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ÖNSÖZ 

 
Kıymetli Okuyucular, 

Sosyal ve Eğitim Bilimleri disiplinleri son yıllarda, kalıplaşmış temel ko-

nuların dışında, aslında insan yaşamını kolaylaştıran, destekleyen güncel mese-

leler neydi sorusuna cevap aramaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşarak 

hızlı iletişimin temel ihtiyaçlardan birisi haline gelmesiyle birlikte sadece yaşam 

pratiklerinde değil, eğitim ve sosyal bilimler disiplinlerinde de araştırma konu-

ları aktüel hale gelmiştir. Böylece dijital pazarlamadan sosyal medya kullanı-

mına, eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirme ölçütlerinin değişiminden 

sanal evrene kadar her türlü çalışma alanı, insanları daha doğru ve bilimsel ola-

rak desteklemek adına literatürdeki yerini almıştır. Gelişen teknolojik imkan-

larla birlikte ekolojik yaşam, sağlıklı doğal alanlar gibi konularda artan farkın-

dalık ile birlikte toplumların, dijital dünyanın sunduğu pratik yaşamın tadını çı-

kartırken, aynı zamanda söz konusu platformdan sağlıklı bir şekilde istifade 

edebilmesine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal ve eğitim bilim-

leri alanlarında yeni yaklaşımlar ve buna ilişkin araştırmalar, bu kitabın çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. Elbette literatürdeki klasik konular da göz ardı edil-

meyerek, çalışmamızda yerini almıştır. Böylece adı geçen disiplinlerin gelenek-

sel ve arkaik konu içeriğinden bir nebze uzaklaşılarak, güncel araştırma alanla-

rına dair çalışmalar siz bilim dostlarının hizmetine sunulmaya çalışılmıştır.   

Keyifle okunması dileklerimizle… 

 

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR & Dr. Öğretim Üyesi Huriye EMEN 
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ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN VE RİSK ALGISI: 

KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM    
 

Öğr. Gör. Abdulkadir UYRUN1 

 

ÖZ 

Güven online alışverişlerde bir firmanın elektronik ortamdaki ticari faali-

yetleri ve özellikle web sitesi ile ilgili olarak tüketicilerin firmaya olan inancını 

ifade eder. Elektronik ticarette birbirini tanımayan alıcı ve satıcıların internet 

sitesi aracılığıyla bir araya geldiği düşünüldüğünde, güven duygusu geleneksel 

ticaretten daha önemli hale gelmektedir. Tüketicilerin olumlu güven duygusu 

satın alma niyeti, tekrar satın alma ve tavsiye etme niyetlerini etkilemektedir. 

Güven duygusu aynı zamanda risk algısını da etkilemekte ve artan güven risk 

algısının azalmasına tüketicilerin daha konforlu bir ortamda karar vermelerine 

olanak sağlar. Algılanan risk tüketicilerin satın alma işlemlerinde belirsizlik ve 

satın alma kararının olası olumsuz sonuçlarına ilişkin endişeleri olarak açıklan-

maktadır. Algılanan risk tüketici davranışları üzerindeki benzer etkileri nede-

niyle çoğu zaman güven ile birlikte değerlendirilmektedir. Temelde birbirinden 

farklı iki kavram olarak açıklanan risk algısı ve güvenin birlikte ele alınmasının 

nedeni birinin varlığının diğerinin ortadan kalkma nedeni olması şeklinde açık-

lanabilir. Bu çalışmada algılan risk ve güven kavramlarının öncülleri ve sonuç-

ları açısından irdeleyerek kavramsal bir çerçeve belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda literatürde yer alan kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada ilk 

olarak elektronik ticaret ortamıyla ilgili genel bilgiler verilmiş ardından güven 

ve algılan risk kavramlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan Risk, Güven, Tüketici Davranışı, Elektronik 

Ticaret  

 
Trust And Risk Perception in Electronic Commerce: A Conceptual Approach 

 

 

