenmesi gereken yönetim anlayışı; 

yaratıcılık, yönlendiricilik, etkileyicilik, motivasyon, kendini yenileyebilme gibi liderlik süreçlerine sahip 

dinamik bir yapılanmadır. (Erçetin, 1998: 13) Bu yapılanmada karşımıza çıkan olgu lider ve yönetici 

kavramının bütünleştiren lider yönetici kavramıdır. 

3.2. Lider, Yönetici ve Lider Yönetici Ayrımı  

21. yüzyılın başlarından itibaren başlayan dünyadaki baş döndürücü değişme ve gelişmeler 
sadece tek bir alanda kalmayıp tüm sistemleri etkilemeye devam etmektedir. Bilgi çağı ya da bilgi 

toplumu aşamasına geçiş sürecinde önem kazanan teknolojik gelişmeler organizasyonların yapısını, 

yönetim anlayışlarını, kullanılan teknolojileri etkilemiştir. Hızlı değişimlerin sonucu olarak bilginin 

kaynak olarak ön plana çıkması ile ve bu kaynağı işleme ve yönetmede kullanılan teknolojideki 

gelişmeler neticesinde ‘sanayi ötesi toplum’ ya da ‘bilgi toplumu’ aşamasına gelinmiş (yönetimde insan 

olgusu önem kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde bilginin rekabet ortamında stratejik bir unsur 

olduğunun kabul edilmesi, insana ve insanın sahip olduğu niteliklere bakış açısını değiştirmiş, yeterince 

motive edilmiş ve yetenekleri ortaya çıkartılmış insanın, her alandaki başarılarda en önemli etkenlerden 
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birisi olduğu kabul görmüştür. (Erkuş, 2006: 77) Bilgi toplumuna geçiş sürecinin meydana getirdiği 

yoğun değişmeler insanı olduğu kadar insanın işe ve çalışma hayatına bakış açısını değiştirmiştir. Bilgi 

toplumu süreci, bilgiye sahip olabilme yeteneği bakımından insan faktörünün ön plana çıkmasına neden 

olmuş ve entelektüel sermaye örgütlerde en önemli üretim faktörü olarak iş görmeye başlamıştır. 

Günümüzde liderler ve yöneticiler, klasik yöneticilere göre farklı nitelik ve özelliklere sahiptir. Bu 

nedenle yönetim örgütlerinde liderden söz edilirken, çoğu kez lider yönetici özelliklerinden söz edildiği 

anlaşılmaktadır. Her ne kadar lider, yöneticilik kavramları birbirini bütünleyen ve birbirini çağrıştıran 

kavramlar olsa da düşünceyi eyleme dönüştürme sürecinde, birbirinden farklılıklar göstermektedir. 

Özellikle lider yöneticilik her iki kavramı da içine alan ancak, öğrenilmiş bilgi ve beceriyi gerektiren, 

bilimsel ve sanatsal boyutu olan bir kavramdır. Bilgi çağında insan ilişkileri ve insan ilişkilerinin 

yönetimi konusu etkili lider yönetici davranışlarını belirleyen temel unsurlardan birisi olarak kabul 
edilmektedir. Bu çağda farklılaşan insan ihtiyaçlarını uzlaştırabilmek, bu ihtiyaçları örgütün hedefleriyle 

bütünleştirebilmek eskiden olduğu kadar kolay değildir. Bilgi, yetenek ve yaratıcılığın öne çıktığı bu 

çağda yönetim örgütlerinin artık tecrübeye dayalı yönetilmeleri ya da yönetimlerin klasikleşmiş yönetici 

davranış tiplemeleriyle sorunlarını çözebilmeleri mümkün görünmemektedir. Bu nedenle lider 

yöneticilerin, sahip oldukları bilgi ve becerilerle, yönetimsel eylemlerde yöneticilerden ya da liderlerden 

farklı tutumlar sergilemeleri beklenir. Aşağıda lider, yönetici ve lider-yöneticilerin yönetsel süreçteki 

tutumları karşılaştırılacaktır. 

4. Lider Yöneticilerin Becerileri, İşlevleri ve Görevleri 

Günümüz yönetim anlayışına göre yönetme fonksiyonu liderliği gerektirir. Yani liderlik, bir 

yöneticinin hem faaliyetleri ve hem de davranışlarına yansımalıdır. Çünkü faaliyet ve davranışlar ile 

bunların nasıl açıklandığı ve nasıl ölçüldüğü yöneticinin stilini oluşturmaktadır. Örgütlerde insan 
kaynağını yönlendirmede ve örgüt hedefleri bağlamında hareket ettirebilmede liderlerin rolünü belirleyen, 

unsur genellikle onun davranış şeklidir. (Eren, 2001: 431) Yönetim örgütlerinde yöneticilerin sahip 

oldukları liderlik becerilerini davranışa dönüştürebilmeleri çok önemlidir. Çünkü örgütün etkinlik ve 

verimliliği liderin etkinliği ile doğru orantılıdır. Buna göre üst düzey yöneticilerde olması gereken liderlik 

becerileri; yaratıcılık, yenilik, hizmet sunumunda motivasyon sağlamak hususlarında değişime liderlik 

yapabilmek, çatışma yönetimi, takım yapılanması hususlarında kişilere liderlik yapabilmek, sorumluluk 

ve müşteri hizmetleri hususlarında sonuçları esas alabilmek, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, 

teknoloji yönetimi hususlarında pratik zekâyı kullanabilmek, kişiler arası ilişkilerde, ortaklık kurmada, 

politik pratiklikte ne yapacağını bilebilmek ve iletişime açık olabilmek olarak belirtilebilir. Bunların 

yanında liderler, rol oynamaya dönük temel motivasyonlara sahip olmalı, sorumluluk alma hususunda 

diğerlerini de ikna edebilmeli ve farklılık yaratabilmelidirler. 

Örgütsel liderin, görev davranışı ile ilişki davranışının dengeli olması zorunludur. Örgütün bir 

yönetmenden beklediği, genellikle şunlardır: (Başaran, 1998: 92) 1. Örgütsel amaçlarını iyi algılamak ve 

benimsemek, 2. Örgütsel amaçları görevlere paylaştırarak etkin bir yapı oluşturmak, 3. Örgütün her 

işlevinin planlanan düzeyde yapılmasını sağlamak, 4. Örgütün karşılaştığı sorunlar için yönetim sürecini 

iyi işletmek. Lider yönetici için; örgütte insanın mevkii, statüsü, rütbesi, kadrosu, unvanı, görevi, yetkisi 

ne olursa olsun, önce onun insan olduğu önemli olmalıdır. Personelin, mal veya hizmet alan vatandaşın 

yaşam kalitesi, tatmini ve memnuniyeti önemli olmalıdır. Ayrıca lider yönetici için işyerinde çalışanların 

sağlığı, huzuru, mutluluğu ve yaşamlarının anlamı önemli olmalıdır. (Peker, Aytürk, 2000: 66) Lider 

yöneticilerin en önemli işlevi ve görevi güçlü bir vizyona sahip olmaktır. Geleceği görmek, lider 

yöneticinin sorumluluğudur. Bir lider yönetici vizyonu ve değerleri, insanları hareketlendirmede, değişim 

ve gelişmeyi kolaylaştırmada, örgütüne bir gelecek yaratmada kullanmalıdır. Örgüt ne durumda olursa 

olsun, o geleceğe odaklanmalı ve iyimserliğin damgasını taşıyan olumlu, yaratıcı bir kültürü beslemelidir. 
Ayrıca lider yönetici başkalarını benzer davranışlara yüreklendirmeli, onların bugününün ötesine 

bakmasını ve yeni örgütün oluşturulmasına katılmasını sağlamalıdır.Liderlik ve yöneticilik, yapısal 

farklılık gösterse de birbirinden farklı ama birbirini bütünleyen düşünce ve eylemleri içermektedir. 

Günümüz örgütlerinde başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu bütünlüğü göz ardı etmemeleri 

gerekmektedir. Dünyada yaşanan ve yaşanması beklenen değişimler o kadar hızlı ve kapsamlı 

gerçekleşmektedir ki örgütün varlığını sürdürebilmesi için benimsenmesi gereken yönetim anlayışı; 

yaratıcılık, yönlendiricilik, etkileyicilik, motivasyon, kendini yenileyebilme gibi liderlik süreçlerine sahip 

dinamik bir yapılanmadır. (Erçetin, 1998: 13) Bu yapılanmada karşımıza çıkan olgu lider  ve yönetici 

kavramının bütünleştiren lider yönetici kavramıdır. 
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5. Sonuç 

Devamlı  olarak değişen dünya’da teknolojik gelişmelerin yanında, yönetim alanında düşünce ve 

zihniyet olarak da değişim yaşanmaktadır. Kendini bilgi ,beceri ve teknoloji alanında yenileyemeyen 

örgütler ilerleme kaydedemezler. Bu yüzden örgüt için en önemli kaynak insan kaynağı haline gelmiştir. 

Çalışanı eğitecek, motive edecek, sorunları çözecek, yeni projeler üretecek onları hayata gecirecek, aldığı 

kararların arkasında duracak ve doğru kararlar alacak lider yöneticiler örgüt için en önemli değer olarak, 

yollarına azim, heyecan ve çoşkuyla devam edeceklerdir. 

Türkiye’den Bir Lider Yönetici Örneği 

Bu çalışmada,etkileşimci ve dönüşümcü lider yönetici, olarak örnek verilen kişi, Prof. Dr.Yılmaz 

Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir’de doğdu. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi’nin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, 

yazarlık, karikatüristlik, ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşlarıyla birlikte kan bankasına kan 

satarak elde ettikleri sermaye ile Oda ve Belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. 1966 yılında Doktor, 

1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl Akademi Başkan Yardımcılığına getirildi. 1973 yılında Profesör 
ünvanını aldı. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1971’de 

İletişim Teknolojisinin Eğitim ve Öğretim sisteminde kullanılmasına ilişkin çalışmaları başlattı. 1973 

yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla ‘‘Türkiye için Açıköğretim Modeli’’ adlı projeyi hazırladı. 

1982 yılında Cumhurbaşkanı tarafından EskişehirAnadolu Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. 1987 

yılında rektörlük görevine yeniden atandı. 1992 yılında üçüncü kez atandı fakat YÖK Kanunu’na ilave 

edilen ‘‘İki dönemden daha fazla rektörlük yapılamaz’’ hükmü nedeniyle rektörlük görevi sona erdirildi. 

1985- 1993 yılları arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Başkanlığı görevinde bulundu. 1993 yılından sonra Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı 

Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüleri Müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı ve tüm Türkiye’de ‘‘Eğitim Parkları’’ ve ‘‘Semt 

Eğitim Birimleri’’ nin kuruluş çalışmalarını sürdürdü. Anadolu Üniversitesinde Yönetici olarak 
bulunduğu dönemde, 3’ü Eskişehir’de, 4’ü Kütahya, Afyon, Bilecik, Bolvadin’de olmak üzere toplam 7 

Yüksek Öğretim Kampusü kurdu.  

 1999 seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Aynı yıl Avrupa Komisyonu 

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi, 2004 yılına kadar bu 

görevi sürdürdü. Porsuk Çayı’nın sulama kanallarının ıslahı ile içinde botlarla ulaşımın başlatılması, kent 

içi ulaşımında hafif raylı sistemin kurulması, Tarihi Odunpazarı Evlerinin yeniden düzenlenmesi ve 

restorasyonu, Kalabak İçme Suyunun 45 km’lik isale hattı ve depolarının modernize edilip, şişeleme 

fabrikası kurularak yurtiçi ve yurtdışı satışı, büyük park ve kent parklarının yapılıp, şehrin heykellerle 

donatılması, çeşitli konularda mal ve hizmet üretimi yapan Belediye Şirketlerinin, kadınlar ve çocuklar 

için beceri kursları veren eğitim merkezlerinin kurulması gibi hizmetleri başlattı.  

 Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, heykel sanatı ile uğraşmaktadır ve Türkiye’de ‘‘Balmumu Mumya 

Heykel’’ yapımında tek isimdir. Anıtkabir Müzesi’nde sergilenen Atatürk mumya heykeli, II. TBMM 
binasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi’ndeki ‘’17 yaşında Atatürk’’ 

mumyası onun imzasını taşımaktadır. Gaziantep Vilayet Binası önündeki bronz Atatürk heykeli, 

Atatürk’ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir’in 100 köyüne hediye ettiği büstler 

ve Mihalıççık, Mahmudiye, Seyitgazi ilçeleri ve Gemlik’in Karacaali ve Kapaklı köylerindeki Atatürk 

heykelleri eserleri arasındadır.  

Kendisine yöneltilen “lider ve yönetici olarak şu ana kadarki vizyonunuz ne olmuştur” sorusuna 

“biz yapamayız” ve “Türkiye’de bunu başaramayız” gibi iddiaların geçersizliğini göstermek için 

vizyonumu hep statükoyu yıkabilmek adına oluşturdum”, şeklinde olup “Eskişehir’i Türkiye’nin en hızlı 

gelişen şehirleri arasında görmek” ise başkanlığı süresince ana vizyonu olmuştur. Lider olarak şimdiye 

kadar çalıştığınız kurumlarda hangi stratejik hedefleri gerçekleştirdiniz sorusuna ise “bunları saymaya 

yetişemem herhalde fakat özetleyecek olursam, taşrada çağdaş bir üniversitenin olabileceğini ve bir şehrin 
yeniden ayakları üzerinde kalkabileceğini gösterip, Türkiye’nin üniversitelerine ve şehirlerine model 

olma hedeflerini söyleyebilirim” cevabı verilmiştir. Marşap’a (2009: 65) göre stratejik liderlik vizyonu, 

yenileşim ve buluşumculuk alanında yepyeni başarılarla dolu albümler istemektedir. Büyükerşen’in 

özgeçmişini okuduğumuzda birçok yeniliğe imza attığını görmekteyiz. Bundan dolayı da lider 

yöneticiliğin özelliklerini taşıdığı belirtilebilir. Büyükerşen’ in farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını 
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benimseyebildiğini ise örneklerle açıklamamız mümkün  olacaktır. Bir projenin gerçekleşmesinde 

aşamaları ayrıntılı olarak incelediğinden ve önerileriyle takıma yol gösteren bir kişi olduğundan takım 

lideri olarak değerlendirilebilir. (Gözlem: Porsuk Çayı’nın ıslah çalışmalarında her gün aynı saatte 

gelerek ekibi toplayıp onlarla bir saate yakın  görüşmesi). Mevcut sistemlere bağlılığının yüksek olması 

ve mevcut sistemler ile kurumu, yapılan çalışmaları ileriye taşıma isteği, kurumda var olan gelenekleri 

sürdürme eğilimi ise transaksiyonel lider olarak değerlendirme yapabilmemize de olanak sağlamaktadır. 

Görevler belli prosedürlere göre yerine getirildiğinden ve yeni fikirleri gerçekleştirmek için proje ekipleri 

oluşturulurken bu ekiplerde kimlerin yer alacağı bir üst tarafından belirlenerek başkana onaylatıldığı için 

tam serbesti tanıyan liderlik özelliklerini görmekteyiz. Hem liderin hem de takipçilerinin ortak amaç ve 

güdülerini vurgulayan ilişkisel liderlik özelliklerinin taşındığı kanıtı ise üç dönem belediye başkanlığı 

seçimlerinde (genel seçimlerde oy oranının çok düşük olduğu bir partiden aday olmuştur) Eskişehir 
halkının neredeyse yarısının desteğini almasıdır ve bu da takipçileriyle ortak amaç ve güdülerinin 

olduğunu belirtmektedir. (Gözlem: yardımcılarıyla Eskişehir sokaklarında dolaşarak halkın isteklerini 

dinlemesi ve onlarla iç içe olduğunda kendisini mutlu hissetmesi) Eğitime adadığı bir geçmişi olması 

liderlikte de eğitime önem vermesini birlikte getirmiş ve kültür, sanat ve bilim etkinlikleriyle Eskişehir 

halkını bir araya getirmesi, kadınlar ve çocuklar için beceri kursları veren eğitim merkezleri kurması, 

eğitimin insan hayatındaki öneminin bilincinde olmasıyla diğer liderlik tarzlarıyla her zaman eğitici 

liderliği bütünleştirdiğini de bize göstermektedir. 
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Özet 

Günümüzdeki teknolojik ilerlemeler ve hizmet ekonomisinin giderek önem kazanması ara eleman 

olarak nitelendirilen kalifiye personel gereksinimini arttırmıştır. Nitelik ve iş alanları ne olursa olsun ara 

elemanlar bütün organizasyonların vazgeçilmez bir parçasıdır. Organizasyonların verimliliği, üretkenliği 

ve devamlılığı görevlerin etkin bir biçimde yürütülmesiyle mümkündür. Bu anlamda ara elemanların 

yönetsel ve örgütsel alanda eğitimli olmaları gerekmektedir. Gelişen teknolojiye iletişim ve yönetim 

metotlarındaki gelişime ayak uyduran, iyi iletişim becerileriyle donatılmış, uyumlu takım çalışması 

yapabilen, problem çözme ve karar alma yeteneği olan ve sorumluluk taşıyabilen personelin 

yetiştirilmesinde üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının önemi göz ardı 

edilemez. Bu niteliklerin tümünün okuldaki teorik derslerde kazandırılması ise hemen hemen imkânsızdır. 

Staj eğitiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Ders programlarının önemli bir parçası olan staj 

faaliyetlerinin öğrencinin gerçek iş yaşamını tanıması, okulda öğrendiği teorik bilgileri gerçek yaşamda 

uygulaması, gerekli beceri ve deneyimleri kazanması sonuç olarak geleceğe daha güvenle bakması 
açısından önemi büyüktür. 

Bu araştırma ile yukarıdaki bilgiler ışığında meslek yüksekokullarında kayıtlı olup yaz stajlarını 

tamamlamış öğrencilere anket uygulaması yapılarak staj faaliyetlerinin öneminin vurgulanması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Staj Eğitimi 

Alan Kodu: F1 

 

THE IMPORTANCE OF THE INTERNSHIP TRAINING AT ASSOCIATE 

DEGREE PROGRAMS: EXAMPLE OF KÜTAHYA VOCATIONAL SCHOOL 

OF SOCIAL SCIENCES, DUMLUPINAR UNIVERSITY 

Abstract 

Today's technological advances and the increasing importance of the service economy have 

increased the need for qualified staff who described as the intermediate member. Whatever the 

intermediate members who have different qualities and business fields are indispensable parts of the 

whole organizations. The efficiency, productivity and continuity of the organizations are possible by 

carrying out the tasks effectively. 

In this sense, the intermediate members must be trained in managerial and organizational 

fields.The importance of the vocational schools that operate within the universities for the training of the 
personnel, who keeps up with the developing technology, the development of the communication and 

management methods, equipped with good communication skills, a compatible team work can be done, 

problem-solving and decision-making competence and responsibility that can carry, can not be ignored. 

To gain all of these qualities in the therotical lessons in school is almost impossible. The importance of 

the internship education is emerging at this point. The internship activities that an important part of the 
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curriculum is of great importance for students to recognize real business life, to apply the theoretical 

knowledge learned at school in real-life, to gain the necessary skills and experience, as a result to look to 

the future with more confidence. 

With this research in the light of the above information, to emphasize the importance of internship 

activities is aimed by carrying out the survey to the students who have completed their summer internship 

applications and are registered in the vocational schools. 

Key words: Kutahya Vocational School of Social Sciences, Internship Training 

1. Giriş  

Eğitimden beklenen, ileri teknolojiye uyum sağlayabilecek, karşılaştığı problemleri çözme 
yeteneği olan, iyi iletişim becerileriyle donatılmış, grup ve ekip çalışmalarına katılabilecek, mal ve hizmet 

kalitesini geliştirmek amacıyla sorumluluk taşıyabilen, iletişim ve yönetim metotlarındaki değişime ve 

hızlı gelişmelere kolaylıkla ayak uydurabilecek, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kişisel yönlerden 

dengeli bir biçimde gelişmiş elemanlar yetiştirilmesidir. Okulların müfredat programlarındaki çeşitli 

dersler aracılığıyla öğrenciler mezuniyet sonrası iş yaşamlarında gerekecek bilgi ve becerilerle 

donatılmaktadırlar.  

Müfredat programının önemli bir parçası olan staj ise iş piyasasında gereksinim duyulan türdeki 

elemanların işletmelerle işbirliği yapılarak yetiştirilmesi amacına dayanmaktadır. Gerçek iş yaşamının 

tanınması, okulda öğrenilen teorik bilgilerin gerçek yaşamda uygulanması, okuldaki derslerde tam olarak 

öğretilemeyen iş yaşamıyla ilgili bazı becerilerin kazandırılması ve öğrencinin iş deneyimi kazanması 

açısından stajın önemi büyüktür. Çalışmamızın önce staj ve stajın öneminde bahsedilecektir. Daha sonra 
uygulanan anket sonucunda elde edilen bulguların analizi yapılacaktır. Son olarak bulgulara dayanarak 

varılan sonuçlar ve bunlarla ilgili öneriler sıralanacaktır. 

2. Meslek Eğitiminde Staj  

2.1. Staj Kavram 

Staj kavramına geçmeden önce ilk olarak meslek eğitiminin tanımlanması gereklidir. Başlangıçta 

anlamı el becerisi ile sınırlandırılmış olan mesleki eğitim, günümüzde bireyin tüm yönleri ile gelişimini 

esas almaktadır. Bugün mesleki eğitim, toplumda çevresi ile etkileşimde bulunan birey için belirli bir 

meslek alanına ilişkin bilgi, beceri ve pratik uygulama yetenekleri kazandıran, bireyi zihinsel, fiziksel, 

duygusal, sosyal, ekonomik ve kişilik yönlerinden geliştiren bir eğitim süreci olarak düşünülmektedir. 

Mesleki eğitimin temel amacı bireyin teorik ve uygulamalı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştireceği 

öğrenme ortamlarını sağlamaktır. Mesleki eğitim kurumlarının bu amaca yönelik olarak örgütlenmeleri, 

bu anlamda staj faaliyetlerini önemini göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapmaları 
gerekmektedir (Alkan, vd.; 2011: 16).   

Staj (Fransızca: stage), herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme 

dönemi ve bu kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak 

geçirdiği dönemdir (Kundak,www.tr,wikipedia.org). 

Stajlar, derslerde öğrendiğiniz konuların pratikte nasıl uygulandığını görmeniz ve çalışma hayatına 

uyum sağlamanız açısından son derece önemli ve ciddiye alınması gereken eğitim ve çalışma süreçleridir 

(www.bayar.edu.tr). 

22.05.2002 tarihli   ve  24762 sayılı Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkındaki 

yönetmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve 
atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki 

sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır 

(www.yok.gov.tr). 

Kariyer planlamasının da ilk durağı olan staj dönemi; kariyer yapmak için seçilen sektörü tanıma 

olanağı vermektedir (kariyer.trakya.edu.tr). 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meslek
http://www./
http://www.yok.gov.tr/
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2.2. Stajın Önemi 

Staj, öğrencilerin, eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgileri veya laboratuvar ölçekli 

pratik uygulamaları, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif 

olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir. 

Okulda edinilen bilgiler genellikle teoriden öteye geçmez. Öğrenciler belli bir konu üzerinde 

yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını bilemezler. Her ne 

kadar bazı bölümler laboratuvar çalışmaları sunsa ve öğrencilerine pratik yapma imkânı verse de, sınıf 

geçmek için edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. 

Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri 

uygulamaya geçirme imkânını sunar. 

Bu bağlamda iş esnasında öğrenmenin özelliklerine değinmek yararlı olacaktır: 

 Öğrenme, gerçek iş yaşamındaki sorunlara çözüm üretme aşamasında gerçekleşir. 

 Sorunlarla uğraşan kişilerle birlikte ya da onlardan öğrenilir. 

 Proje takımlarından farklı olarak gruptaki tüm üyeler kendilerine ait sorunları çözmekle 

sorumludur. 

 Gruptaki tüm üyeler sorunu analiz etmek ve öneride bulunmanın ötesinde çözümü uygulamakla 

sorumludur. 

Öğrenciler staj sırasında gözlem ve uygulama yoluyla teknik becerilerini geliştirdikleri gibi okulda 

öğrendikleri teorik bilgilerin gerçek iş yaşamıyla ne şekilde bağdaştığını keşfetmektedirler. Kendi 

görevlerinin sistem içinde nereye oturduğunu, yaptıkları işin önemini ve sistemi ne şekilde etkilediklerini 

öğrenmekte, bu anlamda genişleyen görüş açıları sayesinde daha becerili, daha esnek ve iş yerindeki 

üretkenliğe daha katkılı olabilmektedirler. Motivasyonları artmakta, davranışları gelişmekte, böylelikle 
işverenler tarafından daha fazla tercih edilmektedirler (Maines; 2000: 34).  

2.3. Stajın Faydaları  

1. Staj döneminde öğrenciler, ileride çalışmayı düşündükleri alanlar hakkında bilgi sahibi olarak, 

ilgi duydukları konuları / bölümleri tespit ederek gelecekleri için daha iyi planlar yaparlar. 

2. Akademik bilgiler, çalışma ortamında gözleme dayalı pratik uygulamalara dönüşürken, akılda 

daha kalıcı olur. 

3. İleride meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun 

şekilde ve en kısa zamanda çözebilmeleri için yeni beceriler, pratiklik ve vizyon kazanırlar. 

4. Takım çalışmasının önemini kavrarlar. Verilen görevi zamanında en iyi şekilde tamamlamaya 

çalışarak sorumluluk duyguları gelişir; kendilerine olan güvenleri ve cesaretleri artar. 

5. Staj, öğrencilerin işverenlerle iletişim kurmalarını sağlayan, edindikleri referanslarla mezun 

olduktan sonra iş bulma imkânlarını arttıran çok önemli bir fırsattır. 

6. Staj faydası fazla olan ön çalışmadır. 

7. Öğrenilen teknik bilgilerin pratiğe yansıtılması ve iş yaşamında ortaya çıkabilecek her türlü 

soruna karşı rasyonel davranabilmeyi sağlayacak olan deneyimler kazanmaktır 

(Kundak,www.tr,wikipedia.org). 

Staj faaliyetlerindeki öğrenmeler konusunda yapılan bazı araştırmalara dayanarak okuldaki ve staj 

eğitimindeki öğrenmeleri karşılaştırmalı bir tablo üzerinde görmek yararlı olacaktır (Tablo 1): 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Staj
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Laboratuar
http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstriyel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teori


268 
 

Tablo 1: Karşılaştırmalı Öğrenmeler Tablosu 

Stajdaki Öğrenmeler Okuldaki Öğrenmeler 

 Pratiğe yönelik ve anlamlıdır. 

 Hızlı ve verimli çalışmayı gerektirir. 

 Zaman kısıtlaması ve baskı içerir. 

 Gözleme dayalıdır. 

 

 İşin yapılması esnasında ayrıntılara 

girmek, baskı yaratabilmek için ayrıntılı 
öğrenmeyi desteklemez. 

 Öğrenme yardımcı elemana bağımlıdır. 

 Yaratıcılık, doğaçlama ve akıl yürütme 

gerektirir. 

 İşin verimli ve etkili yollardan yapılmasını 

destekler, ancak bu geçerli yolun doğru 
olması anlamına gelmez. 

 En yeni araç ve metotları kullanma fırsatı 

sağlar. 

 İnteraktif metotları kullanır (izle ve yap). 

 

 Kişiye bağlı ve hata yaparak öğrenmeyi 
içerir. 

 İşin yapılma anına odaklıdır, bu nedenle 
öğrenme zorunlu olarak gerçekleşir. 

 

 Teorik, ayrıntılı ve nedene dayalıdır. 

 Zaman limiti ve baskı yoktur. 

 Düşünme ve soru sorma fırsatı verir. 

 Gözleme değil anlatma ve açıklamaya 

dayalıdır. 

 Ayrıntılı ve yavaştır. 

 
 

 Formal öğrenciler tarafından sağlanır. 

 

 Önceden tahmin edilebilir bir ortam içinde 

kurgulanmış görevleri içerir. 

 Kitaplardan ayrıntılı öğrenme fırsatı vardır. 

 
 

 Genellikle eski ve güncel olmayan araç ve 

metotları içerir. 

 Genellikle pasif öğrenmeyi içerir (dinle ve 

öğren). 
 

 Grupla ve işbirliğiyle öğrenmeyi içerir. 

 

 Uzun döneme odaklıdır, bilgilerin ileride 

gerekli olacağı düşüncesi ile öğrenir. 

Kaynak: Aydoğan; 2002: 15 

Tablo 1’den de anlaşılacağı gibi okuldaki ve stajdaki öğrenmeler birbirine tamamen zıt biçimde 

oluşmakta ve öğrencilerin farklı gereksinimlerine yanıt vermektedir. İşyeri öğrenmeleri beceri 

yeterliliğini vurgulamakta bu nedenle öğrenci mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretken 

olabilmektedir. İki ortamda farklı teori standart ve metotları bulunmaktadır: İş ortamında aktif olan kişi 

öğrencidir,  yapılan iş uygulamalı ve deneyseldir. Okul ortamı ise öğrencinin daha pasif olduğu kavramsal 

bir ortamdır. Stajdaki öğrenmeler kısa dönemde gerçekleşir, anında yapılması gereken bir işe ve işverene 

bağımlıdır. Okul öğrenmeleri uzun döneme odaklanmıştır, farklı kurumları ve tüm endüstriyi 

kapsamaktadır.  

Şekil 1: Şirketlerin Pozisyon Doldurmakta Zorlanma Sebepleri (%,2012) 

 

Türkiye’deki işverenler de pozisyon doldurmakta zorlandıklarını ifade etmektedir. Bunun 

sebepleri Manpower Group’un 2012’de yedincisi gerçekleştirdiği Yetenek Açığı Araştırması ile 

irdelenmiştir. Bu araştırmaya göre, Türkiye’deki işverenlerin % 41’i işe eleman almakta zorluk 

çekmektedir. Küresel düzeyde işverenlerin neredeyse dörtte biri (% 24) genel deneyim eksikliğinin karşı 

karşıya kaldıkları yetenek açığının gerekçelerinden biri olduğunu belirtirken, bu oran Türkiye için % 
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43’tür. Genel sosyal beceri eksikliği de Türkiye’deki işverenlerin % 27’sinin işe alım sürecinde sorun 

yaşadığını belirttiği bir alandır. Endüstriye özel beceri eksikliği ve temel teknik beceri eksikliği de % 10 

civarındaki oranlarıyla önemli sebepler arasındadır. Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarla, ilgili 

sektör arasında sistematik ve verimli bir ilişkinin olmaması, bu sorunun en temel sebeplerinden biridir 

(erg.sabanciuniv.edu).  

2.4. Staj Sürecini Başarıyla Yöneten Firmalardan Örnekler 

 P&G: Oldukça kapsamlı bir staj programı uygulanıyor. Her stajyerin bir koçu, bir mentoru ve 

bir peer buddy denilen kendilerine yaşça yakın, şirkete uyumlarını kolaylaştıracak çalışma arkadaşları 

oluyor. Staj dönemleri boyunca departmanlarında gerçek bir projenin liderliğini yürütüyorlar. Projelerini 

tamamlayabilmek için gerekli olan bütçe ve kaynakları da yönetiyorlar. 

P&G, bu sene, eğitim dönemine paralel olarak başlayan P&G Business School ile üniversitelerin 
3. Ve 4. Sınıf ları ile master programlarına devam eden üniversite öğrencilerine detaylı bir program 

hazırladı. P&G Business School, tüm yılı kapsayacak şekilde, üniversite öğrencilerinin iş dünyasını daha 

yakından tanıyacağı sınıflar, seminerler ve staj olanaklarından oluşuyor. Stajyerler yaz boyu, ortalama 2-3 

aya boyunca merkez ofis ya da Gebze fabrikada gerçek projelere liderlik ediyorlar. Bir sonraki sene işe 

alımlarda ise her zaman stajyerlere öncelik veriliyor. Staj sonrası erken iş teklifi imkanları da mevcut. 

 HP: Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika Bölgesinde bulunan 15 

ülkede MEMA Staj Programı uygulanıyor. MEMA Staj Programı okul ile birlikte yürütülebilen uzun 

soluklu bir program, stajların süresi 18 aya kadar çıkabiliyor. Stajyerlere çalışma gün ve saatine göre 

yemek-yol masrafları ek olacak şekilde, en fazla asgari ücret veriliyor. Staj programında başarılı olan 

öğrenciler “HP Yeni Mezun Programı”na yönlendiriliyor. HP Türkiye her sene toplam çalışanların % 5-

10’u kadar yeni mezın istihdam ediyor. Bu programa katılan yeni mezunlar ilk 6 ay boyunca satış, 
pazarlama, mühendislik hizmetleri, finans gibi genel başlıklar altında çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra 

ise daha özel bir iş tanımında uzman yardımcısı olarak çalışmaya devam ediyorlar. 

 Finansbank:  Staj süreleri sonunda, bu sürecin karşılıklı değerlendirilmesini sağlayıp olumlu 

değerlendirme sonuçlarına göre öğrencileri mezun olduklarında işe alım sürecine dahil ediyorlar. 

Finansbank 2009 yılında 35 stajyerini mezun olduktan sonra kadrosuna kattı (cpa.atilim.edu.tr). 

3. Yöntem 

Çalışmada, konunun kuramsal çevresini belirlemeye yönelik olarak literatür taraması ile elde 

edilen veriler ışığında, öğrencilerin eğitime ek olarak uygulanan stajın önemine ilişkin görüşlerini 

incelemeye yönelik bir saha çalışması ile anket tekniği kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında 

benzer araştırmalar ve konunun kuramsal çerçevesi etkili olmuştur. 

Araştırmada tek grup soru bulunmaktadır. Yer alan sorular öğrencilerin demografik özellikleri ve 
aldıkları staj eğitimindeki deneyimleri ile staj eğitimlerine bakış açılarıyla ilgilidir. Toplam 19 soru yer 

almaktadır.  

Araştırmada yer alan sorular, çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 

for Windows bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde, frekans dağılımı testi 

kullanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler MYO’ da 

öğrenimlerine devam eden ve staj eğitimi almış 2.  sınıf öğrencileridir. Kütahya Sosyal Bilimler MYO’ da 

2013-2014 eğitim öğretim yılında 2. Sınıfa devam etmekte olan öğrenci sayısı 1464’dür. Araştırmada 

anket uygulanacak örneklem büyüklüğü, Yamane (1967) tarafından geliştirilen ve küçük yığınlarda 

kullanılan örneklem formülü ile hesaplanmıştır.  

n = Örneklem genişliği =?                                 
N= Yığın genişliği   =1464                                     
e = Hata payı = ± 0,05                              
(P=0,05 ve %95 güven aralığı) 
Formüle göre araştırmanın genişliği 

(sayısı): 

n = 314 hesaplanmıştır. 

 

N 

n = --------  

1 + N(e) 2 

 

n = ----------------  

1 + 619(0,05)2  
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4. Elde Edilen Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde veri toplamak amacıyla kullanılan anketlerin SPSS programında değerlendirilmesi 

sonucunda ortaya çıkan bulgulara ve bulgularla ilgili yorumlara yer verilecektir. 

4.1. Cinsiyet İle İlgili Bulgular 

Cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili soruya değerlendirmeye alınan 303 anketin %58’i kız, %42’si 

erkek cevabı verildiği gözlenmiştir. Anket formunda katılan öğrencilerin yaş gruplarını belirlemek 

amacıyla sorulan soruya verilen yanıtlarda elde edilen verilere bakıldığında 21-25 yaş arası daha sıkı bir 

dağılım olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %66’sı 21-25 yaş grubuna girmektedir.(Tablo 2) 

 

Tablo 2: Yaş ve Cinsiyet Frekans Dağılımı 
 

 

 

 

 

 

4.2. Staj Yapılan Kurumla İlgili Bulgular 

Anket formunda öğrencilerin staj yaptığı kurumla ilgili 6 soru bulunmaktadır. Bu sorular; 

 Öğrencinin kurumu hangi vasıta ile bulduğu, 

 Kurumun bulunduğu il, 

 Kurumun niteliği, 

 Çalışan eleman sayısı, 

 Kurumda staj yapılan bölümü, 

 Öğrencinin bölümdeki statüsünü öğrenmeye yönelik olarak sorulmuştur. Bu bölümde 

kurumla ilgili sorulara verilen yanıtlara ait bulgulara değinilecektir. 

 

4.3. Staj Yapılan Kurumun Hangi Vasıta İle Bulunduğu İle İlgili Bulgular 

“Staj yaptığınız kurumu hangi vasıta ile buldunuz?” sorusuna öğrencilerin %87,8’ i kendileri 

buldukları şeklinde yanıtlarken, %11,9’u okuldaki sınav koordinatörlüğü tarafından yönlendirildiklerini 

ifade etmişlerdir. 1 öğrenci soruyu yanıtsız bırakmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Staj Yapılan Kurumun Bulunma Biçimi 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Okuldaki staj koordinatörlüğü 
36 11,9 11,9 11,9 

  Kendim 266 87,8 88,1 100,0 

  Toplam 302 99,7 100,0   

 Yanıtlamayan 1 ,3     

Toplam 303 100,0     

 

 
 

    

 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

Yaş  Bayan 176 58,1 58,1 58,1 

   Erkek 127 41,9 41,9 100,0 

   Toplam 303 100,0 100,0   

Cinsiyet  20 yaş altı 98 32,3 32,3 32,3 

   21-25 200 66,0 66,0 98,3 

   26 ve üzeri 5 1,7 1,7 100,0 

   Toplam 303 100,0 100,0   
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4.4. Staj Yapılan Kurumun Bulunduğu İl İle İlgili Sorular 

Anket formunda “staj yaptığınız kurumun bulunduğu il” sorusuna öğrencilerden alınan yanıtların 

değerlendirilmesi sonucunda %71,6’sı Kütahya dışı, %26,7’si Kütahya içi cevabını vermiştir.(Tablo 4-5) 

Frekansın az olduğu iller “Diğer” başlığı altına konulmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4: Staj Yerinin Bulundu İl 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Kütahya 81 26,7 27,2 27,2 

  Kütahya dışı 217 71,6 72,8 100,0 

  Toplam 298 98,3 100,0   

 Yanıtlamayan 5 1,7     

Toplam 303 100,0     

  

Tablo 5: Staj Yerinin Bulunduğu İl Dağılımı 

 

 

4.5. Staj Yapılan Kurumun Niteliği İle İlgili Bulgular 

 Anket formunda “Staj yaptığınız kurumun niteliği nedir?” sorusuna karşılık öğrencilerin %70’i 

özel sektör, %29,4’ü devlet sektörü yanıtını vermiştir. Değerlendirmede tercih edileni kurumların 

sahipliği açısından özel sektörün daha fazla tercih edildiği görülmektedir. 1 öğrenci soruyu yanıtsız 

bırakmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6: Staj Yapılan Kurumun Niteliği 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Devlet sektörü 89 29,4 29,5 29,5 

  Özel sektör 212 70,0 70,2 99,7 

  Toplam 302 99,7 100,0   

 Yanıtlamayan 1 ,3     

Toplam 303 100,0     

 

 

Staj Yeri Frekans % 

Kütahya 81 26,73 

Bursa 48 15,84 

İstanbul 27 8,91 

İzmir 17 5,61 

Eskişehir 15 4,96 

Ankara 12 3,96 

Antalya 12 3,96 

Balıkesir 9 2,97 

Afyon 8 2,64 

Diğer 74 24,42 

Toplam 303 100 
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4.6. Staj Yapılan Kurumun Büyüklüğü İle İlgili Sorular 

Öğrencilerin staj yaptıkları kurumların çalışan eleman sayısı açısından büyüklüğünü belirlemek 

amacıyla sorulan soruya verilen yanıtlardan daha çok küçük ve orta çaplı organizasyonların tercih edildiği 

gözlenmektedir. Öğrencilerin %63,7’si küçük ve orta çaplı kurumları tercih etmiş ya da bu kurumlara 

yönlendirilmişlerdir. %35,6’sı ise 51 ve üzeri eleman çalıştıran kurumları tercih etmişlerdir (Tablo 7). 

Tablo 7: Staj Yapılan Kurumda Çalışan Eleman Sayısı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 1-10 94 31,0 31,1 31,1 

  11-50 99 32,7 32,8 63,9 

  51 ve üzeri 108 35,6 35,8 99,7 

  Toplam 302 99,7 100,0   

 Yanıtlamayan 1 ,3     

Toplam 303 100,0     

 

4.7. Staj Yaptığınız Kurumda Çalışılan Bölüm İle İlgili Bulgular 
 

Stajyerlerin kurumlarda çalıştıkları bölümleri belirlemek amacıyla konulan soruya verilen 7 belirli 

seçenek dışındaki “Diğer (Lütfen belirtiniz)” seçeneğinde öğrenciler tarafından belirtilmiş olan 

bölümlerde sınıflandırılmış ve Tablo 8 ve 9’ daki bulgular elde edilmiştir.  Elde edilen verilerin 

analizinde en çok çalışılan bölümlerin  %16,2 ile muhasebe, %9,6 ile operasyon, %9,2 ile satış, %5,3 ile 

pazarlama, %4,3 ile insan kaynakları, %3 ile üretim, %2,3 ile eğitim olduğu görülmüştür. 

Tablo 8: Staj Yapılan Kurumda Çalışılan Bölümler 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Muhasebe 49 16,2 16,3 16,3 

  İnsan Kaynakları 13 4,3 4,3 20,6 

  Satış 28 9,2 9,3 29,9 

  Üretim 9 3,0 3,0 32,9 

  Pazarlama 16 5,3 5,3 38,2 

  Eğitim 7 2,3 2,3 40,5 

  Operasyon 29 9,6 9,6 50,2 

  Diğer 150 49,5 49,8 100,0 

  Toplam 301 99,3 100,0   

 Yanıtlamayan 2 ,7     

Toplam 303 100,0     

Elde edilen bulgulardan en büyük oranı %49,5 ile diğer seçeneğinin aldığı görülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda diğer seçeneğine verilen cevaplar rakamsal olarak gösterilmektedir: 

Tablo 9: Staj Yapılan Bölümler "Diğer" Seçeneği 

Bölüm Sayı(kişi) % 

Tapu ve Belediye Emlak Servisi 28 18,67 

Satın alma, Dış Ticaret, Sevkiyat 16 10,67 

İthalat- İhracat 15 10 

Servis Personeli 14 9,33 

Ön Büro 11 7,34 

Arşiv 7 4,66 

Sigorta 7 4,66 

Lojistik 6 4 

Halkla İlişkiler 5 3,33 

Diğer 41 27,34 
Toplam 150 100 
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Tablodan da anlaşılacağı gibi “diğer” seçeneğini tamamen kaldırmak mümkün olmamıştır. Bunun 

nedeni bu seçenekte öğrenciler tarafından belirtilen bölümlerde yığılma olmamasıdır. Ayrıca uygulama 

yapılan bölümlerin çeşitliliği ve öğrencilerin çok farklı bölümlerde staj yapabilmesi de bölüm çeşitliliğini 

arttırmaktadır. Bu bölümler şöyle sıralanabilir; acente, genel, danışma, biletleme, konuk karşılama, liman 

ve gümrük, genel ambar, depo, mutfak, housekeeping, kat hizmetleri, bar, kalite yönetim, hukuk, kredi ve 

operasyon, personel maaş, tahakkuk, bütçeleme, bilgi işlem, yazı işleri müdürlüğü, nüfus il müdürlüğü, 

hareket amirliği ve kaptan yardımcılığı. 

4.8. Staj Yapılan Kurumda Çalışılan Bölündeki Statü İle İlgili Bulgular 

Öğrencilerin staj yaptığı kurumda çalıştığı bölümdeki statüsünü belirlemeye yönelik olarak soruya 

verilen yanıtlardan elde edilen verilere bakıldığında değerlendirmede öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

%51,5 oranında bölüm elemanı ve %7,6’sının yönetici yardımcısı, yine %7,3’ünün sekreter olarak görev 
yaptığı gözlemlenmiştir (Tablo 10). Diğer yanıtını veren 97 öğrencinin 68’i kendini stajyer eleman olarak 

tanımlamaktadır. Bu gruba giren öğrenciler bölümdeki statülerini muhasebeci, yardımcı, genel, satış 

elemanı, bilgisayar işletmeni, garson, kat görevlisi, tanıtım elemanı, komi, gayrimenkul değerleme 

uzmanı, ithalat-ihracat personeli, arşiv sorumlusu ve satış elemanı şekilde tanımlamışlardır. Bu çeşitliliğin 

sebebi olarak tekrar uygulama yapılan yüksekokuldaki bölüm çeşitliliğini ve uygulama yapılan 

öğrencilerin bölüm çeşitliliğini göstermek mümkündür. 

Tablo 10: Çalışılan Bölümdeki Statü 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Bölüm Elemanı 156 51,5 52,3 52,3 

  Yönetici Yardımcısı 23 7,6 7,7 60,1 

  Sekreter 22 7,3 7,4 67,4 

  Diğer 97 32,0 32,6 100,0 

  Toplam 298 98,3 100,0   

 Yanıtlamayan 5 1,7     

Toplam 303 100,0     

  

4.9. Okulda Öğrenilen Bilgi ve Beceriler İle İlgili Bulgular 

Ankette yer alan 9. ve 10. sorular meslek eğitimi alan öğrencilerin okuldaki derslerde öğrendikleri 

bilgilerini stajlarını yaparken ne derece kullandıklarını ve bu bilgilerin işlerini yaparken yeterli olup 

olmadığını ölçmek amacıyla sorulmuştur. Öğrenilen ders bilgilerinin seçiminde okulumuzda yer alan 

programlarda ortak olarak verilen derslere öncelik verilmiştir. 

Belirlenen dersler aşağıda sıralanmıştır: 

 İş yazışmaları, 

 Büro yönetimi, 

 Bilgisayar, 

 Büro makineleri, 

 Arşiv ve dosyalama, 

 Raporlama (bilgi yönetimi) 

 Yabancı dil, 

 Genel işletme, 

 Muhasebe, 

 Hukuk, 

 Halkla ilişkiler. 

Soruya “Diğer (lütfen belirtiniz)” seçeneği de konularak listede olmadığı halde öğrencinin 

kullandığı başka ders bilgisi varsa belirtmesi istenilmiştir. 

“Stajınız sırasında okuldaki derslerde öğrendiğiniz bilgi ve becerilerden en çok hangilerini 

kullandınız?” biçiminde sorulan 9. soruya sırasıyla %46,5 ile bilgisayar, %36,3 ile arşiv ve 

dosyalama,%35 ile halkla ilişkiler, %20,5 ile muhasebe, %19,5 iş yazışmaları, %17,5 ile raporlama (bilgi 
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yönetimi), büro yönetimi, büro makineleri, yabancı dil, genel işletme ve hukuk derslerine ait bilgiler daha 

az kullanılmıştır (Tablo 11).  

Tablo 11: Staj Sırasında Yararlanılan Ders Bilgisi 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

İş yazışmaları Evet 59 19,5 19,5 19,5 

  Hayır 244 80,5 80,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Büro Yönetimi  Evet 42 13,9 13,9 13,9 

  Hayır 261 86,1 86,1 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Bilgisayar  Evet 141 46,5 46,5 46,5 

  Hayır 162 53,5 53,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Büro Makineleri Evet 31 10,2 10,2 10,2 

  Hayır 272 89,8 89,8 100,0 

  Toplam 

303 100,0 100,0   

Arşiv Ve Dosyalama Evet 110 36,3 36,3 36,3 

  Hayır 193 63,7 63,7 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Raporlama(Bilgi Yönetimi) Evet 53 17,5 17,5 17,5 

  Hayır 250 82,5 82,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Yabancı Dil Evet 23 7,6 7,6 7,6 

  Hayır 280 92,4 92,4 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

 

(Tablo 12 Devamı) 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 

Genel İşletme 

 

Evet 

 

40 

 

13,2 

 

13,2 

 

13,2 

  Hayır 263 86,8 86,8 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Muhasebe Evet 62 20,5 20,5 20,5 

  Hayır 241 79,5 79,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Hukuk Evet 23 7,6 7,6 7,6 

  Hayır 280 92,4 92,4 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Halkla İlişkiler  

 

Evet 
106 35,0 35,0 35,0 

  Hayır 197 65,0 65,0 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Diğer  Evet 39 12,9 12,9 12,9 

  Hayır 264 87,1 87,1 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   
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“Derslerde öğrendiğiniz bilgi ve beceriler işinizi yaparken yeterli oldu mu?” biçimindeki 10. 

soruya öğrencilerin %58,4’ ü derslerde öğrendikleri bilgilerin işlerini yaparken yeterli olduğunu 

belirtirken, %41,6’sı ise yeterli olmadığını ifade etmişlerdir (Tablo 12). 

Tablo 13: Derslerde Öğrenilen Bilgilerin Yeterliliği 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 
177 58,4 58,4 58,4 

  Hayır 
126 41,6 41,6 100,0 

  Toplam 
303 100,0 100,0   

 

4.10. Staj Deneyiminin Okulda Öğrenilen Bilgilere Katkısı İle İlgili Bulgular 

Anket formunda 9 ve 10. soruların devamı niteliğinde olan 11.soru ile staj deneyiminin derslerde 

öğrenilen bilgilere katkıda bulunup bulunmadığı, bu anlamda öğrencilerin yukarıda sözü edilen 

konulardaki gelişimlerine yararlı olup olmadığı ölçülmek istenmiştir. Burada amaç okulda öğrenilen 

teorik bilgilerin pratik olarak uygulanmasının öğrencilere getirdiği yararı vurgulamaktır. Soruya verilen 

yanıtların dağılımı stajın meslek eğitimindeki yeri ve önemini vurgulaması açısından çok çarpıcıdır. 

Öğrencilerin %90,8’i stajın alanlarıyla ilgili konulardaki gelişimine yararlı olduğunu belirtmişler, sadece 

%8,6’sı yararlı olmadığını ifade etmişlerdir (Tablo 13). 

Tablo 14: Stajın Mesleki Gelişime Katkısı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 
275 90,8 91,4 91,4 

  Hayır 
26 8,6 8,6 100,0 

  Toplam 
301 99,3 100,0   

 Yanıtlamayan  
2 ,7     

Toplam 
303 100,0     

 

4.11. Stajın Beceri Kazandırmaya Yönelik Öneminin Vurgulanması İle İlgili Bulgular 

Anketteki 9., 10., ve 11. sorular daha önce söz edildiği gibi staj faaliyetlerinin öğrencinin okulda 

öğrendiği teorik bilgileri gerçek iş yaşamında uygulanmasına yönelik öneminin vurgulanması ile ilgili 

olarak sorulmuştur. Stajın beceri kazandırmaya yönelik öneminin vurgulanması anket formundaki 12. ve 
13. sorularla ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle bu bölümde değinilen beceriler bağlamında iletişim, kişiler 

arası ilişkiler, müşteri ilişkileri, takım çalışması, işle ilgili sorun çözme, işle ilgili karar verme, planlama 

ve organize etme, meslek etiği ilkelerine uyum ve iş yeri kurallarına uyum gibi bazı becerilerin 

kazandırılması ile ilgili olarak öğrencilerin düşünceleri öğrenilmek istenmiştir. Verilen yanıtların 

değerlendirilmesinde, staj sırasında edinilen beceriler arasında %69 ile kişiler arası ilişkiler, %67 ile 

iletişim ve %54,5 ile iş yeri kurallarına uyum ilk üç sırayı almaktadır. Daha sonra %52,5 ile takım 

çalışması, %48 ile müşteri ilişkileri, %41,3 ile işle ilgili sorun çözme, %32,7 ile planlama ve organize 

etme, %31,4 ile meslek etiği ilklerine uyum ve %31 ile iş ile ilgili karar verme becerileri gelmektedir. Staj 

eğitiminden beceriler konusunda hiç yararlanmadıklarını ifade eden öğrenciler ise %7’lik bir dilim 

oluşturmaktadır (Tablo 14). 
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Tablo 15: Stajda Geliştirilen Beceriler 

 Frekans % Yanıtlayan % 

Toplam 

% 

İletişim(Kendini İfade Edebilme, Etkili 

Konuşma, Görgü Kuralları) 

Evet 
203 67,0 67,0 67,0 

 Hayır 100 33,0 33,0 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Kişiler Arası İlişkiler (Üstlerle İlişkiler, 

Astlar, Diğer Çalışanlarla) 

Evet 
209 69,0 69,0 69,0 

  Hayır 94 31,0 31,0 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Müşteri İlişkileri Evet 146 48,2 48,2 48,2 

  Hayır 157 51,8 51,8 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Takım Çalışması(Uyumlu Çalışma) Evet 159 52,5 52,5 52,5 

  Hayır 144 47,5 47,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

İşle İlgili Sorun Çözme Evet 125 41,3 41,3 41,3 

  Hayır 178 58,7 58,7 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

İşle İlgili Karar Verme Evet 94 31,0 31,0 31,0 

  Hayır 209 69,0 69,0 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

(Tablo 14 Devamı) 

  
Frekans % Yanıtlayan % 

Toplam 

% 

 

Planlama Ve Organize Etme 

 

Evet 

 

99 

 

32,7 

 

32,7 

 

32,7 

  Hayır 
204 67,3 67,3 100,0 

  Toplam 
303 100,0 100,0   

Meslek Etiği İlkelerine Uyum Evet 
95 31,4 31,4 31,4 

  Hayır 
208 68,6 68,6 100,0 

  Toplam 
303 100,0 100,0   

İşyeri Kurallarına Uyum Evet 
165 54,5 54,5 54,5 

  Hayır 
138 45,5 45,5 100,0 

  Toplam 
303 100,0 100,0   

Hiçbiri Evet 
2 ,7 ,7 ,7 

  Hayır 
301 99,3 99,3 100,0 

  Toplam 

303 100,0 100,0   

“Yukarıdaki becerilerin okuldaki derslerde yeterince kazandırıldığını düşünüyor musunuz?” 

şeklindeki 13. Soruyla ilgili bulgularda yapılan değerlendirmede iş yaşamında başarılı olabilmek için 
gerekli becerilerin okuldaki derslerde yeterince kazandırılmadığını düşünen öğrencilerin oranı %51,8, 

aksi düşüncede olan öğrencilerin ise oranı %48,2 oranında olduğu tespit edilmiştir (Tablo 15).  Her iki 

soruyla ilgili bulgular stajın beceri kazandırmak konusundaki önemini vurgular nitelikte görünmektedir. 
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Tablo 16: Beceriler Açısından Okuldaki Derslerin Yeterliliği 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 146 48,2 48,2 48,2 

  Hayır 157 51,8 51,8 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

 

4.12. Staj Eğitiminin Öğrencilerin Mezuniyetleri Sonrasında Geleceğe Bakışlarına Etkisi İle İlgili 

Bulgular 

Anket formunda 14-19. sorular staj deneyimlerinin öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında geleceğe 
bakışlarını etkileyip etkilemedikleri öğrenmek amacıyla sorulmuştur. 

14. soru “Staj eğitimi almadan sadece okulda edindiğiniz teorik bilgilerle iş yaşamına başlamanın 

başlangıçtaki başarınızı engelleyeceğini düşünüyor musunuz?” biçiminde sorulmuştur. Okuldan iş 

yaşamına kolay ve yumuşak bir geçiş yapabilme anlamında stajın yararı konusunda öğrencilerin 

düşünceleri öğrenilmek istenmektedir. Elde edilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin %57,4’ü staj 

eğitimi almadan sadece okulda edinilen teorik bilgilerle işe başlamanın ilk başarılarını düşüreceğini ifade 

ederken %41,6’sı ise staj deneyimlerinin ilk başarı üzerinde etkili olmayacağını düşünmektedirler (Tablo 

16). Bu sonuç başlangıç aşamasında kendine güven duyma açısından stajın oldukça yararlı olduğunu 

göstermektedir.  

 

Tablo 17: Staj Deneyiminin İlk Başarıya Etkisi 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 174 57,4 58,0 58,0 

  Hayır 126 41,6 42,0 100,0 

  Toplam 300 99,0 100,0   

 Yanıtlamayan  3 1,0     

Toplam 303 100,0     

“Staj deneyiminizin gerçek iş yaşamını tanımanız açısından yararlı olacağını düşünüyor musunuz?” 

biçimindeki 15. soru ile ilgili bulgulara bakıldığında öğrencilerin %89,8’i gerçek iş yaşamını tanıma 

açısından stajın yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. %9,6 oranındaki öğrenci grubu ise aksi görüş 

belirtmişlerdir (Tablo 17). 

Tablo 18: Stajın Gerçek İş Yaşamını Tanıma Açısından Yararı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 272 89,8 90,4 90,4 

  Hayır 29 9,6 9,6 100,0 

  Toplam 301 99,3 100,0   

 Yanıtlamayan 2 ,7     

Toplam 303 100,0     
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  Anketimizdeki 16. soru “Staj deneyiminizin iş yaşamında kendinize güven duymanız açısından 

yararlı olduğunu düşünüyor musunuz?” biçimde sorulmuştur. Elde edilen bulgular öğrencilerin %92,4’ ü 

oranında olumlu düşündüklerini sadece %7,6’lık bir öğrenci diliminin aksi görüş bildirdiğini ortaya 

koymuştur (Tablo 18). 

Tablo 19: Stajın Getireceği Öz güven Açısından Yararı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 280 92,4 92,4 92,4 

  Hayır 23 7,6 7,6 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

17. ve 18. sorular öğrencinin mezuniyet sonrasındaki sahip olacağı istihdam olanakları ile staj 

eğitimi arasındaki ilişki hakkında öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla sorulmuştur.  

17. soru “Stajınızı yaparken edindiğiniz çevrenin size mezuniyetiniz sonrasında da yararlı 

olacağını düşünüyor musunuz?” biçimindedir. Verilen yanıtların değerlendirilmesi öğrencilerin %86,8’i 
staj eğitimi sırasında kurulan iş ilişkilerinin kendilerine mezuniyet sonrasında da her açıdan yararlı 

olacağını düşündüklerini ortaya koymuştur. Öğrencilerin %13,2’sinin ise bu çevrenin kendilerine yararlı 

olacağını düşünmediklerini göstermektedir (Tablo 19). 

Tablo 20: Stajda Edinilen İş Çevresinin Yararı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 263 86,8 86,8 86,8 

  Hayır 40 13,2 13,2 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

  Anketimizin 18. sorusu “Staj eğitiminizin mezun olduktan sonra size iş olanağı sağlaması 

açısından yararlı olacağını düşünüyor musunuz?” biçiminde sorulmuş olup, amaç staj sırasında kurulan 

iyi ilişkiler ve başarılı bir staj eğitiminin mezuniyet sonrası iş bulma aşamasında getireceği yararlar 

konusunda öğrencilerin fikirlerini almaktır. Analiz sonuçları öğrencilerin bu konuda iyimser olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin %86,5’u kurulan iyi ilişkiler ve iyi bir staj döneminin kendilerine iş bulma 

konusunda yardımcı olacağını düşünürlerken, %13,5’luk bir kısmı aksi görüş bildirmişlerdir (Tablo 20). 

Tablo 21: Stajın Mezuniyet Sonrasında İş Olanağı Sağlama Açısından Yararı 

  Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 262 86,5 86,5 86,5 

  Hayır 41 13,5 13,5 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   

Anket formundaki 19. ve son soru “Staj eğitiminizin mezun olduktan sonra iş yaşamınızdaki 

başarınız açısından yararlı olacağını düşünüyor musunuz?” biçimindedir. Bu soru genel olarak işteki 

başarının staj eğitimi ile ilişkisi konusunda öğrencinin ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla sorulmuştur. 

Değerlendirmeye göre öğrenciler %89,4 oranında başarılı bir iş yaşamı ve staj eğitimi arasında olumlu bir 

ilişki olduğunu belirtmişler, %10,6’lık bir öğrenci grubu ise stajın iş yaşamındaki başarıya yararı 

olmayacağını savunmuşlardır (Tablo 21). 

Tablo 22: İş Yaşamındaki Başarı ve Staj Eğitimi İlişkisi 

 Frekans % Yanıtlayan % Toplam % 

 Evet 271 89,4 89,4 89,4 

  Hayır 32 10,6 10,6 100,0 

  Toplam 303 100,0 100,0   
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5. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu bölümde veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerin değerlendirilmesiyle elde edilen ve önceki 

bölümde açıklanan bulgulara dayanarak varılan sonuçlar ve sonuçların ışığında getiriler önerilere yer 

verilmektedir. 

 Bulgular staj yapılan kurumun yaklaşık %88’lik bir oranla öğrenci tarafından bulunduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Bu durumda, bu görevin okullarda var olan ya da olması gereken staj 

koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi ve konuya gereken önemin verilmesi gereklidir şeklinde 

düşünülebilir. Staj faaliyetleri okul, öğrenci ve işletmenin de yararına olacak şekilde daha ciddi bir 

biçimde sürdürülmesi ancak okuldaki staj koordinatörlüğünün işi üstlenmesiyle sağlanabilir. 

 Genel olarak büyük illerdeki kurumlar staj yeri olarak tercih edilmektedir. Bu durumda staj 
yerlerinin belirlenmesi merkezi bir sistemle yapılabilir. Stajyer öğrenci çalıştırmak ve ileride istihdam 

etmek üzere kendi gereksinimlerine göre yetiştirmek isteyen kurumlar bu isteklerini kurulacak 

merkezi bir organizasyona bildirerek koordinatörlüklere ulaşma yoluna gidebilirler. Okulların 

koordinatörlükleri de bu merkezle iletişim kurarak öğrencilerini yönlendirebilirler. Bu sayede 

okuldaki koordinatörlüğün işi kolaylaşmış olacak, okulla işletme arasında organik bir bağ kurulacak 

ve her iki tarafta bu bağdan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanabilecektir. 

 Staj eğitiminin bilgi ve beceri geliştirmeye katkısı orta ve büyük çaplı işletmelerde daha fazla 

olacaktır. Bu tür işletmelerin staj yeri olarak tercih edilmesi sağlanan yararı artıracaktır. 

 Kurumda çalışılan bölüm ile ilgili bulgular öğrencilerin %90’lık bölümünün staj yerlerinde 

sadece bir bölümde çalıştırıldıklarını ortaya koymaktadır. Sistemi bir bütün olarak tanımak, yapılan 

işin önemini kavramak ve her bölümde yapılan işle ilgili bilgi ve beceri geliştirmek ancak öğrencinin 

rotasyon yöntemiyle çalıştırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle kurumlar tarafından stajyer 
öğrencilerin hiç olmazsa birkaç bölümde çalıştırılması uygun olacaktır. Öğrencilerin staj süresi bölüm 

sayısına eşit şekilde bölünerek bu zaman dilimlerinde öğrencilerin her bir bölümde bizzat çalıştırılarak 

her bir bölümü tanıması ile beraber işletmenin işleyişi tamamen öğrenciye tanıtılmalıdır.  

 Anketimizde “Okulda alınan teorik eğitim gerçek iş yaşamında ne derece yararlı olmaktadır?” 

araştırma sorusuna yönelik olarak sorulan sorulara öğrencilerin verdikleri yanıtlar yaklaşık %58’inin 

gerçek iş yaşamında okulda aldıkları teorik eğitimi yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Bu oranın 

okul-işletme işbirliğinin geliştirilmesiyle artırılması mümkün olabilecektir. İşbirliğinin 

geliştirilmesiyle okul iş dünyasındaki gelişmelerden haberdar olabilecek, bu bağlamda programını 

güncelleyebilecek ve öğretim elemanlarını geliştirme fırsatı yakalayacaktır. 

 Yine bu soruyla ilgili olarak verilen yanıtlara göre okulda verilen teorik eğitimin gerçek iş 

yaşamında kullanılma oranları ders bazında değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin en çok 
kullandıkları teorik bilgiler sırasıyla bilgisayar, arşiv ve dosyalama, halkla ilişkiler, muhasebe, iş 

yazışmaları, raporlama (bilgi yönetimi), büro yönetimi derslerine ait olanlardır. Diğer derslere ait 

teorik bilgilerin kullanılma oranları ise daha azdır. Bu durumda derslere ait teorik bilgilerin kullanılma 

oranlarıyla ilgili bulgular çalışılan il, kurum, bölüm ve statüye bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 

Kurum içinde sadece bir bölümde değil, rotasyon yöntemiyle diğer bölümlerde de çalıştırılan öğrenci 

daha fazla derse ait teorik bilgilerini uygulama olanağı bulacaktır. 

 “Gerçek iş yaşamındaki deneyimler ışığında staj eğitiminin katkısı ne şekilde algılanmaktadır?” 

biçimindeki ikinci araştırma sorusu ile ilgili bulguları iki yönlü değerlendirmek gerekir. Staj 

eğitiminin, okulda öğrenilen teorik bilgilerin gerçek iş yaşamında ne şekilde algılanmaktadır? Stajın 

okulda öğrenilen teorik bilgilerle ilgili gelişimlerine katkısı sorulduğunda öğrencilerin yaklaşık %91 

oranında kısmı bu ve benzeri becerilerin okulda yeterince kazandırılamadığını belirtmişlerdir. Stajın 
katkıları ile ilgili bulgulara ait oranlar yine çalışılan kurum, bölüm ve çalışma statüsüne bağlı olarak 

değişebilecektir. Stajyer öğrencilere daha fazla yetki ve sorumluluk verilerek hem bu becerilerin hem 

de anket değerlendirmeleri ışığında stajda çok fazla geliştirilemediği anlaşılan sorun çözme, karar 

verme, planlama ve organize etme, müşteri ilişkileri geliştirme, meslek etiği ilkelerini anlama ve 

uyum sağlama becerilerinin daha fazla geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Okulda yeterince 

kazandırılması mümkün olamayan beceriler konusunda daha kapsamlı araştırmalar yapılması 

kanımızca mesleki teorik eğitim ve uygulamalı eğitimin geliştirilmesi anlamında yararlar getirecektir. 

 Öğrencilerin aldıkları uygulamalı eğitim sonunda gelecekten beklentileri nelerdir? Biçimindeki 

üçüncü araştırma sorusuna ait bulgular ise stajın bu konudaki önemini oldukça vurgulamaktadır. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu staj eğitimi almadan iş yaşamına başlamanın başlangıçtaki başarı 

üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünmektedirler. Öğrencilerin tamamına yakın bölümü staj 
eğitiminin gerçek iş yaşamını tanıma ve kendine güven duyma yönünden yararlı olduğunu 
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düşünmekte, mezuniyet sonrasında iş yaşamındaki başarılarına olumlu katkıda bulunacağını ifade 

etmektedirler. Öğrencilerin yaklaşık %90’ı stajları sırasında kurdukları iş ilişkilerinin ve başarılı bir 

staj döneminin mezuniyet sonrası iş bulma ya da diğer gerekli yardımları sağlama açısından olumlu 

katkısı olacağını belirtmişlerdir. Bu da öğrencilerin staj deneyimlerinin onların geleceğe güvenle 

bakmalarını sağladığını göstermektedir. Şüphesiz staj yapılan kurumun bulunduğu il, kurumun 

niteliği, büyüklüğü, çalışılan bölüm ve çalışma statüsü ve okul-kurum ilişkileri bu bulguları etkileyen 

faktörlerdir. Bu faktörlerdeki değişmeler oranlarda birtakım farklılıklar yaratabilecektir. Oranların 

daha olumlu yönde değişmesi büyük ölçüde okul-staj yapılan kuruma ve ikisi arasındaki ilişkilerin 

niteliğine bağlı olacaktır. Stajyer öğrencilerin ileride meslektaş konumuna geleceği düşünülerek, 

onlara sadece ucuz iş gücü olarak bakılmaması uygun olacaktır. Öğrenciler ile iyi ilişkilerin kurulması 

onların algılamalarını büyük ölçüde değiştirecek ve geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır. 
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Özet 

Toplam Kalite Yönetimi işletmelerin süreçlerini inceleme ile başlayan, kalite güvence standartları 

ile devam eden ve sonunda toplam kalite anlayışına dönüşen bir gelişme izlemektedir. Toplam Kalite 

Yönetimi (TKY) üretim işletmelerinde olduğu gibi, hizmet işletmelerinde de uygulanmaktadır. TKY’nin 

hizmet sektöründe uygulamaları muhasebe alanında da uygulanmasını gündeme getirmiştir. Toplam 

Kalite Yönetiminin muhasebe işlem süreçlerinde uygulanabilirliği çalışmaları sürmektedir. 

Çalışmada muhasebe öğrencilerinin TKY felsefesine bakış açıları ve muhasebe mesleğinin 
uygulamasında TKY’nin uygulanabilirliğine yönelik değerlendirmelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda Meslek Yüksekokullarında Muhasebe eğitimi alan öğrencilere anket çalışması uygulanmış 

ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

Araştırma sonuçları Muhasebe öğrencilerinin TKY konusunda bilgi sahibi oldukları ve TKY’nin 

muhasebe mesleğinde uygulanabilirliğine yönelik olumlu görüş bildirmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Hizmet Sektörü, Muhasebe Mesleği 

Alan Adı:B1 

 

CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ACCOUNTING 

PROFESSION SCOPE OF: ACCOUNTING ASSOCIATE FIELD OF 

EDUCATION FOR STUDENTS AN APPLICATION 

 
Abstract 

Total Quality Management business starting with views of processes , quality assurance standards 

and the ongoing development and eventually turned into a total quality approach is followed . Total 
Quality Management (TQM ) as well as in manufacturing enterprises , service businesses are also 

available. TQM in the service sector accounting practices in the field of implementation has brought . 

The applicability of Total Quality Management processes accounting transactions are ongoing . 

TQM philosophy students to study accounting perspective and applicability of the accounting 

profession in the implementation of TQM is intended for the evaluation reveals . In this respect, the field 

of accounting education to students in Vocational Schools survey was applied and the results were 

analyzed statistically . 

Accounting students' research results , and they are knowledgeable about TQM TQM positive 

comments regarding the applicability of the accounting profession has been revealed  

 

Keywords: Total Quality Management, Service Sector, Accounting Profession 
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Giriş  

Günümüzde özellikle istihdam, gelir, uluslararası ticaret ve üretim maliyetleri açısından hizmet 

sektörleri önemli hale gelmiştir. Değer yaratıcı faaliyetlerin esas alındığı hizmet sektörü küresel 

ekonomilerde rekabet gücü oluşturmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de başarı 

müşterinin memnuniyeti ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Müşteri hizmetlerinin kalitesinin 

yükseltilmesi, işletmeler için müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli rol oynamakta ve rekabet 

avantajı oluşturmaktadır.  

Hizmet sektörü içinde yeralan muhasebe hizmetinde müşterilerin yapılan işin, verilen hizmetin 

kalitesi, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik gibi muhasebenin temelinde yer alan değerler, işletme 

faaliyetlerini stratejik düzeyde anlayarak, sorun çözerek, işletme süreçlerini kavrayarak, ileri bilgi 

teknolojilerini kullanarak, özlü konuşarak, doğrudan iletişim kurarak, profesyonel bir anlayış sorumluluğu 
içerisinde, gizliliğe önem vererek, objektif davranarak, mesleki bilgi, beceri, deneyimi ve etik 

nitektelikleriyle müşterilerini memnun etmek amaçlanmaktadır(Akdoğan, 2005;80). 

Muhasebe hizmet kalitesi çalışmaları berberinde Toplam Kalite Yönetiminin muhasebe 

süreçlerinde uygulanabilirliği sorusunu da gündeme getirmiştir. Muhasebe alanında Toplam Kalite 

Yönetimi uygulamaları ilişkin çalışmaların yönetim muhasebesi alanında yapıldığı görülmüştür.  

Çalışmada muhasebe hizmetlerine toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği konusu tartışılmak 

istenmiş bu konuda muhasebe öğrencilerinin algısı ortaya konmuştur. 

1.Toplam Kalite Yönetimi Kavramı 

Kalite çok genel bir terimdir ve bu yüzden çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Kalite müşteri 

tarafından belirlenir. Müşteri bir ürün veya hizmetten ne bekliyorsa onun gözünde“kalite” odur. 

‘’Denetleme” gözüyle kalitenin klasik tanımı “gereksinimlere veya şartnamelere uygunluk”tur. Daha 
uygun ve hala güncelliğini koruyan bir tanım Juran tarafından verilmiştir:“Kalite kullanıma uygunluktur” 

(Mitra, 1993). Eğitimde bu tanım daha çok “kalite amaca uygunluktur” biçiminde kullanılabilir (Watty, 

2003). 

Fiegenbaum, organizasyonda; pazarlama, tasarım, imalat, muayene ve yükleme bölümleri dâhil 

olmak üzere bütün bölümlerin katılımının gerekli olduğu üzerinde durmaktadır (www.canaktan.org). 

Toplam kalite yönetimine bu bakış açısı literatürde “toplam katılım yönetimi” olarak da 

adlandırılmaktadır. Masaaki Imai ise toplam kalite kontrol kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Toplam kalite kontrol, her kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla 

entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan düzenli sürekli iyileştirme 

faaliyetleridir.” (İmai, 1997; ) 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), ne bir program, ne spesifik bir araç ne de bir tekniktir. TKY; hem 
bir yönetim düşüncesini hem de örgütsel iklimde bir değişimi ifade eder. TKY Felsefesi; örgütte sürekli 

gelişmeye olanak sağlayan bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. TKY, insana dönük ölçüme zorlayan 

üretim metodolojisini yapılandırma ve disipline etmeden yararlanarak müşteri tatmini üzerinde odaklanan 

bir yönetim düşüncesidir. Toplam Kalite Yönetimi, basit bir ifadeyle, "doğru şeyi, doğru zamanda 

yapmak ve tüm zamanı doğru kullanmaktır." Önlemeye yönelik bir yaklaşım olan TKY de her işin ilk 

defada doğru yapılması istenir. "Ölçülemeyen şey iyileştirilemez" kuralı esas alındığından ölçüm ve 

istatistikten önemli ölçüde yararlanılmaktadır (Miller ve Cangemi, 1993). 

“Kaliteden söz edildiğinde, akla ilk gelen genellikle ürün kalitesi olmaktadır. Oysa bu doğru 

değildir İşin üç yapıtaşı vardır: Donanım (hardware),uygulama kuralları (software) ve insan (humanware). 

Kalite insanla başlar. Donanım ve uygulama kurallarından, ancak insan doğru yerine yerleştirildikten 

sonra söz edilebilir”(İmai, 1997; 41-42). Imai benzer bir ifadeyi daha kitabında kullanmaktadır:“Toplam 

kalite kontrolde insan kalitesi her şeyden önce gelir. Toplam kalite kontrol ‘insana kaliteyi işlemek’ 
üzerine kuruludur. Çalışanlarına kaliteyi işleyebilen bir şirket kaliteli üretim yolunu zaten yarılamış 

demektir.” (İmai,1997). 

Toplam Kalite Yönetimi, insanların ortak bir kaderi paylaşmaları için yetkilendirildiği ve 

prosesteki en son gelişmelere uygun biçimde ödüllendirildiği yoldur. TKY; bir felsefe veya yalnız sözde 

kalan bir işlem değil, pratik bir yönetim uygulamasıdır. Bu uygulamada üç unsur mevcuttur. Birincisi, işe 

ilişkin mantıksal bir düşünce biçimi geliştirmektir. İkincisi, kaliteyi geliştirmek için çalışanları 

güdülemektir. Üçüncüsü ise pazarlama yönelimi davranışını vurgulayan bir şirket kültürü yaratmaktır. 

TKY; bir bütün olarak etkinliği ve esnekliği artıran bir yaklaşım ve herkesi gelişme prosesi ile ilgili 
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kılarak insanların yaşamlarında boşa giden eforlarından kurtulmanın bir yöntemi olarak ifade 

edilmektedir (Köseoğlu, Hamson ve Kink, 1994).  

  TKY, ortak hedefi paylaşarak ekip halinde çalışmayı, müşterilere en üstün değerler yaratmayı, 

değişikliği desteklemeyi ve yaratıcılığı ödüllendirmeyi ilke edinerek gücünü insanlardan alan ve 

mükemmelliğin sağlanmasının tüm çalışanların sorumluluğu olduğunu savunan bir yönetim felsefesidir 

(Johansson, 1994). 

Rekabet gücündeki zayıflığın, işletmelerin pazar payını doğrudan azalttığının anlaşılması, 

bilinçlenen ve hakkını aramayı öğrenen bir tüketici grubunun ortaya çıkışı, bunların beklentileri ve 

beklentilerin karşılanamaması, bunun da olumsuz imaj yaratması ve kalite maliyetlerini yükseltmesi en 

genel anlamda, işletmelerin artık verimsiz çalışmaya katlanamamaları, TKY felsefesinin işletmeler için 

niçin önemli olduğunu ve benimsenmesi gerektiğini açıklayacak nedenlerden bir kaçıdır. Bunlara ilave 
olarak, eğitim ile geliştirilmiş, daha fazla katılım isteyen bir insan gücünün artışı ve bunları tatmin 

edebilecek, yeni yönetim arayışlarına cevap verebilecek bir araç olması da TKY'ni işletmeler için daha 

anlamlı hale getirmektedir (Akdoğan, 18.12.2006, www.canaktan.org).  

TKY uygulamanın işletmeye sağlayacağı yararlar (Gözlü, 1994) şöyle özetlenebilir:  

1. Kaynak kullanımını optimize ederek kaynak israfının azaltılması,  

2. Mamul ve hizmet kalitesinin artırılması,  

3. Verimlilik için gerekli teşvik ve koordinasyonun sağlanması ve verimlilik artışı yaratması  

4. Tüm organizasyon düzeyinde katılımı artırması ve tatmin düzeyi yüksek bir insan gücü ile iş 

barışına katkıları  

5. Ürün teslim sürelerinin kısalması,  

6. Mamul geliştirme sürelerinin kısaltılması  

7. Süreçlerde sürekli iyileşme,  

8. Pazardan gelen taleplere esnek davranabilme ve karşılayabilme yeteneğinde artışlar,  

9. Müşteriye hizmetin temel alınışı, müşteriye ürün teslimi sürelerinin kısalması ve sonuçta 

müşteri doyumunun artmasıdır.  

Tüm bunların doğal bir sonucu olarak da, işletmenin pazar payının artması firma imajının 

yükselmesi, daha yüksek karlar, gelişme ve daha etkili rekabet, TKY ile ulaşılabilen diğer yararlardır. 

2.Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 

Günümüzde, değişen koşullar altında işletmelerin başarılı olabilmeleri daha fazla zorlaşırken, 

yaşanılan her başarısızlığın işletmenin varlığını devam ettirebilmesi noktasında daha çok tehdit edici bir 

hale geldiği görülmektedir. İşletmelerin, yoğun rekabet koşulları altında, uzun dönemli ve sürdürülebilir 

üstünlükler elde edebilmesi son derece önemli ve aynı derecede zor bir hale gelmiştir.  

Eğitim genellikle bir örgüt yapısı içerisinde gerçekleştirilir. Bu nedenle sözü edilen toplam kalite 

yönetimi ilkeleri, araç ve yöntemleri bu örgütün verimliliğini artırmada, süreçlerini iyileştirmede ve 

ortaya çıkan ürünün, ondan yararlanacakların ihtiyaçlarını tam tatmin edecek düzeyde olmasını 

sağlamada kullanılabilir.  

 Toplam kalite yönetiminin kurumlarda uygulanmaya başlanmasının ilk aşaması, kalitenin bir 

ihtiyaç olarak hissedilmesi ve gerekli bilgi birikiminin eğitim alanına aktarılmasıdır. Her kurum öğrenci, 

çalışan, bilgi kaynakları, araç-gereç, tesis gibi girdileri kullanarak, çalışma ortamında süreçten geçirerek 

sonuçta kalite süzgecinden geçmiş olan bir çıktı üretir., Bu amaçları gerçekleştirebilmek için toplam 

kalite yönetiminin çeşitli araçları vardır. Bu araçlardan ihtiyaçlara göre biri ya da birkaç tanesi 

kullanılarak örgütün, kalite anlayışına göre yönetilmesi ve kalitenin geliştirilmesi sağlanabilir. Kalite 

geliştirmede kullanılan bu araçlar ayrıntılı olarak belirlenmiştir.  

Muhasebe alanında toplam kalite yönetim süreçlerinin benimsenmesine ilişkin herhangi bir 
uygulama olmadığına ilişkin yeterince çalışma yapılmadığı, yapılan çalışmada muhasebe meslek 

mensuplarının toplam kalite uygulamalar konusunda herhangi bir eğitim sürecinden geçmediği sonucuna 

varılmıştır(Kaya, Daştan, 2010). 
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2.1.Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Araştırmanın amacı toplam kalite yönetiminin muhasebe mesleğine uygulanabilirliği konusunda 

muhasebe öğrencilerinin görüşlerini saptamaktır. 

Çalışmada Muhasebe ve Vergi Uygulamaları progamı bulunan Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 

Meslek Yüksekokulları(MYO) evren olarak belirlenmiş..Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki 5 MYO’da 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 860 öğrencinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu okullarda 

raslantısal olarak 400 öğrenciye anket uygulanmak istenmiş, 210 dönüş alınmıştır. Çeşitli nedenlerden 

ötürü 31 anket analiz dışı bırakılmış ve evrenin %20’sine denk gelen 179 anket analiz edilmiştir.  

2.2 Araştırma Yöntemi 

Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, annketin ilk bölümünde öğrencilerin demografik 

özellikleri ile ilgili sorular, ikinci bölümünde ise Kaya ve Daştan tarafından oluşturulmuş ve 
araştırmacılar tarafından düzenlenmiş TKY’ye ilişkin sorular yer almaktadır. 

2.3.Araştırma Sonuçları  

Verilerin analizinde öncelikle örneklemin demografik özellikleri ortaya konmuş, ankete cevap 

verenlerin genel profili elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1:Kocaeli Üniversitesi'ne Bağlı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı 

Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet   

                  Erkek                      71  39.7 

                              Kadın                    108  60.3 

Sınıf   

1.Sınf 78 43.6 

2.Sınıf 101 56.4 

Yaş   

18 ve altı 13 7.3 

19 57 31.8 

20 61 34.1 

21 31 17.3 

22 8 4.5 

23 3 1.7 

24 ve üstü 6 3.4 

Öğretim Türü   

I.Öğretim 73 40.8 

II.Öğretim 108 59.2 

Okuduğunuz Lise   

Anadolu Ticaret Lisesi 18 10.1 

Lise 78 43.6 

Meslek Lisesi 75 41.9 

Diğer 8 4.5 

Toplam 179 100.0 

Tablo 1 'deki veriler incelendiğinde; Ticaret Meslek Lisesinden gelen öğrencilerle liseden gelen 

öğrencilerin sayılarının birbirine yakın olmasıdır.%43.6 'sı Lise,%41.9'u Ticaret Meslek Lisesidir. 

Liseden gelen öğrencilerin daha farklı dersler aldıkları düşünülürse TKY konusundaki bilgi düzeyinin 

ölçülmesi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinde daha sağlıklı değerlendirme yapacaklardır. Ankete 

katılan öğrencilerin %56.4 'nün 2.sınıf olduğu gözlemlenmiş. Öğrencilerin mesleğe ilişkin 
farkındalıklarının olabileceği kanısı uyanmıştır. 

TKY Anlayışının Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliğine İlişkin Muhasebe Eğitimi Alan 

Önlisans Öğrencilerinin Değerlendirmeleri Tablo 2 'de sunulmuştur. 
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Tablo 2: TKY Anlayışının Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliğine İlişkin Muhasebe Eğitimi 

Alan Önlisans Öğrencilerinin Değerlendirmeleri 

  
Frekans 

 
Yüzde 

1-Toplam Kalite Yönetimi (TKY ) konusunda bilginiz var mı?   

Evet 51 28.5 

Hayır 128 71.5 

2-Cevabınız evet ise muhasebe mesleğinde uygulanabilir mi?   

Evet 90 50.3 

Hayır 89 49.7 

3-Eğitim aldığınız meslekle ilgili gelişmeleri sürekli takip edebilir misiniz?   

Evet 99 55.3 

Hayır 80 44.7 

4- Eğitim aldığınız meslekle ilgili gelişmeleri en çok internetten mi takip edebilir siniz?   

Evet 124 69.3 

Hayır 55 30.7 

5- Eğitim aldığınız meslekle ilgili gelişmeleri en çok dergilerden mi takip edebilir siniz?   

Evet 20 11.2 

Hayır 159 88.8 

6- Eğitim aldığınız meslekle ilgili gelişmeleri en çok oda bildirimlerini mi takip edebilir siniz?   

Evet 50 27.9 

Hayır 129 72.1 

7- Eğitim aldığınız meslekle ilgili gelişen teknolojileri takip edebilir misiniz?   

Evet 126 70.4 

Hayır 53 29.6 

8- Eğitim aldığınız meslekte çalışanlar literatür takibi yanında meslek içi eğitim kurslarına 
katılmalılar mı? 

  

Evet 138 77.1 

Hayır 41 22.9 

9-- Eğitim aldığınız meslekte çalışanlara yönelik iyi performans dolayısıyla ödüllendirme 
sistemi olmalı mı?  

  

Evet 157 87.7 

Hayır 22 12.3 

10-Sizce muhasebe faaliyetleri sürdürülürken tüm çalışanlar periyodik olarak bir araya gelerek 
fikir alış verişinde bulunmalı mı? 

  

Evet 155 86.6 

Hayır 24 13.4 

11-Sizce muhasebe meslek faaliyetleri yürütürken müşterilerin beklentisi ve önceliği daha 
kaliteli hizmet midir?                                                                                              

  

Evet 132 73.7 

Hayır 47 26.3 

12- Sizce muhasebe meslek faaliyetleri yürütürken müşterilerin beklentisi ve önceliği daha 
düşük ücret midir? 

  

Evet 77 43.0 

Hayır 102 57.0 

13- Sizce muhasebe meslek faaliyetleri yürütürken müşterilerin beklentisi ve önceliği daha az 
vergi midir? 
 

  

Evet 105 58.7 

Hayır 74 41.3 

14- Size göre muhasebe mesleğinde müşterilerin yeterince memnuniyeti mümkün müdür?   

Evet 98 54.7 

Hayır 81 45.3 

15- Size göre kaliteli hizmeti tanımlayan en önemli gösterge müşteri memnuniyet düzeyi 
midir? 
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Evet 119 66.5 

Hayır 60 33.5 

16-Sizce hizmet sunumunda müşterilerin istek ve beklentileri dikkate alınmalı mıdır?   

Evet 152 84.9 

Hayır 27 15.1 

17- Kalite yönetim standartları hakkında bilginiz var mı?   

Evet 36 20.1 

Hayır 143 79.9 

18- Sizce mesleğinizle ilgili standartlar kalite yönetimine yönelik mi?   

Evet 72 40.2 

Hayır 107 59.8 

19- Sizce mesleğinizle ilgili sıfır hata uygulamaları var mı?   

Evet 57 31.8 

Hayır 122 68.2 

 

Tablo 2 'de yer alan bilgiler genel bir sonucu yansıtmaktadır. Çalışmada muhasebe eğitimi alan 

öğrencilerin TKY hakkında genel bilgilerinin olup olmadığı, TKY'nin muhasebe mesleğinde 

uygulanabilirliğine yönelik görüşleri, TKY' nin başarıyla uygulanabilmesi için vazgeçilmez öğelerinden 

olan sürekli gelişme, katılımcılık, müşteriye önem verilmesi gibi konularda, öğrencilerin görüşlerinin 

tespit edilmesi amaçlandığı için Tablo 2'den elde edilen bilgiler yeterli kabul edilmiştir. 

Tablo 2'deki veriler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir: 

* Ankete katılan toplam 179 öğrencinin % 71.5'inin TKY hakkında bilgi sahibi olmadığı ortaya 

çıkmıştır. TKY literatüründeki gelişim göz önünde alındığında öğrencilerin bu konudan haberdar 

olmaması büyük eksiklik olarak görülebilir. 

*Öğrencilerin TKY hakkında bilgileri olmasa da TKY'nin vazgeçilmez unsurlarıyla ilgili soruların 

cevapları incelendiğinde;  

%55.3'ü eğitim aldığı konuda sürekli gelişmeleri takip edebileceğini belirtmiştir. Bu takibi 

dergilerden veya oda bildirimlerinden çok % 69.3 gibi bir yüzdeyle internetten yararlandıkları ortaya 

çıkmıştır.  Öğrencilerin meslekleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri %70,4 takip ettiklerini ve %77,1 'inin 

meslek içi eğitim kurslarına katılmaları veya katılmak istemeleri TKY'nin sürekli gelişim unsurunu 

sağlamaktadır. Aynı şekilde TKY'nin katılımcılık unsurunun ise,  muhasebe faaliyetleri sürdürülürken 

tüm çalışanlar periyodik olarak bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmalarına öğrencilerin 

%86,6'sı,ödüllendirilmeye  %87,7 'si evet diyerek işi sahiplenme ve güven duygusunun verilmesi bunun 

uygulanabileceğini göstermektedir.  

Ayrıca öğrencilerin %73,7'si müşteriye iyi ve kaliteli hizmet verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
% 66.5 kaliteli hizmetin göstergesinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu 

şekilde düşünmeleri gelecekte mesleğe bakış ve kalite açısından çok önemlidir. 

Sonuç 

Kalite bir mal veya hizmetin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilme yeteneğidir. Bu 

nedenle en önemli rekabet aracıdır. Mal ve hizmet üreten tüm şirketler kalitenin elde edilebilmesi için 

TKY'yi bir felsefe olarak kabul etmişlerdir.  

TKY sanayi işletmelerinde tam anlamıyla uygulanırken, hizmet işletmelerinde özellikle alt hizmet 

sektöründe uygulanabilirliği üzerine çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Muhasebe hizmetleri de TKY 

konusunda az çalışma yapılan sektörlerden birisidir(Kaya ve Daştan, 2010,s.398). 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin TKY felsefesini 

bilmediği bu nedenle, bu felsefenin öğrenciye kazandırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Öğrencilerin teknolojik gelişmeye açık olmaları ve bilgiye güncelleme konusunda kendilerini 
yenilemeleri meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etmede istekli olmaları gerçekte TKY ilkelerinden olan 

süreklilik ilkesiyle örtüşmektedir.  Bunun yanı sıra öğrencilerin TKY farkındalıkları yeterli görülmese de 

muhasebe mesleğinin hizmet sunum kriterleri konusunda farkındalıklarının olduğu görülmüştür. 

Muhasebe hizmet kalitesine ilişkin beklentilerinin TKY felsefesiyle örtüştüğü söylenebilir. Bunların 

nedeninin öğrencilerin eğitim sürelerinde almış oldukları Uluslararası Muhasebe standartları 
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kazanımlarından olduğu düşünülmektedir. Bu farkındalığın arttırılması için muhasebe programlarında 

TKY eğitimi verilmesi gerektiği önerilmektedir. 
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Özet 

Üniversiteler kuruldukları kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere 
sahiptirler. Özellikle, üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları harcamalar kent ekonomisine canlılık 

kazandıran önemli bir harcama grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bölge ekonomilerinin önemli 

kaynaklarından biri olan üniversitelerin ve öğrencilerinin harcamalarının analizi yapılmış ve bu 

harcamaların Kale üzerindeki ekonomik etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın verileri uygulanan 

anketlerden elde edilmiştir. 

Kale meslek yüksekokulunda öğrenim gören 150 öğrenciye 20 soruluk demografik özellikleri, gelir 

durumları ve harcama alışkanlıkları ile ilgili sorular sorulmuş, çalışma sonucunda bir öğrencinin aylık 

ortalama 832 TL civarında harcama yaptığı ve Kale ekonomisine ortalama yıllık 1.897.940TL’lik bir 

katkı sağladıkları tespit edilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Harcamaları, Kale Meslek Yüksekokulu, Ekonomik 

Katkı 

Alan Kodu: F1 

ECONOMIC CONTRIBUTIONS OF VOCATIONAL SCHOOL PRESENCE: 

SAMPLE OF KALE VOCATIONAL SCHOOL 

Abstract 

Universities significant effects on the economic, social and cultural structure of the cities in which 

they are located. Particularly, expenditures of university students provide significant contribution to the 
economy of its city. In this study, universities which have important source in local development are 

analyzed in terms of the impacts on the Kale development process. The data of this paper are collected 

from a survey applied on students.  

Overall, 150 university students have been examined through a questionnaire that has 20 questions, in 

the context of the study. Students’ demographic characteristics, income and spending habits have been 

searched in the survey. The findings suggest that, each student spends 832 TL a month in average, which 

contributes 1.897.940TL TL/year in total to Kale’s economy. 

Key words: Vocational School, Students’ Expenditure, Kale Vocational School, Economic Contribution  

1. Giriş 

Bilgi toplumlarında beşeri sermaye anlamında gelişmenin en önemli faktörü eğitimdir. Eğitim 

sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda gelişen bir toplumsal kimliğin, etik değerlerin ve daha 
güçlü demokrasinin en önemli unsurudur. Küreselleşme ile birlikte ekonomi ve teknolojideki hızlı 

değişim ve yenileşme, daha nitelikli çalışanlara gereksinim duyulmasına neden olmaktadır. (Öztürk vd, 

2011:146)  Nitelikli işgücünün sağlanmasında hiç şüphesiz ki yükseköğretim kurumlarının rolü büyüktür. 

Ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleştirilen üniversiteleşme hareketi dikkate değerdir. Hemen her 

ilde ve ilçede en az bir devlet üniversitesi açılması politikası, üniversite eğitimi imkanını arttırdığı kadar 

kuruldukları bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da katkı sağlamaktadır. 

mailto:nandic@pau.edu.tr
mailto:akarahan@pau.edu.tr
mailto:mkiziloglu@pau.edu.tr
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Üniversitelerin kentin çekiciliğinin artması, sosyokültürel atmosfere etkisi, nitelikli insan gücünü 

çekme, nüfus artışı, ticarette hareketlenme, üretim artışı, kamu hizmetleri artışı, ekonomik büyüme ve 

yatırımları çekme gibi canlılık yaratan birçok etkisi bulunmaktadır. (Selçuk ve Başar, 2012: 

94)Üniversiteler kurulduğu bölgelere hem sosyokültürel hem de ekonomik katkılar sağlar. Üniversiteler 

yerel ekonomiyi kalkındırmakla birlikte finans kaynakların oluşmasını sağlarlar, sağlanan bu faydalar 

ekonomik istikrarı ile sosyal yaşam kalitesini artırır. Bu imkânlar analiz edildiğinde yarattığı katkılar 

görülecektir. Üniversite, yerel ekonominin bir sosyal kurumu olup, bu kurum akademik ve idari personel, 

öğrenciler ve tüzel kişiliği ile bulunduğu şehrin ekonomisini çeşitli açılardan etkilemektedir. (Çatalbaş, 

2007: 93) 

Üniversiteler, idari ve akademik personel ile öğrencilerinin harcamaları nedeniyle kuruldukları 

bölgelerde değişik sektörler için talep oluşturarak bölge ekonomisine azımsanmayacak katkılar 
sağlamaktadırlar. Üniversiteler, kentlerin imarı, yerleşimin değişmesi, konut ve arsa fiyatları üzerinde 

etkili olmaktadırlar. Üniversitelerin kurulması ile birlikte yerleşke alanlarının çevre illere nazaran cazibe 

merkezi haline gelmekte ve kentin gelişim yönünü değiştirmektedir (Çakır, 2011:3). 

Türkiye’de izlenen üniversiteleşme politikasının en temel nedenlerinden birinin üniversitelerin 

kuruldukları bölgeye sağladıkları ekonomik faydalar olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu 

çalışmanın amacı Denizli ili Kale ilçesinde faaliyet gösteren Kale Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 

öğrencilerin ve istihdam edilen akademik, idari ve diğer personelin harcamalarının ilçe ekonomisine 

katkılarının araştırılmasıdır. 

2. Yükseköğretim Kurumlarının Bölgesel Kalkınmaya Katkıları 

Kalkınma; üretim ve kişi başına düşen milli gelirin arttırılmasıyla birlikte, ekonomik ve 

sosyokültürel yapının da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle kalkınma, bir ülkenin 
yapısal niteliklerinin pozitif yönde değişimidir. Bölgesel kalkınma; bir bölgenin veya yörenin refah 

seviyesindeki artış olarak tanımlanmaktadır. (Yıldız ve Talih, 2011:273) 

Kültür ise bölgesel kalkınma için önemli bir unsurdur. Üniversiteler, bölgenin kültürel 

kaynaklarının temelini oluşturma ve güçlendirmede kritik bir rol oynayabilir. Üniversitelerin sunduğu 

sıradan araştırma hizmetlerinin yanı sıra, sunulan tüm kültürel aktiviteler, mezun öğrencilerin istihdam 

yetenekleri üzerinde etkilidir. Üniversiteler, kurumların dışında ister aktif ister pasif olsun kültürel bir 

yaşam yarattıkları için güçlü bir bölgesel kültürel faktördür. Yani, hem pasif hem de aktif kültürel 

zenginleşmeye yardımcı olurlar. Üniversiteler sadece kültürel arz ediciler değildir, aynı zamanda kültürel 

talep yaratan birimlerdir (Charles, 2001: 14-15).  

Üniversiteler bünyelerinde ekonomik canlandırma yeteneğini barındıran bir potansiyele sahiptir. 

Stratejik bir yaklaşımla, kuruldukları bölgede ekonomiyi canlandırmak için finansman ihtiyacı olmadan, 
bölge ekonomisinin canlanmasında büyük rol oynayabilirler. Yükseköğretim kurumları, uzun vadede 

bölgesel refahı arttırabilecek vizyon ve misyona sahiptirler. (Porter, 2007:44)   

Üniversiteler, eğitim kurumları olmanın yanı sıra ekonomiye farklı yollardan katkılar sağlar, 

kentsel alanların oluşumunda rol oynayan, sanat, sağlık ve bilim alanlarında büyük gelişmelere katkıları 

olan kurumlardır. Bu durum üniversitelerin kuruldukları bölgelere karşı duyarlı olması gerektiğini 

gösterir. ( Demireli ve Taşkın, 2013:323) 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya olan etkileri farklı açılardan ortaya çıkmakta ve önem 

taşımaktadır. Bu katkılar arasında yer alan ekonomik katkı, gerek üniversitelerde çalışan personelin 

gerekse öğrencilerin sosyal yaşantılarını devam ettirebilmeleri için yapmış oldukları harcamalar ile söz 

konusu kurumların bütçe harcamaları olarak değerlendirilebilir. Sosyokültürel katkılar ise bölgenin refah 

düzeyinin arttırılmasına yönelik hususları içermektedir. Bu bağlamda ekonomik ve sosyokültürel katkılar 

birbirini destekleyen unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Bölgenin sosyokültürel gelişimi, gelir 
sahiplerinin bu alanlarda yapacakları harcamaları arttırarak, bölgesel kalkınmanın ekonomik yönünü 

geliştirecektir. (Dalğar vd, 2009:40) 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkilerini en temel düzeyde, yerel mal ve hizmetlerin satışı, 

şehir yapılaşmasının artması, sosyal yaşamın pozitif yönde etkilenmesi olarak sıralayabiliriz. (European 

Union Regional Policy, 2011:2) 

Üniversitelerin bölgesel kalkınma sürecinde anahtar bir rol oynadığı kabul edilmekle birlikte, 

temel fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Kaşlı ve Serel, 2008:100) 
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• Bölgesel bilgi ekonomisi ve toplumunun destekleyicisidir. 

• Ekonomik istikrarın önemli bir unsurudur. 

• Bölgenin sosyal yaşamının temel gücüdür. 

• Kültürel kaynakların temelini oluşturur ve güçlendirir. 

• Bölgenin uluslararası işbirliği ve dışa açılmasında etkilidir. 

• Yenilikçi aktiviteler ve girişimciliğin temel kaynağıdır ve üniversiteler, “akademik girişimcilik” 

yoluyla bölgesel ekonomide aktif bir rol üstlenebilir. 

Üniversiteler kuruldukları bölgenin kişisel geliri üstünde pozitif yönlü bir etkiye sahiptirler, 

bölgede istihdamı arttırırlar bu sebeple gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarına üniversiteler kurarak 

daha fazla ekonomik fayda sağlanabilir. ( Phelps, 1998:149) 

Üniversiteler bölgenin dışarıya açılan kapısıdır. Üniversite mezunları kadar, öğretim elemanları, 
araştırmacılar ve yöneticilerde uluslararası işbirliği, bilim ve eğitim kültürünün yayılmasında etkilidir. Bu 

nedenle üniversiteler, kuruldukları bölgenin uluslararası işbirliğinde ve dışa açılmasında önemli görevler 

üstlenebilmektedir. Üniversiteler ayrıca yenilikleri hızlandırır, işletmelerin yeni kuruluş aşamasından 

büyüme aşamasına kadar girişimcilerin yaratılmasında anahtar aktör konumundadır. Böylece, binlerce 

yeni iş imkanı doğabileceği gibi, ekonomide geleceğe dönük yatırım imkanlarını kolaylaştıran yeni gelir 

akımları da oluşmaktadır. (Çetin, 2007:220). 

1960’lı yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim kurumları bölgesel kalkınma 

aracı olarak görülmüş ve ülkenin gelişmemiş bölgelerinde yaygınlaştırılmıştır. Çünkü bu kurumların 

bulundukları bölgeleri çok yönlü etkileyecekleri beklenmiştir. Bu beklentiler 4 ana grupta toplanabilir;  

* Bölgesel gelir, bölge ekonomik yapısı ve işgücü hareketliliğinde iyileşme sağlanması gibi 

ekonomik beklentiler, 

* Konut, sağlık olanakları, iletişim ve taşımacılıkta iyileşme gibi sosyal ve fiziksel altyapı 

beklentileri, 

* Kültürel etkinliklerin artması, yasam kalitesinin iyileşmesi gibi sosyal ve kültürel beklentiler, 

* Eğitime katılma oranında artış, doğum-ölüm oranında değişme, göçün azalması gibi eğitimsel ve 

demografik beklentiler olarak sıralanabilir (Özyaba,1999:1). 

Her üniversite, yaptığı tüketim ve yatırım harcamalarıyla, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 

istihdamla bulunduğu şehrin ekonomisine katkı yaratır. Üniversitelerin kentte yarattığı ek gelir, dolaylı 

istihdam ve bağımlı nüfus da hizmet sektöründe ek talep oluşturur (Öztürk vd., 2011: 153). 

Yükseköğretim kurumları hem yerel ekonomi hem de ülke ekonomisi için en önemli tetikleyici 

unsurlardandır. Üniversiteler hem gelir/harcama akımları açısından hem de istihdam açısından önemli 

ekonomik birimlerdir. Yükseköğretim sürecinden geçen bireyler ilk olarak eğitim ve öğretim sürecinde 
yaptıkları harcamalarla, ikinci olarak nitelikli işgücü olarak üretim sürecine katıldıklarında yerel ve ulusal 

ekonomiye katkıda bulunmaktadırlar. Diğer yandan eğitim faaliyetleri için kamu ve özel sektörün yaptığı 

harcamalarda yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu katkılar Lewis (1988) ve Atik (1999) 

tarafından doğrudan, dolaylı ve uyarılmış, Bleaney ve diğerleri (1992) tarafından ise doğrudan ve dolaylı 

katkılar şeklinde ifade edilmiştir( Çatalbaş, 2007: 95-96). Bu çalışmada ise Bleaney ve diğerlerinin (1992) 

sınıflandırması esas alınmıştır.  

2.1 Doğrudan Katkılar 

Üniversiteler eğitim kurumları olmakla beraber ekonomiye direkt katkılar sağlamaktadır, kentsel 

alanların oluşumunda aktör olarak yer alır, devlet ve sanayi ile bütünleşmesiyle birlikte ticaret, sağlık, 

sanat ve bilimsel gelişmeler sağlayarak katkıda bulunur (Görkemli, 2009:182). 

Üniversitenin yöre ekonomisine yaptığı doğrudan katkılar istihdam ve gelir katkısı olmak üzere iki 

gurupta toplanmaktadır. Üniversitelerin yöre ekonomisinde oluşturduğu doğrudan istihdam etkisi, belli 
bir zaman diliminde üniversitelerde istihdam edilen akademik ve idari personelin toplam olarak sayısal 

değeridir. Doğrudan gelir katkısı ile anlatılmak istenen husus, üniversitelerin istihdam ettikleri akademik 

ve idari personele ödedikleri maaş toplamları ile akademik personele ödenen ek ders ücretleri ve idari 

personele ödenen fazla mesai ücretleridir. ( Tugay ve Başgül, 2005:1029) 
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2.2 Dolaylı Katkılar 

Dolaylı katkılar, emek dışındaki faktör sahiplerinin üniversiteye yaptıkları satışlar sonucunda 

ortaya çıkan gelir ve istihdam artısını ifade eder. Dolaylı gelir katkısı, üniversiteler tarafından kendi 

personeli dışındaki kişi ve kuruluşlara harcanan paralar ya da üniversite öğrencileri tarafından yapılan 

harcamalar sonucu hesaplanabilir. ( Ceyhan ve Güney, 2011:186) 

2.3 Kale ilçesi ve Kale meslek yüksekokulu 

2.3.1 Kale İlçesi 

Kale,  Denizli-Muğla karayolu üzerinde Denizli il merkezine yaklaşık 71 km, Muğla il merkezine 

ise yaklaşık 79 km uzaklıktadır. 1899 yılında belediyesi kurulan Kale ilçesi 1959 yılında ilçe olmuştur.  

Kale ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Bölgede biber, tütün ve ceviz gibi tarımsal ürünler 

yetişmektedir. Ayrıca ilçede linyit kömürü ocağı da bulunmaktadır.  

Toplam 26 köyü bulunan ilçenin 2012 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre; Kale ilçe 

merkezinin nüfusu 8475 kişi, belde ve köylerle birlikte toplam nüfusu ise 21.333 kişidir. Kale nüfusu 

itibarı ile Denizli ilinin 18 ilçesi içerisinde 7. büyük ilçedir.  

2.3.2 Kale Meslek Yüksekokulu 

Kale Meslek Yüksekokulu 2010 yılında Pamukkale Üniversitesinin bünyesinde kurulmuş ve 2011-

2012 eğitim - öğretim döneminde faaliyete başlamıştır. 

Kale MYO’ da 2013-2014 öğretim yılı itibariyle 15 öğretim görevlisi ve 1 uzmandan oluşan bir 

akademik kadro görev yapmaktadır. MYO’ da idari personel ve diğer personel olarak ise 10 kişi görev 

yapmaktadır. MYO’ da görevli toplam 26 personelden 17’si ilçede ikamet etmektedir. 

Kale Meslek Yüksekokulunda Çocuk Gelişimi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Maden Teknolojisi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında eğitim verilmektedir. 
Ayrıca meslek yüksekokulu yakın zaman içerisinde açılması planlanan yeni bölümler ile kendini 

geliştirerek büyümeyi hedeflemektedir. 

3. Araştırma Bulguları 

Çalışmada yükseköğretim kurumlarının bölgesel kalkınmaya olan etkileri, doğrudan ve dolaylı 

katkılar olmak üzere iki şekilde ortaya konulmaktadır. 

3.1 Doğrudan Katkılar 

Yükseköğretim kurumlarının bölge ekonomisine doğrudan katkıları istihdam katkısı şeklinde 

gerçekleşmektedir. İstihdamın kelime anlamı bir ülkede mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler 

içerisinde sürekli olarak çalıştırılmasıdır. Kale Meslek Yüksekokulunun istihdama katkısı aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. 