                                                           
1 Siirt Üniversitesi Kurtalan MYO, auyrun@gmail.com 
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ABSTRACT 

Trust, refers to consumers belief in online shopping, which is related to a 

company's electronic commercial activities and especially its website. When 

considering in electronic commerce that buyers and sellers who do not know 

each other come together through the website, feeling of trust becomes more 

important than traditional trade. Consumers' positive sense of trust influence 

intentions to purchase, use, repurchase, and recommend. The sense of trust also 

affects the perception of risk, and increased trust allows the perception of risk 

to decrease and consumers to make decisions in a more comfortable environ-

ment. Perceived risk is explained as consumers' uncertainty about the purchase 

and their concerns about the possible negative consequences of the purchasing 

decision. Perceived risk is often combined with trust because of its similar ef-

fects on consumer behavior. The reason why risk perception and trust, which 

are explained as two fundamentally different concepts, are handled together 

can be explained as the existence of one is the reason for the disappearance of 

the other. In this study, it is aimed to determine a conceptual framework by 

examining the concepts of perceived risk and trust in terms of their antecedents 

and consequences. For this, the sources in the literature were used. In the study, 

firstly, general information about the electronic commerce environment was gi-

ven, then explanations were made about the concepts of trust and perceived 

risk. 

Keywords: Perceived Risk, Trust, Consumer Behavior, Electronic 

Commerce 

 

1. GİRİŞ 

Tüketici güveni, tüketicilerin ürün, kişi, şirket, nitelikler ve faydalar hak-

kındaki tüm bilgilerinin sonucudur. Tüketicinin edindiği bilgi karşı taraf hak-

kında olumlu ya da olumsuz bir inanca neden olur. Bu surum güven inancının 

temel kaynağının bilgi olduğunu göstermektedir. Tüketiciler bilgi kaynağına ve 

verilen bilgilerin doğruluğuna göre tutum sergilerler. Ayrıca e- ticarette tüketi-

cilerin kişisel bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmaları işletmelere olan güveni 

arttırarak elektronik ticaret işlemlerini daha cazip hale getirmektedir. Tüketici-

lerin e-ticaret alışverişlerinde güven, satın alma niyetini olumlu bir şekilde et-

kilemekte hatta gerçekleşen işlemlerin birçoğunun güvenin bir sonucu oldu-

ğunu ortaya koymaktadır.  

Algılanan risk, alınan kararların sonuçlarının belirsizliğinin ve başarısız 

seçimlerin sonuçlarının öneminin bir fonksiyonudur. Tüketicinin algıladığı risk, 
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alınan kararların olumsuz sonuçlanma olasılığıyla ilgili olup tüketiciler tarafın-

dan algılanma düzeyi önemlidir. Tüketici açısından algılanan risk subjektiftir ve 

kişilik özellikleri, demografik özellikler ve deneyime bağlı olarak algılanmakta-

dır.  Bu nedenle her tüketicinin satın alma işlemine yönelik risk algısı farklılık 

göstermektedir. Tüketicilerin belirsizlik ve olumsuz sonuçlara ilişkin algıları 

olarak tanımlanan risk algısı, e-ticarette bir ürün veya hizmetin satın alınması 

için önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.  

Tüketici satın alma davranışında en ideal işlem düşük risk ve yüksek gü-

ven algısı çerçevesinde gerçekleşir. Buradan algılanan risklerin azalması veya 

güven duygusunun yüksek olmasının satın alma niyetini olumlu etkilediği aksi 

halde tüketicilerin satın alma işleminden kaçınacakları anlaşılmaktadır. Güven 

ve risk algısı birbiriyle ilişkili iki kavram olup birinde gerçekleşen pozitif deği-

şim diğer kavramı negatif yönde etkilemektedir. Yani güven duygusunun art-

ması algılan riski azaltırken, risk algısının yüksek olduğu ortamlarda güven duy-

gusunun azaldığı ifade edilebilir. Elektronik ticaretin artan kullanımı tüketici-

lerde mahremiyet ve güvenlik endişelerini artırmaktadır. Bu nedenle güven 

duygusu ve risk algısı online tüketici davranışlarının şekillenmesi açısından ol-

dukça önemlidir.  