Tablo 1: 2013-2014 Öğretim Yılı Personel Sayıları 

 Akademik 

Personel 

İdari Personel Diğer Personel 

Kale MYO 16 6 4 

(Kaynak: Kale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü) 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ilçedeki meslek yüksekokulunda çalışan akademik personel sayısı 16, 

idari personel sayısı 6, diğer personel sayısı ise 4 kişidir. Dolayısıyla yüksekokulun istihdama doğrudan 

katkısı 26 kişidir. Ancak her ailenin ortalama dört kişiden oluştuğu varsayıldığında istihdama olan reel 

katkı 26*4=104 kişi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Meslek yüksekokulunda görev yapan personelin tümünün ilçede oturmaması göz önünde 

bulundurularak, meslek yüksekokulu personelinin ilçe içindeki harcamaları anket yoluyla tespit edilmeye 

çalışılmış ve böylece meslek yüksekokulu personelinin ilçe ekonomisine olan doğrudan katkısı 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 2: Akademik Personelin Kale İlçesindeki Harcamalarının Dağılımı 

Harcama Kalemleri Toplam Kişi Başı Ort. Aylık Kişi Başı Ort. 

Barınma Giderleri 112.307,52 4.319,52 359,96 

Yiyecek-İçecek 

Giderleri 

99.028,8 3.808,8 317,40 

Ulaşım Giderleri 90.714 3.489 290,75 

Kırtasiye Giderleri 54.132 2.082 173,5 

Sosyal Aktivite 

Giderleri 

65.457,6 2.517,6 209,8 

Giyim Giderleri 32.407,44 1.246,44 103,87 

Diğer Giderler 97.674,72 3.756,72 313,06 

Toplam 551.722,08 21.220,08 1.768,34 

Tablo 2 incelendiğinde meslek yüksekokulu personelinin ilçeye doğrudan katkısının kişi başı 

aylık ortalama 1.768,34 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunun en büyük kalemini 359,96 TL’lik 

pay ile barınma giderleri oluşturmaktadır, meslek yüksekokulu personelinin en az harcama yaptığı kalem 

ise giyim giderleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik, idari ve diğer personelin yıl boyu ilçede 

harcama yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, Kale Meslek Yüksekokulunda istihdam edilen 

personelin tamamının ilçeye yıllık 551.722,08 TL’lik bir katkısı olduğunu görüyoruz. 

3.2 Dolaylı Katkılar 

Yükseköğretim kurumlarının bölge ekonomisine dolaylı katkıları ise iki şekilde hesaplanabilir 

bunlardan ilki meslek yüksekokulu tarafından kendi personeli dışındaki kişi ve kuruluşlara harcanan 

paralardır. Dolaylı katkılardan ikincisi ise meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından yapılan 

harcamalardır. Dolaylı katkı kapsamında öncelikle ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğünden elde edilen 
bütçe harcamaları ve anket yoluyla elde edilen öğrenci harcamaları toplanmış ve böylece meslek 

yüksekokulunun ilçe ekonomisine olan dolaylı katkısı hesaplanmıştır. 

Tablo 3:  Kale Meslek Yüksekokulunun 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Yapmış Olduğu 

Harcama Dağılımı  

HARCAMA KALEMİ HARCANAN ÖDENEK 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları 

15.497,18 

Hizmet Alımları 2.239,75 

Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri 16.202,96 

  

TOPLAM 33.939,89 

Kaynak: Kale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

3.2.1 Öğrencilerin Genel Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin genel özelliklerinin yansıtılması bakımından bu bölümde, 
araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet özellikleri, yaş durumları ve eğitim gördükleri programlara 

ilişkin bilgiler verilmektedir.   

Tablodan da anlaşılacağı üzere kız öğrencilerin daha yoğun olduğunu görmekteyiz, ayrıca yaş 

durumu itibarı ile 16-25 yaş aralığında bir yoğunlaşma olduğu, araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan 

fazlasının Turizm ve Seyahat İşletmeciliği programına kayıtlı olduğu ve öğrencilerin çoğunun normal 

öğretim öğrencisi olduğu görülmektedir 
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Tablo 4: Öğrencilerin Genel Özellikleri 

Cinsiyet % Yaş % 

Bayan 58,2 16-25 97 

Erkek 41.8 26-35 3 

Toplam 100 Toplam 100 

 

Program  % Program Türü % 

Çocuk Gelişimi 18,4 Normal Öğretim 69 

İşletme Yönetimi 14,2 İkinci Öğretim 31 

Maden Teknolojisi 3,54 Toplam 100 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

9,2   

Turizm ve Seyahat 

İşletmeciliği 

54,6   

Toplam 100   

    

 

3.2.2 Öğrencilerin Barınma Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin barınma özelliklerinin yansıtılması açısından aşağıdaki tabloda 

öğrencilerin barınma yerlerine ve kimlerle birlikte kaldıklarına ilişkin bilgiler verilmektedir. 

Tablo ’da öğrencilerin barınma bilgilerinin dağılımı görülmektedir. Buna göre öğrenciler en yoğun 

olarak belediye misafirhanesinde yaşamaktadır, eşyalı kiralık dairede yaşayanların oranı % 28,35, kiralık 

dairede yaşayanların oranı ise %27,65’tir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %85,2’sinin arkadaşları ile 

yaşamayı tercih ettiği görülmektedir, yalnız yaşayan öğrencilerin oranı %7, ailesi ile birlikte yaşayan 

öğrencilerin oranı ise yalnızca %7,8’dir. 

Tablo verilerinden yola çıkıldığında Kale’de öğrencilerin bir arada yaşama konusunda istekli 

oldukları görülmektedir. Öğrencilerin bir arada yaşamasında etkili olan unsurun bir arada yaşama 
isteğinin yanı sıra ekonomik unsurlar olduğu da unutulmamalıdır. 

 Tablo 5: Öğrencilerin Barınma Bilgilerine İlişkin Veriler 

Barınma Yeri 

Eşyalı Kiralık Ev 28,35 

Kiralık Ev 27,65 

Belediye Misafirhanesi 29,80 

Özel Yurt 10,60 

Diğer 3,60 

Toplam 100 

Barınma Yerinin Paylaşımı 

Aile 7,8 

Arkadaşlar 85,2 

Yalnız 7 

Toplam 100 

 

3.2.3 Öğrencilerin Kale’ye Yönelik Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin Kale’yi tercih nedenleri, 

Kale ve çevresi ile ilgili bilgilerinin bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 
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Tablo 6: Öğrencilerin Kale ile İlgili Düşünceleri 

Kale ve Çevresini Tanıyor musunuz? 

Hiç tanımıyorum 17,1 

Genel bilgim var 69,7 

İyi tanıyorum 13,2 

Toplam 100 

Kale’yi Tercih Nedeniniz Nedir? 

Yakınlık 25,5 

Tavsiye edildiği için 5,6 

Doğal güzellik 4,9 

Puanı 28,7 

Diğer 35,3 

Toplam 100 

 

3.2.4 Öğrencilerin Kale’deki Yaşam Maliyetlerine Yönelik Algıları  

Araştırma kapsamında öğrencilere, Kale’de hizmet fiyatlarını nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu Kale’de yaşam maliyetlerini çok pahalı ya da pahalı bulduğunu 

belirtmiştir. Normal bulanların oranı % 14,3, ucuz ve çok ucuz bulanların oranı ise yalnızca %7,2’dir. 

Kale’de yiyecek içecek fiyatları ise öğrencilerin %40,5’i tarafından normal olarak 

değerlendirilmiştir. Çok pahalı olarak değerlendiren öğrencilerin oranı %28, pahalı bulan öğrencilerin 

oranı %26,5, ucuz ve çok ucuz olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı ise toplam %5’tir. 

Kale’de barınma maliyetlerine öğrenciler açısından bakıldığında, öğrencilerin %72,3’ünün 

barınma maliyetlerini pahalı bulduğu görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında ev sahiplerinin 

yüksek gelir beklentisinin de etkili olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 7: Öğrencilerin Kale’deki Yaşam Maliyetlerine İlişkin Bilgiler   

Yaşam Maliyeti 

Çok Pahalı 36,7 

Pahalı 41,8 

Normal 14,3 

Ucuz 5 

Çok Ucuz 2,2 

Toplam 100 

Yiyecek İçecek Maliyeti 

Çok Pahalı 28 

Pahalı 26,5 

Normal 40,5 

Ucuz 2,9 

Çok Ucuz 2,1 

Toplam 100 

Barınma Maliyeti 

Uygun 2,9 

Pahalı 72,3 

Kısmen 24,8 

Toplam 100 
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Tablo 8: Öğrencilerin 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Harcama Dağılımı 

Harcama Kalemleri Toplam Kişi Başı 

Ort. 

Aylık Kişi Başı 

Ort. 

Barınma Giderleri 809.194,8 2839,28 354,91 

Yiyecek-İçecek Giderleri 642.253,2 2253,52 281,69 

Ulaşım Giderleri 249.112,8 874,08 109,26 

Kırtasiye Giderleri 52.126,5 182,90 22,86 

Sosyal Aktivite Giderleri 43.813,05 153,73 19,21 

Giyim Giderleri 34.547,7 121,22 15,15 

Diğer Giderler 66.918,0 234,8 29,35 

Toplam 1.897.940,4 6.659,44 832,43 

Yukarıdaki tabloda 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrencilerin yapmış oldukları harcamalar 
verilmektedir. Buna göre öğrencilerin en yüksek harcama kalemi barınma harcamalarıdır. Öğrencilere 

yönelik barınma hizmeti veren mekanların az oluşu barınma maliyetlerinin yüksek olmasında önemli bir 

etkendir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 285 üniversite öğrencisi tarafından Kale’de 809.194,8 TL’lik 

barınma harcaması yapılmıştır. Bu harcamanın kişi başına yansıması aylık olarak 354,91 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin yiyecek içecek için yapmış oldukları harcama tutarı 642.253,2 TL’dir . 

Yiyecek içecek harcamalarının kişi başına aylık maliyeti ise 281,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Öğrencilerin diğer önemli bir gideri ise ulaşım harcamalarıdır. Öğrencilerin aylık ortalama 109,26 

TL ulaşım harcaması yaptığı görülmektedir. Ulaşım giderlerinin büyük bir kısmının aile ziyaretleri veya 

şehir merkezine gitme dolayısıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kırtasiye giderleri, sosyal aktivite 

giderleri, giyim giderleri ve diğer giderlerin öğrenci harcamaları içindeki payı ise 86,57 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı olarak Kale Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretimine devam 

eden 285 öğrencinin 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kale ekonomisine 1.897.940,4 TL katkı sağladığı 

ifade edilebilir. 

Tablo 9’da Kale meslek yüksekokulu, personeli ve öğrencileri tarafından bir yıl içinde yapılan 

doğrudan ve dolaylı harcamalarının tümü gösterilmiştir. Doğrudan ve dolaylı katkılar kapsamında meslek 

yüksekokulunun ilçede yapmış olduğu harcamalar ve öğrenci harcamalarının toplamının 2.483.603,37TL 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 9: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Kale Meslek Yüksekokulu, Personeli ve 

Öğrencileri Tarafından Yapılan Toplam Harcamalar 

Harcama Türü  

Öğrencilerin Yıllık Harcamalar 1.897.940,4 
Personelin Yıllık Harcamalar 551.722,08 

MYO Tarafından İlçe’de Yapılan Harcamalar 33.939,89 

Toplam 2.483.603,37 

 

4. Sonuç 

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulunun, personelinin ve öğrencilerinin harcama 

bütçelerini, bütçeleri içinde yer alan harcama kalemlerine ayırdıkları miktarları ve harcamalarının ilçe 

ekonomisine katkısını analiz eden bu çalışmanın sonuçlarına göre meslek yüksekokulu varlığı ilçe 

ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; bir MYO öğrencisinin aylık 

ortalama harcaması 832 TL’dir. MYO öğrencileri Kale ilçesinde aylık yaklaşık 237 bin 242 TL’lik TL 

harcama yapmaktadırlar. Öğrencilerin yanı sıra meslek yüksekokulu personelinin Kale ilçesinde yapmış 

olduğu harcama tutarı ise aylık yaklaşık 45,976 TL’dir. Bu harcama tutarları, merkez nüfusu 8475 kişi 

olan Kale ilçesi için önemli bir rakamdır. Öğrencilerin ve personelin kendi harcamaları yanında meslek 

yüksekokulunun mal ve hizmet alımları için ilçeden yaptığı harcamalarda dikkate alındığında katkı daha 
da yükselmektedir.  

Öğrencilerin harcama bütçesi içinde ilk üç sırayı barınma, beslenme ve ulaşım giderleri 

almaktadır. Anket çalışmasından elde edilen verilere göre; öğrenciler ilçedeki yaşam koşulları hakkında 



296 
 

olumsuz düşünmekte ve yaşam koşullarının meslek yüksek okulu öğrencileri için yeterli olmadığını 

belirtmektedirler. Öğrencilerin ilçedeki yaşam koşulları hakkındaki bu olumsuz düşüncelerinin nedenleri 

arasında barınma koşullarının kısıtlı, kalitesinin düşük ve pahalı olması, yeterli sosyal ve kültürel etkinlik 

olmaması, alışveriş imkânlarının kısıtlı olması olarak sayılabilir.  

Sonuç olarak, Kale ilçesinde eğitim faaliyetini sürdürmekte olan meslek yüksek okulunun ilçe 

ekonomisine önemli katkıları vardır ancak bu katkının daha da artırılması önemlidir. Üniversite 

kontenjanlarının giderek artması sonucunda tüm meslek okullarında yaşanan öğrenci yetersizliği sorunu 

Kale meslek yüksekokulu için de geçerli olacaktır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda meslek 

yüksek okulu yönetimi, ilçe kaymakamlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından alacağı destekle 

öğrenci ve personelin memnuniyetini arttırmayı amaçlamalıdır. Bu kapsamda öncelikle barınma 

imkânlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere ders çalışma ortamı sağlayacak mekânsal 
düzenlemeler yapılmalı, öğrenci ve personele yönelik sportif faaliyetler için imkân sunulmalı, sosyal ve 

kültürel etkinlikler düzenlenmeli, meslek yüksekokulunun fiziki imkânları diğer meslek yüksekokulları 

ile rekabet edebilir konuma getirilmelidir. Bu tür çabalar hem ilçenin yaşam kalitesinin yükselmesini 

sağlayacak hem de meslek yüksekokulu varlığının ilçe ekonomisine yaptığı katkıların artmasını da 

sağlayacaktır. 
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Özet 

Küreselleşen dünyada tekstil işletmelerinin rekabet edebilmeleri için kaliteye gerekli önemi 

vermeleri gerekmektedir.  Etkin bir kalite yönetiminin oluşturulması kalite güvencesinin ve toplam 
kalitenin sağlanmasına bağlıdır. Tekstil işletmelerinde kalitenin sağlanması ve sürekliliği için en çok 

kullanılan yöntemlerden birisi de istatistiksel kalite kontrol metotlarıdır. Kontrol grafikleri, istatistiksel 

kalite kontrol yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan yöntemdir. Bu çalışmada tekstil işletmelerindeki 

istatistiksel kalite kontrol uygulamaları açıklanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Kontrol, İstatistiksel Kalite Kontrol, Tekstil  

Alan Kodu: F1 

 

STATISTICAL QUALITY CONTROL APPLICATIONS ON TEXTILE MILLS 

Abstract  

In the globalized world the textile mills must give sufficient importance to quality. To make active 

to quality committee depends on providing quality guarantee and total quality.  Statistical quality control 

methods are the most common methods for achieving quality and maintaining it. Control charts are the 

most common method of statistical quality control techniques. In this study, applications of statistical 

quality control methods in the textile mills are explained.   

Key Words: Quality, Quality Control, Statistical Quality Control, Textile  

1.Giriş  

Dünyanın küçülerek küçük bir köy halini almasıyla üretilen ürünlerin dünya pazarlarında rahatça 

satılabilmesi ancak kalitesinin yüksek olmasıyla mümkündür. Yüksek kaliteli ürünü makul bir fiyatla 

müşteriye sunabilmek ise dikkatli ve titiz bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.  

Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemiz ekonomisi için hayati bir öneme sahiptir. İhracatımızın 

yaklaşık % 30’u tekstil ve hazır giyim ürünleri oluşturmaktadır. Döviz girdisiyle ekonomimize sağladığı 

bu direkt katkıyla birlikte, emek yoğun bir sektör olması sebebiyle, istihdam sağlayarak da ekonomimize 

dolaylı bir katkı da sağlamaktadır.   Tekstil işletmelerinde iplik üretiminden konfeksiyona kadar oldukça 

karmaşık ve uzun proses adımları mevcuttur. İşletmeler emek yoğun olarak çalıştıkları için, kalite 

üzerinde hammadde özellikleri kadar insan da etkilidir. İnsan faktörünün bu kadar etkin olduğu 
işletmelerde kalitenin etkin olarak kontrol altına alınabilmesi de ancak istatistiksel kalite kontrol ile 

mümkün olabilecektir.  

Kalite kontrol faaliyetlerinin temel amacı, mal ve hizmetlerin önceden belirlenmiş standartlara 

uygunluğunun yani kalite güvenliğinin sağlanmasıdır. İstatistiksel kalite kontrol ise istatistik 

tekniklerinin, veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözümler getirmek üzere kalite problemlerine 

uygulanmasıdır. Olasılık ve olasılık dağılımları, test dağılımları ve bunların uygulandığı hipotez testleri, 

varyans analizi, muayene ve kabul örneklemesi gibi teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzerinde 

çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu anlatacak şekilde 

işlenmesi ve analizi ve yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan tüm işlemler istatistiksel metotlar 

olarak bilinir. İstatistiksel metotların kullanımından önce verileri doğru olarak toplanması gerekmektedir 

(Ertuğrul, 2004:182).        

2. İstatistiksel Kalite kontrol Yöntemleri 

 İstatistiksel kalite kontrolde temel amaç; bir ürünün üretiminde istenen kalite düzeyinin 

gerçekleştirilmesi için, üretimin bazı aşamalarında ürün kalitesini denetlemektense üretimi sağlayan 
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sürecin tümünü kontrol etmektir (Baskan, 1997:28).  Böylelikle hatalı üretime izin verilmeyecek ve fire 

ve yeniden düzeltme maliyetleri de minimuma indirilmiş olacaktır.        

Günümüzde kalite kontrol adına çeşitli istatistiki teknikler başarıyla kullanılmakta olup, bu teknikler 

ekonominin her alanına yayılmıştır. Bu tekniklerin hemen hepsi tekstil işletmelerinde kullanılsa da 

kontrol şemaları gibi teknikler daha fazla kullanılmaktadır.  Kullanılan başlıca teknikler şunlardır:  

 Pareto analizi: Sorunların tanımlanması ve çözümleri için örneklendirilmesi amacıyla 

kullanılır. Pareto analizi, sonucun ne kadarlık kısmını sebeplerin ne kadarının açıkladığını 

ortaya koymakta, böylece sonuca etki eden faktörlerin en önemliden önemsize doğru 

sıralanmasına imkân vermektedir.   

 Sebep- sonuç diyagramı: Bir sonuca etki eden faktörleri analiz etmek amacıyla kullanılır. 
Balık kılçığı, ağaç veya akarsu diyagramı olarak da adlandırılır.    

 Histogram: Frekans dağılımıyla gruplandırılan verilerin, grafikle gösterilmesine histogram 

denir.  Histogram çan (normal dağılım) eğrisi şeklinde ise kalite ile ilgili sonuçlar normal 

kabul edilir. 

 Kontrol tablosu: Toplanan verilerin kaydedilmesinde kolaylık sağlayan, anlaşılması, 

yorumlanması ve düzenlenmesi kolay olan yaygın bir kalite aracıdır.   

 Saçılma diyagramı. İki bileşik veri kümesi arasında ilişkilerin belirtilmesi, ortaya konulması 

ve önceden var olduğu sanılan ilişkilerin onaylanması amacıyla kullanılır. 

 Gruplandırma: Sorunların tümüne bakmak yerine, onları alt kümelere ayırarak daha küçük 

olan bu kümelerde problemlerin nedenlerini araştırmaya çalışmak olarak tanımlanabilir. Sorun 

çözmede yardımcı bir yöntem olup, tek başına sorun çözmek için yeterli değildir.   

 Kontrol şemaları:  Bir prosesin ne zaman ayarlamaya ihtiyaç duyduğunu ve ne zaman kendi 

halinde bırakılacağını ve proses kararlılığını değerlendirmek için kullanılmaktadır (Küçük, 

2010:153). Yani sürecin kontrol altında olup olmadığını belirlemek için kullanılan en etkin 

araçlar kontrol şemalarıdır (Baskan, 1997:30).   

2.1. Kontrol şemaları 

 Kontrol şemaları, üretimden belirli ve eşit zaman aralıklarında alınan örneklerden elde edilen 

ölçüm değerlerinin  zaman içindeki değişimlerinin gösterildiği şemalardır. Bu şemalar sürecin 

durumunu gözetler ve süreçte herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını tespit eder. Bir üretim 

sürecinin temel amacı, spesifikasyonlara uygun mamul üretmektir. İmalat planlaması ile elde edilen 

yeterli süreç düzeyinin korunabilmesi ancak etkin bir “süreç kontrolü” ile sağlanabilmektedir. Süreç 
kontrolünün istatistiksel yöntemlerle ekonomik ve güvenilir biçimde gerçekleştirilmesinde kullanılan 

başlıca araç kontrol şemalarıdır     (Özdemir, 2000:88).    

 Kontrol şemaları, süreçte bir problem olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur ve bir problem 

olması durumunda problem hakkında ipuçları verir. Ancak problemin ne olduğunu kesin olarak söylemez. 

Bunu belirlemek ve düzeltmek görevi, kontrol şemalarını yorumlayan kişilerindir. 

 Kontrol şemalarının çiziminde izlenecek adımlar şunlardır. 

1. İncelenecek olan kalite özelliği tespit edilir. 

2. Belirli bir numune alma yöntemine göre yeterli sayıda birimden oluşan numuneler 

alınarak ölçüm değerleri kaydedilir. 

3. Kontrol şeması tipi belirlenir. 

4. Kontrol limitleri saptanır. 

5. Saptanan limitlerin yeterliliği tespit edildikten sonra limitler grafiklendirilir. 

6. Kontrol limitleri dışında yer alan noktalar belirlenir ve bu noktaların sebepleri araştırılır 

(Ertuğrul, 2004:215). 

Kalite kontrol şemaları, normal dağılıma göre (x ± 3s ) belirlenir. Kalite kontrol sınırları, örnek 

ortalamasına göre 3 standart sapma pozitif ve 3 standart sapma negatif değişim gösterebilmektedir. Kalite 

kontrol şemalarıyla ilgili olarak üç tür sınır kabul edilmektedir. Bunlar; Üst Kontrol Limiti, Orta Çizgi, 

Alt Kontrol Limitidir. Şekil 1’de kalite kontrol limitleri yer almaktadır (Ertuğrul, 2004:219). 
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Şekil 1: Kalite kontrol limitlerini gösteren grafik 

Birçok kontrol şeması çeşidi vardır ve kontrol şeması hazırlanmak istendiğinde öncelikle süreç için 

en uygun kalite özelliği ve bu özelliğe en uygun kontrol şeması seçilmelidir. Başlıca kontrol şemaları 

şunlardır: 

 

1. Ölçülebilir değişkenler için kontrol şemaları: Ölçülebilir değişkenler; uzunluk, ağırlık, 

yoğunluk gibi bir alet veya cihaz yardımıyla ölçülebilen ve rakamlarla ifade edilebilen 

özelliklerdir. Bu özellikler için kullanılan semalar, örnek alt sınıfı eleman sayısı birden büyük 

olan ve anlamlı örnek sınıfları oluşturabilen süreçler için kullanılan semalardır. Pratikte en çok 

kullanılan kontrol şemaları; ortalama    ( X ), standart sapma (s ) ve dağılım aralığı (R) 
şemalarıdır (Ertuğrul, 2004:217). 

2. Ölçülemeyen değişkenler için kontrol şemaları: Ölçülebilir değişkenler için kontrol semaları 

oldukça kullanışlı olmasına rağmen ölçülemeyen özellikler için kullanılamamaktadır. Bu 

özellikler için yaygın kullanımı olan şemalar; kusurlu oran (p seması), kusurlu sayısı (np 

seması), kusur sayısı (c seması), birim basına kusur sayısı (u seması) kontrol şemalarıdır. Bu 

şemalar bir anda birden fazla kalite özelliğini bir arada değerlendirmeyi sağlamaktadır 

(Ertugrul,2004:239). 

 

 

  Sadece kontrol şemalarının görüntüsüne bakılarak üretim sisteminin kontrol altında olup olmadığı 

belirlenebilir. Şekil 2’de kontrol dışı durumlara örnekler verilmiştir.  

 

Şekil 2: Kontrol dışı olan kontrol şemalarına örnekler 

Şekil 2’de görüldüğü gibi herhangi bir nokta kontrol limitleri dışına çıktığında, art arda 7 nokta 

merkez çizginin üstünde veya altında olduğunda, art arda 7 nokta azalış veya artış halinde olduğunda, 

kontrol limitleri içerisinde bir nokta bir limite yakın iken izleyen noktanın diğer limite yakın olması 

durumunda, kontrol limitleri dahilinde ki döngüsel yapılar olması durumunda ve noktaların merkez çizgi 

civarında seyretmesi durumlarında sürecin kontrol altında olmadığı söylenebilir.   
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3. Tekstil İşletmelerinde Kontrol Şemaları Uygulamaları  

 Tekstil mamulü üretimi elyaftan konfeksiyona kadar oldukça uzun bir prosesin sonucudur. 

Prosesesin her bir adımında farklı kontrol şemaları kullanımı mümkündür.  Lif, iplik ve kumaşların 

fiziksel özellikleri hem mamulün üretim hızı için hem de mamulün kalitesi için önemlidir. Bu fiziksel 

özellikler ölçülebilir özelliklerdir.  Dolayısıyla konfeksiyon üretimi hariç tekstilde genellikle X ve R 

kontrol şemaları kullanılmaktadır. Konfeksiyon üretiminde ise genellikle p şemaları kullanılmaktadır.     

Kılıç 2006 yılında yaptığı çalışmasında iplik işletmelerinde iplik numara kontrolü için X kontrol 

şeması oluşturmuştur. Ne 30/1 karde triko pamuk ipliği için Zinser ring iplik makinesinden 1 ay boyunca 

numune almış ve aşağıdaki değerleri hesaplamıştır.     

X Kartı İçin Geçici Kontrol Limitleri                                          X Kartı İçin Geçici Uyarı Limitleri 

Üst Kontrol Limiti (ÜKL)= 30,576                                                Üst Uyarı Limiti (ÜUL)= 30,431 

Merkez Çizgi= 30,141                                                                    Merkez Çizgi= 30,141 

Alt Kontrol Limiti (AKL)= 29,705                                                Alt Uyarı Limiti (AUL)= 29,850 

Hesaplanan bu değerlere göre çizilen X Kontrol Şeması Şekil 3’de verilmiştir.  

 

İplik Numarası (Ne) 

 
                                                                                            Günler 

Şekil 3: X Kontrol Şeması ve Geçici Limitler (Kılıç,2006:80) 

Şekil 3.’de görüldüğü gibi X kontrol şemasında 31. günde noktalar kontrol limitlerinin dışında 

yer aldığından, Kılıç iplik üretim süreci için kalıcı kontrol limitlerinin belirlenebilmesi için bu gün yok 

sayılarak limitleri yeniden aşağıdaki gibi hesaplamıştır: 

 

X Kartı İçin Geçici Kontrol Limitleri                                   X Kartı İçin Geçici Uyarı Limitleri 

Üst Kontrol Limiti (ÜKL)= 30,582                                           Üst Uyarı Limiti (ÜUL)= 30,442 

Merkez Çizgi= 30,162                                                              Merkez Çizgi= 30,162 

Alt Kontrol Limiti (AKL)= 29,743                                           Alt Uyarı Limiti (AUL)= 29,883 
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   İplik Numarası (Ne) 

 

Günler 

Şekil 4: X Kontrol Şeması ve Kalıcı Limitler (Kılıç,2006:81) 

Şekil 4’den görüldüğü gibi 31. nokta çıkarılıp limitler yeniden hesaplandığında 31. nokta hariç 
tüm noktalar kontrol limitleri içinde kalmaktadırlar ve artık bu yeni limitler iplik üretim süreci için kalıcı 

limitlerdir. Kılıç aynı çalışmasında bu kez 1200 iğlik Zinser 350 ring iplik makinalarındaki iplik kopuşları 

(1000 ig/saat) bir ay boyunca etüt etmiş ve c kartı kullanılarak kontrol ve uyarı limitlerini belirlemiştir.  

 

c Kartı İçin Geçici Kontrol Limitleri:                         c Kartı İçin Geçici Uyarı Limitleri: 

Üst Kontrol Limiti (ÜKL)= 90,13                                  Üst Uyarı Limiti (ÜUL)= 82,02 

Merkez Çizgi= 65,79                                                      Merkez Çizgi= 65,79 

Alt Kontrol Limiti (AKL)= 41,36                                  Alt Uyarı Limiti (AUL)= 49,57 

 İplik Kopuşları (1000 iğ/saat) 

 

                                                                        İplik Kopuş Etütleri  
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Şekil 5: c Kontrol Şeması ve Geçici Limitler (Kılıç,2006:85) 

Şekil 5’te görüldüğü gibi c kartında 3., 8., 11., 17., 19., 22., 26., 30., 33., 34., 35., 36. ve 43. 

etütlerde noktalar kontrol limitlerinin dışında yer aldığından iplik kopuşları için kalıcı kontrol limitlerinin 
belirlenebilmesi için bu günler yok sayılarak limitler yeniden aşağıdaki gibi hesaplanmıştır 

(Kılıç,2006:86).  

 

c Kartı İçin Geçici Kontrol Limitleri                                            c Kartı İçin Geçici Uyarı Limitleri 

Üst Kontrol Limiti (ÜKL)= 82,74                                                     Üst Uyarı Limiti (ÜUL)= 75,02 

Merkez Çizgi= 59,58                                                                         Merkez Çizgi= 59,58 

Alt Kontrol Limiti (AKL)= 36,43                                                      Alt Uyarı Limiti (AUL)= 44,15 

 İplik Kopuşları (1000 iğ/saat) 

 

                                                                         İplik Kopuş Etütleri  

Şekil6: c Kontrol Şeması ve Düzeltilmiş Limitler (Kılıç,2006:86) 

Şekil 6’da 3., 8., 11., 17., 19., 22., 26., 30., 33., 34., 35., 36. ve 43. Noktalar çıkarılıp limitler 

yeniden hesaplanmıştır. Ancak görüldüğü gibi bu sefer de 28. Nokta kontrol limitleri dışında kalmıştır. 

Bu durumda sürece ait kalıcı kontrol limitlerinin belirlenebilmesi için 28. noktanın da çıkarılıp yeni 

limitlerin hesaplanması gerekecektir (Kılıç,2006:86). 

 

c Kartı İçin Geçici Kontrol Limitleri                                                  c Kartı İçin Geçici Uyarı 

Limitleri 

Üst Kontrol Limiti (ÜKL)= 81,69                                                          Üst Uyarı Limiti (ÜUL)= 74,03 

Merkez Çizgi= 58,71                                                                             Merkez Çizgi= 58,71 

Alt Kontrol Limiti (AKL)= 35,72                                                         Alt Uyarı Limiti (AUL)= 43,38 
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İplik Kopuşları (1000 iğ/saat) 

 

                                                                  İplik Kopuş Etütleri  

Şekil 7: c Kontrol Şeması ve Düzeltilmiş Limitler (Kılıç,2006:87) 

Şekil 7’den görüldüğü gibi 28. nokta da çıkarılıp limitler yeniden hesaplandığında tüm noktalar 

kontrol limitleri içinde kalmaktadırlar ve artık bu yeni limitler Zinser 350 ring iplik makinalarındaki 

kopuş sayıları (1000 iğ/saat) için kalıcı limitlerdir (Kılıç,2006:88). 

Şahin 2013 yılında yaptığı çalışmasında pamuk ipliği üreten bir iplik işletmesinde iplik numara 

kontrolünü X kontrol şemasıyla yapmıştır. Üretilen iplik numarası Nm 30 dur.  Örnekler 4 gün boyunca 

alınmış olup her gün için 30 örnek alınmıştır. İlk 3 gün için oluşturulan kontrol şemalarında kontrol 

limitlerinin dışında örneklere rastlanılmıştır.  Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Şekil 8’de 4. gün 

elde edilen X ortalama kontrol şeması verilmiştir    

 

Şekil 8: 4. Gün alınan örneklere ait X Ortalama Kontrol Şeması (Şahin,2013: 71).  

X ortalama kontrol şeması incelendiğinde prosesin kontrol altında olduğu söylenebilir 

(Şahin,2013: 71).  

Ertuğrul ve Karakaşoğlu ev tekstili üretimi yapan bir işletmede p kontrol şemalarını 

uygulamışlardır.  24 hafta boyunca değişken örneklem büyüklükleri için hatalı sayılarını tespit 

etmişlerdir. Her hafta için kontrol limitlerini ayrı ayrı belirledikten sonra,  standartların belli olmaması 
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durumu için, orta çizgi ve alt ve üst kontrol limitlerini hesaplayarak 24 hafta için p kontrol şeması 

oluşturmuşlardır (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2006:70).     

Tekstil sektöründe farklı kontrol şemalarının kullanım mümkündür.  Belirli bir metrajdaki iplikte 

ince yer, kalın yer ve neps sayısını u kontrol şeması ile, ring iplik makinelerindeki 1000 iğ/saat kopuş 

sayısı c kontrol şeması ile,  iplik numara ölçümü x ortalama ve standart sapma kontrol şemaları ile ve 

konfeksiyon işletmelerinde belirli bir gün dikkate alınarak üretimden çıkan ikinci kalite mamül sayısı ise 

p kontrol şeması ile takip edilebilir. 

Uyarı ve eylem sınırlarının belirlendiği bir kontrol kartı üzerine gözlemlenen değerlerin 

yerleştirilmesiyle prosesin durumu hakkında yorum yapabilmek mümkün olur. Genel olarak noktalar 

limitler arasında kaldığı sürece,  prosesin tesadüfi faktörlerin etkisi altında bulunduğu, kontrol dışına 

çıkmadığı sonucuna varılabilir. Eğer bir veya üst üste birkaç nokta limitler dışına çıkarsa prosesi etkileyen 
bir özel faktörün mevcut olduğuna karar verilir ve düzeltici önlem alma yoluna gidilir. Her iki durumda 

da az da olsa bir hatalı karar verme riski vardır. Amaç, bu riski ekonomik olmak koşulu ile mümkün 

olduğu kadar en aza indirmektir (Dülgeroğlu Kısaoğlu,2010:293). 

4. Sonuç  

Tekstil sektöründe 20 yıl önceki kar oranları artık mümkün görülmemektedir. Katma değeri düşük 

tekstil ürünlerinin üretimindeki avantajımızı ucuz iş gücü sebebiyle uzak doğu ülkelerine kaptırmış 

bulunmaktayız. Sektörün daha ileriye gidebilmesi için yüksek katma değerli ürünlerin üretimi bir 

zorunluluktur. Bu ürünlerin üretiminde de uluslararası ciddi rekabetler söz konusudur. Rekabette öne 

çıkabilmenin yolu da kaliteyi yakalamak ve devam ettirmekten geçmektedir. 

Kalitedeki değişimin rastgelemi yoksa belirlenebilir sebeplerden mi kaynaklandığı kontrol 

şemaları ile anlaşılabilir.  Bilgisayarın istatistikte kullanılmasıyla verilerin işlenmesi ve kontrol 
şemalarının hazırlanması çok daha kısa sürelerde yapılabilmektedir. Ancak kontrol şemaları sadece 

teşhisi koymakta ancak tedavi için herhangi bir şey yapamamaktadır. Dolayısıyla kalite departmanında 

çalışanlar kontrol şemalarını çok iyi yorumlamalıdırlar. 

 Kontrol şemalarının ilk kullanımının üzerinden neredeyse 1 asır geçmesine rağmen diğer 

sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de hala popülerliklerini korumaktadır.  
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“MESLEKİ ETİK” DERSİNİN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR VERME DAVRANIŞINA ETKİSİ 

 

Öğr. Gör. Esra AYDIN GÖKTEPE 

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

İşletme Yönetimi Bölümü 

Özet 

Bu çalışmada yüksekokul düzeyinde ”Mesleki Etik” dersi alan ve almayan öğrencilerin, etik karar 
verme davranışlarının farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir. Farklılıklar, etik karar verme 

sürecinde etkili olduğu bilinen faktörler üzerinden Neumann ve Reichel (1979)'in geliştirmiş olduğu 'İş 

Etiğine Yönelik Geliştirilen tutumlar' Ölçeği kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada, İstanbul Arel 

Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin, “Mesleki Etik” dersini almalarının öğrencilerin etik karar 

verme davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İş Etiği, Etik Algısı, İş Etiğine Yönelik Geliştirilen Tutumlar Ölçeği.   
Alan Kodu: F1 
 

THE EFFECT OF “BUSINESS ETHICS” COURSE ON VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS’ ETHICAL DECISION MAKING ACTS 

Abstract 

This study investigates the differences of ethical decision making behaviors between the students 

studying on “Business Ethics” and students not studying on it. The differences are examined according to 

the factors which are effective on the business ethic decision making process by the scale of Neumann and 

Reichel's (1979) "Attitudes towards Business Ethics". It is aimed to determine the effects of "Business 

Ethic" lessons on Arel University students' ethical decision making behavior.   

Key words: Business Ethics, Perceptions of Ethic, Business Ethics Attitudes Towards Scale. 

1. Giriş 

Neyin doğru neyin yanlış olduğu, eski zamanlardan günümüze kadar araştırmacılar ve 

uygulamacılar için ilgisi azalamadan devam eden konulardır. Felsefi etik araştırma ve tartışmalardan yola 

çıkarak farklı disiplinler için farklı etik algıları ve tutumları geliştirilmiş ve bir etik çerçeve oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. İşletme bilimi de gerçekleştirdiği fonksiyon ve faaliyetler nedeniyle etik tartışmalarla 

yakından ilgili bir disiplindir. 

İşletmelerin teknik yönünün yanında rekabet avantajı sağlamak, çevreye duyarlı olmak, yasal ve 
sosyal paydaşları göz önünde bulundurmak, etkin beşeri ilişkiler sağlamak için işletmenin unique değeri 

olan insanın etik algısı giderek daha çok önem taşımakta ve işletmeyi etkilemektedir. Bu nedenle de 

işletme yönetimi eğitimi alan öğrencilerin işletmenin her fonksiyonu ile ilgili aldıkları derslerin yanı sıra 

bu fonksiyonları geliştirirken edinmeleri gereken etik çerçeve için 'Mesleki Etik' dersi almaları 

yaygınlaşmış ve zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda 'Mesleki Etik' dersinin öğrencilerin etik algılarını ne 

derse etkilediği kıyaslamalı olarak ele alınmaktadır.   

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Etik Kavramı 

Etik kavramı Latincede davranış anlamına gelen 'morality', Arapça' da 'hulk' anlamına gelen ahlak 

kelimesinden, Yunanca karakter anlamına gelen ethos sözcüğünden türetilmiştir. (Taş vd., 2005:84, 

Özgener, 2006:5) Etik kararlar doğru karar  ve uygulama için en iyi yaklaşımları geliştirme konusundaki 

tartışmalar sonucunda geliştirildiği için son derece karmaşıktır. (Trevino and Brown, 2005:274).  Farklı 

etik tamınlar olmakla birlikte geniş bir bakış açısı ile ele alındığında etik şöyle açıklanabilir; 

gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin ve amaçların yerli yerine konulması; neyin yapılıp neyin 

yapılmayacağının; neyin istenip ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunmayacağının 

bilinmesidir (Özkalp ve Kırel, 2010:504) 
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2.2. İş Etiği 

İş etiği araştırmaları, etik kavramı kadar eskilere dayanmamaktadır. 1960'lı yıllardan itibaren 

akademik çalışmalara yoğun bir şekilde konu olmuş ve 1985'ten sonra akademik bir disiplin haline 

gelmiştir. Dolayısıyla iş etiği ile ilgili yazın, konunun popülerlik kazanmasıyla birlikte hızla 

zenginleşmeye başlamıştır (Donaldson, 2001). İş etiği, iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları 

inceleyen, uygulamalı bir ahlak bilgisidir (Arslan,2005:4). Günümüzün artan rekabet koşullarında da, 

işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için gerek örgütsel güveni sağlamalarında gerekse yüksek iş 

yaşam kalitesi sunmalarında iş etiğini benimsemeleri ve uygulamaları önemli hale gelmiştir (Aliyev, 

2010). 

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi, sosyal paydaşların geliştirdiği sosyal ve yasal baskı 

işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışını benimsemelerini dolayısıyla da iş etiğine daha fazla önem 

vermesini gerekli kılmıştır. Aynı zamanda iyi etik anlayışının iyi işle özdeş olduğunun fark edilmesi, çıkar 

gruplarının çıkarlarını dengeleme ihtiyacı gittikçe önem kazanmaya başlamıştır (Dean, 1997: 1638). 
Diğer bir neden ise başarılı yönetim için etik algı geliştirmenin ve buna önem vermenin bir zayıflık değil 

aksine işletmelerin yüksek kaliteye ulaşmak için gösterdiği gerekli bir çaba olarak algılanmasıdır 

(Özgener, 2002:179). 

İşletmelerin hem ulusal hem de uluslararası çevrede gücünün etkisinin artması, bazı eylemlere 

yönelik sosyal baskıların artması şirketler içinde yönetsel gücün öneminin artması, farklı çıkar gruplarının 

şirket üzerindeki haklarının bilincinde olması, örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama çabaları 

etik konusunun işletmeler için önemine vurgu yapmıştır.  Ayrıca, müşteri ile olan ilişkilerde algı 

yönetiminin öneminin fark edilmesi ve topluma karşı gerçekleştirilen işletme uygulamalarında hesap 

verebilirliğin benimsenmesi iş etiğinin gelişimini ve önemini artırmıştır (Lozano,1996:227). 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın kavramsal çerçevesi belirlendikten sonra, araştırmanın planlanması ve uygulanması 

aşamaları aşağıdaki biçimde ele alınmıştır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Sınırları 

Araştırmanın amacı 'Mesleki Etik' dersinin, geleceğin iş dünyasında yer alacağı düşünülen 

öğrencilerin etik algıları ve dolayısıyla da alacağı kararlarda etkisinin ölçülmesidir. Çalışmanın 
anakütlesini İstanbul Arel Üniversitesi'nde öğrenim gören işletme öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmaya sadece İşletme Yönetimi öğrencileri dâhil ederek araştırma sınırlandırılmıştır. 

 3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Kolayda örnekleme yöntemi ile araştırma örneklemi belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında anket 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Neumann ve Reichel (1979)'in geliştirdiği 'İş Etiğine Yönelik 

Geliştirilen Tutumlar' (ATBEQ) ölçeğinden uyarlanmıştır. Yapılan ön pilot çalışması sonucunda anketten 

anlaşılamayan ve özellikle boş bırakılan ifadeler çıkarılarak önermeler 24'e düşürülmüştür. Öğrencilerin, 

etik algılarına yönelik ifadeleri 5'li Likert skalasına göre cevaplamaları istenmiştir. Toplam 200 anket 

kullanılabilir olduğundan analize tabi tutulmuştur. 

Araştırmanın temel sorusu ve hipotezleri şöyle belirlenmiştir; 

Araştırma sorusu; 'Mesleki Etik' dersini alan ve almayan öğrencilerin etik algıları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

Araştırma Hipotezleri; 

Ho: 'Mesleki Etik' dersini alan öğrencileri ile dersi almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark 
yoktur. 

H1: 'Mesleki Etik' dersini alan öğrencileri ile dersi almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

4. Araştırma Bulguları 

Çalışmanın sonuçlarını yorumlamak için SPSS programından yararlanılmıştır. Anket sonuçları 

değerlendirilirken istatistiki analizler kullanılarak, grafik ve tablolarla özetlenerek açıklanmıştır. 

Hipotezlerin test edilmesinde t testi kullanılmıştır. 
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4.1. Demografik Özellikler 

Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenlere göre dağılımları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Özellik 
N=200 

% 

Yaş 

17-20 65 

21-24 30 

25+ 5 

Toplam 100 

Cinsiyet 

Kadın 55 

Erkek 45 

Toplam 100 

Öğretim Durumu 

1. Öğretim 70 

2. Öğretim 30 

Toplam 100 

Çalışmaya katılan öğrencilerin genel olarak demografik özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz; 

çalışmaya katılan 200 öğrencinin % 55'i kadın, % 45'i erkek; % 65'i 17-20 yaş aralığında, % 30'u 21-24 

yaş aralığında, %5'i 25 yaş ve üstünde; %60'ı I. öğretim, %40'ı II. öğretimdir. 

4.2. Ölçekte Yer Alan İfadelere Göre Frekans Dağılımı 

Ölçekte yer alan ifadelere göre dersi alan ve almayan öğrencilerin dağılımları Tablo 3’de 

verilmiştir. Tablo 2’de anket ifadelerinin kodlamalarını göstermektedir. Tablo 3’de araştırma anketinin 

maddeleri "Mesleki Etik" dersini alan ve almayanlar kıyaslamalı olarak verilmiştir. "Mesleki Etik" dersini 

alan öğrenciler "A" , dersi almayan öğrenciler "B" olarak sembolize edilmiştir.  

Tablo 2. Anket Maddelerinin Kodlanması 

m1 İşletmeciliğin tek etik tarafı para kazanmaktır. 

m2 İşinde başarılı olan bir kişinin etik sorunlar hakkında endişelenmesine gerek yoktur. 

m3 
Çalışanların herkes farkında olsun veya olmasın etik kurallara uygun bir şekilde 
hareket eder. 

m4 Kanun ve yasalara uyarsan, etiğe de uymuş olursun. 

m5 
İş etiği genel olarak insanların davranışlarıyla beklentileri arasındaki düzenleme 

sistemidir 

m6 
İşletme kararları ahlak felsefesiyle ilgili olmayıp, gerçekçi birtakım ekonomik tutum 

ve davranışları içerir. 
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m7 Etik değerler iş dünyası için anlamsızdır, 

m8 İş etiği halkla ilişkilerle ilgili bir kavramdır. 

m9 Kamuoyunun iş dünyasına olan güveni henüz fazla gelişmemiştir. 

m10 Bugünkü iş dünyası ile geçmişteki arasında bir fark yoktur. 

m11 Rekabet edebilirlik ve karlılık birbirinden bağımsız değerlerdir. 

m12 
Bir tüketici olarak, araba sigortası talep ederken hasara bakmaksızın en fazlasını 

almaya çalışırım. 

m13 Süpermarkette alışveriş yaparken fiyat etiketlerini ve paketleri değiştirmek uygundur. 

m14 Bir çalışan olarak büro malzemelerini eve götürürüm; bu kimseye zarar vermez. 

m15 Hasta olduğum günleri hak ettiğim tatil günleri olarak görürüm. 

m16 Çalışan maaşları arz-talep yasalarına göre belirlenmelidir. 

m17 Hissedarların temel çıkarı yatırımlarınsan maksimum getiri elde etmektedir. 

m18 
İş yerimde her hafta belirli ürünlerin fiyatını arttırırım ve üzerine "indirimde" diye 
yazarım. Böyle yapmamda yanlış bir şey yoktur. 

m19 Belirli bir hedefiniz varsa ona ulaşmak için gereken her şey yerine getirilmelidir. 

m20 İş dünyasında iyi olan bir kişi başarılı bir iş adamıdır. 

m21 Gerçek anlamda etik öncelikli olarak kişisel çıkarları düşünmeyi gerektirir. 

m22 Fedakârlık yapmak etik değildir. 

m23 Bir kişiyi işine ve kararlarına göre yargılayabilirsiniz. 

m24 İnsan ürettiğinden fazlasını tüketmemelidir. 

Tablo 3. Ölçekte Yer Alan İfadelere Göre Frekans Tablosu 

  

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

  A B A B A B A B A B 

m1  36  32  33  28  20  10  7  12  14  18 

m2*  40  9  31  10  13 26   10 25   6  30 

m3  13  34  28  26  20  12  29  8  10  20 

m4  20  25  10  16  24  30  30  19  16  10 
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m5*  6  13  13 28   23 20   44 29   14 10  

m6*  40  5  32  4  10 7   16 30   2 53  

m7*  63  10  23 14   5 6   4 13   5 47  

m8  9  28  18  33  26  9  35  5  12  5 

m9  17  25  10  25  28  30  33  5  12  15 

m10*  43  8  34 12   16  8  50  32  2 40  

m11  15  38  23  12  16  17  16  23  30  10 

m12  28  30  27  15  169  25  20  15  9  15 

m13*  58  48  32 30   5  10  2  7  3 5  

m14  50  10  25  28  11  22  9  25  5  15 

m15  28  30  31  25  14  25  18  13  9  7 

m16  10  21  21  30  26  19  27  15  16  15 

m17  10  14  14  36  18  24  36  16  22  20 

m18*  53  12  23  10  13  8  6  30  5  40 

m19*  40  6  27  14  21  5  10  28  10  43 

m20  11  20  20  34  20  26  33  12  15  8 

m21  31  29  29  21  23  24  15  22  5  18 

m22  31  28  33  33  21  29  10  4  3  6 

m23  33  23  23  28  25  24  18  12  5  13 

m24  16  16  20  36  24  13  22  2  17  9 

Tablo 3’de ‘Mesleki Etik’ dersini alan öğrencilerin m2, m5, m6, m7, m10, m18 ve m19 

ifadelerine ‘Mesleki Etik ‘ dersini almayan öğrencilere göre verdikleri cevaplar arasında ciddi bir farklılık 
gözlenmektedir. Genel olarak değerlendirecek olursak, ‘Mesleki Etik’ dersini alanlar yasalara uymanın 

etik davranış için tek başına yeterli olmadığını, etik davranışların iş dünyası için gerekli olduğunu, 

günümüz iş dünyasının geçmişe göre daha farklı gerekliliklere sahip olduğunu, işyerindeki kaynakların 

sadece iş için kullanılması gerektiği görüşüne katıldıklarını sonucuna varılmaktadır. Bir diğer çıkarım ise; 

hedefe ulaşmak için her yolun mübah olduğu görüşüne “Mesleki Etik” dersini alanların karşı çıktıkları 

görülmektedir.  

4.3. Ölçeğe ilişkin t testi sonuçları 

Tablo4 ve Tablo5 ‘de iki grup arasındaki ortalama ve standart sapma değerleri ile farklılığın 

anlamlılığını belirlemek için Bağımsız Örneklem T Testi sonuçları verilmiştir. Ölçek puanları 

değerlendirildiğinde ‘Mesleki Etik’ dersi alanların almayanlara göre ortalama değerleri daha yüksektir. 

Fakat bu farkın anlamlı olup olmadığını yorumlamak için Bağımsız Örneklem T Testi tablosunun 

incelenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 4: Mesleki Etik Dersini Alan ve Almayan Ayrımına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

Toplam 

Etik Puanı 

A  100  65,07  10,55 

B  100  68.60  11,40 

 

Tablo 5: Mesleki Etik Ölçeği İle Dersi alan ve almayanlar arasındaki T testi Sonuçları 

  

  

  

  

Varyanslar Eşit 

Olduğunda 

Levene Testi 

Eşit Ortalamalar İçin T- Testi 

F 
Anlamlılık 

Düzeyi 
T testi 

Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

(2-

Kuyruklu) 

Toplam 

Etik Puanı 

Varyansların 

Eşit Olduğu 

Varsayımı 

 1,562  ,212  4,592  804  ,000 

Varyansların 

Eşit Olmadığı 

Varsayımı 

     4,508  630,98  ,000 

 

Tablo 5'te görüldüğü gibi t (200) : 4,592, p: 000< 001 anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. 

Buna göre ho hipotezi red edilmiş, h1 kabul edilmiştir. Bu durumda Mesleki etik dersini alan öğrencilerin 

almayan öğrencilere göre etik algısı daha yüksektir. 

5. Sonuç 

Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, etik algısı açısından ‘Mesleki Etik’ dersini alan 

öğrenciler ile almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu (p anlamlılık seviyesi>,05);  tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;  iş etiğinin ve etik algısının bireyden bireye değiştiği işletme 
öğrencilerinin etik davranışı iş dünyasının dışında tutmadıkları, yeni ekonomi sisteminde işletmelerin de 

sosyal duyarlılığa sahip olmaları gerektiği tutumunun geliştiği görülmektedir. Çalışmaya katılanların 

bireysel kararlarda, sosyal hayata yönelik kararlarda benzer derecede etik algıya sahip oldukları fakat iş 

etiği konusunda eğitim alanların, işletimlerin açık sistem olduklarını, çevreye duyarlı olanların rekabet 

avantajı sağlayacağını benimsemeleri, kurumsallık gereği alınan kararlarda etik çerçeve oluşturulması 

gerektiğini düşünmeleri de bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Bu konuda daha kapsamlı bir yorum 

yapabilmek için çalışmanın devamında fokus grup görüşmeleri ile derinlemesine bilgi edinilmesi, aynı 

şekilde dersin etkinliğini ölçmek için dersi almadan önce ve dersi aldıktan sonra aynı gruba çalışmanın 

uygulanması da destekleyici veri sağlayacaktır.   Çalışmanın bu aşamasında ‘Mesleki Etik’ dersinin 

öğrencilerdeki etik algısının gelişimini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  
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Özet 

Yoksullukla mücadelede ve sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik kalkınmada kooperatifler önemli 

roller üstlenmektedir. Bu kapsamda, kooperatiflerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Kooperatiflerin gelişimi diğer faktörlerin yanı sıra, istihdam edilecek olan nitelikli ve uygulama 

becerisine sahip ara elemanların katkısı ile mümkündür. Kooperatiflerde nitelikli ara eleman ihtiyacı, 

büyük ölçüde meslek yüksekokulları kooperatifçilik programları ile sağlanabilir.  

Kooperatifçilik programı öğrencileri teorik bilgileri, uygulamalı çalışmalar yaparak pekiştirmek 
için kooperatiflerde 30 iş günü staj yapmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kooperatifçilik öğrencilerinin 

staj yerlerinin belirlenmesi sürecinden başlayıp stajlarını tamamlayana kadar karşılaştıkları problemleri 

belirlemektir. Bu amaçla Kuyucak Meslek Yüksekokulu’ndaki Kooperatifçilik Programı öğrencilerine 

anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Kooperatifçilik,  Staj 

Alan Kodu: F1 

THE IMPORTANCE OF COOPERATION EDUCATION TO DEVELOP 

COOPERATION AND THE EVALUATION OF INTERNSHIP ISSUES OF 

COOPERATIVEPROGRAM STUDENTS 
 

Abstract 

Cooperatives play significant roles for sustainable social and economic development and the fight 

against poverty. In this context, development of cooperatives shows great importance. Development of 

cooperatives, as well as other factors, is being possible by the contribution of employing skilled 

technician which have practice ability. The need for skilled technicians in cooperatives can be largely 

provided by cooperative programs in vocational schools 

Cooperative program students have the 30 business day internship program in order to reinforce 

the theoretical knowledge by practical work in cooperatives. The purpose of this study is to identify the 

problems students faced in the process of internship beginning from choosing a place to end of the 

internship program. For this objective, a questionnaire was applied to Kuyucak Vocational School 

Cooperative Program students and results were analyzed. 

Keywords:  Vocational School, Cooperative, Internship   
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1. Giriş   

Kooperatifler, dünyaya hakim ekonomik sistem olan  kapitalizmin  düşük gelir gruplarının 

aleyhinde yarattığı olumsuzlukların azaltılmasında görev alan en önemli  sivil ve özerk örgütlerdir. 

Kooperatiflerin  üzerlerine düşen bu görevi yerine getirebilmelerinde kooperatiflerin ilişkilerini ilkeleri ve 

amaçları doğrultusunda düzenleyebilecek, kooperatif faaliyetlerini planlayıp uygulayabilecek, 

kooperatifleri mali ve yönetim açısından faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek ve  

kooperatiflerde memurluk ve yöneticilik görevlerini üstlenebilecek ara elemanlar önemli roller 
üstleneceklerdir. Ülkemizde kooperatifçilik eğitimi almış, mesleğin gerektirdiği teorik bilgi ve beceriye 

sahip  ara eleman ihtiyacını karşılayacak az sayıda Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Öğrencilere bu 

okullarda aldıkları teorik bilgi ve becerileri pekiştirmek, geliştirmek ve görev yapacakları 

kooperatiflerdeki sorumluluklarını anlamak, organizasyon yapısına adapte olmak ve yeni teknolojileri 

tanımak için staj yaptırılmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi  Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda 

Kooperatifçilik Programı öğrencileri II. veya IV. yarıyıl sonunda 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Dünya'da ve Türkiye'de kooperatifçilik  

hareketlerinin tarihsel olarak gelişimi ve bu günkü durumları ele alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye'de 

kooperatifçilik eğitiminin ve eğitim alanların yaptıkları stajlarının  Türkiye Kooperatifçiliğine sağlayacağı 

katkı ifade edilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Kuyucak Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik 

Programı öğrencilerinin yapmış oldukları staj, uygulanan anketler sonucunda değerlendirilerek, 
öğrencilerin staja bakış açıları ve staj öncesi ve staj süresince karşılaştıkları sorunları belirlenmiş olup, 

sonuç ve öneriler ile çalışma tamamlanmıştır.    

2. Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçilik  

Çalışmada ele alınan temel konu kooperatifçilik eğitimi olmakla birlikte, kooperatifçiliğin 

öneminin anlaşılabilmesi için dünyada ve Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişimi ve mevcut durumu da 

kısaca açıklanmıştır.   

2.1. Dünyada Kooperatifçiliğin Gelişimi ve Mevcut Durumu    

Sözcük anlamı olarak bakıldığında temelde, birlikte çalışmayı ya da birlikte iş yapmayı anlatmakta 

olan kooperatif sözcüğü Latince Cooperatio kelimesinden türetilmiş olup, işbirliği yapmak fiilini ifade 

etmektedir (Kocabaş, 2014: 3). Kooperatifler ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlere ulaşabilmek için 

bireylerin güçlerini bir araya getirdikleri ve yine bu bireyler tarafında sevk ve idare edilen ekonomik ve 
özerk örgütler olarak tanımlanmaktadır.  

Kooperatiflere benzer davranışların, birlikte iş yapma ve karşılıklı yardımlaşma, işbirliği ve 

birleşke oluşturma geleneğinin insanlığın geçmişi kadar eski olduğu anlaşılmaktadır. İlkel toplumdan bu 

yana, insanların tek başlarına yenemedikleri kimi güçlükleri yenmek için işbirliği yapma yoluna gittikleri, 

böylece ekonomik açıdan yarar sağladıkları bilinmektedir (Geray, 1992:427 ). Günümüz kooperatiflerine 

benzeyen ve ortaklaşa iş yapma düşüncesinin harekete geçtiği kimi uygulamalara MÖ 3000'li yıllarda 

Babilonya'da arazi kullanımına yönelik kooperatif benzeri uygulamalara rastlanmıştır. Yine MÖ 44 

yılında Roma'nın liman şehri olan Ostia'da duvarcıların oluşturdukları kooperatif benzeri bir harekete 

rastlanmıştır  (Mülayim, 1999: 29).  

Sanayi devrimiyle birlikte işbölümü ve uzmanlaşma arttıkça dayanışma ve yardımlaşma boyutlar 

kazanmış, çağdaş kooperatifçilik anlayışına elverişli düşünsel, toplumsal, ekonomik koşullar ortaya 
çıkmıştır. Çağdaş anlamda kooperatif örgütlenmeler işçi sınıfının geçim ve çalışma koşullarının 

ağırlığından doğan sorunların yoğunluk kazanması üzerine, çalışanların karşılaştıkları ortak sorunları 

birlikte çözmek amacıyla dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma arayışlarına yönelmeleri sonucunda ortaya 

çıkmıştır (Geray, 1992:427). 

Böylece Kooperatifçilik, üretici veya tüketicileri bir araya getiren, onları ekonomik ve sosyal 

alanda bağımsızlığa ve özgürlüğe götüren bir sosyoekonomik hareket olarak görülmeye başlanmış ve 19. 

yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da liberalizm ve sosyalizm yanında kooperatifçilik hareketi yer alarak 

Avrupa'dan bütün dünyaya yayılmıştır (Güven, 1997: 200). 

Dünya’da kooperatifçiliğin uluslararası boyuttaki en üst düzey örgütlenmesi, 1895 yılında kurulan 

ve günümüzde Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 96 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Kooperatifler 

Birliğidir (International Cooperative Alliance, ICA).  ICA amaçlarını; herhangi bir politik veya dini 
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organizasyona üye olmaksızın kooperatif hareketini karşılıklı yardımlaşma ve demokrasi ilkesiyle 

güçlendirmek, kooperatif değer ve prensiplerini korumak, kişilerin ekonomik ve sosyal gelişimi ile dünya 

barışına katkıda bulunmak olarak sıralamaktadır (Can & Sakarya, 2012: 30). 

Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin (ICA) verilerine göre 2013 yılında birliğe üye 96 ülkedeki 

kooperatiflerin ortak sayısı 1 milyardan fazladır. Kooperatifler dünyada yaklaşık olarak 100 milyon kişiye 

iş imkânı sağlamakta ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk yatırımları ile dünya nüfusunun %50'sinin 

geçimini etkilemektedir. Son 45 yılda birliğe bağlı kooperatiflerin ortak sayısı1957'de 120 milyon iken 

2013'de 1 milyara yükselerek yaklaşık 8 kat artmıştır. Bu yönüyle kooperatifçilik hareketi bugün 

yeryüzünün en büyük sosyoekonomik hareketi niteliğini taşımaktadır (Mülayim, 2013: 20). 

Dünyada tüm kooperatif üyelerinin %33’ü Avrupa’da, %30’u Amerika’da, %28’i Asya- Pasifik 

Bölgesinde, %8’i Afrika’da ve %1’i diğer bölgelerde yer almaktadır. Dünyada yaklaşık 60 milyon üyesi 
bulunan 225.000 tarımsal kooperatif yer almaktadır. (Can & Sakarya, 2012: 31) 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kooperatifler ortak sayısı kadar yarattıkları ekonomik değer 

itibariyle de büyük öneme sahiptirler. ICA verilerine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 

varlıkları 3 trilyon doları geçen varlıkları bulunan 30.000 kooperatif yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam 

etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 5,4 milyon çalışanı ile 250.000 kooperatif bulunmakta olup bu 

kooperatiflerin ortak sayısı 163 milyondur (ICA, 2014). 

Son yıllarda kooperatiflerin bazı çok uluslu şirketlerden daha iyi bir performans gösterdiği ve ilk 

300 kooperatifin (%33’ü tarımsal faaliyetle uğraşan) yıllık cirosunun 1 trilyon $ düzeyine ulaştığı 

görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iş dünyası dergisi Fortune tarafından Global 500 

listesinde yer alan ilk 10 kooperatifin 2011 yılı cirosu 313,5 milyar $ olarak açıklanmıştır.. (Can & 

Sakarya, 2012:31,32) 

Halen günümüzün en etkili kalkınma araçlarından birisi olarak görülen kooperatifçilik sisteminin, 

rasyonel ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp uygulanması; üreticilere, tüketicilere, küçük işletmelere ve 

diğer menfaat sahiplerine olduğu kadar, atıl kaynakların harekete geçirilmesine, mikro kredi ve finansman 

imkânlarının genişletilmesine, sermaye birikiminin sağlanmasına, tarımın ve küçük çaplı üretimlerin 

sanayiye entegrasyonuna, piyasaların olumlu yönde regülâsyonuna, girişimcilik ve ortak iş yapma 

kültürünün geliştirilmesine, sosyal sermayenin arttırılmasına, gelirin daha adil paylaşımına ve dolayısıyla 

ülkelerin bir bütün olarak kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (GTB, 2011: 2). 

2.2. Türkiye’de Kooperatifçiliğin Gelişimi ve Mevcut Durumu    

 Türkiye’de kooperatifçilik hareketlerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mithat Paşa'nın 

kurmuş olduğu Memleket Sandıklarıyla başlamış olduğu kabul edilmektedir. 1858 yılında Avrupa’ya 

gönderilen Mithat Paşa döndükten sonra 1863 yılında şimdiki Sırbistan sınırları içerisinde yer alan ve o 
dönem valiliğini yaptığı Niş şehrinin Pirot kasabasında Memleket Sandıkları'nı kurmuştur (STB, 2007: 6). 

Ancak bu önemli girişim, sandıkların nizamnameye uygun hareket etmemesi, sermayenin düzenli 

toplanamaması ve borçların geri alınamaması gibi sorun ve istismarlar sonucunda bir süre sonra yerlerini 

1883 yılında Menafi Sandıklarına, 1888 yılında ise Ziraat Bankasına bırakmıştır (Can & Sakarya, 2012: 

30). 

 Menafi Sandıklarının Ziraat Bankasına dönüşmesinden sona 1900 yılında İzmir’de köy 

bakkalları kurulmuş ve 1913 yılında ilk tarım satış kooperatifi olan Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi 

ve Ahmet Cevat’ın fikri öncülüğünü yaptığı ve 1919’a kadar varlığını sürdüren 11 adet tüketim 

kooperatifi kurulmuştur (Bilgin & Tanıyıcı, 2008: 140-141). Cumhuriyetin kurulması ile beraber ülkenin 

sosyoekonomik yapısında önemli rol oynayan ve halkın %85’inin gelirini sağlayan tarım sektöründe 

verimliliği artırabilmek, üreticiyi sefaletten kurtarabilmek için kooperatifçiliği önem verilmiştir (Başer, 
1983: 120). Özelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği önem ve sağladığı destekle cumhuriyet 

döneminde tarımsal alanlarda ortaya çıkan kooperatifçilik, daha sonra konut ve işyeri kooperatifçiliği 

başta olmak üzere tüketim, kredi-kefalet ve taşımacılık alanlarında devam etmiştir.  

 Türkiye’de Atatürk'ten sonra devlet adamları kooperatifçiliğe gereken önemi vermemişler, hatta 

1950’den sonra özel sektöre büyük ağırlık verilmeye başlanması ile kooperatifçilik bir süre ihmal 

edilmiştir (Mülayim, 2013: 65). Ancak kooperatifçilikle ilgili hükümlere 1961 ve 1982 anayasalarında yer 

verilmiş, bu maddelerde üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak devletin gerekli 

tedbirleri alacağı ifade edilerek, konu 5 yıllık kalkınma planlarında da ele alınmıştır (Can & Sakarya, 

2012: 30). 
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  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2002 yılında kooperatiflerin teşvik edilmesi hususunda 

tavsiye kararı almış ve Birleşmiş Milletler (BM) 2012 yılını Uluslararası Kooperatifler yılı ilan etmiştir. 

Bununla birlikte Avrupa Birliği kooperatiflerin desteklenmesi ve rekabet yeteneklerinin arttırılmasına 

yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmıştır. Tüm bu gelişmeler, ülkemizi de yakından etkilemekte ve 

ilgilendirmektedir. Bu nedenle, değişen Türkiye ve dünya koşulları gözetilerek, ülkemiz 

kooperatifçiliğinin ideal yönde geliştirilmesi hedefi çerçevesinde, kamunun ve diğer aktörlerin rolünün iyi 

bir şekilde tanımlanması ve alınabilecek tedbirlerin tespiti bakımından yeni bir planlama sürecine ihtiyaç 

duyulmuştur (GTB, 2011: 1). 

 Bu kapsamda Anayasamızın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, 

öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak 

tedbirleri alır.” şeklinde ifade edilen, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ilkesine dayanılarak ve ilgili kurum ve 
kuruluşların katkıları da alınarak, “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu 

belge ile "kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam sağlamak; toplumda olumlu bir kooperatifçilik imajı 

oluşturmak ve sektöre güveni artırmak; verimli ve etkin uygulamaları ortaya çıkarmak; sürdürülebilirlik, 

rekabet edebilirlik ve yenilikçiliği sağlamak; kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil 

paylaşımına olan katkılarını arttırmaktır" amaçlanmaktadır.  

 Günümüzde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren 26 ayrı türde 84.232 kooperatif 

bulunmakta olup, bunların ortak sayıları toplamı ise 8.109.225’tir (GTB, 2011: 16). 

 Türkiye’de kooperatifler tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarım dışı kooperatifler diye ikiye 

ayrıldığında kooperatiflerinin toplamının 13.000'nin tarımsal amaçlı kooperatiflerden oluştuğu 

görülmektedir. Geriye kalan 71.000 adet tarım dışı kooperatiflerin ise 54.996'sı konut ve yapı 
kooperatifidir. Ülkemizde son dönemde mevzuat değişikliklerinin ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle ve 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde gayrimenkul işletme kooperatifleri, enerji 

kooperatifleri ve eğitim kooperatifleri kurulmaya başlanmıştır.   

2.3 Türkiye’de Kooperatifçilik Eğitimi 

 Türkiye’de Yüksekokul düzeyinde kooperatifçilik derslerine 1919 yılında İstanbul 

Üniversitesi’nde rastlanmaktadır. Kooperatifçilik 1932 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret 

Mektebinde ayrı bir ders olarak programlarda yer almıştır. Daha sonra Kooperatifçilik dersleri İzmir, An 

kara ve Eskişehir’de açılan Yüksek Ticaret Mekteplerinin programlarında da ders olarak yer almıştır 

(Kurstaslan, 2006: 4). 

 Günümüzde Türkiye'deki bazı üniversitelerin Ziraat Fakültelerinde ve İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinde zorunlu ya da seçmeli olarak kooperatifçilik dersleri okutulmaktadır. Yine ülkemiz 
üniversitelerinin yüksel lisans ve doktora programlarında kooperatifçilik, tarımsal kooperatifçilik ve 

kooperatif işletmeciliği dersleri okutulmaktadır. Türkiye’de 9 üniversitenin meslek yüksekokullarında ön 

lisans düzeyinde kooperatifçilik eğitimi verilmektedir. Kooperatifçilik Programlardan mezun öğrenciler 

Kooperatif Meslek Elemanı diploma unvanı almaktadır. Tablo 1’de kooperatifçilik ön lisans eğitimi veren 

üniversiteler ve kontenjanları verilmiştir.  

Tablo 1: Kooperatifçilik Eğitimi Veren Üniversiteler ve Kontenjanları 

Üniversite  Yüksekokul Program Kontenjan 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga MYO Kooperatifçilik 40 

Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak MYO 
Kooperatifçilik 

Kooperatifçilik (İÖ) 

50                        

50 

Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir MYO 
Kooperatifçilik 

Kooperatifçilik (İÖ) 

40                         

40 

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Kooperatifçilik 35 

Adıyaman Üniversitesi Meslek YO Kooperatifçilik 50 

Ahi Evran Üniversitesi Mucur MYO 
Kooperatifçilik  

Kooperatifçilik (İÖ) 

40                        

40 

Atatürk Üniversitesi İspir HPMYO Kooperatifçilik 30 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu MYO Kooperatifçilik 70 

Trakya Üniversitesi Uzunköprü MYO Kooperatifçilik 35 

Kaynak: www.ösym.gov.tr 
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 Türkiye’de kooperatifçilik eğitimi veren 9 üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında son beş 

yıldaki öğrenci sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’den görüleceği gibi öğrenci sayılarında genel 

olarak yıllara göre artış yaşanmaktadır. Bu durum kooperatifçilik programı açısından iyi bir durumdur. 

Çünkü son yıllarda meslek yüksekokullarının bazı programlarında öğrenci sayılarında düşüşler 

yaşanmaktadır.  

Tablo 2: Yıllara Göre Kooperatifçilik Programı Öğrenci Sayıları  

Yıllar  Yeni kayıt Toplam 

2008-2009 307   766 

2009-2010 427   976 

2010-2011 389   993 

2011-2012 414 1.102 

2012-2013 422 1.167 

Kaynak: www.ösym.gov.tr 

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla, kooperatif ilke ve yöntemlerinin kooperatif ortaklarına, 

yöneticilerine, çalışanlarına ve bütün halka ve özellikle de gençlere ve toplumun kamuoyu önderlerine 

öğretilmesi şeklinde ifade edilen kooperatif eğitiminin geliştirilmesi ilkesi, kooperatifçiliğin temel 

ilkelerinden birisidir. Ayrıca Türkiye Kooperatifçilik Stratejisinde belirtilen yedi stratejik hedeften biri 

eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda kooperatif ortak, çalışan ve yöneticileri 

ile halkın eğitilmesine verilmesi gereken önem ortaya çıkmaktadır.  

 Özellikle tarım ve tarım dışı kooperatifçilik alanında yetişmiş, çalıştıkları kooperatiflerin gerek 

halk ve üyelerle gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini kooperatifin amacı doğrultusunda 

düzenleyebilecek, kooperatif faaliyetlerini planlayıp uygulayabilecek, kooperatif muhasebesini mali ve 
yönetim açısından sağlıklı bir şekilde yürütebilecek, tarım ve tarım dışı tüm kooperatiflerde memurluk ve 

yöneticilik görevlerini üstlenebilecek ara elemanların yetiştirilmesi gerekmektedir.  Yetiştirilecek bu ara 

elemanlar,  kooperatiflere özgü sorunları bilen ve kooperatif idealinin gerektirdiği niteliklere sahip, birçok 

faaliyet alanın da görev yapabilecek niteliklere sahip olacaklar ve kooperatiflerde görev almaları halinde 

kooperatiflerin daha etkin ve verimli çalışmasına yol açacaklardır. 

Belirtilen olumlu sonuçlara yol açacak ara elamanların yetiştirilmesi için Meslek 

Yüksekokullarının Kooperatifçilik Programlarında ağırlıklı olarak mesleğe yönelik dersler 

okutulmaktadır. Tablo 3’de meslek yüksekokulları kooperatifçilik programlarında okutulan meslek 

dersleri verilmiştir.   

Tablo 3: Kooperatifçilik Programlarında Okutulan Meslek Dersleri 

Genel Kooperatifçilik  

Kooperatifçilik Tarihi  
Tarımsal Kooperatifçilik 

Kooperatifçiliğin pazarlaması  

Kooperatif Muhasebesi 

Küçük Sanatkâr ve Esnaf Kooperatifçiliği,  

AB ve Diğer Ülkelerde Kooperatifçilik 

Dünyada Tarımsal Kooperatifçilik Hareketleri 

Kooperatif İşletme Yönetimi  

Kooperatif İşletmeciliği 
Kooperatifler Mevzuatı 

Kooperatif Finansmanı 

Türkiye’de Kooperatifçilik Uygulamaları  

Tüketim Kooperatifçiliği  

Üretim Kooperatifçiliği 

Kooperatifçilikte Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

 

 Ayrıca öğrencilerin öğrenim sonrasında iş hayatına daha rahat adapte olabilmeleri ve 

mesleklerine yönelik tecrübe kazanmaları, öğrenim süresinde edindikleri teorik bilgileri iş yaşamında 

pratiğe dökebilmeleri ve edindikleri tecrübeleri iş yaşamının sorunlarının çözümünde kullanabilmeleri 

için stajlarını tamamlamaktadırlar.  

 Staj çalışmaları ülkemizde meslek yüksekokullarından mezun olabilmek için yerine getirilmesi 

gereken şartlardan biridir. Mevcut durumda Kuyucak Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı 
öğrencileri de staj çalışmalarını en az otuz iş günü olmak üzere II. veya IV. dönemde yaz tatilinde 30 İş 

günü olarak yerine getirmektedirler. Kooperatifçilik Programlarında akademik eğitiminden geçmiş ve 

gerekeli nitelikler kazandırılmış ara elamanların ülkemiz kooperatifçilik hareketi için ne denli gerekli 

olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu eğitimin önemli parçalarında biri olan staj uygulamasının öğrencilere 

okullarında almış oldukları bilgi ve becerilerin gerçek ortamda gözlemlemesine ve uygulamasına olanak 

sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.  
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3. Materyal ve Yöntem    

3.1. Araştırmanın Amacı  

Çalışmanın amacı, Kuyucak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı staj çalışmasının 

değerlendirilmesi, öğrencilerin staja bakış açılarının ortaya konulması ve staj çalışmaları öncesi ve staj 

süresince karşılaştıkları sorunların belirlenmesidir.  

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışma, Kuyucak meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı ikinci sınıf öğrencilerine yüz 

yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının oluşturulmasında daha önce bu 

konuda yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler Microsoft Excel 

programı kullanılarak analiz edilmiştir.    

Çalışmada örnek olarak Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinden stajını tamamlayan ve okula devam eden ikinci sınıf öğrencileri alınmıştır. Anket 

çalışmasına katılan öğrencilerden 25’i birinci öğretim, 32’si ikinci öğretime kayıtlıdır. Öğrencilerin bir 

kısmı stajını yapmadığı, bir kısmı anket uygulaması süresinde devamsız oldukları için çalışmaya 

alınamamıştır. Tablo 3’den görüleceği üzere yüksekokula kayıtlı olan toplam öğrenci sayısı 213 olup 

bunlardan 75 öğrenci ikinci sınıfta eğitim görmektedir. Buna göre ankete katılan öğrenciler toplam ikinci 

sınıf öğrencilerinin %76’sı, stajını tamamlayan ikini sınıf öğrencilerinin de %90,47’dir.  

Tablo 3: Kuyucak Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenci sayıları (2013-2014) 

 Birinci Öğretim İkinci Öğretim Toplam 

Birinci Sınıflar   44 12 56 

İkinci Sınıflar  40 35 75 

Beklemeli  63 19 82 

Toplam  147 66 213 

  

Çalışmada, öğrencilere ilk üç sorusu demografik özellikler ile ilgili olmak üzere toplam 20 soru 

yöneltilmiştir. Çalışmada uygulanan anket sorularını üç grupta ele alabiliriz. Birinci grupta öğrencilerin 

staj ile ilgili olarak genel düşüncelerini belirlemeye dönük sorular bulunmaktadır. İkinci grupta stajın 

öğrencilere sapladığı katkıyı ölçmeye dönük sorulardan oluşurken, üçüncü grupta ise stajda karşılaştıkları 

sorunların belirlenmesine dönüktür.  

3.3. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi  

Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programından 

ankete katılan öğrencilerin %31,58’i kız, %68,42’si erkek öğrenci olup; öğrencilerin %56,14’ü birinci 

öğretim, %43,86’sı ise ikinci öğretim öğrencisidir. Ankete katılan öğrencilerin %75,45’i düz lise/Anadolu 

lisesi mezunu olduklarını belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla %21,05 ile ticaret lisesi/meslek liseleri ve %3,50 
ile de diğer lise türleri izlemektedir. Sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.         

Tablo 4: Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 

 

Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları kooperatifçilik programını bilinçli olarak tercih edip 

etmediklerini belirlemek amacıyla “programı tercih etme nedeni” sorulmuş olup, yanıtlar Tablo 2’de 

özetlenmiştir.  

Cinsiyet  N % 

Kız  18 34,58 

Erkek  39 68,42 

Programı  N % 

Örgün Öğretim 32 56,14 

İkili Öğretim  25 43,86 

Mezun Olunan Lise Türü  N % 

Düz Lise/Anadolu Lisesi 43 75,45 

Ticaret Lisesi/Meslek Lisesi  12 21,05 

Diğer   2   3,50 
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                 Tablo 5: Ankete Katılan Öğrencilerin Programı Tercih Nedenleri 

 Sayı % 

Çevrenin ve aile bireylerinin etkisi ile  17 29,82 

İsteğimin dışında tesadüfen 15 26,32 

Mesleği sevdiğim için 12 21,05 

İş bulma olasılığının yüksek olması   7 12,28 

Kısa yoldan meslek sahibi olmak için    6 10,53 

Mesleğin saygınlığı    0    0,00 

Toplam  57 100,00 

 

Buna göre öğrencilerin %21,05’i kooperatifçilik mesleğini önceden bilmekte olup,  mesleği 

sevdiği için de bu programda okumayı tercih etmiştir. Aile bireylerinin ve çevrenin yönlendirmesini, iş 

bulma olasılığının yüksek olmasını ve kısa yoldan meslek sahibi olmayı da bilinçli tercihler içerisinde 

değerlendirirsek; toplamda öğrencilerin %73,68’ı programa isteyerek gelmişlerdir. Bu soru ile bağlantılı 

olarak “ailenizde kooperatif çalışanı var mı” şeklinde yöneltilen soruya öğrencilerin %17,54’ü evet (10 

öğrenci) , %82,46’sı (47 öğrenci) ise hayır şeklinde yanıt vermiştir. Bu soruya evet cevabı veren 

öğrencilerin tercih nedeni ile ilgili sorulan verdikleri cevaplara bakıldığında; 7 öğrenci çevrenin ve aile 

bireylerinin etkisi, 2 öğrenci mesleği sevdiğim için ve 1 öğrenci ise kısa yoldan meslek sahibi olmak için 

şeklindedir.     

Meslek Yüksekokullarında öğrencilerin II. Ve IV yarıyılların sonunda 30 iş günü staj yapması 

zorunludur. Takip eden sorularda öğrencilerin stajın geneli ile ilgili düşünceleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Ankete katılan öğrenciler “sizce staj neyi ifade eder?” şeklinde yöneltilen soruya %56,14 ile mesleği 

yakından tanımayı, %36,84 ile alınan teorik bilgileri uygulama ile karşılaştırmayı, %7,02 ile de mezun 

olmak için gerekli olan bir formalitenin yerine getirilmesini şeklinde yanıtlamış olup sonuçlar Tblo 6’da 

özetlenmiştir.   

    Tablo 6: Öğrencilerin Sizce Staj Neyi İfade Eder Sorusuna Yanıtları  

 Sayı % 

Mesleği yakından tanımayı 32 56,14 

Alınan teorik bilgileri uygulama ile karşılaştırmayı 21 36,84 

Mezun olmak için yapılması gereken bir formaliteyi   4   7,02 

Okul programının gereğini yerine getirmeyi  --- --- 

Toplam  57    100 

     
Bu sonuçlara göre öğrencilerin stajın yapılma amacı konusunda bilinçli olduğu söylenebilir. 

Çünkü daha önce de ifade edildiği gibi staj, öğrencilerin okulda aldıkları teorik bilgileri uygulamada 
görme şansı elde ettiği bir uygulama olmaktadır. Öğrencilerin “stajın gerekli olup olmadığı” ve “staj 

süresinin yeterli olup olmadığı” ile yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 4’de görülmektedir.   

                   Tablo 7: Öğrencilerin Stajın Gerekli Olup Olmadığı ve Staj Süresinin Yeterli Olup 

Olmadığı Sorularına Yanıtları 

Stajın gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Sayı % 

Evet  48 84,21 

Hayır    3   5,26 

Kısmen    6 10,53 

Toplam  57 100 

Staj süresinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Sayı % 

Evet  39 68,42 

Hayır    8 14,04 

Kısmen  10 27,54 

Toplam  57 100 

 

Öğrencilerin  %84,21 gibi yüksek orandaki bir kısmı stajın gerekli olduğunu düşünmektedir. Bu 

değerlendirme için kısmen yanıtını da gereklidir şeklinde ele alırsak öğrencilerin tamamına yakını 
(%94,74) stajın gerekli olduğunu düşünmektedir. Staj süresinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
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şeklinde yöneltilen soruya öğrenciler %68,42 oranında evet, %27,54 oranında kısmen ve %14,4 oranında 

hayır yanıtını vermişlerdir. Bu sonuca göre de öğrenciler staj süresini yeterli bulmaktadırlar.  

Ankete katılan öğrenciler, “uygun gördüğünüz staj dönemi hangisidir” şeklinde yöneltilen soruya 

%87,72 ile yaz döneminde şeklinde yanıtlamıştır. Tablo 5’den de görüleceği gibi diğer alternatifler çok 

düşük oranda kalmıştır. Bu da öğrencilerin staj dönemi ile ilgili olarak yapılan uygulamadan memnun 

olduklarını göstermektedir.  

   Tablo 8: Staj İçin Uygun Görülen Dönem  

 Sayı % 

Yaz döneminde 50 87,72 

Sadece III. Yarıyılda, haftalık ders saatleri içinde --- --- 

Sadece IV. Yarıyılda, haftalık ders programı içinde     3   5,26 

III. ve IV. Yarıyılda haftalık ders programı içinde    3   5,26 

Yarıyıl tatillerinde    1   1,75 

 

Aşağıdaki sorular öğrencilerin yaptıkları staj çalışmasının değerlendirilmesi ile ilgilidir. Staj iş 
yaşamının görülmesi ve okuldaki teorik bilgilerin uygulama ile karşılaştırılması için öğrencilere bir fırsat 

vermektedir. Staj öğrenci ve staj amiri/eğitmen olmak üzere iki yanlı bir uygulamadır. Bu uygulamanın 

faydalı olabilmesi için öğrencilerin; (i) iyi bir gözlemci, (ii) girişimci, (iii) meraklı, soru soran, sorgulayan 

bir yapıda olmalarının yanında staj yapılan işyerindekilerin de öğrencilere bilgi verme ve işin öğretilmesi 

konusunda yardımcı olmaları esastır.  

Öğrenciler staj çalışmasını nerede gerçekleştirdikleri sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar Şekil 

1’de özetlenmiştir. Öğrencilerin %65’i stajını kooperatifte, %8’i belediyede, %11’i tarım müdürlüğünde 

ve %3’ü de özel sektör ve ziraat odasında yapmıştır. Tarım müdürlüğü ve ziraat odası da kooperatiflik ile 

ilgili kuruluşlar olarak alındığında öğrencilerin %79 gibi yüksek bir oranı kooperatifçilik ile ilgili bir 

yerde staj yapmış olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 1: Staj Çalışmasının Gerçekleştirildiği Yer  

Ankete katılan öğrenciler “staj yerindeki ilgilerin yeterli bilgi aktarıp aktarmadıkları” ile olarak 

yöneltilen soruya %35,09 ile evet, %29,82 ile hayır ve %35,09 ile de kısmen yanıtını vermişlerdir. Buna 

göre öğrencilerin %64,91’i (%29,82 hayır ile %35,09 kısmen, toplam 37 öğrenci) staj anında işyerindeki 

yetkililerin kendilerine yeterince bilgi vermediklerini düşünmektedirler. Bu soruyu hayır ya da kısmen 

şeklinde yanıtlayan öğrencilere bunun nedeni sorulduğunda ise öğrencilerin verdikleri yanıtlar şekil 2’de 

görülmektedir.  

Şekil 2’den de görüldüğü gibi staj çalışması sırasında işyeri yetkililerin kendilerine yeterince bilgi 

aktarmamalarının nedeni olarak öğrencilerin %40,55 gibi büyük bir oranı stajyerlerin önemsenmemesi 

olarak görmektedirler. Bu oranı %24,32 ile geçici eleman olarak görmeleri, %18,92 ile yeterli bilgiye 

sahip olmamaları, %2,7 ile de stajyerleri rakip olarak görmeleri ve işlerinin yoğunluğu olarak verilmiştir.  

Seri 1; Kooperatif; 
64,91; 65%

Seri 1; Tarım 
Müdürlüğü; 
10,53; 11%

Seri 1; Belediye; 
17,54; 18%

Seri 1; Zıraat 
Odası; 3,51; 3%

Seri 1; Özel Sektör 
; 3,51; 3%
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Şekil 2: Stajda İşyeri Yetkililerinin Yeterli Bilgi Aktarmamasının Nedeni 

Ankete katılan öğrencilere “staj yerindeki ilgilerin yeterli ilgi gösterip göstermedikleri” 

sorulmuştur. Öğrencilerin %42,11’i (24 öğrenci) evet, %22,80’i (13 öğrenci) hayır ve %35,09’u (20 
öğrenci) da kısmen şeklinde yanıtlamıştır. Kısmen ve hayır yanıtını veren öğrencilere bunun nedeni 

sorulduğunda ise verilen cevaplar Şekil 3’de görülmektedir.   

 

Şekil 3: Stajda İşyeri Yetkililerinin Yeterli İlgi Göstermemesinin Nedeni 

İşyeri ilgililerinin yeterince ilgilenmemesini öğrencilerin %30,30’u stajyerlerin önemsenmemesi 

olarak görmektedirler. Bu oranı %27,27 ile geçici eleman olarak görmeleri, %21,21 ile yeterli bilgiye 

sahip olmamaları, %12,12 ile stajyerleri yük olarak görmeleri, %6,06 ile işlerinin yoğun olması ve %3,03 

ile stajyerleri rakip olarak görmeleri verilmiştir.  

Ankette öğrencilere “yapılan staj çalışmasının mesleğe olan ilginize olumlu bir katkı sağladığını 

düşünüyor musunuz?” şeklinde yöneltilen soruya %59,65’i evet, %19,30’u hayır ve %21,05’i kısmen 

katkı sağladı şeklinde yanıtlamıştır. Bu soruya kısmen ya da hayır yanıtını veren öğrencilere bunun 

nedeni sorulduğunda verdileri yanıtlar Şekil 4’de özetlenmiştir.                     

Öğrenciler %52 gibi yüksek bir oranda önemsenmediklerinden şikâyet etmektedirler. Bu yanıtı 

%17 ile öğretmede ilgisiz davranılması, %13 ile yeterli bilgi verilmemesi, %9 ile staj süresinin kısa 

olması ve faaliyetlerin rutin olması yanıt olarak verilmiştir. Stajın etkili olması için iki tarafın da konunun 
öneminin bilincinde olması ve konuya gerekli ilgiyi göstermesi gerekmektedir. Ancak görüldüğü üzere 

öğrenciler staj faaliyetini önemserken staj yerindeki yetkililer gerekli ilgiyi göstermemektedir.  

Seri 1; İşlerinin 

Yoğun Olması ; 

2,7

Seri 1; Stajyerlerin 

Önemsenmemesi; 

40,55

Seri 1; Stajyerleri 

Rakip Görmeleri; 

2,7

Seri 1; Stajyerleri 

Yük Olarak 

Görmeleri ; 10,81

Seri 1; Yeterli 

Bilgiye Sahip 

Olmamaları ; 18,92

Seri 1; Geçici 

Eleman Olarak 

Görmeleri ; 24,32

Seri 1; İşlerinin 

Yoğun Olması ; 

6,06

Seri 1; Stajyerlerin 

Önemsenmemesi; 

30,3

Seri 1; Stajyerleri 

Rakip Görmeleri; 

3,03

Seri 1; Stajyerleri 

Yük Olarak 

Görmeleri ; 12,12

Seri 1; Yeterli 

Bilgiye Sahip 

Olmamaları ; 21,21

Seri 1; Geçici 

Eleman Olarak 

Görmeleri ; 27,27
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Şekil 4: Stajın Mesleğe Olan Katkısının Az Olmasının Nedenleri 

Ankete katılan öğrencilere staj deneyimleri ile iş hayatı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için iki 

soru sorulmuş olup, verilen yanıtlar Tablo 6’da özetlenmiştir. 

Tablo 6: Staj Deneyimi İle İş Hayatı Arasındaki İlişkisi 

Staj gerçek iş yaşamını tanımak için yararlı oldu mu? Sayı % 

Evet  49 85,96 

Hayır  3 5,26 

Kısmen  5 8,78 

Toplam  57 100 

Staj mezun olduktan sonra iş olanağı sağlaması açısından yararlı oldu mu?  Sayı % 

Evet  30 52,63 

Hayır  12 21,05 

Kısmen  15 26,32 

Toplam  57 100 

 

Ankete katılan öğrencilerin %85,96’lık büyük kısmı stajın gerçek iş yaşamını tanımak için yararlı 

olduğunu belirtmiştir. Sadece %5,26’lık kısmı (3 öğrenci) hayır yanıtını vermiştir. Bu sonuç öğrencilerin 

gerçek iş yaşamını tanımak için staj faaliyetinin yararlı olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Çünkü 

okulda verilen teorik eğitimin uygulamadaki yansımasının bilinmesi ve bunun öğrenciler için staj 

çalışması ile görülebilmesi önemlidir. Stajın mezuniyet sonrası iş olanağı sağlaması konusundaki soruya 

öğrencilerin %52,63’ü evet yanıtını vermiştir. Bu soruda hayır ve kısmen yanıtlarının toplam da oldukça 

yüksek bir orandadır. Demek oluyor ki öğrencilerin yaklaşık yarısı stajın iş bulma konusunda yararı 
konusunda olumlu düşünmemektedir.   

Öğrencilere “mezuniyet sonrası kooperatifçilik ile ilgili bir işte çalışmak isteyip istemedikleri” ve 

“bu kararlarının staj sonrası değişime uğrayıp uğramadığı” sorulmuştur. Öğrencilerin %85,96’sı 

mezuniyet sonrası kooperatifçilik ile ilgili bir işte çalışmak istemekteyim derken, %14,04’ü hayır yanıtını 

vermiştir. Kız öğrencilerin %84,61’i (33 öğrenci) bir kooperatifte çalışmak istediğini söylerken, %15,39’u 

(6 öğrenci) ise çalışmak istemediğini söylemiştir. Erkek öğrenciler için ise %88,88’i (16 öğrenci) bir 

kooperatifte çalışmak istediğini belirtmiş, %11,12’si (2 öğrenci) ise çalışmak istemediğini ifade etmiştir.   

Öğrencilere bu soru ile bağlantılı olarak sorulan “staj sonrası kararınız değişti mi” şeklinde soru 

yöneltilmiş ve verdikleri yanıtlar Şekil 5’de özetlenmiştir. Buna göre öğrencilerden mezun olduktan sonra 

kooperatifçilik ile bir işte çalışmak isteyen öğrencilerin sayısı 49 olup, bunlardan staj sonrası fikri 

değişenlerin sayısı 10 iken fikri değişmeyenlerin sayısı 39’dur. Demek oluyor ki staj 10 öğrencinin 

meslek ile kararının olumlu yönde değişmesini sağlamıştır. Buna karşılık kooperatifçilik ile ilgili bir işte 
çalışmak istemiyorum diyen öğrencilerden staj sonrası kararını değiştiren 3, değiştirmeyen ise 5 öğrenci 

Seri 1; Yeterli bilgi 

verilmemesi; 

13,04; 13%
Seri 1; Staj 

süresinin kısa 

olması; 8,7; 9%

Seri 1; 

Önemsenmemek ; 

52,17; 52%

Seri 1; 

Faaliyetlerin rutin 

olması ; 8,7; 9%

Seri 1; Öğretmede 

ilgisiz 

davranılması ; 

17,39; 17%



323 
 

görülmektedir. Buna göre staj faaliyeti 3 öğrencinin kararının olumsuz yönde değiştiğini ortaya 

koymuştur.    

 

Şekil 5: Staj Kooperatifte Çalışma Kararını Etkiledi mi? 

Öğrencilerin staj çalışması ile olarak ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi amacıyla açık uçlu 

olarak “staj öncesi, staj sırasında ve staj sonrası karşılaştıkları sorunları” yazmaları istenmiştir. 

Öğrencilerin yazdıkları sorunlardan önemlileri aşağıda sıralanmıştır.   

i.   Öğrencilerin çok yüksek bir orandaki kısmı staj yerlerinin öğrencilere ücret ödeme 

zorunluluğundan şikâyetçidir.  

ii.   Öğrencilerin ikinci önemli problemi kooperatifler yöneticilerinin staj amirliği için yeterli 

mezuniyet koşulunu sağlayamamalardır.   

iii.   Dört yıllık bölüm mezunları ile staj konusunda rekabet etmek zorunda olduklarından 
yakınmaktadırlar.   

iv.   Staj anındaki çalışma şartlarının kötü ve işyerinin temizliği, getir-götür işleri, çay-kahve servisi 

vb. gibi stajın gerektirmediği işleri de yapmak zorunda olduklarından şikâyet etmektedirler.   

v.   Birçok birim kooperatif, stajın başlatılabilmesi için bölge birliklerinden ya da üst birliklerden 

izin almak zorunda olduklarını belirtiklerinden süreç uzamakta ve staj işlemlerini zamanında 

tamamlayamamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler  

Öğrencilerin staj çalışmalarının değerlendirilmesi ve karşılan belli başlı sorunların belirlenmesi 

için Kuyucak Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik programı öğrencilerine anket uygulanmış elde edilen 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  

Öğrencilerin çok yüksek bir orandaki kısmı staj yerlerinin öğrencilere ücret ödeme 
zorunluluğundan şikâyetçidir. Bilindiği gibi “6111 Sayılı Torba Yasa” ile “3308 Sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununda” yapılan değişiklik ile “stajyer öğrencilere ücret ödenme zorunluluğu” getirilmiştir. Bilindiği 

kooperatifler kâr amaçsız kuruluşlar olup, finansman konusunda da genellikle problemler 

yaşamaktadırlar. Bu yasa ile ücret ödenme zorunluluğu kooperatiflerde staj imkânının olumsuz 

etkilenmesine neden olmuştur. Bunun çözümü için en azından kooperatif gibi kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlar bu uygulamadan muaf tutulabilirler.   

Öğrencilerin ikinci önemli problemi kooperatifler yöneticilerinin staj amirliği için yeterli 

mezuniyet koşulunu sağlayamamalardır. Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu 

staj yönergesine göre “öğrencilerin staj amirlerinin en az meslek yüksekokulu mezunu olmaları 

gerekmektedir”. Kooperatif yöneticilerinin bu şartı sağlayamıyor olmaları staj yapacak uygun kooperatif 

bulunması konusunda sorun doğurmaktadır. Ayrıca lise mezunu kooperatif müdürlerinin, örneğin 
kooperatifte görevli mühendis ve benzerinin staj amiri olarak öğrencinin dosyasını imzalamasına izin 

vermediği de görülebilmektedir.  

Evet istiyorum 49; 

Kararım Değişti ; 

10

Evet istiyorum 49; 

Kararım 

Değişmedi ; 39

Hayır İstemiyorum  
8; Kararım Değişti ; 

3

Hayır İstemiyorum  
8; Kararım 

Değişmedi ; 5

Evet istiyorum 49 Hayır İstemiyorum  8
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Ücret ödenmesi ve gerekli eğitim düzeyine sahip olmayan yönetici problemleri zaten staj için 

uygun kooperatif bulunmasını güçleştirmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencileri bunun yanında bir de 

dört yıllık bölüm mezunları ile staj konusunda rekabet etmek zorunda olduklarından yakınmaktadırlar. 

Kooperatifler staj konusunda önceliği dört yıllık bölüm mezunlarına ayırdıklarından meslek yüksekokulu 

öğrencileri staj yeri bulma konusunda güçlük yaşamaktadırlar.  

Kooperatif programı öğrencileri bu sorunlara ek olarak, belki de diğer program öğrencilerinin de 

ortak bir sorunu olarak staj anındaki çalışma şartlarının kötülüğünden bahsetmektedirler. Öğrenciler staj 

çalışması sırasında meslekleri ile ilgili olarak bilgi elde etmeyi beklerken, işyerinin temizliği, getir-götür 

işleri, çay-kahve servisi vb. gibi stajın gerektirmediği işleri de yapmak zorunda olduklarından şikâyet 

etmektedirler.   

Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlardan birisi de stajın zamanlama sorunudur. Öğrenciler II. ve III. 
yarıyıl içinde staj işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. Ancak staj için başvurdukları birçok birim 

kooperatif, stajın başlatılabilmesi için bölge birliklerinden ya da üst birliklerden izin almak zorunda 

olduklarını belirtiklerinden süreç uzamakta ve staj işlemleri tamamlanamamaktadır. Sonuç olarak 

kooperatiflerin kendi içlerindeki bürokratik işlemler öğrencilerin staj yapmaları için kabul edilmelerini 

etkilemektedir.  

Öğrencilerin staj konusunda belki de en genel sorunlarından biri de staj yapılan kurumdaki staj 

amiri ve/veya yöneticilerin kendilerine olumsuz bakış açısıdır. Bu durum öğrencilerin önemsenmemesine 

ve staj sırasında bilgi verme konusunda ketum davranılmamasına yol açmaktadır. Burada öğrenciler 

ayrıca kooperatif çalışanlarının bir kısmının kooperatifçilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, 

bu nedenle de kendilerine yeterince yararlı olamadıklarını da ifade etmişlerdir.    

Staj konusunun gerçekten istenen niteliklere uygun işleyebilmesi için okul-işyeri-öğrenci 
arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi gerekir. Bu ilişkinin sağlanamaması stajın amacına 

uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini engellemektedir.  
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Özet 

Birey gibi örgütler de canlı organizmalardır ve yaşamını sürdürmek için sürekli gelişmeye 

gereksinim duyarlar. Günümüz örgütleri, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirerek teknolojiye 
dönüştürebilen ve bunları ticarileştirebilen örgütler olduğunda rekabet edebilmekte, bu güçle varlıklarını 

koruyabilmektedir. İşletmelerde teknolojiyi üst seviyede takip etme ve faaliyet alanındaki en son 

teknolojiye sahip olabilme; kaynakların etkin ve verimli kullanımının yanında, bilgi toplama ve yaratma, 

işleme, transfer etme yeteneğini geliştirmiş bunun sonucu olarak da davranışlarını sürekli değiştirebilen, 

bilgiyi yönetebilen bir örgüt olduklarında değer kazanmaktadır.  

Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama 

yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 

organizasyonel yöntemin uygulanması olarak tanımlanan inovasyon son yılların en önemli kavramı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni bilgi ve teknoloji üretebilen işletmeler olabilmek için eğitim ve 

geliştirme faaliyetlerine duyulan gereksinim her geçen gün daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle eğitim 

ve geliştirme faaliyetleri günümüzde anlam değiştirmeye başlamıştır. Eğitim ve geliştirme çalışanları 
değişimle baş edebilir hale getirmeye yönelmiştir. Bunun içinde; fikir üretebilme, bağımsız hareket 

edebilme, takım oyuncusu olabilme, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilme, çevre koşullarının 

gerektirdiği teknik bilgiyi öğrenme vardır. Bugün eğitim ve geliştirme, daha önce geliştirilmiş statik 

durumdaki bilgilerin öğretilmesi olmaktan çıkmış, kişilerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma ve 

karşılaşılan sorunların çözümü için kullanma arzusu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine 

dönüşmüştür.  

Bu toplumsal doku içinde önemli bir misyon üstlenen ara eleman yetiştiren meslek yüksek 

okullarının, yaratımcı bireylerin yetiştirilmesinde rolü tartışmasızdır. Bu bağlamda öğretim 

elemanlarının uygulama alanı içine çekilmesi, çağa ayak uydurmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması, 

gelişimine yönelik ek kazançlar yaratıcı yasal düzenlemelerin yapılması, öğrencilerin zorunlu iş başı 

eğitimine tabi tutulması, üretim atölyeleri oluşturulması, eğitim de inovasyon senaryosunun baş aktörleri 

olarak kaçınılmaz görülmelidir. Gerekli insan kaynağını yetiştiren öğretim politikaları; bilim ve 
teknolojiye dayalı yenileyici, üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüştürücü olmalıdır. İnovasyon ve onu 

destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı kalmaksızın 

sorgulayan; üretmekte ve yeni bir şey yaratmakta hevesli genç nesiller ile gelişecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yaratımcı Birey, İnovasyon, Bilgi Yönetimi,  Eğitim ve Geliştirme 

Alan Kodu: F2 
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ROLE OF VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS ON INCREASING 

AMOUNTH OF CREATIVE INDIVIDUALS IN THE ORGANIZATIONS AND 

CONTRIBUTING TO INNOVATION 
 

Abstract 

Individuals as well as organizations are living organisms and they need to continually evolve to 

sustain life. Today's organizations, who have access to information, evaluating information technology, 

which can convert and commercialize them when organizations compete and this force can protect their 

assets. Business technology in a high level of monitoring and activities in the field of latest technology be 

able to have; resources effectively and efficiently use next, gathering information and creating, 

processing, ability to transfer developed it as a result of their behavior change constantly, which can 

manage information that can be an organization, they are gaining value.  

New or significantly modified products (goods or services) or processes, a new marketing method, 

or in business practices, workplace organization or external relations a new organizational 

implementation of the method, defined as the innovation of recent years, the most important as the 

concept emerges. Capable of generating new knowledge and technologies to be shown the need for 

training and development activities are gaining importance day by day. Therefore, training and 
development activities has begun to change the meaning nowadays. Training and development of 

employees to cope with change is directed to make. In it, the idea to produce, able to act independently, to 

be a team player, able to change habits and behaviors, learning the technical knowledge of 

environmental conditions are required. Today, training and development, developed earlier in static 

condition information to be taught ceased, people find the information, creation, research and problems 

for the solution of the desire to use, self-confidence and the ability to develop has become.  

This has an important mission in the social fabric intermediate element of vocational schools that 

train, yaratımc is indisputable role in the upbringing of individuals. In this context, the teaching staff 

from the application of pulling into the era in pace with the provider to take measures, towards the 

development of additional earnings creative legal arrangements, the students' mandatory job training is 

subjected to, production workshops creation, training, innovation scenario lead actors inevitable to be 
seen. Who raise the necessary human resources training policies, science and technology-based renewal, 

a manufacturer and converter of social benefits it should be. Science and technology innovation and the 

ability to support him, wondering, wondering born without being bound to any questioning that; 

manufactures and keen to create something new with younger generations will grow. 

Keywords: Creative individuals, Innovation, Knowledge Management, Training and Development 

1- Giriş 

Küreselleşmenin etkisi, hızla değişen teknolojik gelişmeler, ihtiyaçların farklılaşması ve değişen 

kaynaklar işletmeleri rekabete sürükler.  Değişmeyen ve yenilikçi olmayan işletmelerin rekabet etme 

gücünün olmadığı görülmektedir. İşletmeler uzun dönemde varlıklarını devam ettirebilmek, sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü elde edebilmek için yenilikçi yanlarını rekabetçi temelli bir anlayışla sürdürmeye ve bu 

stratejiyle işletmelerini yönetmeye zorunludurlar.   

 İnovasyon sistemi yaklaşımını içerik açısından hem geniş, hem de dar anlamda açıklamak 
mümkündür. Dar anlamda inovasyon sistemi öncelikle üniversitelerin, kamu ve özel sektör araştırma 

enstitüleri ve kuruluşlarının Ar-Ge fonksiyonlarını birleştiren ve üçlü sarmal yaklaşımı olarak 

nitelendirilen inovasyonun doğrusal (lineer) modelini yansıtmaktadır. Geniş anlamda; öğrenmeyi, 

araştırmayı ve keşif yapmayı etkileyen iktisadi yapı ve kurumsal örgütlenmenin tüm bölümlerini ve 

yönlerini içermektedir (Cooke vd., 2007: 300). 

Cooke vd. (2007)’de ise inovasyon sisteminin arz ve talep yönünden bahsedilmektedir. Arz yönü, 

eğitim için kurumsal sorumluluğun yanı sıra bilgi oluşumunun kurumsal kaynaklarını ve kalifiye iş 

gücünün hazırlanmasını içermektedir. Talep yönü, inovatif süreçlerin ve ürünlerin pazarlanması ve 

oluşumundaki arz yönünün bilimsel ve teknolojik çıktısını geliştiren ve uygulayan üretken sistemler, 

firmalar ve organizasyonları kapsamaktadır. Teknolojik fikirlerin elde edinimi ve yayılması, inovasyon 

sistemi içerisindeki know-how ve çözümler konusunda önemli bir rol oynayan inovasyon destek 
organizasyonları arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Sözkonusu inovasyon destek organizasyonları; 

teknoloji merkezleri, teknoloji brokerleri (komisyoncuları), işletme inovasyon merkezleri, yükseköğrenim 
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sektöründeki organizasyonlar ve risk sermayesi sistemleri gibi inovasyon finansman mekanizmalarını 

içerebilir. 

Ar-Ge ve yenileşmenin temel taşı olan inovasyon genellikle müşteri ihtiyaçlarının değişmesi ve 

yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucu oluşur. Bu yenilik ihtiyacı bir yandan yeni mal/hizmet ve üretim 

şekli ile ilgili olurken öte yandan hammadde temini, lojistik, pazarlama ve diğer işletme fonksiyonlarıyla 

da ilgilidir. İşletmelerin yenilik ihtiyaçlarını karşılamaları katma değerlerini arttırmakta bunun yanı sıra 

itibarlarını da güçlendirmektedir. 

İşletmelere ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenen meslek yüksekokullarının işletmelerle 

yaptığı işbirliğinin inovasyona katkısı bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı 

mevcut sanayi okul işbirliği sonucunda meslek yüksekokulunda yetişen öğrencilerin inovatif davranış 

gösterme becerilerinin sanayi beklentilerine ne kadar cevap verebildiklerini ortaya koymaktır.  

Günümüzün küresel dünyasında rekabet gücü, sürdürülebilir kalkınmalarla mümkündür. Rekabet 

gücü düşük olan ülkeler kalkınmamış ülkelerdir. Ülkelerin kalkınmışlığını belirleyen faktörde şüphesiz 

teknolojik üstünlüğüdür. Uzun dönemde bilgi ve teknolojinin gücü ekonomik büyümenin belirleyici rolü 

olmuştur. Yenilikçinin gücü, onu belirleyen teknolojik yatırımlar ve araştırma geliştirme yapısı, 

kalkınmanın anahtarları olmuşlardır.   

Küreselleşme ile teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı ve hızla tüketildiği çağımızda, iş 

hayatında faaliyetleri birbirine benzeyen bir sürü işletme, devamlılıklarını sürdürebilmek için adeta 

birbirleriyle savaşırcasına rekabet etmektedir. Baş döndürücü hızla değişen teknoloji ile iş süreçleri 

arasındaki ilişki hemen her faaliyette kendini göstermekte, farklı alanlara yayılmış olan teknolojinin 

izlenmesi giderek daha zor bir hal almaktadır. Ürün ve hizmetlerde sürekli yenileme (innovation) 

arayışlarının, ürünleri daha karmaşık hale getirmesi ve kısalan ürün yaşamları; araştırma, geliştirme 
konusunda uzman olan kişilere olan ihtiyacı da arttırmıştır. Küreselleşen dünyada işletmelerin 

mükemmeli yakalama yolculuğu içinde, her konu için uzmanlaşmış ayrı ayrı personeli bulması veya 

istihdam etmesi zorlaşmıştır. Artan rekabet pazarda daha kaliteli ürün ve hizmetlerin müşterilere 

ulaşmasını sağlarken, mükemmellik arayışı bir kural, sürekli müşteri memnuniyeti ise olmazsa olmaz hale 

gelmiştir. Markaların; geçmiş yıllardaki müşterilerinin bağımlılıktan kaynaklanan saltanatı, çağımızda 

güç kaybetmeye başlamış, acımasız savaşlar cephaneliğin fiziksel gücünün önemini azaltmış, meydan 

savaşları cephe arkası stratejik savaşlara dönüşmüştür. 

  Becker ve Dietz (2004), inovasyon süreçlerinde Ar-Ge işbirliğinin rolünü araştırmak amacıyla 

yaptıkları çalışmada, öncelikle firmaların inovasyon faaliyetlerinde Ar-Ge işbirliğinin etkisini girdi-çıktı 

yöntemiyle analiz etmişler, daha sonra işbirlikçi partnerlerin sayısının firmaların inovasyon davranışları 

üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmada, firmaların inovasyon faaliyetleri 
üzerinde olumlu etki yapması beklenen Ar-Ge işbirliğinin etkisi teorik olarak tartışılmış, Ar-Ge 

faaliyetlerindeki organizasyon içerisindeki düzenlemelerin rolü Alman imalat sanayindeki firmalar 

temelinde empirik olarak araştırılmıştır. Yazarlar elde ettikleri bulguları şu şekilde özetlemişlerdir: Ar-Ge 

faaliyetlerinde işbirliği inovasyon süreçlerinde tamamlayıcı bir iç kaynak olarak kullanılmaktadır ve 

kurum içi Ar-Ge yoğunluğu ya da ürün inovasyonu, inovasyon girdi çıktılarını artırmaktadır. Girdi 

açısından kurum içi Ar-Ge yoğunluğu diğer firmalar ve enstitüler ile olan işbirliğini teşvik etmektedir. 

Tek başına kaynak varlığına ve düşük maliyet avantajına bağlı kıyaslamalı işletmeler artık gücünü 

yitirmiştir. Ulusal rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkelerin yüksek Ar-Ge yoğunluğuna, yüksek yenilik 

becerisine ve yüksek katma değer üretmeye dayanan rekabet üstünlüğü anlayışına geçmeleri 

gerekmektedir. Bunun için devletlerin siyasi ve ekonomik istikrara dayalı olarak sürdürülebilir büyümeyi 

sağlaması ve koruması, insan kaynağına yeterli yatırımı yapması, Ar-Ge harcamalarını desteklemesi 

gerekmektedir.  

2- Türkiye’nin Ulusal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Sistemi 

TÜBİTAK (2010a) tarafından yapılan “Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve 

Performans Göstergeleri” adlı çalışmada Türkiye’nin, “ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve 

insanlığın yararına inovatif ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye” vizyonu doğrultusunda 

bilim, teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir atılım içerisinde olduğu; bu atılımın ulusal mutabakat 

ve stratejik yaklaşımla gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazandığı 

belirtilmiştir. 
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Türkiye;  hızla gelişen dünyaya yetişebilmek, Avrupa Birliği kapılarını açtırmak amacıyla 

başladığı yolculuğunu kolaylaştırmak için;  iyi eğitilmiş, sadece bilgiyi uygulayabilen değil, aynı 

zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi işçilerinden oluşan genç 

işgücüne yatırım yapmak zorundadır. Gerekli insan kaynağını yetiştiren öğretim politikaları; bilim ve 

teknolojiye dayalı yenileyici, üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüştürücü olmalıdır. İnovasyon ve onu 

destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı kalmaksızın 

sorgulayan; üretmekte ve yeni bir şey geliştirmek için hevesli genç nesiller ile gelişir. 

Türkiye’de TÜBİTAK önderliğinde bilim, teknoloji ve inovasyonla ilgili olarak; Ulusal İnovasyon 

Girişimi (2008) ve Ulusal İnovasyon Stratejisi (2008-2010), Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Stratejisi (2007-2010) projeleri hayata geçirilmiştir. Hâlihazırda ise Ulusal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon 

Stratejisi (2011-2016) projesi uygulanmaktadır. 

3- Değişim ve İşletmeler  

Müşterilerin, tüketicilerin ve personellerin hızla değişen istekleri karşısında organizasyonlar 

değişimle karşı karşıya gelmektedir (Causon, 2004, s.297). Hayatın bir parçası olan değişimden 

işletmelerde önemli ölçüde etkilenmektedir. Günümüz şartlarında hiçbir şeyi istediğimiz düzeyde tahmin 

etme imkânı bulunmamaktadır. Bugünün şartlarında bilginin artık kısa sürelerle ikiye katlandığı 

düşünüldüğünde, değişimin hem sosyal hayatımız ve hem de işletmeler açısından sürekli ve zorlayıcı bir 

hale geldiğini hissetmekteyiz. Bu hızlı değişimlerle karşı karşıya kalan işletmeler, sürekliliklerini 
sağlamak için yapılarında ve işleyişlerinde değişikliklere gitmek durumunda kalmaktadırlar (Keskin, 

2005, www.gyte.edu.tr). 

  Modern yönetim yaklaşımı içerisinde yer alan bir takım yönetim stratejileri, özellikle de insan 

kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yöntemler, küreselleşen dünyada ağır rekabet koşullarına rağmen 

ayakta kalmaya ve büyümeye çalışan işletmelere, değişim trendini yakalayabilme fırsatları sunmaktadır. 

Söz konusu insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yöntemler zincirinin önemli bir halkasını da 

personel güçlendirme oluşturmaktadır. Güçlendirmenin ortaya çıkmasının en önemli nedenleri aşağıdaki 

gibi sayılabilir (Harvey ve Bowin, 1996, s.377; Daff, 2001, s.502):  

1. Küreselleşmenin ve rekabetin hızlı bir şekilde artmasıyla rekabette yeniliğin daha fazla ihtiyaç 

haline gelmesi ve yenilikleri yapanların daha fazla özgürlüğe gereksinim duymaları, 

2. Rekabet gücünün hızla artmasıyla birlikte verimliliğin önceki yıllara oranla daha fazla 

artırılması için yöneticilerin iş görenleri kararlara daha fazla katma zorunluluğunu hissetmeleridir, 

3. Mal ve hizmet geliştirmenin stratejik öneminin artması, 

4. Yüksek performans gücüne sahip bir öğrenen organizasyon yaratma ihtiyacı. 

Coleman (1996, s.30) ise personel güçlendirme ihtiyacını şu faktörlere bağlamaktadır; küresel 

rekabet ve müşteri taleplerine duyarlılık, hızlı ve esnek olma ihtiyacı, işletme süreçlerinde yatay 

yapılanma, personellerin kapasiteleri ve sosyal sorumluklarını genişletme ihtiyacı, her seviyede risk alma, 

katılım ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, yöneticilerin otoritelerini destekleyici olarak delege etmeleri, 

iletişim işbirliği ve kurumsal güvenin öneminin artması. 

4-Meslek Yüksekokulları ve Araştırmacı Öğrencinin Önemi  

Sanayiinin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştiren tek kaynak meslek 

yüksekokullarıdır. Meslek yüksekokulları (MYO) tekniker ve meslek elemanı unvanına sahip ara insan 

gücü yetiştirmektedirler (YÖK, 2004, 10-26). 1981 yılında çıkarılan 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları bir çatı altında toplanmıştır. Bu düzenleme sonucunda 

akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile 

meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır.  Meslek yüksekokulu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nun 3. maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört 

yarıyıllık eğitim öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” biçiminde tanımlanmıştır.  

Araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak uzun süreli, dikkat ve sabırla yapılan bir iştir. 

Araştırma işi için araştırmacının, günün 24 saati işin üzerinde yoğunlaşması gerekir. Araştırmacı, 

belirlediği araştırmasında doğada kendiliğinden sabit olan ya da insanlarca belirlenmiş olgulardan bir 
mantık silsilesi içinde hareket ederken sezgisel bir yaklaşımla da sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. 

Araştırmacının herkesten beklenmeyen bu sezgisel özelliğidir. Araştırmacı bir bakıma hassastır, 
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sanatçıdır, alıngandır. Araştırmacıyı araştırma-geliştirme faaliyetinde çalıştırmak ve ondan istenen bilgiyi 

almak ayrı bir sanatı gerektirir. Ülkemizde İki yıllık meslek yüksekokullarının örgün eğitimdeki payı % 

25,3, toplam içindeki payı ise % 16,8'dir. Ülkemizde meslek yüksekokullarına benzer kısa süreli 

yükseköğretim kurumlarının, gelişmiş ülkelerin yükseköğretim sistemleri içerisindeki payı ise % 30'un 

üzerindedir.  

 Vasıflı insan kaynakları, bilginin gelişmesi ve yayılımı için çok önemlidir ve teknolojik ilerleme 

ile iktisadi büyüme, sosyal gelişme ve çevre sağlığı arasındaki çok önemli bağlantıyı oluşturur. Bilim ve 

Teknoloji (BT) ile İnsan Kaynaklarının (İK) kombinasyonu, rekabet edebilirlikle ekonomik gelişmenin 

kilit unsuru ve önümüzdeki yıllar içinde çevremizi koruma ve güzelleştirmenin bir aracı olacağı 

düşünülmektedir. Yeni teknolojiler geliştirilmekte ve çoğu durumda çok hızlı bir şekilde uygulamaya 

konulmaktadır. Ülkelerin bilim ve teknolojide görülen hızlı değişimlere ve yeni rekabet türlerine ayak 
uydurması için, giderek uzmanlaşan ve etkin konuma yükselen bir işgücü gerekecektir (Canberra 

Kılavuzu, 1995).  

En geniş anlamıyla, bilim "bilgi" veya "bilmek" anlamına gelir; daha dar bir anlamda ise, 

matematik, fizik veya iktisat gibi çeşitli “bilimlerin” örnek oluşturduğu bilgi türü olarak anlaşılır (ve bu 

anlamda Latince "scientia" veya Almanca "Wissenschaft"a yakındır). Teknoloji;  "bilginin 

uygulanmasıdır" ve daha dar anlamda, istenen sonuçlara ulaşmak için hazırlanan planları uygulamak 

üzere kullanılan araç ve tekniklerle ilgilidir. Eğitim, UNESCO tarafından, "öğrenmeyi sağlamak üzere 

tasarlanmış, organize ve aralıksız iletişim" şeklinde tanımlanmıştır. Üçüncü düzey eğitim, lisans veya 

doktora veya doktora sonrası derecesi sağlayan üniversite eğitimi ve ayrıca lisans veya yüksek lisans 

derecesi sağlayan üniversite eğitimine tam olarak denk olmayan ödenekler sağlayan ortaöğretim sonrası 

diğer eğitimleri kapsar. Belirli bir düzeyde başarıyla tamamlanan öğrenim, resmi bir yeterlilik sağlar 
(Canberra Kılavuzu, 1995). Geçmişte 20. yüzyıl şirketinin en değerli varlığı üretim donanımıydı. 

21.yüzyıl kurumunun en değerli varlığı ise bilgi işçileri ve verimlilikleri olacaktır. Taylor tarafından 

yönetime kazandırılan personel yönetimindeki el işçiliği kavramı bugün insan kaynakları yönetiminde 

bilgi işçiliğine dönüşmüştür. “Bilgi işçisinin verimliliği” çalışmaları ise yeni başlamıştır (Drucker, 1999) .  

Yenileşme (İnovasyon) en geniş anlamıyla; bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştürülmesi olarak tanımlanır (Şirin Elçi, 2006). İnovasyonun sadece ekonomik bir sistem olmadığı; 

aynı zamanda eşitsizlikleri ortadan kaldıran, istihdam yaratan ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan 

toplumsal bir sistem olduğu gerçeğinden hareketle “toplumsal inovasyon” kavramı da artık ön plandadır 

(Şirin Elçi, 2006). Günümüzün inovasyona dayalı şirketlerinde ekonomik sorumluluk kavramından 

toplumsal sorumluluk kavramına doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Amaç, hem şirketler hem de 

toplum için getirisi yüksek ve sürdürülebilir bir değişim ortaklığı oluşturmaktır. Özel sektörün bu 
yöneliminin arkasında yatan ana nedenlerin başında ekonomik sorunların toplumsal sorunlardan 

kaynaklandığının farkına varılmış olması gelmektedir. Dolayısıyla toplumla işbirliği halinde, toplum 

yararına yürütülecek inovasyon faaliyetleri kısa bir süre sonra şirketlere ekonomik getiriler olarak geri 

dönmektedir. 

Araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak uzun süreli, dikkat ve sabırla yapılan bir iştir. 

Araştırma işi için araştırmacının, günün 24 saati işin üzerinde yoğunlaşması gerekir. Araştırmacı, 

belirlediği araştırmasında doğada kendiliğinden sabit olan ya da insanlarca belirlenmiş olgulardan bir 

mantık silsilesi içinde hareket ederken sezgisel bir yaklaşımla da sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. 

Araştırmacının herkesten beklenmeyen bu sezgisel özelliğidir. Araştırmacı bir bakıma hassastır, 

sanatçıdır, alıngandır. Araştırmacıyı araştırma-geliştirme faaliyetinde çalıştırmak ve ondan istenen bilgiyi 

almak ayrı bir sanatı gerektirir. Bu, bilgiyi elde etme sanatıdır. Araştırmacı personele kendi doğasında 

bulunan özelliğinden dolayı iyi bir ortam hazırlamak gerekir ki ondan beklenen en fazla fayda sağlansın. 
Araştırmacı yaptığı işin özelliğinden dolayı zihnini araştırma dışı konularla meşgul etmeyecek tam 

koordineli olacak bir ortamın hazırlanması gerekir. Bunun için araştırmacıya hem maddi hem de manevi 

bir desteğin sağlanması lazımdır. 

 Gelişmiş ülkeler araştırmacılardan en fazla verimi elde etmek amacıyla bilim şehirleri 

kurmuşlardır. Türkiye’de de benzer metotların uygulanması yararlı sonuçların alınmasında bir yoldur. 

Araştırmacı personelden en yüksek verimi elde etmek için bu personelin maddi ve manevi desteklere 

kavuşturulması gerekir. Teknolojik bilgiye sahip olmanın bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemeden 

teknolojiye sahip olmak mümkün değildir. Bu bedelin araçları iyi bir organizasyon, maddi kaynak ve 

araştırmacı personeldir. Her halükarda araştırmacının ihtiyacını karşılamak için katlanılmak zorunda 



331 
 

kalınan maliyet (ekonomik, sosyo-ekonomik ve psikolojik) teknolojik bilgi eksikliğinden çok daha az bir 

maliyeti ifade eder (Yücel, 1995).  

“İdeal Ar-Ge personeli nasıl olmalıdır sorusuna yanıt arandığında aşağıda belirtilen özellikleri bir 

arada taşıyan eleman düşünülmektedir (Öner, 2006 ). 

1- Kişisel faktörler: kişisel motivasyon, ihtiyaçlar ve değerler, beklentiler, iş tatmini, hedef 

odaklılık, takım çalışmasına yatkınlık, araştırma ve yeni buluşlara duyulan heves-istek ve 

rekabetçilik  

2- Örgütsel faktörler: Performans değerlendirme, organizasyonun yapılanması- bu 

yapılanmada Ar-Ge biriminin rolü ve önemi, kariyer planlaması, ödüllendirme, üret düzeyi, ideal 

çalışma ortamı, çalışma saatleri, vasıflı personel temini 

3- Eğitimsel faktörler: Eğitim düzeyi, kıdem yılları, yabancı dil ve şirket içi eğitim 
programı   

5-Yaratımcı Personel 

Ar-Ge çalışanında olması gereken kişisel özellikler çok geniş bir alanı kapsar. Öncelikle bu kişinin 

yüksek bir iç motivasyona sahip olması gerekir. Ayrıca alanında iyi yetişmiş sağlam bir alt yapıya sahip 

olması, yeniliklere açık, özellikle günümüz bilgi toplumunda bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde 

kullanması kritik faktörler arasındadır. İdeal elman azimli, sabırlı, rekabetçi, yaratıcı ve hevesli olmalıdır. 

Bu kişi alanındaki gelişmeleri yakından takip etmeli ve sürekli bir gelişim ve eğitim süreci içinde 
bulunmalıdır (Öner, 2006) .   

Bir araştırmacıdan: değişimin öznesi olması, ilişkilendirme becerisinde olması, stratejik düşüncede 

olması, şüpheci olması, yaratıcı olması, kişisel yenilenmeye açık olması, aklı-bilgi yoğun olması, her 

konuda bilgiye erişilebilecek yolları biliyor olması, dillere hâkim olması, çalışkan olması, sabırlı ve 

azimli olması, sorumluk sahibi olması, objektif olması, çok okur yazar olması, estetik detaycı olması gibi 

üstün nitelikler beklenir. Tüm bu özellikle bizi yazar tarafından ortaya atılan ‘yaratımcı personel’ diye 

yeni bir kavrama götürür.  

Ülkemizde eğitim seviyesinin arttığı bilinmektedir. Yüksek Lisans ve doktora öğrenci 

sayılarındaki artış Ar-Ge eleman profilinin de artmasına ve gelişmesine yardımcı olacaktır. Aynı şekilde 

yabancı dilin araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki öneminden hareketle yabancı dil bilen kişi 

sayısındaki artış da Ar-Ge elemanın artmasına sebep olacaktır. Fakat bu sayılar Türkiye’nin Ar-Ge 

notunu yükseltmek için hala yeterli değildir.  Özellikle Ar-Ge adı altında bölümler, programlar ve dersler 
konmalı araştırmacı insan kaynağının ciddiyeti önemsenmelidir. İstenilen standartlara ulaşmak ancak 

böyle mümkün olacaktır.     

Sonuç Ve Öneriler 

Teknolojik gelişme araştırmaya ve inovasyona dayanır, araştırmayı bir disiplin içerisinde 

araştırmacı personel yapar. Araştırmacı, doğada kendiliğinden sabit olan ya da insanlarca belirlenmiş 

olgulardan hareket ederek bir mantık ve bilimsel silsile içinde ve sezgisel bir yaklaşımla sonuca yenilikçi 

düşüncelere varmaktadır. Araştırmacının herkesten beklenmeyen özelliği, düşünebilme ortamı içerisinde 
kendisinin yaptığı araştırmaya zamanını vermesi, sabırlı olması bilinmeyen üzerinde çalışarak 

keşfetmekten zevk almasıdır. Her an, her yerde kafasında sorular ve çözümler üretmeye odaklanmış 

kişiler araştırmacı disipliniyle planlar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel araştırma yapar, 

geliştirir hatta ticarileştirmeye dahi katkı sunarlar.   

İleri teknolojik buluş ve yenilikler büyük araştırma ve deneyler yanında büyük finansal 

harcamaları da beraberinde getirir. Ar-Ge her zaman maliyetli bir iştir. Bu aşamada görev alan 

araştırmacının motivasyonunun sağlanması ona yatırım yapılmasına da bağlıdır. Türkiye’de araştırmacı 

sayısı azken mevcut araştırmacıları motive edecek bir yapılanmada yoktur. Bir standardın oluşturulmadığı 

gibi araştırmacılar yetiştirecek özel bir eğitim de yok denilecek kadar azdır. İlkokuldan başlayarak 

araştırma kavramının öğretim içinde yerleştirilmesi araştıran, sorgulayan, çözümler üreten genç nesillerin 

yetiştirilmesi önem kazanmıştır.   

Türkiye’de inovasyon çalışmalarının yaklaşık %0.7 civarında olduğundan hareketle gelişmiş 
ülkelerle kıyaslandığında ne kadar geride olduğumuzu görmüş oluruz. Ar-Ge elemanı sayısında da o 

kadar geridedir. Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyi onun bilgi üretmede ve dolayısıyla da bilgi 
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toplumundaki yerini belirlemektedir. ABD’de yılda 50 binden fazla patent alınırken Türkiye’de bu rakam 

yine çok gerilerdedir. Buna ek olarak toplumumuz bilgi üretmenin ötesinde mevcut bilgilere ulaşmada 

bile ciddi yetersizlikler yaşamaktadır. Internet kullanımının hala çok düşük olduğunu bilinmektedir. 

Bilginin bir diğer kaynağı olan okuma alanında da Türkiye’nin durumu içler acısıdır. Kişi başına düşen 

bilimsel harcama ve okuma oranları ne yazık ki Türkiye’yi bu konuda gerilere götürmektedir. Tüm bu 

tespitler Türkiye’nin henüz bir bilgi toplumu olamadığını; daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu 

açıkça gözler önüne sermektedir.  

  ABD gittikçe artan inpvasyon yatırımları ve nüfus artışına bağlı olarak artan iş gücü sayesinde 

ekonomisini canlı ve verimli tutmaktadır. Tamamen geleceğe yönelik bir yatırım olan Ar-Ge ve bilgi 

teknolojileri çalışmaları onu destekleyecek araştırmacı insan kaynağı artışıyla anlam ve değer 

kazanacaktır. Ülkemiz dinamik genç nüfusunu verimli, üretken bir hale getirecek unsurları yaşama 
geçirmekten henüz uzaktır. İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm saflarında eğitim sistemi yeniden 

yapılandırılmalıdır. Türkiye’yi bilgi üreten değil tüketen, onu satın almak zorunda olan bir ülke haline 

gelmekten, dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu inovasyona ve inovasyon insan kaynağına yatırım 

yapmaktan geçmektedir. Yatırımların yönünün inovasyon yönetimi üzerine odaklanması artık 

kaçınılmazdır.  

Bir ülkenin sanayi alanındaki rekabet gücünün artırılması ve toplumun yaşam standardının 

yükseltilmesi arayışları, bilim teknoloji alanında yatırım yapmayı, bu amaçla önemli tutarda kaynak 

aktarılmasını ve bu alanda yeni kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesini gerektirmektedir. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi, inovasyon harcamalarına ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ile ölçülmektedir. Bu 

alanda gelişmiş batılı ülkeler arasında, amansız bir çekişme ve yarış yaşanmaktadır. Buna karşılık 

gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği ya da sorunun önem ve ağırlığını henüz kavrayamadıkları için 
araştırma ve geliştirme harcama yarışının çok gerisinde kalmışlardır. Ülkemiz bu konuda nerdeyse hiçbir 

gelişme kaydedememiştir. Bütün bunlar sonuçta inovasyon faaliyetlerinin devlet tarafından çeşitli 

şekillerde desteklenmesini zorunlu tutmaktadır. Ayrıca meslek yüksekokullarının desteklenerek 

kalitelerinin artırılması sağlanmalıdır.  

 Yetişen nesillerimizin, yeni bilgilerin ve bakış açılarının onların hayatını zenginleştirdiğini ve 

bireyselleştirdiğini fark etmeye başlamaları, yenilikçilik meselesini kavramaları ancak temelleri 

oturtturulmuş sürdürülebilir yaşam boyu eğitim felsefesinden geçmektedir. Sağlam temellere dayanan 

eğitim standardizasyon çalışmalarının, eğitimde istenen tutum hedeflerine ulaşmada öğrenci ve öğretim 

elemanına katkı sağlayacak ve mesleki uygulamalarda ise verimliliği arttıracaktır. Eğitim de inovasyon;  

‘stratejik yönetim modeli’ne’ göre (vizyon, misyon, stratejik politikalarla uyum ilkesi ile) işletilebilir. Bu 

yüzden meslek yüksekokulların stratejik yönetim tarzı modeli ile yönetilmesi kaçınılmazdır. Eğitimde 
inovasyonun ağırlığı iki biçimde ölçülebilir: Bunlar harekete geçirdiği kaynaklar, yani kaliteli işgücü ve 

üretimin büyüklüğü ve ekonomik faaliyetlere yaptığı etkinin büyüklüğüdür. Bu bağlamda;   

1- Üniversitelerin inovasyon ağının akademisyenler-öğrenciler ve sektörlerle network ağı 

içinde oluşturulması,  

2- Kayıtların elden takibinin ortadan kaldırılarak internet ve ağ bağdaştırıcılarla her şeyin kayıt 

altına alınması ve paylaştırılması,  

3- Başarılı olan öğrencilerin dönemler halinde rotasyona tabi tutularak iki dönem eğitimlerinin 

bir bölümünü başka bir kurum içinde işbaşında yapabilmelerinin sağlanması ve meslek 

yüksekokullarının uygulamalı bir iş ortamına dönüştürülmesi, 

4- Araştırma kuruluşları, üniversiteler, fikir üretimi grupları, özel ilgi grupları tarafından 

oluşturulan ağlarla Ulusal inovasyon (yenilikçilik-buluşçuluk) sistemleri kurulması  

5- Yüksekokullar da özerk bir bütçenin oluşması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
ve yarı kamusal bir yapıya dönüştürülmesi  

6- Eğitimde inovasyonu yakalamak meslek yüksekokullarında okul bünyesinde üretime 

yönelik alanlar açılmasını sağlanması 

7- Okullarda mutlaka elektronik teknolojinin yaygınlaştırılması, akademisyenlerin de rotasyona 

tabi tutulması bunun için devlet desteğinin arttırılması   
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8- Bilginin yayılımını ve ticarileşmesini artırmak amacıyla paydaşların (üniversite-kamu-

sanayi) bir araya geldiği platformların etkinleştirilmesi, disiplinlerarası araştırmaların 

artırılması ve araştırma sonuçlarının paylaşımının teşvik edilmesi  

Bu toplumsal doku içinde önemli bir misyon üstlenen, ara eleman yetiştiren meslek yüksek 

okullarının kalitesinin arttırılması için “üniversite– kamu- sanayi” işbirliğinin etkin bir şekilde 

programlarla desteklenerek güçlendirilmelidir. Öğretim elemanlarının sektörel uygulama alanı içine 

çekilmesi, çağa ayak uydurmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması, gelişimine yönelik ek kazançlar yaratıcı 

yasal düzenlemelerin yapılması, öğrencilerin zorunlu iş başı eğitimine tabi tutulması, üretim atölyeleri 

oluşturulması, eğitim de inovasyon senaryosunun baş aktörleri olarak yönetilmelidir.  Bu noktada; eğitim-

öğretim sistemimiz, bir yandan böylesi bir kültürü aşılarken, diğer yandan özellikle meslek 

yüksekokulların da, eğiten-eğitilen ile hayat boyu eğitim felsefesi içinde donatılmalıdır. Meslek 
yüksekokullarının gereksinim duyduğu kaynağı, devlete yük olmadan elde etmesine yönelik üniversite-

sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.  
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Özet 

Günümüzde ülkeler, küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı etkisi altında kalarak daha 

fazla üretmek, daha kaliteli ürünler sunmak, farklı ve yenilikçi ürünler yaratmak yolunda bir girişimcilik 
yarışına girmektedirler. Üretim artışı, işsizliğin azalması gibi birçok sosyo-ekonomik sorunun çözüm 

noktasında olan girişimcilik, ülke vizyonuna katkı sağlama yönünde de özel bir önem arz etmektedir. Ülke 

vizyonunun gerçekleşmesinde temel rol oynayan üniversite öğrencilerinin, öğrenim hayatları boyunca 

almış oldukları girişimcilik temelli eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle, 

mesleki becerilerle donatılmış ön lisans öğrencilerinin, girişimci olma yolunda cesaretlendirilmesi ve bu 

yola kanalize edilmesi önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmanın temel amacı, ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. Aynı 

zamanda girişimcilik ve girişimci kişilik özelliklerine yönelik kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra 

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri anket 

çalışmasıyla araştırılmıştır. Bu kapsamda, 249 öğrenciden 143’üne ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, 

öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerine sahip olma düzeyi ve demografik faktörlerin etkisi ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, Girişimcilik eğilimleri, Ön lisans öğrencileri, Kale Meslek 

Yüksekokul 

Alan Kodu: F1 

 

ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSITY STUDENTS; A 

RESEARCH AT PAMUKKALE UNIVERSITY KALE VOCATIONAL SCHOOL 

Abstract 

Nowadays countries, under the influence of intence competitive environment due to globalization, 

need to race in entrepreneurship to  increase their production amounts and quality, and need to find 

different and innovative production methods. Entrepreneurship, which is the solution of many socio-

economic problems such as productivity and unemployment, has a special direction to construct the 

vision of the country. Entrepreneurship based education provided for associate students is very important 

topic and plays  fundemantal role  for  the realization of national  vision of countries.Therefore, 
university students, equipped with professional skills, should be encouraged and guided to become 

entrepreneurs  persons. 

The main purpose of this study is to determine the entrepreneurship tendency of university 

sstudents. At the same time, the concept of entreprenurship and personality traits that can be associated 

with the entreprenurship were explained. Entreprenurship  tendency of Pamukkale University Kale 

Vocational  School  students were investigated by  survey studies. In this context, 143of249  students were 

reached. Consequently, level of  entrepreneurial personality traits of students and  the effect of 

demographic factors  were  interpreted.  

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, University Students, Kale Vocational School 
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1. Giriş 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz bu süreçte, çağın getirdiği ve gerektirdiği yoğun 

rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, değişmeler ve dönüşümler toplumları, ellerinde bulunan sınırlı 

kaynakları daha verimli ve etkin kullanmaya zorlamaktadır. Bu mecburiyet, başta üretim faktörlerini kar 

elde etmek amacıyla bir araya getirip, farklı, yenilikçi, ürün ve/veya hizmetleri sunmak durumunda kalan 

girişimcileri hızlı bir döngünün içine sokmaktadır. Girişimciler, günümüzde üretim artışı sağlayarak 

GSMH’da bir artış unsuru, istihdam sağlayarak işsizliğe bir çözüm oluşturdukları için büyük önem arz 

ederler. Bu nedenle birçok toplumda gözlemlenmektedir ki; girişimciliğe verilen önem hızla artmaktadır. 

Son yıllarda üniversiteler de gerek girişimcilik eğitimine yönelik dersler ve gerekse “Girişimci 

Üniversite” olma yolunda vizyon ve misyonlarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Ülkemizde özellikle üniversiteye adım atan her öğrenciye girişimci adayı gözüyle bakmak ve 
onları içinde yaşadıkları çevrenin ve potansiyellerinin farkına varacakları, sorunları fırsata 

dönüştürebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratıcılığı bastırılmayıp özendirilmiş insanlar olarak 

yetişmelerini sağlamak büyük önem arz etmektedir (Arslan, 2002:3). 

Misyonunu ve vizyonunu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak olarak belirleyen üniversiteler 

ve eğitim kurumlarının bu değişim ve ilerlemelerden uzak kalması düşünülmemelidir. Bu nedenle 

potansiyel girişimcilerin belirlenmesi, girişimcilik eğilimlerinin saptanması ve girişimcilik profillerinin 

elde edilmesi gelecek adına da bir kazanım olacaktır (Patır,2010:28). 

2. Girişimci ve Girişimcilik Kavramı 

Girişimciliğin geçmişi insanoğlu tarihi kadar eskilere dayanmış olsa da, tanım olarak iktisat 

teorilerinde yüzyıllarca yer bulamamış, 20.yy’dan sonra kabul görmeye başlamıştır. Adam Smith  1776 

yılında “Wealth of Nation” adlı eserinde kapitalizmi tanımlamış ve kapitalist ile girişimciyi 
bağdaştırmıştır. Ancak 18.yy’da Richard Cantillon tarafından tanımlanan Fransızca “entreprende” ve 

Almanca “unternehmen” kelimelerinde türetilen ve İngilizce “entrepreneurship” kavramlarının literatürde 

kullanılmasıyla girişimcilik tanımı gelişmeye başlamıştır (Gümüşoğlu&Karagöz,2013:64). Türkçe de ise 

“Müteşebbislik” olarak karşılanan terim, son yıllarda “Girişimcilik” olarak kullanılmaktadır  

(Kayalar&Ömürbek,2007:186). 

Girişimcilik tanımı ilk defa 18. Yüzyılda bir Fransız düşünür olan Cantillon, arazi sahibi, ücretli ve 

girişimci arasındaki farkları belirttikten sonra, girişimciyi, “belirsizlik şartları altında pazarın oluşumunda 

karar verici ve bir koordinatör” olarak tanımlamıştır. Daha sonra Turgot ve Say, girişimci ve sermayedar 

arasındaki fark üzerinde durmuş ve Turgot, ödünç para verme, mülkiyete sahip olma ve kendi işini kurma 

seçeneklerini irdeledikten sonra girişimciyi; tercihini kar amaçlı yatırım yapan kişi olarak görmüştür 

(İrmiş vd.,2010:7, Roolat,2006:104).  

Ekonomik gelişme sürecine bağlı olarak girişimcilik tanımına yeni nitelikler eklenmiştir. Girişimci 

tanımı R. Cantillon’dan sonra J.B. Say tarafından da geliştirilerek, girişimcinin risk üstlenme kadar üretim 

girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durmuştur. Girişimcinin 

yenilikçi ve dinamik olma özelliği ise ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından 

birisi olarak ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren J.A. Schumpeter’tir (Müftüoğlu vd.,2004:4). 

Schumpeter’in çalışmalarında girişimcilik, yenilik yaratma ve teknolojik buluşlar ile açıklanmaya 

çalışılmış ve yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak 

için yeni kaynakların yaratılması gibi konulara ağırlık verilmiştir. Schumpeter’ın bakış açısıyla girişimci, 

toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır ( Müftüoğlu vd.,2004:4). 

1980’li yılları takip eden ve ulusal ve uluslararası alanda sosyal, kültürel, hukuksal ve ekonomik 

yapıları yeniden şekillendiren iki onyılın “girişimcilik onyılları” olarak adlandırılmasına karşın, bu 

döneme isim babalığı eden “girişimcilik” ve “girişim” terimlerinin genel kabul gören, tatminkâr  bir tanım 
ve açıklaması bugüne kadar yapılamamıştır. Çeşitli yazar ve kuramcılar tarafından verilmiş bulunan pek 

çok girişimcilik ve girişimci tanımlarının, farklı yaklaşım, algılama, anlayış, birikim ve deneyimler 

sonucu kavram ve içerik olarak benzer olmadıkları görülmektedir. Buna karşın, söz konusu tanımların 

risk alma, yaratıcılık, bağımsızlık, yenilik/yenilikçilik, kendi kendini güdüleme gücü, gereksinim ve 

istekleri karşılama ve olumsuz koşullara karşın yılgınlık göstermeme gibi ortak terimleri içerdikleri de bir 

gerçektir (Gürol,2006:3). 



337 
 

Girişimci, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak üzere, üretim faktörlerini 

ele geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek 

tüm risklere katlanan kişidir (Marangoz,2012:3). 

Müftüoğlu’na göre girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek, iktisadi mal ve hizmet 

üretmek için gerekli girişimi başlatan; ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin 

değerlendirileceği pazarları bulan kişidir ( Müftüoğlu,2001:11). 

Başka bir tanıma göre girişimci, mal ve hizmet üretmek / pazarlamak üzere kar/zarar riskini göze 

alarak, sahip olduğu sermayeyi yatırama dönüştüren kişidir ( Küçük,2013:26). 

Girişimci, işletmeyi kuran ve fırsatları algılayan kimsedir ( Bygrave & Zacharakis,2010:49). 

Girişimci; başkalarında olmayan bazı yetenekler sayesinde başkalarının göremediği fırsat ve 

imkanları görüp onları birer iş fikrine dönüştürebilme beceri ve kabiliyetini kullanarak riskin üstesinden 
gelen kişidir (Kaya,2007:45). 

Literatürde girişimci kavramına ilişkin olarak yapılan tanımların ortak noktası, girişimcinin 

başkalarının göremediği ya da algılayamadığı fırsatları sezip, bunları cazip birer iş fikrine dönüştürme 

yeteneğine sahip olmaları ve bu amaçla da risk almaya yatkınlıklarıdır (Arıkan,2004:46). 

Girişimcilik tanıma ilişkin olarak da literatürde şu tanımlamalar yer almaktadır. 

Girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri 

üstlenerek, gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma sürecidir ( 

Yurtseven,2007:61, Hisrich&Peters,1992). 

Girişimcilik; gerekli zaman ve çaba harcayarak ekonomik, fiziksel ve sosyal riskler alınması 

sonucunda, bireysel tatmin ve ekonomik ödüller elde etmeyi içeren farklı bir değer yaratma süreci olarak 

tanımlanabilir (Akpınar,2011:14). 

Girişimcilik, bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim ve pazarlamaya 

yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Küçük,2013:27). 

Girişimcilik kavramı, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme 

amacıyla üretimin girdilerini örgütleme yeteneği ve risk alma özellikleriyle bağdaştırılarak açıklanmaya 

çalışılmaktadır ( Müftüoğlu,2004:4). 

Girişimcilik kavramı esas itibariyle, ekonomik bir çerçeve içinde yer alınmaktadır. Ekonomik 

açıdan girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi; girişimcilik ise, daha çok kaynakları 

ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyetidir. Buna göre girişimcilik risk alma, fırsat 

kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamını ifade eder. Bu çerçevede, hem işyeri 

açma süreci, hem de yenilik yapma süreci girişimciliğin kapsamına girer ( Tutar&Altınkaynak, 2013:5). 

3. Girişimci Kişilik Özellikleri 

Temelde girişimcilik konusunda günümüze dek cevaplandırılması en zor sorulardan birisi de, 

girişimcinin kim olduğu ve özde onu belirleyen özelliklerin niteliği olmuştur. Araştırmacılar girişimcinin 

kişilik özelliklerini ayrıntıları ile ortaya koyabilmek için uzun zaman ve çaba harcamışlardır. Bu etütler 

sonucu girişimcilerin sahip oldukları karakteristik özellikler belirlenmişse de, bunların hiçbiri bu alanda 

başarının kanıtı olabilecek “özellikler set” ini belirgin bir şekilde ortaya koyamamıştır. Belki de gerçek, 

Kao’nun da (1989) ifade ettiği gibi, hiçbir zaman “yek ve tek”, bütün görünürdeki özellikleri içeren bir 

girişimci profilinin ortaya konulamayacağını, buna karşı belli bir spektrum çerçevesinde girişimci tip ve 

davranışlarından bahsedilebileceğidir (Gürol,2006:12). 

Müftüoğlu’na göre girişimci, bazı nitelikleri, davranışları ve olaylara bakış açısıyla diğer 

insanlardan ayrılmaktadır. Bu nitelikler; girişkenlik, güçlü ikna yeteneği, üstüne risk alabilme, esneklik, 

yaratıcılık, bağımsızlık, sorunları ivedilikle çözebilme, başarma gereksinimi, hayal gücü, başkalarının 
kaderlerini yönetebileceğine dair güçlü bir inanç, liderlik yeteneği ve çok çalışmadır ( 

Müftüoğlu,2001:20). 

Başarılı bir girişimci; çalışkanlık, organizasyon yeteneği, denetim yeteneği, bilgi, kendisiyle 

barışık ve çevresiyle iyi iletişim kurabilme, azimli, basiretli(stratejik bakış), akılcı, risk üstlenebilme, 

kararlılık, kendine güven ve sürekli kendini yenileme gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bir kişinin 
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girişimci olabilmesi için temelde; risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik, yeniliklere açık 

olma, büyüme tutkusu gibi belirli özelliklere sahip olması gerekir ( Tutar&Altınkaynak,2013:19). 

Daft’a göre girişimci kişilik özellikleri yedi temel başlıkta incelenmektedir. Bunlar; İç kontrol, 

enerji düzeyi, başarı gereksinimi, kendine güven, geçen zamanı fark etme, belirsizliğe karşı hoşgörü, 

demografik faktörler ve yönetsel yetenek ve teknik bilgidir ( Yurtseven,2007:68). 

Girişimciler ve diğer kişiler üzerine yapılan ampirik araştırmalarda girişimcileri, nüfusun geneline 

göre farklılaşan özelliklerinin, başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kontrol alanı 

oluşturma, kendine yeterlilik, amaçlara odaklılık olduğu tespit edilmiştir ( İrmiş vd., 2010:22). 

21.yy da girişimcilerin temel özelliklerini Kuratko ve Hodgetts şu şekilde ifade etmektedirler; 

fırsatlardan yararlanan, yetenekli, yaratıcı, vizyon sahibi, bağımsız düşünen, çalışkan, iyimser, yenilikçi, 

risk alan ve lider ( 2007:120). 

Literatürde de birçok araştırmacının da belirttiği gibi girişimci kişilik özellikleri şu şekilde 

sıralanmaktadır. 

3.1.Belirsizliğe Karşı Tolerans 

 Belirsiz bir durum bir birey tarafından, yeterli veri olmaması nedeniyle tam olarak 

yapılandırılamayan veya kategorize edilemeyen bir durumdur. Belirsizlik toleransı ise, belirsiz 

durumlarda olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Birey, belirsiz bir çevrede aldığı karara, daha fazla bilgi 

aramaya kalkışmaksızın halen güvenebiliyorsa, yüksek toleransa sahip demektir. Hofstede’ye göre (1991) 

risk, bir olayın meydana gelme olasılığının oranı iken, belirsizlik ise, bir olasılığa bağlı kalmadan, 

herhangi bir şeyin olabileceğine yönelik beklentidir ve kaygı yaratır (İşcan&Kaygın.,2011:447). 

3.2.Bağımsızlık İhtiyacı 

 Girişimcilerin önemli kişilik özelliklerinden olan bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme arzusu, 
girişimciliğin gelişimi ve öneminin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde sosyal yaşamda bireyselleşme, kişisel özgürlük alanını genişletme eğiliminin 

artmasına paralel olarak iş yaşamında da bireylerin kendi adlarına bağımsız olarak çalışma arzusunun 

arttığı görülmektedir. Başkasından emir alan değil emir veren, kendi kararlarını alan, sınırlı gelir yerine 

risk alarak yüksek gelir ve buna bağlı olarak harcama özgürlüğüne sahip bir girişimci olma isteği giderek 

artmaktadır (Soylu,2011:17). 

3.3.Risk Alma Davranışı 

 Risk alma, girişimcileri ayrıştıran en önemli özelliklerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Girişimci terimini ilk defa geliştiren ve girişimciyi kar ve zarar riskine katlanan kişi olarak tanımlayan 

Fransız Cantillon’dan bu yana risk alma, girişimciliğin temel bir unsuru olarak değerlendirilmektedir 

(Soylu,2011:11). En basit ifadeyle risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar doğurma 
olasılığıdır. Girişimcinin risk alması ve cesareti, başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü cesaret, 

kahramanlık ve riske gibi özellikler, başarılı bir insanın bir şey meydana getirme arzusu kadar başarısı 

için de gerekli olan öğelerdendir. Bu nedenle inisiyatifi kullanan veya eline geçen fırsatları değerlendiren 

her bir girişimci riske giriyor demektir. Girişimcilikle ilgili tüm etkinlikler risk içerdiği için girişimcilikle 

ilgili yapılan araştırmaların çoğunda, risk alma girişimciyi yöneticiden ve girişimci olmayandan ayıran 

temel faktör olarak ifade edilmiştir (Marangoz,2012:9). 

3.4.Yenilikçilik (İnovasyon) 

İnovasyon kavram olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkartılmasıyla veya mevcut 

olanların iyileştirilmesiyle iktisadi fayda yaratılmasıdır. Higgins inovasyonu, bir kişi, örgüt, grup, sektör 

veya toplum için önemli bir etkiye sahip organizasyon süreçlerinin yaratılması veya mevcut mamuller ve 

hizmetlerin geliştirilmesi ya da yan mamuller veya hizmetlerin yaratılması süreci olarak tanımlamaktadır 

( Şahbaz, A., vd.,2013:110). Cumming (1998) ise yenilikten ürün ya da sürecin başarılı ilk uygulaması 
olarak bahsetmektedir. Davis ve Davinney’e (1996) göre yenilik, yeni ürünleri, yeni üretim süreçlerini, 

yeni malzemeleri, yeni kaynakları, yeni pazarları, yeni yönetim yaklaşımlarını ve yeni organizasyon 

biçimlerinin hepsini kapsayan bir tanımla “ yeni ya da mevcut bir problemi/ihtiyacı gidermek için yeni ya 

da farklı çözüm yollarıdır” ( İrmiş vd: 2011:139). Peter Drucker’a göre yenilik; “ zenginlik üreten 

kaynaklar yaratmanın ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelini artırma aracıdır” ( 

Müftüoğlu vd.,2004:43). 
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Yenilik ile yaratıcılık kavramları genellikle birlikte kullanılmaktadır. Yenilik ile yaratıcılık aynı 

şeyler değildir. Ancak iki kavram arasında organik bir ilişki vardır. Yaratıcılık fikir üretir ve üretilen bu 

fikirler yenidir. Yenilik, yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasıdır. O halde yenilik bir 

süreç, yaratıcılık ise bir yetenektir. Yenilikten önce, yeniliğin işleyebileceği, sonuç çıkarılabileceği bir 

hammaddeye ihtiyaç vardır. O hammadde de yaratıcılığın ürettiği fikirdir ( Müftüoğlu vd.,2004:43). 

3.5.Başarı İhtiyacı 

 Başarı ihtiyacı, kişinin, olayların kendi sorumluluk ve kararları ile olumlu neticelere ulaştığını 

görmesi ve tatmin olmak istemesidir. Bir bakıma, kişinin, başarılarla kendini tatmin etmesidir 

(Avşar,2007:15). Bu konuda en önemli isimlerden biri olan McClelland’a(1961) göre, yüksek başarı 

ihtiyacına sahip olan kişilerin, kişisel çaba ve beceri gerektiren, makul bir risk düzeyi olan ve başarı ile 

ilgili geri bildirimleri içeren faaliyetleri ve görevleri üstlenme eğilimleri, düşük başarı ihtiyacı olan 
kişilere göre daha fazladır. Johnson’a (1990) göre de başarı ihtiyacıyla girişimsel faaliyetler arasında 

dikkate değer bir ilişki vardır ve başarı ihtiyacı işletme kuran kişileri toplumun diğer bireylerinden 

farklılaştırır. Collins ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise başarı ihtiyacı ile girişimcilik arasında 

önemli bir ilişki olduğu ve başarı ihtiyacının işletme kuranlarla diğer kişileri birbirinden ayırt etmede 

etkili bir araç olduğunu ileri sürmüştür ( İrmiş vd.,2010:22). 

3.6.İnsanlarla İlişkiler 

 Girişimcilerin başarıya ulaşmaları için sahip olmaları gereken özelliklerden biri de insani ilişkiler 

yani iyi iletişim kurma becerisidir. Personeli en iyi şekilde motive etme, yönlendirme ve etkili iletişim 

girişim sürecinin her aşamasında gerekli ve de önemlidir. Girişimci, insanlarla iyi geçinebilen, ilişkileri 

sağlam olan bir tutum içinde olmalıdır. İletişimin etkin ve ilişkilerin sağlam olması; güvenilir olma, hızlı 

karar alabilme, belirsizlik ve riske karşı yüksek tolerans gösterme, strese dayanıklı olma, ikna kabiliyetine 
sahip olma, iletişimi kolayca başlatabilme, çevrenin farkında olma ve geri beslemeye önem verme 

faktörlerinin bütünleşmesi ile mümkün olur (Tikici&Aksoy,2009:35). 

3.7. İçsel Kontrol Odağı 

 İç kontrol; bireylerin geleceklerinin kendi kontrolü altında olduğuna ve diğer dış faktörlerin 

etkisinin sınırlılığına ilişkin inançlardır. Geleceğe ulaşmak bireyin kendi elindedir. Bununla birlikte bir 

çok insan, dünyanın belirsizliklerle dolu olduğunu ve onu kendi istedikleri gibi değiştiremeyeceğine 

inanır ( Yurtseven,2007:68). Kontrol odağı, bireylerin bir olayın sonucunu kendi kontrol ve anlayışlarının 

ötesinde veya kendi kontrol ve anlayışlarının içerisinde algılamalarıdır. Dışsal kontrol odağına sahip 

olanlar, faaliyetlerinin sonuçlarının veya başarı veya başarısızlığın, kader veya şans gibi kontrolleri 

dışındaki güçlerden kaynaklandığına inanırlar. İçsel kontrol odağına sahip olanlar ise, faaliyetlerinin 

sonuçlarını, kendi üstünlük veya eksikliklerini belirlediği düşüncesine sahiptirler. Bu nedenle içsel 
kontrol odaklılık; kabiliyet, çok çalışma, kararlılık ve başarılan veya meydana getirilen sonuçların 

planlayıcısı olma gibi özelliklere önem verme anlamına gelir. Girişimci davranış ile içsel kontrol odağı 

arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Çünkü içsel kontrol odaklı bireyler daha aktif ve yenilikçidir. Onlar 

yenilikçi durumları benimserler, yeniliğe liderlik ederler, daha fazla risk alır ve daha aktif davranırlar ( 

Marangoz,2012:8). 

3.8.Yaratıcılık 

 Yaratıcılık mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar arasındaki 

ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde kullanılmaktadır. Yaratıcılığın merkezinde 

yer alan düşünce, hayal gücüne dayalı gelişir ( Müftüoğlu vd.,2004:21). 

Yaratıcılık kavramının pek çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir: 

- Taylor’a göre, yaratıcılık “ Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir”. 

- Clemen’e göre, yaratıcılık “ Daha önce görülmemiş yöntemlerle, temel amaçları başarmaya 

neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır”. 

- Stoor’a göre, yaratıcılık “ Yeni bir şeyi var etme yeteneğidir”. 

- Vance’e göre, yaratıcılık “ Yeninin oluşturulması ve eskisinin elden geçirilmesidir”. 

- Bentley’e göre, yaratıcılık “ Bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce 

oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir”. 

- Plamer’e göre, yaratıcılık “ Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir” (Müftüoğlu 

vd., 2004:21) 
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4.Materyal ve Yöntem 

4.1.Materyal 

Çalışmanın verilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek 

Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden anket yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. 

Anket uygulaması 2014 yılının Mart ayı içerisinde yapılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek 

Yüksekokulundaki kayıtlara göre toplam 249 öğrenci bulunmaktadır. Toplam 143 öğrenciye ulaşılmış ve 

elde edilen anketler değerlendirmeye alınmıştır. Bu sayı, araştırma evreninin %57’sini oluşturmaktadır.  

4.2.Yöntem 

Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde girişimcilik 

özellikleri ve girişimcilik eğilimleri, ikinci bölümde ise demografik özellikler yer almaktadır. 

Değerlendirmeler 5’li Likert ölçeğine göre yapılmıştır.(Hiç katılmıyorum 1, Az katılıyorum 2, Orta 
Derecede Katılıyorum 3, İleri Derecede Katılıyorum 4, Maksimum Derecede Katılıyorum 5, Elde edilen 

veriler SPSS Programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde Avşar’ın (2007) “ Yükseköğretimde Öğrencilerin 

Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi’nde Bir Uygulama” isimli çalışmasında 

kullandığı ölçek esas alınmıştır. 

4.3.Anket Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği 

Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yönelik kullanılan 

ölçekler güvenilirlik testinden geçirilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla 

oluşturulan 40 soru, beklenen güvenilirlik düzeylerini sağladığı için herhangi bir soru çıkarılmamıştır. Bu 

ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi iki aşamada gerçekleştirilmiş. Birinci aşamada tüm girişimcilik 

özellikleri topluca güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur(Avşar,2007).  

Tablo 1: Girişimci Özellikleri Açısından Güvenilirlik Analizi 

Girişimci Kişilik Özellikleri Cronbach's Alpha N= Soru Sayısı 

Tüm Girişimcilik Özellikleri 0,900 40 

Belirsizliğe Tolerans 0,279 5 

Bağımsızlık İhtiyacı 0.661 5 

Risk Alma 0,658 5 

Yenilikçilik 0,741 5 

Başarma İhtiyacı 0,744 5 

İnsanlarla İlişki 0,677 5 

İçsel Kontrol 0,675 5 

Yaratıcılık 0,773 5 

Tüm girişimci kişilik özellikleri için, araştırma güvenilirlik katsayısını gösteren alpha değeri 0,900 

sonuç vermektedir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmeye çalışan ölçeklere ilişkin güvenilirlik 

katsayılarını gösteren alpha değerinin 0,6’nın üzerinde sonuç vermesi araştırma için kabul edilebilir bir 

değere sahip olduğunu göstermektedir. İkinci aşamada girişimcilik özellikleri 8 alt boyutta güvenilirlik 
analizine tabi tutulmuştur. Girişimci kişilik özelliklerinden sadece Belirsizliğe Tolerans boyutunun 

0,6’nın altında kaldığı; diğer 7 boyutun güvenilirlik sonuçlarının 0,6’ın üzerinde çıkması nedeniyle kabul 

edilebilir bir seviyede olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

4.4.Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri 

Anket çalışması sonucunda toplam 143 geçerli anket formu elde edilmiştir. Bu anketlerin 

demografik verilerine ilişkin istatistiksel sonuçlar Tablo2’de verilmiştir; 
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Tablo 2: Araştırma Örnekleminin Demografik Yapısı 

    N=Sayı % 

  İşletme Yönetimi 29 20,3 

  Çocuk Gelişimi 33 23,1 

Bölüm Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 15 10,5 

  Turizm ve Seyahat Hizmetleri 61 42,6 

  Maden Teknolojisi 5 3,5 

Toplam   143 100 

  Erkek 52 36,4 

Cinsiyet Kadın 91 63,6 

Toplam   143 100 

  Tek 9 6,3 

  2 55 38,4 

Kardeş Sayısı 3 35 24,5 

  4 23 16,1 

  5 21 14,7 

Toplam   143 100 

  İlk Çocuk 66 46,1 

  2. Çocuk 42 29,4 

Çocuk Sıralaması 3. Çocuk 20 14 

  4. Çocuk 5 3,5 

  5. Çocuk 10 7 

Toplam   143 100 

  17-20 Yaş 85 59,4 

  21-25 Yaş 52 36,4 

Yaş 26-30 Yaş 4 2,8 

  31-35 Yaş 2 1,4 

  36 ve üzeri 0 0 

Toplam   143 100 

  Evli 4 2,8 

Medeni Durum Bekar 139 97,2 

Toplam   143 100 

  0-500 TL 13 9,1 

  501-1000 TL 61 42,6 

Gelir Seviyesi 1001-1500 TL 35 24,5 

  1501-2000 TL 21 14,7 

  2001 TL ve üzeri 13 9,1 

Toplam   143 100 

  Kamu 3 2,1 

  Özel Sektör 8 5,6 

Anne Mesleği Serbest Meslek Erbabı 13 9,1 

  Tarım (Çiftçilik) 16 11,2 

  Diğer 103 72 

Toplam   143 100 

  Kamu 3 2,1 

  Özel Sektör 31 21,7 

Baba Mesleği Serbest Meslek Erbabı 47 32,8 

  Tarım (Çiftçilik) 28 19,6 

  Diğer 34 23,8 

Toplam   143 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin dağılımına bakıldığında; %20,3’nün 

İşletme Yönetimi Bölümünde, %23,1’inin Çocuk Gelişimi Bölümünde, %10,5’inin Muhasebe ve Vergi 
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Uygulamaları Bölümünde, %42,6’sının Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde ve %3,5’inin Maden 

Teknolojisi Bölümünde eğitim aldıkları görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin %36,4’ünün erkek, %63,6’sının kadın olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin kardeş sayısı incelendiğinde; %6,3’ünün tek çocuk olduğu, %38,4’nün 

iki kardeş, %24,5’inin üç kardeş, %16,1’inin 4 kardeş ve %14,7’sinin beşten fazla kardeşe sahip olduğu 

görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin yarısına yakını %46,2 oranıyla ailenin ilk çocuğu olduğu 

görülmektedir. %29,4’ü ailenin ikinci çocuğu, %14’ü üçüncü çocuğu, %3,5’i dördüncü çocuğu ve %7’si 

beş veya üzerindeki çocuğu olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin yarısından fazlası %59,4’lük bir oranla 17-20 yaş aralığında olduğu, 

%36,4’lük kısmının 21-25 yaş aralığında, %2,8’inin 26-30 yaş aralığında ve %1,4’ünün 31-35 yaş 
aralığında olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılanların %97,2’sinin bekâr, %2,8’inin evli olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin gelir seviyelerinde bakıldığında 1000TL’nin altında gelir 

elde edenlerin oranı %51,8 iken, 1000TL’nin üzerinde gelire sahip olanların oranı %48,2’dir. 

Ankete katılan öğrencilerin annelerinin meslekleri incelendiğinde, yarısına yakınının annelerinin 

ev hanımı oldukları, babalarının %2,1’nin kamuda, %21,7’sinin özel sektörde, %32,9’unun serbest 

meslek sahibi, %19,6’sının çiftçilikle uğraştığı, geri kalanlarının emekli oldukları belirlenmiştir. 

4.5.Girişimcilik Özellikleri Yönünden Tüm Araştırma Örnekleminin Değerlendirilmesi 

Araştırma örnekleminde ilişkin girişimci kişilik özelliklerinin ortalama ve standart sapma değerleri 

Tablo 3 ‘de verilmiştir. Buna göre, bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlarla ilişkiler, 

içsel kontrol, ve yaratıcılık boyutlarının ortalamanın oldukça üstünde olduğu; belirsizliğe tolerans ve risk 
alma boyutunun ise ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. 

Tablo 3. Araştırma Örnekleminin Girişimci Kişilik Özellikleri Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Girişimci Kişilik Özellikleri Ortalama (M) Standart Sapma (SD)  

Belirsizliğe Tolerans 2,54 0,64  

Bağımsızlık İhtiyacı 3,73 0,80  

Risk Alma 3,29 0,85  

Yenilikçilik 3,78 0,71  

Başarma İhtiyacı 3,88 0,74  

İnsanlarla İlişki 3,96 0,64  

İçsel Kontrol 4,18 0,69  

Yaratıcılık 4,10 0,73  

Ortalamalar 3,68 0,72  

4.6.Cinsiyet İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki 

Araştırmada girişimci kişilik özellikleri bakımından erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler arasında 

bir farklılık olup olmadığını belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla Bağımsız 

Örneklem T Testi yapılmıştır. Bağımsız Örneklem T Testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 4’e 

göre p değeri 0,05’in altında kalan, belirsizliğe tolerans ve risk alma boyutunda anlamlılık göze 

çarpmaktadır. Bu veriler ışığında ortalamalara bakıldığında erkek öğrencilerin belirsizliğe tolerans 
düzeyleri ile risk alma becerileri kadın öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer girişimci 

kişilik özellikleri ile erkek ve kadın öğrenci arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Tablo 4: Cinsiyet İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Girişimci Kişilik Özellikleri Cinsiyet N=Sayı M(Ort.) SD F P 

Belirsizliğe Tolerans Erkek 52 2,71 0,708 1,87 0,014 

  Kadın 91 2,44 0,584     

Bağımsızlık İhtiyacı Erkek 52 3,77 0,938 4,22 0,734 

  Kadın 91 3,71 0,707     

Risk Alma Erkek 52 3,60 0,971 7,38 0,003 

  Kadın 91 3,12 0,720     

Yenilikçilik Erkek 52 3,82 0,809 5,34 0,688 

  Kadın 91 3,76 0,648     

Başarma İhtiyacı Erkek 52 3,92 0,785 0,04 0,609 

  Kadın 91 3,85 0,722     

İnsanlarla İlişki Erkek 52 3,96 0,578 0,92 0,980 

  Kadın 91 3,96 0,670     

İçsel Kontrol Erkek 52 4,05 0,728 2,28 0,083 

  Kadın 91 4,25 0,652     

Yaratıcılık Erkek 52 4,16 0,781 3,00 0,415 

  Kadın 91 4,06 0,708     

4.7.Ön lisans Öğrencilerinin Yaşları ile Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Ankete katılan ön lisans öğrencilerinin %59’unun 17-20 yaş aralığında, %36’sının ise 21-25 yaş 
aralığında olduğu tespit edilmiştir ve bu gruplar arasında girişimcilik eğilimlerinde bir farklılık olup 

olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 5: Yaş ile Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Girişimci Kişilik Özellikleri Yaş N=Sayı M(Ort.) SD F P 

Belirsizliğe Tolerans 17-20 85 2,46 0,630 0,01 0,174 

  21-25 52 2,62 0,676     

Bağımsızlık İhtiyacı 17-20 85 3,61 0,788 0,22 0,051 

  21-25 52 3,88 0,786     

Risk Alma 17-20 85 3,10 0,750 4,56 0,002 

  21-25 52 3,58 0,933     

Yenilikçilik 17-20 85 3,63 0,735 2,08 0,004 

  21-25 52 3,98 0,615     

Başarma İhtiyacı 17-20 85 3,80 0,789 1,80 0,099 

  21-25 52 4,01 0,651     

İnsanlarla İlişki 17-20 85 3,85 0,680 3,24 0,013 

  21-25 52 4,13 0,544     

İçsel Kontrol 17-20 85 4,09 0,724 0,77 0,075 

  21-25 52 4,31 0,613     

Yaratıcılık 17-20 85 4,02 0,766 0,00 0,138 

  21-25 52 4,21 0,701     
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Araştırma örnekleminin yaşları ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5’e göre p anlamlılık düzeyinde risk alma, yenilikçilik ve insanlarla ilişkiler boyutunun 

anlamlı çıktığı görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında 21 ila 25 yaş aralığında olan öğrencilerin 17-20 

yaş aralığında olan öğrencilere kıyasla risk alma, yenilikçilik ve insanlarla ilişkiler boyutunda daha üstün 

oldukları görülmektedir. Belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, başarma ihtiyacı, içsel kontrol ve 

yaratıcılık boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

4.7.  İşletme Yönetimi Bölümü İle Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin 

Girişimcilik Eğiliminin Karşılaştırılması 

Ankete katılan ön lisans öğrencilerin %42’si Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde, %20’sinin 

de İşletme Yönetimi Bölümünde okuyan öğrenciler olduğu görülmektedir. İşletme Yönetimi Bölümü 
öğrencileri ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü ön lisans öğrencilerinin, girişimcilik eğilimleri 

arasında bir farklılık olup olmadığını araştırılmaya çalışılmıştır. 

İşletme Yönetimi Bölümünde okuyan ön lisans öğrencileri ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

Bölümünde okuyan ön lisans öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerini karşılaştırmak amacıyla 

Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6: Öğrencilerin Okudukları Bölüm İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Girişimci Kişilik 

Özellikleri Bölüm N=Sayı M(Ort.) SD F P 

Belirsizliğe Tolerans İşletme Yönetimi 29 2,46 0,633 0,06 0,474 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 2,57 0,684     

Bağımsızlık İhtiyacı İşletme Yönetimi 29 3,88 0,766 0,00 0,841 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,85 0,726     

Risk Alma İşletme Yönetimi 29 3,17 0,776 0,72 0,133 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,46 0,866     

Yenilikçilik İşletme Yönetimi 29 3,86 0,568 1,59 0,892 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,84 0,660     

Başarma İhtiyacı İşletme Yönetimi 29 3,83 0,755 0,22 0,641 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,90 0,722     

İnsanlarla İlişki İşletme Yönetimi 29 4,06 0,529 0,70 0,926 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,04 0,626     

İçsel Kontrol İşletme Yönetimi 29 4,57 0,447 8,61 0,000 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,09 0,666     

Yaratıcılık İşletme Yönetimi 29 4,34 0,507 5,96 0,100 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,10 0,728     

Tablo 6’ya göre, p < 0,05 anlamlılık düzeyinde sadece içsel kontrol boyutunda anlamlı bir fark 
görülmektedir. İçsel Kontrol Boyutunun ortalamaları incelendiğinde ise İşletme Yönetimi Bölümünde 

okuyan öğrencilerin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrencilere göre içsel kontrol 

düzeyinin daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Diğer girişimci kişilik özellikleri boyutlarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

4.8. Çocuk Gelişimi Bölümü İle Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğiliminin Karşılaştırılması 

Ankete katılan ön lisans öğrencilerin %42’si Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde, 

%23’ünün de Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrenciler olduğu görülmektedir. Çocuk Gelişimi 

Bölümü öğrencileri ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü ön lisans öğrencilerinin, girişimcilik 

eğilimleri arasında bir farklılık olup olmadığını araştırılmaya çalışılmıştır. 



345 
 

Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitim alan ön lisans öğrencileri ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

Bölümünde eğitim alan ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasındaki farklılıkları tespit etmek 

amacıyla Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7: Öğrencilerin Okudukları Bölüm İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Girişimci Kişilik 

Özellikleri Bölüm N=Sayı M(Ort.) SD F P 

Belirsizliğe Tolerans Çocuk Gelişimi 33 2,52 0,543 0,96 0,689 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 2,57 0,684     

Bağımsızlık İhtiyacı Çocuk Gelişimi 33 3,53 0,690 0,00 0,044 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,85 0,726     

Risk Alma Çocuk Gelişimi 33 3,15 0,575 7,32 0,042 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,46 0,866     

Yenilikçilik Çocuk Gelişimi 33 3,73 0,724 0,34 0,461 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,84 0,660     

Başarma İhtiyacı Çocuk Gelişimi 33 3,89 0,639 0,27 0,926 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 3,90 0,722     

İnsanlarla İlişki Çocuk Gelişimi 33 3,88 0,550 0,22 0,210 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,04 0,626     

İçsel Kontrol Çocuk Gelişimi 33 4,15 0,592 1,25 0,633 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,09 0,666     

Yaratıcılık Çocuk Gelişimi 33 3,98 0,621 2,61 0,451 

  Turizm ve Seyahat Hizm. 61 4,10 0,728     

Tablo 7’de, Turizm ve Seyahat Hizmetlerinde okuyan öğrencilerin bağımsızlık ihtiyacı ve risk 

alma eğilimleri Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrencilere göre daha yüksek çıktığı görülmektedir. 

Belirsizliğe tolerans, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlarla ilişkiler, içsel kontrol ve yaratıcılık 
boyutunda ise Çocuk Gelişimi Bölümü ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencileri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminin, girişimci kişilik özellikleri 

bakımından irdelendiğinde, ön lisans öğrencilerinin belirsizliğe karşı tolerans ve risk alma kabiliyetlerinin 

ortalamanın altında olduğunu; bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, içsel kontrol ve 

yaratıcılık boyutlarında ise ortalamanın oldukça üzerinde olduğu saptanmıştır.  

Girişimcilik eğilimleri demografik veriler ışığında, cinsiyet bağlamında değerlendirildiğinde ise 

sadece belirsizliğe tolerans ve risk alma boyutlarının erkek öğrencilerde kadın öğrencilere göre daha 

yüksek çıktığı görülmektedir. Bu iki boyutun genel ortalamalara bakıldığında ortalamanın altında 
çıkmasına rağmen, cinsiyet bağlamında incelendiğinde erkek öğrencilerin daha fazla belirsizliğe karşı 

tolerans gösterdikleri ve risk almaya yatkın oldukları saptanmıştır. Ancak diğer girişimci kişilik 

özellikleri boyutunda cinsiyet bağlamında belirgin bir farklılık görülmemektedir. 

Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini yaş itibariyle değerlendirdiğimizde ise; 21-25 

yaş aralığındaki öğrencilerin 17-20 yaş aralığındaki öğrencilere nazaran risk alma, yenilikçilik ve 

insanlarla ilişkiler boyutunda anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. 21-25 yaş aralığında olan öğrencilerin risk 

alma kabiliyeti, yenilik yaratma becerisi ve insanlarla olan ilişkileri, 17-20 yaş aralığında olan öğrencilere 

göre daha yüksek çıkmıştır. 

Yapılan çalışmada yüksekokuldaki bölümler irdelendiğinde, İşletme Yönetimi ve Turizm ve 

Seyahat Hizmetleri Bölümü ile Çocuk Gelişimi Bölümü ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde 

okuyan öğrenciler arasında farklılık ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni bu bölümlerden ankete katılan 
öğrenci sayısının fazlalığıdır. Diğer bölümler için de analiz yapılmış ancak anlamlı farklılık 
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bulunamamıştır.  İşletme Yönetimi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrencilerin 

girişimcilik eğilimleri incelendiğinde; İşletme Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin içsel kontrol 

boyutu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrencilere göre daha yüksektir. Diğer 

boyutlarda anlamlı bir farklılık ortaya çıkamamıştır. Aynı şekilde Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

bölümünde okuyan öğrenciler ile Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrenciler incelendiğinde; Turizm 

ve Seyahat Hizmetleri bölümü öğrencilerinin bağımsızlık ihtiyacı ve risk alma boyutunda Çocuk Gelişimi 

Bölümünde okuyan öğrencilere nazaran daha yüksek bir sonuç vermiştir. Diğer girişimci kişilik 

özellikleri boyutunda bu iki bölüm arasında anlamlı bir farklılık çıkmamaktadır. 

Gerek istihdam yaratmak gerekse üretim artışı sağlamak gibi birçok sosyo-ekonomik sorunun 

çözüm noktasında olan girişimciliğin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Girişimciliğin bu denli 

önem kazanması bireylerin kendilerini girişimci bir ruha sahip hissetmelerinin ve gelecekte kendi işlerini 
kurma niyetinde olmalarının da önemi artmıştır. Elbette ki, kendini girişimci hisseden herkesin, 

girişimcilik vasıfları taşıması ve gelecekte iş kurması söz konusu olamamaktadır, hatta iş kurma niyeti de 

gelecekte işin kurulması ve başarılı olunması için tek başına yeterli değildir. Ancak, ne kadar çok birey 

kendinde girişimcilik vasıflarını keşfederse, gelecekte iş kurma niyetinde olanların sayısı o kadar artacağı 

açıktır (İrmiş&Barutçu,2012:21). 

Günümüzde artık birçok fakültede girişimcilik eğitimi verildiği bilinmektedir. Sadece İktisadi İdari 

Bilimler Fakültelerinin değil, Mühendislik gibi teknik eğitim veren fakültelerde de girişimcilik dersi 

verilmektedir. Bu kapsamın genişletilerek yüksekokulların da müfredatlarına konulması ve girişimcilik 

temelli eğitimin yaygınlaştırılması, KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları vb. gibi kuruluşların fakülte 

ve yüksekokullarda girişimciliği teşvik edici eğitimler vermeleri ve sunmuş oldukları desteklerden 

haberdar etmeleri, sertifikalı girişimcilik eğitimi vermeleri öğrencilerde girişimcilik kültürünün 
oluşmasında önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Ara elemanların ülke kalkınmasında etkili oldukları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin profilini anlayabilmek, ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireylerin 

niteliklerinin algılanarak doğru yetiştirilebilmeleri açısından değer taşımaktadır. Bu çalışma, meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal profillerini irdeleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Betimleyici 

tiptedir. Veri toplama aracı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim 

gören 200 adet öğrenciye anket uygulanmıştır. Ankette katılımcıların cinsiyet, gelir durumu, barınma 

şekli, anne ve baba eğitim durumu, eğitim yaşantılarındaki başarı durumu, okudukları programı seçim 

kriterleri, programlarından memnuniyetleri ile kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılma 

durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Tekniker Eğitimi, Öğrenim Yöntemleri, Eğitim Yönetimi 

Alan kodu: F1 

 

THE SOCIAL PROFILE ASSESSMENT OF THE VOCATIONAL 

SCHOOL OF HİGHER EDUCATION STUDENTS: ALAPLI SAMPLE CASE 

Abstract 

Intermediate stuff is a fact known to be effective in the development of a country. Therefore, to 

understand the profiles of vocational higher school students  is of value in terms of educating  right by 
sensing the   purpose of examining the social profile of the vocational higher school students. A 

questionnaire,  as data collection tool,  has been conducted to 200 students  studying at Alaplı Vocational 

School of  Higher  Education,Bulent Ecevit University. The study is descriptive type. The  status of 

the  poll participants’  gender,  income, housing , parents’ educational status, success in the educational 

process, the criteria to choose the programs they study now,and  satisfactions    as well as their cultural, 

artistic  and  participations to sporting events have been intended to make clear.  

Key words: Vocational Schools of Higher Education, Technician Training, Training Method, Education 

Administration. 

1. Giriş 

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgudur. Ülkeler arası rekabetin bu denli 

hissedildiği çağımızda; çeşitli sektörlere nitelikli insan gücü yetiştiren meslek yüksekokullarının önemi 

büyüktür. Mesleki eğitimin en önemli adımlarından birisi meslek yüksekokullarıdır. Mesleki yeterlilik 

konusunda olgunlaşmış bireyler yetiştiren meslek yüksekokullarının toplumun standardını oluşturmaktaki 

katkısı olumlu olacaktır.  

Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde, yetişmiş insan gücü yanında ara elemanlara da ihtiyaç 

duyulmakta olup, ülkemizde bu görevi Meslek Yüksekokulları üstlenmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 

ülkemizin küresel rekabette yerini almasında Meslek Yüksekokullarına önemli görevler düşmektedir.  

Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinde “Belirli mesleklere 

yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim 
kurumudur” biçiminde tanımlanmıştır. Meslek Yüksekokullarının Teknik bölümlerini başarı ile bitiren 

öğrenciler “tekniker” unvanı alır. İş hayatında ki pozisyonu mühendis ile teknisyen, usta, işçi arasındaki 

koordinasyonu sağlayan ara meslek elemanı olarak konumlandırılmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerde sorumlu yöneticilik yapabilmektedirler. 

Teknolojideki gelişmeler ve toplumda oluşan ihtiyaç neticesinde zaman içerisinde öğrenme 

yöntemlerimizde değişmiştir. Günümüzde artık başarı, bireylerin kendi kendine öğrenme ve 

değerlendirme yeteneklerinin gelişmesi, takım çalışmasına olan yatkınlıkları, gerekli bilgiye nereden ve 
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nasıl erişileceğinin bilinmesi ile doğrudan ilişkili bir hale gelmiştir. (Akyurt, 2009) Bilginin ve bilgi 

teknolojisinin giderek önem kazandığı çağımızda, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin; kültürel, 

sosyal ve ekonomik gelişmeye çok büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Yeterli ve gerekli bilgi ile 

donanan öğrencilerin çalışacakları iş kollarının küresel pazardaki rekabet şartlarının da iyileşeceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle öğrenci profilinin doğru anlaşılması önem taşımaktadır. 

2. Yöntem 

Bu çalışma; meslek yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal profilinin algılanmasını 

amaçlamaktadır. Toplumlardaki gelişim ve değişimin itici güçlerinden biri eğitim olmalıdır. Mesleki 

eğitim ise ülke ekonomilerinin çekirdeğini yansıtmaktadır. Bu nedenle; meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin niteliklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. 

2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek 

Yüksekokulu 2. Sınıfta okuyan öğrencilerin sayısı 2037 dir. % 10 örneklem mantığından hareketle; sözü 

edilen bilgilerin elde edilebilmesi için veri toplama amacı olarak geliştirilen anket 200 adet katılımcıya 

uygulanmıştır. 

Ankette 9 soru bulunmaktadır. İlk soru kız erkek öğrenci sayısının tespitine yöneliktir. Anketin 

ikinci sorusunda ailelerin ortalama aylık gelir durumu sorulmuştur. Öğrencilerin toplumsal yaşam 

biçimlerinin yorumlanabilmesi açısından bu önemlidir. Bu durum öğrencilerimizin barınma biçimlerine 

de yansımaktadır. Aynı şekilde 4. ve 5. sorular öğrencilerimizin anne-babalarının öğrenim durumlarını 

araştırmaktadır. 6. Soruda katılımcılarımızın başarısız oldukları ders sayısı araştırılmaktadır. Bu nedenle 

anket sadece 2. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Anketimizin 7 ve 8. sorularında okudukları programı 

kimin tercih ettiği ve bu programda okumaktan memnuniyetleri sorulmaktadır. Öğrencilerimizin 
yaşamlarını biçimlendirecek meslek seçimlerindeki davranış tarzlarının ve de kararlarından 

memnuniyetlerinin bilinmesi araştırmamız açısından önemlidir. 

Anketin son sorusunda katılımcıların güncel haberleri takip etme; kitap/gazete/dergi okuma; 

kültürel etkinliklere katılma; spor yapma ve sigara içme alışkanlıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Anketin güvenirliğini denemek amacıyla, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden rastlantısal 

olarak seçilen toplam 30 kişiye ön test uygulanmıştır. İki hafta sonra, aynı kişilere anketler tekrar 

uygulanarak ön test ve son test karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmada, seçmeli sorularda aynı 

seçeneklerin seçildiği görülmüş ve öntest-sontest puanlarının karşılaştırılmasında fark bulunamamıştır. 

Karşılaştırılma sonucunda hesaplanan Cronbach Alfa korelasyon katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. 

Anketlerin değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Katılımcıların  (%68,50) 137’si erkek; (%31,50) 63’ü kız öğrencidir.  

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı 

  n % 

Erkek Öğrenci 137 68,50% 

Kız Öğrenci 63 31,50% 

Toplam 200 100,00% 
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Katılımcılarımıza “Ailenizin ortalama aylık gelir durumu nedir?” diye sorulduğunda; en yüksek 

oran %45,00 (90 kişi) ile 0-1000 TL. grubunu işaretlemiştir. Bu grup ülkemizde asgari ücret ile geçinen 

aile profilini temsil etmektedir. 70 kişi ise (%35,00) ise 1001-2000 TL. arasında ortalama gelire sahiptir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun  Eylül-2013 tarihli “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”na göre; 

Türkiye’de hane halkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 26.577 TL. dır.(TUİK,2014)  Bu 

rakam aylık olarak 2214,75 TL.ye denk gelmektedir. TUİK verileri baz alınarak bakıldığında; Alaplı 

Meslek Yüksekokulu’nda rastlantısal yöntemle seçilerek anket uygulanan 200 adet katılımcımızın gelir 

dağılımları Türkiye geneline göre ortalamanın altında gelirli sayılabilir. 

Tablo 2. Ailenin Ortalama Aylık Gelir Durumu 

  n % 

0-1000 TL. 90 45,00% 

1001-2000 TL. 70 35,00% 

2001-3000 TL. 29 14,50% 

3001 TL. ve üzeri 11 5,50% 

Toplam 200 100,00% 

Öğrencilerimizin Alaplı’daki barınma biçimlerini araştırdığımızda; 102 kişinin ( %51,00) 

öğrenci evinde kaldığı, bu oranı %29,00 (58 kişi) ile öğrenci yurdunun izlediği görülmektedir. Kendi 

ailesinin veya akrabasının evinde kalanların oranı diğerlerine göre daha azdır. Buradan anlaşılacağı üzere; 

Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çoğunluğu şehir dışından gelmektedir. 

         Tablo 3. Öğrencilerin Barınma Şekli 

  n % 

Öğrenci Evi 102 51,00% 

Öğrenci Yurdu 58 29,00% 

Kendi Ailesinin Evi 36 18,00% 

Akraba Evi 4 2,00% 

Toplam 200 100,00% 

Aile toplumun en küçük oluşumudur. Çocukların gelişiminde aile yol gösterici ve kuralları öğretici 

rol oynar. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde, kimliğini kazanmasında, davranışlarını kontrol 

etmesinde, ailenin rolü çok büyüktür. Demokratik, güven verici ve destekleyici bir ortamda büyüyen 

çocuk kendine güvenen, olgun, yapıcı, yaratıcı, özgür, sosyal, sınırlarını bilen, girişimci, sorumluluk 

sahibi bireyler olarak yetişirler. (MEGEP,2007) Bu nedenle kişilerin anne ve babalarının öğrenim 

durumlarının öğrenilmesi, onların toplumsal profillerinin algılanabilmesi açısından önemli bir 

göstergedir. Öğrencilerimize annelerinin öğrenim durumlarını sorduğumuzda; 105 kişinin (%52,50) 

annesinin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bundan sonra gelen oran ise 34 kişi (%17,00) ile 

okuryazar düzeyindedir. Öğrencilerimizin 18 adedinin annesi okuma yazma bilmemektedir. 21. Yüzyılı 

yaşadığımız bugünlerde; ülkemizde halen okuryazar olmayan bireylerin bulunması üzüntü vericidir. 
Katılımcılarımızın hiçbirinin annesi üniversite eğitimi almamıştır. Lisede öğrenim görmüş olanların sayısı 

ise 13’tür. 

         Tablo 4. Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumu 

  n % 

Okuryazar değil 18 9,00% 

Okur yazar 34 17,00% 

İlkokul 105 52,50% 

Ortaokul 30 15,00% 

Lise 13 6,50% 

Üniversite 0 0,00% 

Toplam 200 100,00% 
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Yukarıda sözü edilen nedenler ile öğrencilerimize babalarının öğrenim durumunu sorduğumuzda; 

tıpkı annelerde olduğu gibi en yüksek oran 82 kişi(%41,00) ile ilkokul mezuniyetidir. Babaların öğrenim 

durumunun annelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Annelerde hiç üniversite mezunu yokken; 

babalarda 10 kişi üniversite mezunudur. Aynı şekilde; ortaokul(%41,00) ve lise mezuniyeti 

oranında(%17,00)  annelerin öğrenim durumuna göre daha yüksektir.  

          Tablo 5. Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumu 

  n % 

Okuryazar değil 9 4,50% 

Okur yazar 24 12,00% 

İlkokul 82 41,00% 

Ortaokul 41 20,50% 

Lise 34 17,00% 

Üniversite 10 5,00% 

Toplam 200 100,00% 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal profilinin öğrenilmesini amaçlayan bu çalışmada; 

ders başarısının da araştırılması amacıyla öğrencilerimize “Birinci sınıftan başarısız olduğunuz ders sayısı 

kaçtır?” sorusu yöneltilmiştir. Ankete katılanlardan 39 tanesinin hiç alttan dersi bulunmamaktadır. Bu 

sevindirici bir durumdur. 10 ders ve üzerinde dersi kalan öğrenci sayısı ise sadece 5’tir. Öğrencilerimizin 

çoğunlukla 1-3 adet dersi(71 kişi-%35,50) alttan aldığını görmekteyiz. Bunu takip eden grup ise 67 

kişi(%33,50) ile 4-6 dersten başarısız olanlardır. 

         Tablo 6. Birinci sınıftan başarısız olunan ders sayısı 

  n % 

Hiç yok 39 19,50% 

1-3 ders 71 35,50% 

4-6 ders 67 33,50% 

7-9 ders 18 9,00% 

10 ders ve üzeri 5 2,50% 

Toplam 200 100,00% 

 

Meslek seçimi kararı, insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biri olup, meslek 

seçiminin bilinçli yapılması hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

birey verdiği kararla tüm yaşantısına şekil verecek bir süreci, yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı 

insanları da seçmiş olacaktır. Aynı zamanda meslek seçimi, kişinin aile gelirini, geçim tarzını, işini 
isteyerek yapıp yapmamasını, sorumluluk duygusunu ve mutlu olup olmamasını belirleyecek derecede 

önemlidir. Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan 

hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu nedenle, bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar 

alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesinde önemli rol oynamaktadır.(Pekkaya ve Çolak, 2013) 

Anketimizin 7.sorusunda katılımcılara “Okuduğunuz programda okumak kimin tercihiydi?” diye 

sorularak; öğrencilerimizin kendi geleceklerini belirlemedeki karar durumları algılanmak istenmiştir. 

Öğrencilerimizin çoğunlukla (143 kişi-%71,50) program tercihlerini kendilerinin yaptıkları 

görülmektedir. Bu kişinin kendi geleceğini belirlemesi ve özgüveninin göstergesi açısından sevindirici bir 

durum olarak görülebilir. Ancak burada farklı bir yorumlama olarak; anne ve babalarının öğrenim 

durumunun düşük olmasının, çocuklarının eğitim yaşantısını yorumlayabilmeleri ve fikir belirtmeleri 

açısından yetersizlik yaratabileceği de düşünülebilmektedir.  
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  Tablo 7. Okunan programın tercih yönlendiricisi 

 n % 

Kendimin 143 71,50% 

Arkadaşımın 14 7,00% 

Ailemin 18 9,00% 

Diğer 25 12,50% 

Toplam 200 100,00% 

Kişinin üniversitedeki program seçimini yapması kadar önemli olan diğer nokta; o programda 

okumaktan memnun olup olmadığıdır. Katılımcılarımıza, okudukları programdan memnun olup 

olmadıklarını sorduğumuzda; %74,50 lik grup (149 kişi) memnun olduğunu belirtmiştir. Okuduğu 

programdan memnun olmadığını bildiren öğrenci adedi 51(%25,50) dir. Bir önceki sorunun 

yorumlamasında görüleceği üzere; öğrencilerimizin çoğunluğu okuyacakları programı kendileri 

seçmişlerdir. Yerleştikleri programda okumaktan memnun olmaları, kendilerini, yaşamdan beklenti ve 

yeteneklerini doğru tahlil edebildiklerinin göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu bireylerin kendi yaşamları 

adına verdikleri kararlardan duydukları yaşam memnuniyeti açısından sevindirici bir durumdur 

Tablo 8. Okunan programdan memnuniyet 

  n % 

Evet 149 74,50% 

Hayır 51 25,50% 

Toplam 200 100,00% 

Araştırmamızın bu bölümünde öğrencilerimizin toplumsal profillerini daha iyi anlayabilmek adına; 

ders dışı faaliyetlere katılım durumları, spor yapma ve güncel haberleri takip etme durumları, sigara içme 

alışkanlıkları gibi özellikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin %62,00 sinin sigara 

içmemesi sevindirici bir bulgudur. Aynı şekilde katılımcıların 91 tanesi(%45,50)nin spor yapma 

alışkanlığı bulunmaktadır. Bedensel sağlık açısından olumlu bulguların elde edilmesi mutluluk vericidir.  

Tablo 9. Sahip Olunan Alışkanlıklar 

  Evet Hayır Bazen Toplam 

  n % n % n % n % 

Günlük Haberleri Takip Ederim. 89 44,50% 10 5,00% 101 50,50% 200 100,00% 

Kitap Okuma Alışkanlığım 

Vardır. 
72 36,00% 42 21,00% 86 43,00% 200 100,00% 

Gazete / Dergi Okurum. 112 56,00% 8 4,00% 80 40,00% 200 100,00% 

Kültürel Etkinliklere Katılırım. 51 25,50% 30 15,00% 119 59,50% 200 100,00% 

Spor Yapma Alışkanlığım 

Vardır. 
91 45,50% 26 13,00% 83 41,50% 200 100,00% 

Sigara İçerim. 54 27,00% 124 62,00% 22 11,00% 200 100,00% 

Öğrencilerimizin çoğunluğu kültürel etkinliklere bazen katıldıklarını belirtmişlerdir. Gazete ve 

dergi okuma alışkanlığının, kitap okuma alışkanlığından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin 

dünyayı algılama düzeyi güncel haberleri takip etmeleri ile doğru orantılıdır. Katılımcılarımızın 

%44,50’si günlük haberleri takip ettiğini belirtmektedir. Genel olarak bakıldığında; ankete katılan 

öğrencilerimizin gündemi takip etme konusunda düzenlilik arz etmediği, bazı zamanlarda haber takibi 

yapıp; sosyokültürel toplantıları takip ettikleri anlaşılmaktadır. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Mesleki eğitimde sürdürülebilir bir kalitenin yakalanabilmesi için, öncelikle gençlerimizin doğru 

analiz edilerek uygun eğitim-öğretim tekniklerinin uygulanması gereklidir. Bu araştırma; meslek 

yüksekokulu öğrencilerimizin toplumsal profillerinin anlaşılabilmesi açısından önemlidir.  

Çağdaş toplumların hemen her alanında görülen değişim ve dönüşüm süreci eğitim alanında da 

kendini göstermektedir. Bu nedenle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin niteliklerinin bilinmesi, onlar adına 

alacağımız eğitimsel, sosyal ve kültürel önlemlerimiz açısından da değerlidir. Yaptığımız çalışmadan elde 

edilen sonuçlar ve literatür takibi neticesinde, meslek yüksekokulu öğrencilerimizin toplumsal profili; 

gelir durumu açısından orta ve alt gelir sahibi; ailenin öğrenim durumu açısından düşük seviyede 

oldukları görülmüştür. Öğrencilerimizin meslek yüksekokulunda okuyacakları programın tespitini 

çoğunlukla kendilerinin yaptığı vede bundan memnuniyet duydukları anlaşılmıştır. Kültürel etkinliklere 
katılma ve günlük haberleri takip etme açısından öğrencilerimizin devamlılık yerine bazı zamanlarda 

katılım sağladıkları görülmüştür. Bedensel sağlık açısından katılımcıların çoğunluğunun sigara 

kullanmaması ve spor yapma alışkanlıklarının bulunması olumlu göstergelerdir. 

Öğrencilerin toplumsal özelliklerinin bilinmesi sayesinde öğrenim sisteminin bu niteliklere uygun 

hale getirilmesi okullardaki öğrenci katılımını da artırıcı nitelikte olabilecektir. Öğrenim sistemi 

içerisinde öğrencilerin güçlendirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi, öğrenci merkezli bir eğitim 

düşüncesinin yerleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Eğitim sisteminin öğrenci merkezli olması, 

öğrencilerin sorumluluk üstlenmeleri ve özgür tercihleriyle karar sürecine katılmaları anlamına 

gelmektedir. Kendilerine sorumluluk ve bu sorumlulukları taşıyabilecek özgürlük verilen çocuklar, kendi 

koşullarının vazgeçilmez bir yan ürünü olarak eleştirel düşünme yeteneği kazanır. Onlara mutluluk 

getiren ve getirmeyen şeyleri keşfetme şansları vardır. Böylece kendi öğrenme sorumluluğunun farkında 
olan çocuklar, yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde de sorumluluğu omuzlarında 

hissedeceklerdir. (Harrison, 2003). 

Genel olarak meslek yüksekokullarında yapılması gereken iyileşmeler adına yapılabilecek öneriler 

şu şekilde sıralanabilir: 

 Bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim sürecine katkısının artırılabilmesi 

 Etkin ve katılımcı eğitim yönetimi sistemi 

 Öğrencilerimizin demografik ve ekonomik yapılarına göre, sosyal yeterlilik ve optimum bireysel 

gelişmeyi sağlayan eğitim-öğretim tekniklerinin belirlenmesi 

 Öğrenci odaklı karar mekanizması 

 Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılarak okul aidiyetinin artırılması 

 Mesleki gelişmelerin dünya çapında takip edilip, bunun ders içeriklerine aktarılması 

 Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 

 Özel sektör ve yerel yönetim kurumları ile iletişimin güçlendirilerek staj ve istihdam 

imkânlarının artırılması 

 Dünya ve ülke ölçeğinde hangi mesleklerin ön plana çıktığının takibinin yapılarak uygun 

programlar açılması 

Eğitimli ve beceri düzeyi yüksek işgücünün varlığı, yeniliklerin teşvik edilmesi, ar-ge’ye önem 

verilmesi ve bu perspektifte sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesi ülkelerin katma değeri yüksek mal 

ve hizmetler üreterek, rekabet gücü olan ihracat yapısına, daha yüksek gelirlere ve güçlü ekonomilere 

ulaşmasını sağlamaktadır. (Yıldız vd., 2013) 

Unutulmamalıdır ki; gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır 
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Özet 

 

Örgütlerde duygusal zekanın kazandığı öneme paralel olarak, liderlik yaklaşımları da aynı ölçüde 

değişmiş ve önem kazanmıştır. Duygusal zeka ile ilgili çalışmalar zeka seviyeleri yüksek kişilerin iş ve 

sosyal yaşantılarında neden her zaman en iyi olamadıklarının araştırılmaları ile başlamıştır. Tek boyutlu 

bir zeka kavramının ötesinde başarıya götüren diğer faktörler de irdelenmeye başladığında insan 
unsurunu duygularından ayrı değerlendirmemek gerektiği görülmüştür.Etkin liderler, izleyicilerini 

peşlerinden sürüklemek, takım çalışmalarını koordine etmek, çok yönlü bakış açılarını 

değerlendirebilmek ve fonksiyonel olmayan çatışmalardan kaçınmak konularında yetenekli olan 

kişilerdir. Bu yetenekler liderlere amaçlarına ulaşmakta katkı sağlayacak ilişkilerini geliştirme imkanı 

sağlar. Kendini tanıyan, karşısındakilerin ihtiyaçlarını anlayan ve saygı duyan, empati yeteneği gelişmiş, 

duygularını kontrol edebilen, duyguları birbirinden ayırt edebilen, çalışanları motive edebilen liderler, 

izleyicileriyle kendi arasında güçlü ilişkiler kurabilir ve bu ilişkiyi sürekli olarak geliştirerek 

güçlendirebilirler. Duygusal zeka yetenekleriyle hareket eden bir lider yönetici gereksiz çatışmalarla 

zaman harcamayarak, yeni fırsatlar peşinde olacak ve enerjisini daha verimli ve etkin faaliyetlere 

yöneltebilecektir. Grubun hedeflerine ulaşması, liderlerin diğerlerinin duygularını ne derece iyi yönetip 

yönlendirdikleri ile bağlantılıdır. Yani duygusal zekâ düzeylerine bağlıdır. Liderlerin duygusal boyuttaki 
etkinliği ile birlikte gurubun dengeli ve uyumlu çalışmasının örgüt performansınada ciddi katkıları 

olmaktadır. 

Çalışmamızda duygusal zeka kavramı liderlik ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Çalışmanın 

uygulama kısmında ise bankacılık sektöründen örnekler verilerek bu ilişkinin kurumsal performans 

üzerindeki etkileri irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: duygu, zeka, liderlik, duygusal zeka, performans 

Alan Kodu:F1 

 

THE EVALUTION OF THE RELATION BETWEEN THE EMOTIONAL INTELIGENCE AND 

LEADERSHIP FROM THE SIDE OF INSTITUTION PERFORMANCE: THE BANKING 

SECTOR SAMPLE 

Abstract 

Organizational emotional intelligence gained importance , parallel leadership approach is 

equally varied and important kazanmıştır.duygusal intelligence studies about the level of intelligence of 

the people with higher business and social life in the cause always be the best that I can not be 

researched with the başlamıştır.tek -dimensional concept of intelligence beyond that lead to success other 

factors examined begin when the human element of feeling separate ratings that you should 

görülmüştür.etk leaders, followers after them to drag the team to coordinate the work , multifaceted 

perspective to evaluate the functional and non-conflict to avoid issues talented persons. These 

capabilities will contribute to leaders in achieving their goals provides the opportunity to improve 

relations . Self-aware , against the needs of the understanding and respect , empathy developed the ability 

to control their emotions capable , emotions can distinguish , the employees motivated leaders with 
audiences among themselves to build strong relationships and these relationships by continually 

improving can strengthen . One of the leading managers acting on emotional intelligence spending time 

with unnecessary conflicts by pursuing new opportunities and will be able to direct the activities towards 

energy more efficiently and effectively . To achieve the goals of the group , the leader of the feelings of 

others is linked to how well they are managing and directing . So the emotional dimensions of emotional 

intelligence levels bağlıdır.lider group with activities in a balanced and harmonious functioning of the 
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organization is a significant contribution in performansına .In our study, the concept of emotional 

intelligence are discussed in relation to leadership . In the application part of the study, using examples 

from the banking sector this relationship will be analyzed for their impact on corporate performance  

Key Words: emotion, intelligence, leadership, emotional intelligence, performance 

1. Giriş 

 Yaşadığımız yüzyıl değişen örgütsel yapı ve teknoloji ile beraber değişen yönetim anlayışını da 

beraberinde getirmiştir. Rekabet avantajını yakalamak isteyen işletmeler artık beşeri sermayelerini etkin 
kullanabildikleri takdirde bu avantajı değerlendirebilir hale gelmiştir. İşletme varlığının sürdürülebilir ve 

kalıcı olması için insan kaynağını motive edip harekete geçirebilen, onları ortak amaçlar doğrultusunda 

yönlendirebilen, göreve ve insana yönelik iç dinamikleri yönetebilen liderlik yaklaşımları stratejik 

önemini ön plana çıkarmıştır. Örgüt yaşamında problemlerle başa çıkmak için deneyim, zeka ve mantıkla 

çözüm yolları bulunabilir. Yönetimde başarı için rasyonellik yadsınamaz bir gerçektir ancak rekabet 

üstünlüğünün sadece rasyonellik kriterleri ile yakalanamayacağı görülmüştür. Örgütsel değişime uyum 

sağlamak ve gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak için duygular dünyasında da çözümsüz kalmış  

sorunlara değinilmesi gerekliliği kabul görmüştür. Kurum içinde başarıyı sağlayabilmek etkin ve verimli 

çalışma ortamını yaratmak ve sonucunda da müşteri memnuniyetini sağlayarak kurumsal performansa 

katkı sağlayacak liderlerin artık bilişsel zekanın ötesinde duygusal zeka katsayılarının da yüksek olması 

gerekliliği  ilgiyle kabul görmektedir. Araştırmalara göre duygusal zekası yüksek olan bireyler iş, aile ve 
sosyal çevrelerinde daha iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen ve devam ettirebilen, iş 

hayatında sevilip sayılabilen ve kariyerlerinde hızlıca ilerleyebilen kişilerdir. 

İnsanların vaktinin büyük bir kısmının geçtiği örgütler içindeki yaşam alanlarında bireylerin 

sosyalleşme sürecinin de büyük ölçüde gerçekleştiği iş hayatlarında öncelikle kendi duygularını anlama 

ve bu duyguları yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanı sıra başkalarının duygularını anlayabilme empati 

kurabilme,motivasyonu sağlama gibi kişisel yeterlilikleri de kapsayan “duygusal zeka” yöneticilerde 

aranan niteliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu beşeri kaynakların özellik 

ve yetenekleri örgütsel becerilerin niteliğini de belirler. Örgütlerin farklı kişilik özelliklerine sahip çalışan 

davranışlarını ortak örgütsel amaç doğrultusunda yönetme becerisi örgütün diğer yeteneklerini daha etkin 

kullanmayı sağlar. İnsan beyninin yapısını araştıran çalışmalar göstermektedir ki, duygu ve dürtülerimizi 

engellemenin söz konusu olmadığını ancak beynimizin bu alanlarının uyumlu çalışmasını sağlayarak daha 

kontrollü ve akıllıca hareket edebileceğimiz gerçeği anlaşılmaktadır. Öfkelerini kontrol edemeyen 
yöneticiler örgütün duygusal havasını olumsuz yönde etkilemekte ve çalışanların ruh halini bozarak 

tedirgin etmektedirler. Başarılı yöneticiler ise duygularını ve insani ilişkilerini daha iyi 

yönetebilmektedirler. 

İş dünyasında ve günlük yaşamda duyguların gücünden yararlanma,onları tanıma olarak ifade 

edilen duygusal zekanın temeli aslında ilk kez 1920’lerde Edward Thorndike tarafından ileri sürülen 

“sosyal zeka’’kavramına dayanmaktadır. 

Duygusal zeka kavramı Yale Üniversitesi rektörü psikoloji profesörü Peter Salovey ve New 

Humpshire Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan John D.Mayer trafından 1990 yılında yayınlanan 

makale ile ve daha sonra 1995 yılında yayınlanan Daniel Goleman’ın kitabı ile iş dünyasına uyarlanan 

son yıllarda ilgi gören bir kavram haline gelmiştir. Bugün yöneticilere yüklenen en önemli 

sorumluluklardan biri liderlik etmektir. Günümüz koşulları geleneksel yöneticilerdense liderlik 
özelliklerini etkin kullanabilen, duygusal zekası yüksek liderliği gerektirmektedir. Çünkü örgütlerin 

başarısı liderlerin özellik ve yetenek ve yetkinliklerine bağlıdır. 

2.Liderlik Kavramı 

Sosyal psikolojinin bir alt dalı olan Örgütsel Davranış alanında en çok araştırılan ve ilgi gören 

konulardan biridir liderlik. Bu kavram insanlık tarihiyle birlikte var olmasına rağmen, bilimsel 

araştırmalar 40-50 yıldan beri yapılmaktadır.Liderlik konusunun kavramsal açıklamasına dair birçok 

farklı görüş yer almaktadır.. 

En genel tanımıyla liderlik, bir örgütün belirlenmiş olan hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için 
insan kaynağını etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme becerisidir. Yapılan bu tanımda iki anahtar 

kelime dikkati çekmektedir. Birincisi insan kaynağı ikincisi ise örgütsel hedefler. Yani örgütsel 

hedeflere ulaşmak ancak en önemli rekabet kaynağı olarak kabul edilen çalışanların, bu hedefleri 

benimsemelerine ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için bilgi, beceri ve yetenekleri ile kendilerini örgüte 
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adamalarına bağlıdır. İşte bu bağlılığın sağlanmasında en büyük rolü üstlenen kişiler liderler 

olacaktır.(Zerengök, 2005,s.8) 

Stongdill’e göre liderlik, organizasyonda grup hedeflerini oluşturma ve hedeflere yönlendirilen 

grupların faaliyetlerini etkileme sürecidir.(Erçetin,2000:s.6) 

En genel anlamıyla liderliğin en belirgin özelliğinin bir grup insanı etkileyebilme, harekete 

geçirebilme ve belirli amaçlar doğrultusunda toplayabilme ve hedefler doğrultusunda istenilen 

davranışlara yönlendirme özelliğine sahip olan kişiler olarak tabir etmek yanlış olmayacaktır. 

3.Zeka Kavramı 

Zeka genellikle sorun çözme yaşam koşullarına uyum yönüyle dikkate alınmaktadır. Öyle ki bu 

durum zekanın tanımına da yansımıştır. Zekanın yaratıcılık yönü, yapılan birçok tanımda göz ardı 

edilmektedir. Zekanın yaratıcılık yönünü de içine alan genel bir ifadeyle tanımı, “zihnin öğrenme, 

öğrenilenden yaralanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir’’ 

şeklinde yapılabilir.(Pamukoğlu,2004,s:50) 

Zeka ile ilgili çeşitli kuramlar,zekayı farklı şekillerde tanımlamışlardır.Ancak bu farklılığa rağmen 

zekanın geliştirilebileceği üzerinde hemfikirdirler. Zeka biyolojik temelleri olan bir kapasite ya da 

potansiyeldir. Zeka,doğuştan sahip olunan ve kalıtımla gelecek nesillere aktarılan ve merkezi sinir 

sisteminin işlevlerini kapsayan;deneyim,öğrenme ve çevre gibi faktörlerin etkisiyle şekillenen bir 

bileşimdir.(Pamukoğlu,2004,s:52,) 

4.Duygu Kavramı 

Motus Anima,Latince’de duyguyu tanımlamak için kullanılan ifadedir. Tam karşılığı “bizi 

harekete geçiren ruh’’olan motus anima,duyguların gücüne ve derinliğine işaret 

etmektedir.(Cooper&Sawaf 2010:s.xi) 

 Goleman’a göre duygu kavramı,bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler,psikolojik ve biyolojik 

haller ve bir dizi hareket eğilimini ifade etmektedir.(Goleman,2013,s:373) 

4.1.Duygusal Zeka 

       Duygusal zeka, aslında 18.yy.’da sosyal zeka üzerine araştırmalar yapılırken ortaya çıkmış bir 

kavramdır. Bu döneme kadar duyguların ve zekanın birbirleriyle tamamen çelişen iki kavram olduğu 

görüşü hakimdi. Çünkü duyguların devreye girmesi durumunda zekanın etkin işlemeyeceğine ve 

dolayısıyla etkin kararlar alınamayacağına inanılmaktaydı. İşe duyguların karıştırılmaması gerekliliği 

kabul edilirken günümüzde ise duyguların zeka ile bağlantısı kurulmaya başlamış ve bu düşünce biçimi  

birçok kişi ve kuruluşlarca kabul görmeye başlamıştır.Duyguları ve zekayı dengeli kullanarak başarı 

sağlamış kişiler duygusal zeka konusunun birçok araştırmacı tarafından ele alınmasına sebep olmuştur. 

         Duyguların yönetimi,hissedilenin ardında ne olduğunu fark 
etmek,kaygıyla,öfkeyle,üzüntüyle baş etmenin yollarını öğrenmek,kararların ve hareketlerin 

sorumluluğunu üstlenerek gereğini yerine getirmektir.(Damasio,.2006,s:335) 

         Mayer ve Salovey, duygusal zekayı “kendinin ve başkalarının duygularını tanıma, 

anlamlandırma ve düzenleme ile ilgi enformasyonu da içeren duygusal enformasyonu doğru ve etkili bir 

şekilde işleme kapasitesi’’olarak tanımlamaktadırlar. Bu tarz duygusal enformasyon, genellikle kişinin 

dünya ile ilişkileri hakkında bilgiyi de iletir ve bilişsel enformasyondan çok farklı olabilir.(Mayer 

&Salovey.1995:s.197) 

         Goleman da benzer şekilde duygusal zekayı “kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, 

kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme kapasitesi’’olarak 

tanımlamaktadır.Duygusal zeka,akademik zekadan ,yani IQ ile ölçülen salt bilişsel kapasiteden farklı 

,ancak onu tamamlayan yetenekleri ifade etmektedir.İş dünyasında,akademik açıdan zeki ama duygusal 

zekadan yoksun olan birçok insanın,IQ ları düşük ama duygusal zeka becerileri yüksek olan kişilerin 
emrinde çalıştığına sıklıkla rastlanılmaktadır.(Goleman,1999:s.317) 

         Bar-On’un duygusal zeka tanımı“bireylerin günlük olayların üstesinden gelmesini ,kişisel ve 

sosyal yaşamlarında daha etkili olmalarını sağlayan bir dizi duygusal ve sosyal beceri,yetenek ve 

yetkinliği’’olarak tanımlamaktadır.(Keskin,Akgün,Yılmaz,2013,s:55) 
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        Diğer bir tanımlama da Cooper ve Sawaf tarafından,“duyguların gücünü ve hızlı 

algılayışını,insan enerjisi,bilgisi,ilişkileri ve etkisinin bir kaynağı olarak duyumsama,anlama ve etkin bir 

biçimde kullanma yeteneği’’olarak yapılmaktadır.İnandırıcı ve güvenilir bir insan olmamız büyük ölçüde 

IQ’ya değil duygusal zekaya ve onunla bağlantılı pratik ve yaratıcı zekaya dayalıdır. (Cooper&Sawaf 

2003:s.56) 

4.2.Duygusal Zeka Modelleri 

4.2.1.Mayer ve Salovey Modeli 

        Mayer ve Salovey modeli 1997 de geliştirilmiş ve dört boyuttan oluşmaktadır.Aşağıda dört 

ayrı yeteneği içerecek şekilde yer verilmiştir. 

a)Duyguları Tanımlamak 

b)Duyguları Kullanmak 

c)Duyguları Anlamak 

d)Duyguları Yönetmek 

4.2.2.Goleman Modeli 

Daniel Goleman 1995 yılında yayınlanan kitabında duygusal zekanın beş bileşenden oluştuğunu 

belirtmiştir.Bu bileşenlerden ilk üç özellik (öz farkındalık,öz-denetim ve motivasyon)kendini yönetmekle 

ilgili ,diğer iki özellik(empati ve sosyal beceri)ise bireylerle olan ilişkileri düzenlemekle ilgilidir. 