 

1. ELEKTRONİK TİCARET 

Elektronik ticaret milyar dolarları bulan yıllık satışlarıyla günümüz tica-

retinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 

yaşanan gelişmelerle birlikte internet kullanımının yaygınlaşması ve hem firma-

lar hem de tüketiciler için sağladığı avantajlar elektronik ticaret hacminin bü-

yümesinde etkili olmuştur (Arcand vd., 2007). Elektronik Ticaret veya yaygın 

olarak bilinen adıyla e-ticaret, bilgisayar ağları ve ayrıca internet üzerinden 

ürün, hizmet, bilgi alma, satma, aktarma veya değiş tokuş etme sürecidir (Cor-

diaz ve Prahasto, 2013:42) 

İnternet tabanlı kurulan “online mağaza”, “e-mağaza” veya “web mağaza” 

olarak farklı şekillerde adlandırılan elektronik ticaret mağazaları firmalara ye-

rel, ulusal ve uluslararası pazarlarda satış noktaları oluşturma imkânı sağla-

maktadır. Böylece birçok farklı tüketiciye kolayca ulaşarak satış gerçekleştirme 

fırsatı elde eden firmalar bunun yanında, düşük maliyetli işlem, sürekli yenilik 

ve müşteri geri bildirimi gibi olanaklara da sahip olmaktadır (Eroğlu vd., 2001).  

Elektronik ticaretin firmalara sağladığı avantajların yanında geleneksel mağa-

zalardan farklı olarak online mağazalarda satış elemanının bulunmaması, tüke-

ticinin mal veya hizmete fiziksel olarak temas edememesi, ödeme noktasında 
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sanal yöntemlerin kullanılması ve tüketicinin satıcı olarak web sitesiyle etkile-

şimde olması gibi faktörler firmalar açısından ortaya çıkan olumsuzluklar ola-

rak sıralanabilir (Casalo´ ve diğerleri, 2007).  

Elektronik ticaret, tüketiciler açısından ele alındığında mağazaya gitmek 

için fiziksel çaba harcamasına gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde işlem 

yapabilmek birçok alternatifi karşılaştırabilmek gibi olanaklara sahiptir. Fakat 

online mağazada ürünlere temas etme ve deneme olanağının olmaması, kişisel 

bilgilerin paylaşılması ve yüz yüze iletişim kurulamaması elektronik ticaretin 

olumsuz yanları arasında gösterilebilir. Tüketiciler için elektronik ticaretin 

avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de gösterilmiştir (Çil, 2021: 29-32).  

 

Tablo 1. Elektronik Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajlar Dezavantajlar 

7/24 Alışveriş  İşletme ile yüz yüze iletişim kurulama-

masıyla güven sorununun yaşanması 

Mağaza dolaşmaya gerek kalmadan ürün 

araştırmasının yapılması ve satın alın-

ması  

Ürünün denenmeden satın alınması ne-

deniyle sitede belirtilen kalite, ölçü ve 

performansta olmaması 

Geleneksel pazarlamaya göre daha uygun 

fiyatlı ürün veya hizmeti bulabilme  

Geleneksel alışveriş yöntemlerindeki 

gibi satıcı ile fiyat veya diğer koşullarda 

pazarlık şansının olmaması 

Aranılan ürüne zahmetsiz ve kolay yol-

dan ulaşılması, ürün veya yeni ürün bilgi-

lerine kolay erişim 

Alışveriş yapılan sitenin müşteri temsil-

cisinin olmaması 

Ürün kullanıcı yorumları incelenerek 

ürün hakkında bilgi sahibi olmak ve 

ürünü mağaza fiyatlarıyla kıyaslayabil-

mek 

Satın alınan ürünün eksik veya hatalı 

ürün olarak teslim edilmesi 

Ürün veya hizmete en kısa sürede sahip 

olmak 

Satın alınan ürün veya hizmetlerin iade 

veya değişim işlemlerinin zaman kaybına 

neden olması 

Kişiye göre tasarlanan ürünlerin sunul-

ması 

Sahte alışveriş sitelerinden alışveriş ya-

pabilme ihtimali 

İnternette aranılan ürünleri uygun fiyatlı, 

alternatif ödeme seçenekleriyle ve kolay 

satın alabilme imkânı 

İşletmelerin alışveriş sitelerinde kimlik 

bilgilerinin ve güvenlik sertifikasının yer 

almaması 
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Alışveriş sitesinin müşteri temsilcilerine 

kolay erişim imkânı 

Kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişiler ta-

rafından kullanılması nedeniyle maddi 

kayıp yaşanması 

Kaynak: Çil, B. (2021). İnternet Alışverişlerinde Algılanan Risk: Karaman İlinde Ku-

şaklar Üzerinde Bir Araştırma. Yükseklisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.  