Goleman,daha sonra bu boyutları yeni veriler ışında geliştirip yalınlaştırarak,2002 yılında 
yayınladığı “Yeni Liderler’’kitabında yeni bir model önermiştir.Daha çok yönetim ve iş yaşamına yönelik 

olarak geliştirdiği bu yeni modelde dört bileşenden oluşmaktadır. 

a)Özbilinç: Kişinin kendi duygularını okuma becerisidir. 

b)Özyönetim: Olumlu duyguların yanısıra olumsuz duyguları da kontrol edebilmektir. 

c)Sosyal Bilinç:Empati ile başlayan süreçte kendini yönetmenin haricinde başkaları ile ilişkilerin 

geliştrilmesini içerir. 

d)İlişki Yönetimi:Kendi duygularını gözlemlerken aynı zamanda diğer insanların gösterebilecekleri tepki 

gösterme şekillerine hassas davranma ve uyum gösterme olarak tanımlanabilir. 

4.2.3.Bar-On Modeli 

Bar-On duyfusal zeka modeli ,kişisel,duygusal ve sosyal yetenekleri birbirleriyle ilişkili bir 

düzen içerisinde ele alan karma bir modeldir.(Keskin,Akgün,Yılmaz,2013:s.62) 

a)İç Dünya Alanı 

b)Dış Dünya Alanı 

c)Adaptasyon Alanı 

d)Stresle Başa Çıkma Alanı 

e)Genel Ruhsal Durum 

4.2.4.Cooper ve Sawaf Modeli 

Cooper ve Sawaf,duygusal zekayı örgüt ortamında inceleyerek duygusal zekanın liderlik ile 

ilişkisini araştırmışlardır.1997 yılında yayınladıkları “Liderlikte Duygusal Zeka’’adlı kitapta dört köşe 

taşı adını verdikleri model ile açıklamışlardır.(Cooper,R.K ve Sawaf,A.,2010,s:85) 

a)Duyguları Öğrenmek 

b)Duygusal Zindelik 

c)Duygusal Derinlik 
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d)Duygusal Simya 

5.Liderlikte Duygusal Zekanın Yeterlilik Çerçevesi 

Kişisel yeterlilik 

-Kendinin Farkında Olma,Özbilinç(Duygusal farkındalık,kendi kendini değerleme ve kendine 

güven)olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. 

-Kendini Yönetme(Kendini kontrol etme,vicdanlılık,güvenilirlik,kişisel sorumluluk,uyumluluk,başarı 

odaklılık,yenilikçilik)gibi unsurlardan meydana gelmektedir. 

-Motivasyon(Başarma dürtüsü,Bağlılık,inisiyatif,iyimserlik) gibi unsurlardan oluşmaktadır. 

Sosyal Yeterlilik (Bu yeterlilikler ilişkilerle başa çıkma şeklimizi belirler.)Şu unsurları içermektedir; 

-Empati(Başkalarını anlamak,başkalarını geliştirmek,hizmete yönelik olmak,çeşitlilikten 

yararlanmak,politik bilinç)gibi unsurları içerir. 

Sosyal Beceriler 

Başkalarında istenilen tepkiyi uyandırmakta usta olmak.(Etki,iletişim,çatışma 

yönetimi,liderlik,değişim katalizörlüğü, bağ kurmak, imece ve işbirliği, ekip yetileri) gibi unsurları 
içermektedir.(Goleman,2013,s.38-39) 

6.Liderin Etkinliğinde Duygusal Zekanın Önemi 

Liderler sürekli olarak örgütle ilgili çok sayıda problemler ile karşı karşıyadırlar.Bu problemlerin 

çekirdeğinde,örgüt içindeki insanlarla ilgili sorunlar yer almaktadır.Bu yüzden liderler enerjilerinin büyük 

bir kısmını bu problemlere çözüm üretmeye çalışmak için harcarlar.Liderlerin insan ilişkilerindeki 

yetenek ve tutumların yetersiz ve olumsuz olması ,onları güç durumlara sokar.Etkin liderlik duygu 

yönetimi yeteneğini gerektirir.Başarılı lider,bir gruba hakim olan duygu akımlarını gözden kaçırmaz ve 

kendi eylemlerinin bu akımlar üzerindeki etkisini algılayabilir.Bu anlamda lider topluluğa kendi 
deneyimini geri yansıtan bir aynadır.Bununla birlikte lider aynı zamanda,örgütün duygusal ikliminin ana 

kaynağıdır.Bir liderden yayılan heyecan,bütün grubu o yöne çekebilir.Liderlik enerji vermektir. 

 Duygusal zeka,örgütlerdeki başarının en önemli belirleyicisidir.İşletmelerde başarısız olarak 

nitelendirilen yöneticiler incelendiğinde teknik yetersizliklerden çok insan ilişkilerindeki yetersizliklerden 

kaynaklandığı görülür.Duygusal yetersizliklerden kaynaklanan hataların bazıları,zayıf iş ilişkileri 

kurmak,otoriter bir yönetim tarzı veya aşırı hırslı olmak,çevresi ile sürekli çatışma içinde 

olmaktır.Yönetici örgütte ne kadar çok üst kademeye gelirse duygusal zekaya sahip olması da o kadar çok 

önem taşır.American Express Financial Advisiors Şirketi yaptığı araştırmalarda şirketin mali 
danışmanlarının duygusal zekaları ile işletme performansı arasında direkt bir ilişkinin varlığını ortaya 

çıkartmıştır.(Acar,2001,s:103) 

George duyguların liderin etkinliği üzerindeki rolünü tanımlarken,etkin liderin temel gereklerini; 

-Hedef ve amaçların belirlenmesinde ve bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda paylaşılan,ortak 

duygular geliştirmek 

-İşle ilgili faaliyet ve davranışların önemini astlarına aktarmak 

-Örgütlerde işbirliği ve güvenin yanı sıra,heyecan isteklilik,rahatlık ve iyimserliğin hakim olduğu 

ortamlar yaratmak 

-Karar ve değişim süreçlerinde esnek davranmak 

-Örgüt için anlamlı bir kimlik oluşturmak ve sürdürmek 

Şeklinde sıralamış ve her birinin başarısında liderin duygusal zekasının ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamıştır.(Acar,2001,s:106) 

Liderler duygusal zekanın örgüt kültürünün bir parçası olması için dört şey 

yapabilirler.Birincisi,kendileri dugusal zekaya sahip bireyler olarak,örgütteki diğer kişiler için model 
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olurlar.İkinci olarak Örgüt içindeki duygusal zeka yeteneklerini takdir edip,onları ödüllendirir.Üçüncü 

olarak duygusal zekaya sahip kişileri seçerler ve dördüncüsü de duygusal zekanın gelişimine yardımcı 

olurlar.Liderin desteği olmaksızın diğer çalışanlar,duygusal yeterliliğe sahip olsalar bile bunu 

gösteremezler.Duygusal zekanın takdir edilmediği bir kültür yaratırsanız,insanlar yetenekleri ile birlikte 

kendilerini gizleyeceklerdir.(Goleman,1998,s:19-21) 

7.Sonuç 

Çalışma yaşamında insanlar artık klasik yönetim anlayışıyla değil insana özgü yetenek becerileri 
ile değerlendirilmeye başlamıştır.Bu da insanlar arası iletişimin,işbirliğinin ve grup çalışmalarının 

öneminin artmasına neden olmuştur.Örgütlerin başarısında duygusal zekası gelişmiş çalışanların katkısı 

ve rolleri büyüktür.Konusunu insanların oluşturduğu her alanda duygusal zeka etkilerini görmek 

mümkündür. 

Günümüz rekabet ortamında örgütlerin diğerlerinden bir adım daha önde olmaları için ayırt edici 

yetenek ve yetkinliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Örgütün yönetimindeki tüm süreçlerde duyguların var olmaması mümkün değildir. Dolayısıyla 
duyguları görmezden gelen liderler de etkinliğini yitirmeye başlamıştır.Sosyal ve canlı bir yapıya sahip 

olan örgütlerde çalışanlarında söz sahibi olabileceği,çalışanların memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının 

sağlanabildiği ,beklentilerinin anlaşılabildiği ve bu durumlara uygun tepkiler verebilen liderler örgütün ve 

çalışanların motivasyonuna ve performansına yansıdığı görülmektedir.Bu etkiler kurum içindeki örgüt 

iklimini de olumlu yönde etkileyerek sinerji oluşmasını sağlamaktadır. 

Başarının elde edilmesinde,çalışanların örgüte bağlılığında ve içsel motivasyonunda,etkin 

iletişimin sağlanması ,kurum performansının ve verimliliğin artmasında duygusal zekası ve beşeri 

becerileri gelişmiş etkin liderlik anlayışının benimsenmesi ile mümkündür. 

Bankacılık Sektörü Örneği 

Garanti Bankasının Büyük Dönüşümü 

Garanti Bankası Harward Business School ‘da, London Business School’da , ülkemizde ise ODTÜ 

ve Sabancı Üniversitesinde “Liderlik ve Değişim Yönetimi’’derslerinde örnek olay olarak sunulmaktadır. 

Bunun nedeni genellikle örgütsel değişim projelerinin %85 oranında başarısızlıkla sonuçlanması, Garanti 

Bankasının ise geri kalan %15’lik  kısım içerisinde olmasıdır. 

1991-2000 yılları arasında Akın Öngör’ün CEO olarak bu bankada görev yaptığı dönemde 

bankanın geçirdiği büyük dönüşümü liderlikte duygusal zekanın önemi ve sürdürülebilir bir başarı örneği 
olarak görebiliriz. 

 Akın Öngör’e göre başarı eğer “sürdürülebilir’’ ise gerçek başarıdır. Bu nedenle,Garanti 

Bankası’ndaki büyük dönüşümle birlikte geleceğin liderlerine sürdürülebilir başarı için ipuçlarını anlattığı 

ve “Benden Sonra Devam’’adını verdiği kitabını bankada yürüttüğü CEO’luk görevini bıraktıktan 9-10 

yıl sonra yazmıştır.Kitabını yazmadan önce takımıyla birlikte yarattığı “sürdürülebilir başarı’’dan 

kesinlikle emin olmak istemiştir.Bir de geleceğin liderlerine “sürdürülebilir başarı’’kavramıyla birlikte 

,“Benden Sonra Tufan!’’dememeyi anlatmak istemiştir.Ona göre başarının esas göstergesi yaptıklarınızın 

sizden sonraki dönemde hala gerçek başarı olarak değerlendirilmesidir. 

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası ,1950 yılında İstanbu’!a taşınmıştır.1983 yılında 

bir Holding bünyesine katıldıktan sonra büyüme ve gelişmesi hızlanmıştır. Finans dünyasının önde gelen 

yayınlarından Euromoney dergisi Garanti Bankası’nı ,1999 yılında küçük ve orta ölçekli bankalar 
arasında “Dünyanın En iyi Bankası’’,2000 yılında ise beşinci kez“Türkiye’nin en iyi 

bankası’’seçmiştir.Global Finance dergisi tarafından da,1999 ve 2000 yıllarında üst üste “Türkiye’nin En 

İyi Bankası ‘’olarak değerlendirilen Garanti Bankası ,2000 yılında The Banker Dergisi tarafından ve 2001 

yılında da Emerging Markets Investor Dergisi tarafından yine “Türkiye’nin En İyi Bankası’’ödülüne layık 

görülmüştür.Ayrıca Financial Times tarafından Avrupa’nın en saygın 50 şirketi arasında görülmüştür. 

 Bu başarıyı rakamlarla ifade etmek gerekirse; Akın Öngör’ün döneminde Garanti,Türkiye’nin en 

büyük dört özel bankası içinde en hızlı büyüyen banka olmuştur.Piyasa değeri 150 milyon dolardan 5 

milyar dolara yükselmiştir.Yıllık kar ,şube sayısı artırılmadan,85 milyon dolardan 500 milyon dolara 
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çıkarken şube başına düşen ortalama gelir on kat artarak 258 bin dolardan 2,5 milyon dolara 

ulaşmıştır.Çalışan başına düşen verimlilik ise 15 bin dolardan 110 bin dolara yükselmiştir. 

 Garanti Bankası aynı zamanda Türk bankacılık sektöründe birçok yeniliklerin de 

öncüsüdür.Bunlardan bazıları şunlardır; İlk çipli kredi kartı,ilk İngilizce bankacılık hizmetleri,internet ve 

telefon bankacılığını bir arada sunan ilk banka, Türkiye’de ilk kez SET(Secure Electronic 

Transactions)uyumlu işlemi dünyada yedinci,Avrupa da ise dördüncü olarak gerçekleştiren bankadır. 

 Garanti’nin söz konusu dönemde başlayıp günümüze kadar devam eden başarısındaki en önemli 

etken bankanın değerleri arasında insana verilen önemin ilk sırada gelmesidir.Bu değer şu cümleler ile 

ifade edilmektedir:“En büyük önem insan beynine verilmeli ve sürekli insana yatırım yapılmalıdır.Etkili 

ekip çalışmasına ve her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanılmaktadır.Çalışanlarımızı yaratıcı ve 

üretken kılan istek istek enerjisine inanılmakta ve bu sağlanmaktadır.Banka’da çalışan herkesin kendi 
işinin lideri olduğuna inanılmaktadır.’’ 

Başarı bir takım işidir.Bu nedenle Akın Öngör göreve geldiğinde ilk iş olarak,doğru takımı 

toplamış ve bir takım oyunu başlatmıştır.Bankada yeni anlayışın başladığı bu dönemi,kendi 

deyimiyle“biz’’kavramının ne anlama geldiğini öğrenmeleri için yöneticilerin iletişim seminerlerine 

katılmalarını zorunlu kılmıştır. 

 Bir liderin görevi ,insanların uyumlu çalışmalarını sağlamaktır.bu nedenle kimseyi kırmadan 

sadece fikir alış verişinde bulunmak ve herkesin düşüncelerini rahatça ifade etmelerini sağlamak 

için,beraber akşam yemekleri yenmiş ve ofis dışı toplantılarda bulşulmuştur.Bu yeni düzeni 

kavrayamayanlara yardım edilmiş veya kişiler değiştirilmiştir.Çünkü verimli bir çalışma için takım 

uyumu şarttır.Harvard Öğretim üyelerinden Prof.Dr.Rosaberth Moss Kanter’e göre ,Akın Öngör takım 

çalışmasının yenilik ve karlılık yaratmadaki önemini çok daha önce anlamış bir vizyoner ve öncüdür. 

 Her alanda elde edilen başarılar bankaya yeni yetenekli insanları çekmeyi de kolaylaştırmıştır. 

Yetenekli çalışanlar teşvik ve takdir edilmiştir.uluslararası bir reyting kuruluşu tarafından Garanti’nin 

finansal “güvenilirlik’’notu C’den  A’ya yükseltildiğinde, Banka tüm çalışanlarına üzerinde kocaman A 

yazılı bir sayfayla beraber Akın Öngör’ün tüm banka çalışanlarına hitaben kaleme aldığı ve bankanın bu 

başarısını aile fertleriyle paylaşmalarını öneren bir mektup göndermiştir:“Bankacılıktan A notu aldınız;bu 

notu ailenize gösterin ki sizinle gurur duysunlar!’’ 

Garanti Bankası’nın sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün kaynağı büyük ölçüde insana ve 

teknolojiye yaptığı yatırıma dayanmaktadır.Bu kaynakların temelinde geliştirdiği özgün ve taklit edilmesi 

zor yetenekleri ile rakiplerine üstünlük sağlamıştır.Garanti Bankası’nın dönüşümü üstün liderlik yeteneği 

ile başlamıştır.Bankanın geliştirdiği tüm diğer yetenekler liderin öncülüğünde 

gerçekleştirilmiştir.Bankanın dinamik yetenekleri ile,süreçler müşteri gözüyle yeniden tasarlanmış,Genel 
Müdürlük,Şubeler,yurtdışı birimler ve Bölge Müdürlükleri dahil tüm örgüt birkaç kez yeniden 

yapılandırılmıştır.Gerek şubelerde,gerekse departmanlarda orta ve üst kademe yönetim takımlarının 

önemli bir bölümü değiştirilmiş yeni takımlar oluşturulmuştur.Genç,deneyimsiz ama gelecek vadeden 

liderlerin eğitim ve gelişimlerine ,motivasyonlarının korunmasına önemli kaynaklar ayrılmıştır.Bu yeni 

yapı,teni iş yapma biçimi,yeni davranışlar ve yeni değerler örgütün genlerine işlemiş bir kültürün eseridir. 

(Keskin,Akgün,Yılmaz, 2013,s.123-124) 
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Özet  

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde boyutlu kriterlere göre yoksulluk Endeksi "değerlendirilmiştir ki, bu 

da hem ülke çapında, hem de ekonomik bölgeler düzeyinde çok boyutlu kriterler temelinde yoksulluk 
endeksinin saptanmasına imkan vermiş ve ilgili değerlendirmeler yapılmıştır 

Anahtar kelimeler: Yoksulluk endeksi, egitim seviyesi, insan sermayesi, sağlık, istihdam 

Alan Kodu: F1 

 
THE AZERBAIJAN REPUBLIC ON THE BASIS OF MULTI-DIMENSIONAL 

POVERTY INDEX AND SUB-GROUPS FACTOR ANALYSIS OF 

INDICATORS 
 

Abstract 

According to the criteria in the Republic of Azerbaijan dimensional poverty index "was assessed, 
as this across the country, as well as at the level of the economic zone on the basis of multi-dimensional 

poverty index criteria and the related assessment permit a determination is made 

Keywords: poverty index, education level of human capital, health, employment 

Giriş 

Bilindiği gibi , bilimsel literatürde yoksulluk kavramına çeşitli yaklaşımlar mevcuttur . En geniş 

anlamda yoksulluk insanın yeterli düzeyde gelir elde etme ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak imkanları , 

iyi istihdam edilmesi , ayrıca , üretim kaynakları dahil , toprak ve su kaynaklarının kullanım olanakları , 

eğitim almak , dinlenmek , sağlık ve kültürel hizmetlerden yararlanmak olanakları , erkeklerle kadınların 

hak eşitliği sağlanması , altyapı ve yardımcı hizmetlere olan ihtiyacın karşılanması , sağlık ve hijyen 

koşulları , çevresel durum vb . bu gibi şartlarla ilişkilendiriliyor . Dolayısıyla , yoksulluk insanın iyi bir 

yaşam koşullarına düşük seviyede yaşaması olarak anlaşılır . Bu açıdan yoksulluk seviyesinin 

değerlendirilmesinde en önemli yöntemlerinden biri de " çok boyutlu faktörler temelinde yoksulluk 

endeksi " dir . Çok boyutlu faktörler temelinde yoksulluk endeksi" İnsan potansiyelinin gelişimi 
endeksine ( İPGE) uyarınca Kullanılmış . Bilindiği gibi , İPGE üç agregat  indeksin geometrik orta 

kemmiyeti gibi hesablanılır: 

- Nüfusun yaşam kalitesi indeksi;  

- Nüfusun sağlık düzeyi endeksi;  

- Nüfusun eğitim düzeyi endeksi. (N.Əliyev, F.Mikayılov, F.Məmmədov 2011. 19).  

1. Metodoloji. 

 Çok boyutlu faktörler temelinde yoksulluk endeksi ev çiftliklerinde eğitim, sağlık, yaşam kalitesi 

sferalarında mehrumiyyetleri yansıtıyor. Bu endeks adeti fiyatının hesaplanması için bilgiler ev 

çiftliklerinde yapılan anketlere alınır. Bu bilgiler aynı bir araştırma (aynı metotlar) elde edilmelidir, yani 

özel seçme muayenesi yapılmalıdır. 
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Ev üretimin her bir üyesi aynı çiftlikte karşılaştığı zorlukların sayısına bağlı olarak , ya " yoksul " , 

ya da ki , " yoksul değil " grubuna dahildir . Sorgu gözlemi konusunda yapılan her bir kişi için " Anket 

Anketi " doldurulur . " Anket Anketi " nde üç sfera ( gösterge ) üzere 10 soru ( komponent ) yazılır . Her 

bir kişiye her bir bileşen üzere veya " 0 " ( eğer bileşen üzere mahrumiyet yoksa ) , ya da ki , " 1 " ( eğer 

bileşen üzere mahrumiyet varsa ) yazılır . Demek , her bir kişiye maksimum 10 puan yazılabilir . Her bir 

gösterge ( üç gösterge var ) üzerinde maksimum puanın ağırlığı 10 / 3 - e eşittir , yani indikatör 

göstergelerinin kiloları eşittir . Başka bir deyişle , her üç gösterge ÇÖYİ - nin adedi fiyatına aynı derecede 

etki gücüne sahiptir . Her bir gösterge üzere bileşenlerin sayısına bağlı olarak onların ( bileşenlerin ) 

kiloları çeşitli oluyor . " Eğitim " ve " Sağlık " göstergelerinin her biri iki bileşenden oluşmaktadır . Bu 

nedenle bu göstergeler dahil olan her bir bileşen üzere puanın ağırlığı (5/3(10/3*1/2
 
=1.67 oluşturuyor . " 

Hayat seviyesi " göstergesi 6 bileşenden oluşan olduğundan her bir bileşen üzere puanın ağırlığı     ( 95  

( 56.061310   )'dir . (Alkire, S.,  A. Conconi, and J.M. Roche , 2013): 

"Eğitim" göstergesi eğitime (en azından beş yıllık) sahip olmamak ve okul yaşında (sekizinci 

sınıfa kadar) çocukların okula gitmemesi bileşenlerini kapsar. 

"Sağlık" göstergesi ev üretimde en az bir kişi üyesinin yeterince beslene bilmemesi ve bir veya 

daha fazla çocuğun ölmesi kadar bileşenleri kapsar.  

  "Hayat seviyesi" göstergesi aşağıdaki bileşenler ve şartlarını kapsar:  

- Elektrik donanımının olmaması;  

- Temiz içme suya çıkışın olmaması;  

- Normal kanalizasyon sisteminin olmaması;  

- Yemeğin hazırlanması için "kirli yakıttan" (gübre, odun veya odun kömürü) kullanılması; 

- Konut koşulları (tabanın yokluğu veya normal tabanın olmaması);  

- Binek otomobili, yük arabası veya motorlu benzeri ulaşım araçlarına sahip olmamak, ayrıca bisiklet, 

motosiklet, radyo alıcısı, buzdolabı, telefon veya televizyon gibi teknik araçlardan maksimum birine sahip 

olmak.  

Eğer, örnek için, ev ekonomisinin (evin) elektrik enerjisi ile donanımı yoksa, o zaman ev üretimin 

her bir üyesine bu bileşen üzere "1" puan, varsa "0" puan yazılır. "Çok boyutlu" yoksulu tespit etmek için 
her bir ev tasarufatında bileşenler üzere yazılmış puanlar agirligina carpilarak toplanir. Bu cem ev 

ekonomisinin birkaç bileşenden yoksun olduğunu gösteriyor ve “ ic ” ile işaret edilir. 

 balc  33.3( bal 3 teknik fiyatı) fiyatı "yoksul" larla "yoksul olmayanlar" ı bir - birbirinden 

ayıran sınır çizgisidir. Eğer 3c  olursa, o zaman bu ev ve onun her bir üyesi "çok boyutlu" yoksuldur. 

Eğer 32  c  olursa, o zaman bu ev ekonomisinin "çok boyutlu" yoksulluğun eşiğine yakın 

olduğunun göstergesidir 

ÇÖYİ aşağıdaki iki emsal esas alınarak hesaplanır:  

- Yoksulluk katsayısı  

- Yoğunluk veya Kapsayıcılık (hacim) katsayısı  

1. Yoksulluk katsayısı (H) nüfusun toplam sayısında "çok boyutlu" yoksulların özel ağırlığını gösterir 

ve aşağıdaki gibi hesaplanır: (Rustamov V.A., 2008, 80 p.) 

                                                          n

q
H 

 

 q- "Çok boyutlu" yoksulların sayısı, kişi;  

 n-   nüfusun (tetkik edilen ev çiftliklerde yaşayanların) toplam sayısı, kişi.  

Yoksulluğun yoğunluğu (A) bileşenlerin agirligina orantılı olarak ortalama her yoksula düşen 
"mahrumiyetler" in göreceli seviyesini gösterir ve aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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 ici ci ev üzere bileşenlerin ağırlıklı toplamıdır;  

qi – i -ci ev sektörünün üyelerinin sayısıdır;  

10d   seçilmiş bileşenlerin sayısıdır. (Human Development Report 2013) 

 

2. Fiyatlandirma. 

Söz konusu metodolojiden kullanılarak ülke topraklarında 3200 ev ekonomisinde anketler yapılmıştır. 

Yapılan anketler sonuçlarından anlaşılıyor ki, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de 2013 yılında çok boyutlu 
faktörler temelinde yoksulluk endeksi 0.080 'e eşit olmuştur. Söz konusu gösterge üzere ülkemizde ve 

ekonomik bölgelerinde bulunan mevcut duruma dair yapılan sorgularında sonuclari aşağıdaki grafikten 

daha net görülebilir. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Görüldüğü gibi, bu gösterge üzere ülkemizde daha çok yoksul olan ekonomik bölgelere yukarı 

Karabağ , Şeki - Zagatala ve Gence Kazak ekonomik bölgelerini ait edilebilir . Bu bölgelerde yoksulluk 

seviyesinin yüksek olmasının temel nedenlerinden biri olarak Yukarı Karabağ nüfusun mülteci 
durumunda ülkenin çeşitli bölgelerinde yerleşimi , Şeki - Zagatala ve ekonomik bölgenin da 2 sene önce 

yaşanan depremin sonuçlarının tam aşılamadığı ve genelde dağlık bölgelerde yaşayan nüfus arasında 

işsizliğin yüksek olması ve olan iş yerlerinin ise çoğunun mevsimlik olması dolayısıyla ileri geldiğini 

söylemek olur .  Yeni iş yerlerinin az olması gibi faktörleri Gence Kazak ekonomik bölgesine de ait 

edilebilir . Belirtelim ki , bu ekonomik bölge üzere çok boyutlu faktörler temelinde yoksulluk endeksi 

ülke çapında genel göstergeden sırasıyla 5.3 ; 4.7 ve 4.4 oranında baraj fazladır. (F. Mikayılov 

2013.Səh.179) 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 
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Çok boyutlu yoksulluk endeksi belirleyen temel faktörler üzrədə Karşılaştırma gözden keçrəndə 

anlaşılıyor ki , bu Azerbaycan'da esasen" sağlığında" olan məhrumiyətlər hakimdir . Öyleki , "sağlığa" 

olan məhrumiyətlərin Endeksi 0.114 faize eşit olmuştur ki bu da belirtilen bu üç göstergenin 54.0 oranını 

teşkil etmiştir . Diğer iki göstəriciyə ait olan mahrumiyetler ise sırasıyla yaşam koşullarında göre 

mahrumiyetler 31.0 faize ve eğitime göre mahrumiyetler ise ülke nüfusunun 18.4 yüzdesine eşit olmuştur  

Görüldüğü gibi , ülkemizde çok boyutlu faktörler temelinde esas məhrumiyət halkı sağlamləğı 

göstergesi üzere şekillenmiştir . Nüfusun sağlığına göre yoksulluk seviyesinin ülkede ve ekonomik 

bölgelere göre paylaşımını aşağıdaki grafikten daha net kormek olur. 

Grafikten görüldüğü gibi , bu gösrərici üzere cumhuriyet ortalama göstergeden yüksek yoksulluk 

oranı olan ekonomik bölgeler sırasıyla 5.2 faiz - bend çok olmakla Gence - Qazax ekonomik bölgesi , 

yüzde 4 - bend çok olmakla Yukarı Karabağ ekonomik bölgesi, 3.1 faiz - bend çok olmakla Şeki- 
Zagatala ekonomik bölgesi, aynı zamanda 1.7 faiz - bend ve 1.2 faizbənd çok olmakla Merkezi Aran ve 

Guba-Haçmaz ekonomik bölgeleri aittir. 

 

Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

Belirtelim ki, bu gösterge üzere en ekonomik rayonlarla karşılaştırıldiğında en iyi durum 

Lenkaran-Astara ekonomik rayonundadır. Öyleki, burada sağlık üzere yoksulluk endeksi 0.015 'e eşittir 

veya burada olan nüfusun 1.5' sı sağlığa göre yoksulluktan eziyet çekiyorlar 

Tablo4.. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 
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Bu arada, kamu sağlığıni belirlemek için BM Kalkınma Programı'nın bu yöntemlerine göre 

aşağıda verilmiş qrafiklerdeki göstergelerden kullanarak belirlenmistir. Bu metodolojiye göre sağlığa göre 

yoxsulluğu belirleyen temel göstergeler aileler üzere olan çocuklarin ölümü endeksi ve nüfusun normal 

beslenme düzeyini belirleyen normal beslenemeyen endeksi. (F. Mikayılov 2013.Səh.179) 

Grafikten de görüldüğü gibi, ülke genelinde sağlıktan yoksun olma endeksini belirleyen  

katsayilarin özel agirliklarina göre dağılımı temelinde not edebiliriz ki, sağlıktan yoksun olma endeksinin 

oluşmasında asgari normalden az gidalananların payı 89, 0 faiz ve çocuk ölümü katsayısının payı ise 11.0  

oranında olmuştur. 

Yapılan anket sonuçlarına göre bu göstergeler üzere de ülke ve ülkenin ekonomik bölgeleri üzere 

uygun gösterge aşağıdaki grafikte daha geniş gösterilmiştir. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Grafikten görüldüğü gibi, bu gösterge üzere cumhuriyet ortalama göstergeden yüksek çocuk ölüm 

oranı olan ekonomik bölgeler sırasıyla 5.0 faiz-bend çok olmakla Guba-Haçmaz ekonomik bölgesidir. 

Sonraki yüksek göstergeye sahip ekonomik bölgeler ise 3.0 faiz-bend çok olmakla Şeki-Zagatala, aynı 

zamanda 1.4 faiz-bend çok olmakla Abşeron ekonomik ekonomik bölgeleri aittir. 

Belirtelim ki, bu gösterge ekonomik bolgelerle karsilastirdigimizda  en iyi durum Nahçıvan ve Lenkaran-

Astara ekonomik rayonundadır. Öyleki, burada çocuk ölümü katsayısı 0.0 'a eşit olmuştur. Qrafikdəndə 

görüldüğü gibi ülke ortalama gösterge ise 0.024 'e eşittir.Diğer faktör üzere, yani nüfusun normal 

beslenmeden mahrumolma katsayısı üzere göstergeler ise aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Tablo 6 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 
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Grafikten görüldüğü gibi, cumhuriyet ortalama göstergeden yüksek normal beslenmeden 

mahrumolma seviyesi olan ekonomik bölgeler sırasıyla 1.8, 1.6 ve 0.5 faiz-bend çok olmakla Gence-

Kazak, Yukarı Karabağ ve Merkezi Aran ekonomik bölgeleri.  

Belirtelim ki, bu gösterge ekonomik bolgelerle karsilastirdigimizda  en iyi durum Lenkaran-Astara 

ekonomik bolgesindedir. Öyleki, burada çocuklarin normal beslenmeden mahrumolma seviyesi 0.030 'e 

eşit olmuştur 

Tablo 7. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Metodolojidende  görünüdüyü gibi çok boyutlu yoksulluk endeksini belirleyen önemli faktörlerden 

biri de eğitim seviyesine göre məhrumolmadır . 

Grafikten görüldüğü gibi , bu gösterici üzere cumhuriyet ortalama göstergeden yüksek yoksulluk 

oranı olan ekonomik bölgeler sırasıyla 10.0 faiz - bend çok olmakla Merkezi Aran ekonomik bölgesi , 1.9 
faiz - bend çok olmakla Şeki - Zagatala ekonomik bölgesi , aynı zamanda 0.6 faiz-bend çok olmakla 

Gence Kazak ekonomik bölgeleri aittir . 

Belirtelim ki , bu gösterge üzere en ekonomik bolgelerle karsilastirdigimizda  en iyi durum 

Lenkaran - Astara ekonomik bolgesindedir . Öyleki , burada eğitim kurumu yoksulluk endeksi 0.005 'e 

eşittir veya burada bulunan okul yaşlı nüfusun 0.5 ' sı eğitime göre yoksulluktan eziyet çekiyorlar . 

Belirtelim ki , nüfusun eğitimden mahrum olma seviyesini belirlemek için BM Kalkınma 

Programı'nın bu yöntemlerinin göre temel göstergeler aile(evtəsərüfatları) üzere olan okul öncesi eğitim 

müəsissəsində eğitim almadan yoksunluk Endeksi ve okul çağındaki çocukların okuldan öte kalması 

seviyesini belirleyen okul çağındaki çocukların eğitimden mahrumolma endeksidir. 

Tablo 8. 

  
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

Görüldüğü gibi, ülke genelinde eğitimden mahrumolma endeksini belirleyen katsayilarin özel 

agirliklarina göre dağılımı temelinde not edebiliriz ki, eğitime göre mahrumolma endeksinin oluşmasında 

okul eğitimi olmayanların ağırlığı 76.0 oranında ve ev təsərüfatlarında okul çağındaki çocukların 

eğitimden mahrum olmanın payı ise 24.0 oranında olmuştur.  
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Yapılan anket sonuçlarına göre bu göstergeler üzere de ülke ve ülkenin ekonomik bölgeleri üzere 

uygun gösterge aşağıdaki grafikte daha geniş gösterilmiştir. 

Tablo 9. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

  Grafikten de görüldüğü gibi ister ülkemizde gerekse ekonomik bolgelerimizde nüfusun eğitime 

göre yoksulluk oranı göre okul öncesi eğitim kurumunda eğitim almadan mahrum olmuş çocukların 

sayina gore şekillenmiştir . Öyleki , okul öncesi eğitimden dışında kalmayabilirliye  göre yoksulluk genel 
eğitimle göre yoksulluğun tahminen 76,0 oranını teşkil etmiştir . Bu gösterici üzere cumhuriyet ortalama 

göstergeden yüksek yoksulluk oranı olan ekonomik bölgelere göre 5.6 oranında - bend çok olmakla 

Merkezi Aran ekonomik bölgesi , 3.5 faiz - bend çok olmakla Gence Kazak ekonomik bölgesi , aynı 

zamanda 2.8 ve 0.6 faiz - bend çok olmakla Şeki - Zagatala ve Yukarı Karabağ ekonomik bölgeleri aittir . 

Belirtelim ki , bu gösterge ekonomik bolgelerle karsilastirildiginda en iyi durum Lenkaran - Astara 

ekonomik bolgesindedir . Öyleki , burada okul öncesi eğitim üzere yoksulluk endeksi 0,009 'e eşittir veya 

burada bulunan məktəbqədər yaşlı nüfusun 0.5 ' sı eğitime göre yoksulluktan eziyet çekiyorlar . 

Tablo10

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Sonraki alt grup gösterici ise okul çağındaki çocukların eğitimden mahrum olması Endeksi ki , bu 

gösterge üzere de yapılan anketler temelinde mevcut durumu aşağıdaki gibi yorumlamak olur. 

Okul çağındaki çocukların eğitim almadan yoksunluk göstergesi üzere cumhuriyet ortalama 

göstergesinden yüksek yoksulluk oranı olan ekonomik bölgelere göre 3.4 oranında-bend çok olmakla 

Şeki-Zagatala ve 2.6 faiz-bend çok olmakla Merkezi Aran ekonomik bölgeleri aittir.  
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Belirtelim ki, bu gösterge ekonomik bolgelerle karsilastirdigimizda  en iyi durum ise Nahçıvan, 

Lenkaran-Astara ve Gence Kazak ekonomik bölgeleri. Öyleki, bu ekonomik bölgelerde uygun göstergeler 

0.0-a eşit olmuştur. 

Tablo 11 

 
 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

Grafikten de görüldüğü gibi , ülke genelinde yaşam koşullarında göre yoksunluk temiz içme suyu , 

merkezi kanalizasyon sisteminin olmaması ve yemek hazırlamak için " kirli " yakıttan kullanarak 

paragrafına göre şekillenmiştir . Söz konusu bu üç gösterge bu baraj üzere genel yoksun olmanın 80.0 

oranını teşkil etmiştir .  

Tablo 12. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

Kalan 20.0 oranında nüfus ise apartmanın tabanının olmamasından veya normal konut koşullarının 

olmamasından , ev arabaya sahip değil ve bisiklet , motosiklet , radyo alıcısı , buzdolabı , telefon , 

televizyon gibi teknik araçlardan maksimum birine sahip olma ve elektrik enerjisinin aralıklarla verilmesi 

veya gerekli mertebede verilmemesi dolayısıyla bu baraj üzere yoksul kabul edildi . 
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Söz konusu " yaşam koşulları " üzere mahrumolma endeksini belirleyen alt grup göstergeler ile ilgili 

ülkede ve ekonomik bölgelerinde olan isteklerini sonuçlarının değerlendirilmesi temelinde mevcut durum 

ayrı ayrı bölümler üzere gösteren daha geniş aşağıdaki grafik ve tahlillere  yansır . 

Metadolojidende görüldüğü gibi nüfusun yaşam koşullarını etkileyen faktörlerden biri de kesintisiz 

enerji garantisidir . Enerji teminatı mevcut durumu aşağıdaki resimden daha net görülebilir . 

Qrafik 12-den görüldüğü gibi ülke genelinde neredeyse kesintisiz enrji teminatı vardır. Yani, ülke 

nüfusunun 98,5 'sı sürekli elektirik enerjisi ile sağlanmıştır. Bu gösterge üzere daha çok mahrumiyet ülke 

çapında genel göstergesinden 3,2 oranında baraj çok olmakla Şeki-Zagatala, 2,2 faiz-bend çok olmakla 

Merkezi Aran ve 0,8 oranında baraj çok olmakla Yukarı Karabağ ekonomik bölgelerinde olmuştur. 

Nahcivan ve Lenkeran-Astara ekonomik bölgelerinde ise sürekli enerjik teminatı 100 faize eşit olmuştur. 

Tablo 13. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Görüldüğü gibi ülke genelinde neredeyse kesintisiz içme suyu teminatı yüksek düzeydedir. Yani, 

ülke nüfusunun 87,8 'sı sürekli içme suyu sağlanmıştır. Bu gösterge üzere daha çok mahrumiyet ülke 

çapında genel göstergesinden 2.44 oranında baraj çok olmakla Nahçivan de, yüzde 1.5-bend çok olmakla 

Merkezi Aran ekonomik bölgelerinde olmuştur. Guba-Haçmaz ve Abşeron ekonomik bölgelerinde ise 

kesintisiz su teminatı yaklaşık 96.0 faize eşit olmuştur. 

Tablo 14. 

 

Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 
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Görüldüğü gibi ülke genelinde hemen hemen normal kanalizasyon sistemi ile teminata göre 

ülkenin ekonomik bölgelerinde mahrumiyetler mevcuttur. Öyleki, yapılan anketler sonuçlarına göre kayıt 

da biliriz ki, ülkede ev təsərüfatlarının(ailelerin) 86.7 'sı normal kanalizasyon sisteminin imkanlarından 

kullanabilmiyor. Bu gösterge üzere daha çok mahrumiyet 35.7 oranında olmak üzere Şeki Zagatala 

ekonomik bölgesinde, aynı zamanda 29.1 faizle Nahçivan de, 21.0 oranında olmak üzere Merkezi Aran 

ekonomik bölgelerinde kaydedildi. Guba-Haçmaz ve Abşeron ekonomik bölgelerinde normal 

kanalizasyon sistemi ile teminat ise sırasıyla yaklaşık 96.0 oranında ve 98.0 faize eşit olmuştur. 

Tablo 15. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 

Görüldüğü gibi ülke genelinde neredeyse konut koşulları ile teminata göre ülke genelinde ve hem 

de ülkenin ekonomik bölgeleri üzere mahrumiyetler mevcuttur. Öyleki, yapılan anketler sonuçlarına göre 

kayıt da biliriz ki, ülkede ev təsərüfatlarının(ailelerin) 97.3 oranının normal konut koşulları imkanları 

vardır. Bu gösterge üzere daha çok mahrumiyet 12.1 oranında olmak üzere Şeki-Zagatala, aynı zamanda 

3.2 faizle Yukarı Karabağ ekonomik bölgelerinde daha yüksektir. Lenkaran-Astara ve Guba-Haçmaz 

ekonomik bölgelerinde normal konut tabanı ile teminat ise sırasıyla yaklaşık 99,0 faize eşit olmuştur. 

Tablo 16. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

Görüldüğü gibi, ülke genelinde ve hem de ülkenin ekonomik bölgeleri üzere yemek hazırlamak 

için "kirli" yakıtlar kullanılıyor. Böyle araçlarlarin kullanimi bolgelerde yaygındır. Öyleki, yapılan 

anketler sonuçlarına göre kayıt da biliriz ki, ülkede ev təsərüfatlarının(ailelerin) 4.0 çorba hazırlamak için 
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"kirli" yakıttan kullanıyor. Şeki-Zagatala ekonomik raonun da13.1 faiz, aynı zamanda Marazı Aran 

ekonomik bölgesinde 6.4 faiz ve Yukarı Karabağ ekonomik bölgesinde 5.3 oranında nüfus çorba 

hazırlamak için "kirli" yakıttan kullanıliyor. Böyle araçlardan daha az kullanan ekonomik bölgelere ise 

Abşeron ve Guba-Haçmaz ekonomik bölgelerini ait edilebilir. 

Tablo 17. 

 
Kaynak: Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları 

 
Görüldüğü gibi ülke genelinde hemen hemen önceki bölümlerde olduğu gibi "ev arabaya sahip 

değil ve bisiklet, motosiklet, radyo alıcısı, buzdolabı, telefon, televizyon gibi teknik araçlardan 

maksimum birine sahiptir" bendi üzrədə ülkede ve bölgelerinde azda olsa mahrumiyetler vardır. Yani, 

ülke nüfusunun 3.5 'sı bu baraj üzere mahrumiyyetleri mevcuttur. Bu gösterge üzere daha çok 

mahrumiyet ülke çapında genel göstergesinden 8.6 oranında baraj çok olmakla Merkezi Aran ve 7.7 faiz-

bend çok olmakla Şeki-Zagatala ekonomik bölgelerinde olmuştur. Nahcıvan ve Lenkeran-Astara 

ekonomik bölgelerinde kaydedilen bend üzere mahrumiyyetler kayda alınmamıştır. 

Kaynak. 

Makale internet kaynakları, çeşitli yazarlar bilimsel eserlerine atıfta bulunmuş, aynı zamanda 

Ekonomi ve sanayi bakanlığının Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 

anket sonuçlarından kullanılmıştır. Belirtelim ki, yazarlar bu araştırma grubunun katılımcısı olmuştur. 
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Özet 

 Yaşam boyu öğrenme farklı kaynaklarda hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, sınırsız 
öğrenme, yetişkin eğitimi ya da halk eğitimi gibi çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, 

zamanla günümüz bireylerinin kazanması gereken en önemli becerilerden biri durumuna gelmiştir. 

Kavramın bu derece önem kazanmasının nedeni değişimdir. Günümüzde değişim, bireyleri ve işletmeleri 

sürekli gelişmeye, öğrenmeye zorunlu kılan en önemli unsur haline gelmiştir. Değişim karşısında ayakta 

kalabilmek ve değişimin neden olduğu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için yaşam boyu öğrenmeyi 

başarının anahtarı olarak görmek gerekmektedir. Bu çalışmada, globalleşme ve bilgi yönetimi süreciyle 

değişen işgücü piyasalarının yapısı dikkate alınarak, yaşam boyu öğrenme ve işgücünün istihdam 

edilebilirliliği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, İstihdam, Bilgi Toplumu  

Alan Kodu: F2 

 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Abstract 

Life-long learning is discussed as continuous learning, unlimited learning, adult education or 

public education in different sources and in various ways. Lifelong learning has eventually become one of 

the most important skills that individuals should gain. The reason why this concept gained so much 

importance is “change”. In today, ‘change’ has become the most important factor for individuals and 

businesses that compels to constantly evolving and learning. It is a must to see lifelong learning as the 

key to success standing up to change and not to face the problems cased by change. In this study, lifelong 

learning and workforce employability has been discussed by considering globalization and the structure 

of the labor markets that are changing by the process of knowledge management. (Science Area Code: 

F2) 

Keywords: Life-long learning, employment, information society 

1. Giriş 

Günümüzde istihdam etme zorunluluğu çeşitli yasal düzenlemelerle ve esnek çalışma ilişkilerinin 

geliştirilmesiyle istihdam edilebilirliğe dönüşmüştür. Yani işgücü piyasasına dahil olma ve orada kalma 

sorumluluğu sistemce bireye yüklenmiştir. Kişi, istihdam edilebilirliği ancak düzenli olarak kendini 

geliştirmekle yakalayabilecektir. Öğrenim, kişinin okula başlamasıyla başlayıp yükseköğrenimini 

bitirmesiyle sonuçlanan bir süreç olmaktan çıkıp; sürekliliğin sağlandığı ve beşikten mezara kadar uzanan 

uzun bir süreye yayılan bir hayat felsefesi haline dönüşmektedir. İşgücüne ve işletmelere katma değeri 
katan temel faktör bilgidir. Bilgi gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olanlar arasında emeğin işgücü 

piyasasına dahil olmasına, istihdamının süreklilik kazanmasına, formel ya da enformel sektörde yer 

almasına ve ücretinin belirlenmesine etki eden en önemli etkendir. İşgücü piyasasının çekirdek ya da 

çevre olarak kategorize edilmesinin yanı sıra işgücünün iş güvencesini belirleyen ya da işgücünü 

güvencesizleştiren temel değerdir.  

Bu çalışmanın ilk iki bölümünde öncelikli olarak yaşam boyu öğrenme kavramı ve önemi 

incelenecek,  son bölümde ise eleştirel bakış açısıyla yaşam boyu öğrenme ve istihdam ilişkisine 

değinilecektir. 

mailto:gmakpinar@yahoo.com.tr
mailto:naciye.tok@adu.edu.tr
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2. Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı 

2.1. Tanımı 

Günümüz teknoloji ve bilgi çağında bireylerin var olabilmesi ve yaşam koşullarını 
iyileştirebilmesi için sahip olmaları gereken en önemli becerilerden biri de yaşam boyu öğrenmedir. 

Yetişkin eğitimi ve sürekli eğitim gibi kavramlarla eş anlamda kullanılan yaşam boyu öğrenme, Candy 

tarafından kişilerin yaşamları boyunca kazandıkları bilgileri, değerleri, becerileri ve anlayışları artıran ve 

güçlendiren, bunları gerçek yaşamda uygulayabilmeyi sağlayan destekleyici bir süreç olarak 

tanımlanmıştır (Polat&Odabaş, 2008). 

Bir diğer tanımda yaşam boyu öğrenme; kişisel, sosyal ve/veya istihdam bağlantılı bir perspektif 

içerisinde, bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacına yönelik, hayat boyunca gerçekleştirilen 

bütün öğrenme faaliyetleri olarak ifade edilmiştir (European Comission, 2001).  

Bir başka kaynakta ise yaşam boyu öğrenme aşağıdaki gibi birçok farklı şekilde ele 

alınmıştır(Ersoy, 2009:3-7).  

 Yaşam boyu öğrenme; resmi bir özellik taşısın ya da taşımasın iş ile ilgili, bireysel ya da 

toplumsal açıdan bilgi ve beceri geliştirme amaçlı yaşam boyunca gerçekleştirilen öğrenme faaliyetlerinin 
tümü olarak bilinmektedir. 

 Yaşam boyu öğrenme süreci, okul öncesinde başlayıp, emeklilik sonrasını kapsayan; kısaca 

yaşam boyu devam eden bir serüvendir. 

 Yaşam boyu öğrenme akademik, mesleki ve dinlenme ya da eğlence temelli bilgi ve beceri 

geliştirme amaçlı etkinliklerdir. 

 Her tür eğitim ve öğretimi kapsayan geniş bir kavramdır. 

 Yaşam boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil 

olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını 

genişletmedir. 

 Yaşam boyu öğrenme, öğrenmenin yalnızca okulla sınırlı kalmaması ve hayatın her alanında 

öğrenmeyi temel almadır. 

 Yaşam boyu öğrenme kavramının farklı tanımları bulunsa da bu tanımların aşağıda belirtildiği 

gibi bazı ortak noktaları bulunmaktadır (Ersoy, 2009:13). 

 Öğrenmenin okul öncesi dönemden başlayarak emeklilik sonrasına kadar uzanması,  

 Resmi ve gayrı resmi eğitim sürecini kapsaması, 

 Geleceğin bilgi toplumu için bir zorunluluk olması, 

 Toplumsal değişikliklere ayak uydurabilmek amacıyla gereksinim duyulması, 

 Yaşı, cinsiyeti ve pozisyonu ne olursa olsun; herkesin evrensel öğrenme fırsatlarından 

yararlandırılması, 

 Eğitim-öğretim kurumlarının dışındaki öğrenmenin öneminin yaygın biçimde kabul edilmesi, 

 Bilgiyi bulma, bulunan bilgiyi geliştirme, bağımsız ve aktif olarak kullanabilme becerisinin 
kazanılması, 

 Kişinin; bağımsız, kendi kendine öğrenmeye motive edilmesi, 

 Sınırsız öğrenmenin sağlanması ya da ömür boyunca bilgi edinilmesi, olarak özetlenebilir. 

 

Aşağıda yer alan şekilde yaşam boyu öğrenme döngüsü şema haline gösterilmektedir: 
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Şekil 2. Yaşam Boyu Öğrenme Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kaynak: Akkoyunlu, 2010:13 

 

Şekilden de anlaşılacağı üzere yaşam boyu öğrenme bir gereksinimdir ve bu gereksiniminden 

hareketle bireylerin her alandaki bilgilerini yenilemesi ve geliştirmesi zorunluluktur.  

2.2. Önemi 

Dünyadaki gelişmelerle birlikte istihdam sorunuyla ilgili olarak birçok değişim ortaya çıkmaktadır. 

İşgücü piyasasında yaşanan istikrarsızlık, ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü hareketliliğinin 

yoğunlaşması ve hepsinden önemlisi yeni bilgisayar teknolojilerinin körüklediği teknolojik devrimin 

meydana getirdiği gelişme ve değişmelerden faydalanmak ve bunların ortaya çıkardığı sorunlarla baş 

edebilmek için yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında önem 

kazanmıştır.  

Değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin 
arttığı; küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, kişiler, kurumlar ve ülkeler için fırsatların ve risklerin 

arttığı bir dönemde; Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla 

gerçekleştirmek istediği dönüşümlerin şüphesiz özellikle bilgi düzeyi açısından gelişmiş ülkeleri 

yakalamasıyla sahip olabileceği aşikardır. Halen gelişmekte ülke özelliği sergileyen Türkiye’nin gelişmiş 

ülkelerle rekabet edebilir düzeyde bilgi seviyesine sahip olması ise her şeyden önce yaşam boyu öğrenme 

süreciyle gerçekleştirilebilecektir. 

Yaşam boyu öğrenme, Avrupa Birliği’ne üyelik için uyum sürecini tamamlayabilmek için de 

elzemdir. 2007- 2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, “istikrar içinde büyüyen, 

gelirini daha adil paylayaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen..” bir 

Türkiye hedeflemektedir. 

Yaşam boyu öğrenme; bilgi toplumuna uyum, rekabet gücünün arttırılması, iş gücünün serbest 
dolaşımı, istihdamın arttırılması açısından önemlidir.  

 Bilgi Toplumuna Uyum: Bilginin en büyük sermaye ve bilgili olmanın da en büyük güç 

olarak kabul edildiği bilgi çağının temel özelliği, sürekli ve hızla artan değişimdir. Değişime paralel 

olarak bilgi de çok hızlı bir şekilde artmakta, mevcut bilgi ise aynı hızla güncelliğini kaybetmektedir. Bu 

gelişmeler aynı zamanda insanlık için toplumsal ve bireysel refaha erişebilme adına yeni fırsatlar 

sunmaktadır. Fırsatları değerlendirebilmek ise yeni bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu 

durum, yaşam boyunca öğrenme için bir mecburiyet oluşturmaktadır (DPT, 2008). 

 Rekabet Gücünün Arttırılması: Hayat boyu öğrenme kavramının temelinde yatan 

anlayış; değişimin bir olgu olarak kabul edilmesi olup, değişime ayak uydurabilecek bir işgücü piyasası 

oluşturmaktır. Bununla beraber, yeni değişimlerin gündeme getireceği yeni iş ve beceri ihtiyaçlarına da 

cevap verebilecek, geleceğe dönük yatırımları olan insan kaynakları ortamının da oluşturulmasını 

kapsamaktadır. Günümüzde bilgi çağının gerekliliklerini yerine getiren en nitelikli organizasyonların, en 

 

Mevcut bilginin yenilenmesi 

gereksinimi 

Mevcut becerilerin 

geliştirilmesi gereksinimi 

 

Yaşam boyu öğrenme 

gereksinimi 
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nitelikli çalışanlara sahip olan organizasyonlar oldukları gözlemlenmektedir. Örneğin ünlü yazılım şirketi 

Microsoft’un sahibi Bill Gates için başarılı bir hafta, rakip firmaların en nitelikli uzman ya da 

yöneticilerini transfer ettiği haftadır. Dolayısıyla, bilgi çağında yönetimler, gerçek rekabetin insan 

kaynağı rekabetinde olduğunu bilmekte; nitelikli insan kaynağına erişme konusunda yenilikçi ve etkin 

olan organizasyonlar ciddi anlamda başarı elde etmektedirler(Christian, 1997:21). 

 İnsan gücünün serbest dolaşımı: Avrupa entegrasyonunun köşe taşlarından birisi olan 

kişilerin serbest dolaşımı üye devlet vatandaşlarının diğer üye ülkelere herhangi bir sınırlama ve 

yasaklama ile karşılaşmaksızın serbestçe girmesi, dolaşması, ikamet etmesi, işe başvurması veya 

mesleğini icra edebilmesi; gittikleri ülkelerde bu ülkelerin vatandaşları ile eşit şartlarda sosyal haklardan 

yararlanması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile Avrupa Birliği vatandaşlarının herhangi bir başka 

üye devlette iş arama ve istihdam edilme haklarının olması (İKV), iş gücünün serbest dolaşımı olarak 
ifade edilmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli ayağını bireylerin gelişen teknolojilere, değişen 

dünya konjonktürüne ayak uydurmalarını sağlamak oluşturduğuna göre; bu durum kişilerin işgücü 

piyasasında rekabet edebilirliklerini destekleyerek, farklı ülkelerde de istihdam edilebilirliklerini 

destekleyecektir. 

 İstihdamın Arttırılması: Ulusal ve uluslar arası stratejik birlik ve katılımlarla kurumsal 

değişimin baş döndürücü bir hız kazandığı günümüzde öğrenme çok kritik bir öneme sahip duruma 

gelmiştir. Yeni ekonomik düzenin bilgi üzerine inşa ediliyor olması ise kendi gerçekliklerini nasıl yaratıp 

değiştireceğini bilen çalışanlar için bir avantaj haline gelmiştir (Keys,1995:5). Bilindiği üzere 

küreselleşme ile birlikte, bilgi ekonomisi, ulusal ekonomiler arası rekabet, işsizlik, bireysel istihdam ve 

bilgi toplumundan dışlanma gibi sorunlarla başa çıkabilmek için yaşam boyu öğrenmenin önemini göz 

ardı edilemeyecek bir noktaya taşımıştır. Yaşam boyu öğrenme ile mesleki yeterliliklerin arttırılması, 
bireylerin sahip oldukları mesleklerden başka alanlarda da bilgi sahibi olmaları, kişisel gelişimin 

arttırılması gibi etmenler bireylerin işgücü piyasasından dışlanmasını önlemenin yanında daha kolay 

istihdam edilebilmelerinin yolunu açmaktadır. 

Kahlert yaşam boyu öğrenme üzerine yaptığı çalışmasında yaşam boyu öğrenme kavramının 

önemine şu şekilde yer vermektedir (Akkoyunlu, 2010:21-28): 

 

 İş yaşamına, aile yaşamına, kişisel ve toplumsal gelişime sağladığı katkılarından dolayı 

öğrenmeye önem verilmelidir. 

 Öğrenmenin, mutlaka zahmete değen ve değerli bir yanı vardır. 

 Öğrenme sadece mesleki beceriler ya da nitelikler elde etme üzerine gerçekleştiği için iş, 

öğrenme için en önemli nedendir. 

 Öğrenme, yaşamda hedeflenen amaçlara ulaşmada ya da hızla değişen çağa ayak uydurabilmede 

yardımcı olmaktadır. 

 Yapısal öğrenmenin, beklenti ve gereksinimlerin karşılanmasına ya da kişisel gelişime katkısı 

olmamakta, hatta esnek olmayan, katı ve stresli bir öğrenme sürecine neden olmaktadır. 

 Resmi ve gayri resmi öğrenme biçimleri önemlidir, fakat halk okulda ya da kitaplardan öğrenme 

yerine; diğer insanlardan, bir rehber ya da danışmandan bilgi elde etme yoluyla öğrenmeyi tercih 

etmektedir. 

 Yaşadığımız çağ bilgi çağı, yaşadığımız toplum da bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bu 

nedenle bilgi kolay ulaşılabilir ve kolay tüketilebilir bir olgu haline gelmiştir. Bilginin kolay ulaşılabilir 

olması güncelliğini çok çabuk yitirmesi sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle bireylerin okulda 

öğrendikleri bilgilerle ömür boyu yetinmeleri olanaksız hale gelmiştir. Öğrenmeyi okul dışına 
taşıyamayan bireyler, birçok alanda yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada yaşam boyu öğrenme 

kavramının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

3. İstihdam Edilebilirlik Kavramı 

3.1. Tanım 

İşgücü piyasasının değişen yapısı yeni çalışma şekilleri, yeni çalışma koşulları, iş mevzuatındaki 

değişiklikler neticesinde istihdam edilebilirlik gibi yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bireyin istihdama 

girmesini ve çalışma yaşamı boyunca istihdamda kalmasını, başka bir değişle iş güvencesi sağlayacak 

bilgi, beceri ve yeteneklerdeki gelişimini(Treasury, 1997:1) ifade eden istihdam edilebilirlik; bireyin, bir 

iş bulabilecek; işini koruyabilecek, geliştirebilecek ve değişim halinde uyum sağlayabilecek; değiştirmek 

isterse veya işten çıkarılmışsa, bir diğer iş bulabilecek; yaşam süresinin çeşitli evrelerinde aktif nüfusu 
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engelle karşılaşmaksızın terk edecek ve yeniden katılacak durumda olduğunda, çalışabilir olması (Erdut, 

2002:81)  şeklinde de tanımlanabilmektedir.  

Bir başka ifadeyle ise istihdam edilebilirlik; bireylerin seçtikleri mesleklerde; kendi güvenlik ve 

başarıları başta olmak üzere işgücü piyasası, toplum ve ekonominin de yararını gözetecek şekilde olası 

bilgi, beceri ve kişisel özelliklere sahip olmalarıyla kazandıkları istihdam yeteneğidir (Yorke, 2004:21). 

Emeğin üretimde kullanılması, bir gelir elde etmek için çalışması ya da çalıştırılabilmesini 

zorlaştırıp, engelleyebilecek her türlü duruma karşı, kişisel bilgi ve becerilerine yönelik gerekli 

muktedirliğe sahip olması da istihdam edilebilirlik olarak ifade edilebilir. 

Birey açısından istihdam edilebilirlik; işgücü piyasasının beklentileri dahilinde kişilerin sahip 

oldukları bilgi, beceri ve eğitimleri sürekli olarak geliştirmeleridir. İşveren açısından istihdam edilebilirlik 

ise; değişen teknoloji, çalışma koşulları karşısında işgücünün kendisini yenileyerek ve / ve ya geliştirerek 
sistemin beklediği bireyler haline dönüşebilmeleridir.  

İstihdam edilebilirlik yaklaşımı işgücünün belirli becerilere sahip olması ve bu becerileri 

geliştirmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Yapılan farklı araştırmalarla, bu becerilerin neler 

olması gerektiği ya da hangi şekillerde sınıflandırılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teoride 

ve uygulamada istihdam edilebilirlik yaklaşımına yönelik olarak farklı becerilerin gerekliliği ortaya 

atılmıştır. Örneğin aralarında Shell, Nokia, AstraZeneca, BP, Siemens gibi İngiliz menşeli farklı birkaç 

şirket çalışanlardan bekledikleri istihdam edilebilirlik yeteneklerini iletişim, sorun çözme, insiyatif 

kullanma, kendi kendine motive etme, stres altında çalışma, takım çalışması, öğrenme ve adapte olabilme, 

aritmetik kullanma, çeşitlilik ve farklılıklara değer verme, görüşme becerileri gibi farklı şekillerde 

kategorize etmişlerdir. Microsoft, BBC, NACE gibi şirketler baz alınarak yapılan araştırma ise 

işverenlerin talep ettikleri becerileri mutlaka olması gerekenler ve olması gerekenler olarak ayırmışlardır. 
Sözel ve yazınsal iletişim, takım çalışması, ticaret bilinci, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme, 

planlama ve organizasyon, değişen durum ve koşullara en iyi şekilde adapte olabilmek için esneklik, 

zaman yönetimi, bir şeyi ortaya çıkarırken en iyi yolu bulabilme gibi yetenekler bu şirketlerin 

çalışanlardan beklediği olmazsa olmaz yeteneklerdir. Aritmetik yeteneği, bilgisayar becerileri, kişisel 

bilinç, stres yönetimi, dürüstlük, bağımsızlık, karar verebilme, yaratıcılık, planları hayata geçirebilme ve 

yaşam boyu öğrenme gibi yetenekler ise şirketlerin çalışanlarda olmasını beklediği beceriler arasında yer 

almaktadır (Woodcock, 2010).  

Bir diğer çalışmada (Pool ve Sewell, 2007:281) bireylerin istihdam edilebilirlik seviyesine 

ulaşabilmelerini ortaya koyan Şekil 2’deki modeli oluşturmuşlardır 

Şekil 2. İstihdam Edilebilirlik Becerileri Modeli 

 

   Kaynak : Pool ve Sewell, 2007: 280. 
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Modelde bireylerin kariyer, tecrübe, mezuniyet alanı, sosyal yetenekler ve duygusal zekaları 

doğrultusunda bir sentez oluşturarak öz yeterlilik, öz güven ve öz saygıyı kazandıktan sonra istihdam 

edilebilirlik aşamasına gelecekleri vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım yaşam boyu öğrenme ile istihdam 

edilme arasında bir bağ kurulmasını sağlamaktadır.  

Önemi 

Eğitim düzeyi, cinsiyeti, ırkı, kişisel ve sosyal ilişkileri, engellilik durumu ne olursa olsun her 

birey hayatının bir döneminde işsiz kalma ve yeniden istihdam edilememe riskiyle karşı karşıyadır. Bilgi 

ekonomisinin hakim olduğu günümüzde bireyin işgücü piyasasında dezavantajlı konuma düşmemesi 

onun istihdam edilebilmesine yönelik gerekli beklentileri karşılaması ile doğru orantılıdır. 

Bilindiği üzere teknolojik gelişmeler, üretim yapısındaki değişimler, rekabetin uluslar arası boyuta 
ulaşması işletmelerin yaşam sürelerini olumsuz yönde etkileyen faktörler olmaktadır. İşletmelerin, 

rekabeti yakalayabilmelerinin ötesinde, katma değer yaratarak yüksek verim ve karlılıkla yaşamlarını 

sürdürebilmeleri, değişimleri yakalayarak buna hızlı bir şekilde cevap verecek esnek işgücünü istihdam 

etmeleri ile mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle işletmeler sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerini 

dönemin beklentileri doğrultusunda güncelleyebilen yani esnek olarak ifade edilen işgücü arayışı içine 

girmektedirler.  

Teknolojik gelişmeler ve küresel ekonomilerle birlikte her an herkesin işini kaybedebileceği ya da 

enformel sektöre atılabileceği güvencesiz bir işgücü piyasası oluşmuştur. İstihdamın güvencesizleşmesi 

neticesinde yaşam boyu istihdam garantisinin ortadan kalkması yaşam boyu öğrenme ve istihdam 

edilebilirlik gibi yeni değerlere önem kazandırmıştır. Çünkü çalışanların eğitimleri ve geliştirilmesine 

yönelik stratejiler, iş güvencesi uygulamaları ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bireyler sahip oldukları 
mesleklerinde işsiz kaldıklarında, ya da çok fazla iş değiştirme durumuyla karşı karşıya kaldıklarında 

sahip oldukları bilgi ve yeteneklere ek yeni bilgi ve beceri kazanma yoluna giderek; yeniden iş arama 

yoluna gidebileceklerdir. Böylelikle bireyler iş arama konusunda sahip oldukları güveni de 

koruyabileceklerdir. 

İstihdam edilebilirlik gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler ile formel ve enformel sektör için de 

önemli ayrımları beraberinde getirmektedir. İşverenlerin beklentilerini karşılayamayan işgücü enformel 

sektöre atılarak hem istihdam edilme özelliğini hem de rekabet edebilme yetisini daha en baştan 

kaybetmektedir. Şöyle ki; zaten sektörde yer alan çalışanlar kariyer platosu yaşamamak, kariyerinde iniş 

aşamasına geçmemek ya da işini kaybetmemek adına sahip oldukları yeteneklere ek düzenli gelişim 

göstermek zorundadırlar. İş yerinde eğitim almak, sertifika programlarına katılmak, güncel gelişmeleri 

takip etmek gibi farklı şekillerle bu gerekliliği karşılamaktadırlar. Ancak sahip oldukları bilgi ve beceriler 

sektörle uyumsuz olduğu için çalışmayan ya da enformel sektör içinde yer alan; iş güvencesiyle hiç 
çalışmamış ya da çalışma potansiyeli olmayan işgücü sorun tespiti yapıp bu konuda açıkları kapatmadıkça 

istihdam edilebilirlik kazanmayacaklardır. Özellikle bu nedenden ötürü ilk aşamada bireylerin işgücü 

piyasasına güvence kapsamında dâhil olmaları, sistemde uzun süre kalmaları ve sistemden çıktıklarında 

sisteme yeniden geri dönebilmeleri açısından yaşam boyu öğrenme temeliyle gerekli bilgi, beceri ve 

eğilimleri kazanabilmeleri istihdam edilebilirlik döngüsünün etkinliğini oluşturacaktır. 

4. Yaşam Boyu Öğrenme Ve İstihdam İlişkisi 

Üretimde verimin düşük olduğu, henüz bir işbölümünün yapılmadığı, üretim faktörlerinin sınırlı 

olduğu, tüketim için üretim yapıldığından mal değişiminin sınırlı kaldığı, siyasal ve ekonomik gücün 

toprak sahiplerinin elinde olduğu feodal yapıya dayanan tarım toplumumdan (Fidan, 2003), endüstri 

toplumuna geçişin olduğu 18. yüzyılın ikinci yarısı insanlık tarihinin yaşadığı en büyük değişimdir. 

Kimi toplum bilimcilere göre 1712 yılında keşfedilen buhar makinesi, kimine göre de 1831’de 

kullanılmaya başlanan elektrik bu devri başlatmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran 

Digital Devrime kadar; elektrik ve buharın sağladığı ucuz enerjiyle tarım toplumuna oranla daha az 
insan gücüne ihtiyaç duyulan bir dönem yaşanmıştır (Barutçugil, 2002:20-21). 1970’ten sonra, 

Microsoftlar ve bilgisayarlar öncülüğünde 2. Sanayi İnkilabı başlamıştır. Atomun keşfi, sibernetik ilmin 

gelişmesi bu inkilabın öncülüğünü yapmıştır. Avrupa yerine ABD ve Japonya gibi ülkeler beyin 

teknolojisi ile sanayi mamüllerin dizayn, kalite, standart, ve hatta kritik malzeme üretimini, marka, 

pazarlama ve reklam tekelini elinde tutarak, sanayileşmeye başlayan 3. dünya ülkelerini devreye 

sokmuş ve üretecekleri mamülün hamallık ve çevre kirlenmesi kısmını bu ülkelere yükleyerek, onların 

ucuz işgücünden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Bu süreç sonunda bilgi toplumuna geçişi hazırlayan 
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bilgi sanayii büyük bir hızla gelişirken, klasik imalat sanayi çökmeye başlamış ve imalat sektöründe 

gelişmiş ülkelerde büyük bir işsizlik başlamıştır (Zaim,1997:27). 

Tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde meslek ve becerilerdeki paradigma 

değişimi şu şekilde özetlenebilir (Biçerli, 2012): 

 1712 Buhar Makinesinin icadından önceki döneme denk gelen Tarım Toplumu’nda meslekler 

(ziraat, sanatlar) çıraklıkla babadan oğla geçmektedir. Değişim hızı düşük, mesleki eğitim gereksiz, 

gereken beceriler basittir. 

 1712-1948 yılları arasına denk gelen Sanayi Toplumu’nda işçi sınıfı doğmuş ve çok sayıda 

meslek türemiştir. Çıraklık yetersiz kalmış ve uzmanlaşma başlayınca örgün meslek eğitimi 

yaygınlaşmıştır. Değişim hızı orta, mesleki eğitim kısa – orta süreli, gereken beceriler mekaniktir. 

 1948’ den günümüze süren Bilgi Toplumu’nda ise, hızlandırılmış büyüme, artan karmaşıklık, 
hızla değerini kaybetme trendi, çağdaş bilginin özellikleri arasındadır. Özellikle ABD gibi gelişmiş 

ülkelerde lise mezunu olmayanların yapabileceği işler neredeyse ortadan kalkmıştır. İstihdamın %30 ‘nu 

lise mezunları, % 21’ni üniversite mezunları, %11’ni lisansüstü eğitim alanlar oluşturmaktadır. %11 gibi 

düşük bir oran lise eğitimini tamamlayamamış işçilerden oluşmaktadır. Yoksulluk refah farkını yaratan 

faktör bilgidir. 

Bilindiği üzere Fordist üretim sisteminden Post-Fordizme dönüşüm işgücü piyasalarında önemli 

birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Sanayi toplumundaki iş bölümü ve ihtisaslaşmaya dayanan, her 

işçinin bir işten sorumlu olması anlayışı, yerini aynı işçinin birden fazla işten sorumlu olma anlayışına 

terk etmiştir. Aynı şekilde, aynı işlerde çalışanlara belirli kıstaslara göre ödenen eşit ücret anlayışı, kişisel 

beceri ve başarıya dayalı olarak belirlenen ücret anlayışı ile yer değiştirmiştir (Bedir,2002). Diğer bir 

deyişle esneklik uygulamaları ile ücretlerin olumsuz etkilendiği yeni bir dönem başlamış ve bu dönemde 
kişisel vasıf, performans gibi kriterler ücretin belirlenmesini etkileyen faktörler haline gelmişlerdir. Hatta 

işçinin yeterliliğini baz alarak işin niteliğini ve niceliğini arttırmak; ekseriyetle üretim, yönetim ve satış 

kademelerinde çalışmakla birlikte önemli sorumluluklar üstlenen çalışanlara prim, temerrüt ikramiyesi 

(kardan pay alma), ikramiye gibi çeşitli şekillerde ücret eklerinin ödenmesi İş Kanunu ile yasal hale 

getirilmiştir. Bireylerin ekonomik seviyelerini yükseltmelerinin yanı sıra onu koruyabilmeleri ancak 

istihdam edilebilme niteliği kazanmalarına ve hatta bu nitelikleri sürekli olarak geliştirerek yenilemelerine 

bağlıdır. 1970’lerde sanayileşmiş ülkelerde başlayan endüstri yoğunluğunun azaltılması süreci, bu 

ülkelerde hizmet sektörünün büyümesine ve uluslar arası finans faaliyetlerinin artmasına neden olurken, 

bazı temel üretim faaliyetlerinin ise gelişmekte olan ülkelere kaydırılmasına yol açmıştır. Tasarım, proje, 

teknik araştırma ve geliştirme aşamalarında nitelikli ve yüksek ücretli işgücünün gelişmiş ülkelerde 

istihdamına devam edilmiştir. Üretimin sıradan aşamaları ise azgelişmiş ülkelere transfer edilmiş ve hala 
transferine devam edilmektedir. Bu yapılanma, işgücü piyasasında bölümlenmenin temel nedenini 

oluşturmaktadır (Ataman, 1999:7). 

Bilgi ağırlıklı ekonomiler ve sürekli kendisini yenileyen teknoloji ile birlikte nitelikli işgücü 

ihtiyacı artmış, niteliksiz işgücünün istihdamı azalarak, taşeron işlere kaymıştır. Tam süreli ve belirsiz 

süreli iş akitlerine alternatif olarak belirli süreli ve kısmi süreli iş akitleri esnek çalışma modeliyle iş 

kanununda yerini almıştır. 

Esnek işgücü piyasaları tartışmaları işletme bazında kullanılan çekirdek işgücü ve ihtiyaç 

duyulduğunda istihdam edilen çevre işgücü kavramlarını beraberinde getirmiş ve bu süreç ikili işgücü 

piyasasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Firmalar tarafından talep edilecek çekirdek işgücü yeni 

teknolojilerin ve üretim tekniklerinin öngördüğü yeteneklere sahip olacak ve sürekli çalışmak üzere 

istihdam edilecektir. Diğer taraftan bu işgücü grubu dışında kalanlar ise firmanın pazardaki rekabet 

gücüne göre atipik istihdam ilişkileri çerçevesinde değerlendirileceklerdir (Yalınpala, 2002:280). 

Eğitim ile iktisadi kalkınma arasında sıkı bir ilişki olduğu tartışılmaz bir gerçektedir. Ancak 

unutulmaması gereken alınan eğitimin düzeyi ve türlerine göre istihdam- eğitim ilişkisinin oranının 

değiştiğidir. Yatırım yönü ağır basan teknik öğretimle, tüketim yönü ağır basan beşeri ve sosyal bilimlere 

yönelik öğretimin kalkınma üzerindeki etkileri farklıdır. Bir ülkedeki sermayenin rasyonel olarak 

kullanılabilmesi, o ülkedeki eğitim ve yetiştirimin niteliği ve düzeyine bağlıdır. İşgücünün eğitim 

düzeyine yönelik veriler eğitimin kalitesi, niteliği ve içeriğine yönelik bilgileri verememekle birlikte 

sadece diplomalı durumunu göstermektedir. Eğitim kurumları arasındaki büyük nitelik farklılıkları, 

ülkemizde verilen eğitimin kalitesini etkilemektedir. Ülkemizde işgücü piyasasına ait son 10 yıllık veriler 

incelendiğinde 2004-2012 yıllarını kapsayan dönemde TÜİK verilerine göre Yükseköğretim mezunu 

işgücünün sayısı 2.524.000’den 5.388.000’e çıkmış olmasına rağmen ilgili yıllar arasında işgücüne 
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katılım oranında önemli bir değişiklik olmamış ve 10 yıllık süre sonunda bu oran %78’den %80.1 

seviyesine yükselmiştir. Aynı döneme tekabül eden sürede ise işsizlik oranı sadece %12.2’den %10.5 

seviyesine gerileyebilmiştir. Yenilikçi teknoloji ile birlikte ekonomilerde katma değer farkını yaratan 

bilgiyle donanan kişilerin daha kolay istihdam edilmeleri beklenmesine rağmen çevre ve çekirdek işgücü 

ayrımı gelişmekte olan ülkeler açısından işgücünün rekabet ve istihdamını tehdit etmeye devam 

etmektedir. 

Ekonomik gelişmeyi sağlayan sanayinin kurulması, geliştirilmesi, yeniliklerin yapılması ve 

dolayısıyla teknolojinin ilerlemesinde dayanılan eğitim, ağırlıklı olarak genel eğitimden çok teknik 

eğitimdir. Japonya, Kore ve Tayvan gibi hızlı iktisadi gelişme gerçekleştiren ülkeler eğitime yaptıkları 

yatırımı önce ilk ve orta öğretime, hemen ardından da mesleki ve teknik eğitim alanlarına 

yoğunlaştırmaktadırlar. Ancak ülkemizde teknik ve mesleki eğitim konusunda henüz arzu edilen başarıya 
ulaşılamamıştır. Bu durum işgücü piyasasına da yansımaktadır. TÜİK verilerine göre 2004 yılında 

Mesleki ve Teknik Liseden mezun olanların işgücüne katılım oranı %65.2 iken, bu oran 2013 yılında %61 

olarak açıklanmıştır. 2004 yılında mesleki ve teknik liselerden mezun olanların işsizlik oranı %16 iken 

2013 yılında bu oran %10.5 ‘e gerilemiştir.  

2013 yılı itibariyle toplam işgücü içinde okur yazar olmayan kişi sayısı 1.167.00, lise mezunu kişi 

sayısı 2.963.000, Mesleki ve Teknik Liseden mezun olanların sayısı 2.820.000, Yükseköğretim mezunu 

kişi sayısı 5.388.000’dir. Lise mezunlarının işgücüne katılım oranı 2004 yılı için %49.7 iken bu oran 

2013 yılında %53.1 olarak saptanmış; işsizlik oranı ise %14’ten %12’ye gerilemiştir. Eğitim düzeyi lise 

altı olanların toplam işgücü içindeki payı lise, mesleki ve teknik lise, yüksek öğretim mezunları ile okur 

yazar olmayanların toplamından daha fazladır. 2004- 2013 yılları arası lise mezunu olmayan işgücünün 

sayısında yaklaşık olarak 2.5 milyonluk bir artış gözlemlenirken işgücüne katılım oranı %2.6 artmış ve 
işsizlik oranı ise %5.4 oranında azalmıştır. Okur yazar olmayanlar için ise işgücüne katılım oranı ve 

işsizlik oranı göreceli olarak değişmiştir.  

Yine TÜİK’in 2012 verilerine göre Türkiye’de meslek gruplarına göre istihdam oranına 

bakıldığında %19.61 ile nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanlarının 

istihdamlarının Türkiye genelinde ilk sırada olduğu görülmektedir. Nitelik gerektirmeyen işlerde 

çalışanlar ise %15.94’lük oranıyla ikinci sırada gelmektedir. Bu iki veriden yola çıkılarak Türkiye’nin 

hala tam olarak sanayileşmeyi yakalayamamış, bilgi ağırlıklı olmayan işgücü yapısına sahip olduğu 

kanısına varılabilmektedir. Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar %13.21, hizmet ve satış elemanları 

%13.10, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar %10.45, profesyonel meslek mensupları %7.9, kanun 

yapıcılar/üst düzey yöneticiler/müdürler %7.6, yardımcı profesyonel meslek mensupları ile büro ve 

müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar ise %6.4’lik oranıyla resmi bitirmektedir ironik bir şekilde ikinci 
sırada  istihdamın en çok  

Gelişmiş ülkelerde istihdamı ve ücreti belirleyen en önemli faktör olan bilgi ve eğitime karşın 

ülkemizde aktif nüfusun istihdam edilememesinde eğitim / öğretim faktörünün oranı %16.3’tür. 

Global ekonomilerde değer yaratma ve dağıtma döngüsü işgücü piyasası yapısı, istihdam şekil ve 

oranının yanı sıra sosyal ilişkiler ağını da kurup yapılandırmakta ve hatta değiştirip yürürlüğe 

koymaktadır. Sistem en üstte üretici – tasarımcı, tedarikçi ve hizmet taşeron olarak sınıflandırılabilecek 

işletmelerin yer aldığı bir piramit şeklinde incelenebilmektedir. Piramidin üstünde telif hakkını elinde 

bulunduran, sistemi şekillendiren; güç, rol, işleyiş ile hem ekonomiyi hem de endüstri ilişkilerini 

değiştiren çok uluslu işletmeler yer almaktadır. Bu işletmelerin sistemde ortalama kalış süresi 5 yılı 

bulmaktadır. Piramidin tabanına doğru inildikçe katma değer yaratma payı ve teknoloji kullanım yeteneği 

ile paralel, üstlendiği rolü azalan; emek yoğun imalat aşamasında kalan, endüstri ilişkileri sisteminde kalış 

süresi 1 yılı bulan işletmeler karşımıza çıkmaktadır. Emek yoğun işgücü piyasasından bilgi merkezli 
işgücü piyasasına dönüşmek şüphesiz sistemin zorunlu koştuğu ya da bireylerin tercih haklarını 

kullandıkları okul merkezli eğitimle sınırlı kalmamalıdır. Bu bakış açısı karşımıza yaşam boyu öğrenme 

felsefesini çıkarmaktadır. Bu felsefeyle kitlelerin eğitilmesi bireyin öğrenmesine dönüşmektedir. Rekabet 

etmek isteyen birey şüphesiz sadece kendisine sunulanla yetinmeyip; kişisel gelişim ve öğrenme 

konusunda kendisi çaba harcamaktadır. Yine aynı felsefeyle istihdam etme amacı istihdam edilebilirliğe 

dönüşmüştür. Özellikle formel sektörün küçülerek, işgücü piyasası dişlilerinin enformel sektör içinde 

keskinleştiği bir yapıda bireyin her an işsiz kalacağının farkında olması ve istihdam edilebilirliğini 

korumak ve arttırmak için bilgi çağının gerekliliklerini taşıması gerekmektedir. Bu felsefe eğitimde belirli 

bir zümreyi hedef almak yerine tüm toplumu hedef almaktadır. Yani eğitim alabilecek, yaş, cinsiyet, gelir 

vs gibi belirli özelliklerle kategorize edilmiş toplum yerine her bireyin beşikten mezara kadar öğrenim 
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görmesi hedefi felsefenin temelini oluşturmaktadır. Böylelikle bilgi toplumu yaratmanın ve uluslar arası 

arenada rekabet edebilirliliğinin önü açılmaktadır. Örgün eğitim, yaygın eğitim gibi kavramlar yerini 

enformel öğrenmeye bırakmaktadır. Eğitim – öğretim verilecek mekan duvarlarla sınırlı okul gibi yerlerin 

ötesine geçerek hayatın her alanına yayılmaktadır. Bu felsefeyi benimsemiş ve uygulayabilen birey ve 

toplumların dinamik ve değişken bir işgücü piyasasında rekabet edebilmeleri şansı artmaktadır.  

5. Sonuç  

Küresel pazar ekonomisinin egemen olduğu günümüzde işgücü piyasalarındaki yoğun rekabet 

koşulları bireylerin istihdam edilebilmeleri için istihdam edilmek isteyen işgücü arasından kişisel 

farklılıklarıyla sıyrılmalarını şart koşmaktadır. Bireyler, farklılığı yaratan en önemli etken olan bilgi ile 

değişen dünya konjonktürüne ayak uydurabilmektir. Ülkeleri bilgi toplumuna dönüştüren faktör 

yaratıcılıkla şekillenen ve telif haklarıyla değer kazanan ekonomik sistemlerdir. İşgücünün mevcut 

sisteme girmesi ve sistemde kalabilmesi teknoloji başta olmak üzere her türlü yeniliği takip etmenin 

ötesinde ona şekil vermesiyle mümkün hale gelmiştir. Okul sınırlarının dışına taşan ve bireyin 
özdenetiminde şekillenerek tüm hayatına yaydığı öğrenme süreci yaşam boyu öğrenme olarak ifade 

edilmektedir. Normal şartlar altında, kendisini sürekli olarak geliştiren bireyin daha kolay istihdam 

edilebilmesi beklenmektedir. Ancak ekonomileri bilgi yoğun olan çekirdek ile emek yoğun olan çevre 

işgücü olarak ayrıştıran yapı, işgücünün içinde bulunduğu sistemle bağdaşık olarak istihdamını 

etkilemektedir. Örneğin sosyal ve beşeri eğitimin, mesleki ve teknik eğitimden daha ağır bastığı 

ülkemizde; okullaşma oranının ve diplomalardaki eğitim seviyesinin artmasına rağmen, işgücüne katılım 

oranının eğitimle senkronize gitmemesi öğrenme ve istihdam edilebilirlik arasında oluşması beklenen 

pozitif ilişkiyi reddeder özellik göstermektedir.  

Yaşam boyu öğrenmenin işgücüne katılım oranı üzerinde kesin bir pozitif etki yaratacağı savı 

zaman zaman görece özellikle taşıyor olmasına karşın yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmemiş bireylerin, 

değişim ortamında ayakta kalma konusunda sorun yaşamaları kaçınılmazdır. 
Çünkü işletmeler, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, yeniliklere ayak uydurabilen ve mesleki açıdan 

kendini sürekli güncel tutabilen kişiler ile çalışmak istemektedir. Bu tarz bireyleri istihdam eden 

işletmeler, rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etmiş olmanın yanı sıra rekabet ortamında bir adım 

daha öne geçebileceklerdir.  
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Özet 

Son yıllarda işletmeler rekabet avantajı yaratmada kritik rol oynayan yetenekli çalışanları işe 

almak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlisi, sosyal medyanın etkin 

kullanımıdır. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işe alımlarda adayların sosyal medya puanı 

referans kabul edilmekte ve bu puanı değerlendirebilmek için adayların klout puanı incelenmektedir. 
Klout puanı, bir kişinin sosyal medya sitelerindeki popülerliğini ve etkisini göstermektedir. Sosyal 

medyanın işe alımlardaki etkinliğinin artmasıyla birlikte, klout puanının da ülkemizde yakın bir zamanda 

işe alımlarda etkili olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada, klout puanı hakkında bilgi verilmiş ve klout puanının işe alımlarda etkili olup 

olamayacağı sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Klout Puanı, Aday, İşe Alım. 

 

THE IMPORTANCE OF THE KLOUT SCORE IN RECRUITMENT  

Abstract 

In recent years, businesses use a variety of methods to recruit talented employees which play a 

critical role in creating competitive advantage. The effective use of social media is one of the most 

important of these methods. 

Particularly in the United States, applicants' social media scores are accepted as reference in 

recruitment and applicants' klout scores are analyzed in order to assess this score. Klout score shows  a 
person's popularity and effectiveness at the social media sites. With the increasing effectiveness of social 

media in recruitment, klout score is considered to be effective in recruitment in our country in the near 

future.  

In this study, information was given about klout score and whether it will be effective or not in 

recruitment was questioned. 

Key Words: Social Media, Klout Score, Applicant, Recruitment. 

1. Giriş 

Küresel dünyada, rekabetin çok önemli bir boyutu insan faktörüdür. İşletmeler açısından rekabet 

avantajı yaratmada kritik rol oynayacak yetenekli çalışanların tanınması, cezbedilmesi ve elde tutulması 

giderek zorlaşmaktadır. Son yıllarda yetenekli çalışanlara ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Bunlar içerisinde en önemlisi sosyal medyanın etkin kullanımıdır. 

İnsan kaynaklarının en önemli işlevi olan işe alım sürecinin artık sosyal medya üzerinden 

yürütülüyor olması, adaylara sosyal medya aracılığıyla iş tekliflerinde bulunulması, işletmelerin işveren 

markası olarak öne çıkmalarını ve yetenekli personeli kendilerine çekmelerini sağlamaktadır. Günümüzde 

insan kaynakları uzmanları, iş başvurusu yapan adayların facebook, twitter, linkedin gibi hesaplarını 

inceleyip, sosyal medya aracılığı ile onlarla ilk teması kurmaya başlamıştır. Yeni işe alınacak çalışanların 

özgeçmişlerinde belirttikleri teknik bilgilerin dışında, gerçekten işletmeye uyum sağlayıp 

sağlayamayacağını anlayabilmek için duygusal anlamda incelemeler sosyal medya araçları ile 

yapılmaktadır. Adayların özgeçmişlerinden kişiliklerine yönelik çıkarımlar yapmak mümkün değildir. 

Ancak, özel paylaşım sitelerinden bu izlenimi elde etmek çok kolaydır. 

Jobvite isimli firma tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde 2013 yılı Haziran ayı içerisinde 

1600 insan kaynakları profesyonelinin katılımıyla yapılmış olan "Social Recruiting (Sosyal İşe Alım)" 

http://klout.com/home
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araştırmasına göre, sosyal medya vasıtasıyla işe alımlar her geçen gün artmaktadır. Araştırma sonucuna 

göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (Jobvite, 2013:2): 

 İşverenlerin % 94’ü işe alma sürecinde sosyal medyayı kullanmakta veya kullanmayı 

planlamaktadır. 

 İşverenlerin % 78'i çalışanlarını sosyal medya vasıtasıyla işe almaktadır. 

 İşverenler, sosyal işe alım vasıtasıyla işe alım süreçlerine harcadıkları zamanda % 33 azalma, 

adayların kalitesinde % 49 artış, işe başvuran aday sayısında ise % 43 artış yaşadıklarını belirtmiştir. 

Sosyal medyanın, işe alım tekniklerinin çeşitlendirilmesi ve yeni tekniklerin ortaya çıkarılmasında 

öncü olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, bireylerin sosyal medyada ne kadar popüler ve etkili olduğunu 

ölçmeye yarayan “klout puanı” 2009 yılında hayatımıza girmiştir. 

Bu çalışmada; klout puanı hakkında bilgi verilecek, klout puanının nasıl hesaplandığı, işe alım 

sürecinde işletmeler açısından önemli bir kriter olup olmadığı araştırılacaktır. 

2. Klout Puanı  

Klout, 2009 yılının eylül ayında lansmanı yapılmış olan, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin 

San Fransisco şehrinde bulunan bir şirkettir. Şirketin sloganı “The Standard for Influence (Etki İçin 

Standart)”tır.  

“Klout.com”, sosyal medya sitelerinde bir kişinin ya da markanın ne kadar popüler olduğunu, 

kimleri hangi kelimelerle nasıl etkilediğini gösteren bir internet sitesidir. Klout, ilk olarak bir Twitter 

uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. İlk ortaya çıktığı zamanlarda bir kişinin klout puanı Twitter’daki 

takipçi sayısı, takipçilerinin onu retweet etme oranları ve onunla diyalog kurmalarına bağlı olarak 

artmıştır.  

Klout popülerleştikçe, klout puanının hesaplanmasında kullanılan sosyal medya sitelerinin sayısı 
da artmıştır. Günümüzde Facebook, Youtube, Tumblr, Blogger, Linkedin, Foursquare, Instagram gibi 

sosyal medya araçlarındaki popülerlilik klout puanına etki etmektedir (Erkurt, 2011). 

Klout şirketi 2008 yılında San Fransisco’da Joe Fernandez tarafından kurulduğu andan itibaren 

yenilik ve yaratıcılık kavramları açısından da ideal bir örnek olarak gösterilebilir. Çünkü, Fernandez 

sosyal medyanın gücünü fark ederek beş sene içerisinde yüz milyondan fazla insan tarafından kullanılan, 

dünyanın önde gelen 400 firmasıyla ticari anlaşmalar yapan bir marka yaratmıştır.  

Klout şirketi günümüzde Forbes, Usa Today, New York Times, Wired Magazine, BBC, Hürriyet, 

Milliyet gibi yerli yabancı bir çok medya kuruluşunun ekran ve sayfalarında kendinden söz ettirmektedir. 

Çeşitli firma ve medya grupları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2010 yılında Time 

dergisi tarafından oluşturulan “en iyi 50 internet sitesi” listesine girmiş (McCracken, 2011), 2011 yılında 

“AdTech Awards 2011 Best New Technology” ödülünü, 2012 yılında ise “Barclays Global Marketing 
Excellence Award for Best Use of New Media” ödülünü kazanmıştır. Kleiner Perkins Caufield Byers, 

Greycroft, Instutional Venture Partner, FF Venture Capital ve Venrock şirketleri, Klout şirketine yatırım 

yapan önde gelen yatırım şirketleri arasındadır (Klout Inc., 2014). 

Klout şirketi 2013 yılının Nisan ayı içerisinde “Klout for Business (İş Dünyası için Klout)" 

uygulamasını piyasaya sürmüştür. Bu uygulama sayesinde firmalar ve markalar, hangi sosyal medya 

araçlarında daha çok ses getirdiklerini, hangi sosyal medya araçlarını daha çok kullanmaları gerektiğini, 

markalarının hangi konularda daha popüler bir konumda olduğunu ve ne tür paylaşımların daha fazla 

dikkat çektiğini görebilmekte ve bu verilere göre bir tanıtım ve pazarlama stratejisi belirleyebilmektedir 

(Mangalindan, 2013). 

2.1. Klout Puanının Hesaplanması 

“Klout.com” adlı site, kullanıcılarına sosyal medyada popüler olma ve etkileme seviyelerine göre 

0 ila 100 arasında puan vermektedir. Klout puanını öğrenmek için siteye giren kişi, Facebook veya 
Twitter gibi sosyal medya ağlarındaki hesaplarını puanlamaya sunar. Bu sitelerde takip edilme oranı, 

yazılanların paylaşılma oranı, aktiflik oranı gibi değerlere göre kişinin puanı belirlenir. Kişi ne kadar aktif 

bir sosyal medya kullanıcısı ise, puanı o kadar yüksek olmaktadır.  

Klout puanını hesaplatmak isteyen bir kişi öncelikle “klout.com” adresinden Facebook veya 

Twitter hesabı ile bağlanarak üyelik başlatmalıdır. Kişi ikinci adımda ise, Facebook,  Google, Linkedin, 

http://klout.com/s/business
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/klout
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/klout
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/facebook
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/twitter


386 
 

YouTube, Tumblr, Blogger, Instagram, Foursquare, WordPress, Last.fm ve Flickr üzerindeki hesaplarını 

klout hesabına bağlamalıdır. Çünkü, klout puanı bahse konu sosyal medya araçlarındaki etkinliğe göre 

hesaplanmaktadır.  

Kişi, Klout’a kişisel Facebook profilini veya Facebook sayfalarından sadece bir tanesini 

bağlayabilir. Aynı anda hem profilini hem de yöneticisi olduğu bir Facebook sayfasını Klout’a 

bağlayamaz. Sosyal medya araçlarından hangilerini aktif olarak kullanıyorsa, Klout’a sadece onları 

bağlaması kişinin klout puanı açısından faydalı olacaktır. Bilinçli olarak Klout devre dışı bırakılmazsa, 

kullanıcı online ve Twitter kullanıcısı olduğu sürece klout puanı güncel olarak hesaplanmaya devam 

edecektir.  

2.2. Yüksek Klout Puanına Sahip Olmanın Avantajları 

Günümüzde Klout’un yüz milyondan fazla kullanıcısı mevcuttur. Klout’un bu kadar çok 
kullanıcıya sahip olması, firmalar tarafından klout puanına önem verilmesine yol açmaktadır. Klout puanı 

sayesinde firmalar ve insanlar, bir kişinin sosyal medyada popüler ve etkili olması hakkında fikir sahibi 

olmaktadır. Klout puanı; rakip kişi, ürün veya markaların klout puanlarını kontrol edip kendi sosyal 

medya başarınızı onlarınki ile kıyaslamanız ve başarılı olup olmadığınızı tespit etmeniz açısından da 

faydalı bir hizmettir. 

Aslında Klout’un yaptığı, belirli kriterlere göre kullanıcılara öncelik vermektir. Klout puanı 

sayesinde belirlenen bu öncelik, firmalara veya büyük markalara sosyal medyada popüler olan, 

kendilerinin tanıtımını yapabilecek kişilere ulaşma fırsatını vermektedir. Firmalar ve Klout şirketi 

arasında yapılan anlaşmalar gereği, yüksek klout puanına sahip kullanıcılar çeşitli küçük avantajlara sahip 

olmaktadır.  

Klout şirketi, kullanıcılarına sağladığı küçük avantajlar için “Klout Perk” ismini verdiği bir 
kavram oluşturmuştur. “Klout Perk” kavramı yüksek klout puanına sahip kullanıcılara verilen ödül 

anlamına gelmektedir. Kişinin klout puanına göre piyasaya yeni çıkacak bazı kitaplar, vizyona henüz 

girmemiş filmler gibi küçük hediyeler firmalar tarafından kullanıcılara ücretsiz verilebilmektedir. Bu 

ödüller; kapalı toplantılara davetiyeler, ünlü markalardan hediye ve indirim çekleri, piyasaya yeni çıkacak 

araba modelinin ilk defa test sürüşlerine katılmak gibi çok çeşitlidir. Özellikle Amerika’da, klout puanına 

göre kullanıcılara bir takım ödüller vermek veya avantajlar sağlamak, büyük markalar tarafından yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Sony, Microsoft, Revlon, Samsung, Red Bull, Chevrolet gibi markalar bu tip 

küçük avantajlar sağlayan büyük firmalar arasındadır (Robehmed, 2013). 

“Klout perk” kavramının işleyişine dair örnek vermek adına American Airlines’ın yüksek klout 

puanlılara sağladığı VIP salon hizmetini açıklamak iyi bir örnek olacaktır. American Airlines isimli 

havayolu şirketi ve Klout, Nisan 2013’te bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre, klout puanı 55 ve 
üzeri olan American Airlines yolcuları, havayolu şirketinin yaklaşık kırk farklı havalimanında bulunan 

“Admirals Club” adlı özel salonlarına bir günlüğüne ücretsiz olarak giriş yapabilme hakkına sahip 

olmuştur (Price, 2013; Krasny, 2013).  

Klout’un Başkan Yardımcısı Matt Thomson; havayolları şirketlerinin, büyük hacimli ticaret yapan 

işletmelerin, yiyecek sektöründeki büyük firmaların klout puanından nasıl yararlanabileceklerini 

düşündüklerini belirtmiştir (Tarhan, 2012). Gelecekte uçağa erken binmek, alışveriş yaparken daha çok 

indirim kazanmak, bir otelde daha iyi bir odada kalmak, piyasadaki indirimlerden erken haberdar olmak 

gibi pek çok avantajın klout puanı ile yönetileceği ifade edilmektedir. Bu düşünceyi destekleyen bazı 

firma kampanyaları aşağıda olduğu gibidir: 

 Lüks alışveriş sitesi Gilt Group’un müşterilerine klout puanına göre indirim yapması (Shih, 

2012), 

 Sony’nin “Sony NEX 3N” ve “Sony Action Cam” model fotoğraf makinası ve kameralarını 
klout puanı yüksek olan kullanıcılara bedava vermesi, 

 Microsoft’un “Windows Phone Mobile OS” model telefonun tanıtım partisine klout puanı 

yüksek olan kullanıcılar davet etmesi, 

 Samsung’un piyasaya yeni süreceği smart televizyonun tanıtım partisine klout puanı yüksek 

olan kullanıcılar davet etmesi, 

 Chevrolet’in “Chevrolet Volt” model yeni elektrikli arabasını denemek üzere üç günlüğüne 

klout puanı yüksek olan kullanıcılara vermesi, 

http://corp.klout.com/blog/2011/09/100-million-people-have-klout/
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 Stephen King’in  “Mile 81” isimli e-kitabını piyasaya çıkmadan önce klout puanı yüksek olan 

kullanıcılara bedava vermesi (Berry, 2011). 

Klout şirketi “klout perk” uygulamasına 2010 yılında başlamıştır. Bu uygulamanın başlangıcından 

üç yıl sonra, Klout şirketi 400’ün üzerinde firmanın katılımıyla kullanıcılarına bir milyon “klout perk” 

avantajı sağladığını 13 Mayıs 2013 tarihinde web sayfasından duyurmuştur (Jacober, 2013). 

2012 yılından itibaren klout puanının kullanıcılarına sağladığı bir diğer avantaj ise işe alım 

süreçlerinde ortaya çıkmıştır. Çünkü, sosyal medyanın gücünü fark eden, özellikle e-ticaret, reklam, 

halkla ilişkiler gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar, yüksek klout puanına sahip olmayı iş ilanlarında 

aranan nitelikler arasında yayımlamaya başlamışlardır.  

2.3. Klout Puanı Hakkındaki Eleştiriler 

 Klout, kullanıcılarının sosyal medya araçlarındaki etkinliğini ölçen bir algoritmayı 

kullanmaktadır. Bu algoritma, kişilerin sosyal medya araçlarındaki etkinliğini dikkate alarak onlara 0 ila 

100 arasında bir klout puanı vermektedir.  Klout puanının yüksek olması kişinin sosyal medyada etkili ve 

popüler olduğunu göstermektedir. Ancak, Klout şirketi kullanıcılarının puanlamasını yaparken kullandığı 

algoritmasını henüz açıklamamıştır, yani klout puanının hesaplanma algoritması şeffaf değildir. Klout 

puanını belirleme kriterleri ve bu kapsamda kullandığı algoritma nedeniyle Klout şirketi bir çok kişi 

tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmektedir (Gaffney&Puschmann, 2011). Bu durum kişilerde bir 

güven sorunu oluşmasına yol açmaktadır. 

 Örneğin, 14 Ağustos 2012 tarihinde Klout şirketi puan hesaplama algoritmasını değiştirdiğini 

açıklamıştır. Eski puan hesaplama sisteminde 94 puana sahip olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Obama, bu değişiklik sonucu seçimler öncesinde 99 puana ulaşarak yeryüzündeki en etkili kişi durumuna 

gelmiştir (Doğanay, 2012). Şeffaf olmayan klout puanı hesaplama algoritmasının değiştirilmesi sonucu 
kullanıcıların puanlarının değişmesi, klout şirketinin yoğun biçimde eleştirilmesine yol açmıştır. 

3. Klout Puanının İşe Alım Sürecindeki Önemi 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan “Wired” isimli dergide 2012 yılının Mayıs ayında 

çıkan bir makale bir anda klout puanının işe alım sürecinde etkili olup olmadığının tartışılmasına yol 

açmıştır. Wired dergisinde çıkan makaleye göre, Sam Fiorella isimli bir kişi Toronto’daki bir pazarlama 

firmasına iş başvurusunda bulunmuştur. Fiorella; 15 yıllık iş deneyimine sahip olan, AOL, Ford ve Kraft 

gibi büyük firmalarda çalışmış tecrübeli bir kişidir. İş başvurusuyla ilgili yapılan mülakatta, Fiorella’ya 

özgeçmişinin iş için çok uygun olduğu belirtilerek kendisine klout puanı sorulmuştur. Klout puanının ne 

olduğunu dahi bilmeyen Fiorella işe alınmamış, daha sonra “klout.com” adlı siteye girerek puanını 

araştırdığında ise puanının 34 olduğunu öğrenmiştir (Stevenson, 2012).  

 Wired dergisi tarafından gündeme getirilen bu olay, yakın zamanda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde klout puanının işe alım sürecinde dikkat edilen bir kriter olmaya başlayacağının bir işareti 

olarak değerlendirilmiştir. Özellikle reklam sektöründeki firmalar ile e-ticaret yapan firmaların iş 

başvurularında sosyal medyada etkili olan adaylara, yani yüksek klout puanına sahip adaylara öncelik 

vereceği tahmin edilmektedir.  

Günümüzde yayımlanan bazı iş ilanlarında, "belirli bir seviyede klout puanına sahip olmak" 

adaylarda aranan nitelikler arasında yer almaktadır. Örneğin, 2013 yılı içerisinde Amerika Birleşik 

Devletleri’nde faaliyet gösteren "Salesforce.com" isimli bir firma, "Community Manager (Topluluk 

Yöneticisi)" pozisyonu için vermiş olduğu iş ilanında başvuracak adaylarda aradığı özelliklerden birini 

"35 veya 35 üstü Klout puanına sahip olmak" şeklinde yayımlamıştır (Horrigan, 2013). Yakın zamanda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların iş başvurusu yaparken CV’lerine klout puanlarını eklemeleri 

beklenmektedir. 

Ülkemizde ise sosyal medya alanında faaliyet gösteren "Ultracom" isimli bir firma, 2014 yılı 
içerisinde "Sosyal Medya Yöneticisi" pozisyonu için vermiş olduğu iş ilanında adaylarda aradığı 

niteliklerden birini  "50 veya 50 üstü Klout puanına sahip olmak" şeklinde belirlemiştir (Güneş, 2014). 

"Kollektif" isimli bir reklam ajansı ise 2014 yılı Mart ayı içerisinde "Sosyal Medya Uzmanı" pozisyonu 

için "Klout Puanı Yüksek" ibaresini adaylarda aradığı nitelikler arasında yayımlamıştır.  

Bir çok sosyal medya uzmanına göre, ülkemizde işe alım sürecinde sosyal medyadan faydalanma 

oranının giderek artması, "sosyal medyada etkinlik notu" anlamına gelen klout puanının uzun vadede 

daha fazla önem kazanacağını göstermektedir. "Yenibiris.com" Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özörnek'e 

göre de, önümüzdeki dönemde klout puanı işe alımlarda daha fazla aranan bir kriter olarak karşımıza 

http://ekonomi.haberturk.com/etiket/klout
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çıkacaktır (Büyükköşdere, 2014). 2014 yılı içerisinde ülkemizde yayımlanmış olan iş ilanlarında klout 

puanına yer verilmesinin bu görüşleri desteklediği değerlendirilmektedir. Bu durum, insan kaynakları 

yöneticileri tarafından dikkate alınması gereken, işe alım sürecinde klout puanının önemini ve etkisini 

gösteren ilginç bir tespittir. 

4. Sonuç 

Gelişen teknoloji günlük yaşamımızı her geçen gün daha fazla etkilemektedir. Günümüzde sosyal 

medyanın sadece bir eğlence aracı olarak görüldüğü ve kullanıldığı dönem artık sona ermiştir. Sosyal 

medya her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılmaktadır.  

Kullanıcıların sosyal medyadaki etkisini ölçmeyi amaçlayan Klout, sosyal medyanın gücünü fark 

eden Joe Fernandez tarafından 2008 yılında kurulmuş ve günümüzde hızla büyümeye devam etmektedir. 

Fernandez yaratıcı bir düşünceyle klout puanı kavramını hayatımıza sokmuş ve beş yıl içerisinde bu 
kavramı bütün dünyada tanınan, bilinen, önem verilen bir kavram haline getirmiştir. Günümüzde klout 

puanı işe başvuran adaylarda aranan nitelikler arasında yer almaya başlamıştır. 

Ülkemizde de doğal olarak sosyal medyanın gücü firmalar ve insan kaynakları uzmanları 

tarafından fark edilmiştir. Ancak, halihazırda ülkemizde insan kaynakları departmanları işe alım 

sürecinde sosyal medyayı yoğun bir biçimde kullanmamaktadır. % 92’si 1000’in üzerinde çalışana sahip 

olan 118 insan kaynakları yöneticisinin katılımı ile yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin sadece  

% 18’i işe alım sürecinde sosyal medyadan faydalanmaktadır (Özçelik, 2013). Bunun sonucu olarak, 

klout puanı ve işlevi henüz ülkemizde yaygın olarak bilinmemekte ve insan kaynakları departmanları 

tarafından işe alımlarda yaygın olarak kullanılmamaktadır.  

Sosyal medyanın artan gücüne paralel olarak, klout puanının yakın zamanda ülkemizde de yaygın 

olarak tanınması ve bilimsel araştırmalara konu olması beklenmektedir. Bu çalışmanın, işe alım sürecinde 
klout puanının önemli bir kriter olup olmadığını ortaya koymak ve konuyla ilgili gelecekte yapılacak olan 

çalışmalara kaynaklık edebilmek açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Literatürde konu ile 

ilgili çalışmaların yeterli düzeyde olmaması bu çalışmanın kısıtıdır. 
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Özet 

Sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim çağımızda iş hayatını ve rekabeti 

etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ve 

teknolojik gelişmeler hızla ortaya çıkmaktadır. Çevreyi koruma kültürü, iş kazası ve meslek hastalıkları 

oranlarının makul düzeylerde olması, insana verilen değer ve saygı konusundaki bilinç düzeyi gelişmiş 

toplum olunup olunmadığını ortaya koyan değerler arasında bulunmaktadır. Ekonomik kalkınma ancak 

insani gelişmeyi de beraberinde taşıyorsa toplumları gelişmişlik düzeyine taşıyabilmektedir. Kurumların 

ve ülkelerin kaliteli örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri, bu değişmeye ayak uydurmaları ile 

olabilecektir. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmelerinin en etkin yolu “eğitim”dir.   

 Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik 

kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla tüm kurumların işbirliği içinde çalışması esastır.  

İş sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin 

alınmasını sağlamak önemlidir.  

Üniversiteler eğitim ile bilincin oluşmasında etkin kuruluşlardır. İş sağlığı ve güvenliği 

konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler 

ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek, çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği 

kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek, iş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve 

geliştirmeye yönelik projeler önermek amacıyla üniversite sanayi işbirliği kaçınılmazdır.  

  Bu çalışmada iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasında üniversitenin eğitimindeki rolü ile 
üniversite sanayi işbirliğinin önemi değerlendirilmeye çalışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Üniversite Sanayi İşbirliği,  Eğitim 

Alan Kodu: F1 

 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CULTURE IN OUR 

COUNTRY FOR DISSEMINATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY INTO UNIVERSITY CURRICULA AS A COMPULSORY COURSE 

OF COURSE UNDER THE INDUSTRIAL COOPERATION AND THE ROLE 

OF UNIVERSITIES IN THIS AREA 
Abstract 

Social, economic and technological fields, in our age of rapid changes taking place in the business 
life and affects competition. Once a part of professional knowledge is losing validity on the other hand 
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new information and technological advances are emerging rapidly. Culture, environmental protection, 

occupational accidents and occupational diseases rates to be at reasonable levels, awareness of and 

respect for human values given developed societies of the values are not revealed. Economic 

development, human development, but also brings with it if you can move to the level of sophistication of 

society. Institutions and countries to acquire quality and continuity can be organized, with adapting to 

this change will be. This is the most effective way of their ability to quickly adapt to change "education". 

Of working life and occupational health and safety related improvement of existing conditions and 

the aim of promoting a culture of safety across the country, it is essential that all agencies work in 

cooperation. Countries in the field of occupational health and safety policies of the parties in creating is 

important to ensure receipt of your opinions and thoughts Universities are organizations active in the 

formation of education and awareness.  

Occupational health and safety -related needs and priorities, taking into account the National 

Occupational Health and Safety Policy Document, objectives and plan of action for identifying and 

developing recommendations, the employees and the employers' occupational health and safety issues 

related to education, to be informed, raising their awareness on occupational health and safety culture on 

the creation of to express an opinion, occupational health and safety issues in order to propose projects 

for research and development, university-industry cooperation is inevitable. 

In this study, the promotion of safety culture in the university's role in training the importance of 

university-industry cooperation will be evaluated.  

1.Giriş 

 

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerini; mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi 
olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet 

ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve 

avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu olarak tanımlamaktadır.  

   Aynı Kanun;  

  Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri 

ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü Risk: Tehlikeden 

kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,  Risk 

değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin 

riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 

derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları  

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 

veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlamaktadır.   

Avrupa Birliği uyum süreci içinde gündeme gelen ve işyerleri ile toplu alanlara ciddi uygulamalar 

getirecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile hukuki düzenlemeler son günlerde sıklıkla 

konuşulmaya başlanmıştır.  

Ülkemizdeki önemli sorunlarımızdan birisi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl 

binlerce insanımızın ölmesi, on binlerce insanımızın sakat kalması, sağlığını yitirmesi ve acı çekmesidir. 

Bu durumun en önemli nedenleri; işçi sağlığı ve iş güvenliğine yeterli önemin verilmemesi, yasalardaki 

sorunlar, denetim eksikliği, sermayenin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını maliyet olarak görmesi ve kar 

hırsıdır. 

Güvenlik kavramının pek çok farklı tanımı yapılabilir; en genel anlamıyla ‘güvenlik her türlü 

zarardan korunma, tehlike bulunmama hali şeklinde tanımlanabilir (Köprülü, 2002).’’ Güvenlik aynı 
zamanda, Devlete, topluma, kişilere mal ve eşyaya yönelik sabotaj, tehlike ve kazaları önlemek için 

alınan hukuka uygun önlemlerin alınmış olduğu hali belirtir.’’  

Güvenlik sözcüğü genel olarak "emniyet içinde olma" anlamına gelmektedir (Erdem, 1996). 

Güvenlik, "mevcut ortamda kabul edilebilir düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm, yaralanma 

veya endişe verici koşulların var olma olasılığını azaltma" anlamındadır (Demirbilek, 2005).   
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 Güvenlik insanlık tarihi kadar eski ihtiyaçlardan biridir. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Teorisinde, beş grup halinde ele alınan insan ihtiyaçları içerisinde güvenlik ve sağlık bir ihtiyaç olarak 

değerlendirilmektedir. Fiziksel ihtiyaçlar içinde birinci sırada yer alan sağlık kavramı ise güvenliği 

doğrudan etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  Sağlık, bireyin fizyolojik olduğu kadar, 

psikolojik ve hatta sosyal açıdan tam bir iyilik halini de ifade etmektedir. Sağlığa bu açıdan bakıldığında, 

her insanın ve her toplumun sağlık durumunun birbirinden farklı olduğu belirtilmelidir. Bu anlamda, 

tıbbın erişilmesi zor ama temel nitelikli amacı da buradan gelmektedir. Bu amaç; herkese en yüksek 

sağlık kapasitesini sağlamak ve bu kapasiteyi sürdürmektir. Sağlıklı bir kişi, normal beşeri faaliyeti bozan 

hastalık, yaralanma, zihinsel ve duygusal sorunlara sahip olmayan kişidir (Demirbilek, 1999). Dolayısıyla 

bu ihtiyacın karşılanması tarihin her döneminde insanlar açısından yaşamsal bir önem taşımıştır. Sağlıklı 

bu anlamda güvenlikle ilişkilendirilmektedir. Tam iyilik hali olmadığında güvenlik zedelenmektedir. Bu 
ihtiyacın giderilmesi, teknoloji ve bilimin gelişmesiyle doğru orantılı olarak gelişme göstermiştir. Kişiler 

ve devletler güvenliklerini sağlama konusunda temelde aynı, uygulamada farklı yöntemlerle insanların 

hayatlarını güvenlik altına almaya, daha huzurlu bir yaşamsal alanının oluşmasına yardımcı olmaya 

çalışmışlar ve günümüzde de çalışmaktadırlar. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve 

meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor. ILO rakamlarına göre; Her gün yaklaşık 6000 kişi iş 

kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 

1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270.000.000 iş kazası meydana 

geliyor ve 160.000.000 kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.  

Küresel istatistiklere göre dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları ( İKMH) nedeniyle her 15 

saniyede 1 çalışan hayatını kaybederken, 160 çalışan işle ilgili kazalara maruz kalmaktadır. Yıllık veriler 
ise, 2,3 milyondan fazla çalışanın iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 317 

milyonun üzerinde iş kazası yaşandığını göstermektedir. 

Ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2010 yılı istatistiklerine göre, 62.903 iş kazası 

meydana gelmiş, 533 meslek hastalığı tespit edilmiştir. 2010 yılı istatistiklerine göre; 1454 kişi hayatını 

kaybetmiş ( 2009 yılına göre % 23 daha fazla) 2.085 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş ve 1.502.871 

işgünü kaybedilmiştir. Yine 2010 istatistiklerine göre iş kazalarının %56’sı 1-49 arası sigortalı çalıştıran 

işyerlerinde yaşanmıştır. Bu işyerlerinin toplam işyerleri içindeki oranı %98’dir ve çalışanların %62’si bu 

işyerlerinde istihdam edilmektedir. Bildirim ve kayıt sistemindeki eksiklikler nedeniyle, ülkemiz de dahil 

olmak üzere pek çok ülke için, İKMH ile ilgili gerçek verilerin, yayınlanan istatistiklerin çok üstünde 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu rakamlar hem ürkütücü hem de düşündürücüdür. Üstelik iş kazalarının 

%98’inin önlenebilir nitelikte olduğu da bilindiğine göre, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda tüm 
ülkelerde acil ve ciddi çalışmaların yapılmasına gerek vardır. 

Her yıl zehirli maddelerden dolayı 438.000 işçi yaşamını yitiriyor ve dünya da meydana gelen cilt 

kanserinin %10’unun işyerlerinde zehirli maddelerle temas yüzünden oluştuğu belirtiliyor. Her yıl asbest 

yüzünden 100.000 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Her yıl silikozis hastalığının neden olduğu 

akciğer kanseri ve ölümcül hastalıklardan 10 milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Latin Amerika’da 

maden işçilerinin %37’si, Hindistan’da taş kalem işçilerinin %50’si ve taş kırma işçilerinin %36’sı bu 

hastalığa yakalanmış durumdadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşen iş kazalarının %25 ile 

%40’ı inşaat sektöründe gerçekleşiyor.  

Ülkemizde ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, her yedi dakikada bir iş 

kazası olmakta, her 10,8 saatte bir çalışan hayatını kaybetmekte ve her 5,5 saatte ise; bir işçi sürekli iş 

göremez şekilde sakat kalmaktadır. En yüksek iş kazası oranı ise; toplam işyeri sayısının %98’ini 

oluşturan ve 50’den daha az işçi çalıştırılması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma, işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru bulundurma gibi zorunlulukların 

bulunmadığı, küçük işletmelerde görülmektedir. Ancak Türkiye’de kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı, 

meslek hastalıkları hastanelerinin ve kayıtların yetersizliğinden dolayı gerçek sayıların bu sayılardan çok 

daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından temel amaç insanların 

sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın sağlanması olmalıdır. Yasal zorunluluklar bu nedenle kâğıt 

üzerinde ve göstermelik olarak değil, insanların sağlık ve güvenliğini güvenceye almak amacı 

doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir. 

İs yerlerinde isin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek 

koşullardan korunmak için yapılan metotlu çalışmalara is güvenliği denir. İs güvenliği; çalışanların, 

üretim faaliyetleri sırasında, işyerinde tehlikelere maruz kalmamaları için gerekli tüm önlemlerin alınması 
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ve olası tehlikelere karsı maddi(bedeni) ve manevi zararlardan korunmaları için yapılan çok yönlü ve 

sistemli çalışmalardır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları 

1950'li yıllarda İs Sağlığı ve Güvenliği’ni söyle tanımlamışlardır; "Her çeşit iste çalışan isçilerin, fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin kollanması ve geliştirilmesi; çalışma koşullarından ötürü 

isçilerin sağlıklarını yitirmelerinin önlenmesi; çalışma sırasında, isçilerin sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyecek etmenlerden korunmaları; isçilerin fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun ise 

yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesidir. " Özetle, isin isçiye, isçinin ise uydurulmasıdır.  

Konunun temeli isçinin varlığı, hedefi onun sağlığı olduğuna göre, insan unsuru ön plana 

çıkmaktadır. İnsan unsurunun bulunduğu yerde ise eğitim kaçınılmaz bir olgudur. Eğitim ve sağlık bilgi 

toplumuna geçiş sürecinde en önemli insan sermayesi unsurlarıdır. Bu açıklamalardan yola çıkılacak 

olursa is güvenliği, isi oluşturan faaliyetlerin yapılması için geçen zaman içerisinde, isi yapan kişi ya da 
bundan etkilenebilecek kişilerin, ölüm, yaralanma ve maddi kayıp risklerini ortadan kaldırma ya da 

azaltma çalışmalarıdır. İnsan faktörünün üretimde verimliliğin arttırılması ve insani kalkınma açısından is 

güvenliği son derece önemli bir olgudur. 

Meslek hastalıklarından kaynaklanan sosyal ve ekonomik kayıpların, Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar tarafından da önemle ele alındığı görülmektedir. 

Güvensiz çalışma ortamının neden olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik 

faaliyetler, sosyal ve ekonomik kayıpları azaltmayı amaçlayan insani bir yaklaşım olmanın yanı sıra, 

iktisadi bir yaklaşım olarak da karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde, çalışanın 

sağlık ve güvenliğinin sağlanması yanında, işletme güvenliğinin sağlanması da giderek daha önemli bir 

konu haline gelmeye başlamıştır.  

  İş güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsur insan olduğundan, katı bilim kuralları, gerekli 
amaçlara ulaşmakta yeterli olmamaktadır. 20. Yüzyılın başlarında İş Hekimliği’ne bağlı olarak gelişmeye 

başlayan iş sağlığı ve güvenliği bilim dalının tıp bilimleri ile bağı giderek zayıflamış; yüzyılın ikinci 

yarısında temel (fizik, kimya, biyoloji) ve uygulamalı (çeşitli mühendislikler) bilim dallarını kapsayan 

(multidisipliner), farklı sanayilerde farklı önlemlerin geliştirilmesini zorunlu kılan teknik bir bilim dalı 

olarak bağımsızlaşmıştır (Tekinşen, 1989). İş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli husus iş kazaları 

ve meslek hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu bilmek ve bu alanda gereken önlemleri 

uygulayabilmektedir. Çeşitli endüstriyel etkinliklerin planlanmasında temel amaç, kurulacak çalışma 

ortamının iş görenlerin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmamasını gözetmektir. Hızlı 

teknolojik gelişmeler, bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için 

tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Üretimde makineleşmenin giderek artması ve üretimin 

yoğunlaşarak büyümesi sürecinde, bir başka anlatımla endüstrileşme süreci içerisinde, çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yeni bazı unsurlar ortaya çıkmıştır (Kuru, 2004). Üretimde insan 

unsurunun önemi, verimliliğin yanı sıra, doğrudan doğruya çalışanın sağlığıyla ve üretim sürecinde her 

türlü kazaya karşı güvence altına alınmasıyla ilişkilidir (Tekinşen, 1989). 

Günümüzde, küreselleşen dünyada kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya 

hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak, 

ISO 14001 ile çevresel etkilerini kontrol altına almak yetmemektedir. Beklenti kuruluşların ürün veya 

hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları, OHSAS 

18001’ile sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. İşçilerin 

beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma 

hakkı gibi pek çok konu işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “işçi sağlığı” 

dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, veya kamuda memur statüsünde bütün çalışanları 
kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin ana nedeni; yaş, 

cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına 

alınması gerekliliğidir.    

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat; Türkiye‟de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmeleri, ulusal düzeyde iş sağlığı ve 

güvenliği hedefleri ve iş sağlığı ve güvenliği kanunu (6331) başlıkları altında değerlendirilmektedir. İş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatının uluslararası kaynaklarının başında, Türkiye’nin onayladığı, iş sağlığı ve 

güvenliği standartlarını içeren ILO Sözleşmeleri gelmektedir.  
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yukarıdaki genel amaçlarının dışında; işyerlerinde yeterli 

güvenlik tedbirlerini alarak işçilerin korunması, işçileri tıbbi, fiziksel ve ruhsal açıdan en üst seviyeye 

çıkarılması, işyeri ortamında sağlığa zarar verebilecek unsurların hijyenik önlemlerle ortadan 

kaldırılması, işçiler ile iş arasındaki uyumun sağlanması, meydana gelen sağlık zararlarının ve meslek 

hastalıklarının tespit edilerek işçilerin tedavi olmalarını sağlaması, karşılaşılan zararların derecelerini 

objektif ve bilimsel yollarla belirleyip değerlendirmenin yanı sıra işyerinin güvenliğinin de sağlaması, 

olası kazaları engelleyerek verimliliğin arttırılması hedefleri vardır. 

Tehlike, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden, zora sokan, büyük zarara yol açabilecek 

durumlardır. Tehlikeye yol açabilecek faktörleri; insani, çevresel ve teknik faktörler olarak ayırabiliriz. 

İnsani faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim, deneyim, fizyolojik ve psikolojik nedenler v.b., çevresel faktörler; 

gürültü, ısı, ışık radyasyon, mikroorganizmalara tahriş edici ve boğucu gazlara, anestezik ve narkotik 
maddelere maruz kalma, vb. teknik faktörler; makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması, 

kapasitelerinin zorlanması, aletlerdeki aksaklıklar, malzeme ve İşyerindeki hatalar, kişisel korunma 

araçlarının kullanılmaması, makinelerin hatalı yerleşimi, ergonomik olmayan koşulları v.b. olarak 

söylenebilir. Risk, bir tehlikenin ortaya çıkma ihtimali ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep olacağı 

etkinin ciddiyeti arasındaki bağ olarak tanımlanabilir (6331 Sayılı Kanun). 

2- Eğitim 

Eğitim; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olmazsa olmaz konulardan biridir. Eğitimin en yaygın 

tanımlarından biri "kişilerin davranışlarında istenen yönde değişikler yapmak” şeklindedir. Ancak tanım 

eğitim olayının amacı ile birlikte şekli üzerine de yaygınlaştırmaya çalışılırsa, ortaya Tausch'ların 

(R.Tausch ve A. Tausch) "kişilerin yaşayışını ve davranışlarını değiştirmek amacıyla yapılan iki veya 

daha fazla insan arasındaki karşılıklı sosyal etkileşim" şeklindeki tanımı çıkar.   

Okullar eğitimin ana kaynağıdır. Okullar, toplumun meslek yapısını doğrudan belirler. Meslek 

farklılaşması sınaî gelişim ile birlikte paralellik gösterir ve okul sistemlerini etkiler. Okul, toplumsal 

değişmenin gerektirdiği yeni meslek sistemine hemen uyum yapmakta, o meslek alanındaki bilgileri 

toplayıp sistemleştirerek öğrencilere vermekte; bu şekilde toplumsal değişimi desteklemekte ve 

hızlandırmaktadır. Eğitim öğretim kurumlarının desteklemediği hiçbir toplumsal değişim başarıya 

ulaşamaz. Meslek liseleri, teknik okullarda teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Fakat bu okulların pek 

çoğunda iş sağlığı ve güvenliği ders programlarında yer almamaktadır. Şu anda iş güvenliği ve iş sağlığı 

ayrı bir ders olarak ders planlarında yer almamaktadır. Sadece ilgili bölüm dersleri içinde modül olarak 

okutulmaktadır.  

Bu modüllerde sadece ilgili imalat veya prosesler için iş güvenliği tedbirleri anlatılmaktadır. 

Meslek Yüksek Okullarında da durum çok farklı değildir. İSG konusu dersler içinde bir bölüm olarak 
anlatılmaktadır. Bazı üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu ders veya seçimli ders olarak 

okutulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine yöntem açısından bakıldığında; işçiler, ustalar, kaynakçılar, 

teknisyenler, teknikerler gibi elemanların yeterli iş sağlığı eğitimine sahip olmadığını saptarız.  Ayrıca 

bütün meslek lisesi programlarına iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir ders olarak konulmalı ve bu konuda 

uzman eğitimciler tarafından ders anlatılmalıdır. Böylece küçük, büyük her işletmede çalışan işçi ve 

ustalar konu ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir. Bunun sonucu olarak da iş kazaları ve meslek 

hastalıkları azalacaktır. İşletmelerde, büyük ölçüde sahada işçilerin başında bulunan mühendislerin iş 

güvenliği eğitimi almaları son derece önemlidir. En azından bütün üniversitelerin makine mühendislik 

fakültelerinde seçimli ders olarak konulması çok önemlidir. Uzun vadede yükseköğretim kurumlarında iş 

güvenliği mühendisi yetiştiren program veya bölümler açılmalıdır. Teknik Eğitim Fakültelerinde iş 

güvenliği teknikerleri yetiştiren programlar açılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültüre, bir bilince 

oturtulabilmesinin zemini okullarda verilecek eğitimle oluşturulmalıdır. 

Eğitimin amacı; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek 

hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı 

karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı 

ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırma amacını sağlamaktır. 

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Açısından Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi 

 Her toplumun kendine has bir kültürü olduğu ve kültürün toplumdan topluma farklılık gösterdiği 

dikkate alındığında, toplumda faaliyet gösteren örgütlerin de kendilerine özgü kültürlerinden söz 
edilebilmektedir. Genel olarak kültür insanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama 
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biçimini belirlemekte ve aynı topluluğa ait bireylerce paylaşılan, bir nesilden diğerine aktarılan tutum, 

davranış, değerlendirme, inanç ve yaşam biçimlerini yorumlamayı sağlayan bir olgu olarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre işletme yönetimi bakımından kültürü; kuruluşun çalışma şeklini ve 

faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belirli insan topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler, örf ve 

adetler ile diğer kişiler arası ilişkilerin sonuçlarının tamamı şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Güvenlik kültürü; özellikle sağlık ve güvenlik sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı 

örgüt kültürü bütününün bir alt oluşumu niteliğindedir. Dolayısıyla iş sağlığının çalışanlar tarafından 

kavranıp hayata geçirilerek “örgüt kültürü” haline gelebilmesi için, diğer tüm işletme fonksiyonlarında 

olduğu gibi gerekli denetimlerin yapılması, eğitimlerin verilmesi, İSG konusunda bütçeleme yapılması, 

üst kademe yöneticilerden başlayarak tüm uygulayıcılar ve insan kaynakları birimi tarafından aynı 

yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.  

Güvenlik kültürü; bir kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını, yetkinliğini ve bu 

alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılar, yetkinlikler ve davranış 

modellerinin ürünü şeklinde tanımlanmaktadır 

 Çalışma çevresindeki güvenliğe ilişkin değerlerin bireysel algılanış biçimini tanımlayan güvenlik 

iklimi, örgüt ikliminin özel bir formu niteliğindedir. Güvenlik ikliminin önemli bileşenleri olarak çok 

çeşitli faktörün tanımlanmış olduğu görülmektedir. Bu faktörler; çalışanın ruhsal ve bedensel iyilik haline 

ilişkin yönetimin benimsediği değerler, güvenlik eğitimleri, kişisel koruyucu donanımlar, güvenlik 

yönetim sistemlerinin kalitesi gibi yönetsel ve örgütsel uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 

örgüt içi iletişim ve çalışanın süreçlere katılımı şeklinde sıralanmaktadır. 

Güvenlik kültürü, güvenlik ikliminden daha karmaşık olup, daha zor yönetilen bir kavramdır. 

Güvenlik iklimi ise, çalışanların güvenlik politikaları, prosedürleri ve uygulamalarına yönelik paylaşılan 
algılarıdır 

4- Türkiye’de İş Güvenliği Eğitimi  

ILO sözleşmeleri, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve gelişmiş ülkelerde büyük önem verilmekte ve 

eğitimin geniş kitlelere ulaştırılması için çaba gösterilmektedir. Ülkemizde, Birliğe giriş sureciyle is 

sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yeni düzenlemeler içinde belki de en önemlisi; işverenlere, isle ilgili 

gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini isçilere verme görevi yüklenmiş olmasıdır. Ancak mevcut 

düzenlemeler sadece işyeri eğitimlerini düzenlemektedir. 

Oysa ülkemizde is sağlığı ve güvenliği eğitimi, tüm eğitim kademelerinde oldukça yetersiz 

durumdadır. Bu konuda önemli bir sorun da, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesidir. 

Uzmanlık sistemimiz halen tam bir kargaşa içerisindedir. Yapılan düzenlemelerde kısıtlayıcı bir yaklaşım 

benimsendiği gibi, belgelendirme için gerekli görülen teorik ve pratik eğitimler çok kısa tutulmaktadır.   
İş sağlığı ve güvenliği gibi çok disiplinli, yeterli eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç duyulan bir konuda, 

yeni mezun hiç eğitim ve deneyime sahip olmayan kişileri uzman yapmanın isabetli bir düzenleme 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Öte yandan, uzmanlık sisteminde yaşanan sorunlar ile iş sağlığı ve 

güvenliğinin eğitime olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bununla birlikte son 10 yılda yaklaşık 95 

üniversitenin (Ek 1) bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programlarının açıldığı görülmektedir.  

İş sağlığı ve güvenliğinde yönetim ve örgütlenme kadar önemli bir başka husus da, bu örgüte dâhil 

olan işveren ve çalışanlarda iş güvenliği bilincini oluşturmaktır. Bu bilincin geliştirilmesi, işyerlerinde 

oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmada en etkili yollardan biri durumundadır. Güvenlik kültürü 

kavramının içeri henüz iyi bicimde açıklanamamış olmakla birlikte, pek çok araştırmada “işçi ve 

işverenlerin risk ve güvenlik kavramlarına davranış geliştirme sureci” olarak tanımlanmaktadır(Simard, 

1998: 59.4-5). Bu nedenle,  iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dendiğinde öncelikle çalışan isçilerin eğitimi 

akla gelir. Gerçekten de İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, istihdam halinde olanların 
korunmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, güvenli çalışma her şeyden önce bir kültür sorunudur. 

Bireylerde bu kültürün yerleştirilmesi ancak çocukluktan başlayarak bilinçlendirilmeleriyle mümkün 

olabileceğinden, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sadece işyerleriyle sınırlandırılmamalı, ilköğretimden 

başlayarak üniversite eğitimi bitene kadar tüm eğitim kademeleriyle bütünleştirilmelidir (Alli, 2001: 35; 

Santonen, 2003: 11; Güven, 2006: 10; Yılmaz, 2007: 30; Karadurmuş, 2006: 62). 

AB’nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili son dönem politikalarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve 

güvenlik kültürü önemli bir yer tutmakta, bunların gelişimini destekleyecek eğitim faaliyetlerine daha 
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fazla zaman ve parasal kaynaklar ayrılmaktadır. 2002-2006 ĐSG Strateji Belgesi hedeflerinde eğitim su 

şekilde vurgulanmıştır (Yeter, 2006: 4): 

a) Küçük yaştan itibaren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve duyarlılığın arttırılması 

sağlanmalıdır, 

b) Eğitim ve korunma kültürü, çalışma yaşamında kalite ve verimliğin sağlanmasında en temel öğe 

olmalıdır, 

c) AB’de bütün gençler icin, 2010 yılından önce bütün eğitim kurumlarında en az 8 saat iş sağlığı 

ve güvenliği eğitimi alınmış olmalıdır. 

Tartışma Ve Sonuç 

Sanayileşme sağladığı faydalar yanında, toplumun en aktif ve üretken kesimi olan çalışanların 

sağlık ve güvenliği açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirmesi gerçeği sonucu iş sağlığı-güvenliği 

biliminin ortaya çıkışı, sağlık ve güvenliğin işin ayrılmaz bir parçası oluşu, iş güvenliği teşkilatları ve 

hukuki düzenlemelerle konunun devlet güvencesi altına alınması, TS 18001 İSG standardının şartları, son 

yıllarda yaygınlaşan yeni İSG yaklaşımlarına uyumun globalleşen dünyadaki önemi ortaya konulmuştur. 

Dünya pazarlarında var olmanın gerekliliklerinden olan kalite ve çevreye saygı yanında önemi gün 

geçtikçe artan İSG yönetimi modeli uygulama tesisi (seramik sektörü) için oluşturulmuştur.  

Yeni sağlık-güvenlik yaklaşımları ve TS iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin dikkate alınması, 

farkındalık ve yetkinliklere yönelik eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, kültürel farklılıkların dikkate 
alınması, çalışan destek programlarının yürütülmesi, tükenmişlik oranını azaltılması ve günlük çalışma 

düzeninin sağlanması, sağlık ve güvenliğe ilişkin algı testlerinin uygulanması, kişisel koruyucuların 

kullanılması, performans değerlendirme, çalışma yaşamının kalitesi kavramı en genel anlamda; işgörenin 

yalnızca bedensel değil, aynı zamanda zihinsel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini gözeten çalışma 

koşullarını içermektedir. Bu kavram bireyin işe ilişkin refah ve tatmin düzeyini, stresten kaçınma 

durumunu içermektedir. Çalışma yaşamının kalitesi, çalışmayı doğrudan ya da dolaylı etkileyen tüm 

etkenleri içeren bir kavram olarak değerlendirilmektedir.  

Çalışma yaşamının kalitesini belirleyici etkenler ise; işin yapısı ve örgütlenmesi, ücretler, çalışma 

ortamı ve koşulları, işte kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, katılım, iş doyumu ve motivasyon, 

istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, sürekli eğitimdir. Buna göre çalışma yaşamı kalitesi 

kavramının, işgörenlere doyum sağlayacak iş koşullarının yaratılması şeklinde ifade edilebileceğini 

söylemek mümkündür. Nitekim yapılmış olan bir araştırmada iş doyumu ile çalışma yaşamı kalitesi 
arasında aynı yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Yine aynı araştırmada çalışma yaşamı kalitesi ile 

zihinsel sağlık arasında pozitif yönlü ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.  

Çalışma yaşamının kalitesi, yapılan işin tüm yönlerini kapsayan bir sistemdir. Ücret, çalışma 

koşulları (havalandırma, ısı, ışık, alan vb.), yönetici ve çalışma arkadaşları ile ilişkiler, kararlara katılım, 

yükselme imkânı, sosyal imkânlar (sağlık, ulaşım, kreş, tüketim kooperatifi vb.), mesleki eğitim, iş sağlığı 

ve güvenliği vb. konuları içine alır. Çalışma yaşamının kalitesi iş sağlığı ve güvenliği açısından ele 

alındığında, üretimin arttırıldığı dönemlerde artan iş yükünün, stres ve gerginlik yarattığı ve sağlık 

açısından riski yüksek olan hataları gündeme getirdiği görülmektedir. İşyerinde sağlık ve güvenlik 

anlamındaki riski arttıran bir faktör olan iş stresi, günümüzde kişinin çalışma yaşamı kalitesini olumsuz 

etkileyen önemli etkenler arasında tanımlanmaktadır. İş stresinin kişinin hem psikolojik hem de fiziksel 

sağlığını olumsuz etkilediğine dair bilgiler son yıllarda önemli ölçüde artış göstermektedir. İş stresi hem 
iş görenler hem de işverenler açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu anlamda iş stresi, endişe, 

depresyon, sinir ve kalp hastalıkları, baş ağrısı, iş kazaları gibi çeşitli fiziksel sonuçlar doğurabilmektedir. 

İş stresiyle yakından ilişkili olan ve çalışma yaşamının kalitesini etkileyen bir başka kavram ise 

tükenmişlik kavramıdır. Tükenmişlik kavramı uzmanlar tarafından, çalışanların işle ilgili gerçekçi 

olmayan amaçlara ulaşma konusunda aşırı zorlanmaları neticesinde fiziksel ve ruhsal anlamda 

tükenmeleri olarak ifade edilmiştir. 

İşveren işçilere veya temsilcilerine, özellikle risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler 

ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler, işyerinde bulunan veya 

ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik 

riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler, işçilerin kendilerini ve diğer 

işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli işler ve tehlikeli kimyasal maddeler 
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için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi formları hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle 

yükümlüdür. 

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi önleyici yaklaşımın önemli bir boyutu olan iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin, vurgulanması gereken dört önemli noktası on plana çıkmaktadır: 

1-  Toplumsal İSG bilincinin oluşturulması açısından, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin 

ilköğretimden başlayarak tüm eğitim kurumlarında, özellikle de meslek eğitimi veren okullarda 

yaygınlaştırılmalıdır. İSG konusu ilköğretim müfredatımızda henüz kendine yer bulabilmiş değildir. Oysa 

gelişmiş ülkelerde İSG eğitimine henüz ilköğretim düzeyinden başlanmaktadır. Bilhassa orta kısımda yer 

alacak bir adet dersle, tüm bireylere ĐSG ile ilgili temel bilgi ve davranışlar kazandırılmalıdır. 

2- Yeterlilikleri sürekli tartışılsa da, halen sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları 

yetiştiren meslek liselerimizin fonksiyonu tartışılmayacak kadar önemlidir. Mesleki eğitim öğrencileri 
okulda gördükleri dersleri atölye ve işyerlerinde uygulamalı olarak da gördüklerinden is güvenliği 

konusunda yeterlik sahibi olmaları gereklidir. Ülkemizde İSG eğitiminin Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlıkları ile YOK’ün işbirliği ile planlanması gerekmektedir. 

3- İşçi ve işveren örgütleri ile meslek odalarının da bu konuda yapabilecekleri katkılar tespit 

edilmeli ve bunlara gereken destek verilmelidir. 

4- Üniversite sanayi işbirliği meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması için önemlidir.  

 Bu makalede iş sağlığı ve güvenliği uygulamasının bir kültür konusu olduğu ve çocukluktan 

itibaren öğrenilmesi gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.  Ülkemizin iş sağlığı 

ve güvenliği konusunda Avrupa ülkeleri düzeyinde kaliteye ulaşabilmesi için MEB, YÖK ve sektörel 

kuruluşlar büyük bir dayanışma içinde biraraya getirilmelidir.  
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EK 1- Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Programı  
 

Üniversite   Adı Programın   Adı 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu) 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) 

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 
İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Tam 
Burslu) 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%75 Burslu) 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   (Tam Burslu) 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

http://www.ilo.org/
http://www.resmigazetede.gov.tr/
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
(ISPARTA) 

İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   (İÖ) (Tam Burslu) 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
(ISPARTA) 

İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 
İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Tam 
Burslu) 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Tam Burslu) 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam   Burslu) 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İş Sağlığı   ve Güvenliği 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 
ÜNİVERSİTESİ 

İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İş Sağlığı   ve Güvenliği 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%75 Burslu) 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği (%75   Burslu) 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği (İÖ) 

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
(ISPARTA) 

İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği (İÖ) 
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İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   (%50 Burslu) 

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   (İÖ) (%50 Burslu) 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği   (İÖ) (Ücretli) 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İşçi Sağlığı   ve İş Güvenliği (Ücretli) 

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50   Burslu) 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%50 Burslu) 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (%25 Burslu) 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği   (Ücretli) 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%25 Burslu) 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (%25 Burslu) 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği (%25   Burslu) 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 
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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) 

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı   ve Güvenliği (Ücretli) 
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Özet  

 Bu çalışma İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir belediye iştirakinde kayırmacılık davranışının 
terfi, işlem kayırmacılığı ve işe alma boyutlarında çalışanlar arasında hangi düzeyde algılandığını 

ölçmek üzere yapılmıştır. Bu amaçla söz konusu işyerindeki toplam 63 çalışana anket uygulanarak 

46’sından geri  bildirim alınmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 13 programıyla analiz edilmiştir. 

Araştırmada ortalama, standat sapma, güvenirlilik analizi t testi ve varyans analizleri yapılmıştır. 

Çalışma ile ilgili toplam 21 hipotez oluşturularak  bunlardan yalnızca biri reddedilmiştir. Reddedilen 

hipotez işe alma boyutunda kayırmacılık davranışı algısının çalışanın işyerindeki statüsüyle ilişkisi 

arasında anlamlı bir fark olmadığıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kayırmacılık, Nepotizm, Belediye. 

Alan Kodu: F2 

 

MEASURİNG THE FAVORTİSM BEHAVİOR PERCEPTİON AT 

PROMOTİON, PROCES FAVORTİSM AND RECRUİTMENT DEMANSİONS: 

A RESEARCH ON EMPLOYEES OPERATİNG A MUNİCİPALİTY İN 

İSTANBUL 

Abstract 

 This study has been done, in order to measure at what level is perceived that favoritsm 

behavior’s dimensions which are promotion, proces favoritism and recruitment among employees in 

municipalities operating in İstanbul. Data were collected through the survey distributed to 63 employees. 

46 employees answered and returned the surveys. The results were analyzed by SPSS 13. The research 

applied means, standart deviation, reliability analysist test and variance analysis. Study on creating a 

total of 21 hypothesis was rejected only one of  them. The rejected hypothesis is that no significant 

difference between favoritizm behavior perception and the status of employees in the workplace at 
recruitment demansion. 

KeyWords: Favoritism, Nepotism, Municipality. 

1. Giriş 

 İrrasyonel davranışlardan sayılmakta olan kayırmacılığın yerli ve yabancı literatürde farklı 

türlerinin tanımları yapılmaktadır. Bunlar; eş dost kayırmacılığı, akraba kayırmacılığı, aynı aşiretten ya da 

kabileden olan insanların kayrılması ve siyasi düşünceden dolayı yapılan kayırmacılık. Bu çalışmada, 

bahsi geçen bütün kayırmacılık türleri tek bir çatı altında toplanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde 

kayırmacılık kavramının tanımına ve türlerine yer verilirken, ikinci bölümde araştırmanın yöntemine ve 

oluşturulan hipotezler doğrultusunda gerçekleştirilen analizler ile bu analizler sonucu elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Çalışanların kayırmacılık davranışı algıları analiz edilmeye çalışılırken, 

ölçeklerin güvenirlilik analizleri,  ölçeklere verilen yanıtların ortalamaları ve standart sapma 

analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonuç ve yorumlar kısmı ile tamamlanmıştır. 
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2. Kayırmacılık 

2.1. Kayırmacılık Kavramı 

 “Kayırmacılık” kavramı ve biçimleri üzerine yapılan tanımlamalar incelendiğinde bu tanımların  

kültürden kültüre farklılık gösterdiği görülmektedir (Büte, 2011a:385). Bir tanıma göre kayırmacılık, belli 

bir kadroya eleman seçiminde niteliksel ölçütlerden çok arkadaşlık ya da akrabalık ilişkilerini kriter 

olarak değerlendirmek ve alınacak elemanı bu kriterlere göre almaktır (Ören, 2007:84). Başka bir tanıma 

göre de kayırma yalnızca kamu görevlilerine mal edilerek şu şekilde tanımlanmıştır: “Para ya da mal gibi 

ekonomik güçler yerine aile-akrabalık bağları gibi maddesel olmayan etkileme araçlarının kullanılarak, 

kamu görevlilerinin yetkilerini bazı kişilere kamu işlemlerinde ayrıcalık sağlamak amacıyla 

kullanmalarına kayırma denir” (http://www.tbmm.gov.tr/etik_komisyonu/belgeler/makale_KamudaEtik-

InayetAydin.pdf, Erişim Tarihi: 15/12/2013).  

 Yerli literatürde kronizm olarak belirlenen eş-dost kayırmacılığı, yabancı literatürde  favoritism 

veya favorism olarak belirlenmiştir. Ayrıca yabancı literatürde siyasi düşünceden dolayı birilerinin 

kayırılması cronyism olarak tanımlanırken, kan bağından dolayı kayırma  her iki literatürde de akraba 

kayırmacılığı yani nepotizm olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, aynı aşiret veya kabileden insanların 

kayırılması eğilimi söz konusu olduğunda, buna Tribalizim  denmektedir (Büte, 2011a:176). 

2.2. Akraba Kayırmacılığı ( Nepotizm) 

Latincede “yeğen” anlamına gelen “nepos” sözcüğünden türetilen nepotizm, günümüzde mevkisini 

ailesinin yararına suistimal eden kişiler için kullanılmaktadır (Büte, 2011b:385). Genellikle örgütsel 

ilişkilere zarar veren bir durumu ifade ettiği savunulan nepotizmin, bireylerarası ilişkiler açısından 

değerlendirildiğinde subjektif karakter içerdiği bilinmekle birlikte uygulandığında da mağdurlar yarattığı 

düşünülmektedir. Çünkü, yeterli niteliklere sahip olmadan, sadece akrabalık ya da benzeri yakınlık 
ilişkileri dikkate alınarak kişilerin işe alınmasının, yükseltilmesinin veya ayrıcalıklı olarak örgütün 

kaynaklarından yararlandırılmasının, özellikle diğer (aile dışı) çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe 

neden olacağı düşünülmektedir (Asunakutlu & Avcı, 2010:94). 

Geleneksel bağların ve ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı ve piyasa mekanizmasının yeterince 

gelişmemiş olduğu ülkelerde daha yaygın olarak görülmekle beraber, gelişmiş ülkelerin aile 

işletmelerinde de yaşanan bir olgudur (Özler & Özler & Gülten, 2007: 438) 

Bireylerin iş hayatında statü değiştirmesinde ve belirli görevlere gelmesinde   kendi çaba ve 

yeteneklerinin yerine, akrabalık ilişkilerini kullanmaları, kendi açılarından bir zafiyete neden olurken, iş 

ortamı açısından, göreve gelmede başarı ve yetenek ölçüt alınmadığından dolayı iş kaybı ve başarısızlığa 

neden olmaktadır. Nepotizmin olumsuz diğer bir yanı da, üst düzey yöneticilerin akrabaları ile iş yapan, 

onlarla çalışmak zorunda olan ve bir aile ferdine terfi ve ödüllerin adaletsizce verildiğini hisseden diğer 
çalışanların moral düzeylerini düşürmesidir (Asunakutlu & Avcı, 2010:94). Dolayısıyla kayırmacılık 

usulsüzlük, yolsuzluk ve adeletsizlik gibi etiğe aykırı bir davranıştır (Saylı & Kızıldağ, 2007:232) 

2.3. Eş-Dost Kayırmacılığı (Favorizm / Favouritism) 

 Birbirinden çok az farklı iki ayrı anlama sahip olan favorizm, bir kişi ya da grubu diğerlerinden 

kayırmaya yönelik genel bir eğilimi ifade ederken ayrıca  kişisel ilişkilerinde arkadaş, komşu veya diğer 

tanıdıklara ayrıcalıklı muamele edilmesini de ifade etmektedir. İşyerinde işe alma sürecinde, çalışanlar ile 

ilgili kararlarda ve terfi konusunda eş-dost, ahbap ve arkadaşlara ayrıcalıklı bir şekilde davranmaya 

“favorizm” denmektedir (Büte, 2011a:387). 

2.4. Siyasi Kayırmacılık (Cronyism) 

 Araslı ve Tümer   kronizmi, bir kimsenin beceri, kabiliyet, başarı ve eğitim düzeyi gibi işin 

gerektirdiği niteliklere sahip olmaksızın sadece çok eski yakınlarına özellikle de politik tercihe yakınlık 

gibi nedenlerle ayrıcalıklı bir şekilde davranma olarak tanımlamışlardır (Büte, 2011a:387). 

 Siyasal süreç içerisinde siyasal partilerin iktidara geldikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışan “üst düzey bürokratları” görevden alarak  bu görevlere yine siyasal yandaşlık, ideoloji, nepotizm 

kronizm gibi faktörler esas alınarak yeni kimseler atamaları bazen yaygın bir durum arz edebilmektedir. 

Bu duruma literatürde “patronaj” adı verilmektedir (Özsemerci, 2003:22). 
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3. Literatür Taraması 

 Bireylerin gruplar arası davranış sergilemeleri, yani kendi gruplarını kayırıp diğer grupları 

yermeleri ve grupla rarası çatışmaya girmeleri için gerekli ve yeterli olan koşulların ne olduğu sorusuna 

dair yanıtı Tajfel ve arkadaşları, en küçük grup paradigması araştırmalarıyla vermişlerdir. Bu 

araştırmacılar, lise öğrencileriyle gerçekleştirdikleri bir araştırmada, katılımcılara, bir karar verme 

araştırmasına katılacaklarını söylemişler ve ardından  katılımcılar tümüyle rastlantısal olarak iki ayrı 

gruba atanmışlardır. Ancak onlara, Kandinsky ve Klee adlı ressamların eserlerine yönelik seçimleri 

temelinde gruplandırıldıkları belirtilmiştir. Her denek, tek başına bir odaya alınarak kendisinin yer 

almadığı denek çiftlerine (biri kendi grubundan, diğeri öbür gruptan) bir miktar parayı dağıtması 

istenmiştir.  Sonuçlar, katılımcıların kendi gruplarını büyük oranda kayırdıklarını göstermiştir. Bu 

gruplar, çok önemsiz sayılabilecek bir ölçüte göre oluşturuldukları, hiçbir geçmişleri ve olası bir 
gelecekleri olmadığı, deneklerin birbirlerini görüp tanımadıkları ve ödül dağıtılırken kendileri ödül 

alanların içinde yer almadığı halde, yani bireysel bir çıkarları olmadığı halde iç-grup kayırmacılığı 

gözlenmiştir (Demirtaş, 2003:137) 

 Diğer taraftan kayırmacılığın olumlu etkileri de yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Örneğin, 

Daily ve Reuschling (1980) birlikte yapmış oldukları bir araştırmaya göre; nepotizmin küçük aile 

şirketlerinde kendini örgüte adamış çalışanların tespit edilmesinde etkili bir yol olduğunu, kayırılan 

akrabaların, rastgele seçilecek bireylerden daha etkili bir katılım gösterdiğini ve nepotizmin aile ortamını 

oluşturmaya katkı sağlayarak akraba ya da akraba olmayan tüm çalışanların moralini ve iş tatminlerini 

arttırdığını ifade etmişlerdir (Büte, 2011a:387). 

 Bir başka çalışma da Nepotizm algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Nepotizm 

algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek için Muğla ilinde faaliyet gösteren aile işletmesi 
niteliğindeki mermer işletmelerinin çalışanlarından veri toplanmış ve araştırma verileri beş mermer 

işletmesinin iki yıl ve daha uzun  süredir işletmede bulunan 123 çalışanından anket ile toplanmıştır 

(Asunakutlu & Avcı, 2010:94). 

 Çalışmanın sonucunda, kayırmacılık algısının üç boyutta ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

boyutlar, terfi, işlem, ve işe alma boyutudur. Çalışmada kayırmacılık algısı ile iş tatmini arasında 

beklendiği ve literatürde yer alan çalışmalarda da vurgulandığı gibi negatif bir ilişki olduğu dikkati 

çekilmektedir. Ancak, söz konusu çalışmada terfiye ilişkin kayırmacılık ile işlem kayırmacılığının 

iştatmini ile ilişkisi daha yüksek düzeydedir. Bu durum da, çalışanların kaynakların dağıtımı, beceri ve 

yeteneklerine göre terfi ettirilme, , çalışanlara karşı eşit davranma gibi konulardaki algılarının iş 

memnuniyetlerini olumsuz etkilediğine işaret etmektedir (Asunakutlu & Avcı, 2010:94).  

 Nepotizm, favorizm ve kronizm arasındaki ilişki ile çalışanların şirkete olan güveni arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmada sonuç olarak  nepotizm, favorizm ve kronizmin örgütsel güven üzerinde 

olumsuz etkisinin bulunduğu yönündeki hipotezler doğrulanmış, ve çalışmanın en temel bulgusu olarak 

her üç kayırmacılık türünün de örgütsel güveni azalttığı gösterilmiştir (Keleş & Özkan, 2011:11-14).  

4. Araştırma 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Araştırmanın amacı incelenen işyerinde çalışanların kayırmacılık davranışı algılarının hangi 

düzeyde olduğunu saptamaktır. Kayırmacılığın, örgütsel ilişkilere zarar vererek, çalışanlar arasındaki 

ilişkileri zayıflatması, güven unsurunu olumsuz yönde etkilemesi, iş ortamında genellikle başarısızlığa 

neden olması  bunlara bağlı olarak çalışanların memnuniyetini olumsuz etkilemesine neden olmasından 

dolayı böyle bir algının varlığının teşhisi önem arz etmektedir.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

 Anket aracılığıyla toplanan veriler, SPSS 13 programından yararlanılarak veri girişi yapılmış, 
bunu takiben güvenilirlik analizi, ortalama, frekans, standart sapma hesaplanarak, t testi ve varyans 

(anova) analizleri yapılmıştır. 

4.3. Araştırmanın Kısıtı 

Araştırmanın, Türkiye’deki bütün belediye iştiraklerini temsil etmeyip, sadece İstanbul ilinde 

faaliyet gösteren bir belediye iştirakinde çalışanlara uygulanması nedeniyle daha küçük bir evreni temsil 

etmektedir.  
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4.4. Araştırmanın Varsayımları 

 Araştırmada; 

 Deneklerin araştırmanın amacına uygun olarak seçildikleri, 

 Çalışanların anket sorulannı  okuyup anlayabildikleri, 

 Veri toplamak üzere geliştirilen ölçeğin araştırmanın amacını gerçekleştirmeye uygun 

olduğu, 

 Çalışanların içtenlikle ve tarafsız olarak cevap verdikleri farz edilmiştir. 

4.5. Evren ve Örneklem 

  Bu çalışma İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir belediye iştirakinde çalışanlara uygulanmıştır. 

Toplam, 63 çalışandan 63’üne anket dağıtılmış, bunlardan 46 tanesine cevap alınmıştır. Çalışmanın 

örneklem grubunu 46 katılımcı oluşturmaktadır. Örneklem grubu evrenin % 20’ sinden büyük sayıda 
olma şartını taşımasından dolayı evreni temsil etmektedir. 

4.6. Verilerin Toplanması 

 İlgili işyerinden çalışmanın yapılabilmesi için izin alındıktan sonra, toplam sayısı 63 olan bütün 

çalışanlara anketler dağıtılarak, 46 çalışandan geri bildirim alınmıştır. Anketler iki hafta içerisinde 

toplanmıştır 

4.7. Araştırmanın Değişken ve Hipotezleri 

 Araştırmanın bağımlı değişkeni; 

Y→ Çalışanların işyerinde kayırmacılık davranışına ilişkin algılarıdır. 

Y1→ Terfi 

Y2→ İşlem Kayırmacılığı 

Y3→ İşe Alma 

      Araştırmada, bağımsız değişkenler de  şöyle belirlenmiştir;  

X1→ Yaş 

X2→ Çalışma Süresi 

X3→   Cinsiyet 

X4→   Eğitim Seviyesi 

X5→   Unvan 

X6→   Medeni Durum 

X7→  İş Statüsü 

 Araştırmanın Hipotezleri ise; 

 H1: Farklı cinsiyet gruplarındaki çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 
 H2: Farklı cinsiyet gruplarındaki çalışanlar arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H3: Farklı cinsiyet gruplarındaki çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık davranışıyla 

ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H4: İşyerinde farklı çalışma sürelerine sahip çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda 

kayırmacılık davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H5: İşyerinde farklı çalışma sürelerine sahip çalışanlar arasında, işe alma boyutunda 

kayırmacılık davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H6: İşyerinde farklı çalışma sürelerine sahip çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H7: Farklı yaş gruplarında bulunan çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 
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 H8: Farklı yaş gruplarında bulunan çalışanlar arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H9: Farklı yaş gruplarında bulunan çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H10: Farklı eğitim düzeylerine sahip çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H11: Farklı eğitim düzeylerine sahip çalışanlar arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H12: Farklı eğitim düzeylerine sahip çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur 

 H13: Farklı unvanlara sahip çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda kayırmacılık davranışıyla 
ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H14: Farklı unvanlara sahip çalışanlar arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık davranışıyla 

ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H15: Farklı unvanlara sahip çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık davranışıyla 

ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H16: Medeni durumları farklı çalışanlar arasında, iş ilişkisi boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H17: Medeni durumları farklı çalışanlar arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık 

davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H18: Medeni durumları farklı çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık davranışıyla 

ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 
 H19 İş Statüleri farklı çalışanlar arasında terfi boyutunda kayırmacılık davranışı algı düzeyi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 H20 İş Statüleri farklı çalışanlar arasında işlem kayırmacılığı boyutunda kayırmacılık 

davranışı algı düzeyi bakımından anlamlı bir fark yoktur 

 H21 İş Statüleri farklı çalışanlar arasında işe alma boyutunda kayırmacılık davranışı algı 

düzeyi bakımından anlamlı bir fark yoktur 

4.8. Araştırmanın Bulgu ve Yorumları 

4.8.1. Güvenirlilik Analizi Sonuçları 

 Güvenirliliği ölçmek için kullanılan Alfa katsayısı; 1 ile 0 arasında değer almakta ve ölçeğin 

güvenirliliği katsayı değeri 1’e yaklaştıkça artmaktadır.   

 Alfa katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan  ölçüt değerler genel olarak şöyledir: 

0.00 <= alfa < 0.40 → Güvenilir değil, 

0.40 <= alfa < 0.60 → Düşük güvenilirlikte, 

0.60 <= alfa < 0.80 → Oldukça güvenilir, 

0.80 <= alfa < 1.00 → Yüksek derecede güvenilir. 

Tablo 1- Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

Terfi 0,79 5 

İşlem Kayırmacılığı 0,85 7 

İşe Alma 0,43 4 

Toplam 0,88 16 

 Tablo 1’de her boyut için ayrı hesaplanan güvenilirlik analizlerine göre  toplam 5 ifadeden oluşan 

terfide kayırmacılık ifadelerine ilişkin Cronbach's Alfa değeri; 0,79 ( oldukça güvenilir) olarak 
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hesaplanırken, 7 ifadeden oluşan işlem kayırmacılığı ifadelerine ilişkin bu değer; 0,85 (yüksek derecede 

güvenilir) ve 4 sorudan oluşan işe almada kayırmacılık ifadelerine ilişkin de sözkonusu değer; 0,43  ( 

düşük güvenilir) olarak hesaplandığı görülmektedir.  

 Toplam 16 ifadeden oluşan kayırmacılık ifadelerine ilişkin Cronbach's Alfa değeri ise;  0,88  

çıktığından dolayı ölçeğin “yüksek güvenilir” düzeyinde olduğunu görmekteyiz. 

4.8.2. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

Tablo 2-  Örneklemin Demografik Değişkenlerinin Dağılımı 

  
n                     (Kişi 

Sayısı) % (Yüzde) 

Cinsiyet Erkek 23 50 

Kadın 23 50 

Yaş 20 – 35 41 89,13 

36 – 45 3 6,52 

46 yaş ve üzeri 2 4,35 

Medeni Durum Evli 23 50 

Bekar 23 50 

Eğitim Seviyesi 

Lise  22 47,8 

Üniversite 23 50 

Master veya Doktora 1 2,2 

İşyerindeki Çalışma Süresi (Yıl) 1 yıldan az 16 34,8 

1 – 4 yıl 23 50 

4 yıl ve üstü 7 15,2 

Unvan 

Yönetici  3 6,5 

Ast 43 93,5 

İşyerindeki İş Statüsü Tam Süreli 42 91,3 

Kısmi Süreli 4 8,7 

      Araştırmada yer alan toplam 46 katılımcının, 23’ü (% 50) erkek, 23’ü (% 50) kadındır. 

Katılımcılardan, 20-35 yaş aralığında bulunan 41 kişi ( % 89,13) iken, 36-45 yaş aralığında bulunan 3 kişi 

( % 6,52), 46 yaş ve üzerindeki kişi sayısı da 2’ (% 4,35) dir.  

 Katılımcıların 23’ü (% 50) evli iken, 23’ü (% 50) bekardır. Toplam 46 katılımcıdan 22’si ( % 47,8) 

lise seviyesinde eğitim düzeyindedir.  Üniversite eğitim seviyesine sahip kişi 23 (% 50) iken, master veya 

doktora eğitim seviyesinde olan 1 (% 2,2) kişi mevcuttur. İşyerindeki çalışma süresine göre 1 yıldan az 
bir süre çalışan sayısı; 16 kişi (% 34,8), 1 yıldan fazla ve 3 yıldan 4 yıla kadar çalışan sayısı; 23 kişi (% 

50), 4 yıl ve üzeri çalışan sayısı; 7 (% 15,2) kişidir. Araştırmaya katılanlardan 3 kişi ( % 6,5) yönetici, 43 

kişi (% 93,5) ast çalışan iken, 42 kişi (% 91,3) tam süreli olarak 4 kişi de (% 8,7) kısmi süreli olarak 

çalışmaktadır.  

       Toplam 46 katılımcıdan 11’i (% 23,9) “Nerelisiniz?” sorusuna İstanbul olarak cevap verirken, 3 

kişi (% 6,5) Bursa, 2’ şer kişi de (% 21,7) Samsun, Kastamonu, İzmir, Ankara ve Bayburt olarak, diğer 23 
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kişi de (% 50); Eskişehir, Kırıkkale, Giresun, Muş, Sivas, Bolu, Hatay, Erzurum, Trabzon, Kars, Sinop, 

Muğla, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Niğde, Iğdır, Rize, Edirne, Batman, Çankırı ve Tekirdağ olarak 

cevap vermiştir. 

4.8.3. Katılımcıların Yanıtlarına İlişkin Frekans Dağılımları ve Ortalamalar 

 Çalışanların kayırmacılık davranışına ilişkin algılarının anket yoluyla tespit edilmek istendiği bu 

araştırmada, verilen cevaplara ilişkin frekans dağılımları ve ortalamalar tespit edilmiş olup bu sorulara 

verilen yanıtlara ilişkin 5 farklı düzey mevcuttur. Sorular, 5’li Likert ölçek ile hazırlanarak, Kesinlikle 

Katılmıyorum→ 1, Katılmıyorum→ 2, Kararsızım→ 3, Katılıyorum→ 4 ve Kesinlikle Katılıyorum→ 5 

olarak kodlanmıştır. Sorulara verilen yanıtların puan ortalaması 1 ile 5 arasında değişmektedir. Yanıt 

ortalamalarının 1’e yakın olması bahsi geçen duruma ilişkin olumsuz düşünceyi belirtirken, 5’e yakın 

olması durumla ilgili olumlu düşünüldüğü anlamına gelmektedir. 

 Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te, terfi, işlem kayırmacılığı ve işe alma boyutlarında ortalama ve 

standart sapmalar görülürken, Tablo 6’da da katılımcıların işyerindeki kayırmacılık davranışı algılarına 

ilişkin sorulan sorulara verdikleri yanıtlarla ilgili ortalama ve standart sapmalar görülmektedir. 

 Anketin ilk bölümünde yer alan 5 soru; “Terfide Kayırmacılık” algısının ölçülmesi için, ikinci 

bölümünde yer alan 7 soru “İşlem Kayırmacılığı” algısının ölçülmesi için ve son bölümde yer alan 4 soru 

da  “İşe Alma Sürecinde Kayırmacılık” algısının ölçülmesi için kullanılmıştır. 

Tablo 3- Terfi  Boyutuna Göre Ortalama ve Standart Sapma 

N Min. Max. Ortalama Standart Sapma 

46 7 35 4,16 1,17 

 Terfi boyutuna göre yapılan ölçümde ortalama 4,16 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla 

katılımcıların  bu boyuttaki sorulan sorulara katıldıkları anlaşılmaktadır. 

Tablo 4- İşlem Kayırmacılığı Boyutuna Göre Ortalama ve Standart Sapma 

N Min. Max. Ortalama Standart Sapma 

46 8 20 1,86 0,36 

 İşlem Kayırmacılığı boyutuna göre yapılan ölçümde ortalama 1,86 olup, katılımcılar kesinlikle 

katılmamakla birlikte  bu boyutta sorulan sorulara katılmamaya daha yakındır. 

Tablo 5- İşe Alma Boyutuna Göre Ortalama ve Standart Sapma 

N Min. Max. Ortalama Standart Sapma 

46 5 25 3,59 1,12 

 İşe Alma boyutuna göre yapılan ölçümde ortalama 3,59 olup, katılımcılar kararsız olmakla 

birlikte bu boyutta sorulan sorulara katılmaya daha yakındır 
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Tablo 6- İşyerinde Kayırmacılık Davranışları Ölçeği Soruları, Standart Sapma ve Ortalamaları 

 Ortalama Standart Sapma 

1- Bu işyerinde çalışanların terfi etmesinde bilgi, beceri ve 

kabiliyetlerin ikinci planda kaldığını düşünüyorum. 3,00 1,26 

2- Bu işyerinde ne kadar başarılı olursam olayım, 

yöneticilere yakın olan kişilerin önüne geçemeyeceğimi 

düşünüyorum. 2,59 1,18 

3- Bu işyerinde çalışanların terfi ettirilmesinde akrabalık ve 

hısımlık ilişkilerinin öncelikle dikkate alındığını 

düşünüyorum. 2,70 1,09 

4- Bu işyerinde hemşerilik bağı olan çalışanların daha kolay 

terfi ettiğini düşünüyorum. 2,80 1,15 

5- Bu işyerinde çalışanların terfi ettirilmesinde objektif 

kriterlerin (Performans, Liyakat, Kıdem v.b. faktörler)  

uygulandığını düşünüyorum. 3,28 1,39 

6- Bu işyerinde yöneticilere yakın olan kişilere, diğer 

çalışanlara göre daha fazla değer verildiğini düşünüyorum. 3,07 1,34 

7- Bu işyerinde yöneticilerin yakın olan kişileri işten 

çıkarmanın veya onlara ceza vermenin oldukça zor 

olduğunu düşünüyorum. 3,20 1,19 

8- Bu işyerinde yöneticilerin tanıdığı olan kişilerden diğer 

çalışanların çekindiğini düşünüyorum. 2,61 1,08 

9- Bu işyerinde yönetim kadrosunda tanıdığı olanların, 

işyerinin imkânlarından (eğitim, sosyal imkânlar gibi) daha 

kolay (veya fazla) yararlandığını düşünüyorum. 3,17 1,10 

10-Bu işyerinde yöneticilere yakın olan kişilerin diğer 

çalışanlara göre daha kolay izin aldığını düşünüyorum. 2,98 1,22 

11- Bu işyerinde ücretlerin yöneticilere yakınlıklara göre 

farklılaştığını düşünüyorum. 2,41 0,96 

12- Bu işyerinde ücretlerin objektif kriterlere göre 

belirlendiğini düşünüyorum. 3,35 1,16 

13- Bu işyerinde eleman alımında tanıdıklara öncelik 

verildiğini düşünüyorum. 3,33 1,03 

14- Bu işyerinde personel alımında referansın belirleyici bir 

faktör olduğunu düşünüyorum. 3,76 1,06 

15- Bu işyerinde yöneticilere yakın olanlara, diğerlerine 

kıyasla daha az iş verildiğini düşünüyorum. 2,67 1,01 

16- Bu işyerinde eleman alımlarının objektif kriterlere göre 

gerçekleştirildiğini düşünüyorum. 3,26 1,08 

 Tablo 6’yı incelediğimizde her bir yanıtın kararsız sınırında olduğunu görmekteyiz. Terfi 

boyutunda 1. ve 5. soruların nispeten aynı boyuttaki sorulara göre daha yüksek bir değer aldığını, işlem 

kayırmacılığı boyutunda ise; 6., 7., 9. ve 12. soruların aynı boyuttaki diğer sorulardan daha yüksek bir 

değer aldığını işe alma boyutunda da sadece 15. sorunun, aynı boyuttaki diğer sorulara göre düşük değer 

aldığını, ve 14. sorunun, katılıyorum ifadesine yakın bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz. 
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4.8.4. Hipotezlerin Testi 

4.8.4.1. Çalışanların Verdikleri Yanıtların Demografik Değişkenlerle İlişkisi ( T testi ve varyans 

analizi) 

Tablo 7- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Cinsiyet ile İlişkisi 

Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

t Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Erkek 23 4,01 1,31 44 0,85 0,40 

Kadın 23 4,30 1,01 

Yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,85 ve anlamlılık değeri 

p= 0,40 olarak hesaplanmıştır. (p > 0,05)  Bu durumda H1 hipotezi kabul edilir. Yani erkek ve kadın 

çalışanlar arasında, terfi boyutunda kayırmacılık davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir 
fark olmadğı sonucuna varılır.  

Tablo 8- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Cinsiyet İle İlişkisi 

Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

T Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Erkek 23 1,88 0,34 44 0,40 0,69 

Kadın 23 1,84 0,39 

Tablo 8’de kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,40 ve anlamlılık değeri p= 0, 69 olarak 

hesaplanmıştır. (p > 0,05)  Bu durumda H2 hipotezi kabul edilir. Yani erkek ve kadın çalışanlar arasında, 

işlem kayırmacılığı boyutunda kayırmacılık davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark 

olmadığı sonucuna varılır.  

Tablo 9- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Cinsiyet İle İlişkisi 

Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

T Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Erkek 23 1,93 0,67 44 1,36 0,18 

Kadın 23 2,18 0,60 

Tablo 9’da da kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 1,36 ve anlamlılık değeri p= 0,18 

olarak hesaplanmıştır. (p > 0,05)  Bu durumda H3 hipotezi kabul edilir. Yani erkek ve kadın çalışanlar 

arasında, işe alma boyutunda kayırmacılık davranışıyla ilgili algı düzeyleri bakımından anlamlı bir fark 

olmadığı sonucuna varılır.  

Tablo 10- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısının Çalışma Süresi İle İlişkisi 

Çalışma Süresi N Ortalama Standart sapma F 
Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

değeri (p) 

1 yıldan az 16 4,30 1,22 

0,54 2 0,59 1-4 yıl 23 4,20 0,95 

4 yıl ve üzeri 7 3,80 1,57 

 Yukarıdaki tabloda yapılan varyans analizi sonucunda F= 0,54 ve anlamlılık değeri; 0, 59 olarak 
hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H4 Hipotezi kabul edilir. Terfi boyutunda kayırmacılık davranış 

algısının çalışma süresi ile ilişkisi yoktur. 
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Tablo 11- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısının Çalışma Süresi İle 

İlişkisi 

Çalışma Süresi N Ortalama 
Standart 

Sapma 
F 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

değeri (p) 

1 yıldan az 16 1,91 0,45 

0,23 2 0,80 1-4 yıl 23 1,83 0,33 

4 yıl ve üzeri 7 1,84 0,28 

 Tablo 11’de yapılan varyans analizi sonucunda F= 0,23 ve anlamlılık değeri; 0, 89 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H5 Hipotezi kabul edilir. İşlem kayırmacılığı boyutunda 

kayırmacılık davranış algısının çalışma süresi ile ilişkisi yoktur.  

Tablo 12- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Çalışma Süresi İle İlişkisi 

Çalışma Süresi N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

değeri (p) 

1 yıldan az 16 3,94 1,10 

1,86 2 0,17 1-4 yıl 23 3,56 0,95 

4 yıl ve üzeri 7 3,06 1,41 

 Tablo 12’de yapılan varyans analizi sonucunda F= 1,86 ve anlamlılık değeri; 0, 17 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H6 Hipotezi kabul edilir. İşe alma  boyutunda kayırmacılık davranış 

algısının çalışma süresi ile ilişkisi yoktur 

Tablo 13- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısının Yaş İle İlişkisi 

Yaş N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

20 – 35 41 4,20 1,15 

0,27 2 0,77 36 – 45 3 4 1,56 

46 yaş ve üzeri 2 3,60 1,70 

 Tablo 13’te yapılan varyans analizi sonucunda F= 0,27 ve anlamlılık değeri; 0, 77 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H7 Hipotezi kabul edilir. Terfi  boyutunda kayırmacılık davranış 

algısının yaş ile ilişkisi yoktur. 

Tablo 14- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısının Yaş İle İlişkisi 

Yaş N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

20 – 35 
41 1,83 0,38 

1,08 2 0,35 36 – 45 
3 2,10 0,16 

46 yaş ve üzeri 
2 2,07 0,10 

 Yapılan varyans analizi sonucunda Tablo 14’te de görülüğü üzere F= 1,08 ve anlamlılık değeri; 

0, 35 olarak hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H8 Hipotezi kabul edilir. İşlem kayırmacılığı  boyutunda 

kayırmacılık davranış algısının yaş ile ilişkisi yoktur 
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Tablo 15- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısının Yaş İle İlişkisi 

Yaş N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

20 – 35 40 3,61 1,09 

0,18 2 0,84 36 – 45 3 3,67 1,28 

46 yaş ve üzeri 3 3,13 2,30 

 Tablo 15’te yapılan varyans analizi sonucuna göre F= 0,18 ve anlamlılık değeri; 0,84 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05) dolayısıyla H9 Hipotezi kabul edilir. İşe alma boyutunda kayırmacılık davranış 

algısının yaş ile ilişkisi yoktur. 

Tablo 16- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi 

Eğitim Düzeyi N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Lise  22 3,85 1,23 

1,49 2 0,24 Üniversite 23 4,42 1,09 

Lisansüstü 1 4,80  

 Tablo 16’daki varyans analizi sonucunda F= 1,49 ve anlamlılık değeri; 0,24 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05). Dolayısıyla, terfi boyutunda kayırmacılık davranışı algısının eğitim düzeyi ile 

ilşkisi yoktur. H10 kabul edilir. 

Tablo -17 İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Eğitim Düzeyi İle 

İlişkisi 

Eğitim Düzeyi N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Lise  22 1,80 0,38 

1,14 2 0,33 Üniversite 23 1,90 0,34 

Lisansüstü 1 2,29  

 Tablo 17’deki varyans analizi sonucunda F= 1,14 ve anlamlılık değeri; 0,33 olarak hesaplanmıştır. 

(p>0,05). Dolayısıyla, işlem kayırmacılığı boyutunda kayırmacılık davranışı algısının eğitim düzeyi ile 

ilşkisi yoktur. H11 kabul edilir. 

Tablo 18- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısı İle Eğitim Düzeyi İlişkisi 

Eğitim Düzeyi N Ortalama Standart Sapma F 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Lise  22 3,35 1,26 

0,98 2 0,38 Üniversite 23 3,80 0,97 

Lisansüstü 1 4  
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 Tablo 18’deki varyans analizi sonucuna göre F= 0,98 ve anlamlılık değeri; 0,38 olarak 

hesaplanmıştır. (p>0,05). H12 Hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla, işe alma boyutunda kayırmacılık 

davranışı algısının eğitim düzeyi ile ilişkisi yoktur.  

Tablo 19- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının İşyerindeki unvan ile ilişkisi 

Unvan N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Yönetici 3 3,93 1,03 

0,34 44 0,74 

Ast 43 4,17 1,19 

 Yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,34 ve anlamlılık 

değeri p= 0,74 olarak hesaplanmıştır. (p> 0,05)  Bu durumda H13 hipotezi kabul edilir. Yani terfi 

boyutunda yönetici ve ast çalışanlar arasında, kayırmacılık davranışını algılamada  anlamlı bir fark 

olmadığı sonucuna varılır. 

Tablo 20- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algı Düzeyinin İşyerindeki 

Unvan İle İlişkisi 

Unvan N Ortalama Standart Sapma t 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Değeri 

(p) 

Yönetici 3 1,67 0,58 

0,95 44 0,35 

Ast 43 1,87 0,35 

 Tablo 20’de yapılan t testine göre  kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,95 ve 

anlamlılık değeri p= 0,35 olarak hesaplanmıştır. (p> 0,05)  Bu durumda H14 hipotezi kabul edilir. Yani 

işe alma boyutunda yönetici ve ast çalışanlar arasında, kayırmacılık davranışını algılamada  anlamlı bir 

fark olmadığı sonucuna varılır 

Tablo 21- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algı Düzeyinin İşyerindeki Unvan İle 

İlişkisi 

Unvan N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Yönetici 3 3,33 0,76 

0,41 44 0,68 

Ast 43 3,61 1,15 

 Tablo 20’de yapılan t testine göre  kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,41 ve 

anlamlılık değeri p= 0,68 olarak hesaplanmıştır. (p> 0,05)  Bu durumda H15 hipotezi kabul edilir. Yani 

işe alma boyutunda yönetici ve ast çalışanlar arasında, kayırmacılık davranışını algılamada  anlamlı bir 

fark olmadığı sonucuna varılır. 

Tablo 22– Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısının Medeni Durum İle İlişkisi 

Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma t 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Değeri 

(p) 

Bekar 23 4,30 1,12 

0,85 44 0,40 

Evli 23 4,01 1,22 
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 Tablo 22’de yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışına ilişkin t değeri 0,85 ve anlamlılık 

değeri p= 0,40 olarak hesaplanmıştır. ( p>0,05)  Bu durumda H16 hipotezi kabul edilmiş olmaktadır. Yani 

terfi boyutunda kayırmacılık davranışına ilişkin algının medeni durumları farklı çalışanlar arasında 

anlamlı bir fark yoktur.   

Tablo 23- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısı İle Medeni Durum İlişkisi 

Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Bekar 23 1,83 0,38 

0,63 44 0,53 

Evli 23 1,89 0,36 

 Tablo 23’te yapılan t testi sonucunda  kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,63 ve 

anlamlılık değeri p= 0,53 olarak hesaplanmıştır. ( p>0,05)  Bu durumda H17 hipotezi kabul edilmiş 

olmaktadır. Yani işlem kayırmacılığı boyutunda kayırmacılık davranışına ilişkin algının medeni 

durumları farklı çalışanlar arasında anlamlı bir fark yoktur.   

Tablo 24- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısı ile Medeni Durum İlişkisi 

Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Bekar 23 3,59 1,06 

0,03 44 0,97 

Evli 23 3,60 1,21 

 Tablo 24’te  yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,03 ve 

anlamlılık değeri p= 0,97 olarak hesaplanmıştır. ( p>0,05)  Bu durumda H18 hipotezi kabul edilmiş 

olmaktadır. Yani işe alma boyutunda kayırmacılık davranışına ilişkin algının medeni durumları farklı 

çalışanlar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 25- Terfi Boyutunda Kayırmacılık Davranış Algısı ile İş Statüsü İlişkisi 

İş Statüsü N Ortalama Standart Sapma t 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Değeri 

(p) 

Tam Süreli 42 4,26 1,11 

1,95 44 0,06 

Kısmi Süreli 4 3,10 1,41 

 Tablo 25’te  yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 1i95 ve 

anlamlılık değeri p= 0,06 olarak hesaplanmıştır. ( p>0,05)  Bu durumda H24 hipotezi kabul edilmiş 

olmaktadır. Yani terfi boyutunda kayırmacılık davranışına ilişkin algının çalışanların iş statüleri  arasında 

anlamlı bir fark yoktur.  

Tablo 26- İşlem Kayırmacılığı Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısı ile İş Statüsü İlişkisi 

İş Statüsü N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Tam Süreli 42 1,86 0,38 

0,22 44 0,83 

Kısmi Süreli 4 1,82 0,21 
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 Tablo 26’da  yapılan t testi sonucunda kayırmacılık davranışı algısına ilişkin t değeri 0,22 ve 

anlamlılık değeri p= 0,83 olarak hesaplanmıştır. ( p>0,05)  Bu durumda H25 hipotezi kabul edilmiş 

olmaktadır. Yani işlem kayırmacılığı boyutunda kayırmacılık davranışına ilişkin algının çalışanların iş 

statüleri  arasında anlamlı bir fark yoktur.  

Tablo 27- İşe Alma Boyutunda Kayırmacılık Davranışı Algısı ile İş Statüsü İlişkisi 

İş Statüsü N Ortalama Standart Sapma t Serbestlik Derecesi 
Anlamlılık Değeri 

(p) 

Tam Süreli 42 3,73 1,07 

2,96 44 0,00 

Kısmi Süreli 4 2,13 0,43 

 Tablo 27’de yapılan t testi sonucunda t değeri; 2,96 olarak hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi de 

0,00’dır. p < 0,05 olduğundan dolayı işe alma boyutunda kayırmacılık davranışı algısı ile iş statüsü ilişkisi 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. H21 Hipotezi reddedilmiştir. 

 Tam Süreli çalışanların işe alma boyutundaki ifadelere verdikleri yanıtların ortalamaları; 3,73’ tür. 

Yani kararsız düzeyinde olmalarına rağmen katılıyorum düzeyine de yakındırlar. Kısmi Süreli 

çalışanların işe alma boyutundaki ifadelere verdikleri yanıtların ortalamaları da 2,13’tür. Yani bu 
çalışanlar katılmıyorum düzeyindedirler. 

 Tam Süreli çalışanların bu boyuttaki ifadelere verdikleri yanıtların standart sapması incelendiğinde 

standart sapmanın 1,07 (Standart Sapma > 1 )  olduğu görülmektedir. Bu da bize katılımcıların 

birbirlerinden uzak yanıtlar verdiğini göstermektedir. Kısmi Süreli çalışanların bu boyuttaki ifadelere 

verdikleri yanıtların standart sapması incelendiğinde de bu değerin 0, 43 (Standart Sapma < 1)  olduğu 

görülmektedir. Yine bu değer de bize katılımcıların birbirine yakın yanıtlar verdiklerini göstermektedir. 

5. Sonuç ve Yorumlar 

 Araştırmanın yapıldığı Belediye İştirakinin çalışanlarına yöneltilen ifadelerin yanıtları 

incelenmeye çalışılırken, güvenilirlik analizi, ortalama, standart sapma, t testi ve varyans (anova) 

analizlerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda saptanan bulgular şunlardır: 

 Araştırmada yer alan toplam 46 katılımcının, 23’ü erkek, 23’ü kadındır. Katılımcılardan, 20-35 yaş 
aralığında bulunan 41 kişi iken, 36-45 yaş aralığında bulunan 3 kişi , 46 yaş ve üzerindeki kişi sayısı da 

2’dir.  

 Katılımcıların  23’ü evli iken, 23’ü bekardır. Toplam 46 katılımcıdan 22’si  lise seviyesinde eğitim 

düzeyindedir.  Üniversite eğitim seviyesine sahip kişi sayısı 23 iken, master veya doktora eğitim 

seviyesinde olan 1 kişidir. İşyerindeki çalışma süresine göre 1 yıldan az bir süre çalışan sayısı 16, 1- 4 

yıla kadar çalışan sayısı; 23 kişi , 4 yıl ve  üzeri çalışan sayısı; 7  kişidir. Araştırmaya katılanlardan 3 kişi  

yönetici, 43 kişi  ast çalışan iken, 42 kişi  tam süreli olarak 4 kişi de kısmi süreli olarak çalışmaktadır.  

   Toplam 46 katılımcıdan 11’i Nerelisiniz? sorusuna İstanbul olarak cevap verirken, 3 kişi, Bursa, 2’ 

şer kişi de Samsun, Kastamonu, İzmir, Ankara ve Bayburt olarak, diğer 23 kişi de; Eskişehir, Kırıkkale, 

Giresun, Muş, Sivas, Bolu, Hatay, Erzurum, Trabzon, Kars, Sinop, Muğla, Kayseri, Konya, Burdur, 

Elazığ, Niğde, Iğdır, Rize, Edirne, Batman, Çankırı ve Tekirdağ olarak cevap vermiştir.  

   Anket sorularıyla yöneltilen ifadelerin güvenirliliği Cronbach's Alfa değeri ile ölçülmeye 
çalışılarak ortalama değer; 0,88 olarak elde edilmiş  bu değer de bize ölçeğin “yüksek güvenilir” 

düzeyinde olduğunu göstermiştir. 

 Katılımcıların vermiş oldukları yanıtların puan ortalamalarına bakıldığında, sadece terfi boyutuna 

göre yapılan ölçümde ortalamanın 4,16 olarak hesaplandığını görmekteyiz. Dolayısıyla katılımcıların, 

terfi boyutunda kayırmacılık olduğunu düşündüklerini söyleyebiliriz. İşe alma boyutuna göre yapılan 

ölçümde ortalama 3,59 olup, katılımcılar kayırmacılığın olup olmadığı konusunda kararsız olmakla 

birlikte bu boyutta sorulan sorulara katılmaya daha yakındırlar. İşlem kayırmacılığı boyutunda ise  

yapılan ölçüm ortalama 1,86 olup, katılımcılar kayırmacılığın olmadığı yönünde düşünce sergileyip  

kesinlikle katılmamakla birlikte  bu boyutta sorulan sorulara katılmamaya daha yakındır. 
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 Katılımcıların demografik özelliklerinin, verdikleri yanıtlarda bir farklılık yaratıp yaratmayacağını 

ölçmek açısından her boyut için t testleri ve varyans (anova) analizleri yapılarak verilen cevaplara ilişkin, 

cinsiyet ve yaşlarına, ünvanlarına, çalışma sürelerine, eğitim seviyelerine ve medeni durumlarına ilişkin 

farklılıklar taşımadıkları saptanmıştır. Yalnızca işe alma boyutunda statülerine göre anlamlı bir fark 

saptanmış, diğer boyutlarda yine anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

 Yapılan t testi sonucu işe alma boyutunda kayırmacılık davranışı algısının statüyle ilişkisinin 

olmadığı yönündeki hipotez 21, anlamlı bir fark bulunduğundan dolayı reddedilmiştir. 
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Özet 

 Meslek Yüksekokullarının amacı, bireylere bir meslek için gerekli olan teorik bilgilerin yanında 

uygulamalı eğitim vererek, bireyin mesleki beceri, tutum ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamaktır. 

Bu bağlamda Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin profillerinin daha yakından 

tanınması gerekmektedir. Bu çalışmada Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu’ nda bulunan 

6 farklı bölümde öğrenime devam eden öğrencilerin, öğrenci profillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda yapılacak anket çalışmamızda öğrencilerin; kişisel özellikleri, sosyo-ekonomik durumlarını 

ve bölümleri hakkındaki düşüncelerine ilişkin sorular içerecektir. Anket sonuçları istatistiki olarak 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelime: Meslek Yüksekokulu, öğrenci, Kemah MYO, Erzincan  

Alan Kodu:F2 

 

STUDENT PROFILES ERZINCAN UNIVERSITY KEMAH VOCATIONAL 

SCHOOL 

Abstract 

 The purpose of the vocational schools is required for theoretical knowledge, individuals with a 

professional practical training, professional skills, attitudes, and habits of the individual recovery. In this 

context, profiles of the vocational schools students needs recognition more closely. In this study, located 

in Kemah in Erzincan University, vocational school, continuing education students, 6 different section is 

carried out to identify the student profiles. In this context, the study will survey students; personal 

characteristics, socio-economic status and will include questions about your thoughts about the 

partitions. The survey results are statistically evaluated. 

Key Words: Vocational school, student, Vocational school of Kemah, Erzincan  

1. Giriş 

Eğitim, toplum ve ülkelerin gelişiminde çağdaş yaşamın en önemli kurumlarından birisidir. 

Eğitim-öğretim kurumlarının en üst halkası olan üniversitelerin eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir 
önemi bulunmaktadır. 

Üniversitelerimiz, kurulduklarından bu yana hem bireysel ve sosyal gelişimin yanı sıra 

bulundukları yörenin ekonomisinde ve bu bağlamda ülkemizin kalkınmasında büyük önem taşıyan 

kurumlardır. Bilgi üreten ve bilim yuvası olan üniversitelerin varlığı ve etkinliği, güçlü ve çağdaş 

toplumun ön koşuludur. Üniversiteler, aynı zamanda, demokrasi kültürünün yeşertilmesi ve toplumsal 

hayatın her alanında yaşatılması amacına da hizmet etmektedirler. Dolayısıyla, üniversitelerin, toplumsal 

hayatın sağlığı ve ülke geleceğinin inşası anlamında ehemmiyeti çok büyüktür ( Güvenç, 2007;  Sandal ve 

Karademir, 2013). 
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Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimine bakıldığında; Cumhuriyet döneminde Türk 

Yükseköğretim Sisteminde yapılan ilk köklü değişiklikler 1933 reformu ile gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra, 1946 ve 1973 yıllarında çıkarılan yasalarla reform çabaları sürdürülmüştür (Baskan, 2001). 

Yükseköğretim sistemimizle ilgili son köklü değişiklik 1981’de yapılmıştır. 1981 yılı üniversite 

reformunun yapıldığı yıl olarak, Türk yüksek öğretiminin önemli dönüm noktalarındandır. 20.07.1982 ve 

41 SKHK (2809 SK) ile aynı günde 6 ayrı şehrimizde 8 üniversite kurulmuştur. 1992 yılı Türkiye’de 24 

üniversitenin bir günde kurulduğu yıl olması açısından önemlidir. 1992 yılından sonra 2006 yılı da 

üniversiteleşme açısından önem taşıyan bir yıl olarak önem kazanmaktadır (Sargın, 2007). 01.03.2006 

tarih ve 5467 sayılı yasa ile 15 yeni devlet üniversitesi kurulmasıyla, devlet üniversitelerinin sayısı 68’e 

yükselmiştir. 25 vakıf üniversitesi de eklenince toplam sayı 93’e ulaşmıştır. Bu üniversiteler 57 ilimize 

dağılmış ve her ilde bir üniversiteye bağlı en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumu ve pek çok ilçede iki 
yıllık meslek yüksek okulu bulunmaktadır (Bilgin, 2009) 2008 yılı itibariyle her ilimiz üniversiteye sahip 

olmuştur. Meslek yüksekokulu sayısı 38’ i vakıf üniversitesi olmak üzere 563’e ulaşmıştır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında ise toplam 745 meslek yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir 

(ÖSYM, 2014). 

2006 yılında kurulan üniversitelerden biriside, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla Erzincan 

Üniversitesi’dir. Üniversite kurulduktan sonra enstitüler, fakülteler ve meslek yüksekokulları 

kurulmuştur. 18/10/2007 tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2547 

sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi’nin bünyesinde 

Kemah Meslek Yüksekokulu’nun kurulması uygun görülmüştür. Yüksekokulumuz 2009-2010 Eğitim-

Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar 

Teknolojileri Bölümü olmak üzere 3 Bölümde toplam 150 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 
2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Meslek Yüksekokulumuzda 670 

öğrenci ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzda 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 6 örgün, 

2 ikinci öğretim ve 1 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 9 program bulunmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzdaki öğrenci sayısının artışıyla beraber öğrencilerin profillerine yönelik 

çalışmaların gerekliğinin de ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Çünkü üniversite öğrenci profiline yönelik 

çalışmalar, öğrencilerin sosyo-ekonomik kökenlerinin, üniversitedeki akademik ve sosyal yaşama ilişkin 

görüşlerinin ve geleceğe yönelik beklentilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu tür çalışmaların 

akademisyenlerin gerek eğitim gerekse bilimsel çalışmaları için yol gösterici özellikler taşıdıkları 

söylenebilir. Ayrıca üniversitelerin kullandığı kaynaklardan yararlanan önemli bir kesimin 

değerlendirmelerini yansıttıkları için kaynakların etkin kullanımı konusunda da önemli ipuçları 

sağlamaları olasıdır (Şenses, 2005). 

Bu çalışma ile Kemah MYO’ nun kuruluşunun 7.Yılı nedeniyle öğrenci profilini yansıtan bir çalışma 

yapmanın hem akademik hem de kurum tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Akademik açıdan 

bu çalışmanın, önceki dönemlerde farklı üniversitelerde yapılmış benzeri profil çalışmalarıyla kıyaslama 

ve böylelikle belirli bir dönemin Üniversite gençliğinin kişisel (demografik) özellikleri, sosyal ve 

ekonomik yaşamları ilgili daha net bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. 

Kurum tarihi açısından ise öğrenci profilinde ki değişmelerin izlenmesinde gerek yöneticiler gerekse 

akademisyenler için son derece değerli bir bilgi birikiminin yaratılacağına inanıyoruz. 

2. Araştırmanın kapsamı ve yöntemi 

Bu çalışmada, 2013- 2014 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu’nda 

eğitim gören Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,  Bilgisayar Programcılığı, 

Emlak ve Emlak Yönetimi,  İşletme Yönetimi ve  Çağrı Merkezi Hizmetleri programı öğrencileri arasında 

yapılmıştır. 

Kemah MYO öğrenci profilini ortaya çıkarmaya yönelik 32 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Anket 

formu, öğrencilerinin kişisel, sosyal, ekonomik profilini ortaya koymak amacıyla, literatür incelemesi 

sonucu elde edilen veriler temel alınarak geliştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler tesadüfi örneklem 

yöntemiyle belirlenen 86 kişiden oluşmuştur. Anket soruları öğrencilere zorunlu derslerinin ilk 15 

dakikasında yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Anket soruları analizinde SPSS 19.0 

istatistiksel paket programı kullanılmış, yüzde ve frekans dağılımları esas alınmış ve sonuçlar tablolarla 

desteklenmiştir. 
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3. Bulgular 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda Kemah MYO öğrencilerinin profillerini ortaya koyan 

sonuçlar yer almaktadır. 

Tablo1. Kemah MYO Öğrencilerine Ait Genel Bilgiler 

  SIKLIK YÜZDE 

CİNSİYET 

BAY 55 39,29% 

BAYAN 85 60,71% 

YAŞ 

16-20 39 27,86% 

21-35 89 63,57% 

26-30 9 6,43% 

31-35 1 0,71% 

36 VE ÜSTÜ 2 1,43% 

ARAŞTIRMAYA KATILAN ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMI 

Bankacılık ve Sigortacılık 44 31,43% 

Bilgisayar Programcılığı 5 3,57% 

Çağrı Merkezi Hizmetleri 70 50,00% 

Emlak ve Emlak Yönetimi 7 5,00% 

İşletme Yönetimi 7 5,00% 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 7 5,00% 

TOPLAM 140 100,00% 

Tablo 1’de Kemah MYO öğrencilerine ait genel bilgiler verilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin 85’i (% 60,71) bayan, 55 ‘i (% 39,29) ise baydır. Buna göre araştırmaya katılanların 

çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş dağılımlarına bakıldığında, 39 kişi (% 27,86) 16-
20 yaş grubunda, 89 kişi (% 63,57) 21-35 yaş grubunda, 9 kişi (% 6,43) 26-30 yaş grubunda, 1 kişi ( % 

0,71) 31-35yaş grubunda ve 2 kişi (%1,43) 36 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

öğrenim gördükleri bölümler ve dağılımları sırasıyla; Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 44 kişi (% 

31,43), Bilgisayar Programcılığı bölümü 5 kişi (%3,57), Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 70 kişi (% 

50,00), Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü 7 kişi (% 5,00), İşletme Yönetimi bölümü 7 kişi (%5,00) ve 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 7 kişi (%5,00) ‘dir. 

Tablo. 2. Kemah MYO Öğrencilerinin Meslek Yüksekokulu Öncesi ve Sonrasına Yönelik Eğitim 

Süreçleri 

  SIKLIK YÜZDE 

ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKLARI LİSE 

Düz Lise 92 65,71% 

Meslek Lisesi 33 23,57% 

Anadolu Lisesi 3 2,14% 

Fen Lisesi 0 0,00% 

Diğer 12 8,57% 

KEMAH MYO YA SINAVLAMI SINAVSIZMI GELDİNİZ 

YGS 134 95,71% 

Sınavsız Geçiş 6 4,29% 

YGS DE KEMAH MYO TERCİH SIRANIZ 

1--10 70 50,00% 

11--20 46 32,86% 

21--30 24 17,14% 
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Tablo. 2. (devam) Kemah MYO Öğrencilerinin Meslek Yüksekokulu Öncesi ve Sonrasına Yönelik 

Eğitim Süreçleri 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜNÜZ PROGRAMI TERCİH NEDENİNİZ 

Yüksekokulun Sunduğu İmkanlar 7 5,00% 

Ailemin Tecihi 15 10,71% 

YGS Puanım 24 17,14% 

Arkadaşların Önerisi 20 14,29% 

Mezuniyet Sonucunda İş Olanağı 24 17,14% 

Programın Yeni Olması 22 15,71% 

Okulun Bulunduğu Şehir 8 5,71% 

Maddi İmkanlar  2 1,43% 

Diğer 18 12,86% 

TEKRAR ŞANSINIZ OLSA KEMAH MYO YU YENİDEN 

TERCİH ETMEYİ DÜŞÜNÜRMÜSÜNÜZ 

Evet 60 42,86% 

Hayır 51 36,43% 

Kararsızım 29 20,71% 

MEZUNİYET SONRASI HEDEFİNİZ 

Özel Sektörde Çalışmak 31 22,14% 

KPSS Sınavı ile Atanma 75 53,57% 

DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans 

Tamamlama 31 22,14% 

Diğer 3 2,14% 

TOPLAM 140 100,00% 

Tablo 2’ye bakıldığında Kemah MYO ’ya devam eden öğrencilerin çoğunluğunun, 92 kişi (% 

65,71) ile düz lise mezunu olduğu, Fen Lisesi mezunu ise olmadığı görülmektedir. Meslek Lisesi mezunu 

33 kişi (% 23,57), Anadolu Lisesi mezunu 3 kişi (%2,14) ve diğer lise mezunları ise 12 kişi (% 8,57)’dir.  

Öğrencilerden 134 kişi (% 95,71) Kemah MYO' na YGS Sınavı sonucunda 6 kişi (% 4,29) ise 

sınavsız geçişle geldiğini belirtmiştir.  

Öğrencilerin bölümlerine yerleşmede Tercihleri sırasıyla 1-10 arası 70 kişi  (% 50,00), 11-20 arası 

46 kişi (% 32,86) ve 21-30 arası 24 kişi ( % 17,14)’dir. 

  Öğrencilere öğrenim gördüğünüz programı tercih nedeniniz nedir diye sorulduğunda; 

Yüksekokulun sunduğu imkanlar 7 kişi (% 5,00), ailemin tercihi 15 kişi (% 10,71), YGS puanım 24 Kişi 

(% 17,14), arkadaşların önerisi 20 kişi (% 14,29), mezuniyet sonucunda iş olanağı 24 kişi (%17,14), 

programın yeni olması 22 kişi (% 15,71), okulun bulunduğu şehir 8 kişi (%5,71), maddi imkanlar 2 kişi 
(%1,43) ve diğer nedenler 18 kişi (%12,86) olmak üzere cevaplanmıştır.  

Tekrar şansınız olsa Kemah MYO ’yu yeniden tercih etmeyi düşünür müsünüz sorusuna verilen 

yanıtlardan evet cevabını veren 60 kişi (%42,86), hayır cevabını veren 51 kişi (%36,43) ve kararsızım 

cevabını veren 29 kişi (%20,71)’dir.  

Mezuniyet sonrası hedefleriniz nelerdir sorusuna ise; özel sektörde çalışmak isteyen 31 kişi 

(%22,14), KPSS sınavı ile atanmak isteyen 75 (%53,57), DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans 

tamamlamak isteyen 31 kişi (%22,14) ve diğer cevabını veren 3 (%2,14)’dir. 
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Tablo 3. Kemah MYO Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

  SIKLIK YÜZDE 

ANNENİN ÖĞRENİM DURUMU 

İlköğretim(İlkokukl-Ortaokul) 83 59,29% 

Orta Öğrenim(Lise) 13 9,29% 

Üniversite 5 3,57% 

Okur-Yazar Değil 39 27,86% 

BABANIN ÖĞRENİM DURUMU 

İlköğretim(İlkokukl-Ortaokul) 85 60,71% 

Orta Öğrenim(Lise) 33 23,57% 

Üniversite 16 11,43% 

Okur-Yazar Değil 6 4,29% 

ANNENİZİN ÇALIŞMA DURUMU 

Ev Hanımı(Çalışmıyor) 123 87,86% 

Kamu Sektörü Çalışan 3 2,14% 

Özel Sektör Çalışan 9 6,43% 

Serbest Meslek 2 1,43% 

Emekli 3 2,14% 

BABANIZIN ÇALIŞMA DURUMU 

Çalışmıyor 9 6,43% 

Kamu Sektörü Çalışan 31 22,14% 

Özel Sektör Çalışan 16 11,43% 

Serbest Meslek/Çiftçi 66 47,14% 

Emekli 18 12,86% 

AİLENİZİN SOSYAL GÜVENCESİ VARMI 

Var 113 80,71% 

Yok 27 19,29% 

KAÇ KARDEŞİNİZ VAR 

Yok 2 1,43% 

1 24 17,14% 

2 24 17,14% 

3 23 16,43% 

4 23 16,43% 

5 ve üstü 44 31,43% 

SİZİN DIŞINIZDA OKUYAN KAÇ KARDEŞİNİZ VAR 

Yok 30 21,43% 

1 42 30,00% 

2 33 23,57% 

3 29 20,71% 

4 2 1,43% 

5 ve üstü 4 2,86% 

AİLENİZİN AYLIK GELİRİ 

100TL-700TL 36 25,71% 

701TL-1300TL 45 32,14% 

1301TL-1900TL 12 8,57% 

1901TL-2500TL 27 19,29% 

2501TL-3100TL 14 10,00% 

3101TL ve Üstü 6 4,29% 
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Tablo 3. (devam) Kemah MYO Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

AİLENİZİN OTURDUĞU EVİN MÜLKİYETİ 

Kira 26 18,57% 

Lojman 7 5,00% 

Ev Sahibi 94 67,14% 

Diğer 13 9,29% 

AİLENİZİN YAŞADIĞI BÖLGE 

Akdeniz 39 27,86% 

Doğu Anadolu 33 23,57% 

Ege 4 2,86% 

Güneydoğu Anadolu 40 28,57% 

İç Anadolu 9 6,43% 

Karadeniz 9 6,43% 

Marmara 6 4,29% 

AİLENİZİN YAŞADIĞI YERLEŞİM BÖLGESİ NERESİDİR 

Büyükşehir 25 17,86% 

İl  31 22,14% 

İlçe 45 32,14% 

Belde 7 5,00% 

Köy 32 22,86% 

TOPLAM 140 100,00% 

Öğrencilerin ailelerinin eğitim durumları şöyledir: annelerden 83 kişi % 59,29’u İlköğretim 
(İlkokul-Ortaokul) mezunu, 13 kişi % 9,29’u Ortaöğrenim (Lise), 5 kişi % 3,57’ si Üniversite mezunu ve 

39 kişi % 27,86’sı ise okuma yazma bilmemektedir. Babalardan 85 kişi  % 60,71’ i İlköğretim (İlkokul-

Ortaokul) mezunu, 33 kişi % 23,57’si Ortaöğrenim (Lise), 16 kişi % 11,43’ü Üniversite mezunu ve 6 kişi 

% 4,29’u ise okuma yazma bilmemektedir. 

Ailelerin çalışan kişi sayılarının tespitine yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre: ailede 131 

kişi % 93,57’si babanın çalıştığını, 9 kişi % 6,43’ ü çalışmadığını belirtmiştir. Ailede 17 kişi % 12,14’ü 

annenin çalıştığını, 123 kişi % 87,86’sı çalışmadığını belirtmiştir. Çalışan anne, babanın meslek 

dağılımları şöyledir: Ailede babalardan 31 kişi % 22,14’ ü kamu çalışanı, 16 kişi %11,43’u özel sektör 

çalışanı, 66 kişi % 47,14’ü serbest meslek ve çiftçi ve 18 kişi % 12,86’sı emeklidir. Ailede annelerden 3 

kişi % 2,14’ ü kamu çalışanı, 9 kişi % 6,43’u  özel sektör çalışanı, 2 kişi % 1,43’ü serbest meslek ve 3 

kişi % 2,14’ü emeklidir. 

Ailelerin ekonomik durumlarının tespitine yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre: ailelerin 

aylık gelirleri 36 kişi % 21,43’ü 0 TL-700 TL arası, 45 kişi % 32,14’ü 701 TL-1300TL arası, 12 kişi % 

8,57’si 1301 TL-1900 TL arası, 27 kişi % 19,29’u 1901 TL-2500TL arası, 14 kişi 2501 TL-3100 TL arası 

ve 6 kişi % 4,29’u 3101 TL ve üzeri gelire sahiptir. Ailelerin sağlık güvencesinde ise 113 kişi % 

80,71’inin sağlık güvencesinin var olduğu ve 27 kişi % 19,29’unun sağlık güvencesinin olmadığı 

belirtilmiştir. Ailelerde sizden başka olan kardeş sorusunu 2 kişi % 1,43’ü yok, 24 kişi % 14,14’ü 1, 24 

kişi % 14,14’ü 2, 23 kişi % 16,43’ü 3, 23 kişi % 16,43’ü 4 ve 44 kişi % 31,43’ü 5 ve daha fazla cevabını 

vermiştir. Kaç kardeşiniz daha okuyor sorusuna ise 30 kişi % 21,43’ü yok, 42 kişi % 30,00’u 1, 33 kişi % 

23,57’si 2, 29 kişi % 20,71’i  3, 2 kişi % 1,43’ü 4 ve 4 kişi % 2,86’sı 5 ve daha fazla cevabını vermiştir. 

Ailelerin yaşadıkları yerlerin tespitine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Ailelerin oturduğu bölgeye 

39 kişi %27,86’ı Akdeniz bölgesi, 33 kişi %23,57’si Doğu Anadolu bölgesi, 4 kişi %2,86’sı Ege bölgesi, 

40 kişi %28,57’si Güneydoğu Anadolu bölgesi, 9 kişi %6,43’ü İç Anadolu bölgesi, 9 kişi %6,43’ü 
Karadeniz bölgesi ve 6 kişi %4,29’u Marmara bölgesidir. Ailenin yaşadığı yerleşim bölgeleri 25 kişi 

%17,86’ı Büyükşehir, 31 kişi %22,14 ‘ü il, 45 kişi %32,14’ü İlçe, 7 kişi %5,00’i belde ve 32 kişi 

%22,86’sı köydür. Bu yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin oturduğu evin mülkiyeti 26 kişi %18,57’si 

kira, 7 kişi %5,00 ‘i lojman, 94 kişi %67,14’ü ev sahibi ve 13 kişi %9,29’  u diğer türlü ikamet 

etmektedir. 
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Tablo 4. Kemah MYO Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

  SIKLIK YÜZDE 

OKUDUĞUNUZ İLÇEDE İKAMET ETTİĞİNİZ YER NERESİ 

Devlet Yurdu 98 70,00% 

Özel Yurt 4 2,86% 

Öğrenci Evi 28 20,00% 

Akraba Yanı 2 1,43% 

Diğer 9 6,43% 

DEVLETTEN BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ALIYORMUSUNUZ 

Evet 100 71,43% 

Hayır 40 28,57% 

DEVLETTEN ALDIĞINIZ BURS ÖĞRENİM KREDİSİ VEYA AİLENİZ DIŞINDA Bİ GELİRİNİZ 

VARMI 

Evet 19 13,57% 

Hayır 121 86,43% 

EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇERİSİNDE BİR YER DE ÇALIŞIYORMUSUNUZ? 

Evet  13 9,29% 

Hayır 127 90,71% 

AYLIK GELİRİNİZ KAÇ TL DİR? (ELİNİZE GEÇEN BURS, KREDİ,ÜCRET VB.) 

0TL-250TL 45 32,14% 

251TL-500TL 78 55,71% 

501TL-750TL 14 10,00% 

751TL ve Üstü 6 4,29% 

AİLENİZİN SİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİZ İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU AYLIK ORTALAMA 

HARCAMA? 

0TL-100TL 56 40,00% 

101TL-200TL 25 17,86% 

201TL-300TL 35 25,00% 

301TL-400TL 9 6,43% 

401TL ve Üstü 15 10,71% 

SERBEST ZAMANLARINIZI DEĞERLENDİRME DURUMU 

Kafede Oyun Oynamak 8 5,71% 

Alışveriş Merkezine Gitmek 13 9,29% 

Kitap Okumak 36 25,71% 

Müzik Dinlemek 54 38,57% 

Diğer 29 20,71% 

YAŞADIĞINIZ SORUNLAR NELERDİR? 

Ekonomik Sıkıntılar 45 32,14% 

Yalnızlık 13 9,29% 

Aile İlgili Olanlar 10 7,14% 

Arkadaşlarımla İlgili Olanlar 10 7,14% 

Dersleri Anlamama 6 4,29% 

Öğretim Elemanları ile İlgili Olanlar 2 1,43% 

Diğer 56 40,00% 

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELERDEN HANGİLERİ KULLANMAKTASINIZ 

Alkol 13 9,29% 

Sigara 41 29,29% 

Diğer 2 1,43% 

Kullanmıyorum 84 60,00% 
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Tablo 4. (devam) Kemah MYO Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

AKADEMİK NOT ORTALAMANIZ KAÇTIR 

2.00 Altı 17 12,14% 

2.01-2.50 arası 46 32,86% 

2.51-3.00 arası 43 30,71% 

3.01-3.50 arası 13 9,29% 

3.51-4.00 arası 21 15,00% 

TOPLAM 140 100,00% 

Öğrencilerin ailelerinin eğitim durumları şöyledir: Annelerden 83 kişi %59,29’u İlköğretim 

(İlkokul-Ortaokul) mezunu, 13 kişi %9,29’u Ortaöğrenim(Lise), 5 kişi % 3,57’ si Üniversite mezunu ve 

39 kişi %27,86’sı ise okuma yazma bilmemektedir. Babalardan 85 kişi  %60,71’ i İlköğretim(İlkokul-

Ortaokul) mezunu, 33 kişi %23,57’si Ortaöğrenim(Lise), 16 kişi % 11,43’ü Üniversite mezunu ve 6 kişi 
%4,29’u ise okuma yazma bilmemektedir. 

Ailelerin çalışan kişi sayılarının tespitine yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre: ailede 131 kişi 

%93,57’si babanın çalıştığını, 9 kişi %6,43’ ü çalışmadığını belirtmiştir. Ailede 17 kişi %12,14’ü annenin 

çalıştığını, 123  kişi %87,86’sı çalışmadığını belirtmiştir. Çalışan anne, babanın meslek dağılımları 

şöyledir: Ailede babalardan 31 kişi %22,14’ ü kamu çalışanı, 16 kişi %11,43’u özel sektör çalışanı, 66 

kişi %47,14’ü serbest meslek ve çiftçi ve 18 kişi %12,86’sı emeklidir. Ailede annelerden 3 kişi %2,14’ ü 

kamu çalışanı, 9 kişi %6,43’u özel sektör çalışanı, 2 kişi %1,43’ü serbest meslek ve 3 kişi %2,14’ü 

emeklidir. 

Ailelerin ekonomik durumlarının tespitine yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre: ailelerin aylık 

gelirleri 36 kişi %21,43’ü 0 TL-700 TL arası, 45 kişi %32,14’ü 701 TL-1300TL arası, 12 kişi %8,57’si 

1301 TL-1900 TL arası, 27 kişi % 19,29’u 1901 TL-2500TL arası, 14 kişi 2501 TL-3100 TL arası ve 6 

kişi %4,29’u 3101 TL ve üzeri gelire sahiptir. Ailelerin sağlık güvencesinde ise 113 kişi %80,71’inin 
sağlık güvencesinin var olduğu ve 27 kişi %19,29’unun sağlık güvencesinin olmadığı belirtilmiştir. 

Ailelerde sizden başka olan kardeş sorusunu 2 kişi %1,43’ü yok, 24 kişi %14,14’ü 1, 24 kişi %14,14’ü 2, 

23 kişi %16,43’ü 3, 23 kişi %16,43’ü 4 ve 44 kişi %31,43’ü 5 ve daha fazla cevabını vermiştir. Kaç 

kardeşiniz daha okuyor sorusuna ise 30 kişi %21,43’ü yok, 42 kişi %30,00’u 1, 33 kişi %23,57 ’si 2, 29 

kişi %20,71’i 3, 2 kişi %1,43’ü 4 ve 4 kişi %2,86’sı 5 ve daha fazla cevabını vermiştir. 

Ailelerin yaşadıkları yerlerin tespitine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Ailelerin oturduğu bölgeye 39 

kişi %27,86’sı Akdeniz bölgesi, 33 kişi %23,57’si Doğu Anadolu bölgesi, 4 kişi %2,86’sı Ege bölgesi, 40 

kişi %28,57’si Güneydoğu Anadolu bölgesi, 9 kişi %6,43’ü İç Anadolu bölgesi, 9 kişi %6,43’ü Karadeniz 

bölgesi ve 6 kişi %4,29’u Marmara bölgesidir. Ailenin yaşadığı yerleşim bölgeleri 25 kişi %17,86’ı 

Büyükşehir, 31 kişi %22,14 ’ü il, 45 kişi %32,14’ü İlçe, 7 kişi %5,00’i belde ve 32 kişi %22,86’sı köydür. 

Bu yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin oturduğu evin mülkiyeti 26 kişi %18,57’si kira, 7 kişi %5,00 ‘i 
lojman, 94 kişi %67,14’ü ev sahibi ve 13 kişi %9,29’  u diğer türlü ikamet etmektedir. 

Kemah MYO’ da okuyan öğrencilere barınma yerlerinin tespitine ilişkin sorulan sorulara: 98 kişi 

%70’i Devlet yurdu, 4 kişi %2,86’sı Özel yurt, 25 kişi %20,00’si öğrenci evlerinde, 2 kişi %1,43’ü akraba 

yanında ve 9 kişi %6,43’ü diğer yerlerdedir. Devletten burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler 100 kişi 

%71,43 iken almayan öğrenciler 40 kişi %28,57’dir. Öğrencilerden 13 kişi %9,29’u eğitim-öğretim 

dönemi içerisinde bir işte çalışırken 127 kişi %90,71’i çalışmamaktadır. Öğrencilerin aylık gelir(Burs, 

Kredi, Aile vb.) sorusuna 45 kişi %32,14’ü 250 TL ve altı, 78 kişi %55,71’i 251 TL-500TL arası, 14 kişi 

%10,00’u 501 TL-750 TL arası ve 6 kişi 751 TL ve üzeri cevabını vermiştir. Öğrencilerin aylık 

gelirlerinin ne kadarlık kısmı aile tarafından karşılanıyor sorusuna ise 56 kişi %40,00’ı 100 TL ve altı, 25 

kişi %17,86’sı 101 TL-200 TL arası, 35 kişi %25,00’i 201 TL-300 TL arası, 9 kişi %6,43’ü 301 TL-

400TL arası ve 15 kişi %10,71 401 TL ve üzeri cevabını vermiştir. 

Öğrencilerin sosyal yaşamlarındaki faaliyetlerinin ve öğrenci sorunlarının tespitine ilişkin sorular 
yöneltilmiştir. Serbest zamanların değerlendirilmesi sorusuna 8 kişi %5,71’i kafe de oyun oynamak, 13 

kişi %17,86’ı alışveriş merkezine gitmek, 36 kişi %25,71’i kitap okumak, 54 kişi %38,57’si müzik 

dinlemek cevabını verirken 29 kişi %20.71’i diğer faaliyetlerle değerlendirdiğini belirtmiştir. Öğrenciler 

yaşadığı sorunları 45 kişi %32,14 ekonomik sıkıntılar, 13 kişi %9,29’ u yalnızlık, 10 kişi %7,14’ü aile ile 

ilgili olan, 10 kişi %7,14’ü arkadaşlarla ilgili olan, 6 kişi %4,29’u dersleri anlamama ve 2 kişi %1,43’ü 

öğretim elemanları ile ilgili olanı belirtirken 56 kişi %40,00’ı ise diğer nedenleri belirtmiştir. 



426 
 

Öğrencilerin sağlığa zararlı alışkanlıkları ile okul başarılarının tespitine ilişkin sorularda 13 kişi 

%9,29’ u alkol kullandığını, 41 kişi %29,29’u sigara kullandığını ve 2 kişi %1,43’u diğer sağlığa zararlı 

maddeleri kullandığını belirtirken 84 kişi %60,00’ı sağlığa zararlı herhangi bir madde kullanmadığını 

belirtmiştir. Akademik not ortalaması sorusuna ise 17 kişi %12,14’ü 2.00 ve altı, 46 kişi %32.86’sı 2.01-

2.50 arası, 43 kişi %30,71’i 2.51-3.00 arası, 13 kişi 3.01-3.50 arası ve 21 kişi %15,00’i 3.51-4.00 arası 

olduğunu belirtmiştir. 

4. Sonuç ve öneriler 

Araştırmaya katılan bayan öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha fazladır. Öğrencilerin yas 

dağılımları 21-25 yaş aralığı % 63,57 iken; 31-35 yaş aralığı % 0,71 ’dir. Kemah MYO ’da bulunan 

programlardan bankacılık ve Sigortacılık ve Çağrı Merkezi Hizmetleri programlarında normal ve ikinci 

öğretimleri mevcuttur. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle araştırmaya katılan öğrencilerin 
çoğunluğu bu programların öğrencileridir.  

Meslek yüksekokullarına genellikle meslek liselerinden öğrenci gelmesi beklenirken daha çok düz 

liselerden tercih edilmiştir. Araştırmada bu oran % 65,71 gibi oldukça büyük bir orandır.  Fen lisesi 

mezunları ise yüksekokulumuzu tercih etmemiştir. Ülkemizde özellikle meslek liselerinin kendi 

alanlarında yüksekokullara devam etmesi özendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Kemah MYO’ da daha önce yapılan araştırmalarda sınavsız geçişle gelen öğrenci sayıları oldukça 

fazla iken zamanla bu sayının azaldığı gözlenmektedir. Bu oran % 4.29 ‘dur. Bunun nedeni olarak meslek 

liselerinde bulunan programların yüksekokullardaki programlarla genellikle örtüşmemesidir. Öğrencilerin 

çoğu sınavla Kemah MYO’ na gelmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu ilk 1-10 arası tercihlerinde 

programlarını seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu oran % 50’lerdedir. 

Meslek yüksekokulumuza devam eden öğrencilerin öğrenim gördükleri programı tercih etme 
sebepleri çoğunlukla YGS puanı ve mezuniyet sonrası iş olanaklarının olmasıdır. Bunun yanı sıra arkadaş 

önerisi % 14,29 ve programların yeni olması %15,71 takip etmektedir. Bu bağlamda, sektörel gelişmelere 

paralel olarak yeni programların açılması Meslek Yüksekokullarının öğrenci sayıların artışına imkan 

sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Kemah MYO’ da okuyan öğrencilerin yeniden okuduğunuz MYO’ nu tercih edermisiniz sorusuna 

alınan cevaplara göre evet cevabının yüksek olması (% 42,86)’nın sebebi olarak okulumuzdaki eğitim 

öğretim faaliyetlerinden memnun olmasıdır. Ayrıca bu memnuniyetin meslek yüksekokulumuzu tercih 

etmede arkadaş önerisinin de olumlu etkide bulunduğunu görmekteyiz. Öğrencilerin mezuniyet sonrası 

hedeflerinin % 53,57’si KPSS sınavı ile atanma olduğu görülmektedir. Özel sektörün daha fazla maddi 

imkan sunmasına rağmen öğrencilerin KPSS ile atanma isteğinin olmasını gelecek kaygısı ile devlet 

güvencesi altında olma düşüncesinin etkili olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin ailelerinin eğitim durumları oldukça düşüktür. Özellikle 39 annenin ve 6 babanın 

okuma yazma bilmedi belirtilmiştir. Yine anne ve babaların yarıdan fazlası ilkokul mezunudur. Bu durum 

diğer araştırmalarda da olduğu gibi özellikle meslek yüksekokuluna gelen öğrenci ailelerinin eğitim 

durumlarının düşük olduğunu göstermektedir 

Ailelerin çoğunluğunda yalnızca babalar çalışmaktadır. Aile gelirlerinin % 32,14 ile 701-1300 TL 

arasında, % 25,21’inde asgari ise asgari ücretin altında çalıştığı sonucuna varılmıştır. Yani öğrencilerin 

ekonomik durumları alt gelir grubunda yoğunlaşmaktadır. Annelerin büyük çoğunluğu ev hanımı, 

babaların çoğunluğu ise serbest meslek/çiftçidir. 

Öğrencilerin sadece % 9,29’u hem çalışıp hem okumaktadır. Öğrencilerin genellikle 5 ve üzeri 

kardeş oldukları görülmekle birlikte okuyan kardeş sayısı 1 olanların oranı % 30 ‘dur. Ailelerin çoğunun 

oturduğu ev /% 67,14)  kendilerine aittir. 

Meslek Yüksekokulumuza gelen öğrencilerin % 52,14 ‘lük kısmının Güney Doğu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinden; % 47, 86’lık kısmı ise diğer bölgelerden tercih edilmiştir. Bu durum Meslek 

yüksekokulumuzu tercih etmede yaşadıkları bölgeye yakınlının tercihleri etkilediği sonucunu 

varılmaktadır. Ayrıca tercih eden öğrencilerin % 40’ı şehir merkezinde ikamet etmekteyken % 60’lık 

kısmı da ilçe, belde ve köylerden gelmektedir.  

Meslek yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerin %70’ i devlet yurdunda kalmaktadır. Bu 

oranın yüksek olmasının nedenleri olarak yurdun öğrencilere sunduğu maddi imkanlar ve yurdun 

yüksekokulumuz yerleşkesi içerisinde olduğunu  için düşünmekteyiz.  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının bireysel aylık geliri 251-500 TL arasında iken 

burs ve kredi alanların oranı yaklaşık %71,43’tür. Öğrencilerin % 86,43 burs, öğrenim kredisi ve aile 

geliri dışında bir gelirinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada serbest zamanlarınızı değerlendirme sorusuna verilen cevaplara göre; öğrencilerin % 

38,57’sini müzik dinleyerek, % 25,71’i kitap okuyarak değerlendirirken, bunu diğer değerlendirmeler 

takip etmektedir. 

Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretimi için yapmış oldukları aylık ortalama harcama 100 Tl ve 

altında (% 40) olması öğrencilerin yaşadığı sorunlarda ekonomik sıkıntı en önemli payı almaktadır (% 

32,14). 

Öğrencilerin %40’lık kısmı alkol, sigara vb. gibi sağlığa zararlı maddeler kullanırken % 60’lık 

büyük bir kısmı bu maddelerden hiçbirini kullanmamaktadır. 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde Yüksek öğretimde bayan öğrenci sayısının arttığını ve genel 

eğitim düzeyinin yükseldiğini görmekteyiz. Ayrıca yapılan anket sonucunda öğrencilerin ilgi, istek, 

beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan stratejiler belirlenmelidir. Sosyo-ekonomik açıdan eksiklerin 

tamamlanmasında yüksekokul yönetimi ile birlikte üniversite yönetimi ve yerel yönetimin eşgüdüm 

sağlaması gerekmektedir. 
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Özet 

Bu çalışma, belediye gelirleri içinde yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı harç gelirlerinin 

belediye gelirlerine etkisini incelemektedir. Örnek olarak nüfusu 100.000’den fazla bir ilçe belediyesi 

seçilmiştir. Belediyenin elektronik veri tabanından elde edilen son 5 yıllık (2009-2013) veriler analize 

tabii olacak şekilde derlenmiştir. Daha sonra işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarının tüm harçlar 

içindeki yeri ile belediye gelirleri içindeki yeri tablolar halinde sunulmuştur. 

Çalışma, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ve ruhsat harçlarının önemini; belediye gelirleri 

içindeki yerini ve haksız rekabeti önlemedeki rolünü ele alması bakımından literatüre önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Harçlar, Belediye Gelirleri 

Alan Kodu: F3 

 

THE IMPORTANCE OF STARTING AND RUNNING A WORKPLACE 

LICENCE FEEs IN MUNICIPALITY REVENUES: 

SAMPLEDISTRICTMUNICIPALITY 

Abstract 

This study researches the effect of the revenues of starting and running a workplace licence fees 

over municipal revenues. As sample, a district municipality of more than 100,000 inhabitants is selected. 

Last 5 year (2009-2013) data obtained from the electronic database of the municipality are collected as 

to be subject to analysis. Then, the proportion of starting and running a workplace licence fees in all 

types of fees and in municipality revenues are presented in tables.  

This study is expected to make a significant contribution to the literature in terms of handling the 

importance of starting and running a workplace licence fee and employment licence fee; the place of 

them in municipality revenues and the role of them in preventing unfair competition. 

Keywords: Starting and Running a Workplace Licence, Fees, Municipality Revenues 

1. Giriş 

 

Devlet, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve bunlara belirli bir finansman sağlamak amacıyla 

çeşitli gelirlere ihtiyaç duymaktadır. Bu gelirler, devletin faydalanma ve egemenlik hakkına dayalı olarak 

elde ettiği kamu alacakları olarak değerlendirilmekte ve 6183 sayılı Amme Alacalarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsili yapılmaktadır. 

Türkiye’de devletin örgütlenme yapısı merkezi yönetim ve yerel yönetim olarak iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Yerel yönetimler içinde yer alan ve bir arada yaşayan toplulukların mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan belediyelerin merkezi bütçeden aktarılan payların yanı 

sıra 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen birtakım gelirleri mevcuttur. 2464 sayılı Yasayla 

belediyelere vergi, resim ve harç gibi çeşitli kalemlerden oluşan gelir tahsil etme yetkisi verilmiştir. 

Bu çalışmada, öncelikli olarak kamu gelirlerinin ve genel olarak belediye gelirlerinin tanımı 

yapılmış, gelirler içerisinde yer alan harçların toplam belediye gelirlerine etkisi incelenmiştir. 9207 sayılı 
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yönetmelik kapsamında düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının genel olarak açıklaması 

yapılmıştır.  

Uygulamada bir ilçe belediyesi verilerinden yola çıkarak belediye harçları içerisinde yer alan 

işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarının toplam belediye gelirlerine oranı ve yine işyeri açma ve çalışma 

ruhsat harçlarının toplam harçlara oranı incelenerek analiz ortaya konmuştur. 

2. Kamu Gelirleri 

Devlet bireylerin ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli finans kaynaklarına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu finans kaynakları, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında kanununun 

1.maddesinde “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve 

takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme 

alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme 
hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun 

hükümleri tatbik olunur.” hükmü ile belirlenmiştir. 

Devletlerin ürettikleri kamusal mal ve hizmetlerin finansman kaynakları vergiler ve fiyat 

mekanizmasında ibaret değildir. Devlet vergi ve fiyatlama dışında çeşitli yollarla da gelir sağlamaktadır. 

Bu gelir kaynaklarından parasal işlemler dışında kalanlar fonların özel kesimden kamu kesimine 

aktarılması niteliğindedir (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2012: 70).  

2.1. Vergiler 

Günümüzde devletlerin en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Devletlerin vergi yoluyla topladığı 

gelirlerin toplam kamu gelirleri içerisindeki payı birçok ülkede %70 ile %90 arasındadır. Vergi, devlet 

veya vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşlarının kamu harcamalarını karşılamak üzere gerçek ve 

tüzel kişilerden, karşılıksız, kesin, egemenlik hakkına ve kanuna dayalı olarak almış oldukları parasal 
tutardır (Heper, 2008: 151; Pehlivan, 2013: 87). 

Devletin vergi toplamadaki asıl amacı kamu harcamalarını finanse etmek olsa da bunun yanında 

gelir dağılımının kontrolü ve piyasada fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonları da vergilere 

yükleyebilir (Yıldırım, 2006: 4). 

2.2. Harçlar 

Vergiye çok benzeyen harçlar günümüzde çoğu zaman vergi kavramı ile karıştırılmaktadır. Vergi 

karşılıksız olmasına karşın, harçlar kamu kesiminin sunduğu bir hizmetin karşılığı olarak tahsil edilir. Bu 

nedenle harç, yarı kamusal nitelikteki kamu mal ve hizmetlerini sunan kuruluşların sundukları 

hizmetlerden yararlananların faydalanma derecesine göre zorunlu olarak alınan paralar olarak 

tanımlanmaktadır. Harcın zor öğesine dayalı olarak alınması onu vergiye yaklaştırırken, hizmetten 

yararlanılması karşılığı ile tahsil edilmesi onu vergiden ayırır (Heper, 2008: 155). Harçlar özel bir ürün ya 
da hizmet için kanuna dayandırılırak zorla alınmaktadır (Bierhanzl, 1993: 4). Harca konu teşkil eden 

hizmetler yalnızca devlet tarafından sağlanmaktadır. Bunları piyasadan belli bir fiyat karşılığı elde etmek 

mümkün değildir. Ayrıca, harç olarak ödenen para ile hizmetin maliyeti arasında kesin bir ilişki yoktur. 

Kamu otoriteleri herhangi bir harç miktarını belirlerken, maliyetlerden ziyade mali, sosyal ve politik 

faktörleri göz önünde bulundurmaktadırlar (Eker, 2005: 124). 

Harçlar vergilerden iki yönden ayrılırlar. Harçlar vergiler gibi karşılıksız değildirler. İkinci olarak 

harçlar vergiler gibi mecburi bir kamu geliri değil, ihtiyaridirler. Vergi bir kamu yükümlülüğüdür, 

karşılıksızdır, vergiyi ödeme gücü olan herkes öder. Vergi kanunla alınır, kanunla değiştirilir, kanunla 

kaldırılır. Vergi ulusal egemenliğin ortaya çıkış biçimlerinden biridir ve karşılıklıdır. Harç ödememek için 

belirli idari hizmetlerden yararlanmamak yeterlidir. Burada iki hususa dikkat etmek gerekir. Bir kere 

harca tabi bazı kamu hizmetlerine başvurma zorunluluğu vardır. Belediyelerin almış oldukları alt yapı 

harçları bu şekildedir. İkinci olarak harca tabi kamu hizmetleri çoğu kere devlet tekeli altındadır. Bu 
sebeple bu hizmetlerden yararlanmak bahis konusu olduğu zaman bu tekele başvurma zorunluluğu vardır. 

Bu zorunluluk hem hukuki hem fiili bir zorunluluktur. Hiç şüphesiz posta harcı ödemek istemeyen bir 

kimse hiç mektup yazmazsa posta harcı ödememiş olur. Fakat bu kişinin kendini sosyal yönden 

hapsetmesi demektir. 

Yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerle ilgili olarak ödeme talep etmesi, onun bir nebze de olsa 

şirketlere benzemesine yol açar (Bird, 1999: 1). Ancak, zorlama etkisi nedeniyle bireylerin mal ve 
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hizmetten yararlanma karşılığında şirketlere yaptıkları ödemeler ile yerel yönetimlerin sundukları mal ve 

hizmetlerine karşılık ödedikleri harçlar farklılık gösterir. 

2.3. Resim 

Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için kamu kurumlarınca verilen izin karşılığında ödenen 

tutardır. Vergi, harç ve resim arasındaki farklılık vergi kamu hizmetlerinin genel karşılığı olarak 

alınırken, resim belirli bir işin yapılmasına izin verilmesi karşılığında alınır (Erdem, Şenyüz ve& 

Tatlıoğlu, 2012: 72). Ancak, günümüzde resimler büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiş ve sadece belediye 

gelirleri arasında yer alan bir kamu geliri niteliğini kazanmıştır.  

2.4. Şerefiye 

Şerefiye, devlet veya yerel yönetimler tarafından yapılan büyük bayındırlık işlerinden dolayı 

değerleri artan gayrimenkullerin sahiplerinden, bu hizmetin maliyetine katılma karşılığı alınan paylardır 
(Heper, 2008: 156). 

Şerefiye, harç gibi değerlendirilse de uygulamada; harç belirli bir hizmetten talepleri 

doğrultusunda yararlanmak isteyen bireylerin ödediği bedel iken, şerefiyede hizmetten yararlananların 

kişisel talepleri söz konusu değildir. Yerine getirilmiş hizmetin bedeli olarak tahsil edilir. 

2.5. Parafiskal Gelirler 

Kamu harcamalarının artması sonucu bunların bir bölümünün karşılanabilmesi için; belirli 

amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve kamu ya da yarı kamu kurumu niteliğinde olan ekonomik, 

sosyal ve mesleki kuruluşlara bu amaçların gerçekleştirilmesinin finansmanı için kamu otoritelerince 

yetki verilen bir kamu geliri türüdür (Çavuşoğlu, 2010: 17). 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Barolar vb. meslek kuruluşlarına ödenen giriş ve aidat 

ödemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsil ettiği sigorta primleri parafiskal gelirlerin örneklerini 
oluşturmaktadır. Ülkemizde mesleki parafiskal gelirler devlet bütçesi içinde yer almaz iken, sosyal 

parafiskal gelirlere devlet bütçesi içinde yer verilmiştir (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2012: 73). 

2.6. Kamu Borçlanmaları 

Devletin esas gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Ancak bazı dönemlerde bu gelirler giderleri 

karşılamada yeterli olmamaktadır. Çeşitli nedenler ve kamusal baskılar sonucu devlet harcamalarını 

artırmak zorunda kalmaktadır. Harcama artışını finanse edecek olan vergi artışını yapmak, borçlanma 

sonucu karşılaşacağı tepkiden çok daha fazla olmaktadır. Bu durumda devletler vergi artışı yerine 

borçlanmaya başvurarak gerekli mali kaynağı sağlamaktadırlar (Soğancılar, 2007: 3). 

Devlet olağanüstü durumlarda olağanüstü giderleri karşılamak amacıyla veya maliye politikası 

aracı olarak eski borçlarını ödemek ve bütçe açıklarını kapatabilmek amacıyla borçlanma yoluna 

gitmektedir. 

2.7. Para İşlemlerinden Doğan Gelirler 

Devlet egemenlik hakkına dayanarak para basma ve devalüasyon aracılığıyla gelir elde eder. 

Hükümetler için en kolay gelir elde yolu para basımıdır. Bu tür gelir elde etmeye merkez bankası 

kaynaklı finansman da denilmektedir. Devalüasyon ise ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer 

kaybetmesidir. Merkez bankası elinde bulunan döviz rezervinin değeri artmaktadır artan değer oranı 

hazineye gelir olarak kaydedilir (Heper, 2008: 158). 

Ancak, her iki gelir elde etme aracı da kısa vadeli çözümler üretmektedir. Devletin para basma 

aracılığıyla gelir elde etmiş olması uzun vadede piyasaya fazla para arzından dolayı fiyatlar genel 

seviyesinde artışa neden olarak enflasyonu ortaya çıkaracaktır. Devalüasyonda ise devletin dış borç artışı 

meydana gelecektir. 

2.8. Para Cezaları ve Faizleri 

Devlet ceza ve vergilerini zamanında ödemeyen ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
bireylerden 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda gecikme 

zam ve faizleri uygulamaktadır. 
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2.9. Fonlar 

Fonlar, kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulmuş bulunan, belirli bir amacı 

gerçekleştirilmesi için ayrılan, gerektiğinde kullanılmak üzere genel bütçe içinde veya dışında bir hesapta 

hazır bulundurulan parasal kaynaklardır (Anonim 1, 2013). 

Fonlar özellikle 1980 li yıllardan sonra büyük artış göstermiş özellikle 1984 yılında sayıları 104’ü 

bulmuştur (Savaş, 1997). Günümüzde fonların önemli bir kısmı kaldırılarak sayıları azaltılmış var olanlar 

da bütçe içine dahil edilmiştir (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2012: 77). 

3. Genel Olarak Belediyeler  

Yerel yönetimler birimlerinden olan belediyeler belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve 

mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediye idaresinin kuruluşu belde olarak adlandırılan yerleşim 
yerinde gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle, belediyesi bulunan yerleşim yeri belde olarak adlandırılmaktadır 

(Çetinkaya, 2009: 113). 

Belediye tüzel kişiliğinin, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç 

organı bulunmaktadır. Belediye meclisi ve belediye encümeni karar ve müzakere organı, belediye başkanı 

ise, yürütme organıdır. 1982 Anayasası 1961 Anayasasından farklı olarak belediyelerin organlarının 

seçimle işbaşına gelmesi hususunu anayasal güvence altına alınmıştır (Türkoğlu, 2009: 85). 

Belediyeler, uzun yıllar boyunca 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu 

çerçevesinde yönetilmiştir. Bu durum 7 Aralık 2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile son bulmuş 

ancak hukuki sorunlar nedeniyle 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu yürürlüğe 

girmiştir (Kurtuluş, 2003: 58). 

Belediye Kanunu’na göre, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye 
kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Büyükşehir Belediye Kanunu’na 

göre, toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Türkiye’de 

halen 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır (Pehlivan, 2013: 197). 

3.1. Belediye Gelirleri Mevzuatı 

Belediyelerin gelirleriyle ilgili ilk temel düzenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye Kanunu ile 

yapılmış ve daha sonra 1924 yılında çıkarılan 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile mali 

durum yeniden düzenlenmiştir. 1948 yılında 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile yapılan 

düzenlemeyle, devlet vergilerinden ayrılan paylar ve belediyelerce toplanan vergi, harç ve katılma payları 

olmak üzere belediye gelirleri iki kategoride toplanmıştır (Türkoğlu, 2009: 98). Kanunun yürürlükte 

kaldığı 33 yıllık süre içinde belediyeler yeterli gelire kavuşamadığından, hizmetlerinin kazandığı yeni 
fonksiyonlara uyabilmeleri için ek fonların tahsisi çözüm olarak kullanılmıştır (Üstünışık ve Yeter, 1999: 

9).  

Hızlı kentleşme, belediye sayısında ortaya çıkan artışlar ve hizmet beklentilerinin de artması 

nedeniyle 1960’lara gelindiğinde belediyelerde büyük mali sorunlar ve çıkmazlar görülmeye başlamıştır. 

Bu nedenle 1980’lerden sonra belediyelerin gelirlerini yeniden düzenleyerek belediyelerin kaynak 

yetersizliği sorununu çözümlemek amacıyla 5237 sayılı Kanunun yerine 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu yürürlüğe konmuştur (Türkoğlu, 2009: 98).  

15.08.2008 tarih ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe VergiGelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca her yıl genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan ve beldenin nüfus 

ve gelişmişlik ölçüsüne göre dağıtılan paylar, belediyelerin önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. 

Kanuna göre, genel bütçe vergi gelirlerinin %2,85’i büyükşehir dışındaki belediyeler; %2,5’i büyükşehir 

ilçe belediyeleri payı olarak ayrılır. Ayrıca büyükşehir belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe 
vergi gelirlerinin %5’i büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

3.2. Belediye Gelirleri 

Belediye yönetimi, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla 

yükümlüdür. Belediye yönetimi ihtiyaçları karşılarken belli başlı bir kısım kaynaklara ihtiyaç 

duymaktadır (Ingram ve Hong, 2010: 4). Bunun için belediye gelirleri kanunu ile tahsis edilen öz gelirler; 
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belediye vergileri, belediye harçları ve harcamalara katılma payları olarak gruplandırılmıştır. Ayrıca 2464 

sayılı kanunla belediye gelirleri 38’den 21’e indirilmiştir. 

Belediyelerin gelirleri, Belediye Gelirleri Kanunu’nun yanı sıra 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 59. Maddesinde belediye gelirleri dokuz madde halinde sayılmıştır. 

Bunlar:  

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları,  

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay,  

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler,  

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek 

gelirler,  

e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,  

f) Faiz ve ceza gelirleri,  

g) Bağışlar,  

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler,  

i) Diğer gelirler. 

3.3. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Üzerinden Ayrılan Pay 

Yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağı kendilerine genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan 

paylardır. Belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesinin yöntemi, 17 

Temmuz 2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunöncesinde, 05 Şubat 1981 

tarih ve 17242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkındaki Kanunla belirlenmiştir (Taşyürek, 2008). 

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay verme sistemi 2380 Sayılı 

kanunda mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan payın sadece nüfus esasına göre 

hesaplanarak dağıtılmasının eleştirilere neden olduğundan bu yasa ile nüfus kriterinin etkisi azaltılarak 

başka kriterler getirilmiştir. Kanunun 5. Maddesi ile belediye paylarının tahsisinde esas alınacak kriterleri 

düzenlemiştir. Yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusu, yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksidir. 

Belediyelerin paylarının hesaplanması ve dağıtımında bu kriterler esas alınmaktadır. 

3.3.1. Belediye Vergileri 

Dünya genelinde yerel yönetimler, kamu hizmetini vergilerle karşılarken, ülkeler nezdinde farklı 

yapılar da söz konusudur. Anglosakson ülkelerde öncelik varlık vergilerinde iken, İskandinav ülkelerde 

öncelik gelir ve kazanç üzerinden toplanan vergilerdir. Ancak birçok ülkede vergiler tüketim üzerinden 
alınmaktadır (Mills, 1987: 1190). Ülkemizde belediyelerin vergi kalemlerini alabileceği 2464 sayılı 

Kanunda belirtilmiştir. 

Belediye vergileri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda ilan ve reklam vergisi, eğlence 

vergisi, haberleşme vergisi, elektrik-havagazı ve tüketim vergisi, yangın-sigorta vergisi, çevre temizlik 

vergisi olarak belirtilmiştir. Ancak belediyelerin önemli öz gelirlerinden olan emlak vergisi ise ayrı kanun 

ile açıklanmıştır (Çetinkaya, 2009: 128). 

3.3.1.1. Çevre Temizlik Vergisi 

1993 yılında çıkarılan Çevre ve Temizlik Vergisi Kanunu, 25 Aralık 2003tarihinde yapılan 

değişiklikle belediye sınırları ve mücavir alanları içindeki konut, işyeri ve diğer amaçlarla kullanılan 

binalardan alınmaktadır. 2003 yılındaki değişiklikle konutlarda tüketilen suyun metreküpü basına tahsil 

edilen vergi, işyeri ve diğer amaçlarla kullanılan binalarda Belediye Gelirleri Kanunundaki tarifelere göre 

tahsil edilmektedir.  

Çevre temizlik vergisi tahsil eden belediye büyükşehir belediyesi sınırları içindeyse tahsil ettiği 

verginin %20’sini büyükşehir belediyesine aktarır. Büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi 
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kanalıyla yapılan tahsilatlarda ise %20 ayrılarak kalan %80, ilgili belediyenin hesabına yatırılır 

(Çetinkaya, 2009: 130). 

3.3.1.2. İlan Reklam Vergisi 

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam 

Vergisine tabidir (Belediye Gelirleri Kanunu [BGK], 1981: madde 12). Mücavir alanlar, imar mevzuatı 

bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. 

Kanunda belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve 

reklam vergisine tabi olacağı hususu belirtilmiş olmakla birlikte bazı istisna ve muafiyetler 

bulunmaktadır. Vergi tarifesi, metrekare ve adet ölçülerine göre düzenlenerek, vergi miktarı 

belirlenmektedir ve bu sınırlar dahilinde kalmak üzere vergiyi belirleme yetkisi belediye meclislerine 

verilmiştir. İlan ve reklam işini mükellef devamlı olarak yapıyorsa, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip 
eden ayın 20’nci günü akşamına kadar tarh ve tahakkuk ettirilecektir (Türkoğlu, 2009: 100). 

3.3.1.3. Eğlence Vergisi 

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel 

kişiler bu faaliyetlerinden dolayı eğlence vergisine tabidirler. Eğlence işletmeleri ve konular kanunda 

sinema, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, spor müsabakaları, at yarışları ve 

konserler, sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerleri, müşterek bahisler, biletle girilmesi zorunlu 

olmayan eğlence yerleri (gece kulübü, diskotek, bilardo ve masa futbol salonları gibi) şeklinde 

sayılmıştır. 

Eğlence vergisinde matrah biletle girilen yerlerde gayrisafi hasılat, müşterek bahislerde KDV’siz 

tutar, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden çalışılan her gün için belediye meclislerinde 

takdir edilecek miktardır. Verginin oranı biletle girilen yerlerde %5-%50 arasındadır. Biletle girilmeyen 
yerlerde günlük 5 TL - 100 TL arasındadır (Çetinkaya, 2009: 129). 

3.3.1.4. Haberleşme Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesince tahsil edilen 

telefon, teleteks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine 

tabidir. Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta 

Telgraf Telefon idaresidir. 

Verginin oranı %1’dir;ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve 

bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz. Vergi ilgili belediyeye 

tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir (Çetinkaya, 

2009: 129). Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

3.3.1.5. Yangın Sigorta Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın 

sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir (BGK, 1981: madde 40). Yangın 

sigortası Vergisinin mükellefleri sigorta şirketleridir.  

Sigorta Vergisinin matrahını, yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primler 

oluşturmaktadır. Yangın Sigortası Vergisinin nispeti %10’dur. Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi 

muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyannameyle 

bildirerek ve aynı süre içerisinde öderler (BGK, 1981: madde 44). 

3.3.1.6. Emlak Vergisi 

Emlak vergisi belediye gelirleri içerisinde en önemli gelir kaynaklarından biridir (Slack, 1999: 1). 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsaların mükellef tarafından beyan veya 

kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri üzerinden alınan ve tahsil edilen servet vergisidir 

(Pehlivan, 2013: 126-127).  

Emlak vergisi, bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Emlak vergisi 

dört yılda bir bina, arsa ve arazilerin vergi değerini belirlemeye yönelik olarak takdir işlemi yapılarak, 

belediyeler tarafından yıllık olarak tarh edilmektedir. 

Emlak vergileri değerlendirilirken şu altı ilkeden söz edilir (Slack, 1999:2-3): 



434 
 

 Elde edilenfayda: Verginin belediyenin harcamaları ile elde edilen faydaların ilişkili olması 

durumudur.  

 Ödeme gücü: Benzer özellikler gösteren durumlarda verginin değişmemesidir. 

 Tarafsızlık: Verginin negatif etkisinin minimize edilmesidir. 

 İstikrar: Vergilerin yıldan yıla dalgalanmaması durumudur.  

 Hesap verebilirlik: Politika üretenler vergi ödeyenlere karşı hesap verebilir olmasıdır.  

 Yönetim kolaylığı: Vergi yönetiminin kolaylaştırılmasıdır.  

3.3.2. Şerefiye Gelirleri 

Devlet, kamu tüzel kişileri ve özellikle belediyelerin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı 

hizmetleriyle imar faaliyetlerinden dolayı bazı kimselerin mal varlıklarında önemli değer artışları 
olmaktadır. Bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerde gayrimenkul sahibinin herhangi bir çabası, katkısı 

veya masrafı olmaksızın; yanıt ilgili kişinin iradesi dışında yapılan düzenleme ile önemli değer 

artışlarının gerçekleşmesi halinde, bu değer artışının makul bir kısmının devlete intikal etmesi 

gerekmektedir. Bir evin, bir dükkânın, bir fabrika veya işyerinin, bir arsanın veya bir arazinin böyle bir 

müdahale ile kazandığı değer o yerlerin şereflenmesi anlamına alınarak, bu gibi yerlerin sahibinden alınan 

bu bedele "şerefiye" denilmiştir (Anonim 2, 2013). 

3.3.3. Para Cezası Gelirleri 

Yerel yönetimler ve özellikle belediyeler beldenin ve belde halkının sağlık, esenlik ve refahını 

sağlamak ve belde nizam ve asayişini korumak amacıyla kanunların kendilerine tanımış olduğu yetkileri 

kullanarak, çeşitli yasaklar koymak ve bunları ihlal edenlere karşı ceza müeyyideleri tatbik etmek 

yetkisine sahiptir (Çöker, 1999: 54). 

Para cezalarının uygulanmasında amaç her ne kadar beldenin esenlik ve refahına yönelik 

düzenlemelere uymayanlar hakkında caydırıcı önlemler almak olsa da, bunun sonucunda gelir elde 

edildiği için belediye gelirleri arasında yer almaktadır. 

3.3.4. Emlak Gelirleri 

Belediyeler sahip oldukları gayrimenkulleri doğrudan kamu hizmetine tahsis edebilecekleri gibi 

bunları kiralamak veya satmak yoluyla gelir elde edebilmektedirler. Bir kamu tüzel kişisi olan 

belediyelerin, merkezi yönetim mal varlıklarından ayrı olarak ev, bina, dükkân, bağ, bahçe ve tarla gibi 

gayrimenkulleri bulunmaktadır. Bunlar bir taraftan yerel nitelikteki hizmetlerin görülmesine tahsis 

edilirken, diğer taraftan satışından veya kiraya verilmesinden dolayı belediyelere gelir sağlamaktadır. 

3.4. Belediye Harçları 

Belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen işgal harcı, tatil günlerinde 

çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, ölçü 
ve tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı ve çeşitli harçlar alarak gelir elde etmektedirler. 

Belediye harçlarının maktu olması sonucu harçların borçlanma hariç gelirler içerisindeki önemi 

sürekli olarak azalmıştır. 1980’li yıllarda gelirler içerisindeki payı ortalama yüzde 7,1 civarında iken 

2001-2005 döneminde yüzde 2,8’e kadar gerilemiştir (Kurtuluş, 2006: 47). 

3.4.1. İşgal Harcı 

Belediye sınırları içerisinde bulunan pazar veya panayır kurulan yerlerde, meydanlarda, mezat 

yerlerinde, yol, pazar, iskele ve köprülerde satış yapılması veya sair maksatlarla yetkili mercilerden 

usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir. Harcın mükellefi kanunda 

sayılan yerleri işgal edenlerdir. Harcın miktarı, işgal edilen yerlerin metrekaresi baz alınarak günlük 

hesaplanır. 

İşgal ücretleri belediyenin görevlendirmiş olduğu tahsildar aracılığıyla yerinde gerekli kontroller 
yapıldıktan sonra tahsil edilir. 
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3.4.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 

394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 8. maddesinde yer alan işyerlerinin hafta tatili ve bayram 

günlerinde çalışmak için almış oldukları yasal hafta tatili çalışma ruhsat harcına tabidir. Hafta tatili 

çalışma ruhsat harcı işyerlerinin faaliyet konularına göre belediye meclisi tarafından belirlenir. 

3.4.3. Kaynak Suları Harcı 

Konusu, özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının belediyeler tarafından 

denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulmasıdır 

(Tortop, 1996: 149). Su satışını gerçekleştirirken özel kaplara doldurulan suyun üzerinde yer alan işaret 

bedeli olarak ödenmektedir. Suyun hangi kaynaktan doldurulduğunun belirtilmesi yönünde önem 

taşımaktadır. 

3.4.4. Tellallık Harcı 

Belediye Gelirler Kanununun 68 inci maddesine göre; "Tellallık harcını mal ve mahsullerini satan 

gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış 

yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber 

verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur." Yasanın düzenleniş biçiminden anlaşılacağı 

gibi tellallık harcının doğması için satış tamamlanmış olmalıdır. Harcın mükellefi de "mal ve mahsulleri 

satan gerçek ve tüzel kişilerdir". Tellallık harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından 

makbuz karşılığında tahsil olunur. 

3.4.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilere verilen izne 

dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim 

öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye 
sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi 

Muayene ve Denetleme Harcına tabidir. Küçük ve büyük baş hayvan başına TL olarak tahsil edilir. 

3.4.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce 

damgalanması, ölçü ve tartı aletleri muayene harcına tabi tutulmaktadır. Bu harç, ölçü, tartı ve vasıtaları 

ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında Kanunda belirtilen tarifeye göre alınır. 

3.4.7. Bina İnşaat Harcı 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı, inşaat veya tadilat 

ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabidir. Ayrıca konut veya işyerlerinin kullanış tarzlarının 

değiştirilmesi halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. Harç alacağı inşaata ruhsatsız 

başlansa bile doğmuş sayılır.  

Harcını inşaat ve ilave tadilat için ruhsatı alanlar öder. Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi 

durumunda mükellef, binanın sahipleridir. İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz 

karşılığında ilgili belediyeye ödenir.  

3.4.8. Kayıt ve Suret Harcı 

Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle 

gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri için ödenir. 

3.4.9. İmar ile İlgili Harçlar 

2464 Sayılı belediye gelirleri kanunun 80. maddesine göre belediyeler Parselasyon Harcı, İfraz ve 

Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma 

İzni Harcı tahsil edebilirler 

3.4.10. İşyeri Açma İzni Harcı 

Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsat 
yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işyeri ruhsatı almakla mükelleftirler. Düzenlenen işyeri ruhsatı 

karşılığında ödenen bedel işyeri açma izin harcı olarak tahsil edilir. 
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3.4.11. Muayene-Ruhsat ve Rapor Harcı 

Muayene, sağlık veya fenni konularla ilgili tahliller, ruhsatlar, rapor ve belgeler olmak üzere 

alınması zorunlu veya isteğe bağlı olan harçlardır. Belediyeler ve onlara bağlı kuruluşlar tarafından 

düzenlenmektedir. 

3.5. Borçlanma 

Belediyeler, nüfus artışına bağlı olarak çağdaş kent yaşamının belirlediği hizmetlerin artması, 

hizmetlerin büyük sermaye yatırımlarına ihtiyaç göstermesi, bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli öz 

gelirlerin yetmemesi ve yeterli mali kaynak imkânının sağlanamamış olması gibi nedenlerden dolayı iç ve 

dış borçlanmaya gitmektedir (Acartürk ve Çakmak: 2005: 384). 

Belediyelerin olağanüstü gelirleri olarak da adlandırılan borçlanma, devamlılık arz etmeyen fakat 

belediyelerin çok sık başvurdukları bir gelir kaynağıdır. İller Bankasından, devlet bankalarından ve çeşitli 
kuruluşlardan ihtiyaçları oranında sağlanan gelirlerdir. 

1980 sonrasında yerel yönetimlerin finansmanında borçlanma önemli bir kaynak haline gelmiş, 

belediyeler gelir kaynakları bakımından merkezi yönetime bağımlı olduklarından borçlanma sıkça 

başvurulan önemli bir gelir unsuru olmuştur (Acartürk ve Çakmak,2005:384). Belediyelerin içinde 

bulunduğu, ciddi borç sorununa çözüm getirmek amacıyla borçlanma konusunda önemli bir sınırlama 

getirilmiştir. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan 

önce belediyeler üzerinde önemli bir borçlanma sınırlaması bulunmamaktaydı (Türkoğlu, 2009: 109). 

4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 

213 sayılı Vergi Usül Kanunu 156. maddesine göre işyerinin tanımına şu şekilde yer verilmiştir: 

“Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, 

şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, 
dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai 

veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir”. 

İşyeri herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü fiziki mekân olmakla birlikte, yürürlükteki 

mevzuatımızda da işyerleri ile buraları işletenlerin çeşitli tanımları yapılmıştır. İşyerlerinin açma ve 

çalışma ruhsatları ise işyerlerinin açılacağı yere göre bazı istisnalar hariç il özel idareleri, belediyeler ve 

organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri tarafından verilmektedir (Zülüflü, 2013: 1). 

Belediye mücavir alan sınırları dâhilinde açılan işyerlerine belediyeler, mücavir alan dışında açılan 

işyerlerine il özel idaresi, organize sanayi bölgelerinde açılan işyerlerine organize sanayi müdürlüğü 

tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. 

İşyeri açacak olanların öncelikle faaliyet konularına göre işyerini ne şekilde hazırlayacakları, hangi 

idareden hangi belgeler karşılığında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacakları önem arz etmektedir. Bazı 
girişimciler hiçbir izin almadan yürütecekleri faaliyete göre işyerini hazır hale getirdikten sonra ya 

kendiliğinden yetkili idareye ruhsat başvurusunda bulunmakta ya da yapılan denetimler sonucunda 

ruhsatsız olduğu tespit edildikten sonra zoraki ruhsat başvurusunda bulunmaktadır. 

4.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Mevzuatı 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15/c maddesinde “gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili 

olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek” belediyelerin imtiyazları arasında sayılmıştır. 

3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun ve 9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda işyerlerinin ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, yukarıda bahsedilen kanun hükümlerinin yanında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3194 

sayılı İmar Kanunu, 4250 sayılı Tütün Ürünleri Satışı Ve İçki Sunumu İle İlgili Kanun, 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgesi Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2559 sayı Polis Vazife 
Salahiyet Kanununun işyerleri ile ilgili hükümleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesinde 

bağlayıcı niteliktedir. 

İşyeri açma çalışma ruhsatları kişilerin beyanına göre düzenlenmektedir. İşyeri açma ve çalışma 

ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 

kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ise ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini 

yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır.  
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4.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Çeşitleri 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatları faaliyet konularına göre üç türden oluşmaktadır. 

4.2.1. Gayrı Sıhhi Müesseseler 

9207 sayılı yönetmeliğin 4/b-c-d maddesinde, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, 

kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da 

doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri içermektedir. Gayrı sıhhi müessesler üç 

sınıfa ayrılmaktadır.  

 Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, 

 İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin 

verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse 
vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken 

işyerlerini, 

 Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete 

tabi tutulması gereken işyerlerini kapsamaktadır. 

Uygulamada, işyerlerinin sınıfları, bağlı bulunduğu ticaret odası tarafından verilen üretim 

kapasitesi raporuna göre belirlenmektedir. Birinci sınıf gayrı sıhhi müessesler büyükşehir belediyesi veya 

il belediyesi tarafından ruhsatlandırılmaktadır. Genel olarak üretime mahsus işyerleri gayrı sıhhi 

müessese olarak değerlendirilmekte ve ruhsatlandırma işlemi bu şekilde gerçekleştirilmektedir. 

4.2.2. Sıhhi Müesseseler 

9207 sayılı Yönetmeliğin 4/f maddesinde gayrı sıhhi müessese dışında kalan her türlü işyerini 

sıhhi müessese olarak değerlendirilmektedir. Sıhhi müesseseler faaliyetleri sırasında çevreye fiziksel ve 

kimyasal olarak zarar vermesi olağan olmayan işyerleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan 
anlaşılacağı üzere sıhhi müessesler satışa mahsus işyerleri olarak değerlendirilmekte, bu yönde 

ruhsatlandırılmaktadır.  

4.2.3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri tanımı 9207 sayılı Yönetmeliğin 4/g maddesinde kişilerin tek 

tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping 

ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri 

içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa 

olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video 

ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, 

sirkler ve benzeri yerler olarak tanımlanmıştır. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsatlandırılırken başvuruda bulunan şahsın dosyası 
düzenlendikten sonra ilgili kolluk kuvvetinin görüşü alınır. Kolluk kuvveti görüşünü yetkili idareye 7 gün 

içinde bildirmek zorundadır. 

4.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile İlgili İstisnalar 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 6. maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun 

olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 

yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 

kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik 

hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 

alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır” hükmü yer almaktadır. 

Ancak, 6111 sayılı Yasanın 201 maddesine göre, avukatlık kanunu uyarınca açılan avukatlık 

bürolarına, serbest muhasebeci, mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik bürolarına ve noterlik 

büroları,5580 sayılı yasa ile özel öğretim kurumları ve 6308 sayılı Yasa ile eczaneler işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı almaktan muaf tutulmuşlardır. 

4.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Üzerinden Alınan Harçlar 

2464 sayılı yasanın 81 maddesinde” Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin 

açılması İşyeri Açma İzni Harcına tabidir” hükmünün yanısıra 84. maddesinde işyeri açma çalışma 
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ruhsatları üzerinden alınan harçların beher metre kare başına asgari 0.10 kuruş azami olarak 1 lira olarak 

belirlenmiştir. Ancak, bu “hiçbir suretle 5000 metre kareyi aşan tutarı isabet edecek tutarı aşamaz” 

ibaresi yer almaktadır.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlemesi aşamasında metre kare harcının yanı sıra muayene 

ruhsat rapor harcı, tetkik harcı gibi belediye meclisi tarafında belirlenen tarifelere göre çeşitli harçlarda 

tahsil edilmektedir. 

5. Bir İlçe Belediyesi Örneği ve Yıllara Göre Analizi 

Çalışma yapılan ilçe belediyesielektronik veri tabanı sistemine, 2009 yılı itibariyle geçiş yaptığı 

öğrenilmiştir. Bu nedenle 2009 öncesi verileri düzenli ve net rakamlarla ulaşılamadığından, 2009 sonrası 

veriler derlenmiş ve analiz edilmiştir. Tablo 1, 2009 ve 2013 yılları arasındaki toplam belediye 

gelirlerinin ve toplam harçların yıllara göre dağılımını göstermektedir. 

Ayrıca tabloda, yıllara göre ruhsat düzenlenme sayıları incelendiğinde ise bir dalgalanma 

yaşandığı görülmektedir. Özellikle 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler ile birlikte yönetimin 

değişmesi ve 2011 yılında ruhsat düzenlenen müdürlük ile ilgili olarak gerçekleştirilen idareci değişikliği 

ruhsat alma sayısında önemli değişikliğe neden olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Diğer bir bilgi olarak, 

denetimlerin bölgelere ayrılarak daha sıkı şekilde gerçekleştirildiği ve sonuç olarak ruhsat alma sayısında 

ciddi artışa neden olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, diğer kurumların herhangi bir izin belgesi 

düzenlenmesinde işyeri açma ve çalışma ruhsat belgesini zorunlu evrak olarak göstermesi denetime tabi 

olmadan bireylerin bizzat başvurularını gerçekleştirmesine neden olmuştur. Ancak 2013 yılındaki ruhsat 

düzenleme sayısında düşüş olduğu, bunun da sebebinin İl Tarım Müdürlüğünün Gıda Sicil Belgesi 

düzenlerken işyeri açma ve çalışma ruhsatını zorunlu evrak olma durumundan çıkarması gösterilmektedir.  

Tablo 23: Toplam Belediye Gelirlerinin ve Toplam Harçların Yıllara Göre Dağılımı 

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsat sayılarını idare iş ve işlemleri yönünden değerlendirdiğimiz de, 

denetim eksikliği, denetim neticesindeki yaptırımların işyerini kapatmaya kadar ilerlediği işyeri kapatma 

yaptırımının kişiler üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiler siyasi kaygıları da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bireyler ve ilçe ekonomisi açısından işyeri ruhsatlandırma harçlarının, ticari işletmeler 

açısından maddi bir külfet oluşturduğu düşüncesi beraberinde başvuru sayısını da azaltmaktadır. 

Dolayısıyla toplam gelirler içerisinde ruhsat harcının oranının buna dayalı olarak da düşük kaldığını 

görmekteyiz. 
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Şekil 3: Elde Edilen Harçların Oransal Gösterimi 7 

 

Şekil 1 incelendiğinde işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarının genel belediye gelirlerine 

katkısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Genel anlamıyla belediye gelirleri içinde en büyük payı 

genel bütçe gelirlerinden aktarılan paylar oluşturmakta ve kendi öz gelirleri içinde yer alan işyeri açma ve 

çalışma ruhsat harçları bireylerin hizmetten yararlanma ölçütlerine göre tahsil edildiği için gelirler 

içindeki payı düşük kalmaktadır. 

Şekil 1’de toplam belediye gelirleri içindeki toplam harçların oranı incelendiğinde, belediye 

gelirleri içerisinde en yüksek payı merkezi bütçeden aktarılan paylar oluşturduğundan dolayı, belediye 

gelirleri içerisinde harçların toplamı oransal olarak düşük görülmektedir. Toplam harçlara işyeri açma ve 

çalışma ruhsat harçlarının katkısını (belediyenin yaklaşık on kalem harç tahsilatı yaptığı göz önünde 
bulundurursak) oransal olarak değerlendirdiğimizde tahsil edilen harçların çok da düşük olmadığını 

söyleyebiliriz. İlçede faaliyet gösteren tüm işyerleri ruhsatlandırabildiği takdirde, işyeri açma ve çalışma 

ruhsat harçlarının; harçlar içindeki payında ciddi artışlar meydana gelebilecektir.  

Şekil 4: Yıllara Göre Ruhsat Başına Düşen Ortalama Harç Tutarı 8 

 

İnceleme yapılan 2009 ve 2013 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde, ruhsat harçlarıyla ilgili 

belediye meclisi tarafından onaylanan tarifede herhangi bir artış meydana gelmemiştir. Şekil 2 

incelendiğinde; ruhsat harçlarında m2 başına birim fiyat uygulaması olduğundan, yüksek ortalamanın 

2013 yılına ait olduğunu görmekteyiz. Genel anlamda incelendiğinde, 2009, 2010 ve 2013 yılında açılan 

işyerlerinin m2 ölçeğinin daha büyük olduğunu, 2011 ve 2012 yılında açılan işyerlerinin m2 ölçeğinin 

küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen ruhsat sayısı fazla olmasına 

rağmen ortalamanın düşük olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni olarak; sıhhi müessese ruhsatı (tarifeye 
göre gayrı sıhhi müessese ile umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı harç bedellerinin, sıhhi 

                                                             
7TH/TBG: Toplam Harçların Toplam Belediye Gelirleri İçindeki Yeri, İAÇRH/TH: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçlarının Toplam 
Harçlar İçindeki Yeri, İAÇRH/TBG: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçlarının Toplam Belediye Gelirleri İçindeki Yeri  
8İAÇRH/RS: Ruhsat Başına Elde Edilen Harç Tutarı 
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müessese ruhsat harç bedellerinden daha yüksektir) başvurusunun diğerlerine göre daha fazla sayıda 

olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

Sonuç 

Devletin ürettiği mal ve hizmetleri kamusal ve yarı kamusal niteliklerine göre 

değerlendirdiğimizde kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde vergilerin, yarı kamusal mal ve hizmet 

üretiminde ise harçların finans kaynağı olduğunu görmekteyiz. Belediyelerin sunmuş oldukları yarı 

kamusal mal ve hizmetler de birtakım harçlara tabiidir. Harçların özelliklerinden yola çıkarak karşılıklı ve 

faydalanın talebi doğrultusunda verilecek herhangi bir izin veya faydalandırma ölçütlerine göre 

düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının yarı kamusal hizmet olduğunu söyleyebiliriz. İşyeri açma 

ve çalışma ruhsatları vatandaşın talebi veya idarenin denetimleri neticesinde bilgilendirilmesi ve bir takım 

idari yaptırımlar neticesinde düzenlenmektedir. Bu doğrultuda vatandaş ürettiği özel mal ve hizmetin 
yasal olarak işyeri statüsünde ve izinli olarak üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, işleteni, 

faaliyet konusu ve adres değişikliği yapılmadığı sürece işyeri açma ve çalışma ruhsatı kişinin fiil hakkı 

son bulana kadar geçerliliğini yitirmemektedir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda; vatandaşın işyeri ruhsatları hakkında gerekli bilgiye ulaşabilmesi 

için idarenin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi, denetimlerin haksız rekabete yol açmayacak şekilde 

periyodik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinde 

kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışılmalı, gerektiğinde bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. Örnek 

olarak, Ticaret ve Esnaf Odalarından yeni üyelerin listesi talep edilebilir. 

İdari yönüyle de işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken aşırı kırtasiyecilik ve bürokrasiden 

kaçınılmalı ve vatandaşa devletin hantal yapısı yerine şeffaf ve hizmet standardı yönü hissettirilmelidir. 

Bu uygulamaların gerçekleşmesi halinde işyeri ruhsatı başvurusunda gerekli artışın sağlanacağı ve 
dolayısıyla belediye gelirleri içerisindeki payında ise ciddi artışların meydana geleceği düşünülmektedir. 

Çalışma, uygulama yapılan ilçe belediyesinin son 5 yıllık verilerini ele almıştır. Ancak bu süre 

içerisinde belediye gelirleri ve özellikle işyeri açma ve çalışma ruhsat harç gelirleri üzerinde önemli 

etkiye sahip yerel seçimlerin olmadığı da göz önüne alındığında; 2014 yerel seçimleri sonrasındaki veriler 

de ele alınarak, belediye gelir analizinin yapılması sağlıklı bilgi için önem arzetmektedir.  

Ayrıca yapılan bu çalışma zaman kısıtı nedeniyle, tek bir ilçeyi kapsamaktadır. Mevcut vilayete 

bağlı diğer ilçelerin de analize tabi tutulduğu ve buna göre karşılaştırmaların yapıldığı bir çalışmanın daha 

fazla bilgi ve sonuç sunacağını söylemek mümkündür. 
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Özet 

 Yerel yönetimler halkın yönetimde daha fazla aktif olduğu, demokratik değerlerin geliştiği, 

hizmette yerellik ilkesinden hareketle yöre halkının ihtiyaçlarını verimli ve etkin şekilde karşılayan kamu 

tüzel kuruluşlarıdır. Halka en yakın olan birim hizmet götürsün anlayışı ile hareket eden yerel 

yönetimlerde halkın bilinçlendirilmesi de önem taşımaktadır. 

Yerel yönetimlerde; hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, bunun hızlı ve amaca uygun 

şekilde yapılması merkezin ve yerel yönetimlerin önemli görevleri arasındadır. Halkın istek, beklenti ve  

taleplerinin artması yerel yönetimlerin hizmet sunumunda müşteri odaklı yaklaşımını gerekli kılmaktadır.  

Bu çalışmada müşteri memnuniyetini ön plana alan işletmecilik anlayışının değişen hizmet 

anlayışıyla birlikte yerel yönetimlerde uygulanması değerlendirilmiştir.  

Örnek olarak Nazilli Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan evde düşme ve 

kazaları önlemek için tasarlanmış ilk Model Ev ve Türkiye’ de ilk Alzheimer merkezi olan Nazilli 

Alzheimer Merkezi yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti açısından ele alınacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Alzheimer Merkezi, Model Ev, Yerel Yönetimlerde İşletmecilik, Müşteri 

Memnuniyeti, Nazilli Belediyesi, Hizmet Odaklılık.  

Alan Kodu: F3 

 

APPLICATION OF BUSINESS ADMINISTRATION CONCEPT IN LOCAL 

MANAGEMENTS: NAZİLLİ ALZHEIMER CENTER AND MODAL HOUSE 

Abstract 

Local managements are public legal institutions in which people are more active in governance, 

besides these institutions improve democratic values and with its public service principle it provide 

public’s necessities such an efficient and fertile way. Local managements are important local institutions 

because it is the closest institutions which are supposed to help the people and help the people to become 

public awareness. 

 One of the main duties of local managements is to implement a public service in efficient and 

fertile way. Besides this, it is important to accomplish all these duties in a correct way. While 

headquarters and local managements are performing their duties, they must be instant and their works 
must be suitable to its main aim. The more public’s necessities, demands and requires are increased, the 

more it is needed to contacting with public and supply their necessities in a graciously way. In this work, 

the idea which supports customer satisfaction and its relation with business administration are evaluated 

with the new changing side of understanding public service. 

In order to exemplify this, the first modal house which is designed to prevent home accident and 

prepared by Municipality of Nazilli and Akdeniz University and Nazilli Alzheimer Center which is the 

first Alzheimer center in Turkey will be analyzed in the light of its role in home and local management 

and customer satisfaction. 

Key Words: Alzheimer Center, Model House, Management in Local Government, Customer 

Satisfaction, Nazilli Belediyesi, Service Orientation.  
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1. Giriş 

Günümüz modern toplumunda halkın ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerini etkin ve kaliteli bir 

şekilde karşılamak devletin en önemli görevlerinden birisidir. Bu açıdan kamu yönetiminde kamu 

hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için bütün dünyada yeni değişim ve 

dönüşümler yaşanmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına 

bırakmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, işletme yönetiminin benimsemiş olduğu birtakım prensipleri 

ortaya koymaktadır. Kamu yönetimindeki küçülme ile birlikte devletin daha etkin olması, kamu 

hizmetlerinin daha hızlı sunumu ve kamu hizmetlerinde müşteri odaklı bir anlayışa doğru bir eğilim 

görülmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı da beraberinde hizmette kalite ve onun önemli bir parçası 

olan müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir (Sezer, 2008: 148). 

Gerek özel gerekse kamusal alanda bu denli önemli olan hizmet anlayışı beraberinde sosyal 
belediyecilik anlayışını da doğurmuştur. 

Sosyal Belediyecilik; yerel idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu 

çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde 

sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun 

tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı 

yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler 

arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak yerel idarelere 

sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir(Akdoğan, 2002: 15). 

Sosyal belediyecilik; sosyalleştirme - sosyal kontrol ve rehabilitasyon, mobilize etme, 

yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme, yardım etme, gözetme, yatırım, Belediye – Halk İletişimi gibi 

fonksiyonları yerine getirmektedir. 

Bu çalışmada sosyal belediyecilik fonksiyonlarından biri olan sosyalleştirme - sosyal kontrol ve 

rehabilitasyon işlevini yerine getiren,  yerel yönetim birimlerinden Nazilli Belediyesi’ nin verdiği 

hizmetlerden biri olan Nazilli Alzheimer Merkezi ve Model Ev incelenecektir. Hizmetin verildiği 

merkeze gidilerek yerinde gözlem yapılıp, çalışanlarla görüşülecektir. Yerel yönetimler, kamu hizmeti, 

kalite, vatandaş memnuniyeti kavramları hakkında genel bilgiler verilerek, yapılan inceleme ve 

görüşmeler değerlendirilecektir.  

2. Yerel Yönetim Kavramına Kısa Bir Bakış  

Türkiye’de yerel yönetim yapısı il, kent, köy ve bu üç birim arasında işlevsel ortaklıklar anlamına 

gelen birliklerden oluşur. Birinci kademede, kentlerin yönetim birimi olan belediyeler ve kırsal 

yerleşmelerin yönetim birimi olan köy muhtarlıkları vardır. İkinci kademede il temelinde il özel idaresi 

yer alır. Yerel yönetim birlikleri, bu üç yerel yönetim türü arasında bir veya birkaç amaçla kurulmuş olan 
yapılardır (Güler, 2001: 1). Yerel yönetimler, ulus devlet içinde yer edinmiş bir yönetim şeklidir. 

Hizmetlerin kısa zamanda ve halkın isteklerine en uygun şekilde yerine getirilmesini hedefleyen, 

kararların halka en yakın yönetim birimleri tarafından alınmasını sağlayan örgütlerdir. 

1982 Anayasasının 127. Maddesinde yerel yönetimlere (mahalli idarelere) yer verilmiştir. Mahalli 

idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları 

kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 

uygun olarak kanunla düzenlenir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi 

aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve 

merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir 

kaynakları sağlanır (1982 Anayasası, md.127). 

Halkın ortak özellikteki ihtiyaçlarının karşılanması bakımından devletin yapmak zorunda olduğu 

hizmetler kamu hizmeti olarak ifade edilmektedir. Kamu yönetimi eylemleri başlıca ulusal yönetim ve 

yerel yönetim düzeylerinde ele alınmaktadır. İnsanların günlük yaşantılarıyla ilgili işlerin çoğu yerel 

yönetimler tarafından ifa edilmektedir (Sezer ve Vural, 2010: 205). 

Devletin niteliğindeki değişime bağlı olarak, kamu hizmetlerinin yapısı ve niteliği de değişmiş, 

önemi gittikçe artmıştır. Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim kuruluşları içersinde; eğitime, 

toplum sağlığına, çevre sorunlarına yönelik hizmetler sunulmakta, sosyal güvenlik uygulamaları ile 

birlikte ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi, toplumun korunması çabası gösterilmektedir 

(Akdoğan, 2009: 39). 
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Yerel yönetimler; yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak üzere, yerel topluluğa 

kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen; yönetsel, siyasal ve toplumsal 

kurumlardır. Varlık nedenleri, halkın güven ve desteğini sağlayarak, katılımcı, demokratik, halkın dilek, 

istek ve önerilerine dayalı hizmet sunmaktır. Yerel yönetimler, yerel bir topluluğun ortak 

gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, demokratik 

ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimi olarak tanımlanabilirler. Bu birimlerin, 

devletin tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliği, malvarlığı, kendine özgü gelir kaynakları 

bulunmaktadır (Henden, 2006: 50). 

Kamu yönetiminde egemen olan "organizasyon ve yöntem" anlayışı, yerini zamanla "toplam 

kalite" ve "müşteri memnuniyeti" hedefleriyle iş gören ve paydaşların katılımına dayanan verimlilik 

yönetimi anlayışına bırakmaktadır. Yönetim üzerinde giderek daha çok rol oynayan ve beklentileri artan 
yurttaş memnuniyeti hedeflenen "müşteri" olarak görülmeye, kamu idarelerinin faaliyetleri de kalite 

standartları sürekli yükseltilmesi gereken "hizmetler" olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de 

toplumun, yönetim sisteminden beklentilerinde önemli değişmeler yaşanmıştır. Toplum, yönetimin 

üstlendiği hizmetleri, kaynakları etkin ve verimli kullanarak üretmesini beklemektedir (Uçkan, 2002). 

2.1. Sosyal Belediyecilik Anlayışı 

Refah belediyeciliği veya sosyal belediyecilik yaklaşımının temelleri 19. Yüzyılın sonlarında 

gelişen “sosyal devlet” anlayışına dayanmakta, özellikle sosyal demokrat partilerin iktidarda olduğu 

ülkelerde/yerel yönetimlerde daha çok önemsendiği görülmektedir. Örneğin Fransa’da Saint-Nazaire 

belediyesi kendisini “municipalité sociale” olarak tanımlamaktadır (Aktaran Abdulhakim Beki, 2008: 32). 

Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda kişi ve ailelerin kendi şartları dışında gelişen maddi ve 

manevi sosyal sorunların önlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer bazı kanunlar, belediyelere sosyal 

yardım ve hizmet alanında önemli yetki ve fonksiyonlar yüklemiştir. Belediyelerin mahalli düzeydeki 

sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sınırları içindeki vatandaşların 

refahının arttırılmasında etkin kuruluşlar olmalarını gerektirmektedir. Sosyal belediyecilik belediyelerin 

sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır 

(Adıyaman, Demirel, 2011: 116).  

Anayasa’nın 2. maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, millî dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  sosyal bir devlet mutlak bir şekilde 

toplumun refah bir yaşam sürdürebilmesi için gerek maddi gerekse manevi tüm ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır.  

 “Mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede; kamu 

harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca 

kanalize eden; muhtaçlara yardım yapılması ve sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel 

faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarını üstlenen; bireyler ve toplumsal 

kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli 

idarelere sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir” (Akdoğan, 2008). 

Sosyal belediyecilik, belediyelerin de toplumsal talepleri karşılaması yönünde, sosyal dışlanmayı 

ve mahrumiyeti ortadan kaldırma amacıyla, muhtaç kesimin insani ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri 

kapsar. Sosyal belediyeciliğin en büyük hedefi yoksul kesimin ekonomik ve sosyal durumlarının 

iyileştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetleri ifade etmesi, bu kesimin refahlarını arttırma çabasıdır. Bu 

amaçla belediyelerin sosyal faaliyetleri, konuttan eğitime, sağlıktan, sosyal yardıma, istihdamdan kültür 
faaliyetlerine kadar birçok uygulamayı kapsar. Yerel yönetimler bu alanlarda yoğunluk durumları 

değişiklik gösterse de bu hizmetleri sürdürmüşlerdir. Yoksulları içinde bulundukları durumdan kurtarmak 

ve hayat standartlarını iyileştirmek adına yerel birimlerce yapılan tüm uygulamalar sosyal 

belediyeciliktir(Kesgin, 2008: 55 – 56).  

2.2. Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetimlerde Kalite Anlayışı 

İhtiyaçlar ve bu doğrultuda gerçekleştirilen hizmetler; içinde yaşanılan ekonomik, mali, siyasi ve 

sosyal durumlardan etkilenmektedir. Devlet ihtiyaçların karşılanması bakımından, değişen boyutlarda 

olmak üzere her zaman görev üstlenmiştir. Toplumun tümüne yarar sağlayan ihtiyaçlara sosyal ihtiyaçlar 
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denilmekte ve bu ihtiyaçlar toplumsal mal ve hizmet üretimi ile tatmin edilmektedir. Ekonomik, sosyal, 

kültürel ve teknik koşulların ve buna bağlı olarak kamu hizmetlerinin boyutu da önemli ölçü de 

değişmektedir (Akdoğan, 2009: 37). 

Kalite kavramı günümüz toplumu ve toplumsal kurumlar için büyük önem arz etmektedir. Son 

zamanlarda yaşanan yönetimde ki değişimler devletin küçültülmesini beraberinde getirirken, yönetimdeki 

yeni anlayışlar, halkın devletten beklentilerini de arttırmıştır. Kamu sektöründe özelleştirme ve yerel 

yönetimlere yetki devriyle birlikte halkın daha kaliteli hizmet sunumu istekleri de artmıştır. Üretim ve 

bilgi teknolojisindeki gelişim zihinlerde ve pazarlarda kalitenin üstünlüğünü getirmiştir. Kalite kavramı 

ise, pahalı, lüks ve standart olarak görülmekten çıkmış, bir düşünce tarzı, çalışma yöntemi, yaşama 

biçimi, çalışanlar ile ara ve son tüketiciler, halk ya da seçmenler tatminine dönüşmüştür. Bu açıdan, 

üreticilerin ne üretirsem satarım anlayışı, 1970’li yıllardan sonra satabildiğini üreten ya da müşteri 
isteklerine uygun şekilde üretime dönüşmüştür. Yine aynı şekilde hizmet üreten kuruluşlar da bugüne 

kadar ürettikleri hizmeti, müşterisinin (halk/seçmen) istediği ve memnun olduğu kaliteli hizmete 

dönüştürmek durumunda olmaktadırlar (Peker, 1996: 43). 

Kamu hizmetlerinde kalite ile ilgili olarak uygun bir müşteri tanımının yapılması önemlidir. Özel 

kesim tarafından üretilen hizmetlerde olduğu gibi, kamu hizmetlerinde de müşteri, kendisine sunulan 

hizmeti alan ya da kullanan kişidir (Saran, 2004: 81). Kamu hizmetlerinde “müşteri” kavramının 

kullanımı ile özel kesimdeki “müşteri” kavramının kullanımı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kamu 

hizmetinin mantığına bakıldığında kar olgusu bulunmamaktadır. Toplumun ortak ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla kamu hizmeti kurulmakta ve bu süreçte kamu kuruluşu-vatandaş ilişkisi ortaya 

çıkmaktadır. Ancak günümüzde kamu hizmetleri sadece kamu kuruluşları tarafından sağlanmamakta aynı 

zamanda, devletin gözetimi ve denetimi altında özel sektör tarafından da sunulmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, kamu hizmetlerinde kalitenin sağlanması için vatandaşın müşteri gibi görülerek 

“müşteri/vatandaş odaklı” bir anlayışın benimsenmesi kamu hizmeti kavramının genel mantığına aykırı 

düşmemektedir (Sezer, 2008: 153). 

2.3. Yerel Yönetimlerde İşletmecilik Kavramı 

İşletmecilikle ilgili en önemli gelişme, 18 yy.’ deki Sanayi Devrimi ve beraberindeki gelişmeler ile 

konunun bilimsel olarak ele alındığı ve günümüz modern işletmecilik anlayışının ortaya konulduğu 20. 

yy’ de olmuştur. Sanayi Devrimi öncesinde de işletmecilik faaliyetleri vardı. Sanayi Devriminden sonra 

üretimin makineleşmesi ve gelişmiş teknolojilerin yardımıyla, yüzlerce işçinin istihdam edildiği fabrikalar 

dönemi başladı(Güzel: 2012, 31). 

İşletmecilik; bağımsız bütçeyle çevrilen devlet işlerinin, ya da özel iş yerlerinin düzenlenmesini, 

yönetilmesini, çalışmalarını içine alan bir iş koludur. 

İşletmecilikte ilk ve en önemli mesele, bu işin hangi alanda, hangi amaca göre yürütüleceğine karar 

vermektir ki bu da planlama sayesinde gerçekleşir. Yani; işletmecilikte işlerin yürütülebilmesi için bir 

plan hazırlanmalıdır. Gerek kamusal alanda gerekse özel alandaki işletmecilikte amaç, bu işten mümkün 

olan en yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. 

İşletmeciliğin, planlamadan sonra gelen ikinci meselesi, hazırlanmış olan planın iş alanında 

uygulanabilmesi için bir organizasyonun oluşturulmasıdır. Bu organizasyon işgücü, kuruluş yeri, 

makineler, araç-gereç vs gibi bir işletmeyi oluşturan ve üretimin devamlılığı için gerekli olan her türlü 

ihtiyaçtan doğar. 

İşletmeciliğin üçüncü adımı koordinasyondur. Koordinasyonda; işgücü, makine işgücü ve makine 

arasında uyum sağlanmaya çalışılır. 

Dördüncü adım yürütmedir. İşletmenin tüm fonksiyonlarının harekete geçtiği, yani; uygulamanın 
gerçekleştiği adımdır. 

İşletmeciliğin beşinci adımı ise kontroldür. Kontrol, işlerin plana göre yürütülüp yürütülmediğini 

incelemeyi; yapılan işlemlerle planın belirttiği işlemler arasında karşılaştırma yapmayı; önceden 

hesaplanmış olan kara ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılmıyorsa bunun sebeplerini araştırıp bulmayı içine alır. 

Çağımızda, iş alanının genişlemesi, gittikçe daha büyük iş firmalarının kurulması, işletmecilik 

konusuna eskisinden daha büyük bir önem kazandırmış, böylece işletmecilik bir bilim olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Bugün İşletmecilik, iş hayatında uygulanması gereken başlıca hususlardan biridir. 
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İşletmecilikte en önemli nokta tüm adımlarda hatta işletmenin her zerresinde müşteri 

memnuniyetinin ön planda tutulması ve hizmet kalitesinin her daim sağlanmasıdır. 

Hizmet kalitesi, olası tüketicilerin belirli bir hizmetle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla 

karşılanması sürecinin başarı ile sonuçlandırılması amacıyla yapılan çalışmaların bütünüdür (Gülmez ve 

Dörtyol, 2009:112).  

Devletin önemli birimlerinden biri olan, yerel yönetimlerin sunmuş oldukları hizmetten de halkın 

memnun kalması ve halkın ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması gerekmektedir ki; gerek halk gerekse 

yerel yönetimler ihtiyaçlarını karşılamış, amaçlarını gerçekleştirmiş olsunlar. İhtiyaçlar konusunda yerel 

yönetimler sadece çevresel sorunlarla değil; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel sorunlarla da ilgilenmekte 

ve çözüm bulmaya çalışmaktadır. İşte tam bu noktada araştırma konusu olan yerel yönetimlerin sağlık 

hizmetlerindeki çalışmaları kendini göstermektedir. 

Unutulmamalıdır ki; refah ve mutlu toplum koşullarının elde edilmesi sağlıklı bireylerle mümkün 

olacağından dolayı sağlık hizmetleri birey ve toplum için yaşamsal öneme sahip niteliktedir (Aktan ve 

Işık, 2004:1)  

3. Yerel Yönetimlerde İşletmecilik Kavramının Uygulanması: Nazilli Alzheimer Merkezi ve Model 

Ev 

Alzheimer Merkezi 

Türkiye’ nin ilk Alzheimer merkezi olan Nazilli Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma ve 

Dayanışma Merkezi 04 Nisan 2011 tarihinde Nazilli Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji 

Bölümü işbirliği ile hizmete açılmıştır. Merkez ilk kurulduğunda Japonya’ dan bir heyet gelip konuşma 

yapmış ardından Avustralya, Almanya, İngiltere’ den gelen heyetler de seminer verip, personeli 

bilgilendirmiştir. Merkezin kurulmasından sonra İstanbul, Afyon – Dinar, İzmir, Ankara gibi 
belediyeliklerin de ilgisini çekmiş kendi yönetimleri altında merkezi örnek alarak kendi merkezlerini 

açmışlardır. 

 Merkez Nazilli Belediyesinin Sağlık İşleri Birimine bağlı olarak ücretsiz hizmet sunmaktadır. 

Merkezin harcama ve gelirleri ise yine Nazilli Belediyesi Sağlık Birimi adı altında Satın Alma 

Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Merkezde yaşlılara bir hemşire, bir sekreter, bir beden eğitimi 

öğretmeni, altı bakım elemanı ile iki yardımcı personel hizmet vermektedir.  

Merkez günlük bir bakım merkezi olup, günde 25 yaşlıya hizmet verebilecek kapasitededir. 

Merkeze daha fazla yaşlıya hizmet verebilmek için her bir hasta iki veya üç gün üst üste alınmakta 

dolayısıyla yaşlılara iki üç günlük periyotlarla hizmet sunulmaktadır. Merkeze gelen yaşlılar sabah 08:30’ 

da evlerinden bir bakım elemanı eşliğinde merkeze ait servis ile alınıp merkeze getirilmektedirler. Gün 

içersinde yaşlılara kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğünler sunulmaktadır.  

Yaşlıların günlerini daha verimli halde geçirmelerini sağlayacak olan zihinsel aktiviteler ve 

fiziksel egzersizler yaptırılmaktadır. Bu sayede yaşlılar muzdarip oldukları Alzheimer hastalığının 

etkilerini daha kolay atlatabilecekleri bir yaşam prensibine sahip olmaktadırlar. Aynı zaman da yaşlı 

yakınları, yaşlılarını gün içerisinde merkeze emanet ederek bir süreliğine de olsa yaşlılarına sundukları 

bakımdan uzaklaşmakta ve kendilerine vakit ayırabilmektedir.  

Nazilli Alzheimer Merkezinin yaşlı kabul sistemi sadece kuruma ilgili hastaları almakla sınırlı 

kalmamaktadır. İlk olarak merkeze ya da belediyeye ilgili yaşlının yakın çevresi ya da akrabaları 

tarafından müracaatta bulunulur. Müracaatı takiben bir hafta içerisinde verilen adrese ev ziyareti yapılır. 

Burada asıl olarak hasta kabulünün neredeyse yüzde ellilik kısmı aşılmış olur. Çünkü ev ziyareti sıradan 

bir anket görüşmesi değil, aile ile bağın kurulduğu, güvenin verildiği ve neticesinde hane halkının 

ekonomik, sosyal, kişisel ve toplumsal durumlarının da incelendiği bir bütündür. Burada yapılmış olan 

görüşme sonrası edinilen intiba ve itibar ile hareket edilir. Yaşlı bireyin hastalık derecesine ve bağımlılık 
durumuna göre hekimler tarafından yaşlı kabulü onaylanır.  

Ev ziyareti sadece hasta kabulü ya da reddi ile sınırlı kalmamaktadır. Burada ailelere sosyal 

danışmanlık hizmeti sunulmaktadır ki bu danışmanlık (bilgilendirme) hizmeti merkezde yaşlılara sunulan 

hizmet kadar önemlidir. Verilen sosyal danışmanlık hizmetinde gerek aileler hastalık hakkında 

bilgilendirilmekte gerekse bu hastalıkla nasıl başa çıkılabileceği, neler yapılabileceği, bu hastalığın fakir 

zengin okumuş ya da cahil ayrımı yapmadığı dolayısıyla herkesin başına gelebileceği hususunda toplumla 

birlikte bireysel bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca Alzheimer hizmeti haricinde yaşlılarımıza evlerinde 
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pansuman, enjeksiyon vs gibi sağlık hizmetlerinin yanı sıra bez, yakıt, gıda gibi yardımlar da 

sağlanmaktadır. 

Gündüzlü bakım aşamasında, ilerleyen günlerde hizmet alan ailelerle tekrar irtibat kurulmakta ve 

verilen hizmetin olumlu-olumsuz sonuçları görülmektedir. Burada hem vatandaşın gönlüne girilmiş hem 

de verilen hizmetin kalitesi, varsa eksiklikleri görülmüş olmaktadır. Belediyenin yeni projeleri dâhilinde 

Nazilli Alzheimer Merkezi’ nin ikinci etabı olan yataklı merkezin de kurulması planlanmaktadır. 

Model Ev 

Günümüzde inşa edilen evler, yaşlılar için “bariyer” olmaktadır. Bu bariyerler, onların hayatının 

önüne çekilen bir çit gibidirler. İşte bu yüzden Nazilli Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji9 

Bölümü işbirliği ile tasarlanan Türkiye’ nin İlk Model Ev’ i kamuya sunulmuştur.  

Dışarıdan diğer evlerden farksız görünen Model Ev’ in içinde yer alan temel farklılıklar yaşlıların 

pek çok sorununa pratik çözümler getirmektedir. Ev tasarımı yapılırken, mevcut evlerin uyarlanması 

düşüncesinden hareket edilmiştir. Böylece zamanla ortaya çıkan ve yaşlıları veya yaşlılığı dikkate 

almadan inşa edilen binaların da Model Ev’ e göre değiştirilme olanağı bulunmaktadır.   

Tabii ki evin yaşlılara göre uyarlanması evin temel fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik 

yaratmamaktadır. Aksine bu fonksiyonların daha iyi kullanılmasını dahi sağlamaktadır. Yaşlılar için 

tasarlanan bu fonksiyonlardan birçoğu aynı zamanda evde yaşayan diğer aile fertlerinin de yaşam 

kalitesini arttıracak niteliktedir.  

Gerontolojinin bariyer kavramı ile birçoğumuzun bu kavramdan anladığı şey muhtemelen birbiri ile 

örtüşmeyecektir. Mesela; bir kapı eşiğinin zeminden üç santimetre yüksek oluşunu birçoğumuz bariyer 

olarak nitelendirmeyecektir. Fakat değil kapı eşiği, yerdeki halı bile duruma göre bariyer teşkil 
etmektedir. Bedensel fonksiyonları iyice kaybetmiş sadece ayaklarını sürüyerek yürüyebilen bir yaşlı için, 

bir santimetrelik bir tümsek bile aşılmaz bir engel haline gelebilir.  

Normal koşullarda herkes evini tanır; nerede hangi oda, nerede mutfak nerede tuvalet-banyo 

olduğunu bilir. Fakat başka bir âlem de yaşamaya başlayan bir Demans veya Alzheimer hastası yaşlı için 

o kadar kolay bir şey değildir. Algılama ve düşünme yeteneği normal kabul edilen sınırların dışına çıkan 

bu yaşlılar, özellikle geceleri tuvaletin yerini bulamamaktadırlar. Geronto10 Teknolojinin sunduğu 

imkânlarla hem basit hem pratik hem de etkili bir şekilde bu bariyerlerin nasıl aşılabileceği Model Ev ile 

gösterilmektedir.  

Mutfaktaki dolaptan bir tabak alabilecek kadar bedensel fonksiyonları hala çalışan ama kolunu 

kaldıramadığı için dolaba uzanamayan bir yaşlıya mecburen yardımcı olunması gerekecektir. Kimileri 

için bu çok büyük bir iş olmayabilir. Ama günde çoğu kez bu işi yaşlı adına yapan herhangi birisi için bu 

bariyerleri aşan yöntem büyük kolaylık sağlayacaktır. 

4. Sonuç 

Devlet gerek merkezi gerekse yerel yönetim birimleriyle halkı sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, çevre 

gibi tüm sorunlarıyla bir bütün olarak ele alır. Toplumdaki değişimle beraber devletin yönetim anlayışı 

değişmiş, topluma hizmet anlayışı da halkın memnuniyetiyle pekiştirilmiştir. 

Yerel yönetim hizmetlerinin toplumun refahı ve sağlığı açısından incelendiği bu araştırmada; 

yaşlıların yaşamış olduğu sorunlar göz önünde bulundurulmuş ve ne gibi önlemlerin alındığı betimsel 

olarak ele alınmıştır. 

Yerel yönetim birimi olan Nazilli Belediyesi’ ne bağlı Nazilli Alzheimer Merkezi çalışmaları 

sonucunda Alzheimer hastası yaşlıların verilen hizmetlerden memnun oldukları gözlenmiştir. Bakım 

merkezinden ayrıldıklarında hayatlarını idame ettirirken zorlandıklarını dile getirerek tekrar merkez 

bünyesine dâhil olup, aktivitelere katılmak istediklerini belirtmişlerdir.  
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YEREL YÖNETİMLER PROGRAMININ KAMUYA YARARLI 

DERNEKLERLE YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ 
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Özet 

 Meslek yüksekokullarının misyonu arasında kamu ve özel kuruluşlarla yapacağı işbirliği 

çalışmalarını saymak olanaklıdır. Yapılacak işbirliğinin bunların dışında kalan kurumlarla da 

sağlanabilmesi misyonlarını destekleyeceği gibi, vizyonlarına da katkı sağlayabilecektir.  

 Derslerin teorik verilmesi sonucunda, bunların uygulamaya konulabileceği alanların 

belirlenmesi, öğrencilerin mesleki bilgilerini geliştirmede oldukça önemli yer tutmaktadır. Bunun yanında 

istihdam olanaklarının arttırılması da işbirlikleri ile olanaklı hale gelebilmektedir. Öğrencilerin tecrübe 
edinebileceği, staj yapabilecekleri, istihdamı geliştirilebilecek alanlardan biri de “Kamuya Yararlı 

Dernekler” dir. İzmir Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı ile kamuya yararlı dernek 

statüsünde çalışan “Mahalli İdareler Derneği” işbirliği, bu statüde çalışan diğer derneklere de örnek 

olarak gösterilebilir.  

 Meslek yüksekokullarında örgüt çeşitlerinden genel olarak “kamu ya da özel kuruluşlarla 

işbirliği”ne gidilmektedir. Oysa, bir çok program kendi alanında kurulmuş ya da kurulacak kamuya 

yararlı derneklerle işbirliği içinde çalışabilir. Bu tür çalışmalar, meslek yüksekokullarının amaçları 

doğrultusunda, hedeflerine ulaşmada da yardımcı olabilecektir.  

 Çalışmada, ilk olarak kamuya yararlı derneklerin yapısı ve işleyişleri ortaya konulacaktır. İkinci 

olarak, mahalli idareler derneği ve çalışma alanları tanıtılacaktır. Üçüncü ve son olarak, yerel 

yönetimler programı ve bu dernekle işbirliği süreci ile ilgili bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, belediye, dernek, işbirliği.  
Alan Kodu:F3 

 

COOPERATION OF THE PROGRAM ON LOCAL GOVERNMENTS WITH 

THE ASSOCIATIONS OF PUBLIC UTILITY 

-THE ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES – 
Abstract 

 It is possible to consider the cooperation activities that vocational schools of higher education 

will carry out with public and private institutions among their missions. Also cooperating with the 
institutions other than them not only will support their missions but also can contribute to their vision.  

 As a result of lecturing the courses theoretically, specifying the fields in which they can be put 

into practice is quite important to develop the vocational knowledge of students. Besides, the increasing 

of employment opportunities can also become possible through cooperation. “The Associations of Public 

Utility” are one of the areas where students can gain experience and do their internship and where 

employment can be developed. he cooperation between the Program on Local Governments at İzmir 

Vocational School of Higher Education and “the Association of Local Authorities”, working with the 

status as an association of public utility, may also be shown as an example to the other associations 

working with this status.   

 Vocational schools of higher education generally cooperate with either “public” or “private” 

institutions out of the types of organizations. However, many programs can work in cooperation with the 

associations of public utility that have been, or will be, founded in their respective fields. Such studies 
might also help vocational schools of higher education to attain their objectives in line with their goals.  

 In the study, firstly the structure and running of the associations of public utility will be revealed. 

Secondly, the association of local authorities and its fields of study will be introduced. Thirdly and 

finally, information about the program on local governments and the process of cooperation with this 

association will be provided.   

Key words: Local management, municipal, the association, collaboration 



450 
 

1.Giriş 

Yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin, merkezi yönetimle olan ilişkileri sonucunda mal ve 

hizmet üretimi için alabildikleri maddi olanakların yanında, çeşitlenen / istenen mal ve hizmeti kaliteli 

olarak üretebilmeleri için kamu ve özel kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri gerekliliktir. Ulusal ve uluslar 

arası olarak yapılacak projelerle, artan nüfusla birlikte taleplerin etkin bir şekilde karşılanması 

öngörülmektedir. Kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliklerinin yerel yönetimlere katkısı 

yadsınamayacak derece de önemlidir. Bu bağlamda, ele alınacak kamuya yararlı dernek statüsünde olan 

“Mahalli İdareler Derneği” kanuni çerçevesi, içeriği ve Ege Şubesi’nin İzmir Meslek Yüksekokulu ile 

yaptığı işbirliği protokolünün kapsamı çalışma içerisinde tanıtılacaktır. 

2.Kamu Yararına Çalışan Dernekler 

Kamuya yararlı dernekler en az bir yıldan beri etkinliklerini sürdüren, amacı ve etkinlikleri ülke 

çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte olan dernekler, ilgili bakanlığın görüşü, İçişleri Bakanlığı’nın 

önerisi, Danıştay İdari İşler Kurulu’nun kararı ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile “Kamuya Yararlı 

Dernekler” (Gözübüyük, 1999: 243)  statüsünü kazanabilirler. 

5253 sayılı “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” ile ilgili bakanlığın görüşü üzerine İçişleri 

Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına olan bir 

dernek olarak sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyet göstermesi ve derneğin amacı ve bu amacı 

gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şartı aranır. 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer usul ve 

ilkeler yönetmelikle düzenlenir. Kamu yararına çalışan dernekler, en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan 

denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev 

alan üyeler ya da ilgili personel ağır hapis veya ağır para cezası verilmesini gerektiren suçların 

işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı’nca uzaklaştırılabilir 

(dernekler.gov.tr, 2013: 1).  

Kamuya yararlı derneklerden biri olan “Mahalli İdareler Derneği”, belediyelerin ve belediyecilik 

anlayışının gelişimine ve değişimine yardımcı olabilmek için oluşturulmuştur. Çağdaş belediyeciliğin 

yaygınlaşması için yapılması gerekenleri işaret eden kuruluşlardır. Örneğin, belediyelerin öncelikli görevi 

sağlıklı, düzenli, güvenli ve yaşanabilir kentlerin oluşumunu sağlamaktır. Belediyeler, afete hazırlıklı ve 

sağlıklı kentler yaratılması için planlama sürecinde belirleyici konumdadır. Bu konuda, Türkiye’de yerel 

yönetimlerin teknik eleman, alt yapı ve anlayış bakımından reforma tam anlamı ile hazır olmadıkları 

dikkate alınmalıdır (Erençin & Çakır, 2009: 30). Yerel yönetimlere çeşitli konularda yardımcı olmak için 

projeler üreten Mahalli İdareler Derneği, kamuya yararlı derneklerin toplumların sorunlarına çözüm 

üretmesindeki olumlu yönlerinden biri olan proje yapımı ve eğitim seminerlerini içerisinde 

barındırmaktadır. 

Yerel yönetimlerden beklenen yönlerden biri, demokrasinin okulu kabul edilmekle illerin, ilçelerin 

ve köylerin bu doğrultuda yönetim anlayışlarını oluşturmalarıdır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda 

belediyelerin kent konseyleri oluşturarak, plan hazırlıklarında demokratik katılımı sağlamalarının gerekli 

olduğu belirtilmektedir. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim kuruluşları olmak üzere, diğer kurum ve 

kuruluşlar arasında yaşanan rekabet ve çekişme kentsel gelişme ve yerel kalkınma önünde en önemli 

engellerden biridir (Erbay, 2012: 30). Yerel kurumların birbirini destekler konumda olmaları, iç içe 

geçmiş sorunların çözümünde yardımcı olabilecektir. 

Belediyelerin demokratikleşmesinde, kurum içi yapı kadar, yardımcı kurumlarında rolü büyüktür. 

Bunlardan biri kamuya yararlı dernekler olarak sayılabilir. Bunların dışındakiler ise, sendikalar, sağlığa 

ve toplumsal yardımlaşmaya ilişkin dernek veya gönüllü hizmet kuruluşları, spor kulüpleri, toplumsal ve 

kültürel etkinliği olan derneklerdir (Varol, 1989: 131-314). Kamuya yararlı derneklerin asli görevleri 

arasında sayılabilecek olgu, merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumları arasındaki işbirliğidir. Kamuya 

yararlı derneklerin yapısal ve işlevsel olarak görevlerini yerine getirebilmesi için başvuru, istenilen 

belgeler ve hakları aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır. 
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3. Kamu Yararına Çalışan Derneklerde Başvuru  

Kamu yararına çalışan dernek statüsü alabilmek için aşağıdaki şartlar gerekmektedir 

(dernekler.gov.tr, 2013: 1): 

-En az bir yıldan beri faaliyette bulunuyor olması, 

-Son bir yıl içindeki, 2005 yılı içinde belirlenen tutar olan 50.000 TL’yi geçen alım ve satım işlemlerinin 

rekabet koşullarına uygun yapılması, 

-Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve 

sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması, 

-Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması, 

-Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması 

gerekir. 

Bu durum, Bakanlık dernekler denetçilerinin düzenlediği rapor tarafından tespit ettirilebilir. Bu 

nitelikleri taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl 

geçmeden yeniden başvuramaz.   

1982 Anayasası’nın ikinci bölümünde, “Kişinin Hakları ve Ödevleri” genel başlığı altında yer alan 

“Toplantı ve Hürriyetleri” kapsamında madde 33 “Dernek Kurma Hürriyeti” olarak belirlenmiştir. Buna 

göre, “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir… Hiç kimse bir derneğe üye olma 

ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart 

ve usuller kanunda gösterilir…” (Şakar, 1989: 42). Anayasal güvence altında olan dernekler ve dernekler 

yasası toplumda mal ve hizmet bekleyen çeşitli kesimlerin gelişim ve kalkınmasına destek vermektedirler. 

4. Kamu Yararına Çalışan Derneklerde İstenilen Belgeler 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde yer almak isteyenler, aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte 

başvurularını dörder suret olarak mülki amirlere yaparlar. Bunlar (dernekler.gov.tr, 2013: 1): 

-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, 

-Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazı, 

-Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı, faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 

düşünülen işler hakkındaki raporu, 

-Son yıla ait mali bilanço ile gelir – gider tablosu veya işletme hesabı tablosu, 

-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,-Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için 

yönetim kurulunun aldığı karar örneği. 

Kamuya yararlı dernekler oluşturulurken, bürokrasi içinde 2000’li yıllardaki değişikliklerinde 

etkileri gözlemlenmektedir. Bu dönemde bürokrasideki değişimleri işlevsel ve yapısal olarak belirlemek 

olanaklıdır. İçsel ve dışsal olarak ikiye ayırarak ele alınabilir (Tataroğlu, 2013: 206-207): Dışsal etmenler: 

Globalleşme, liberal akımlar, AB üyelik süreci, şeffaflaşma, sonuç odaklılık, bilgi iletişim teknolojilerinin 

hızla gelişmesi ve yaygınlaşması. İçsel etmenler: Toplumun gelişmesi ve karmaşıklaşması, gelişen, 

modernleşen ve uzmanlaşan bürokrasi, stratejik alanların idaresi ve denetimini sağlayan özerk üst 

kurullardır.  

Kamuya yararlı dernekler kurulduğu süreç içinde değişik konuları ele alır. Yerel yönetimlere katkı 

sağlayan bu dernekler, yerel yönetimler teşkilatlanmasına uygun olarak kamusal mal ve hizmetlere destek 

vermektedir. Örneğin, modern kentlerin kurulmasında yerel birimlere yardımcı olan yapıları 

bulunmaktadır. Çünkü çarpık kentleşmeyi önlemek yerel yönetimlerin önemli görevlerindendir. Kentler 

farklı olarak tanımlanabilir (Şahin, 2010a: 3-5): İktisadi kriterlere göre: Tarım ya da sanayi kentleri gibi. 

Siyasi kriterlerle, siyasi iktidarların “kent” tanımlaması gibi. Belediye ve köy olabilmek için nüfusun 

siyasal otorite tarafından belirlenmesi. Demografik kriterler, Nüfusbilimcilerin belli bir sayıyı aşan 

yerleşim birimlerine “kent” tanımı yapması gibi. Sosyolojik kriterler, kente ait özelliklerin 

belirlenmesidir.  
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Belediyelerin il ve ilçelerde verecekleri görevler için nitelikli personele sahip olabilmesi amacıyla 

mesleğe yönelik gençlerin yetişmesine katkı amacı güden kamuya yararlı derneklerden biri olan Mahalli 

İdareler Derneği’ne tanınan hak ve ayrıcalıklarda “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” başlığı altında yer 

almaktadır. 

5.Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yasaların Tanıdığı Hak ve Ayrıcalıklar 

Kanunlarla verilen hak ve ayrıcalıklar aşağıda yer almaktadır (dernekler.gov.tr, 2013: 1): 

-2860 sayılı kanunla yardım toplayabilir, Bakanlar Kurulu kararı gerekmez, 

-488 sayılı Damga Vergisi’nden muaftır, 

-3065 sayılı Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulmaktadır, 

-7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaftır,  

-1319 sayılı Emlak Vergisi’nden binaları muaftır, 

-193 sayılı Gelirler Vergisi Kanunu’na göre, kamu yararına çalışan derneklerde toplam beyan edilecek 

gelirin %5’ini aşmamak kaydıyla makbuz karşılığında bağış ve yardımlar vergi matrahından muaf tutulur,  

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi’nden muaftır, 

-4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ticari amaç gütmemek kaydıyla ithal edilen mallar vergiden 

muaftır, 

-492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre harçlardan muaftır, 

-237 sayılı Taşıtlar Kanunu’na göre Bakanlar Kurulu kararı ile taşıt tahsili yapılabilir, 

-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Eğlence Vergisi’ne tabi değildir, 

-2863 sayılı Kültür ve Tabiatı Koruma Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, kamuya yararlı 

derneklere bırakılacaklar, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın iznine tabidir,  

-2886 sayılı İhale Kanunu’na tabidir, 

-2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre, resmi törende dernek protokolde yer alır,-

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yardım yapılabilir. 

Kamuya yararlı derneklerin “kamu yararı” adına yapacakları mal ve hizmetler için kanunlar 

aracılığı ile belirlenen hak ve ayrıcalıklar, bu derneklerin farkındalık yaratarak işlevselliklerini ortaya 

koyabilmeleri içindir. 

M. Goldsmith, yerel özerkliği farklı biçimde “yerel yönetimlerin kendi hemşehrilerinin refahına 

yapacakları bağımsız katkı yapma gücü” olarak tanımlamıştır. Daha sonra Wollman’la daha da 

geliştirdiği bu yaklaşımında refahla neyi ifade ettiklerini şu şekilde açıklamıştır (Alada, 2008: 16): “Bir 

bireyin deneyimlediği yaşam döngüsünden türettiği tatmin. Topluluk iyilik hali, hem o topluluktaki 

bireylerin tek tek iyilik halinin toplamına hem bu iyilik halinin topluluk içindeki dağılımına gönderme 

yapar… İyilik hali bireylerin isteklerini yerine getirebilecek bir gelirin yanında, parasal olmayan 

değerlerin (iyi insan ilişkileri gibi) bir araya gelmesi ile oluşur. Kamuya yararlı dernekler de sadece 

finansal açıdan değil, aynı zamanda insana ait değerlerin -özellikle insan onuru gibi- öneminin toplumsal 

olarak kavranabilmesi için çaba göstermektedir. 

Yerel yönetimlerde mal ve hizmetin verilebilmesi için belirli bir finansmana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ülkenin uyguladığı ekonomik sisteme göre finansal yapı değişiklikler göstermektedir. 

Kamu harcamalarının kısılmasına gayret edildiği neoliberal dönemde yerel yönetimler kendi yasal 

sınırları içerisinde, farklı kaynak ve gelirleri harekete geçirmeye dönük stratejilere yönelmişlerdir. 

1980’lerde piyasa yeniden keşfedilip, istikrarlı sosyal demokrasilerde bile piyasa süreçleri, kamu 

politikalarında önemli bir sonucu getirmiştir (Alada, 2008: 17).  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için yerel yönetimlerin özerk bir yapıya kavuşması, yetkilerin 

ve mali imkanların arttırılması, iyi yönetişimi esas alması, katılım mekanizmalarının geliştirilmesi, ahlaki 

ölçülerin kamulaştırılması, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum ve iyi koordinasyon temelinde ilişki 

geliştirmesi, Toplam Kalite Yönetimi’ni esas alması ve iç işleyişinde çağdaş yönetim teknikleri kadar 

demokratik ilkeleri de uygulamaya geçirmesi gerekmektedir (Akdoğan, 2008: 9). Kamuya yararlı dernek 
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statüsündeki Mahalli İdareler Derneği, yerel birimlerin geleceğe yönelik plan ve projelerin yapılmasında 

katkı sağlamayı amaç edinmişlerdir. 

Yerel yönetimler tanımına bakıldığında, belirli bir yöre halkının yöresel ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kurulan ve karar organları yine hizmet verdikleri yöre halkı tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişileridir. Anayasanın 127. maddesinde yerel yönetim kuruluşları tanımlanmıştır. Yerel 

yönetim kuruluşları özerktir. Bu kuruluşlar özerkliklerini Anayasanın yerinden yönetim ilkesinden alırlar. 

Özerklik, tüzel kişiliği olan yerel yönetim birimlerinin idari ve mali alanlarda serbestçe hareket edebilme 

ve karar alabilme hak ve yetkisini ifade eder (Gültekin, 2002: 203-204). Dernek, çalışmalarını bu 

tanımlamalar çerçevesinde geliştirdiği eğitim ve araştırma konuları içinde ele alır. 

Yerel yönetimlerin etkin birimlerinden biri olan belediyeler, “kent” diye tanımlanan yerleşim 

yerlerindeki yerel mal ve hizmetleri sunan kamusal örgütlerdir. Belediyeler ayrıca, kent sınırlarının 

dışında yer alan mücavir alanda imar konusunda yetkilidirler. Belediyenin organları, belediye başkanı, 

belediye encümeni ve belediye meclislerinden oluşmaktadır (Şahin, 2010b: 276). Derneğin amaçları ve 

görevleri arasındaki önemli olgulardan biri de, belediyeciliğin çağdaş anlayış içerisinde okunmasını 

imgelemektir. 

Yerel kalkınma için (Kaya, 2008, s.117): 1)Kentin fiziksel gelişiminin sağlanması, kentin 

ekonomik-sosyal-kültürel aktiviteler için gerekli alt yapı ve üst yapı donanımına sahip olması, 2)Yerel 

kültürel değerlerin korunması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi yoluyla huzurun temini, 3)Yerel 

girişimcilerin rekabet üstünlüğünün arttırılması, 4) Kentlerin özgün ürün ve kaynaklarını koruyarak 

pazarlayabilmek, 5) Dış yatırımcıların da kente gelmesini sağlamak, 6) Bilgi üretim, ulaşım ve paylaşım 

sisteminin geliştirilmesi, 7)Ekonomik gelişmeden doğan payın adil dağıtımı, 8) Ekonomik kalkınmanın 

sürdürebilirliliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Mahalli İdareler Derneği, yerel yönetim birlikleri ile işbirliğinde bulunur. Yerel yönetim birlikleri, 

coğrafi bakımdan yakın olan belediyelerin belirli hizmetlerin yapılması için işbirliğine gitmeleridir. Yerel 

yönetim birlikleri, en çok köylere hizmet götüren birlikler olarak belirlenmektedir. Yerel yönetim 

birliklerinin “Birlik Meclisi”, “Birlik Encümeni” ve “Birlik Başkanı” olmak üzere üç organı bulunur 

(Parlak & Sobacı, 2005: 168-169). Kamuya yararlı dernekler kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 

üzere, özel kuruluşlarla da çalışmalar yürütebilir.  

Kamusal mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi, kaliteli mal ve hizmet talebinin yoğunlaşması, iletişim 

çağı olanaklarının dünyayı küçük hale getirmesi, yerel yönetimlerden, yerel halkın beklentilerini 

artırmaktadır. Yerel yönetimler, insan kaynakları, örgütlenme yapısı, finansal kaynaklar, ihtiyaç duyulan 

normlar gibi temel konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğine giderek yapılanmasını 

güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu işbirliği yaptığı kuruluşlardan biri: Kamuya yararlı dernek olan 

“Mahalli İdareler Derneği”dir.  

6. Kamuya Yararlı Derneklerden Biri: Mahalli İdareler Derneği 

6.1.Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü  

6.1.1. Derneğin Kuruluşu 

Mahalli İdareler Derneği aşağıdaki esaslara göre kurulmuş ve bu esaslar çerçevesinde faaliyetlerini 

göstermektedir (Resmi gazete, 2007: 13): 

a-Genel Kurul: Derneğe kayıtlı asil üyelerden ve şube doğal delegeleri ile şube üyeleri arasından seçilmiş 

delegelerden oluşur. 

b- Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmiş 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.  Yönetim 

kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip (sayman) 

seçer.  

c-Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmiş, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. 

Derneğin, denetim kurulu bulunur ve iç denetim esasları ile sağlanır.  
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6.1.2. Derneğe Üyelik 

Asil ve fahri üyelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü, 2012: 1-7). 

Asil üye olma şartları: Medeni hakları kullanma yetkisine sahip, 18 yaşını bitirmiş, belediyecilik 

konularında çalışan ve çalışmaları olanlardır. Ayrıca, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de 

asil üye olabilirler. Dernek başkanlığına yazıyla başvurmaları veya yönetim kurulu üyelerinden birinin 

teklif etmesi üzerine yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile üyelik işlemleri tamamlanır. 

Fahri Üyelik: Belediyeciliğin gelişmesi ve geliştirilmesi uğrunda hizmetler yapmış olan kişilerin 

(yabancılar da olabilir) yönetim kurulu kararıyla fahri üye kayıt ve kabulleri yapılır. Genel kurul 

toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilir. 

6.1.3. Mahalli İdareler Derneği’nin Amaçları 

Derneğin temel amaçları şu başlıklar altında toplanmıştır (Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü, 2012: 

5-6): 

a-Köy, kasaba ve şehirlerdeki düzenin ve esenliğin sağlanması için halkın mahalli idarelere yardımcı 

olmalarını sağlamak, bu hususta konferanslar ve toplantılar tertip etmek, 

b-Ülkede bulunan tarihi eserlerin korunmasında mahalli idarelerle halkın işbirliğinin sağlanması ve bu 

yönde eğitici faaliyetlerde bulunmak, 

c-Mahalli idarelerin gelişmesi, güçlenmesi ve verimliliği için gerekli yurt içi ve dışı faaliyetleri mevzuata 

uygun olarak yapmak.  

d-Mahalli idareler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek, 

eğitim ve teknoloji merkezleri açmak olarak sayılmaktadır. 

6.1.4.  Derneğin Uğraş Alanları 

Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü’ne göre aşağıdaki konuları kapsar (Mahalli İdareler Derneği 

Tüzüğü, 2012: 4-11): 

-Mahalli idareler derneği adı ile Ankara’da bilimsel bir dernek kurulmuştur. Dernek politikayla uğraşmaz. 

-Derneğin çalışma konuları, Türkiye belediyeciliği ve şehirciliğinin ilerlemesi için bilimsel çalışmalar 

yapmak, Türkiye ve Dünya belediyeciliğini izlemek dernek araştırmalarını dergi, kitap ve benzeri 

yayınlarla üyelerine ve ilgililere duyurmak, belediyecilik ve şehircilik konularında konferanslar 

düzenlemek, dernek üyelerine, hükümet ve belediyelere, hukuki, mali ve teknik sorunlar hakkında 

istekleri üzerine bilgi vermek, ucuz mesken yapımını, otelciliği ve yurtiçi turizmi özendirecek çalışmaları 

yapmaktır. 

Dernekçe sürdürülecek çalışmalardan bazıları: Eğitim çalışmaları ve araştırmalar yaparak yerel 

yönetimlerin ilerleme ve kalkınmasına yardımcı olmaktır. Bülten çıkarmak,  sağlıklı bir çalışma ortamı 

sağlamak, izin alınarak iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmektir. Sosyal ve kültürel 

tesisler kurmak ve teftiş etmek, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara 

üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmaktır. Yerel yönetimler 

konusunda projeler yürütmek, gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmaktır. Diğer derneklerle 

veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar 

oluşturmaktır. Bunlar (Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü, 2012: 7-11): 

a-İŞKUR ile meslek edindirme kursları açmak. Üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak 

projeler yürütmek. 

b-Yabancı dil eğitimine katkı sağlamak. 

c-Mahalli idareler kuruluşları başta olmak üzere kalite belgeleri vermek ve akredite çalışmaları yapmak. 

d-Mahalli idarelere teknolojik desteği sağlamak için projeler yürütmek. 

e-Mahalli idareler enstitüsü kurmak ve amaçları doğrultusunda çalışmaktır. Enstitü bünyesinde: 

-Bilimsel çalışmalar yapmak,  

-Mahalli idarelere kalifiye eleman yetiştirmek, 
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-Konferans, seminer, sempozyum düzenlemek, 

-Mahalli idareler ile ilgili kamu ve özel kuruluşlara görüş bildirmek olarak sıralanmıştır. 

f-Ulusal, uluslararası ve AB mevzuatı hukukunda mesleki konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek 

ve görüş bildirmek. 

g-Mahalli idarelere yönelik yayınlar yapmak. 

h-Mahalli idareler enstitüsü aracılığı ile Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile alanla 

ilgili araştırma, eğitim programları uygulamak ve komisyonlar oluşturmak. 

ı-Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla mesleki, mevzuat ve bilimsel ilişkiler kurmak, araştırma gezileri 

yapmak. 

j-Yerel yönetimlerin tarihi ve sosyal yönlerini araştırmak. 

k-Mahalli idareler arasında yardımlaşma ve dayanışmaya yardımcı olmak. 

l-İl merkezlerine mahalli idareler personelini eğitmek için, eğitim tesisleri kurmak ve yönetmek. 

m-Mahalli idarelerin eğitim sorunlarını ve bunların çözümleri için araştırmalar yapmak. 

n-Özürlü vatandaşların illerde karşılaştığı sorunların çözümü için projeler yürütmek. 

o-Dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumları ile mahalli idarelerin mevzuat eğitim birliğinin 

sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapmaktır. 

6.1.5.  Derneğin Şubeleri 

Türkiye genelinde il merkezlerinde şubeler açabilirler. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel 

kurul kararıyla şube açabilir. Yönetim kurulunca önerilen üç kişi, şube kuruluş bildirimi ve gerekli 

belgelerle, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine bildirir ve gerekli izin alınır.  Şubenin organları, 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve 

hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili yerler olarak 

tanımlanmıştır (Mahalli İdareler Derneği Tüzüğü, 2012: 11): 

7. Yerel Yönetimler Programı ve Mahalli İdareler Derneği Ege Bölge Şubesi Arasında Yapılan 

İşbirliği   

 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu ile Bakanlar Kurulu’nun 27.02.2006 tarih ve 

2006/10646 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Alan Mahalli İdareler Derneği Ege Bölge 

Şubesi” arasında işbirliği yapılması amacıyla 09.01.2014 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol, 

taraflar istediği sürece yürürlükte kalacaktır. İlgili protokolün amaç ve faaliyetleri aşağıda yer almaktadır. 

7.1.Amaç 

Bu işbirliğinin amacı; öğrencilerin mesleki gelişimlerini sağlayarak nitelikli işgücü yetiştirmek, 

eğitim müfredatı göz önüne alınarak öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, öğrencilerin stajlarını 

eğitimlerine uygun alan ve yerlerde yapmalarına yardımcı olmak ve böylece mezuniyet sonrasında iş 

bulmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıca mahalli idarelerle ilgili ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek, 

yapılmış ve yapılacak bilimsel çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması hususunda çalışmalar yapmak 

olarak belirlenmiştir. 

7.2.Yürütme Kurulu 

Protokoldeki amaçların gerçekleştirilebilmesi için, İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce 

belirlenen öğretim üyesi/üyeleri ile Dernek Başkanı ve/veya Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden birinin 

aralarında bulunduğu bir kurul oluşturulur. Bu kurul yapılacak çalışmaları, iş planının gerçekleştirilmesini 

ve idari yürütmeyi sağlayacak birimdir. 

 7.3.Protokol Kapsamındaki Faaliyetler 

Bu faaliyetler protokol kapsamında aşağıda yer almaktadır: 

- Eğitim müfredatı kapsamında öğrencilerin mesleki gelişmelerini sağlayacak toplantı, seminer, konferans 

vb. gibi etkinlikler düzenlemek, 
- Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik ve danışmalık yapmak, 
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- Öğrencilere eğitim müfredatıyla örtüşen konularda uzmanlarca uygulamaya dönük eğitimler verilmesini 

sağlamak, 

- Öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışabilecekleri mahalli idareleri tanımalarını ve işleyişi yakından 

görmelerini sağlamak, 

- Öğrencilerin zorunlu stajlarını gerek Dernek bünyesinde gerekse mahalli idarelerde yapmalarını 

sağlamak, 

-  Mahalli idarelerle ilgili ortak hizmet projeleri geçekleştirmek, 

- Mahalli idarelerle ilgili yapılmış ve yapılacak bilimsel çalışmaların yazılı ve görsel araçlarla 

kamuoyunda duyulmasını sağlamak ve paylaşmaktır. 

7.4.Koordinasyon ve Yürütme 

İzmir Meslek Yüksek Okulu ile dernek arasında düzenlenen bu protokolün koordinasyonu 

Yürütme Kurulu’nca sağlanacaktır. Bu protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerden ortaya çıkabilecek 

kazanımların değerlendirilmesi de, Yürütme Kurulu’nca kararlaştırılacaktır. Ayrıca kurul belirlenen 

konularda ek protokoller oluşturulabilir. Bu protokolü Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek 

Okulu Müdürlüğü ile Mahalli İdareler Derneği Ege Bölge Şubesi yürütecektir. 

8. Yerel Yönetimler Programı ve Öğrencilerine Derneğin Katkıları 

İşbirliği kapsamında, yerel yönetimler programı öğrencilerinin teori olarak gördükleri derslerin, 

uygulama alanlarında inceleme olanağı bulmaları amaçlanmıştır. İstihdam, gençler açısından önemli 

sorunların başında gelmektedir. Dernek bünyesinde ve derneğin işbirliği yaptığı belediyelerde başta staj 

olanağı olmak üzere, program öğrencileri için istihdama yönelik çalışmalar yapılmaya özen 

gösterilecektir.  

Staj, meslek yüksekokullarında uygulamanın işlevsel yönlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Staj yerlerinin belirlenmesinde ve bulunmasında derneğin işbirliği içinde olduğu belediyeler 

başta olmak üzere diğer yerel birimlerden yardım alınacaktır. Öğrencilerin altı hafta boyunca 

edinebilecekleri tecrübeler, iş bulmalarında ve iş hayatlarında kendilerine yol gösterici bir etkide 

bulunabilecektir. Öğrencilerin, yüksekokulda öğrendikleri bilgilerini uygulama alanlarında pekiştirerek 

ivme kazanmaları kendileri açısından istenilen yönde istikrarlı çalışmalara yönlenmelerini 

sağlayabilecektir. Staj yerleri ve verimliliği istihdamın oluşmasında önemli adımlardan biri olarak 

karşımızda durmaktadır. 

Eğitim seminerleri, sempozyum ve konferanslar ile mesleki bilgilerinin yanında entelektüel bilgi 

birikiminin oluşmasına da katkısı olacaktır. Yerel yönetimler öğrencilerinin bu organizasyonlar içerisinde 

yer alarak, bu konularda da tecrübe edinmeleri insan ilişkilerinin gelişiminde olduğu kadar, mesleki 

bilgiye hakimiyetleri açısından da önem taşımaktadır. İşbirliği protokolü çerçevesinde, mesleki konular 

başta olmak üzere çeşitli konularda yapılacak organizasyonlarda, öğrencilerin dinleyici ya da düzenleme 

komitelerinde yer almaları sağlanabilecektir.  

Derneğin yaptığı alan çalışmalarına katılarak, bu çalışmaların ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Öğrencilerin alan çalışmalarına katılarak, bu 

çalışmaları yerinde izlemeleri ve katılmaları istenmektedir. Belediyelerin yaptıkları yerel hizmetlerin 

ölçümlenmesinde yerel halkın düşüncelerinin alınarak yorumlanması ve isteklerinin/şikayetlerinin ortaya 

konulması bu çalışmalar ile belirlenmektedir. Öğrencilerin, derslerde temel olarak aldığı yerel yönetimler 

ile ilgili bilgilerin güncel örneklerle ele alınması hedefler arasındadır.  Yerel halkın beklentileri ile yerel 

birimlerin verdikleri hizmetler arasındaki ilişkinin öğrencilerin de içinde bulunduğu çalışmalarla ortaya 

konulması kendilerine ayrı bir tecrübe olarak sunulmuştur. 

 İşbirliği çerçevesinde amaçlardan biri, dernek bünyesinde çalışan ya da onlarla işbirliği içinde 

olan kamu kurumlarındaki uzman kişilerin tecrübe ve bilgilerinden öğrencilerin yaralanmasıdır.  Yerel 

yönetimler programında verilen derslere, alanlarında uzman kişilerin gelerek mesleki bilgi birikimlerini 

öğrenciler ile paylaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yerel birimlere giderek işleri ve işlemleri 

yerinde gözlemlemeleri istenmektedir.  
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Yerel yönetimlerle ilgili projelerin yazımı ve projelerin gelişme aşamalarında öğrencilerin bu 

süreçlerin içinde yer alması, bu konularda bilgi edinmeleri işaret edilmektedir. Proje üretmek, mesleki 

anlamda yeniliklerin takipçisi olmak anlamına da gelmektedir. Sadece ulusal değil, uluslararası projeler 

kapsamında da öğrencilere yol gösterici olunması hedeflenmektedir.  Bu bağlamda, yerel yönetim 

öğrencilerinin mesleki olarak teorik olduğu kadar, uygulama açısından da donanımlı bir şekilde mezun 

edilmesi, bununla birlikte, mezunların takip edilerek istihdama yönelik yardımlarda bulunulması için 

işbirliği adına protokol gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç  

Demokrasi, çok kullanılan aynı zamanda da bir o kadar tartışılagelen bir kavramdır. Yerel 

yönetimler, birer demokrasi okulu kabul edildiğine göre, demokrasiye katkı sağlayabilecek kuruluşların 

başında gelmektedirler. En etkin mal ve hizmet, en yakın birim tarafından üretilendir. Bu birimlerde, 

yerel yönetimler olarak adlandırılmaktadır. Buralarda verilecek, kaliteli, etkin, güvenilir ve işlevsel mal 

ve hizmet için öncelikle nitelikli/donanımlı personele ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yerel halkın beklentilerine cevap verebilecek nitelikte mal ve hizmet üretimini sağlayacak 

personelin özellikle meslek yüksekokullarında “yerel yönetimler programlarında” yetiştirilmekte 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. “Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel 

Yönetimler Programı” da bu sorumluluk ve duyarlılık içerisinde öğrencilerini yetiştirmektedir. Çeşitli 

kamu kurumları ile işbirliğine giderek programa yeni perspektifler katmak için uğraş vermektedir.  

Kamuya yararlı dernek olan “Mahalli İdareler Derneği” ile 2014 Ocak ayında yapılan işbirliği 

protokolü, Türkiye’de yerel yönetimler programları içinde bir ilktir. İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel 

Yönetimler Programı bir ilki gerçekleştirerek, bu statüdeki bir dış paydaş ile işbirliği yoluna gitmiştir. 

Yapılan işbirliği protokolünün örnek teşkil etmesi için, protokol örneği, seksen bir ilin valiliklerine 

gönderilmiştir. Bu süreç, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 

Programı açısından önem taşımaktadır. Protokolün imza sürecinden bu yana kısa bir süre geçmiş olasına 

rağmen, öğrencilerimizden bazıları staj ve istihdam edilmek üzere “Mahalli İdareler Derneği”nde 

çalışmaya başlamışlardır.  

Programımızda uygulama derslerinden biri olan “Mesleki Seminer” dersinde hazırlanan bilimsel 

raporların bazıları, öğrenciler tarafından makale olarak tekrar yazılarak “Mahalli İdareler Dergisi”nde 

yayınlanacaktır. Öğrencileri, araştırma yapmaya ve araştırdıkları bilgileri bilimsel rapor halinde 

toplayarak yayınlanır hale getirebileceklerini bilmeleri bu konuda onları teşvik etmektedir.  Ayrıca, 

“Yerel Kamu Hizmetleri” dersi kapsamında, dernekle yapılan işbirliği sürecinde uzman konukların 

uygulamaları öğrencilere anlattıkları gibi ilgili birimlerde de mal ve hizmet üretimlerini görmelerinin 

sağlanması hedeflenmektedir. Kamu kurumlarındaki tecrübeli ve uzman kişilerin bilgilerini öğrenciler ile 

paylaşmaları onların motivasyonunu da arttırmaktadır. Akademik kadro olarak verdiğimiz bilgilerin, 

uygulamalar ile bütünleşmesi kullanılabilir bilgi formatını sağlamaktadır. 

Günümüzde, öğrencilerin akademik başarı kadar farkındalıklarını ortaya koyabilecekleri 

aktivitelere de katılmaları gerekmektedir. Yerel yönetimler öğrencilerinin gelecekte, yerel birimlerde 

kaliteli olduğu kadar, farklılıkları bulunan mal ve hizmetleri üretebilmeleri için mesleklerine farklı 

gözlerle bakmaları istenmektedir. Hayal edilen şehirlerin, ilçelerin ve köylerin oluşturulması, bunların 

ulusal ve uluslararası arenada farkındalıklarının kabul edilmesi, akademik bilginin yanında, uygulamaları 

tanıyan, kişiliklerini, yeteneklerini ve tecrübelerini biraraya toplayabilen gençlerle olanaklıdır. 
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Özet 

Meslek yüksekokullarında hukuk eğitimi bölümlerin kendi alanlarına göre değişen zorunlu ve 

seçimlik dersler dahilinde geniş bir yelpazede öğrencilere sunulmaktadır. Meslek yüksekokulu eğitiminin 

ilk yılında hukuki kavramlar ve hukuki yorumlama süreciyle ilgili bilgiler içeren dersler verilmekte, 

eğitimin ikinci yılında ise programların özelliğine göre daha çok iş hayatına yönelik olan dersler 

verilerek eğitim pekiştirilmektedir. Bu bildirimde özellikle verilen derslerin kısaca içeriği, derslerin 

öğretilme gereklilikleri ve öğrencilerin kazanımları üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk, gereklilik, eğitim, meslek yüksekokulları, hukuki yorumlama. 

Alan Kodu: F3 
 

REQUIREMENTS AND LAW EDUCATION IN VOCATIONAL 

SCHOOLS 

Abstract 

 In vocational schools, instruction of law is presented through various obligatory or optional 

courses to students. At first year of vocational school, the knowledge about the terms and the progress in 

evaluation of law is given to students almost in every course. At the second year of education, -depending 
on the features of the program- the courses relevant and related with business world gain importance and 

the education is reinforced. In this paper, I briefly emphasize the content of courses, the reasons of 

instruction of these courses and the acquisition gain by these courses.  

Key Words: Law, Education, Suffıciently, Vocational School, Law Interpretation 

1. Giriş 

Meslek Yüksekokulları ülkemiz eğitim-öğretim süreci içerisinde çok önemli bir yere ve 

azımsanmayacak bir öğrenci sayısına sahiptir. Bölümler bakımından farklılaşmakla beraber aynı zamanda 

da lisans eğitimi için de bir nevi geçiş süreci olarak da sistemimizde yer almaktadır. Fakat asıl anlam ve 

önemi dahilinde bakıldığında ise meslek yüksekokulları; teknik eğitim ve önemi açısından bir memleket 

meselesi olarak belleklerimizde yer almaktadır.  

Meslek yüksekokullarımız gerek Yükseköğretim Kurumu, gerekse açılan bölümler ile birlikte 
gelişmeye devam etmektedir. Fakat bu sürecin gelişim ve değişimini; çağın gerekleri, globalleşen dünya 

düzeni ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda sağlamamız gerekmektedir. Bu konuda en büyük ödev 

ise bizlere düşmektedir. Bu bildiride ana konu olan hukuk eğitiminin gerekleri, öğrencilere 

kazandırdıklarını ve amaçlarını belirli maddeler dahilinde ve temel bazı bölümler açısından Adnan 

Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu örneği baz alarak açıklanmaktadır. 

2. Eğitim olgusu  

Hukuk eğitimi konusuna başlamadan önce eğitim olgusu ve asıl amacı üzerinde durmanın gerekli 

olduğu görüşündeyim. Eğitim sözcüğü köken itibariyle incelendiğinde; İngilizce’deki eğitim sözcüğünün 

karşılığı “education”dır. Bu sözcük Latince bir kelime olan “educere”den türemiştir ve “kaldırmak, 

çıkarmak, ileri koymak” anlamına gelmektedir. Bu daha çok “kişiye belli bir vasfın kazandırılması değil 

de onda var olanları ortaya çıkartmak, kişinin kendi var oluşunu gerçekleştirmesini sağlamak” anlamına 

gelmektedir. Almanca’da eğitime karşılık gelen sözcük “Erziehung” dur. Bu sözcük ise eski Almancadaki 
“Herausziehen” anlamına gelen “İrziohan” sözcüğünden türemiştir ve “çekip çıkartmak, içindekini açığa 

çıkartmak” anlamındadır. Türkçedeki sözcük olan “Eğitim” ise “eğ” kökünden türemiştir. Bu daha çok 

“eğmek, bükmek ve istenilen şekle sokmak” şeklinde bir anlamı ifade etmektedir.11  

                                                             
11 Yayla, Ahmet, Eğitim kavramının etik açıdan analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: I, Haziran 

2005 
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Hukuk eğitimi ise meslek yüksekokullarında; ders müfredatları arasında bulunan, bölümlerin kendi 

alanlarına göre değişen, zorunlu ve seçimlik dersler dahilinde geniş bir yelpaze halinde öğrencilere 

sunulmakta olan ve fakat asıl amacı bireyin eğitimini aldığı mesleğe ilişkin hukuki bir bakış açısının 

kazandırılması olan eğitim biçimidir. Kimi bölümler dışında öğrencilerin ekseriyetle ilgi alanlarının 

dışında kalan hukuki dersler; öğrencilere, hem farklı bir bakış açısı kazandırmak, hem de iş hayatları 

içerisinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümü ve yorumu açısından yardımcı olmak gibi temel 

davranışlar kazandırmaktadır. 

3. Hukuk eğitimi neden gereklidir?  

Hukuk eğitimi; öğrencilere hukuki bir bakış açısı kazandırır. Gerek okul hayatı, gerekse pratik iş 

hayatları boyunca karşılaşmış oldukları ve olacakları olay ve deneyimlerde hem hukuki bir yorum 

kabiliyeti, hem haklarını bilmenin ortaya çıkardığı özgüvenli birey ve çalışanlar olma, hem de yaptıkları 
her işte yasaların gerektirdiği dikkat ve ehemmiyeti göz önünde bulundurarak iş yapmak gibi özellikler 

kazandırır. 

3.1. Okullarda gösterilen temel hukuki dersler nelerdir? 

Ülkemizde bulunan meslek yüksekokulları içerisinde hemen hemen her bölümde öğrencilere 

belirli hukuki dersler zorunlu yada seçmeli olarak sunulmaktadır. Temel zorunlu dersler bilindiği üzere; 

Temel hukuk (hukuk başlangıcı, temel hukuk bilgileri, hukukun temel kavramları gibi adlar halinde de 

okutulmaktadır), İş ve sosyal güvelik hukuku, ticaret hukuku olup bölüm özelliklerine göre borçlar 

hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku gibi dersler de öğrencilere sunulmaktadır.  Seçmeli derslere 

bakıldığında ise; kıymetli evrak hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi 

dersler program dahillerinde bulunmaktadır. 

3.2. Derslerin programlara ve eğitim sistemine katkıları nelerdir? (Öğretim elemanları ve ders 

ilişkisi bağlamında ele alınmıştır.) 

Yukarıda belirtilen dersler bölümlere göre farklılaşmakla beraber, her biri programların özellik ve 

amaçlarına göre değişmektedir. Günümüz eğitim sistemi ile düşünüldüğünde verilen dersler “bir 

memleket meselesi” olarak adlandırılan meslek liselerinin devamı niteliğinde bulunan meslek 

yüksekokullarında gereği gibi anlatılıp işlendiğinde yararlı olabilecek yapıya sahiptir. Çünkü her bir ders 

bölüm ile ilişkilendirildiği zaman kişilere kazanımı maksimum noktada olabilmektedir. Örneğin; “yerel 

yönetimler” programının amacını ele aldığımızda Anayasa hukuku, İdare hukuku gibi derslerin temel 

kavramlarını, anlayış ve yapısını bilmeyen bir öğrencinin mesleki yaşamında ne kadar yetkin olabileceği 

gerçekten merak konusudur. Fakat burada üzerinde durulması gereken asıl nokta ise; ülkemiz eğitim 

sistemi ve meslek yüksekokullarında bu eğitimlerin gereği gibi verilip verilmediği ya da hangi eğitsel 

donanıma sahip kişilerin bu konuda yetkin kılındığıdır.  

Ülkemizde meslek yüksekokullarında yer alan programların bir çoğu bölüm açma aşamasında ne 

yazıktır ki “basmakalıp” ve birbirinden “esinlenerek” ortaya çıkan ders programları ve müfredatlar 

halinde hazırlanmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da her program kendi amacından çok, “yapılmış 

olan” ile ilgilenmek durumunda kalmaktadır. İş böyle olunca da yapılan yanlışlar bir yumak biçiminde 

hüküm sürerek büyümektedir.  

Eğitimcilerin genel yapısına baktığımızda ise; hala birçok okulda; hukuk fakültesi mezunu dahi 

olmayan, sadece kitabi bilgilerle, sırf ders vermiş olmak için, belki de sırf daha fazla “ek ders ücreti” 

alabilmek için, “nasılsa anlamazlar, ne işlerine yarayacak? Bu bilgiyi nerede kullanacaklar?” şeklinde bir 

yargıya sahip olan kişilerin meslek yüksekokullarında hukuk eğitimine ilişkin dersler verdiği 

bilinmektedir.  

Meslek yüksekokullarında yeni bir bölümün açılması için, sadece ilgili bölüme yakın, kendi 

alanlarında yüksek lisans yapmış olan birkaç akademisyene sahip olmak yetmektedir. Fakat işin pratiğine 
baktığımızda ise özellikle akademik kadroların dağılım ve uygulama safhasında -her ne sebeple olursa 

olsun- hukuk fakültesi ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin kadrolara alındığını ya da hukuk 

fakültesine yakın olan fakültelerden (tercihen iktisadi ve idari bilimler fakültesi) kişilerin bu derslerin 

eğitimini vermek için (ya da başka bir deyişle verebileceklerine inanıldığı! için) kadrolara dahil edildiği 

bilinmekte, bu durum çevremizde görülmekte, belki de halihazırda bu durumu yaşamaktayızdır. Fakat, bu 

durumda sadece kendimizi kandırmakla kalınmamakta, gencecik beyinlere de kendi egolarımızı dikta 

etmekten başka bir şey yapılmış olunmamaktadır.  
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Verilen eğitimlerin pratiğinde ise bu derslerde “yetersiz kalan” hocaların ya öğrenciler ile ders 

yapmamalarına, ya ders yapsa dahi gereksiz, konu yığını sayılabilecek şekilde eğitim verdiklerine, ya da 

kendilerinde olmayan bilgileri öğrencilere aktarmaya çalışıp tabiri caizse “bir verip üç almaya” 

çalıştıklarına şahit olunmaktadır. 

Eğitim sürelerine baktığımızda ise; verilen dersler birçok bölümde hemen hemen bir yarıyıl 

dönemi içinde verilmekte ve bu durum hukuki derslerin asıl amacına ve kitapların içeriğindeki konu 

fazlalığına ters düşmektedir. Özellikle bu durum; iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku, iletişim 

hukuku gibi temel teknik derslerin yapısına ile örtüşmemektedir. Hal böyle olunca da bu sistemle 

öğrencilere aktarılan konular konu yığını olmaktan öteye gidememektedir. 

Dolayısıyla bu durumda yapılmış olan aslında; sadece “kredi doldurmaktan” ibaret bir anlayış ile 

kendimizi, öğrencileri, aynı zamanda da öğrencilerin ailelerini kandırmak anlamına gelmektedir. Sonuçta 
ise ne yazık ki hem eğitim sistemine, hem de ekonomik sisteme büyük darbeler indirilmiş olunmaktadır. 

3.3. Okullarda eğitimi verilen hukuk dallarının çeşitliliği  

Okullarımızda eğitimi verilen hukuk dalları tamamen programların kendi özelliklerince 

oluşturulmakta olduğundan temel anlamda yeterlidir diyebiliriz. Fakat daha evrensel bir boyutta 

düşünüldüğünde ( ki üniversitenin temel amacı kişilere iş kazandırmak değildir..) eğitimi verilen dalların 

daha da artırılabileceği görüşündeyim. Özellikle küreselleşme ve yeni ihtiyaçlar konjonktüründe 

bakıldığında; bilhassa teknik alanlarda okuyan öğrencilerin hukuki dallardan mahrum kaldığı yada bu 

alanlardan çok az yararlandığı bilinmektedir. En azından temel hukuk, iş hukuku gibi alanlarla birlikte 

işçi sağlığı ve iş güvenliği, ülkemiz açısından kamu sektöründe bir zorunluluk olan kamu personeli seçme 

sınavına yönelik temel vatandaşlık dersi, temel ceza hukuku dersleri gibi alanların, öğrencilerin kişilik 

gelişimi, iş yaşamı ve sosyal hayatlarında  çok büyük değişiklikler ve farkındalıklar yaratacağının 
kanaatindeyim. 

4. Bir okul anatomisi olarak; Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu 

Atça MYO Aydın ili, Atça Beldesinde 2008-2009  Eğitim-Öğretim yılında hizmet vermeye 

başlamış olup dört programla eğitime devam etmektedir.12  Bu programlar halkla ilişkiler ve tanıtım, 

tarımsal işletmecilik, tapu ve kadastro, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ’dır. Bu bölümlerde temel 

hukuki dersler olarak; Temel Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Temel Hukuk Bilgisi), İş Ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku, İletişim Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras 

Hukuku) ve Tapu Mevzuatı dersleri ile seçmeli olarak okutulan; Tarım Hukuku, İş Ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku (bölümler arası farklılıklardan kaynaklanmaktadır.), kıymetli evrak hukuku, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği, anayasa hukuku, borçlar hukuku gibi hukuk dallarında eğitim verilmektedir. Okulumuzda 

şahsım dahil iki adet hukuk fakültesi mezunu ve akademik kariyerine devam eden öğretim görevlisi 
bulunmakta ve hukuki derslerin tümü bu kişilerce okutulmaktadır.  

Bu derslerin eğitimini veren bir öğretim görevlisi olarak en büyük handikap derslerin konu 

yoğunluğunun mecburi fazlalığı ile yarıyılda yer alan ders programlarının uyuşmayışıdır. Adı geçen 

derslerin birçoğu hukuk fakültelerinde özellikle konular bakımından yıllık olarak okutulmakta olup, 

sadece öğrencilerin pratikte işine yarayacak kısımlar anlatıldığında dahi öğrencilerde konu fazlalığı 

yaratmaktadır. Hukuki dersler temel itibariyle ezbere yönelik dersler olarak bilinmekte, fakat şahsım 

adına uğraşım ders mantığını oturtmak üzerine olmaktadır. Çünkü meslek yüksekokullarında yer alan 

öğrenciler; gerek eğitim seviyesi, gerek hayattan beklentileri, gerek bireysel donanımları ele alındığında 

önemli olanın; pratikte kişinin işine yarar kısımlar olduğu su götürmez bir gerçektir.  

Şimdi sizlere okulumuzda bulunan programlarda eğitim gören bazı öğrencilerimizin bu konudaki 

görüşlerini aktarmaya çalışacağım: 

Samet Bilgili, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf öğrencisi 

Hukuk eğitimi denince aklıma bireylerin toplumsal açıdan hak ve özgürlüklerini tanımaları için 

öğretici ve yol gösterici olguların tanımlanması geliyor. Bence her eğitim kurumunda önceden başlayarak 

temel hukuk eğitimi verilmelidir. Böylece insanlar hak ve özgürlüklerini daha fazla öğrenip, 

hukuksuzluklar karşısında daha sağlam durabilir, hakkını bilir ve savunacak duruma gelir. Fakat 

üniversitede aldığımız hukuk bilgileri ne yazık ki konular açısından yüzeysel tanımlara yer vermektedir. 

                                                             
12 http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/atca/default.asp?idx=3638 
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Hukuk, kişilerin toplumdaki yazısal kuralları ve haklarını tanımalarında ilk ve büyük bir adımdır. Fakat 

bunlar sadece üniversite ile sınırlı kalmayıp, kişinin verimli olduğu çağlarda mesela ortaokuldan itibaren 

müfredatlarda yer alırsa daha verimli olacağına inanıyorum.  

Mehmet Sadık Koca, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf öğrencisi 

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümünün öğrencisi olarak hukuk derslerimin bölüm ile ilişkisinin 

mesleki olarak eğitimin ne kadar ve ne denli önemli olduğunun; Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku ve İletişim Hukuku’nun farklı bakış açılarıyla sosyal bilimler derslerimizin temelini 

oluşturduğunun inancındayım. Bölümümüz içerisinde bizlere gösterilen hukuk derslerimizin zincirleme 

olmasının ve birbirlerinin tamamlayıcısı rolü üstlenmesinden dolayı bir negatif düşüncem 

bulunmamaktadır.  

Ferman Demir, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2. Sınıf öğrencisi 

Üniversitede görmüş olduğum hukuk dersleri, kendi adıma söylemem gerekirse; gerek iş hayatı, 

gerekse sosyal yaşam açısından çok gerekli derslerdi. Fakat tabii ki içeriklerinin daha iyi belirlenmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Özellikle görmüş olduğumuz bazı derslerin de seçmeli değil, zorunlu olarak 

okutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aldığımız derslerin hem kamuda hem de özel sektörde işe 

yarayacağını düşünüyorum.  

Merve Ramazan, Tapu ve Kadastro 1. Sınıf Öğrencisi 

Hukuk sayesinde adil, mantıklı, hakka ve hukuka saygılı davranışlarda bulunma alışkanlığı 

kazandık. Konularla ilgili, Türk Medeni Kanunumuzda geçen gerekli bilgilerden ve hükümlerden 

faydalanma becerisi edindik. Kendimize geleceğimiz için bir alt yapı oluşturduk. İlerde meslek 
hayatımızda ve toplumla olan ilişkilerimizde karşılaştığımız güçlükleri kanuni yollardan çözebilme 

alışkanlığı kazandık. Ayrıca Hocalarımız sayesinde de hayatımızın nerdeyse her alanında donanımlı ve 

aktif bir bilgiye sahip olduk. 

5. Öneriler 

Açıklamaya çalıştığımız olgular bağlamında çözüm önerilerim şunlardır;  

- Meslek yüksekokulu programları açılırken ders programlarının hazırlanması aşamasında 

basmakalıp programlardan kaçınılmalı, verilen eğitimin özelliğine göre hukuki dersler programa 

konulmalıdır. 

- Meslek yüksekokullarında eğitim verecek olan personelin seçiminde tıpkı bir fakülteye öğretim 

elemanı seçermişçesine özen gösterilmelidir. 

- Verilen dersler konusunda, alanında yetkin öğretim elemanlarınca verilmeli, hiçbir ders ve 
zaman dilimini hiç kimsenin gelişigüzel harcama lüksünün olmadığı ilke edinilmelidir. 

- Öğretim elemanları ders müfredatını belirlerken angaryadan kaçınarak öğrencilerin özellikle 

pratikte işlerine yarayacak konular üzerinde durmalıdır. 

- Eğitim programlarının konu ve amacına yönelik olarak eğitim sistemi içerisinde uygulanan 

sınavlar taranarak öğrencilerin bu konuda kendilerini geliştirmeleri açısından konu seçimi bu minvalde 

değerlendirilmeli. 

- Meslek yüksekokullarındaki eğitimin kısalığı baz alınarak mümkünse temel dersler en az 2 

yarıyıla yayılarak eğitim sürdürülmeli 

- Meslek yüksekokullarında verilen derslerin çeşitliliği artırılmalıdır. 

6. Sonuç 

 Meslek yüksekokullarının ülkemizdeki “teknik orta öğretim” eğitiminin bir üst mertebesi gibi 
görülüp, aslen ara eleman ihtiyacını karşılamak amacını taşıdığı bir gerçektir. Fakat bu yolda bizlerin 

yapması gereken ise bu eğitimin kalitesini arttırarak, bireylerin meslekleri ile ilgili olarak farkındalıklarını 

en üst düzeye çıkarmak ve alanında gerekli her türlü donanıma sahip kişiler yetiştirmektir.   

 Yazımda açıklamaya çalıştığım tüm aksaklıklar kişisel gözlemime ve literatür taramam sonucu 

elde etmiş olduğum bilgilere dayanmakta olup, öne sürülen önerilerin uygulanmasının eğitimin pozitif 
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yönde etkilenmesi açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda bizlere düşen ilk ödev; akademik 

birikimimizi en üst düzey ve anlayışta tutarak değerli gençlerin yolunu aydınlatmak olmalıdır. 

Unutmamalıyız ki; biz ne kadar işimizde iyi isek gençlerimiz de o kadar iyi öğrenebilir ve eğitilebilir. 

Gençlerimize kazandırdığımız her olumlu davranış aslında ülkemize ve kendimize kazandırılmış sayılır. 

Bizler gençlere hoca olmanın yanı sıra aynı zamanda onların örnek aldığı kişiler, rol modelleri olmalı, 

olabilmeliyiz. Bu bakımdan idealimizdeki hoca profili ne ise, bunu onlara yansıtmalı ve onları dolayısıyla 

da geleceğimizi en iyi şekilde oluşturmaya çalışmalıyız. 
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Özet 

Bu çalışmada, yüzeyleri PVC ve lake boya ile kaplanmış MDF levhaları kullanılmıştır. Bu iki 
farklı yüzey kaplama malzemenin MDF levhalarının yüzey özellikleri üzerine etkileri belirlenerek 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yüzeyi PVC ile kaplanmış MDF levhaların aşınma direnci, 

lake boyalı levhalardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Sigara ateşine dayanım özelliği lake boyalı 

levhalarda daha yüksek bulunmuştur. PVC kaplı levhaların çarpmaya karşı direnç özellikleri, lake boyalı 

levhalardan daha yüksek bulunmuştur.  

Anahtar Kelime: MDF Levha, Dekor kağıdı, Yüzey özellikleri, Lake boya, PVC 

Alan Kodu: H1 

 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT FINISHING MATERIALS ON THE SURFACE 

QUALITY PROPERTIES OF MDF 
Abstract 

In this study, PVC and lack paint finished MDF panels were used MDF samples were obtained 

from commercial stores. The effects of these materials on MDF panel’s surface were determined and 
compared to each other. According to the results, PVC coated MDF panels showed higher abrasion 

resistance compared to lack painted panels. Cigarette burn test show that lack painted panels performed 

better than others. PVC coated MDF panels showed higher impact resistance than others.  

Key Words: MDF panel, Decor paper, Surface properties, Lack paint, PVC 

1.Giriş 

Günümüzde ahşap levha ürünleri çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere farklı biçimlerde lamine 

edilerek kullanılmaktadır. Ahşap esaslı levhaların yüzeyleri çeşitli özellikte sıvı ve katı yüzey kaplama 

malzemeleri ile kaplanmaktadır. Lamine levhalar ise polyester filmler, fenolik kraft kâğıtları, polivinil 

asetat+üre esaslı dekoratif kâğıtlar, polivinil klorür esaslı kâğıtlar, çeşitli reçine emdirilmiş kâğıtlar, 

amonyum sülfomat emdirilmiş kâğıtlar, ince kâğıtlar, folyolar, sıcak transfer filmleri ve ahşap kaplama 

levhalar olarak bilinmektedir. Laminatlar ise yüksek basınç laminatları ve rulo laminatları olmak üzere iki 

sınıftır. Sıvı yüzey kaplama maddeleri ise lake boya ve desen baskı işlemleridir (Özen 1981; Bozkurt & 
Göker 1986; Kalaycıoğlu & Nemli, 1996; Nemli 2003). Ahşap esaslı levhalar fiziksel, mekanik ve yüzey 

özelliklerini laminasyon işlemiyle iyileştirmektedir. Özellikle eğilme, elastikiyet, su alma, kalınlığına 

şişme, çizilme, lekelenme, su buharı dayanım gibi özellikler artmaktadır (Muğla, 2010). Kaplama 

malzemelerin yüzeye tutunma direncini etkileyen en önemli faktörler; kaplanacak malzeme ve yüzeylerin 
özelliği, kaplama malzemesinin uygunluğu ve özelliği, kaplamada kullanılacak bağlayıcılar ve kaplama 

şartlarıdır. Ahşap esaslı levhalarda levha yoğunluğu ile beraber levha yüzey pürüzlülük değerleri 
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levhaların sadece yüzey özelliklerini değil aynı zamanda mekanik özellikleri de etkilemektedir (İstek & 

ark, 2012;  Kılıç & ark, 2009). Yüzey kaplama ve laminasyon işleminde kullanılan tutkalların her iki 

yüzey ile uyumlu olması gereklidir. Levhadan beklenen, nitelik ya da kullanımda karşılaştığı zorluklara 

göre sadece termoset (duroloplast) tipi tutkallar, koyu renkli, esnek ve ucuz oluşu nedenleri ile levhanın 

alt katlarını oluşturan kağıtların doyurulmasında kullanılmaktadır. Bilindiği gibi termoset tutkalla ancak 

yüksek sıcakla ve presleme ile karşılaştırıldıklarından geri dönüşümü ve biçim değişimi olmayan bir 

malzeme niteliği kazanırlar. Poliester reçine daha az hırpalanan yüzeyler ve postforming olarak kullanıma 

uygunluğu nedeni ile melamin ise sert, açık renkli ve ısıya en dayanıklı kağıtların doyurulmasında 

kullanım yeri bulunmaktadır (Gillesspie vd 1972; Soner 2009). 

Günümüz uygulamalarında laminat levhalar masif ağaç malzeme, yonga ve lif levha yüzeylerine 

yapıştırıldığı gibi metal, çimento vb. malzeme üzerine de yapıştırılmaktadır. Laminat’ın ağaç kökenli 
yüzeylere yapıştırılmasında kullanılacak tutkalların malzeme ile uyumu sorun oluşturmamalıdır. Çünkü 

laminelerin alt yüzeyleri ağaç malzeme niteliğinde olduğundan (sadece plastikten üretilen PVC benzeri 

levhalar hariç) tutkal uyumu açısından herhangi bir sorun oluşturmaz. Laminasyon işleminde, kaplanmış 

malzemenin kullanım yeri, üretim hızı isteklerine bağlı olarak; su bazlı PVC beyaz tutkal, termoplastik 

(Hot Melt) tutkallar ya da kontak yapıştırıcılar kullanılabilmektedir (Johns ve Gillesspie 1980). 

Mobilya endüstrisinin ana malzemelerinden olan levha ürünlerinin (yongalevha, liflevha, 

kontrplak vb. ) gerek estetik; gerekse direnç özelliklerinin iyileştirilmesi maksadıyla yüzeyleri 

kaplanmaktadır. Bu amaçla üretilen hazır sentetik yüzey kaplama malzemeleri ve bunları kullanan 

endüstri dalları özellikle 1980’li yıllardan itibaren Avrupa ülkelerinde büyük gelişme göstermişlerdir. 

Avrupa’da levha üreticileri günümüzde ürünlerini mümkün olduğunca yarı işlenmiş bir halde pazara 

sunmaya çalışmaktadır. Bu maksatla tesislerinde bir dizi ek yatırım yaparak piyasaya yüzeyleri kaplanmış 
levhalar sunmaktadır (Nemli 2003). 

Bu çalışmanın amacı, MDF levhaların yüzey özelliklerine, PVC ve lake boya kaplamaların etkisini 

belirlemektir. Bu amaçla yüzeyleri PVC ve lake boya ile kaplanmış levhaların çizilme, aşınma, çarpma 

dirençleri ile sigara ateşine dayanım özellikleri belirlenerek karşılaştırılacaktır. 

2. Materyal ve Yöntem  

Bu çalışmada, hammadde olarak 18 mm kalınlığında lake boyalı ve PVC (polivinil klorür)  kaplı 

MDF levhaları kullanılmıştır. Hammadde olarak kullanılan MDF levhalar ticari işletmelerden temin 

edilmiştir (Bartın).  Test örneklerin hazırlanmasında yüzey özellikleri belirlemede kullanılan TS EN 

14323 2006 standardı kullanılmıştır. Çizilme direnci (TS EN 438 1-2) ve aşınma direnci (TS 1770) ile 

sigara ateşine dayanım (TS EN 14323)  özellikleri belirlenmesinde 100x100 mm boyutlarında 6’şar adet 

örnek hazırlanmıştır. Çarpmaya karşı mukavemet (TS EN 14323)  testinde ise 250x250 mm boyutlarında 
6’şar adet test örneği kullanılmıştır. Hazırlanan test örnekleri 20±2 °C sıcaklık ve %65±5 bağıl nem 

şartlarında denge rutubetine kadar bekletilerek kondisyonlama işlemi yapılmıştır.  

Yüzey özelliklerinin belirlenmesinde Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş’nin Kastamonu 

MDF tesisi laboratuvarından yararlanılmıştır. PVC kaplı ve lake boyalı MDF levhaların yüzey 

özelliklerinden çizilme, aşınma, sigara ateşine dayanım ve çarpmaya karşı mukavemet testleri yapılmıştır. 

Aşınma özelliklerinin belirlenmesinde 5131 Taber Abraser test aleti kullanılmıştır. Burada ilk aşınma 

(IP), son aşınma (FP)  ve ortalama aşınma devir sayıları belirlenmiştir. Çizilme direnci özelliklerinin 

belirlenmesinde ise universal scratch tester 431 test aleti kullanılmıştır. Çizilme direnci belirlenirken 

örnek yüzeylerine 5 N’luk yük yüklenerek başlayıp, yük 0.5 N miktarında azaltılarak çizilme 

gözlenmiştir. Çizgiler kesik kesik olmaya başladığında deney sonlandırılarak yük okunmuştur. Çarpmaya 

karşı mukavemet özelliğinin belirlenmesinde universal test makinesi kullanılmıştır. Sigara ateşine karşı 

dayanım ise gözlem yoluyla yapılmıştır.  

3. Bulgular ve Değerlendirmeler 

Çalışmada; PVC kaplı ve lake boyalı MDF levhaların yüzey özelliklerinden çizilme direnci 

verileri Tablo 3.1’de görülmektedir. 
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Tablo 3.1 Çizilme mukavemeti test değerleri. 

Örnek 

No. 

Standart Değer 

(Newton) 

Lake boya kaplı MDF 

(Newton) 

PVC kaplı MDF 

(Newton) 

1 

 

4 

 

3. 4,5. 

2 3. 4,5. 

3 3. 4,5. 

4 3. 4,5. 

5 3. 4,5. 

6 3. 4,5. 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi yüzeye kaplama malzemesi değişmesiyle çizilme direnci 

değişmektedir. PVC kaplı yüzeylerde çizilme direnci ortalama 5,5 N olduğu tespit edilmiştir. Bu değer 

standartlarda istenilen aralıkta yer almaktadır. Buna karşın, lake boyalı yüzeylerin çizilme mukavemeti 

ortalama 3 N bulunmuştur. Bu değerin standartlarda istenilen sınırın altında olduğu görülmektedir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde farklı yüzey malzemeleri ile kaplı MDF levhaların aşınma mukavemeti 

değerleri Tablo 3.2’ de verilmiştir.  

Tablo 3.2 Aşınma mukavemeti test değerleri. 

Örnek 

No. 

Devir 

 

Lake boya kaplı MDF 

(D) 

PVC kaplı MDF 

(D) 

 

1 

IP: 
FP: 

Ort: 

125 
175 

150 

175 
255 

215 

 

2 

IP: 

FP: 
Ort: 

125 

195 
160 

180 

240 
210 

 

3 

IP: 

FP: 
Ort: 

100 

200 
150 

190 

230 
210 

 
4 

IP: 

FP: 

Ort: 

110 

170 

140 

175 

225 

200 

 
5 

IP: 

FP: 

Ort: 

125 

180 

152 

200 

250 

225 

 

6 

IP: 
FP: 

Ort: 

100 
170 

135 

150 
240 

195 
   Not: IP: İlk Aşınma devri, FP: Son aşınma devir,  Ort: Ortalama devir,  PVC: Polivinil Klorür,  D:Devir  

Tablo 3.2’den anlaşılacağı gibi, lake boyalı ve PVC kaplama aşınma mukavemetleri 

etkilemektedir. PVC yüzeyli levhaların aşınma direnci, lake boyalı yüzeylerden oldukça yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. İlgili standartta aşınma direncinin en düşük 150 devir olması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu değer dikkate alındığında lake boyalı yüzeylerin standartta istenilen sınır değerinde 

olduğu görülmektedir. Lake boyalı yüzeylerde ortalama aşınma direnci 147 devir olarak hesaplanmıştır. 

Buna karşın PVC yüzeylerde ortalama aşınma direnci 209 devir olarak tespit edilmiştir. Lake boya kaplı 
ve PVC kaplı MDF levhaların sigara ateşine mukavemet sonuçları Tablo 3.3’de verilmiştir.  
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Tablo 3.3 Sigara ateşine mukavemet test değerleri. 

Örnek 

No. 

Standart Değer 

(Derece) 

Lake boya kaplı MDF 

(Derece) 

PVC kaplı MDF 

(Derece) 

1 

 

 

4. 

 

 

2. 1. 

2 2. 1. 

3 2. 1. 

4 2. 1. 

5 2. 1. 

6 2. 1. 

Lake boyalı MDF levhaların sigara ateşine mukavemetleri PVC kaplı levhalardan yüksek olduğu 

görülmüştür. Lake boyalı MDF levhaların yüzeylerinde koyu kahverengi lekelenmeler olmuştur. Ancak, 

yüzey yapısında bozulmalar yoktur. PVC kaplı levhalarda kabarma veya çatlaklar mevcuttur. Elde edilen 

sonuçlar standart değerlerden düşüktür olduğu görülmüştür. Lake boyalı ve PVC kaplı MDF levhaların 

çarpmaya karşı mukavemet sonuçları Tablo 3.4’de verilmiştir. 

Tablo 3.4. Çarpmaya karşı mukavemeti test değerlerine ait sonuçlar. 

Örnek 

No. 

Standart Değer 

Max.İz çapı  (mm) 

Lake boya kaplı MDF 

(mm) 

PVC kaplı MDF 

(mm) 

1 

10 

12 9,5 

2 12,5 9 

3 12 9,5 

4 11 10 

5 13 10 

6 13 9,5 

Lake boya kaplı MDF levhalar, PVC kaplıya göre daha zayıf özellik göstermiştir. Eldeki 

bulgular ışığında lake boyalı levhaların çarpmaya kaşı mukavemeti standart değerden düşük bulunmuştur.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada iki faklı yüzey kaplama malzemesinin (Lake boya, PVC kaplı) yüzey özellikleri 

üzerine etkileri ortaya konulmuştur. Yüzeyleri kaplı MDF levhaların çizilmeye direnci, aşınmaya direnci, 

sigara ateşine karşı dayanım ve çarpmaya karşı mukavemet gibi yüzey özellikleri belirlenip 

karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda hangi kaplama malzemesinin daha iyi sonuçlar verdiği ortaya 

konulmuştur. Elde edilen verilerin ortalama sonuçları Tablo 4.1’de görülmektedir. 

Tablo 4.1 MDF levhaların yüzey özelliklerini 

Özellikler Standart  

Değerler 

Lake Boya  

Kaplı 

PVC  

Kaplı 

Çizilmeye Direnci (Newton) Min. 4  3 4,5 

Aşınma Direnci (Devir) 150-350 147 209 

Çarpma Direnci (mm) Max. 10 12,5 9,6 

Sigara Ateşine Dayanım (gözlem) 4. derece  2 1 
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Tablo 4.1 de görüldüğü gibi yüzey kaplama malzemesi yüzey özelliklerini etkilemektedir. PCV kaplı 

yüzey özelliklerinin lake boyalı yüzeylere göre daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.  

 

 Çizilmeye karşı mukavemet testinde lake boya kaplama ve PVC kaplamalı levhalar farklı özellik 

göstermiş olup en iyi sonuçları PVC kaplı levhalar vermiştir.  

 Aşınmaya karşı mukavemet testlerinde lake boyanın, kullanılan tutkalın, PVC kaplamanın, 

reçine tipinin ve dekor kağıdının önemli olduğu görülmüştür. PVC kaplı levhaların yüzeyleri iyi 

sonuçlar vermiştir.  

 Sigara ateşine karşı mukavemet testlerinde lake boyalı yüzeylerin daha iyi olduğu görülmüştür. 

 Yüzeylerin çarpmaya karşı mukavemeti PVC yüzeylerde lake yüzeylere göre daha yüksek bir 
performansa sahip olduğu görülmüştür.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında yüzeyi kaplı levhaların kullanım yerlerinde dikkat edilmesi 

gereken hususlar; 

 Çizilme direncinin önemli olduğu kullanım yerlerinde PVC kaplı levhalar tercih edilmelidir. 

PVC kaplı levhaların çizilme direnci lake boya kaplı levhalara göre daha iyi olduğu görülmüştür. 

Lake boyalı levhalar çizilme direncinin önemli olmadığı yerlerde tercih edilmelidir. 

 Aşınma direncinin önemli olduğu kullanım yerlerinde PVC kaplı yüzeyler tercih edilmelidir. 

PVC kaplı levhaların aşınma mukavemeti lake boya kaplı yüzeylerden daha dirençli olduğu 

saptanmıştır. Lake boyalı levhalar aşınma direncinin daha az önemli olduğu yerlerde tercih 

edilmelidir. Örneğin mutfak dolabı üretimi gibi. 

 Sigara ateşine dayanımda lake boyalı yüzeylerin PVC kaplı levhalara göre daha dayanıklı olduğu 
görülmüştür. Mobilya üretimi ve iç dekorasyonda bu özellik göz önüne alınmalıdır.  

 Çarpma direncinin önemli olduğu kullanım yerlerinde PVC kaplı yüzeyler tercih edilmelidir. 

Lake boyalı yüzeylerin çarpmaya karşı dirençleri daha düşük olduğundan kullanımda bu özellik 

dikkate alınmalıdır. PVC kaplı yüzeyler özellikle çok kullanılan mutfak dolabı, elbise dolabı, 

yatak odası dolabı, banyo dolabı kapaklarında ve kapı ortalarında tercih edilmelidir.  
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Özet 

Son zamanlarda çevresel duyarlılığın artışıyla beraber doğal malzemelerin farklı uygulamalar 
için kullanılması üzerine yapılan çalışmalara ilgi artmıştır. Sanayide kullanılan mevcut inorganik 

takviyeli polimer matrisli kompozit malzemeler yerine doğal takviyeli, doğada daha rahat çözünebilen ve 

doğaya zararı olmayan dolgularla desteklenmiş kompozit malzemelerin kullanılması hususunda da katı 

çevresel politikalar sanayicileri zorlamaktadır. Her türlü bitkisel ve plastik artıkların çevrede yok 

edilmesinin zorluğundan ve kaynakların sınırlı olmasından dolayı malzemelerin geri dönüşümü 

kaçınılmaz bir çözüm olarak görülmektedir. Odun plastik kompozitleri (OPK), odun ve yıllık bitkilerden 

elde edilen lif ya da unların plastiklerle karıştırılması ile elde edilir ve kendini oluşturan materyallerden 

daha iyi özellikler göstermektedir. Bu bakımdan, bu çalışma ile mobilya üretiminde yaygın kullanılan 

odun esaslı levha ürünlerine alternatif olması düşünülen odun plastik kompozit malzemesinin yakın 

gelecek içinde mobilya endüstrisinde yoğun halde kullanılması beklenmektedir. 

Anahtar Kelime: Polimer Malzeme, Odun Plastik Kompoziti, Mobilya 
Bildiri Alanı: H1 

 

A STUDY ON AVAILABILITY OF WOOD PLASTIC COMPOSITE IN 

FURNITURE INDUSTRY 

Abstract 

In the recent decades, growing environmental awareness has been resulted in renewed interest in 

the use of natural materials for different applications. Some stringent policies have forced industries to 

use more biodegradable, less harmful natural fibers as the reinforcement material instead of traditional 

inorganic reinforcements to manufacture composite material. In this regard, it seems an unavoidable 

solution to recycle plastics because of limited recourses and the difficulty of disposing plastic wastes. 

Wood plastic composite (OPK) are obtained from mixing wood flour and newable materials the OPK, 

since it has relatively increasing resistance, strength, physical and mechanical properties together with 

dimensional stability, it has many field of usage. In this respect with this study, it is expected to use wood 
plastic composite materials considered to be an alternative to the wood based panel products that is 

widely used for manufacture of furniture, for furniture industry heavily in future. 

Key words: Polymer Material, Wood Plastic Composite, Furniture, Sustainability 
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1.Giriş 

Doğal bir kompozit olan ahşap malzeme estetik, sağlık, kolay işlenebilme ve ulaşılabilme gibi 

özellikleri sebebiyle birçok kullanım alanına sahiptir. Ancak bu özelliklerin yeterli olmadığı veya başka 

özelliklerin istendiği durumlarda, ahşap malzemede modifikasyonlara gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Emprenye, üst yüzey işlemleri, kaplama ve laminasyon teknolojileri bu durumun ilk aşamalarını 

oluşturmaktadır. İkinci aşamayı ise çeşitli destek materyalleri (çelik bağlantı elemanları, çeşitli lifler ve 

güçlendirilmiş tutkallar vb.) oluşturmaktadır. Ağaç malzemenin bu modifikasyonlarının hepsini bir arada 

bulundurabilecek materyal isteği odun polimer kompozitlerinin (wood polymer composities) ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

Lignoselülozik materyaller ve polimer malzemeler günümüzün en önemli materyallerindendir. Her 

iki materyal de dezavantajları yanında önemli avantajlara sahiptirler. Bu iki malzemenin birleştirilmesiyle 
daha üstün ve daha farklı sektörlere hitap eden innovativ ürünler elde edilmektedir. Birçok farklı yöntem 

olmasına rağmen odun polimer kompozitlerinin üretiminde kullanılan termal kalıplama yöntemidir. Bu 

yöntemde polimer eritildikten sonra partiküller polimerlere ilave edilir, her iki materyal homojen bir 

karışımdan sonra kalıplanarak istenilen şekillerde materyaller elde edilebilmektedir. Şekil 1’de 

kompozitlerin üretim diyagramı verilmiştir. 

Şekil 1: Kompozitlerin Üretim Diyagramı 

 

Kaynak: Niska ve Sain, 2008. 

Günümüzde odun plastik kompozitleri, endüstriyel olarak çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Polimer materyale olan talebin giderek artmasıyla birlikte, bu tip kompozit materyallerin üretiminin daha 

yaygın bir hale geldiği görülmektedir. Buna paralel olarak, maliyetlerdeki düşüşlerle birlikte Odun plastik 

kompozitlerin birçok farklı kullanım yerleri ortaya çıkmıştır. Böylece polimer matrisler, birçok ürünün 
geliştirilmesinde ve güçlendirilmesinde önemli bir mühendislik malzemesi haline gelmiştir. Gerek 

mobilya gerekse diğer ahşap ürünlerinin kullanımında yoğun olarak odun esaslı kompozitlerden 

faydanılmaktadır. Bu kompozitler, yüksek yatırım harcamaları nedeniyle üreticiler için önemli bir 

dezavantaj teşkil etmektedir. Ayrıca, üretilen odun esaslı levhaların hem direnç özelliklerinin istenilen 

seviyede olamaması hem de yapısında bulunan formaldehit nedeniyle çevreye karşı zararının fazla 

olmasından dolayı günümüz ihtiyaçlarına karşılık verememesi, yeni alternatif malzeme arayışını gündeme 

getirmektedir. 

Odun kompozitlerinin, mobilya endüstrisinde yıllardır en çok tercih edilen bir malzeme olarak 

yerini aldığı görülmektedir. Özellikle masif ağaç malzemeye göre alternatif ürünlerin başında gelmesi 

hem maliyet hem de tüketicinin isteğine bağlı fonksiyonellik açısından cazip gelmektedir. Mobilya 

endüstrisi sektöründe genellikle yoğun ahşap ya da ahşap esaslı malzeme kullanımı bulunmaktadır. Fakat, 

günümüzde hem ekonomik hem de çevresel ve malzeme performansı bakımından kullanılabilirliği olan 
odun plastiklerinin sektörde kullanım imkanları yeni yeni araştırılmaktadır. Bu nedenle, yakın gelecek 

içinde bu kompozitlerin sektörde yoğun halde kullanılması beklenmektedir. 

2.Odun Plastik Kompozitleri (Wood Plastic Composite) 

Odun plastik kompozitleri (OPK), odun ve yıllık bitkilerden elde edilen lif ya da unların 

plastiklerle karıştırılması ile elde edilir ve kendini oluşturan materyallerden daha iyi özellikler 

göstermektedir. Yenilenebilir olan bu malzeme gelişmiş direnç, dayanım, gevreklik ve fiziksel ve 
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mekanik özelliklerinin ve boyutsal sabitliğinin iyi olmasından dolayı çok sayıda kullanım alanına sahiptir 

(Tufan & Mengeloğlu, 2010). Odun kompozitleri termoset tutkallar ile üretilen odun kompozitleri, 

termoplastik ve çimento gibi materyaller ile üretilen odun kompozitleri olmak üzere iki ana sınıfa 

ayrılmaktadır.  

Termoset esaslı odun kompozitleri odun materyali ve termoset tutkalı kullanılarak bir pres 

yardımıyla ısı altında birleşmesiyle elde edilmektedir. Bu kompozitlerde odun materyalini birbirine 

bağlamak için üreformaldehit (UF), fenol formaldehit (PF), polivinil asetat (PVA), polimerik difenil 

diizosiyanat (pMDI), melamin formaldehit (MF), resorsinol formaldehit (RF) gibi çeşitli yapıştırıcılar 

kullanılmaktadır (Matuana & Heiden, 2004). 

Termoplastik esaslı odun kompozitlerin üretiminde ise odun materyalleri ile polietilen (PE), 

polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) gibi plastikler kullanılmaktadır. Odun unu ve termoplastik esaslı 
polimerlerin karışımıyla, plastik içerikli ürünlere benzer yöntemlerle üretilen malzemelere odun plastik 

kompozitleri (OPK) denir (Zhang vd., 2006). 

Özellikle, 1990’lı yıllardan sonra OPK’lerine ilgi duyulmasını en önemli iki nedeni; 1) Yaklaşık 

son 20 yıldır hızla tırmanışa geçen petrol fiyatları nedeniyle petrolden elde edilen plastiklerin maliyetinin 

artması 2) Plastiklerin doğada uzun yıllar bozunmadan kalması nedeniyle dünyada plastik esaslı ürünlerin 

çevre kirliliğine olan etkilerini azaltmaktır. OPK’ların üretiminde saf plastik malzemelerden farklı olarak 

odun tozu veya lifi kullanıldığından hem maliyet düşürülmekte hem de yenilenebilir kaynaktan elde 

edilmesi dolayısıyla çevreci olmaktadır. Böylece, OPK kendisini oluşturan plastiklere göre daha ucuz ve 

çevre dostu olarak bilinmektedir. OPK’larda dolgu maddesi olarak kullanılan odun unu veya liflerinin 

kompozite sağladığı en önemli faydalar; maliyeti düşürmesi, doğada yaygın olarak bulunması, 

sürdürülebilir olması, hammaddenin ağırlığına oranla yoğunluğunun düşük olması, geri dönüşebilir 
olması gelmektedir (Şekil 2.).  

Şekil 2: Odun Plastik Kompozitlerinin Genel Özellikleri  

 

Odun plastik kompoziti üretiminde kullanılan odun unu sadece odun parçasını değil, lifli yapıda 

olan tüm yıllık bitkiler, tarımsal atıklar vb. gibi odunsu materyali içermektedir. Bu materyaller un halinde 

ya da lif olarak OPK üretiminde kullanılmaktadır (Mengeloğlu & Karakus, 2008a ; Karakuş, 2008). Bu 

durum, mevcut orman varlığımızın korunması ve sürdürülmesine olumlu katkılar sağlayacaktır. Ayrıca 

işlenmeyen bazı lif içerikli materyallerin kısmen veya tamamen değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. 

Ülkemiz tarım ve orman alanlarının % 34,9’unu orman, % 27,9’unu ekili tarım alanları, %7’sini 

nadas alanları ve geriye kalan kısmını ise çayır ve mera arazileri, sebze ve meyve bahçeleri 

oluşturmaktadır (DİE,2007). Bu arazilerden önemli miktarda biyokütle üretimi elde edilmektedir. Elde 

edilen ürünler asli kullanım alanlarında değerlendirildikten sonra önemli miktarlarda atıklar oluşmaktadır. 
Elde edilen yıllık biyokütle potansiyeli Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1: Türkiye’nin Yıllık Biyokütle Potansiyeli 

Biyokütle 
Yıllık Biyokütle (milyon 

ton) 

Yıllık bitkiler 55 

Çok yıllık bitkiler 16 

Orman artıkları 18 

Tarım endüstrisi atıkları 10 

Odun endüstrisi atıkları 6 

Diğer 7 

Toplam 112 

Kaynak: Saraçoğlu, N., 2008. 

Odun plastik kompozitlerinin üretiminde, odun hammaddesinin yanında kullanılan polimerlerin 

yapısı, üretilecek kompozit malzemenin özelliklerine etki etmektedir. Polimerlerin odun hammaddesi ile 

bağlanmanın (yapışmanın) daha iyi olması için çeşitli katkı maddeleri de kullanılmaktadır. Bu maddelerin 

kullanımında, yapılarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Çeşitli partiküllerle desteklenen polimerler, matriks kompozitlerin yapısını, fiziksel ve mekanik 

özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar. Genelde, partikül ve polimer matriks arasındaki yapışma ve 

fazlar arası etkileşim kompozit sertliğine çok az etki eder. Fakat yapışma ve fazlar arası etkileşimin 
kararlılığı, nem stabilizasyonunu, yorma gibi uzun süreli özelliklerini ve direnç özellikleri üzerinde çok 

önemli etkilere sahiptir. Yapışma, birleştirme ya da uyumluluk sağlayan kimyasallarla iyileştirilebilir 

(Oksman & Bengtsson, 2007 ; Niska & Sanadi, 2008). 

Şekil 3: Polietilen Matriks ve Odun Arasındaki Kötü (a) ve İyi (b) Bağlanma 

 

Kaynak: Oksman ve Bengtsson, 2007. 

Şekil 3'te odun polimer kompozitlerinin içyapılarının elektron mikroskobu görüntüleri verilmiştir. 

Burada polietilen odun kompozitlerinde iyi ve kötü yüzeyler arası yapışma farkı net bir şekilde 

görülmektedir. Şekil 3(a)'da hiçbir uyumsuzluk giderici kullanılmadığı zaman odun polimer 
kompozitlerinin mikro yapısını göstermektedir. Burada, odun lif yüzeyleri hayli düz ve temiz, buna karşın 

polietilen matriks ise hayli kaba görülmektedir. Üstelik lif ve matriks polimer arasında boşluk ya da 

çukurlar göze çarpmaktadır. Bu durum da yapışmanın kötü olduğunu göstermektedir. Şekil 3(b) bir uyum 

sağlayıcı eklendiği zaman polietilen odun unu kompozitlerinin mikro yapısını göstermektedir. Şekilde, 

uyum sağlayıcılar kısmen kaplanmış olan odun ununu polimer matriksten ayırmanın daha zor olduğu 

görülmektedir. İki bileşen arasında boşluk ya da küçük yarıklar bulunmamaktadır. Bu da kompozitin iç 

yüzeyinde güzel bir yapışma olduğunu göstermektedir (Niska & Sanadi, 2008). 

Odun lifi ve polimer kompozitleri normal olarak odun lifi ile polimerlerin karışımının basınç ve 

sıcaklık altında preslenmesi veyahut kalıplanması ile üretilir.  Çoğu polimerler özellikle termoplastikler, 

hidrofil olan polar odun lifleri ile uyumlu olmayan polar olmayan hidrofobik maddelerdir. Bu nedenle 

polimer ve OPK’daki odun lifleri arasında zayıf bir yapışma ortaya çıkmaktadır (Rowell, 2006). Üretimde 
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odun lifleri ve termoplastik matriksleri arasındaki adhezyon ve uyumluluğu geliştirmek amacıyla 

birleştirici kimyasal maddeler (coupling agent) kullanılmaktadır. Bu kimyasal birleştirici maddeler, 

lignoselülozik lifler ile diğer sentetik polimer yüzeyleri arasında bağ oluşturabilmek amacıyla 

lignoselülozik yüzeylerle küçük miktarlarda muamele edilen maddelerdir. 

Odun polimer karışımının en önemli diğer bir noktası bağlayıcı madde (coupling agent) oranı 

olduğu bilinmektedir. Plastik yüzeyi ve odun lifi yüzeyi arasında bağlayıcı madde olarak maleik anhidrit 

polipropilen (MAPP) ve maleik anhidrit polietilen (MAPE) bağlayıcıları kullanılacaktır. Bu bağlayıcıların 

seçilmesinde şu hususlar göz önünde bulundurulmuştur;  

1) Lif yüzeyi ve plastik yüzey arasında yapışma ve interaksiyonu geliştiren etkin bağlayıcılar 

olması (Lignoselülozik lif üzerindeki hidroksil gruplarını kovalent olarak bağlamaktadır.)  

2) Diğer bağlayıcılara göre kolay temin edilebilmesi ve kullanımın kolay olması  

3) Fiyatının diğer bağlayıcılardan daha ucuz olmasıdır. 

Partikül yüzeyleri, polimer matriksle farklı etkileşimlere sahip olabilir. Yapılan çalışmalara göre 

odun unu gibi lifsel partiküller ve doğal destek materyallerinin heterojen yapılarından dolayı birçok 

yapışma problemi meydana gelebilmektedir. Bu değişkenlik, doğal partiküller üzerinde hem düşük hem 

de yüksek yüzey enerjilerinin bulunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bazı bölgeler matriksle herhangi bir 

etkileşim göstermez. Buna karşın diğer kısımları, polimer molekülleriyle spesifik etkileşim alanları 

sağlar. Bazı liflerin yüzeyleri kaba ya da düzgün bir yapıya sahip olabilmektedir. Bundan doğabilecek 

kötü etkileşimlerde lif yüzeyleri modifiye edilerek bu alanlardaki etkileşimler iyileştirilebilmektedir 

(Ruckenstein, 1969; Pizzi & Mittal, 2003; Niska & Sanadi, 2008). 

Mengeloğlu vd. (2002), Cooper ve Balatinecz (1999)’dan bildirdiğine göre dünya nüfusu hızla 

artmakta ve buna bağlı olarak tüketimde hızla artmaktadır. Yılda 3.5 milyar ton kurutulmamış odun 
kullanımı olmakta ve kişi başına 0.7 ton odun kullanılmaktadır. Bu tüketimin aynı hızda devam edeceği 

düşünülürse, odun esaslı lif tüketimi 60 milyon ton kadar artacaktır. Dolayısı ile zaman içerisinde odun 

hammaddesine olan talep ve mevcut arz arasındaki dengesizliğin kaçınılmaz olacağı açıktır. Bununla 

birlikte odunun çok geniş kullanım alanı olduğu, yeni kullanım alanları bulduğu ve hammadde talebinin 

hızla arttığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak dünya genelinde orman alanları % 0.2 oranında her yıl 

azalmaktadır. Dolayısı ile odun dışındaki, tarımsal atıklar ve diğer lif kaynaklarının alternatif olarak 

kullanımı önem kazanacaktır (Demirkır ve Çolak 2006). 

Plastik kompozit üretiminde karışımın içindeki materyallerin kullanımı plastik fiyatlarındaki 

artıştan dolayı yükselen maliyetleri düşüreceği gibi tarıma dayalı endüstrilerde oluşan atıkların rasyonel 

bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır (Rowell vd. 1997). 

Hammadde seçimleri, formülasyon, üretim yöntemi ve işleme parametreleri OPK’ların bütün nihai 
özelliklerini etkiler. Şekil 4’de polipropilen ve 40 mesh ponderosa çam odun unu içeren bir OPK’nın bazı 

mekanik özelliklerinin odun miktarına bağlı değişimi gösterilmiştir (Optimat Ltd and MERL Ltd 2003).  

Şekil 4: OPK’ların bazı mekanik özelliklerinin odun miktarına bağlı değişimi (Optimat Ltd. and 

MERL Ltd. 2003) 
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İdeal bir materyalden beklenen özelliklerin odun plastik kompozitleri ile karşılaştırılması Şekil 

5’te gösterilmiştir. 

Şekil 5: İdeal Bir Materyal İle Odun Plastik Kompozitlerinin (WPC) Karşılaştırılması 

 

Kaynak: Niska ve Sain, 2008. 

2.1. Odun Plastik Kompozitlerinin Kullanım Alanları, Avantaj ve Dezavantajları 

Odun plastik kompozitleri, ahşap ve plastiğin özelliklerini büyük bir ölçüde içinde 

barındırmaktadır. Odunun hacim/yoğunluk değerinin küçük olması, kullanılan polimerlerin ağırlığı ile 

dengelenmektedir. İdeal materyale olan yakınlığı, odun plastik kompozitlerinin kullanım alanlarını 

genişletmiştir. Odun plastik kompozitlerinin kullanıldığı sektörler ve kullanım alanları Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 2: Odun Plastik Kompozitlerinin Kullanıldığı Sektörler ve Kullanım Alanları 

Kullanıldığı Sektör Kullanım Alanı 

İnşaat Kapı, pencere ve çerçeve, kereste, havalandırma, çatı, merdiven 

Bina İçi Dekoratif profiller, raf, yer kaplama, tırabzan, tabla 

Otomotiv Kapı, iç panel, karoseri, arka raflar, bardak tutacakları 

Park/Bahçe Çit, park-bahçe mobilyası, kamelya, yürüyüş parkurları, çocuk parkı, bank  

Endüstriyel  Ambalaj, palet, iskele, uyarı levhaları, sandık 

Kaynak: Karakuş, K., 2008. 

OPK üretiminde dolgu maddesi olarak sadece odun değil birçok farklı odunsu materyal 

kullanılabilmektedir. Bununla birlikte OPK’nin dayanım ve direnç özelliklerinin iyi oluşu araştırmacıların 

dikkatini çekmektedir (Aslan, 2008). OPK’nin sağlamış olduğu başlıca avantajlar şunlardır: 

 Rutubete karşı yüksek dirençlidir, 

 Yüksek boyutsal stabiliteye sahip olup çalışması çok azdır, 

 Üretiminde kullanılan artık malzemelerden dolayı doğa dostudur, 

 İsteğe göre boyutlandırılabilir, 
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 Daha az bakım gerektirir, 

 Mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır (Tufan & Mengeloğlu, 2010) 

 

Bununla birlikte üretim kapasitelerinin düşük oluşu, enerji giderlerinin yüksek oluşu, odunsu 

materyale göre yoğunluklarının yüksek oluşu OPK’nin başlıca dezavantajlarıdır (Partners, 2002; 

Mengeloğlu & Karakuş, 2008b; Karakuş, 2008). Ancak odun hammaddesi ile birlikte kullanıldığı için bu 

dezavantajları az da olsa giderilmektedir. Odun hammaddesinin odun plastik kompozitlerine katkı 

sağladığı bazı özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 

 Fiyatlarının uygun oluşu, 

 Kullanım yerlerinde sağlık problemleri oluşturmaması 
 Yenilenebilir olmaları 

 Maliyeti düşürmeleri 

 Ses izolasyonu sağlamaları 

 Elektrik dirençlerinin iyi olması 

 Yakılınca doğaya fazlalık CO2 vermemeleri (John &Thomas, 2007). 

3. Odun Plastik Kompoziti ve Mobilya İlişkisi 

Ülkemizde son yıllarda yenilenebilir bir malzeme olan OPK’nın yüksek direnç, dayanım, fiziksel 

ve mekanik özellikleri ile birlikte boyutsal stabilitesinin iyi olmasından dolayı, başta inşaat sektöründe 

(kapı-pencere, çatı ve merdiven vb.) olmak üzere endüstriyel alanda (ambalaj, pellet, sandık yapımı vb.), 

iç mekân (dekoratif profiller, yer kaplaması vb.) ve dış mekân (park ve bahçe mobilyası, kamelya, bank 

vb.) konstrüksiyonlarında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil 6.). 

Şekil 6: İç ve Dış Mekân Kullanımlarına Örnek Mobilya Konstrüksiyonları  

 

Günümüzde mobilya fabrikalarının endüstriyel atıkları  (zımpara atığı ve testere talaşı) tehlikeli 

atık sınıfındadır. Dolayısıyla yasal yönetmeliklerden dolayı söz konusu bu endüstriyel atıkları yakmakta 

sorunlar yaşanmaktadır (Mosder Raporu). Yine birçok mobilya fabrikası, üretimlerinde masif ahşabın 

yanı sıra termoplastik esaslı malzemeleri de kullanmaktadırlar. Bu üretim sonucunda testere ve zımpara 

talaşı gibi lignoselülozik atıkların yanı sıra plastik atıklar da oluşmaktadır. Mobilya fabrikalarının 

üretimlerindeki endüstriyel talaş ve zımpara atıkları ile plastik atığın katma değerli yeni bir ürüne 

dönüştürülmesinde enjeksiyon kalıplama yönteminin kullanımı ile bugün ülkemizde önemli bir avantaj 
haline geldiği söylenebilmektedir. Dolayısıyla, fabrikalar hem bu atıkları bir araya getirip üstün bir 

mobilya birleştirme elemanı haline getirmekte hem de oluşan bu lignoselülozik atıkları 

yakamadıklarından dolayı bu önemli potansiyeli değerlendirmiş olacaklar ve milli ekonomiye fayda 

sağlayacaklardır.  

Ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte, ekonomik büyüme için mühendislik malzemeleri ve 

üretim teknikleri sürekli bir değişim halindedir. Bu değişim sonucu ortaya çıkan geliştirilmiş mühendislik 

malzemeleri, çeşitli sektörlerde (endüstri, otomotiv, inşaat, orman ürünleri, vb.) geniş kullanım alanı 

oluşturmaktadır. Bu malzemeler, mobilya endüstrisinde üretici açısından yeni piyasa fırsatları sunarken, 

tüketici açısından ise ekonomik ve kullanım performanslarını dikkat çektirmektedir. Odun plastik 
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kompozit malzemesinin mobilya endüstrisinde kullanımı ile ilgili literatürde de çözüm getirecek bir metot 

ve yaklaşım bulunmamaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Odun kompozitlerinin, mobilya endüstrisinde yıllardır en çok tercih edilen bir malzeme olarak 

yerini aldığı görülmektedir. Özellikle masif ağaç malzemeye göre alternatif ürünlerin başında gelmesi 

hem maliyet hem de tüketicinin isteğine bağlı fonksiyonellik açısından cazip gelmektedir. Mobilya 

endüstrisi sektöründe genellikle yoğun ahşap ya da ahşap esaslı malzeme kullanımı bulunmaktadır. Fakat 

günümüzde hem ekonomik hem de çevresel ve malzeme performansı bakımından kullanılabilirliği olan 

odun plastiklerinin sektörde kullanım imkânları yeni yeni araştırılmaktadır. Bu nedenle, yakın gelecek 

içinde bu kompozitlerin sektörde yoğun halde kullanılması beklenmektedir. 

Polimerler kullanılarak üretilen mühendislik malzemeleri (odun plastik kompoziti) için yüksek 
yatırım maliyeti gerekmemektedir. Tüketiciye mobilya ürünü olarak sunulması planlanan kompozit 

materyallerinin hafif, üretim bakımından sürdürülebilir, kolay üretimi sağlanabilen ve montajı rahat 

yapılabilen özellikleri taşımasına ilaveten yonga levha ve Mdf’ye nazaran hem daha sağlıklı hem de 

üretim ve makinalara duyulan ihtiyaç nedeniyle yüksek yatırım maliyetini minimize etmesi açısından 

ekonomik bir mühendislik malzemesi ortaya çıkması muhtemeldir. 

Bazı orman ürünlerine alternatif olarak ortaya çıkan odun plastik kompozitleri, artık birçok alanda 

kullanılmaktadır. Orman varlığımızın sürdürülebilirliği, kullanım yerine uygun materyal üretimi, 

yapısında değişiklikler yapabilme imkânları sağlaması bu ürünlere eğilimin artmasının önemli 

etkilerindendir. Odun plastik kompozitlerinden istenen özelliklere bağlı olarak üretim aşamasında çeşitli 

katkı ve dolgu maddelerinin ilave edilmesi mümkündür. Gelişen yeni teknolojilere bağlı olarak üretim 

sisteminde de yenilikler görülmektedir. Odun plastik kompozitleri maliyet ve fayda açısından 
değerlendirildiğinde ideal materyale yakın özellikler bulundurmaktadır. Odun plastik kompozitlerinin 

kullanımda her türlü lifsel materyal kullanılabilmesi, farklı tarım atıklarının (ayçiçek sapı, buğday sapı, 

arpa samanı vb.) da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu durum maliyet oranını da 

düşürmektedir. Odun plastik kompoziti üretiminde sıklıkla tercih edilen yüksek yoğunluklu polietilen 

(YYPE/HDPE) maliyetinin önemli kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Ürünün yanmaya karşı eğilimini 

de arttırmaktadır. Ancak dolgu maddeleri ile iyi bir etkileşim göstermesi dolgu maddesi olarak YYPE’yi 

kullanışlı kılmaktadır. 

Odun plastik kompozitlerinin korozyona karşı dayanımı, bu materyallerin dış ortam koşullarında 

kullanıma uygunluğunu göstermektedir. Bu şekilde üretilen odun plastik kompozitlerinde mobilya 

bağlantı elemanı olarak metal birleştirme kullanılarak üretilen park, bahçe ve ortak sosyal yaşam 

alanlarında kullanılan mobilya üretiminde kullanılabilmektedir. Bu sayede daha uzun kullanım süresi ve 
düşük bakım maliyetleri sağlanmaktadır. Düşük ısı iletkenliği ile dekoratif yalıtım elemanı olarak da 

kullanılabilmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak odun plastik kompozitlerinin negatif yönleri 

geliştirilerek uygun maliyetli, kullanım alanları geliştirilmiş, estetik, fiziksel ve mekanik özellikleri 

iyileştirilmiş olan odun plastik kompozitleri üretim sistemleri geliştirilebilir. 

Mobilyalar günümüzde hammadde olarak daha çok ahşap ve ahşap esaslı kompozitler, birleşim 

elemanları olarak ise ahşap ve ahşap olmayan malzemelerden (metal, plastik) üretildiklerinden dolayı 

hem iç mekân hem de dış mekânlarda kullanım alanları oldukça fazladır. Bağlantı elemanlarıyla mobilya 

üretimi çok geniş kullanım alanı bulunmasına rağmen, plastik esaslı malzemelerden elde edilecek bir 

mobilya birleşimi bağlantı elemanlarının herhangi biri ile (metal, tutkal, vb.) malzemeye tutunmasında 

mobilya performansın zayıf olması muhtemeldir. Bu dezavantajın minimize edilebilmesi için, gerekli 

mühendislik tasarımı yardımıyla çözümler aranması sağlanabilir. Mobilya performans özelliklerinin iç ve 

dış mekân mobilya elemanları için rasyonel bir şekilde tasarlanması ülkemiz bilim camiası için bir katma 
değer yaratacaktır. Mobilya mühendisliğinde ürünün estetiğinden daha ziyade, ürünün performansı 

üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Genellikle aşırı büyüklükte ahşap birleştirmeler kullanılmakta olup, bu 

kullanım hem odun israfına neden olmakta hem de imalat maliyetlerini yükseltmektedir. Diğer yandan; 

daha güvenli, kaliteli, hafif ve düşük maliyetli mobilyaların üretilmesi, üretici ve tüketiciler açısından 

hem ekonomik hem de uzun süreli fonsiyonellik sağlanması bakımından faydalı olacaktır. 
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Özet 

Ülkemiz sanayi sektörüne kalifiyeli insan yetiştirmek üzere kurulmuş endüstri meslek liseleri, 

öğrencilerinin her birinin kendi alanında okulda güncel teorik ve pratik bilgileri almış olarak iş yaşamına 

atılmaları beklenmektedir. Bu öğrencilerin iş yaşamına hazır olmasında en az okuldaki eğitimleri kadar 

önem taşıyan ikinci kısım, onların belli dönemlerde bir koordinatör öğretmenin gözetiminde alanlarında 

uygulama (staj) yapmalarıdır. Hiçbir yapay ortam gerçeğinin yerini tutamayacağından öğrencilerin 

stajları, onların iş yaşamına hazırlanmalarında hayati bir önem taşır. 

Bu araştırma ile endüstri meslek liselerinin elektrik bölümünün 11. sınıflarında okuyan ve bir 

işletmede mesleki eğitim gören öğrencilerin görüş ve düşünceleri doğrultusunda mesleki eğitim 

uygulamasının yeterliliğini ve düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, İstanbul İli Avrupa 

yakasında bulunan 6 endüstri meslek lisesi 11. sınıfında okuyan ve tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen 

600 öğrenciye bir anket uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda; uygulama gerektiren derslerini atölye/laboratuarda gören öğrencilerin, 

işletmede stajyer sayısının çok olduğu yerde staj yapan öğrencilerin, işletmede eğitim bölümü ve eğitim 

sorumlusunun bulunduğu yerlerde staj yapanların ve son olarak koordinatör öğretmenlerin kendi 

alanlarından olmasının öğrencilerin iş yaşamına hazırlanmasına olumlu katkı sağladığı, bu öğrencilerin 

çalıştıkları işletmeyi diğerlerine göre daha olumlu algıladıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Teknik Eğitim, Okul İşletme İşbirliği 

Alan Kodu: F2 

 

ELECTRICAL INDUSTRY DEPARTMENT OF VOCATIONAL HIGH 

SCHOOL STUDENTS WORK EFFECTIVENESS OF EDUCATION 

Abstract 

Our country was founded to educate people qualified to industrial sector of vocational high school 

students in each of the school -to-date theoretical and practical knowledge in their area of entering the 

workforce are expected to be taken . These students are not ready for work life education in school until 

at least the second portion of importance , in certain periods of their application in the fields under the 

supervision of a teacher coordinator ( internship ) are doing . The fact that no artificial environments can 

not take the place of internship students , their work is vital in preparation for life . 

With this study, 11 of the electrical part of the vocational high school studying in classes and 

vocational training in an enterprise in accordance with the views and opinions of the students of 

vocational education has been studied to determine the adequacy and level . For this purpose, on the 
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European side of Istanbul Province, vocational high school 6 and 11 read in class and selected by 

random sampling methods were administered a questionnaire to 600 students 

As a result , applications that require courses workshop / laboratory , students who are in business 

interns are very few where the intern students, business education department and in charge of education 

is located in the intern and finally coordinator teachers 'own areas that students' work life preparing to 

contribute positively, these students they work positively perceived properties was observed than others. 

Keywords: Vocational and Technical Education, School Business Cooperation 

1.Giriş 

Günümüzde teknolojideki ve bilimdeki gelişmeler hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu gelişmelerin 

en belirgin etkisi de, iş yaşamında görülmektedir. Gün geçtikçe gelişmelere bağlı olarak dünya ekonomisi 

küreselleşmekte ve rekabet yükselmektedir. Yaşanan gelişmelere paralel olarak bazı yeni işler ortaya 
çıkmakta, bazı işler ise ortadan kalkmaktadır. İşletmelerin artan rekabet karşısında ayakta durabilmeleri 

için yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri anında izlemeleri gerekmektedir. Gelişmelere ve yeniliklere uyum 

sağlayabilmek ise etkin bir mesleki eğitim ile mümkündür. 

 Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecinde, diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı 

sağlayabilecek en önemli kaynağı sahip olduğu genç ve dinamik insan gücüdür. Avrupa Birliği ülkeleri 

arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sürecinde ihracatımızın arttırılması ve ülkemiz insan 

gücünün Avrupa piyasalarında çalışabilmesi için, ortaöğretim çağında olanların mesleki ve teknik eğitim 

görerek yetiştirilmeleri, iş ve hizmet alanlarında çalışanların eğitim seviyesinin yükseltilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

 Ekonomik gelişmenin temel aracı olan becerili insan gücünün yetiştirilmesi daha çok mesleki 

teknik eğitimin görevi ve sorumluluğu altındadır. Ancak iş dünyası devamlılığını sağlayabilmek için yeni 
gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak zorundadır. Bu aşamada iş dünyasının gereksinim duyduğu 

nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde gerekli eğitim ortamının sadece okulda sağlanması mümkün 

değildir. Bu durum, iş dünyası ile eğitim kurumları arasında bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

mesleki teknik eğitimde okul-sanayi arasında sıkı bir işbirliği zorunlu görülmektedir. 

 Türkiye’de mesleki teknik eğitim, öğrencileri hem sosyal, zihinsel, duygusal yönleriyle 

yetiştirmeye hem de bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeteneğini öğrencilere 

kazandırmaya çalışmaktadır. Genç nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkemizde, genç işsizliğin önemli 

boyut kazanması insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir. Nitelikli insan 

gücünün yokluğu, hızlı teknolojik gelişmeler karşısında iş ve beyin gücü eksikliğinin ve üretim 

unsurlarında kalite sorununun doğmasına yol açmaktadır. 

 Hızlı değişen endüstri ile doğruda ilişkili olan mesleki eğitim kurumlarımızın amacına ulaşması 
için verilen eğitimin, gerçek işyeri koşulları içinde yapılan eğitimle desteklenmesinin daha başarılı 

sonuçlar verdiği yapılan uygulamalarla saptanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında temel bilgi 

ve becerileri okul atölyelerinde kazanan öğrencilerin laboratuar ve atölye uygulamalarını gerçek üretim 

ortamı içinde endüstri ve işyerlerinde yapmaları nitelikli insan gücü yetiştirilmesi bakımından zorunlu 

görülmektedir. Ayrıca endüstri kuruluşlarının istediği nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için, 

endüstride meydana gelen teknolojik değişikliklerin hızla eğitim programlarına yansıtılması ve mesleki ve 

teknik eğitim öğrencilerinin bu yeniliklere adaptasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması, üretimde verimlilik ve kalite artısının sağlanması, 

işsizliğin azaltılması, çağın teknolojik gelişimlerine ayak uydurularak kalkınmanın sağlanması gibi 

gereklilikler, mesleki teknik eğitim ve sanayi işbirliğini gerekli kılmaktadır. 

 İşletmelerde meslek eğitimi uygulamasının sanayi piyasasındaki uygulama yeterlilikleri ve 

uygulama düzeylerinin, mesleki uygulamayı gerçekleştiren öğrenciler tarafından değerlendirilmesi 
uygulamadaki aksaklıkların ve eksikliklerin tespit edilmesine ve çözümlenmesine önemli katkı 

sağlayacaktır. 

2.Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, amaç, önem, sayıtlılar, sınırlılıklar, 

tanımlar, verilerin toplanması, veri toplama aracı ve verilerin analizi konuları incelenmiştir. 
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Araştırma, bir betimleyici tarama çalışmasıdır. Konunun bütünsel olarak incelenmesi amacıyla 

önce bir literatür taraması yapılmıştır. Sonraki aşamada, endüstri meslek liseleri elektrik bölümünün son 

sınıfında (11. sınıf) eğitim gören ve çeşitli işletmelerde meslek eğitimi uygulamasına katılan öğrencilere, 

sanayi piyasasındaki uygulama yeterlilikleri ve uygulama düzeylerine ilişkin algı düzeylerinin ne olduğu 

konusunda mevcut olan durumu tespit etmek amacıyla bir anket uygulanmıştır.  

Araştırmanın evrenini, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında, İstanbul İlinde eğitimlerini sürdüren 

endüstri meslek liselerinin son sınıfında (11. sınıf) okuyan ve beceri eğitimi uygulamasını (staj) 

işletmelerde gerçekleştiren elektrik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise; İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan 6 endüstri meslek lisesinin 

son sınıfında (11. sınıf) okuyan ve beceri eğitimi uygulamasını (staj) işletmelerde gerçekleştiren elektrik 

bölümünde okuyan ve basit tesadüfî örneklem yöntemiyle (random) seçilen 600 öğrenci oluşturmaktadır.  

Anketler, bu 6 okulda okuyan ve beceri eğitimi uygulamasına katılan 11. sınıf, elektrik bölümü 

öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrencilere verilen 600 adet anket daha sonra toplanarak bir ön incelemeden 

geçirilmiştir. Anketler üzerinde yapılan ön inceleme sonrası 151 tanesinin istatistiksel analizlere tabi 

tutulamayacak kadar eksik ya da yanlış olduğu saptandığından örneklemden çıkarılmışlardır. Böylelikle 

analize dâhil edilen anket sayısı toplamda 449 adet olmuştur. 

İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerimizi, meslek ve 

iş yaşamına alıştırmak, sektörün gerektirdiği bilgi  ve beceri düzeyine getirmek açısından oldukça önemli 

bir çalışmadır. Uygulama, önemi açısından Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ve 3308 Sayılı 

Kanunla belli kurallar içine alınmıştır. Bu araştırma ile Endüstri Meslek Liselerinde uygulanan 

işletmelerde meslek eğitimi uygulamasında yaşanan aksaklıkların ve uygulamanın hedeflerine 

ulaşmasındaki eksikliklerin öğrenci açısından değerlendirilmesi sağlanarak, hedeflere ulaşılmasında 
katkıda bulunacaktır. 

Araştırma verilerinin toplanması için önce ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Endüstri meslek 

liselerinin elektrik bölümünün 11. sınıfında öğrenim gören ve beceri eğitimi uygulamasını işletmelerde 

gören öğrencilerin algıları bakımından, işletmede uygulanan mesleki teknik eğitim uygulamalarının ne 

düzeyde yeterli olduğunu tespit etmek amacıyla, Sn. Meltem ÖZTÜRK tarafından geliştirilen ve 

güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılmış (r=.79) bir ölçek kendisinden izin alınarak kullanılmıştır.  

Veri toplama aracı olarak anket, valilik onayı alındıktan sonra, araştırmacı ve gönüllü öğrenciler 

tarafından bizzat okullara gidilerek elektrik bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır 

Örneklem üzerinde yapılan veri toplama çalışması sonucunda elde edilen veriler, bilgisayar  

ortamına aktarılarak 13.0 sürüm SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. İstatistiksel hesaplamalarda 

anlamlılık düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir. p değeri. 05’ten küçük (p<.05) olan sonuçlarda gruplar 
arasında faklılıklar “anlamlı” olarak kabul edilmiş ve sonuçlar ilgili  çizelgede gösterilmiştir.  

3.Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde araştırmada ele alınan amaçlar doğrultusunda toplanan verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. 

Bulgular bölümünde önce örneklem grubunun genel yapısını tanıtıcı frekans ve yüzde 

dağılımlarına yer verilmiştir. Diğer bulgular; araştırmanın amaçları ve bu amaçların sunuluş sırasına göre 

değerlendirilmiştir. 

3.1. Grubun Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler 

Araştırma sürecinde örneklem grubunu oluşturan endüstri meslek lisesi elektrik bölümü 11. sınıf 

öğrencilerinin uygulama gerektiren dersleri yaptıkları yer, mesleki eğitim aldıkları işletmedeki stajyer 

sayısı, işletmede bir eğitim bölümünün olup olmadığı, işletmede bir eğitim sorumlusunun olup olmadığı, 

staj yaptıkları işletmede bir kaza geçirip geçirmedikleri, kendi alanlarından bir koordinatör öğretmenin 
gözetiminde olup olmadıkları ve staj yaptıkları işletmedeki sosyal imkânlar (servis, yemek, sağlık, 

giyinme-soyunma yeri ve diğer)  değişkenlerine ait frekans dağılımları çizelgeler halinde bu bölümde 

verilmiştir. 
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Tablo 1:Öğrencilerin  uygulama gerektiren dersleri yaptıkları yere ilişkin frekans 

ve yüzde dağılımlar 

Yer f % Geç. % Yığ. % 

Sınıfta 159 35,4 35,4 35,4 

Atölye/Laboratuarda 290 64,6 64,6 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

Tablo 1’den de görüldüğü üzere öğrencilerin uygulama gerektiren dersleri yaptıkları yer sorusuna 

verilen yanıtlara göre, örneklemin %64,6 uygulama gerektiren dersleri atölye/laboratuarda yaparken 

%35,4’ü bu dersleri sınıfta görmektedir. Uygulama gerektiren dersler büyük oranda atölye/laboratuarda 

görülüyor olmasına rağmen bu yeterli değildir. Örnekleme göre bu derslerin %35,4’ünün sınıflarda 

görülüyor olması ciddi bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu derslerin en önemli amaçlarından birinin 

öğrencileri ileride çalışacakları işletmelere hazırlamak olduğundan, öğrencilerin azımsanmayacak bir 

bölümünün uygulama pratiklerinden yoksun kaldığı anlaşılmaktadır.  

Mesleki eğitim gören 11. sınıf öğrencilerinin çalıştıkları işletmedeki stajyer öğrenci sayılarına 

baktığımız aşağıdaki Çizelge 1.1.2.’ye göre, örneklemdeki öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin 

%58,4’ünde 1–5 kişi, %23,6’sında 6–10 kişi ve %18,0’inde 11 ve üstünde öğrenci staj yapmaktadır. 

Tablo 2: Öğrencilerin mesleki eğitim aldıkları işletmede staj gören öğrenci 

sayısına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları  

Stajyer Sayısı f % Geç. % Yığ. % 

1–5 Kişi 262 58,4 58,4 58,4 

6–10 Kişi 106 23,6 23,6 82,0 

11 + Kişi 81 18,0 18,0 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

Tablo 2’yi dikkatli incelediğimizde, staj yapılan işletmelerin nerdeyse yarıya yakınında 6 ve üzeri 

öğrencinin staj yaptığı görülmektedir (%23,6 + %18,0). Staj yapan öğrenci sayısı ile staj yapılan 

işletmenin büyüklüğü arasında varsayımsal olarak bir ilişki olduğunu kabul etmemiz halinde, endüstri 

meslek liselerinin büyük işletmeler ile (sanayi ile) iyi ilişkiler kurmuş olduğunu düşünmek mümkün 

görünmektedir. Bu varsayımı biraz daha ileri götürecek olursak endüstri meslek liselerinin, olması 

gerektiği gibi, piyasanın ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücüne duyarlı olduğunu söylemek mümkün olabilir.  

Diğer yandan mesleki eğitim yapan öğrencilerin, stajlarını yaptıkları işletmelerin %58,4’ünde 1–5 

arasında stajyer öğrencinin olması (yukarıdaki varsayıma devam edersek) işletmelerin çoğunun küçük 
ölçekli olduğunu bize düşündürmektedir. 

Öğrencilerin mesleki eğitimlerini gördükleri işletmede bir eğitim bölümünün olup olmadığı 

sorusuna verilen yanıtlara ilişkin frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede bir eğitim bölümünün 

varlığına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları  

Eğitim Bölümü f % Geç. % Yığ. % 

Var 250 55,7 55,7 55,7 

Yok 199 44,3 44,3 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

 

Tablo 3’e baktığımızda öğrencilerin mesleki eğitimlerini yaptıkları işletmelerin %55,7’sinde bir 

eğitim bölümü olduğunu ve %44,3’ünde ise olmadığını görüyoruz. İşletmede bir eğitim bölümünün 

varlığına ilişkin %55,7’lik yüzde oldukça iyi bir orandır. Bu, işletmelerin faaliyette bulundukları kolda 

çalışanlarını ve/veya yeni işe başlayanların eğitimlerine önem verdiklerini gösterir. Staj yapan öğrenciler 
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açısından da işletmede bir eğitim bölümünün bulunması son derece yararlıdır. Çünkü endüstri meslek 

liselerinde verilen uygulamaya yönelik derslerin çeşidi çok bile olsa tüm işletmelerdeki işleri kapsaması 

beklenemez. Ayrıca sürekli gelişim içinde olan teknolojiyi yakalamanın ancak işletmelerde de eğitim 

verilmesi ile mümkün olacağı açıktır.  

Eğitim bölümünün bulunduğu işletmelerle, bu işletmelerin çalıştırdıkları stajyer sayısı arasında da 

bir ilişkinin olması, bu işletmelerin büyüklükleri ile mümkün gözükmektedir. Bu yüzden bir önceki 

incelememiz ile burada bulunan sonuçların tutarlı olması beklenir bir durumdur. 6 ve üzeri stajyer 

çalıştıran işletmeler örneklemin %41,6’sını oluşturmaktayken, bir eğitim bölümüne sahip işletmelerin 

yüzdesi 55,7’dir ki bunlar birbirine yakın oranlar olarak kabul edilebilir.  

Mesleki eğitim gören öğrencilerin çalıştıkları işletmelerde bir eğitim sorumlusunun olup 

olmadığına baktığımız Tablo 4’e göre, örneklemde yer alan öğrencilerin staj yaptıkları işletmelerin 
%71,0’inde bir eğitim sorumlusu vardır. Örneklemde yer alan öğrencilerin staj yapıkları işletmelerin 

%29,0’unda ise bir eğitim sorumlusu bulunmamaktadır. Eğitim sorumlusu bulunmayan işletmelerin oranı 

çok yüksek değilse de, bunun daha az olması arzu edilir bir durumdur. Bu öğrencilerin ihtiyaç duydukları 

mesleki eğitimin kalitesi açsından kendilerine gerektiğinde bilgi verecek, işletmede yapılan işe bağlı 

olarak gelişmelerini takip edecek, eksikliklerini gösterecek kişiler eğitimin amacına ulaşması açsından 

önemlidir.  

İşletmede bir eğitim bölümünün varlığı oranı (%55,7) ile bir eğitim sorumlusunun varlığı (%71,0) 

arasında %14,3 gibi bir fark mevcuttur. Bu farka bakarak, işletmelerde eğitim bölümü olmasa dahi yine 

de stajyerlerin gelişimleri takip eden bir eğitim sorumlusunun olduğunu ve bunun sevindirici bir durum 

olduğunu söyleyebiliriz. %29,0’luk (eğitim sorumlusunun olmaması) oranın ise bu işletmelerin ölçekleri 

(küçüklükleri) nedeniyle olduğu düşünülebilir. 

Tablo 4: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede eğitim sorumlusunun 

varlığına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları  

Eğitim Sorumlusu f % Geç. % Yığ. % 

Var 319 71,0 71,0 71,0 

Yok 130 29,0 29,0 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

 

Aşağıdaki, tabloda araştırmamızda yer alan 11. sınıf öğrencilerinden mesleki eğitimlerini 

yaptıkları işletmede bir iş kazası geçirip geçirmedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır (Tablo 5).   

 

Tablo 5: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede iş kazası geçirip 

geçirmediklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları  

Kaza Geçirme f % Geç. % Yığ. % 

Evet 143 31,8 31,8 31,8 

Hayır 306 68,2 68,2 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

 

Tablodan da görüleceği üzere mesleki eğitim gören öğrencilerden %38,8’i çalıştıkları işletmede bir 

iş kazası geçirmişlerdir. Bu oran oldukça ciddidir. Öncelikle oranın kendisi oldukça yüksek 

görünmektedir. İkincisi, staj yapan öğrencilerin bir iş kazası geçirmesi işletmede oldukça ciddi güvenlik 

risklerinin varlığına bir işarettir. Henüz staj yapan ve kendi çalışanları bile olmayan öğrencilerin 

güvenliklerinin öncelikle sağlanması gerektiği çok açıktır.  

Bir eğitim sorumlusunun olmadığı işletmelerin yüzdesinin %29,0 olduğu hatırlanırsa, bunun kaza 
gören stajyerlerin oranına çok yakın olması (%31,8) dikkat çekicidir. Ancak araştırmamız böyle bir 

ilişkiyi bulmaya yönelik olmadığından sonraki araştırmalarda dikkat edilebilecek bir ilişki olabileceğini 

söylemek gerekir. 
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Mesleki eğitimlerini yapan öğrencilerin, kendi alanlarında (elektrik) bir koordinatör öğretmenin 

gözetiminde stajları yapıp yapmadıklarını araştırdığımızda, bu öğrencilerin koordinatör öğretmenlerinin 

%70,2’sinin kendi alanlarından, %29,6’sının ise kendi alanlarından olmadığı görülmektedir (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Öğrencilerin mesleki eğitimleri sırasında onların eğitimini izleyen 

koordinatör öğretmenin kendi alanlarından olup olmadığına ilişkin frekans ve 

yüzde dağılımları  

Koordinatör Öğretmen f % Geç. % Yığ. % 

Alandan 315 70,2 70,3 70,3 

Alandan Değil 133 29,6 29,7 100,0 

Boş 1 0,2   

Toplam 449 100,0 100,0   

 

İşletmelerde mesleki eğitimlerini yapan öğrencilerin %29,6’nın koordinatör öğretmenlerinin başka 

alanlardan olması, bu öğrencilerin gerektiğinde profesyonel mesleki yardım almasını zorlaştıracaktır. Bu 

aynı zamanda öğrencilerin işletmede yaptıkları uygulamalarda karşılaştıkları zorlukları, mesleki 

güçlükleri aşmalarında problem yaratıcı bir duruma yol açabilecektir. Özellikle bu işletmelerde bir eğitim 

sorumlusu da yok ise, öğrencilerin mesleki problemlerinin çözülmesi güçleşebilecektir. Kısaca da olsa 
burada eğitim gördükleri meslek liselerinde bir planlama sorunu olduğu (öğretmen-öğrenci oranı 

açsından) düşünülebilir. 

Aşağıdaki son 3 tabloda mesleki eğitimlerini yapan öğrencilerin çalıştıkları işletmelerdeki sosyal 

imkânlara (servis hizmeti, yemek, sağlık hizmetleri ve giyinme soyunma yeri) bakılmıştır. Öğrencilerin 

sigortaları çalışmaları zaten zorunlu olduğundan, bu kritere sosyal imkânlar olarak bakılmamıştır.  

İş yerine servisle gitme imkanının incelendiği tablo 7.’ye baktığımızda, mesleki eğitimlerini yapan 

öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin %51,9’unda bu imkanın olmadığı, ancak %48,1’inde bu imkanın 

sağladığı görülmektedir. 

 

Tablo 7: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede kendilerine servis 

hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanıp sağlanmadığına ilişkin frekans ve 

yüzde dağılımları  

Servis Hiz. f % Geç. % Yığ. % 

Yok 233 51,9 51,9 51,9 

Var 216 48,1 48,1 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

 
Sağlanan sosyal imkânlardan yemek için örneklemimize baktığımızda, öğrencilerin çalıştıkları 

işletmelerin %78,4’ünde bu imkanın sağlandığı, %21,6’sında ise bu imkanın sağlanmadığını görmekteyiz 

(Tablo 8). Servis hizmetine göre bu imkanın daha çok sağlandığını görüyorsak ta, yine de en temel sosyal 

haklardan sayılan yemek imkanın %21,6 oranında sağlanmamasının yüksek olduğu düşünülebilir. 

Araştırmanın kapsamı içinde olmasa dahi, yemek imkânın sağlanmadığı işletmelerin daha çok küçük 

işletmeler olabileceği göz önünde bulundurulabilir.  
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Tablo 8: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede kendilerine yemek 

imkânı sağlanıp sağlanmadığına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları  

Yemek f % Geç. % Yığ. % 

Yok 97 21,6 21,6 21,6 

Var 352 78,4 78,4 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

Araştırmamızda baktığımız bir diğer sosyal imkân olan sağlık hizmetleri için örneklemden elde 

edilen sonuçlar aşağıda Tablo 9.’da özetlenmiştir. 

Mesleki eğitimlerini yapan öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin %53,9’unda sağlık hizmeti 

olduğunu, %46,1’inde ise olmadığını görmekteyiz. Daha önce incelemiş olduğumuz staj yapan 

öğrencilerin çalıştıkları işletmede bir iş kazası geçirip geçirmediklerine ilişkin sonuçlar (Tablo 5) ile 

sağlık hizmetlerinin varlığını birlikte düşünmekte fayda vardır. Öğrencilerin kaza geçirme oranları 

(%31,8) ile sağlık hizmetlerinin olmaması birlikte ele alındığında, staj yapan öğrencilerin riskli 

işletmelerde çalıştıkları görülebilir. Öğrencilerin staj yapacakları yere ilişkin özelliklerinin koordinatör 

öğretmence çok ciddi şekilde incelenmesinde, ileride olabilecek sorunları önlemekte önemi büyüktür. 

 

Tablo 9: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede kendilerine sağlık 

hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanıp sağlanmadığına ilişkin frekans ve 

yüzde dağılımları  

Sağlık Hizmetleri f % Geç. % Yığ. % 

Yok 207 46,1 46,1 46,1 

Var 242 53,9 53,9 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

Araştırmamızda incelediğimiz son sosyal imkân bir giyinme-soyunma yerinin varlığına ilişkindir 

(Tablo 10).   

Öğrencilerin staj yapıkları işletmelerin %60,4’ünde bir giyinme-soyunma yeri varken, 

%39,6’sında olmadığı aşağıdaki tablodan takip edilebilir. 

Tablo 10: Öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmede kendilerine giyinme 

ve soyunma yeri imkânı sağlanıp sağlanmadığına ilişkin frekans ve yüzde 

dağılımları  

Giyinme-Soyunma Yeri f % Geç. % Yığ. % 

Yok 178 39,6 39,6 39,6 

Var 271 60,4 60,4 100,0 

Toplam 449 100,0 100,0   

 
Araştırmaya katılan (mesleki eğitim uygulamalarını bir işletmede yapan) öğrencilerin, okulda 

gördükleri uygulama gerektiren derslerine ilişkin değerlendirmeleri aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir 

(Tablo 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



486 
 

Tablo 11: Araştırmaya katılan öğrencilerin kendi okullarında gördükleri uygulama gerektiren 

dersleri hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin ss ve X.  
M

a
d

d
e 

Okuldaki Atölye/Laboratuar Uygulamaları ile 

İlgili Sorular 

N=449 

Standart 

Sapma 

(ss) 

 

Ortalama 

Puan   

(X)* 

H
er

 Z
a
m

a
n

 

Ç
o
ğ
u

n
lu

k
la

 

B
a
z
e
n

 

N
a
d

ir
e
n

 

H
iç

b
ir

 Z
a
m

a
n

 

1 

Öğrenim süresi içerisinde, okulda gördüğüm 

atölye/laboratuar ders saatlerini yeterli 

buluyorum.    

163 95 88 52 51 1,37 3,59 

2 

Atölye/Laboratuar ortamında bulunan teknik 

araç gereç ve ekipmanları öğrenci sayısına göre 

yeterli buluyorum. 

93 111 95 74 76 1,38 3,16 

3 
Atölyemizde/laboratuar ortamında bulunan 

teknik araç gereçleri verimli kullanabiliyorum. 
151 101 95 65 36 1,30 3,59 

4 
Okulumuzda bulunan kaynaklar teorik ve teknik 

bilgi açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. 
91 132 95 72 59 1,31 3,28 

5 
Atölye/Laboratuar öğretmenlerimizin konularına 

hâkim olduklarını düşünüyorum. 
153 133 75 46 42 1,29 3,69 

6 

Öğretim programları dışında kalan teknolojik 

gelişmeleri atölye/laboratuar derslerimizde 

işleyebiliyoruz. 

107 93 89 77 83 1,43 3,14 

X* Örneklemdeki öğrencilerin her bir madde için verdikleri toplam puanların ortalaması. 
  

Öğrencilerin en yüksek puanı X=3,69 ile 5 numaralı (“Atölye/laboratuar öğretmenlerimizin 

konularına hâkim olduklarını düşünüyorum”) maddeye verdiklerini görüyoruz. Bu da bize öğrencilerin 

okullarında gördükleri uygulamalı dersler için öğretmenlerini yeterli bulduklarını göstermektedir. Sonraki 

en yüksek puan almış maddeler sırasıyla X=3,59 ile 1 numaralı madde (“Öğrenim süresi içerisinde, 

okulda gördüğüm atölye/laboratuar ders saatlerini yeterli buluyorum”) ve yine X=3,59 ile 3 numaralı 

(“Atölyemizde/laboratuar ortamında bulunan teknik araç gereçleri verimli kullanabiliyorum”) maddeler 

olmuştur.  

Yüksek puanlar almış bu maddeleri birlikte değerlendirdiğimizde, bu maddelerle ifade edilenlerin 

aynı zamanda işletmelerde mesleki eğitimlerine devam eden öğrencilerinin, bu işletmelerde başarılı 

olmalarında da önemli olduğu anlaşılmaktadır. Anlattığı konulara hâkim bir öğretmene sahip öğrencilerin, 

öğretmenlerinin tereddütsüz eğitiminden etkilenerek derslerini daha iyi takip edeceği, soracaklarına yanıt 
alma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülürse buradan kazanacağı mesleki bilgileri de staj yaptığı 

işletmede uygulamakta daha rahat olacağı varsayılabilir. Diğer iki maddeye verilen yüksek puanlara 

baktığımızda; okulda görülün uygulama ders saatlerinin yeterli olması ve bu derslerde kullanılan teknik 

araç-gerecin verimli kullanılabilmesi yine öğrencilere okulda iyi bir eğitim verildiğini gösteren işaretler 

olarak kabul edilebilir. Yeterli ders saati olması öğrencilerin öğretilenleri özümsemek için yeterli zamana 

sahip olduklarını gösterir. Yine teknik araç-gerecin verimli olarak kullanılabilmesi bu öğrencilerin 

sanayiye hazırlanmada gerekli becerilere sahip olarak yetiştiklerini ifade eder. Böylece bu öğrencilerin 

okul sonrası çalışma hayatlarında kendilerini daha güvende hissedecekleri ve işletmelerde çalışırken daha 

az sorun yaşayacakları düşünülebilir. 

Ancak diğer maddelere verilen toplam puanların ortalamalarına baktığımızda okuldaki uygulamalı 

derslerle ilgili bazı problemler olduğu da anlaşılmaktadır. Örneğin madde 6 (“Öğretim programları 
dışında kalan teknolojik gelişmeleri atölye/laboratuar derslerimizde işleyebiliyoruz”) için araştırmaya 

katılan öğrenciler en düşük puanı X=3,14, “Bazen” seviyesinde puanlamışlardır. Bu yukarıdaki sonuçlarla 

bir çelişki oluşturuyor gibi görünse bile tam da öyle değildir. Çünkü öğrencilerin diğer maddeler için 

memnuniyetleri daha çok okulda hali hazırda verilen uygulamalı dersler içindir. Bu madde için verilen 

puana göre, öğrenciler okullarında gelişen teknolojinin yeterince takip edilmediğini düşündüklerini ifade 

etmektedirler. Öğrenciler “Bazen” seviyesinde katıldıkları diğer bir madde de X=3,16 ortalama puanı ile 
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“Atölye/Laboratuar ortamında bulunan teknik araç gereç ve ekipmanları öğrenci sayısına göre yeterli 

buluyorum” için olmuştur. Bu durumda uygulamalı derslerin yapıldığı sırada bazı öğrenciler uygulama 

yaparken, diğer öğrencilerin sıralarını bekledikleri düşünülebilir. Bu durumun da hem zaman kaybına 

hem de motivasyonda bir düşüşe neden olabileceği düşünülebilir. Son olarak 4 numaralı madde olan 

“Okulumuzda bulunan kaynaklar teorik ve teknik bilgi açısından yeterli olduğunu düşünüyorum” için de 

öğrencilerin verdikleri ortalama puan X=3,28 ile yine “Bazen” seviyesinde gerçekleşmiştir. Önceki 

yüksek puanlar ile birlikte ele alındığında, öğrencilerin öğretmenlerini, ders saatlerini yeterli buldukları 

ve mevcut teknik araç-gereci verimli kullandıklarını söylemelerine rağmen okullarındaki olanakları 

yeterli bulmadıklarını söylemek mümkün gözükmektedir.   

Okuldaki atölye/laboratuar uygulamalarına ait maddelerin öğrencilerce algılanma biçimlerinde, 

onların uygulama gerektiren dersleri sınıfta veya atölye/laboratuarda görmeleri bakımından bir 
farklılaşma kaynağı olup olmadığını görmek üzere bir t testi istatistiği uygulanmış olup sonuçları 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 12). 

 

Tablo 12: Öğrencilerin kendi okullarında gördükleri uygulama gerektiren dersleri sınıf veya 

atölye/laboratuarda görmelerine ilişkin t testi 

M
ad

. 

Faktörler   N X ss 
t Testi 

t Sd p 

1 

Öğrenim süresi içerisinde, okulda 

gördüğüm atölye/laboratuar ders saatlerini 

yeterli buluyorum.    

Sınıfta 159 3,21 1,48 
-

4,32 
447 0,000* 

Atölye/Lab. 
290 3,81 1,27 

2 

Atölye/Laboratuvar ortamında bulunan 

teknik araç gereç ve ekipmanları öğrenci 

sayısına göre yeterli buluyorum. 

Sınıfta 159 3,12 1,38 
-

0,44 
447 0,660 

Atölye/Lab. 
290 3,18 1,38 

3 
Atölyemizde/laboratuar ortamında bulunan 
teknik araç gereçleri verimli 

kullanabiliyorum. 

Sınıfta 159 3,50 1,36 
-

1,17 
446 0,243 

Atölye/Lab. 289 3,65 1,26 

4 

Okulumuzda bulunan kaynaklar teorik ve 

teknik bilgi açısından yeterli olduğunu 

düşünüyorum. 

Sınıfta 159 3,18 1,38 
-

1,12 
447 0,262 

Atölye/Lab. 290 3,33 1,27 

5 

Atölye/Laboratuar öğretmenlerimizin 

konularına hâkim olduklarını 

düşünüyorum. 

Sınıfta 159 3,47 1,40 
-

2,62 
447 0,007* 

Atölye/Lab. 290 3,81 1,21 

6 

Öğretim programları dışında kalan 

teknolojik gelişmeleri atölye/laboratuar 

derslerimizde işleyebiliyoruz. 

Sınıfta 159 3,03 1,44 
-

1,29 
447 0,199 

Atölye/Lab. 290 3,21 1,43 

α= .05 

Tablodan da görüleceği üzere 6 maddeden meydana gelen okuldaki atölye/laboratuar uygulamaları 

boyutunun iki maddesinde öğrencilerin uygulama gerektiren derslerini gördükleri yer bir farklılaşma 

kaynağı olmakta, diğer maddeler bakımından ise öğrencilerin uygulama gerektiren dersleri sınıf veya 
atölye/laboratuarda görmesinin farklı değerlendirmeye neden olmadığı anlaşılmaktadır.  

Buna göre, “Öğrenim süresi içerisinde, okulda gördüğüm atölye/laboratuar ders saatlerini yeterli 

buluyorum” ifadesini öğrencilerin değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttur (p<. 

001 ve t= -4,32). Uygulama gerektiren dersleri sınıfta gören öğrenciler bu maddeye X=3,21 puanını 

(“Bazen” düzeyeninde katılırken) verirken, dersleri atölye/laboratuarlarda gören öğrenciler bu ifadeye 

X=3,81 puanını (“Çoğunlukla”  düzeyinde katılmaktadır) vermektedirler. Uygulama gerektiren derslerin 

sınıfta işlendiği durumlarda öğrencilerin memnuniyetsizlikleri anlaşılırdır. Çeşitli nedenlerle (öğretmen, 

araç-gereç, teknik donanım eksikliği vb) atölye/laboratuarda yapılması gereken derslerin sınıflarda 

yapılması bu okulların var olma nedenleri, amaçlarıyla ters düşmektedir. Bu okullardan/bölümlerden 

mezun olan öğrencilerin iş yaşamına girdiklerinde başarılı olmaları önünde de bir engel olacağı açıktır. 

Uygulama gerektiren derslerin sınıf veya atölye/laboratuarda görülmesinin istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaşma kaynağı olarak bulunduğu diğer bir ifade ise “Atölye/Laboratuar 
öğretmenlerimizin konularına hâkim olduklarını düşünüyorum” için bulunmuştur (p<.007 ve t= -2,62). 

Uygulama gerektiren dersleri sınıfta gören öğrenciler bu madde için X=3,47 ve bu dersleri 
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atölye/laboratuarda gören öğrenciler ise X=3,81 puanlarını vermişlerdir. Uygulama gerektiren dersleri 

sınıflarında gören öğrencilerin diğer öğrencilere göre bu maddeye daha az puan vermeleri mantıklıdır. Bu 

öğrencilerin öğretmenlerinin yeterliliklerini anlayabilmeleri eksik gözlemden dolayı son derece güçtür. 

Gruplar arasında istatistiksel bir farklılaşma kaynağının bulunmadığı 3 (madde 2,4 ve 6) ifadenin 

ortak özelliği, tüm bu maddelerde fiziksel imkânların yetersizliğinden bahsediliyor olmasıdır. Öğrenciler 

genel olarak, öğrenci başına düşen teknik araç-gereç ve ekipmanların sayısını, okuldaki kaynakların 

teorik ve teknik bilgi açısından yeterliliği ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesinde bir problem 

olduğunu (yeterli olmadığını) düşünmektedirler.  İki grup arasında değerlendirmede istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın çıkmadığı son ifade ise “Atölyemizde/laboratuar ortamında bulunan teknik araç 

gereçleri verimli kullanabiliyorum” ifadesidir. Bu da bize öğrencilerin genel olarak okulda mevcut 

bulunan kendi alanları ile ilgili teknik araç-gereçleri verimli olarak kullanabildiklerini düşündürmektedir. 
Ancak bu yukarıdaki yetersizliklerle bir çelişki var anlamına gelmemektedir. 

Sonuç Ve Öneriler 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuçlar verilecek ve bu 

sonuçlardan yararlanılarak Endüstri Meslek Liselerinde uygulanan işletmelerde meslek eğitimi 

uygulamasının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Sonuçlar 

Öğrencilerden  %64,6’ü uygulama gerektiren dersleri atölye/laboratuarda yaptıklarını %35,4’ü 

bu dersleri sınıfta gördüklerini belirtmişlerdir. Uygulama gerektiren dersler büyük oranda 

atölye/laboratuarda görülüyor olmasına rağmen bu yeterli değildir. Örnekleme göre bu derslerin 

%35,4’ünün sınıflarda görülüyor olması ciddi bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu derslerin en önemli 

amaçlarından birinin öğrencileri ileride çalışacakları işletmelere hazırlamak olduğundan, öğrencilerin 
azımsanmayacak bir bölümünün uygulama pratiklerinden yoksun kaldığı anlaşılmaktadır.  

Staj yapılan işletmelerin nerdeyse yarıya yakınında 6 ve üzeri öğrencinin staj yaptığı 

görülmektedir.  Staj yapan öğrenci sayısı ile staj yapılan işletmenin büyüklüğü arasında varsayımsal 

olarak bir ilişki olduğunu kabul etmemiz halinde, endüstri meslek liselerinin büyük işletmeler ile iyi 

ilişkiler kurmuş olduğunu düşünmek mümkün görünmektedir. Bu varsayımı biraz daha ileri götürecek 

olursak endüstri meslek liselerinin, olması gerektiği gibi, piyasanın ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücüne 

duyarlı olduğunu söylemek mümkün olabilir. Diğer yandan mesleki eğitim yapan öğrencilerin, stajlarını 

yaptıkları işletmelerin %58,4’ünde 1–5 arasında stajyer öğrencinin olması işletmelerin çoğunun küçük 

ölçekli olduğunu bize düşündürmektedir 

Öğrencilerin mesleki eğitimlerini yaptıkları işletmelerin %55,7’sinde bir eğitim bölümü olduğunu 

ve %44,3’ünde ise olmadığını tespit edilmiştir. İşletmede bir eğitim bölümünün varlığına ilişkin 
%55,7’lik yüzde oldukça iyi bir orandır. Bu, işletmelerin faaliyette bulundukları kolda çalışanlarını 

ve/veya yeni işe başlayanların eğitimlerine önem verdiklerini gösterir. Staj yapan öğrenciler açısından da 

işletmede bir eğitim bölümünün bulunması son derece yararlıdır. Çünkü endüstri meslek liselerinde 

verilen uygulamaya yönelik derslerin çeşidi çok bile olsa tüm işletmelerdeki işleri kapsaması beklenemez. 

Ayrıca sürekli gelişim içinde olan teknolojiyi yakalamanın ancak işletmelerde de eğitim verilmesi ile 

mümkün olacağı açıktır.  

Eğitim bölümünün bulunduğu işletmelerle, bu işletmelerin çalıştırdıkları stajyer sayısı arasında da 

bir ilişkinin olması, bu işletmelerin büyüklükleri ile mümkün gözükmektedir. Bu yüzden bir önceki 

incelememiz ile burada bulunan sonuçların tutarlı olması beklenir bir durumdur. 6 ve üzeri stajyer 

çalıştıran işletmeler örneklemin %41,6’sını oluşturmaktayken, bir eğitim bölümüne sahip işletmelerin 

yüzdesi 55,7’dir ki bunlar birbirine yakın oranlar olarak kabul edilebilir.  

Mesleki eğitim gören öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin  %71,0’inde bir eğitim sorumlusu var 
olduğu,  %29,0’unda ise bir eğitim sorumlusu bulunmadığı görülmektedir. Eğitim sorumlusu bulunmayan 

işletmelerin oranı çok yüksek değilse de, bunun daha az olması arzu edilir bir durumdur. Bu öğrencilerin 

ihtiyaç duydukları mesleki eğitimin kalitesi açsından kendilerine gerektiğinde bilgi verecek, işletmede 

yapılan işe bağlı olarak gelişmelerini takip edecek, eksikliklerini gösterecek kişiler eğitimin amacına 

ulaşması açsından önemlidir.  

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden %38,8’i çalıştıkları işletmede bir iş kazası 

geçirmişlerdir. Bu oran oldukça ciddidir. Öncelikle oranın kendisi oldukça yüksek görünmektedir. 

İkincisi, staj yapan öğrencilerin bir iş kazası geçirmesi işletmede oldukça ciddi güvenlik risklerinin 
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varlığına bir işarettir. Henüz staj yapan ve kendi çalışanları bile olmayan öğrencilerin güvenliklerinin 

öncelikle sağlanması gerektiği çok açıktır.  

Mesleki eğitimlerini yapan öğrencilerin izleyen koordinatör öğretmenlerin   %70,2’sinin kendi 

alanlarından, %29,6’sının ise kendi alanlarından olmadığı görülmektedir .Sağlanan sosyal imkânlar 

öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığı görülmektedir. Öğrenci sosyal imkanları iyi olan işletmelere 

daha bağlı kalmakta ve istekli çalışmaktadır. Öğrencilerin Atölye/laboratuar öğretmenlerinin konularına 

hâkim olduklarını düşünmektedirler. bu da bize öğrencilerin okullarında gördükleri uygulamalı dersler 

için öğretmenlerini yeterli bulduklarını göstermektedir. Öğrenciler okulda görülen uygulama ders 

saatlerini yeterli bulmakta ve bu derslerde kullanılan teknik araç-gerecin verimli kullanabildiklerini 

söylemektedirler. Öğrenciler öğretim programları dışında kalan teknolojik gelişmeleri yeterince takip 

edemedikleri ve bu teknolojik gelişmeleri atölye/laboratuar derslerimizde yeterince işleyemediklerini 
belirmişlerdir.   

Okulda atölye/laboratuar ortamında bulunan teknik araç gereç ve ekipmanları öğrenci sayısına 

göre yeterli bulunmadığını söylemişlerdir. Öğrenciler mesleki eğitim gördükleri işletmede 

devam/devamsızlık durumlarının düzenli olarak takip edildiğini düşünmektedirler. Öğrenciler işletme 

içerisinde alanlarıyla ilgili yeni teknolojileri tanıma fırsatı bulduklarını belirtmişlerdir. Bazı öğrencilerin 

işletmelerden ücretlerini düzenli alamadıkları görülmüştür. Bazılarının da işletme çalışanları ile sorunlar 

yaşadığı ve işletme koşullarına ve çalıma düzenine uymakta zorluk çektikleri tespit edilmiştir. Bu 

işletmelerin genellikle küçük ölçekli işletmeler olduğu tespit edilmiştir.  

İşletmelerde meslek eğitiminin uygulandığı işletmelerde stajyer sayısının az olduğu işletmelerde iş 

kazalarına karşı alınan önlemleri yeterli olmadı tespit edilmiştir. İşletmede staj yapan öğrencilerin 

sayılarını dikkate alarak incelediğimiz, öğrencilerin çalıştıkları işletmelere ilişkin algılamalarında stajyer 
sayısının bir farklılaşma nedeni olduğunu, daha çok stajyer çalışan işletmedeki öğrencilerin çalıştıkları 

yer hakkında daha olumlu bir algıya sahip oldukları görülmektedir.Öğrencilerin çoğunluğunun işletme 

içerisinde alanlarıyla ilgili yeni teknolojileri tanıma fırsatı buldukları tespit edilmiştir. İşletmede bir 

eğitim bölümünün de olması durumda yeni teknolojileri daha çabuk tanıma ve kavramalarının sağlandığı 

görülmüştür. 

Eğitim bölümü bulunan işletmelerde öğretim programına ve takvimine uyulduğu, öğrencilerin 

gelişimlerin daha iyi takip edildiği düşünülmektedir. Ayrıca eğitim bölümü olan işletmelerden öğrenciler 

olumlu duygularla ayrılmaktadır ve mezun olduktan sonra bu işletmede çalışmak istemektedirler. 

Öğrencilerin çoğunluğu işletmeden aldıkları ücretin verimlerini arttırdığını belirtmiştir. 

İşletmede bir eğitim sorumlusunun olması öğrencilerin motivasyonu açısından önemli olduğu, 

öğrenciler değer verildiği, onların gelişimlerine, yeni teknolojileri tanımalarına katkıda bulunduğu, 
öğrenmelerinin kolaylaşması ve kendilerine güven kazanmaları açısından önemlidirKoordinatör öğretmen 

öğrencilerin kendi alanlarından olmadığında, o öğretmenin öğrencilerin mesleki eğitim uygulamalarının 

takip ve denetiminin de zorluklar yaşandığı tespit edilmiştir. Uzmanlık gerektiren mesleki eğitimde bir 

öğretmenin kendi alanında olmayan bilgi ve tecrübeye sahip olmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. 

Bu da sonuç itibariyle öğrencilerin mesleki eğitimlerinden istenen faydanın sağlanmasını güçleştirecektir. 

Öğrencilerin çoğunluğunun okulda öğrendikleri teorik bilgileri işletmede uygulama imkânı 

bulduklarını,  mesleki eğitim gördüğüm işletmede bulunan teknik araç gereçlerden faydalanabildiklerini, 

işletmede gördükleri mesleki eğitim süresinin yeterliği olduğunu, işletmeden ayrıldıktan sonra burada 

öğrendiklerinin hayatlarında yararlı olacağını belirtmişlerdir. Ancak uygulama gerektiren dersleri sınıfta 

yapan öğrencilerin kişisel becerilerinin gelişmediği için işletmenin şartlarından yeterince yararlanamadığı 

görülmüştür.  

Mesleki eğitim görülen işletmedeki stajyer sayısı artıkça öğrenciler işletmeyi daha olumlu 
değerlendirmekte işletmede mesleki bilgi ve beceri kazandıklarını, branşlarıyla ilgili işlerde çalıştıklarını 

belirtmektedirler. Bunun sebebi stajyer sayısı çok olan işletmelerde bir eğitim bölümünün olması, eğitim 

bölümü olmasa dahi mutlaka bir eğitim sorumlusunun olmasıdır.  

Öneriler 

   Meslek liselerinde meslek derslerinin tamamının atölye ve laboratuarlarda yapılması öğrencilerin 

konuyu daha rahat anlamasını ve konuyla ilgi araç, gereç ve makinaları tanımasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle meslek liselerinin atölye ve laboratuarları yeni teknolojik araç gereçlerle donatılmalı, öğrencilerin 

yeni teknolojileri görmelerine olanak sağlanmalıdır. 
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İşletmelerde meslek eğitimi uygulamasını gerçekleştirilmesi esnasın da öğrencilere bulunacak 

işyerlerinin kriterleri belirlenmeli, teknik yapısı iyi, araç-gereci fazla, öğrencilerin yeni teknolojileri 

tanıyabileceği kendi alanlarıyla ilgili yerlerin olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca öğrenciler staja 

gitmeden önce kendilerine tanınan haklar hakkında seminerler verilmelidir. 

İşletmelerde bir eğitim bölümünün ve sorumlusunun olması öğrencilerin gelişimlerindeki etkisi 

tartışılamaz. Beş stajyer ve üstü çalışan yerlerde mutlaka bir eğitim bölümün açılması için gerekli yasal 

işlemler yapılmalıdır. Diğer işletmelerde de en azından eğitim sorumlusu usta öğreticilerin olmasına 

dikkat edilmeli, ustaları usta öğreticilik formasyon dersleri almaları için mesleki eğitim merkezlerine 

yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

Koordinatör öğretmenlerin öğrencilerin kendi alanlarından olmasına dikkat edilmeli, kendi 

alanlarında yeterli öğretmen yoksa yakın alanlar tercih edilmelidir. Koordinatör öğretmene düşen işletme 
ve öğrenci sayısı, koordinatör öğretmenin işletmelerde meslek eğitimini yeterince izleyebileceği 

büyüklükte olmalıdır. 

Koordinatör öğretmenler tarafından kontroller ciddi bir şekilde yapılmalı ve kağıt üzerinde olumlu 

tablolar çizilmesinin önüne geçilmelidir. Öğretmen işyerlerine sadece kontrol için değil gerektiğinde 

işyerinde faaliyet göstermeleri (eğitim sorumlusu) şeklinde görevlendirmeleri yapılmalıdır. 

Öğrenciler işletmeye ilk defa gittiklerinde koordinatör öğretmenleriyle gitmeli, işletmedeki iş 

tanımları koordinatör öğretmen ve eğitim sorumlusu tarafından beraber öğrenciye bildirilmelidir. 

Öğretmen öğretim programını ve takvimi eğitim sorumlusuna teslim etmelidir. 

Öğrencilere staj yaptıkları sürede ödenen asgari ücretin 1/3 oranı artırılmalıdır. Sosyal imkanların 

geliştirilmesi için tedbirler alınmalıdır. Öğrencilere sağlanan sosyal imkanların tamamı vergiden 

düşülmelidir. Öğrencilere ödenen ücretin verimlerini arttırdığı görülmüştür. 

İş güvenliği ve iş kazaları ile ilgili belli aralıklarda seminerler verilmeli ve bu seminerlere tüm 

öğrencilerin katılması sağlanmalıdır. Ayrıca işletmelerin iş kazalarına karşı aldıkları iş güvenliği 

önlemlerini koordinatör öğretmenlerin denetleyebilmesi sağlanmalıdır. 

Öğretim programları, teknolojik gelişmelere ve işletmelerde uygulanabilirliğine göre yeniden 

düzenlenmeli ve bu düzenlemede mutlaka işletme temsilcilerinin de olması sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin meslekle ilgili olmayan işlerde çalıştırılmasına müsaade edilmemelidir. 

Öğrencilerin farklı ortamlar, farklı işletmeler görmeleri açısında her dönemde ayrı bir işletmede 

staj yapabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Mesleki Eğitim Birimi oluşturulmalı, işletmelerin hangi 

meslekten kaç elemana ihtiyacı olduğu, mesleki eğitim mezunlarının kayıtları ve nerelerde istihdam 

edildiği bu birim tarafından izlenmelidir. 

Meslek standartları belirlenmeli ve eğitim programları modüler bir yapıda olmalı, bu modüler yapı 

teknolojinin getirdiği yenilikler çerçevesinde yenilenmeli, modüler program oluşturulurken mutlaka 

işletme temsilcilerinin olmasına dikkat edilmelidir. 

Gelişen teknolojiyle birlikte öğretmenlerde çağın gerisinde kalmıştır. Öğretmenlerin teknolojiyi 

yakalayabilmeleri için hizmet içi eğitim seminerleri açılmalı ve her yıl en az bir hizmet içi eğitim 

seminerine katılması sağlanmalıdır. 

Endüstri Meslek Liselerimiz; oluşturulduğu günden itibaren sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı 

yetiştirme gayesi içindeydi. Günümüzde ara elemanın tanımının değiştiği, hızlı değişim ve gelişime aya 

uydurabilen, ürün ve hizmet kalitesinde sorumluluk alabilen, teknik becerilerle farklılıkları ortaya 

koyabilen, matematiksel hesapları yapan, düşüncelerini tam olarak ifade edebilen, karşılaştığı sorunlar 

karşısında yeni çözümler üretebilen nitelikli iş gücü olarak tanımlandığı görülmektedir. İşte bu nitelikli iş 

gücünü oluşturabilmek için mesleki eğitim kurumları ile işletmelerin etkin bir şekilde işbirliği içinde 
olmaları gerekmektedir.   
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Özet 

Dünyada ve ülkemizde yeri ve önemi giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları enerji 

ihtiyacının tamamını karşılama kapasitesine sahiptir. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

özellikle güneş enerjisi ısıtma, sıcak su, aydınlatma ve elektrik kaynağı olarak konutlar, sanayi tesisleri ve 
çeşitli binalarda kullanılmaktadır. 

Meslek Yüksekokullarında bulunan Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli 

Cihaz Teknolojisi ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları ders planları incelenmiştir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu programlarda yeterince tanıtılmadığı, bina uygulamalarına el 

becerisi kazandıracak nitelikte yer verilmediği görülmüştür. 

Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak adları yazılı programların ders planları ve 

içeriklerinin güncelleştirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına ve uygulamalarına daha fazla yer 

verilmelidir. 

Anahtar sözcükler: Yenilenebilir enerji, önlisans ders planı, meslek yüksekokulu, alternatif enerji 

Alan Kodu: I1 

 

THE INVESTIGATION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE 

COURSE PROGRAMS OF THE ASSOCIATE PROGRAMS 

Abstract 

Capacities of renewable energy resources, which are growing in importance and significance both 

in the world and in Turkey, are large enough to meet total energy needs.  Renewable energy sources, 

especially that of solar energy, are currently being used in Turkey's homes, industrial plants, and various 

other buildings for heating, lighting, and electricity needs.  

This work investigates the lesson plans of courses of Electric, Electric Energy Production and 

Distribution, , Electrical Device Technology and Alternative Energy Resource Technologies are being 

taught at vocational  schools.  It was seen that topics related to renewable energy resources are not being 

adequately addressed and that the courses fail to develop building application skills in this field. It was 

also determined that the lesson plans of the courses listed above must be restructured so as to parallel 

current world-wide technological advancements and the contents of the courses need to be updated to 

include the teaching of renewable energy resources and their applications.  

Key Words: Renewable energy, Associate degree level curriculum,  vocational  school , alternative 

energy. 

1. Giriş 

Dünya nüfusunun artması, sanayinin gelişmesi, enerji talebinin sürekli büyümesi, üretilen 

enerjinin tüketimi karşılayamaması yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemi artırmıştır. Enerji, pek 
çok bakımdan günlük hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerden biri haline gelmiştir.  Geleneksel 

enerji kaynaklarının az ve kısıtlı olması, enerji üretim ve tüketiminde çevre sorunları doğması, enerjinin 

kullanımı ve elde edilmesinde daha duyarlı olunmasını gerektirmektedir. Ülkeler, geleceği düşünerek var 

olan fosil enerji kaynaklarını kullanmayıp tabiatta sürekli elde edilebilen enerji kaynaklarına 

yönelmişlerdir. Bu konuda sürekli yeniliklerle elektrikten ısıya, otomobilden deniz taşıtlarına, hava 

araçlarına kadar alternatif enerji kaynakları kullanımı artmaktadır. Ayrıca fosil yakıtların yanması sonucu 
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çıkan gazların etkisiyle hepimizi etkileyen küresel ısınmayı azaltmanın bir yolu da fosil yakıtlar yerine 

yeni yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktır.    

Enerji üretimi ve uygulamasında görev alacak personelin çok iyi eğitilmesi, yeni teknolojileri 

bilen, kullanabilen insanlar olmaları ülke kalkınması bakımından önemli ve gereklidir.  

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Enerji kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yenilenemez Enerji Kaynakları olmak üzere 

iki grup olarak sınıflandırılabilir.13 Doğalgaz, petrol, kömür gibi geleneksel enerji kaynakları yenilenemez 

enerji kaynakları sınıfında yer almaktadır. Bu kaynaklar dünya üzerinde rezervlerle sınırlı kaynaklar olup 

yenilenmeleri çok uzun sürelerde gerçekleşmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ise gücünü güneşten 

alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji kaynaklarıdır. Jeotermal, 

biyokütle, hidrolik, güneş, dalga, gel-git ve rüzgar enerjisi başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek 

olarak verilebilir. Dünyada ve ülkemizde yeri ve önemi giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları 
insanlığın ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılama kapasitesine sahiptir.  

Jeotermal enerji yerkürenin su içeriği olarak tanımlanmaktadır. Jeo (yer) ve termal terimlerinin 

birleşmesinden oluşmakta ve yer ısısı anlamında kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklı jeotermalden akışkan 

özelliği kullanılarak elektrik enerjisi elde edilebilir. Daha düşük sıcaklıktaki jeotermal ise ısınmada 

kullanılır.  Ayrıca farklı sıcaklık değerlerine bağlı olarak çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılırlar. 

Biyokütle enerjisi, içinde organik madde bulunan katı, sıvı ve gaz maddeleri kullanarak elde edilen 

enerjidir. Biyokütle enerjisi ile elektrik başta olmak üzere ısı, buhar ve biyokimyasal enerjiler üretilebilir.  

Akarsuların oluşturduğu güç vasıtasıyla elde edilen elektrik enerjisi, hidroelektrik enerji olarak 

adlandırılır. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış ve düşüş hızı tayin eder. 

Dünyadaki tüm enerji kaynakları doğrudan veya dolaylı olarak güneş kaynaklıdır. Fosil yakıtların 

yaşam döngüsü, su ve azot döngüsü, dalga ve rüzgȃr enerjisi gibi tüm enerji kaynakları güneşe 
bağımlıdır.14 Güneş enerjisi ısıtma, sıcak su, aydınlatma ve elektrik kaynağı olarak konutlar, sanayi 

tesisleri ve çeşitli binalarda kullanılmaktadır. 

Yeryüzünün yaklaşık %70’i denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Dünya üzerine birim uzunluk başına 

50 kW ve üzerinde güç yoğunluğuna sahip birçok okyanus bölgesi bulunur. Okyanustan enerji elde 

edilebilecek potansiyeller; deniz ve okyanus dalgaları, gelgit olayı, nehir ve okyanus akıntıları, su 

sıcaklığı farkı, tuzluluk oranındaki değişim ve açık denizlerde rüzgȃrlar sayılabilir. Dalga enerjisi kinetik 

ve potansiyel enerjilerin toplamıdır, elektrik enerjisi elde etmede kullanılır.15 

Rüzgâr enerjisinin temiz ve yenilenebilir olmasından dolayı, rüzgȃr gücünü elektrik enerjisine 

dönüştüren sistemler çok hızlı gelişmektedir. Rüzgȃr enerjisinin potansiyelinin belirlenmesi için rüzgȃr 
hızı ve esme sayısı (saat) bilinmelidir. 

2.1. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Potansiyeli 

Türkiye’nin enerji ithalatı, toplam ithalatının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bu sebeple 

önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz gelişmeleri, Türkiye ekonomisini hem 

büyüme dinamikleri hem de cari açık açısından etkilemeye devam edecektir. Enerjide dışa 

bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulması, büyüme ve cari açık üzerinde 

olumlu etkiler yaratacaktır. Bu kapsamda, arz tarafında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 

üretimindeki payının yükseltilmesi ve linyit başta olmak üzere yerli kaynakların daha fazla 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır.16  

                                                             
13 Yörükoğulları, 2013-9 

14
 Parlakturna, 2013:57 

15
 Erbay, 2013:131 

16 (DPT, 2013:15) 
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Şekil 1. Türkiye Toplam Birincil Enerji Talebinin 1990-2011 Dönemindeki Artış Oranına Göre 

2020-2035 Yıllarındaki Talep Tahmini (mtep) 

 

DEK- TMK (2012). Enerji Raporu 2012, DEK- TMK Yayın No: 0021/2012, Ankara. 

Şekil 2. 1990-2011 Yıllarında Türkiye Toplam Enerji İthalatı ve İhracatı (mtep) 

 

DEK- TMK (2012). Enerji Raporu 2012, DEK- TMK Yayın No: 0021/2012, Ankara. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi, Türkiye’nin enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. 2030 
yılında 203 milyon tep olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin kullandığı elektriğin büyük kısmı ithalat 

yoluyla elde edilen enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Sürekli artan enerji ihtiyacı dikkate alındığında 

dışa bağlılığımızın tahammül edilemez ve yönetilemez boyutlara ulaşacağı görülmektedir. Türkiye’nin 

enerji ihtiyacını karşılamak için ülkemizde var olan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız hem 

ekonomik hem de stratejik mecburiyettir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki potansiyeline 

ilişkin veriler, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 2012 Enerji Raporundan alınarak aşağıda 

belirtilmiştir. 

Jeotermal kaynaklar Türkiye'de enerji ihtiyacını karşılamak adına çok önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Türkiye‘nin sahip olduğu rezerv 31500 MW enerjiye denk gelmektedir. Bu potansiyel 

Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, Avrupa’da ise birinci sıradaki ülke yapmaktadır. 

Jeotermal kaynaklardan açığa çıkan elektrik enerjisi 93 MW, termal enerji ise 4000 MWt olarak 

kaydedilmiştir. 

Biyoenerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik üretilebilecek bir diğer enerji çeşididir. 

EIE’den alınan verilere göre Türkiye’nin toplam biyokütle potansiyeli 32 mtep olarak ölçülmüş, bu 

potansiyelin 17 mtep’lik kısmı kullanılabilir biyokütle olarak kaydedilmiştir 

Coğrafi ve doğal kaynaklar gözünde bulundurulduğunda Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi 

bakımından potansiyel içeren bir başka kaynak ise hayvancılık ve zirai atık kullanımıdır. Bu atıklardan 

elde edilen metan gazı, biyogaz kazanlarında değerlendirilerek, elektrik ve ısı üretiminde 

kullanılabilmektedir. Türkiye‘de biyogaz enerji üretimi ve kullanımı oldukça az gelişmiştir.  

Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışıması 1311 kWh/m² olarak kaydedilmiştir. Coğrafi konum 

itibariyle güneş enerjisine oldukça elverişli olan Türkiye‘nin bu potansiyeli çok sınırlı olarak elektrik 

üretiminde yaralanılmakla birlikte genellikle sıcak su temini amacıyla kullanılmaktadır. Fotovoltaik 
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hücreler ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edebilen fotovoltaik panellerin kullanımı 

arttırılmalıdır.  

Bütün yenilenebilir enerji kaynakları arasında, elektrik ihtiyacını karşılama açısından hidroelektrik 

enerji tüm dünyada ve Türkiye’de başı çekmektedir. Türkiye’deki hidroelektrik enerji potansiyeli 433 

GWh/yıl dır.  

781.000 km2 dağlık alana sahip olan Türkiye’nin rüzgâr enerjisi için uygun coğrafi koşullara sahip 

olduğu söylenebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinin yüksek rüzgâr enerjisi 

potansiyeli olduğu belirtilmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında rüzgâr enerjisi potansiyeli 

bakımından ikinci sırada olmasına rağmen aynı zamanda bu potansiyeli kullanım oranı en düşük ülkedir. 

Türkiye’de 48.000 MW rüzgar enerjisi potansiyeli vardır. Bunun 38.000 MW’ı karasal bölgelerde, 10.000 

MW’ı ise deniz üstünde yer almaktadır. 2013 sonu itibarıyla Türkiye`de elektrik enerjisi kurulu gücü 
64.044 MW olduğu düşünülürse rüzgar enerjisi potansiyelinin büyüklüğü anlaşılabilir. Bu potansiyelin 42 

rüzgar çiftliği tarafından sağlanan 1414,55 MW’lık kısmı hayata geçirilmiştir. Buna ek olarak 19 rüzgar 

çiftliği daha inşa halinde bulunmaktadır ve toplamda 750 MW’lık enerji sağlayacak şekilde kullanıma 

sunulacaktır. 2023 yılında 20.00 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşılacaktır.17 

Dalga enerjisinden elektrik elde etmek ülkemizde pek gündemde olmayan ve bilinmeyen metottur. 

Derin sulardaki ortalama dalga enerjisi kaynakları, Türkiye kıyı şeridi boyunca dalga güçlerinin 

birleştirilmesiyle değerlendirilebilir. Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğunun (8210 km) beşte biri kadarının 

denizden dalga enerjisi elde etmede kullanılabileceği varsayılabilir.  

Şekil 3’te, 31 Ocak 2014 sonu itibarıyla Türkiye’deki elektrik santrallarının kurulu güce katkı 

yüzdeleri görülmektedir. Türkiye’de toplam 919 elektrik santralı vardır. Bunlar arasında  rüzgar santralı 

sayısı 74, hidrolik akarsu santralı sayısı 397, hidrolik barajlı santral sayısı 74, jeotermal santral sayısı 13, 
yenilenebilir+atık santral sayısı ise 39’dur. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik toplam 

kurulu gücümüzün %40,3’üdür. Devam eden yatırımlar ile bu yüzde artacaktır. 

2.2. Dünyada Yenilenebilir Enerji 

Dünyada çevreye yayılan karbon emisyonunu azaltarak ve bu doğrultuda alınacak önlemleri 

tanımlayan Kyoto Protokolü 187 ülke tarafından imzalamıştır. Dünyadaki birçok ülke, bu amaçla enerji 

yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. 

Şekil 3: Enerji Kaynaklarına Göre Elektrik Santrallarının Kurulu Güce Katkı Yüzdeleri 

 

Kurulu Güç, Erişim Tarihi: 27.02.2014,  http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx 

                                                             
17 Aras, 2013:168 
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Dünyada 24 ülke jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmektedir. Jeotermal enerji kullanımı 

ise her yıl %10 oranında atmaktadır. Jeotermal kaynaklar, başta ısınma, kaplıca, seracılık ve kaplıcalar 

olmak üzere endüstriyel proses ısıtma, su ürünleri yetiştirme havuzu ısıtması, tarımsal kurutma, kar 

eritme ve soğutma alanlarında değerlendirilmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde biyogaz önemli bir enerji kaynağıdır. Biyogazdan elektrik enerjisi 

üretiminde yararlanılır. Bunun dışında ısınma amaçlı ve zenginleştirilerek doğal gaz hatlarını da 

beslemekte de kullanılır. Trenlerde 2005 yılından bu yana biyogaz kullanılmaktadır. AB vergi muafiyeti, 

vergi indirimi, kullanım zorunluluğu gibi teşviklerle biyogaz kullanımını artırmaktadır.  ABD’de ise 2012 

başından itibaren bu konuda uygulanan destekler kalkmış ve pek çok eyalette zorunluluk başlamıştır18. 

Güneş enerjisinden elektrik elde etmede toplam kurulu güç olarak Almanya birincidir. Ancak bu 

alanda en çok yatırımı İtalya yapmaktadır. Bu iki ülkeden sonra ABD ve Fransa’nın yanı sıra Kuzey 
Avrupa ülkeleri de güneş enerjisinden az yararlanmalarına rağmen bu konuda yatırımlar yapmaktadır. 

Avrupa’da 51 GW civarında olan kurulu gücün 2016 yılı sonuna kadar iki misli artması beklenmektedir. 

Bugün için dünyada üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %20’sini hidroelektrik santrallar 

sağlamaktadır. Hidroelektrik enerji 53 ülkenin elektriğinin  %50’sini, 21 ülkenin %80’nini ve 17 ülkenin 

de elektriğinin neredeyse tamamını sağlamaktadır. Hidroelektrik santrallar açısından bakıldığında 

dünyada potansiyelin %40’ı değerlendirilmiştir. Çin dünyada hidroelektrik üretiminde birinci sıradadır. 

Onu Brezilya ve Kanada takip etmektedir. Hidroelektrik enerji dünyada en çok yatırım yapılan 

yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 

1996’dan beri rüzgȃr enerjisi ile elde edilen elektrik enerjisinde logaritmik artış görülmektedir. 

Dünyada kurulu güç 240.000 MW’ı aşmıştır.19 Küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin 238 GW olduğu 

değerlendirilmektedir. On Avrupa ülkesi Kuzey Denizinde ortak rüzgȃr enerjisi şebekesi kurma kararı 

almıştır. Rüzgȃr enerjisinde en büyük kurulu güç Çin’dedir. Amerika ikinci, Almanya ise üçüncü 

sıradadırlar. Dünyada rüzgar enerjisi santralı yatırımları Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da 

yoğunlaşmıştır. 

Dünyada ilk dalga enerjisi tarlası 2,25 MW güç ile Portekiz’de kurulmuştur. 800 kW gücündeki 

deniz jeneratörlerinin 2015 yılında piyasaya çıkması beklenmektedir. Portekiz’in dalga enerjisi 

potansiyelinin 10 GW olduğu ve bunun ancak yarısının kullanalılabileceği değerlendirilmektedir. Oluşan 

dalga yüksekliği ve dalga sıklığının elde edilecek enerjiyi belirlemesi nedeniyle açık denize kıyısı olan 

ülkeler bu konuya ilgi duymaktadır. Avrupa Komisyonu konuya verdiği önemi WERATLAS ( Avrupa 

Dalga Enerjisi Haritası) oluşturup, bu konuda aldığı tavsiye karaları ile göstermiştir.20  2030’lu yıllarda 
dalga enerjisi kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 

3. Meslek Yüksekokullarında Yenilenebilir Enerji Eğitimi 

3.1 Elektrik Teknikerlerinin Mesleki Yetkileri 

Meslek Yüksekokulları 28.3.1983 tarihinde ilan edilen “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Kanunu” ile kurulmuşlardır. Üniversite bünyesinde kurulacak ön lisans programları 2809 Sayılı 

Kanun’un (f) bendi ile “Ön lisans düzeyinde ara insan gücü yetiştiren Meslek Yüksekokulları” olarak 

belirlenmiştir. Bu okulların Teknik Programlarından mezun olan öğrenciler “tekniker” unvanını alırlar. 

Çalışmamızın konusu olan Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretimi İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar 

Teknolojisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarını bitiren öğrenciler de Tekniker 

unvanı almaktadır. 

1.11.1989 tarihinde 20339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik İle 

İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” elektrik ve ilgili alanlarda 
Teknikerlerin mesleki yetki ve sorumluluklarını da belirlemektedir. Buna göre teknikerler: 

 

 

                                                             
18  DEK-TMK, 2013:203 
19  IEA, 2014: Wind Power 
20  Falcão, 2010: Wave energy utilization. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032109002652
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-Bağlantı gücü 30 kW’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama, 

-Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik 

mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik 

mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı, 

-Yönetmeliğe uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve 

kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,  

-Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü 

işlerinde yetkilidirler. 

3.2. Meslek Yüksekokulları 

Ülkemizde 106 Devlet Üniversitesi, 72 Vakıf Üniversitesi, 4 Askeri Akademi, 1 Polis Akademisi, 

olmak üzere toplam 183 üniversite vardır. 

Bu üniversitelerdeki Meslek Yüksekokulu sayısı 777’dir. Bu çalışmaya konu olan Elektrik, 
Elektrik Enerjisi Üretimi İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknolojisi ile Alternatif Enerji 

Kaynakları Teknolojisi programları 89 Üniversitedeki (84 Devlet, 5 Vakıf) 159 Meslek Yüksekokulunda 

bulunmaktadır. Yukarda adları yazılı programların sayısı ise 174’tür. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerin web sayfalarından derlenen bilgiler 

aşağıdadır. Tablo 1’de çalışma konusu programların bulunduğu Meslek Yüksekokulu sayıları, Tablo 2’de 

ise bu programların öğrenci kontenjanları belirtilmiştir. Tablo isimlerinde Elektrik, Elektrik Enerjisi 

Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 

programları kısaca “İlgili Programlar” olarak ifade edilecektir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, toplam 174 programa her öğretim yılı için on binlerce öğrenci 

alınmaktadır. Yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili dersler, konunun öneminin artması nedeniyle çok 

sayıda öğrenciyi ve onların geleceklerini ilgilendirmektedir. 

Tablo 1. Meslek Yüksekokullarında İlgili Program Sayıları 

PROGRAMLAR 
DEVLET 

MYO 

VAKIF 

MYO 
TOPLAM 

Elektrik 138  3 141 

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı   16  0   16 

Elektrikli Cihaz Teknolojisi    6 0     6 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi    9  2    11 

TOPLAM         169  5 174 

 

Tablo 2. İlgili Programlardaki Öğrenci Kontenjanları21 

PROGRAMLAR ÖRGÜN Ö. İKİNCİ Ö. UZAKTAN E. TOPLAM 

Elektrik 6.650  5.205 250 12.105 

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı    625     290  0      915 

Elektrikli Cihaz Teknolojisi    230      80 0      310 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi    350    120 0      500 

TOPLAM  7.855 5.695 250 13.800 

3.3. Meslek Yüksekokullarında Yenilenebilir Enerji Dersleri 

Yükseköğretim Kurulu, kuruluşundan bugüne kadar zaman zaman farklı projeler ile Meslek 

Yüksekokulları ders planlarına düzenlemeler getirmiş, belirlenmiş ders planlarının uygulanmasında 

                                                             
21 2013-2014 Öğretim Yılı ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. 
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ısrarcı ve takipçi olmuştur. Bu uygulamalar dışında ders planlarının hazırlanması Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmak şartıyla üniversite senatolarına aittir. 

 Yükseköğretim Kurulu’nun Meslek Yüksekokulları için ders planlarını  belirlediği son uygulama 

Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 ( Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen 

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) proje kapsamında Milli 

Eğitim Bakanlılığı işbirliği ile Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik 

çerçevesine uygun şekilde yapılan çalışmadır. Bu projede: 

-20 meslek için ön lisans programları,  

-52 öğretim programı, 

-64 meslek programı,  

-19 sertifika programı vardır.  

Bu programların müfredatları üniversitelere gönderilerek uygulanması istenmiştir. 2010-2011 

Eğitim-Öğretim Yılı’nda başlayan proje iki sene sürmüştür. 

Bu çalışmada, elektrik konusunda eğitim veren Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve 

Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarının ders 

planları ve içerikleri incelenerek yenilenebilir enerji kaynakları konusuna ne kadar yer verildiği 

araştırılmıştır. Bazı Meslek Yüksekokullarımızın ders planları ve içerikleri web sayfalarında 

bulunamamıştır. Bu nedenle toplam Meslek Yüksekokulu sayısına dahil edilmişler; ancak aşağıdaki 

tablolarda değerlendirilememişlerdir. Tablolarda yazılı dersler belirlenirken adı doğrudan yenilenebilir 

enerji ile ilgili olanlar ve ders içeriklerinde yenilenebilir enerji kaynağı konusu olan dersler seçilmiştir. 

Elektrik programı 141 Meslek Yüksekokulunda bulunmakta olup bunlardan 32 programın dersleri 

ile ilgili bilgiler web sayfalarında yoktur.  Bu nedenle Tablo 3’teki bilgiler web sayfalarında bilgi bulunan 
109 Meslek Yüksekokulu içindir. 

Tablo 3. Elektrik Programlarında Yenilenebilir Enerji Dersleri 

Ders Adı MYO Sayısı 

Alternatif Enerji Kaynakları  1 

Elektrik Enerji Santralleri  74 

Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı  105 

Elektrik Enerjisi Üretim 2 

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi  3 

Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi 2 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 

 

Elektrik programlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına hiç önem verilmediği açıkça 

görülmektedir Yenilenebilir enerji kaynakları yüz beş okulda Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı 

dersinde bölüm olarak anlatılmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Enerji Kaynakları 
dersleri 3 okulun müfredatında yer almaktadır. Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi 3 Meslek 

Yüksekokulunda, Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi iki Meslek Yüksekokulunda ders olarak 

verilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ile ilgili hiç ders yoktur. Oysa yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elde edilen elektrik başta ısıtma ve aydınlatma olmak üzere doğrudan binalara 

uygulanabilmektedir.22 Önümüzdeki yıllarda gitgide artması beklenen yenilenebilir enerji kaynaklarının 

binalara uygulanması konulu derslerin mutlaka ders planlarına alınması gerekmektedir.  

                                                             
22 Gevorkian, 2009:124 
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Tablo 4. Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programlarında Yenilenebilir Enerji Dersleri 

Ders Adı MYO Sayısı 

Güneş Enerjisi  1 
 

6 Meslek Yüksekokulunda Elektrikli Cihaz Teknolojisi programı vardır. Bunlardan birinin web 

sayfasında yeterli bilgi bulunamamış olup, diğer 5 Meslek Yüksekokulundaki programlar incelenmiştir. 

Elektrikli Cihaz Teknolojisi programlarında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak sadece bir 

okulda Güneş Enerjisi dersi verilmektedir. Bu programın bulunduğu diğer Meslek Yüksekokullarında 

yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji ile kullanılan teçhizat ve tesisat hakkında hiç ders 
bulunmamaktadır. 

Tablo 5’te görülen Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı on altı Meslek 

Yüksekokulunda vardır. Bunlardan altısının web sayfalarında ders planları ile ilgili yeterli bilgi yoktur, 10 

Meslek Yüksekokulunun web sayfasındaki bilgiler ışığında dersler incelenmiştir. Bu okullarımızda da 

yenilenebilir enerji konusu az sayıda ders ile anlatılmaktadır. Konuya ders planlarında hiç yer vermeyen 

bir okulumuz vardır. Bulunabilen ders programları incelendiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarını konu 

alan Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri, Güneş Enerjisi Teknolojisi, Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri, 

Güneş Pili Uygulamaları, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerji Santralları, Rüzgar Türbinleri Montaj ve 

Kullanımı, Rüzgar ve Dalga Enerjisi dersleri vardır. Yenilenebilir Enerji kaynakları dersi 3 ve Alternatif 

Enerji Kaynakları dersi 5 Meslek Yüksekokulda; Yenilenebilir Enerji Uygulamaları dersi ise 2 Meslek 

Yüksekokulunda vardır. 

11 Meslek Yüksekokulunda bulunan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları Tablo 

6’da, değerlendirilmiştir. 3 programın web sayfasında ders planları ve içerikleri bulunamamıştır. Bilgi 

bulunulabilen 8 programdaki dersler incelenmiştir. Adından da anlaşıldığı gibi amacı yenilenebilir enerji 

kaynakları alanında tekniker yetiştirmek olan bu programlarda bulundukları coğrafi bölgelerin 

özelliklerine bağlı olarak yenilenebilir enerji konuları ders planlarında vardır. Ancak yenilenebilir enerji 

kaynakları uygulamaları ile ilgili yeterli ders olmadığı görülmüştür. 

Tablo 5. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programlarında Yenilenebilir Enerji Dersleri 

Ders Adı  MYO Sayısı 

Alternatif Enerji Kaynakları 5 

Biokütleden Enerji, Biyogaz, Bioyakıtlar 1 

Elektrik Enerjisi Üretimi  1 

Elektrik/Enerji Santralleri 4 

Enerji Üretiminin Temelleri 5 

Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri  1 

Güneş Enerjisi Teknolojisi 7 

Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri 1 

Güneş Pili Uygulamaları 1 

Hidroelektrik Santraller 5 

Jeotermal Enerji 4 

Rüzgar Enerji Santralleri 5 

Rüzgar Türbinleri Montaj ve Kullanımı 1 

Rüzgâr ve Dalga Enerjisi 1 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları  3 

Yenilenebilir Enerji Uygulamaları 2 
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Tablo 6. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programlarında Yenilenebilir Enerji Dersleri 

Ders Adı MYO Sayısı 

Alternatif Enerji Sistemleri Tasarımı 1 

Alternatif Enerji Teknolojisine Giriş 1 

Biyokütle Enerjisi ve Teknolojisi  2 

Biyokütle ile Enerji Üretimi  3 

Biyokütle ve Yakıt Hücreleri 1 

Biyoyakıtlar ve Otomotiv Uygulamaları 1 

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı 4 

Enerji Biyoteknolojileri 1 

Fotovoltaik 2 

Güneş Enerjili Konut Isıtma Teknikleri  5 

Güneş Enerjisi 4 

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi 8 

Güneş Enerjisi ile Isı Güç Üretimi 1 

Güneş Enerji Sistemleri  1 

Hibrit Enerji Sistemleri 3 

Hidro Enerji 4 

Hidroelektrik Santraller  1 

Isı pompası Uygulamaları 2 

Isı pompası ve Jeotermal enerji  2 

Jeotermal Enerji Temelleri 5 

Jeotermal Enerji Uygulamaları 5 

Rüzgâr Enerjisi ile Elektrik Üretimi 7 

Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları 1 

Temel Enerji Kaynakları  4 

Yeşil Bina Uygulamaları 1 

4. Sonuç 

Geleneksel enerji kaynaklarının gerek yetersizliği, gerekse enerji üretiminde yarattıkları çevre 

kirliliği yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır. Sanayinin gelişmesi, nüfus artışıyla 

beraber yeni yerleşim merkezlerinin kurulması, elektrikli cihaz kullanımının artması nedeniyle enerjiye 

olan talep katlanarak yükselmektedir. Yirmi yıl sonra Türkiye’nin enerji talebinin %100 oranında artacağı 

öngörülmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi, kullanılması, tesisatı 

önem kazanmaktadır. 

Yakın gelecekte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımının hızla artacağı gerçeği göz önüne alındığında, bu konuda uzman teknik elemanlara ihtiyacın 
da artacağı açıktır. Bu nedenle Meslek Yüksekokullarının elektrik ile ilgili programlarından mezun olan 

ve elektrik teknikeri unvanı ile çalışan ara elemanların da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 

üretimi, kullanımı ve tesisatları konularında yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. 

Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarında elektrik teknikeri yetiştiren programlar ve bu 

programlarda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili dersler incelenmiştir. Türkiye de 89 Üniversitedeki 

159 Meslek Yüksekokulunda; Elektrik - Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı - Elektrikli Cihaz 

Teknolojisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları vardır. Bu programların kontenjanları 

sırasıyla, 12.105, 915, 310, 500 olup; bu dört programa her yıl toplam 13.800 öğrenci alınmaktadır. Söz 

konusu dört programın ders programları ve ders içerikleri incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir. 

- Elektrik programı 138’i devlet, 3’ü vakıf olmak üzere toplam 141 okulda vardır. 32 okulun 
dersleri ile ilgili bilgiler web sayfalarında bulunmadığı için 109 okul değerlendirilmiştir. Bu 

okullardan sadece ikisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları, birinde ise Alternatif Enerji 

Kaynakları isimli dersler vardır. Yenilenebilir enerji uygulamalarına ilişkin 2 okulda Rüzgar 
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Enerjisi ile Elektrik Üretimi ve 2 okulda Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi adlı dersler vardır. 

Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynakları farklı derslerde bölümler olarak verilmektedir. 

Elektrik programlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına hiç önem verilmediği açıkça 

görülmektedir. 

- Elektrikli Cihaz Teknolojisi programı 6 devlet Meslek Yüksekokulunda vardır. Bu program 

vakıf meslek yüksekokullarında bulunmamaktadır. Bir okulun dersleri ile ilgili bilgiler web 

sayfalarında bulunmadığı için 5 okul değerlendirilmiştir. Bu okullardan sadece birinde Güneş 

Enerjisi adlı ders vardır. Elektrikli Cihaz Teknolojisi programlarında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına hiç önem verilmediği açıkça görülmektedir. 

- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı 16 devlet Meslek Yüksekokulunda vardır. 

Bu program vakıf Meslek Yüksekokullarında bulunmamaktadır. 6 okulun dersleri ile ilgili 
bilgiler web sayfalarında bulunmadığı için 10 okul değerlendirilmiştir. Bu okullardan 3’ünde 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, beşinde ise Alternatif Enerji Kaynakları isimli dersler vardır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çeşitli dersler bulunmakla birlikte uygulama yönelik çok 

az sayıda ders vardır.  Bir okulda ise yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili hiçbir ders yoktur.  

- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı 9’u devlet, 2’si vakıf olmak üzere toplam 11 

okulda vardır. 3 okulun dersleri ile ilgili bilgiler web sayfalarında bulunmadığı içim 8 okul 

değerlendirilmiştir. Amacı yenilenebilir enerji sektöründe mal/hizmet üreten, servis hizmeti 

veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere tekniker 

yetiştirmek olan bu programda özellikle güneş, rüzgȃr ve jeotermal ile elektrik enerjisi üretimine 

ve uygulamalarına ağırlık verilmektedir. 
 

Söz konusu dört programdaki toplam öğrencilerin %90’ının eğitim gördüğü Elektrik ve Elektrikli 

Cihaz Teknolojileri programlarında yenilenebilir enerji kaynakları konusuna nerdeyse hiç yer verilmediği 

görülmüştür. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programlarında ise konuya kısmen yer verildiği 

ancak yeterli olmadığı saptanmıştır. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarının ders planları 

ve ders içerikleri yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yeterli donanıma sahip tekniker yetiştirmeye 

uygundur. Ancak bu programlardaki öğrenci sayısı söz konusu dört programdaki toplam öğrencilerin 

sadece % 3,6’sını oluşturmaktadır. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarından mezun olan 

öğrenciler yeterli donanıma sahip olsalar bile sayıca önümüzdeki yıllarda hızla artacak olan yenilenebilir 

enerji kaynakları üretimi ve uygulaması konusunda uzman tekniker ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 

Kısacası, Meslek Yüksekokulları ders planları değerlendirildiğinde hayatımızda ve geleceğimizde 

çok önemli yeri olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince anlatılmadığı, Meslek Yüksekokulu 
mezunlarının bu güncel konuyu yeterince öğrenmedikleri görülmektedir. Meslek Yüksekokullarının bu 

konuya ders planlarında daha fazla yer vermeleri,  ders planları ve içeriklerinin yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. Dikkat çeken bir başka konu ise, vakıf üniversitelerinin yenilenebilir enerji kaynakları 

konusuna verdikleri önemdir. Elektrik - Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı - Elektrikli Cihaz 

Teknolojisi programları olan vakıf Meslek Yüksekokullarının oranı % 1,84 iken,  Alternatif Enerji 

Kaynakları Teknolojisi programları olan vakıf Meslek Yüksekokullarının oranı % 18,2 dir.  
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Özet   

 Sayısal devre tasarımı laboratuvarı uygulamaları hem mühendislik bölümlerinde hem meslek 

yüksekokullarının teknik bölümlerinde sayısal devre tasarımı derslerinin deneylerini kapsamaktadır. 

Kısıtlı zamanda deneyleri anlama ve uygulama konusunda yaşanan sorunların giderilebilmesi amacıyla 

öğrencilerin laboratuvar ortamından önce çalışmaları bilgisayarda gerçekleştirmelerini sağlayan yazılım 

hazırlanması hedeflenmiştir. Oluşturulan sanal laboratuvar ortamı sayesinde deney sırasında harcanan 

zaman azaltılarak öğrencilerin daha fazla deney gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.  

Anahtar Kelime: Sanal Laboratuvar, Sayısal devre tasarım laboratuvarı, Labview Uygulaması 

Alan Kodu: I1 

 

LABVIEW BASED VIRTUAL LOGIC CIRCUIT LABORATORY 

 
Abstract  

Logic circuit laboratory applications includes the experiments of digital design lessons in both 

engineering departments and vocational schools technical departments. In order to overcome the 

problems of understanding and implementation of experiments in a limited time this study aimed to 

prepare a software which enables prestudy for students. By the use of virtual laboratory speeding up 

student studies and making more experiments has been aimed. 

Key words: Virtual Lab, Logic Circuit Lab, Labview application 

 
1.  Giriş 

 Sayısal devre tasarımı dersi Türkiye’deki tüm üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği gibi yazılım ve donanım içeren mühendislik bölümlerinde ve meslek 

yüksekokullarının elektrik ve bilgisayar bölümlerinde zorunlu olarak verilmektedir. Sayısal elektronik, 

dijital tasarım adıyla da anlatılmakta olan sayısal devre tasarımı dersinin laboratuvarda uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Özellikle fen bilimleri alanında eğitimin daha anlaşılabilir hale getirilmesinde 

laboratuvarların önemi büyüktür. Geleneksel laboratuvar uygulamaları eğitim programlarında 
tamamlayıcı özelliktedirler. Deneysel çalışmalar öğrencilerin mesleki anlamda en çok ihtiyaç duyacakları 

uygulama yeteneği kazandırır. Bununla beraber, bilimsel laboratuvarların kurulması ve planlanması 

zaman ve maliyet gerektirmektedir. Geleneksel deney ortamlarının bazı kısıtlamaları nedeniyle 

alternatiflerinin aranma zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir (Akın & Karaköse, 2003). Teknolojik 

gelişmeler sayesinde sanal laboratuvarlar, geleneksel laboratuvarlara zaman zaman destek olarak bazı 

alanlarda ise alternatif olarak kullanılmaktadır. 

Sanal laboratuvar kavramı ve bu kavramı içeren ilk çalışmalar 2000’li yılların başlarında fizyoloji 

konusunda gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda sanal laboratuvar uygulamaları artmış ve birçok 

alanda gerçekleştirilmiştir (Bauer & Fedák & Rompelman, 2008). Sanal laboratuvar çalışmalarının 

öğrenci gözüyle değerlendirilmesinin yapıldığı bir çalışmada öğrencilerin deneyleri sanal ortamda 
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yapmaktan zevk aldıkları, bu ortamı kullanışlı, etkili ve güvenli buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca sanal 

laboratuar ortamı sayesinde, öğrenciler gerçek laboratuvar sürecine ve laboratuvar araç-gereçlerine aşina 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ayas & Tatlı, 2011). Başka bir çalışmada da kontrol sistemleri 

laboratuvarı uygulamaları uzaktan erişimli hale getirilmiş, kontrol uygulamalarının istenilen zamanda ve 

istenilen ortamdan internet aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır (Arslan vd. 2005). Elektrik 

makineleri laboratuvarı senkron jeneratör deneylerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesini sağlayan 

sanal bir elektrik makinaları laboratuvar yazılımı geliştirilmiştir (Bekiroğlu & Bayrak, 2010). Bir başka 

çalışmada da labview tabanlı elektrik devre tasarımı laboratuvarı uygulaması gerçekleştirilmiş ve 

öğrencilere sağladığı katkıların incelenmesinden bahsedilmiştir (Küçüker & Baraklı, 2013).  

Sanal laboratuvar çalışmalarında birçok yaklaşım mevcuttur. Uzaktan izleme, uzaktan kontrol, 

simülasyon, raporlama, ön çalışma gibi çeşitli yaklaşımların ayrı ayrı kullanıldığı sanal laboratuvarlar 
olduğu gibi bir arada kullanıldığı çalışmalarda gerçekleştirilebilmektedir. Stanford Üniversitesinde 

gerçekleştirilen sanal laboratuvar örnekleri Tablo 1 ile verilmektedir. 

Tablo 1. Stanford Üniversitesinde kullanılmakta olan bazı örnek sanal laboratuvar çalışmaları 

Konu Örnek resim Website 

Physiology 

 

 
 

http://virtuallabs.stanford.edu/demo/ 

Biology 

 
 

http://virtuallabs.stanford.edu/learnalberta/ 

Health 

Education 

 
 

 

http://virtuallabs.stanford.edu/help/alcoholintro

.swf 

Brain And The 

Nervous System 

 
 

 

http://cnsvp.stanford.edu/demo_video/index.ht

ml 

Virtual Human 

Interaction 

 

http://vhil.stanford.edu/projects/ 

   

 
 Bu çalışmada LabVIEW grafiksel programlama dili kullanılarak önemli laboratuvarlarından birisi 

olan sayısal devre tasarımı laboratuvarı için sanal bir laboratuvar uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmanın labview ile yapılması sayesinde istenildiği takdirde uzaktan donanımsal kontrol 

edilebilirliğinin gerçekleştirilmesi de kolaylaşmış olacaktır.  

 
 

 

http://virtuallabs.stanford.edu/help/alcoholintro.swf
http://virtuallabs.stanford.edu/help/alcoholintro.swf
http://cnsvp.stanford.edu/demo_video/index.html
http://cnsvp.stanford.edu/demo_video/index.html
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2. Sayısal Devre Tasarımı Sanal Laboratuvarı Uygulaması 

Sayısal devre tasarımı sanal laboratuvarı geleneksel laboratuvar deneyleri baz alınarak öğrencilerin 

ön hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Sayısal devre tasarımı laboratuvarında 

gerçekleştirilecek deneyler üç ana grupta toplanmış ve tek ana arayüz ile verilmiştir. Tüm laboratuvar 

deneylerinin ayrı ayrı tüm adımlarının gösterilmesi oldukça fazla kapsamlı olacağından bu çalışmada her 

bölüm ile ilgili bir örnek uygulama sunulmaktadır.  

2.1. Uygulama Arayüzü 

Uygulamanın genel arayüzü Şekil 1 ile gösterilmiştir ve bu arayüz ile tüm deneylere ulaşılabilir 

durumdadır. Üç bölümlü arayüzde Lojik Kapılar, Flip-Flop bölümü ve Kombinasyonel Devreler bölümü 
bulunmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde sekmeler ile geçişler yapılabilecek hale getirilmiştir. Her 

uygulama içerisinde öğrencinin uygulamayı gerçekleştirmesi amacıyla yerleştirilmiş giriş anahtarları ve 

çıkış ledleri bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin kullanacağı entegrenin yapısı ve doğruluk tabloları 

verilerek konunun daha rahat anlaşılması sağlanmaktadır. 

 
Şekil 1 : Uygulama ekranı kullanıcı arayüzü 

 
2.2. Lojik kapılar uygulaması 

Sayısal devre tasarımının temel elemanları lojik kapılardır. Bu kapıların birleştirilmesi ile 

kombinasyonel devreler ve sayısal elektronik devre problemlerine çözümler sunulabilmektedir. Bu 

amaçla geleneksel laboratuvarda da önemle üzerinde durulan kapılar için sanal uygulama ortamı 

hazırlanmıştır. Ve, veya, değil, vedeğil, veyadeğil, özelveya, özelveyadeğil kapıları entegre iç yapıları ve 

doğruluk tabloları verilerek öğrencinin deneyi gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Örnek olarak 

incelediğimiz VE kapısının öğrenci kullanıcı arayüzü Şekil 2 ve Şekil 3 ile hazırlanan yazılımın arkaplanı 

da Şekil 4 ile verilmektedir. 
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Şekil 2: Ve kapısı kullanıcı arayüzü entegre bölümü 

 
Şekil 3: Ve kapısı kullanıcı arayüzü doğruluk tablosu bölümü 

 

 
Şekil 4: Ve kapısı Labview grafiksel kodu 

 

2.3. Flip-flop uygulaması 

Sayısal devre temel elemanları kullanılarak oluşturulmuş bellek hücrelerine flip-flop adı 

verilmektedir. Çalışma gücü kesilmediği ve dış sinyaller ile durumu değişmediği takdirde süresiz olarak 

kalabileceği iki kararlı duruma sahiptir. Flip-floplar 1 bitlik saklayıcıladır. RS tipi, JK tipi, D tipi, T tipi 

gibi farklı türleri mevcuttur. Saklayıcıların çalışma prensiplerinin daha anlaşılır hale getirilmesi için 

hazırlanan uygulamada gerekli giriş ve çıkışlar eklenmiş ve öğrencilerin kolaylıkla incelemesine olanak 

sunulmuştur. Örnek olarak incelediğimiz RS tipi flip flop devresinin öğrenci kullanıcı arayüzü Şekil 5 ve 

Şekil 6 ile hazırlanan yazılımın arkaplanı da Şekil 7 ile verilmektedir. 
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Şekil 5: RS Flip flop entgre ve iç yapısı arayüzü bölümü 

 

 
Şekil 6: RS Flip flop doğruluk tablosu arayüzü bölümü 

 
 

 
Şekil 7: RS Flip flop Labview grafiksel kodu 
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2.4. Kombinasyonel devreler uygulaması 

Kombinasyonel devreler, çıkısı yalnızca o andaki giriş değerlerine bağlı olan ve temel kapı 

elemanları ile olusan lojik devrelerdir. Kombinasyonel devrelerde, devrenin geçmiş bilgileri veya 

durumları saklanmaz. Çıkışlar doğrudan o anki girişlerin fonksiyonudur. Kombinasyonel devre 

tasarımında kullanılan lojik kapı devreler haricindeki kombinasyonel tümleşik devre elemanları şunlardır: 

Tampon (Buffer), Aritmetik Toplama/Çıkarma Devreleri, Seçiciler (Multiplexer ya da kısaca MUX), 

Dağıtıcılar (Demultiplexer ya da kısaca DEMUX), Kod çözücüler/Kodlayıcılar (Decoder/Encoder), 

Aritmetik Lojik Birimler (ALU), 7-Parçalı Göstergeler. Çalışmamızda deneylerde kullanılan 

yarıtoplayıcı, tamtoplayıcı, kodlayıcı, kodçözücü, mux, demux tümleşik devreleri uygulamaları eklenmiş 
ve kullanılacak diğer tümleşik devreler de eklenmektedir. Örnek olarak ele aldığımız kodlayıcı devresi, 

bir işareti başka bir lojik devre tarafından işlenebilecek şekle getiren devre olarak tanımlanabilir. Ele 

aldığımız kodlayıcı devresinin öğrenci kullanıcı arayüzü Şekil 8 ile hazırlanan yazılımın arkaplanı da 

Şekil 9 ile verilmektedir. 

 
Şekil 8: Kodlayıcı doğruluk tablosu kullanıcı arayüzü 

 

 
Şekil 9: Kodlayıcı uygulaması grafiksel kodu 
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3. Sonuçlar 

Bu çalışmada, sayısal devre tasarım laboratuvarının deneyleri için sanal bir sayısal devre tasarım 

laboratuvar aracı oluşturulmuştur. Bu çalışma sayesinde geleneksel laboratuvar uygulamalarının 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler laboratuvar derslerine gelmeden önce 

yapacağı uygulama ile ilgili bilgilere ulaşabilmekte ve uygulamayı daha anlaşılır ve rahat 

gerçekleştirmektedir. Hazırlanan sanal laboratuvar ile öğrenciler, geleneksel laboratuvar yöntemiyle 

öğrenebilecekleri ve keşfedebilecekleri kavramları, daha ucuz maliyetlerle, daha kısa zamanda 

öğrenebilmekte, deneyde elde edilecek sonuçları ile karşılaştırabilme imkânına sahip olmaktadır. Sanal 

laboratuvar araçlarının sağladığı katkılar azımsanamaz olsa da sadece sanal laboratuvar uygulamasına 

bağlı olarak eğitim verilmesinde de bazı sakıncalar vardır. Örneğin sanal laboratuvar uygulamalarında el 

becerisi kazanılamamakta, deney araçlarını kullanabilme ve tanıma yeteneğini geliştirilememektedir. Bu 
nedenle sanal laboratuvar çalışmalarının geleneksel laboratuvarını destekleyici yönlerinin kullanılması ve 

birlikte yürütülmesinin gerekliliği oldukça önemlidir. Çalışma neticesinde öğrencilerin performans 

değişimlerinin incelenmesi için laboratuvar başarı sonuçlarındaki değişimlerin belirli bir süreç içerisinde 

analizi gerçekleştirilmelidir. Bu sayede geleneksel laboratuvarlar ile birlikte yürütülecek sanal 

laboratuvarın öğrenmeye katkıları daha rahat incelenebilecektir. Ayrıca çalışma günden güne 

geliştirilmekte ve web tabanlı hale getirilmesi konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Özet 

21. yüzyılın en önemli sembollerinden dijital devrim, farklı öğrenme olanakları ile internet ve 

online iletişim araçları ile zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme ortamı yaratmıştır. E-

öğrenmede bireyin bilgisayar kullanma yeteneği hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanan 

bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilik ve e-öğrenme sürecini kendi kendine yönetmeye uyum 
sağlama olarak tanımlanan e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk farklı açılardan kritik önemdedir. 

Çalışma ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar öz yeterliliğiyle e-öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşlukları araştırılmakta; bilgisayar öz yeterliliği ile e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu çalışma bir durum tespiti olmasının yanı 

sıra bu değerli alana katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: E-öğrenme, Öz yeterlilik, Bilgisayar öz yeterliliği, E-hazırbulunuşluk  

Alan Kodu: J1 
 

TWO CONCEPTS THAT HAVE TO BE CONSIDERED IN THE 

TRANSITION OF VOCATIONAL COLLEGES TO E-LEARNING MODEL: 

STUDENT’S COMPUTER SELF EFFICACY AND E-LEARNING 

READINESS  

Abstract 

Digital revolution, one of the most remarkable symbols of the 21st century, has created a non-

spatial and time-independent learning environment through various learning mediums, the Internet and 

online communication tools. Self-efficacy in the use of computer, defined as computer literacy in e-

learning and e-learning readiness, defined as adaptation to self-management are of critical importance in 

many aspects. Through this study, whether there is a correlation between vocational college students’ 

computer self-efficacy and e-learning readiness is researched. As an assessment, this study will 

contribute to this valuable field. 

Key words: E-learning, self-efficacy, E-readiness, computer self-efficacy 

1. Giriş  

21. yüzyılın en önemli sembollerinden ikisi kuşkusuz bilgi toplumuna geçiş ve dijital devrim 

olarak kabul edilebilir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en büyük gereksinimlerinden olan internet, 

geleneksel okullara rakip farklı öğrenme olanakları yaratarak eğitimin kapsamını değiştirmiş, internet ve 

online iletişim araçları zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme ortamı yaratmıştır (Collins & 

Halverson, 2009). Bu ortamın bir sonucu olan e-öğrenme, uzaktaki öğrenen için web’in özelliklerinden ve 

kaynaklarından yararlanılarak iyi tasarlanmış, öğrenci merkezli ve etkileşimli çoklu ortama dayandırılan 

bir yaklaşımdır (Khan, 2001; akt. Çakır & Yükseltürk, 2010:508).  
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Bilginin hızlı değişmesi, yetkinliklere ilişkin talepler, işgücünün coğrafi yaygınlığı ve maliyet 

avantajı, e-öğrenme modeline yönelik talebi arttırmıştır (Borotis & Poulymenakou, 2004; Engelbrecht, 

2005).  E-öğrenme ortamının tamamlayıcısı, çoğu eğitim kurumunda neredeyse her alanda kullanılan 

bilgisayarlardır. E-öğrenme modeline geçişte dikkate alınması gereken bir diğer kavram ise e-öğrenmeye 

yönelik hazırbulunuşluktur. İlk olarak Warner ve diğerleri (1998) tarafından öne sürülen hazırbulunuşluk 

kavramı e-öğrenme sürecini kendi kendine yönetmeye uyum sağlama anlamına gelmektedir (Smith, 2003, 

2005). Bloom’a (1995) göre hazırbulunuşluk düzeyi,  öğrencinin özgeçmişi olarak da ifade edilebilir ve 

öğrencinin genel ve özel yeteneklerini, hedef davranışlarla ilgili bilgi ve becerilerinin niteliğini, ilgi, 

tutum, güdülenmişliğini içermektedir.   

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. E-öğrenme 

21. yüzyılın en önemli sembollerinden ikisi kuşkusuz bilgi toplumuna geçiş ve dijital devrim 

olarak kabul edilebilir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişi sağlaması öte taraftan da özellikle öğrenme konusunda yaşanan dijital devrim bu yüzyılı 

şekillendirmektedir. Tüm dünyada yeni teknolojiler yardımı ile farklı öğrenme yöntemleri 

geliştirilmektedir. Çocuklar ve öğrenciler için olduğu kadar yetişkinler, çalışanlar için de dijital ortamdaki 

oyun temelli öğrenmeler gün geçtikçe daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde yeni teknolojiler 

geleneksel okullara rakip farklı öğrenme olanakları ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar okul dışında da 

evlerinde, kütüphanelerde, internet kafelerde, iş yerlerinde; diledikleri her yerde, istedikleri zaman ve 

biçimde eğitim alabilmektedirler (Collins ve Halverson, 2009:1;)23.   

Bu bağlamda bilgi çağı, kendini, sürekli üretilen bilgi karşısında dinamik ve güncel tutan birey ve 

toplumları gerektirmektedir. “Öğrenen odaklı öğrenme” ister formal eğitimde ister informal ya da 
kurumsal öğrenme düzeyinde olsun gündemi son zamanlarda yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. E-

öğrenme, uzaktaki öğrenen için web’in özelliklerinden ve kaynaklarından yararlanılarak iyi tasarlanmış, 

öğrenci merkezli ve etkileşimli çoklu ortama dayandırılan bir yaklaşımdır (Khan, 2001; aktaranlar Çakır 

ve Yükseltürk, 2010:508), öte taraftan öğrenenlerin internet kullanmaları,  eş düzeylerindekilerle iş birliği 

içinde olmaları ve eğiticilerle destek için etkileşime girmeleri (Schreurs et al., 2008:497) e-öğrenmenin 

önemli karakteristiklerindendir.  

İster iş yaşamında ister okul ortamında olsun her düzeyde e-öğrenmeye ilişkin çeşitli avantajlardan 

bahsetmek mümkündür. Bilginin hızlı değişmesi, yetkinliklere ilişkin talepler, işgücünün coğrafi 

yaygınlığı ve elbette maliyetleri düşürmek için, öğrenenler açısından her an her yerde erişilebilir bir 

öğrenmeye olan talebi arttırmıştır (Borotis ve Poulymenakou, 2004:1; Engelbrecht, 2005:218). E-

öğrenme özellikle zamanı daha kısıtlı olan, daha kapalı topluluklarda yaşayan, bir yandan da çalışmakta 
ya da ailevi başka bir bağlılığı olan kişiler ile klasik sınıf eğitimlerine katılamayacak olanlar için farklı 

öğrenme fırsatları da yaratmaktadır. Tartışma ortamları, e-posta, sohbet odaları, video, doküman transferi 

gibi teknolojiler eğitsel sürece de katkı sağlamaktadır (Rhee, vd. 2007:128). Etkili bir e-öğrenme 

ortamının sağlanabilmesi için ise Liaw üç temel unsurdan bahseder: öğrenenin karakteristik özellikleri, 

öğretim yapısı ve etkileşim. E-öğrenme geliştirmek için hedef kitlenin iyi anlaşılmış olması 

gerekmektedir (Liaw, 2004; Liaw vd., 2007). 

E-öğrenmenin günümüzde sağladığı avantajlara bakacak olursak; (Çakır ve Yükseltürk, 2010:508-

509;  Iowa State University24):  

 Her zaman (24 saat boyunca) ve internet bağlantısı olan her yerde gerçekleşebilir; daha hızlı ve etkin 

öğrenme söz konusudur,  

 Öğrenen odaklı eğitim vardır ve adapte olunması kolaydır, 

 İçerik daha güncel ve daha güvenilirdir, bütün insanlara aynı içerik ulaşır, 

 Öğrenme topluluklarının (guruplarının) oluşmasına yol açar,  

 Kişiye kendi öğrenme sürecini yönetme ve planlarını geliştirme olanağını sağlar, 

 Öğrenenler, kendi ilgi ve bilgi düzeylerine uygun öğrenme malzemesini seçme olanağına sahiptir, 

 E-öğrenme farlı aktiviteler ile öğrenmeyi kolaylaştırır ve aynı zamanda farklı öğrenme stillerine de 

uyarlanabilir, 

                                                             
23 http://182.73.29.1:8080/courses/media-arts-and-sciences/mas-714j-technologies-for-creative-learning-fall-

2009/readings/MITMAS_714JF09_read03_coll.pdf 
24 http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html 

http://182.73.29.1:8080/courses/media-arts-and-sciences/mas-714j-technologies-for-creative-learning-fall-2009/readings/MITMAS_714JF09_read03_coll.pdf
http://182.73.29.1:8080/courses/media-arts-and-sciences/mas-714j-technologies-for-creative-learning-fall-2009/readings/MITMAS_714JF09_read03_coll.pdf
http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html
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 Öğrencilerin ilerleyen yaşamlarında ve çalışma hayatlarında işlerine yarayacak olan bilgisayar 

becerilerini ve Internet kullanma bilgisini arttırır, 

 İlk başta maliyeti yüksek gibi görünse de sonraki aşamalarında bu durum tersine döner.  

Yukarıdaki avantajlarına ek olarak okullar düzeyinde e-öğrenme değerlendirildiğinde karşımıza bu 

yaklaşımı pekiştiren görüşler de çıkmaktadır. Örneğin Türkiye realitesinde Gökdaş ve Kayri (2005) 

kalabalık sınıf ortamlarının Türkiye’de sürekli bir sorun olarak kabul edilebileceğini belirterek, sınıf 

ortamındaki etkileşimin kısıtlı kaldığından bahsetmektedirler. Bu doğrultuda da karşılıklı etkileşim 

düzeyindeki sınırlılıkları ortadan kaldırmak, öğretmen-öğrenci etkileşim düzeyini tüm öğrenciler için eşit 

düzeye taşımak açısından e-öğrenmenin gereklilik arz ettiğinin altını çizmektedirler. Yine yazarlara göre 

okulların kalabalık sınıf yapısından uzaklaşması, bir anlamda duvarsız okullar oluşturarak mali 
kaynakların daha çok teknolojiye yönelimini sağlamada da e-öğrenme önemli bir rol üstlenmektedir. Bu 

bahiste ise ülke genelindeki alt yapı, yatırım ve bütünsel olarak e-hazırlık önemli olgular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

2.2. Hazırbulunuşluk / e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk 

Bu araştırmaya konu olan e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk kısaca e-hazırbulunuşluk olarak 

ifade edilebilmektedir. E-hazırbulunuşluk ise genel olarak ülkelerin, hükümetlerin ve iş yaşamının 

elektronik medya araçlarını kullanmaya hazırbulunuşluğu olarak ifade edilebilir. Bu kavram temelde bir 

grup insanın kendilerini hazırlamaları ve gerekli donanıma sahip olarak online/çevrimiçi dünyada yerini 

almasını da beraberinde getirir (Dada, 2006). Hazırbulunuşluk düzeyi ise öğrenmenin önemli bir girdisi 

olarak kabul edilir ve aynı zamanda olgunlaşma ile de yakın ilişkilidir. Olgunlaşma bireyin yaşla birlikte 

artan yeterlilikleriyle ilgiliyken; öğrenme bireyin önceki öğrenmelerinin, ilgilerinin, tutumlarının, 

güdülenmişliğinin, yeteneklerinin ve sağlık durumunun uygunluğu ile ilgilidir. Bireyler ancak öğrenmeye 
hazır oldukları şeyleri öğrenebilirler (Kaya, 2011:738). Bunun yanı sıra bireyler ancak ihtiyaç hissettikleri 

şeyleri öğrenirler, öğrenmek için kendi kendilerini motive ederler. Bu bağlamda da özelikle formal 

eğitimde öğrencilerin ya da öğrenenlerin ilgi duydukları ama aynı zamanda da seviyelerine uygun bilgi 

edinmeleri mümkündür. Tüm bunlar da hazırbulunuşluk düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. 

Yukarıda da değinildiği üzere olgunlaşma, bireye yaşla birlikte artan yeterlilikler sağladığı gibi, 

öğrenme fırsatları verdiği takdirde bireyin yeni ve daha karmaşık davranışları kazanması için gerekli olan 

hazırbulunuşluğu da beraberinde getirir. Ancak hazırbulunuşluk, bireyin sadece olgunlaşma düzeyini 

değil, aynı zamanda, bireyin önceki öğrenmelerini, ilgilerini, tutumlarını, güdülenmişlik düzeyini, 

yeteneklerini, genel sağlık durumunu da kapsar (Gibson ve Vinegradoff, 1986; akt: Senemoğlu, 2012). Bu 

noktada da Bloom’un “hazırbulunuşluk öğrencinin özgeçmişi” gibidir ifadesi de kabul görmektedir. 

Başarılı bir eğitim-öğretim ortamı, hazırbulunuşluk durumuna göre tam öğrenme modelinin sınıflarda 
uygulanması ile mümkündür. Diğer bir ifade ile tam öğrenmenin ön şartlarından birisi öğrencilerin 

hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesidir (Ünal ve Özdemir, 2008:14). 

Bu aşamada hazırbulunuşluk düzeyinin belirlenmesi yani başka bir ifade ile ölçülmesi kritik bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı yazarların teknoloji hazırbulunuşluğu (Parasuraman, 2000) 

bazılarının ise doğrudan e-öğrenme için hazırbulunuşluk (Warne vd., 1998; Smith vd., 2003; Watkins vd., 

2004;  Schreurs vd., 2008) olarak ifade ettikleri bu kavramların işlerliği ölçülmeleri ile doğru orantılıdır.  

Harvard Universitesi Uluslararası Gelişim Merkezi tarafından hazırlanan “Readiness for the 

Networked World – A Guide for Developing Countries” isimli çalışmada bilgi teknolojileri konusunda 

yeterince eğitilmemiş toplumların ne yazık ki birbirine ağlarla bağlanmış dünyaya tam olarak entegre 

olamayacağından bahsedilmektedir. Bu hazırbulunuşluğu sağlayacak en güçlü katalizörün de eğitimde 

bilgi teknolojilerinin kullanımı olduğunun altı çizilmektedir. Öğrencilerin sınıf ortamında bilgi ve iletişim 

teknolojilerine erişebilmeleri hazırbulunuşluk düzeyinin de güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağı 
belirtilmektedir25. Bu bağlamda da ulusal düzeyde e-hazırbulunuşluk için okullardaki düzeyin önemli 

olduğu, kalkınma hedefi içinde bu kavramında yatırım konusu edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Son yıllarda gerçekleştirilen pek çok çalışmada özellikle e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğun 

örgütün ve öğrenenlerin e-olgunluklarını temsil ettikleri söylenmektedir (Gandellini, 2011:s.4). Bu 

doğrultuda altyapının uygunluğu, açık anlaşılır öğrenme hedefleri, eğitici rehberliği ve konusuna vakıf 

liderlik önem arz etmektedir. Gandellini (2011) özellikle hazırbulunuşluğun sadece öğrenenler açısından 

değil ama aynı zamanda eğiticiler ve örgüt açısından da gerekli olduğunun altını çizmektedir. Bununla 

                                                             
25 http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide//guide.pdf 

http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/guide.pdf
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birlikte teknolojinin hızlı değişimi ve diğer değişkenler sebebiyle öğrenenlerin hazırbulunuşluk düzeyleri 

kolaylıkla ölçülememektedir (Watkins, vd., 2004:68)  

2.3. Öz yeterlilik 

Özyeterlilik kavramı Bandura (1978, 1986, 1989), Schunk (1984, 1989) ve Gist’in (1987, 1989) 

çalışmaları ile literatürde yerini almıştır. Bandura öz-yeterlik kavramını “bireyin, belli bir performansı 

göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine 

ilişkin yargısı” olarak tanımlamaktadır (Bandura, 1986:391 Zimmerman, 1995:202-231).  Öz yeterlilik 

kavramı ilerleyen yıllarda bilgisayar öz yeterliliği de dahil olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaya 

başlanmıştır (O’Leary, 1985; Hill vd., 1987; Compeau & Higgins, 1995; Karsten & Roth, 1998; Lev, 
1997; Kear, 2000). Compeau and Higgins (1995:192) bilgisayar öz yeterlilik kavramını “bireyin bir 

bilgisayarı kullanma yeteneği hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak tanımlamışlardır. 

Ertmer ve diğerlerine göre (1994) başarılı bilgisayar deneyimleri öğrencileri, teknoloji 

hakimiyetindeki topluma daha etkin bir şekilde katılmaları için hazırlayacaktır. Bilgisayar teknolojisine 

yönelik tutumlar bilgisayar öz yeterliliği ile yakından ilişkili olmakla birlikte (Delcourt & Kenzie, 1993), 

bireylerin bilgisayar kullanım sıklığını ve başarısını anlamada etkili bir faktördür (Bandura, 1986, 

Compeau & Higgins 1995).  

Kendilerini bilgisayar kullanıcısı olarak ehil görmeyen bireylerin bilgisayar kullanmaya istekli 

olmamaları olasıdır (Kinzie & Delcourt, 1991; Oliver & Shapiro, 1993). Bu noktada E-öğrenme 

kapsamında bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilik, öğrencilerin etkin ve verimli bir eğitim almaları 

noktasında oldukça önemlidir.  

Çalışma kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye geçişinde bilgisayar öz 

yeterlilikleri ile e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları araştırılmakta; bilgisayar öz yeterliliği ile e-

öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Araştırmanın 

hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

 

H1: Bilgisayar özyeterliliği ile e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk arasında pozitif ilişki 

vardır. 

H2: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar özyeterliliği vardır. 

H3: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğu vardır.  

3. Yöntem 

3.1.  Araştırmanın evreni ve örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve çeşitli programlar kapsamında eğitim 
veren Vakıf Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul’da faaliyet 

gösteren 2 Vakıf Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli programlarında eğitim gören birinci sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma belirli birinci sınıf dersleri itibariyle e-öğrenme sistemine henüz 

geçmiş olan ve çeşitli programlarda eğitim gören 315 birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Anket 

formları öğrenciler ile yüz yüze görüşerek doldurulmuştur.  

3.2. Verilerin toplanması ve kullanılan ölçekler 

Yapılan çalışmada performans ile ilgili olarak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye 

karşı hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla Watkins ve diğerleri (2004) ve bilgisayar 

özyeterliliği’nin ölçümü için Murphy ve diğerleri (1989) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. 

Bilgisayar Özyeterliliği ölçeğinde yer alan “Bilgisayar kullanarak basit programlar yazabilirim “ ifadesi 

çalışmanın konusuna uygun olmaması sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır. Anketin ikinci bölümünde 
öğrencilerin cinsiyet, yaş, gelir, bilgisayar sahipliği, internet sahipliği ve öğrenim gördükleri program 

bilgilerini edinmeye yönelik sorular sorulmuştur. Çalışmada tüm değişkenleri ölçmek üzere 5’li Likert 

ölçeği kullanılmış olup, ölçeklerin güvenilirliği, doğrulayıcı faktör analizi ve değişkenler arasındaki 

ilişkilerin ölçülmesinde SPSS 17.0 yazılımı kullanılmıştır. 
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3.3. Bulgular 

Araştırma çerçevesinde toplanan verilere ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de olduğu gibidir: 

Tablo 1: Demografik özellikler 
 
 

  Kişi sayısı % 

CİNSİYET 

Kadın 215 68,3 

Erkek 100 31,7 

Total 315 100,0 

YAŞ 

18-24 yaş 290 92,1 

25-34 yaş 22 7,0 

35-44 yaş 2 ,6 

45-54 yaş 1 ,3 

Total 315 100,0 

 

 

 

GELİR 

1.000 TL ve altı 49 15,6 

1.000-2.000 TL arası 114 36,2 

2.001-3.000 TL arası 75 23,8 

3.001-4.000 TL arası 27 8,6 

4.001-5.000 TL arası 18 5,7 

5.000 TL ve üzeri 32 10,2 

Total 315 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

DIS TICARET 23 7,3 

BANKACILIK VE SIGORTACILIK 37 11,7 

ISLETME YONETIMI 5 1,6 

HALKLA ILISKILER VE TANITIM 12 3,8 

CORAP VE MODA TASARIMI 10 3,2 

TIBBI DOKUMANTASYON VE SEKRETERLIK 37 11,7 

LOJISTIK 27 8,6 

MODA TASARIMI 10 3,2 

RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIGI 11 3,5 

GRAFIK TASARIM 9 2,9 

COCUK GELISIMI 63 20,0 

TURIZM REHBERLIGI 3 1,0 

SAGLIK KURUMLARI ISLETMECILIGI 6 1,9 

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI 23 7,3 

BILGISAYAR PROGRAMCILIGI 13 4,1 

BASIM VE YAYIN 6 1,9 

ASCILIK 20 6,3 

Total 315 100,0 

Çalışmamızın ana hattını oluşturan internet kullanımına ilişkin “internet sahipliği” ve “bilgisayar 

sahipliği” dağılımları Tablo 2’de yer aldığı gibidir: 
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach’s α değeri ile SPSS 17 yazılımı 

kullanılarak ölçülmüş olup, Tablo 3’te araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamının güvenilirlik şartlarını 

sağladığı görülmektedir.  

 

 

 

 

Araştırma modelinde kullanılan anketin bütün olarak Cronbach’s α değeri ise 0.963 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizinden sonra elde edilen veriye “Doğrulayıcı Faktör 

Analizi” uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için SPSS 17 yazılımı kullanılmış olup, yapılan faktör 

analizi sonucu ölçekte bulunan ifadelerin faktör açıklayıcılığı, güvenilirlik katsayıları, faktör ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4: E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk faktör analizi sonuçları 

Faktörün Adı Faktörün 

Açıklayıcılığı (%) 
Güvenilirlik Ortalama Std. Sapma 

BAŞARIDAKİ ÖNEMİ 17,417 0,858 
4,2745 ,83446 

INTERNETTE GÖRÜŞME 14,910 0,846 
3,9952 1,02864 

TEKNOLOJİYE ERİŞİM 12,539 0,856 
4,0159 1,13808 

MOTIVASYON 

 
11,152 0,678 

2,9317 ,93993 

ON-LINE BECERİLER VE 

İLİŞKİLER 
9,201 0,632 

3,1704 ,91514 

Toplam 
65,219  

  

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 
0,846 

  

Bartlett Küresellik Testi     Ki Kare 
2511,912 

  

sd 
171 

  

p değeri 
,000 

  

Tablo 2: Internet ve bilgisayar sahipliği  

  
Kişi % 

INTERNET SAHİPLİĞİ Hayır 24 7,6 

Evet 291 92,4 

Total 315 100,0 

 

BİLGİSAYAR SAHİPLİĞİ 

Hayır 19 6,1 

Evet 296 94,0 

Total 315 100,0 

Tablo 3:  Ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach’s α değeri 

 

 

HAZIRBULUNUŞLUK  

GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

Cronbach's 

Alpha 

N of  

Items 

,898 27 

ÖZYETERLİLİK  

GÜVENİRLİK ANALİZİ 
,976 31 
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Tablo 5: Bilgisayar özyeterlilik faktör analizi sonuçları 

Faktörün Adı Faktörün 

Açıklayıcılığı 

(%) 

Güvenilirlik Ortalama Std. Sapma 

İLERİ DÜZEY 36,623 0,962 3,2437 1,09679 

BAŞLANGIÇ DÜZEYİ 32,897 0,955 3,9944 ,97786 

Toplam 69,519    

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,952   

Bartlett Küresellik Testi     Ki Kare 8484,077   

sd 300   

p değeri ,000   

    

Yapılan faktör analizi soncunda e-öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin KMO (Örnekleme 
Yeterliliği İstatistiği) test değeri 0,846 ve bilgisayar özyeterliliği  ölçeğinin KMO değeri 0.952 olarak 

bulunmuştur. KMO test değerinin kabul edilebilir en alt sınırının 0.50 olduğu bilindiğinden 0,80’den 

yukarıda çıkması örneklemin faktör analizi yapmak için yeterlilik açısından oldukça iyi olduğunu 

göstermektedir (Durmuş ve diğerleri, 2011).  Bartlett Küresellik Testi ise değişkenler arasında yeterli 

oranda ilişki olup olmadığının göstergesi olup, her iki ölçeğinde p değeri 0,000 olarak bulunduğundan 

ölçeklerin faktör analizine elverişli olduğu söylenebilir. Ölçekte yer alan ifadelerin kavramsal yapıyla 

ilgili olup olmadığına karar vermek için ağırlığı 0,50’nin üzerinde olan faktör yükleri dikkate alınmış ve 

birden fazla faktöre 0,10’un altında kalan katsayılarla yüklenen ifadeler elimine edilmiştir (Şencan, 2005). 

Bu kapsamda e-öğrenme hazırbulunuşluk anketinden 8 ifade, bilgisayar özyeterliliği anketinden 6 ifade 

ölçekten çıkarılmıştır.   

Elde edilen sonuçlara göre e-öğrenme hazırbulunuşluk kapsamında, başarıdaki önemi, internette 

görüşme, teknolojiye erişim, motivasyon, online ilişkiler ve beceriler olmak üzere beş farklı faktör ortaya 
çıkmıştır. Beş faktörlü model toplam varyansın %65,219’unu açıklamaktadır. Bilgisayar özyeterliliği ise 

başlangıç düzeyi ve ileri düzey olmak üzere 2 faktörden meydana gelmekte ve model toplam varyansın 

%69,519’unu açıklamaktadır. Toplam açıklanan varyans oranı, ölçeğin faktör yapısının gücünü 

göstermekte olup bu oranının 0,50 ve yukarısında bir değer olması geçerlilik için uygun bir oran olarak 

kabul edildiğinden (Kurtuluş ve Okumuş, 2006) elde edilen oranların uygun olduğu söylenebilir. 

Boyutlara yönelik elde edilen güvenilirlik katsayılarına bakıldığında sadece motivasyon ve online ilişkiler 

ve beceriler faktörlerinin kabul edilen 0,70 sınırının (Şencan, 2005; Kaplan ve Saccuzzo, 1982; Nunnally, 

1978) biraz altında olduğu görülmektedir.  

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğu ve bilgisayar 

özyeterliliklerinin ortalama değerlerinin durum tespiti bakımında yorumlanması önem arz etmekte olup, 

bu değerler Tablo 6’da verilmektedir. 

 

Tablo 6: Bilgisayar özyeterlilik ve hazırbulunuşluk tanımsal değerler 

 
N Min. Max. Ortalama Std. Sapma 

BİLGİSAYAR_OZYETERLILIK 315 1,00 5,00 3,6041 ,96987 

Valid N (listwise) 315     

HAZIRBULUNUSLUK 315 1,00 5,00 3,7189 ,65252 

Valid N (listwise) 315     

Tablo 6 yorumlandığında öğrencilerin bilgisayar özyeterlilikleri ortalaması 3,6041 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oran öğrencilerin bilgisayar kullanımı becerileri düzeyinde kendilerini yeterli olarak 
konumlandırma noktasında kararsız kaldıklarının bir göstergesidir. Katılımcı öğrencilerin e-öğrenmeye 

yönelik hazır bulunuşluklarının ortalamasının ise 3,7189 olduğu görülmektedir. Akaslan ve Law’ın 
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(2011) geliştirdikleri model baz alındığında bu değerin “hazır fakat bazı iyileştirmelerin yapılması lazım” 

aralığına düştüğü saptanmıştır. 

E-öğrenme hazırbulunuşluk ile bilgisayar özyeterliliği arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek 

üzere uygulanan korelasyon analizi sonucu ise Tablo 7’de görülmektedir. 

 

Tablo 7: Korelasyon analizi sonucu 

Korelasyon 

  
HAZIRBULUNUSLUK BİLGİSAYAR_OZYETERLILIK 

HAZIRBULUNUSLUK Pearson Correlation 1 ,421** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

BİLGİSAYAR_OZYETERLILIK Pearson Correlation ,421** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hesaplanan korelasyon katsayısı 0.421 olup, 0-0.49 aralığında yer aldığından iki değişken arasında 

pozitif yönde zayıf derecede bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu durumda araştırmanın H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Çalışma kapsamında katılımcıların demografik özelliklerine göre e-öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluk ve bilgisayar özyeterlilikleri bağlamında farklılıkları bağımsız gruplar arası t-testi ve tek 

yönlü ANOVA testleri kullanılarak incelenmiş, gruplar bağlamında herhangi bir farklılığa 
rastlanmamıştır. 

4. Sonuç 

E-öğrenme teknolojik gelişmelerin de etkisiyle uygulamada yerini almaya başlayan güncel bir 

kavram olup Türkiye’de de çok sayıda eğitim kurumu eğitim programlarını yeniden organize etmekte ve 
e-eğitim vermek üzere projeler üretmektedirler. Bu noktada Özellikle ülke ekonomisinde yetişmiş ara 

eleman statüsünde işgücüne sağlayacağı değerli katkının yanı sıra ülkenin üretim ve hizmet sektörlerinde 

beklenen atılımı yapabilmesi açısından da hem bilgisayar öz yeterliliğinin hem de kısaca e-

hazırbulunuşluk diye adlandırdığımız e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyi hatırı sayılır bir 

öneme sahiptir. 

Çalışma kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluklarını yorumlamak için (e-hazırbulunuşluk) Akaslan ve Law’ın (2011) geliştirdikleri 

model baz alınmış ve bu model doğrultusunda bu değerin “hazır fakat bazı iyileştirmelerin yapılması 

lazım” aralığına düştüğü saptanmıştır. Bu noktada bütüncül yorum yapabilmek adına e-öğrenmeye 

yönelik hazırbulunuşluğun boyutlarına değinmek faydalı olacaktır.  Diğer boyutlarla kıyaslandığında 

“Motivasyon” boyutunun daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

“Başarıdaki önemi” boyutu ise tüm boyutlar içinde en fazla ortalamaya sahip olandır. Bu değerlerden de 
izlenebileceği gibi çalışmaya katılan öğrencilerin başarılı bir on-line öğrenme süreci geçirebilmeleri için 

sürekli katılımın, teknik donanım desteğinin, gerekli hallerde kendilerine rehberlik edecek bir kişinin 

varlığının itici güç olduğunu düşündükleri söylenebilir. En düşük ortalamaya sahip motivasyon 

boyutunda ise yine katılımcı öğrencilerin özellikle dikkatlerini dağıtıcı unsurlar olduğunda derse ilişkin 

motivasyonlarının ve öğrenme sürecine ilişkin adaptasyonlarının düştüğünü göstermektedir. Bu 

saptamalardan hareketle özellikle belirtilmesi gereken husus gençlere yönelik uzaktan öğrenme/on-line 

öğrenme/mobil öğrenme vs. gibi e-öğrenme seçeneklerinde belirli bir yetkinliğin kazandırılması ve farklı 

yaş gruplarında gerekli farkındalığın oluşabilmesi için kurumların rehberlik hizmetini ciddiyetle ele 

almaları ve bunun da yetişkin öğrenmesinin önemli bir süreci olduğunun bilincinde olmaları önem arz 

etmektedir.  

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar kullanımı konusunda kendi becerilerine yönelik 
algılarını yansıtan bilgisayar özyeterliliği ölçeğinin ortalama değeri ise öğrencilerin kendilerini yeterli 

olarak konumlandırma noktasında kararsız kaldıklarının bir göstergesidir. Bu kararsızlıkta, öğrencilerin 
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bir taraftan sosyal medya araçlarını yaygın olarak kullanabilmesi ancak diğer taraftan bilgisayar kullanımı 

konusunda mesleki başarılarını doğrudan olumlu etkileyecek bir yetkinlik düzeyinde olmadıklarına ilişkin 

bir farkındalığa sahip oldukları araştırma kapsamında tahlil edilmektedir. Bu uygulamalara yatkınlığı olan 

gençlerin özellikle sanal sınıf uygulaması, senkron ders takibi gibi uygulamalarla zaman ve mekandan 

bağımsız aktif katılımlı derslere iştirak ederek zamanlarını daha verimli kullanabilecekleri ve mesleki 

eğitimini aldıkları alanlarda mesai saatleri içinde bilfiil çalışarak mesleki yetkinlikler babında da gerekli 

donanımı edinebilmeleri mümkün olabilecektir.  

Kaynakça 

Akaslan, D., & Law, E.L. (2010). Measuring teachers’ readiness for e-learning in higher education 

institutions associated with the subject of electricity in Turkey. Proceedings of the IEEE Global 

Engineering Education Conference  – Learning Environments and Ecosystems in Engineering 

Education, Amman, Jordan. 

Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 33, 344–358. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental 

Psychology, 25, 729–735. 

Bloom, B. (1995).  İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim 

Basımevi.   

Borotis, S. Ap. & Poulymenakou, A. (2004). E-Learning readiness components: key issues to consider 

before adopting e-Learning interventions. World Conference on E-Learning in Corporate 2004, 

Washington, DC.  

Çakır, R., & Yükseltürk, E. (2010). Bilgi toplumu olma yolunda öğrenen organizasyonlar, bilgi yönetimi 

ve e-öğrenme üzerine teorik bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 501-512. 

Collins, A., & Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The digital 

revolution and schooling in America. New York: Teachers College Press. 

Compeau, D.R., & Higgins, C.A. (1995). Computer Self-Efficacy: development of a measure and initial 

test. MIS Quarterly, 192, 189-211. 

Delcourt, M.A.B., & Kinzie, M.B. (1993). Computer technologies in teacher education: The measurement 

of attitudes and self-efficacy. Journal of Research and Development in Education, 27(1), 35-41. 

Durmuş, B., Yurtkuru, E.S. & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Istanbul: Beta 

Yayıncılık. 

Engelbrecht, E. (2005). Adapting to changing expectations: post-graduate students’experience of an e-

learning tax program. Computers & Education,  45, 217–229. 

Ertmer, P. A., Evenbeck , E., Cennamo, K. S. & Lehman, J. D. (1994). Enhancing Self-Efficacy for 

computer technologies through the use of positive classroom experiences, Educational Technology 

Res. and Development,  42(3), 45-62. 

Gist, M. (1987). Self-efficacy: implications for organizational behavior and human resource management. 

Academy of Management Review, 2, 472–486. 

Gist, M. (1989). The influence of training method on self-efficacy and idea generation among managers. 

Personnel Psychology, 42, 787–805. 

Göktaş, İ., & Kayri, M. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2). 

Hill, T., Smith, N. D., & Mann, M. F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to 

use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 307-

313.  



518 
 

Kaplan, R. & Saccuzzo, D. (1982).  Psychological testing: principles, applications, and issues. Monterey, 

CA: Brooks/Cole. 

Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to 
performance in introductory computer literacy courses. Journal of Research on Technology 

Education, 31(1), 14-24.  

Kaya, M.F. (2011). Öğrencilerin coğrafya dersinde hazırbulunuşluluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine 

göre değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic. 6(4), 737-754. 

Kear, M. (2000). Concept Analysis of Self-efficacy. Graduate Research in Nursing, Retrieved January 

05, 2014, from http://graduateresearch.com/Kear.htm 

Kinzie, M.B., & Delcourt, M.A.B. (1991). Computer technologies in teacher education: The 

measurement of attitudes and self-efficacy. American Education Research Association, Chicago. 

Kurtuluş, K., & Okumuş, A. (2006). Fiyat algılamasının boyutları arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik 

modeli ile incelenmesi. Yönetim Dergisi, 17(53), 1-17. 

Lev, E.L. (1997). Bandura’s theory of self-efficacy: applications to oncology. Scholarly Inquiry for 

Nursing Practice, 11, 21-42. 

Murphy, C.A., Coover, D., & Owen, S.V. (1989). Development and validation of the computer self-

efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 893-899. 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 

O'Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. Behaviour Research and Therapy, 23, 437-451. 

Oliver, T.A., & Shapiro, F. (1993). Self-efficacy and computers. Journal of Computer Based Instruction, 
20(3), 81-85. 

Schunk, D.H. (1984). Self-efficacy perspective on achievement behavior. Educational Psychologist, 19, 

48–58. 

Schunk, D.H. (1989). Self-efficacy, Cognitive skill learning, in: C. Ames, R. Aims (Ed.), Research on 

Motivation in Education, San Diego: Academic Press. 

Smith, P. J., Murphy, K.L., & Mahoney, S. E. (2003). Identifying factors underlying readiness for online 

learning: An exploratory study. Distance Education, 24, 57-68.  

Smith, P. J. (2005). Learning preferences and readiness for online learning. Educational Psychology, 

25(1): 3-12.  

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Watkins, R., Leigh, D., & Triner, D. (2004). Assessing readiness for e-learning. Performance 

Improvement Quarterly, 17(4), 66-79. 

Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social-cognitive 

perspective. Educational Psychologist, 30(4), 217-221. 

 

 

 

 

 