 

Elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajlarından hareketle online işlem 

yapan tüketicilerin satın alma ile ilgili endişe düzeyleri geleneksel işlemlerle 

karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu söylenebilir. Çünkü fiziksel ortamda 

gerçekleşen geleneksel ticaret işlemlerinde tüketiciler mağazaya giderek ürüne 

dokunabilme, hissedebilme hatta deneyebilmektedir. Bu tüketicilerin ürünle il-

gili endişelerini azaltmakta böylece satın alma kararını daha düşük risk algısı 

altında vermelerini sağlamaktadır. Öte yandan online mağazalarda ürün veya 

hizmeti sadece web sitesinde yer alan görsel, işitsel veya yazılı bilgilere göre sa-

tın alma kararı vermektedir. Ayrıca işlemi gerçekleştirebilmek için adres, tele-

fon numarası ve hatta kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere önemli kişisel bil-

giler sağlaması gerekir. Satın alma işleminin sona ermesi için tüketiciler ürün 

veya hizmetin teslim edilmesi aşamasında da günlerce beklemek zorunda kala-

bilmektedir  (Kim vd., 2008: 546). Bu nedenle tüketicilerin online alışverişlerde 

risk algılarının geleneksel yöntemlere göre daha yüksek düzeyde olup söz ko-

nusu risk algısı satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir.  

2. ALGILANAN RİSK 

Risk, klasik karar alma teorilerinde olası sonuçların dağılımı, gerçekleşme 

olasılıkları ve öznel değerlerinin yansıması olarak ifade edilir. Buna göre risk 

paranın elde edilen değerle doğrusal olmayan ilişkisi veya alternatiflere kıyasla 

ortaya çıkan kazanç ve kayıp durumlarının olasılıklarıyla ölçülür (Mitchell, 

1999: 167). Pazarlama literatüründe ise riskle ilgili çalışmalar tüketicilerin al-

gıladıkları risklere odaklanmıştır. Algılanan risk ile ilgili gerçek dünyada var ol-

duğu şekliyle “nesnel risk” ve tüketici tarafından algılanan “sübjektif risk“ olmak 

üzere iki şekilde ele alınmaktadır (Glover ve Benbasat, 2011: 48). Algılanan 

riskle ilgili öncü araştırmaları bulunan Bauer (1960), tüketici davranışları açı-

sından algılanan riskin nesnel değil ancak öznel olarak değerlendirilebileceğini 

öne sürmüştür. Çünkü tüketici davranışlarında riskler, gerçekleşme olasılığını 

tahmin etmek için büyük miktarda doğru veriye sahip profesyonellerin aksine, 

sınırlı bilgiye ve yarı güvenilir bir belleğe sahip tüketiciler tarafından değerlen-
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dirilmektedir. Birçok durumda, tüketiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları ta-

mamen yeni bir satın alma ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu, riskin doğru bir 

şekilde değerlendirilmesini neredeyse imkânsız hale getirir (Mitchell, 1999: 

164).  

Son zamanlarda, sosyal bilimciler "gerçek" veya "nesnel" risk kavramının 

yerine riskin doğası gereği öznel olduğunu savunmuşlardır. Yani risk, farklı in-

sanlar için farklı şeyler ifade eden sosyal bir yapı olarak zihinlerimizden ve kül-

türlerimizden bağımsız ölçülemez (Slovic, 1987: 280). Neyin uygun ya da uy-

gunsuz, iyi ya da kötü ya da tehlikeli olup olmadığı sürekli değerlendirilmekte 

ve yeniden tanımlanmaktadır. Riskle ilgili teknik analiz, bilgili ve hesap verebilir 

risk kararları açısından hayati önem taşır, ancak sosyal bilimler bakış açısına 

göre nesnel yaklaşımda riskin bağlamı ve kültürel olarak bağımlı yapısı gözden 

kaçırılmış olur (Mitchell, 1999: 165). 

Tüketici davranışları açısından algılanan risk kavramı birçok araştırmacı 

tarafından ele alınarak tanımlanmıştır. Kim vd. (2008) göre risk, tüketicilerin 

online işlemlerden kaynaklanan potansiyel olumsuz sonuçlara ilişkin algısı ola-

rak ifade edilebilir (Kim vd., 2008: 546). Başka bir tanımda ise genellikle bir ki-

şinin herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmenin belirsiz ve olumsuz sonuçlarına 

ilişkin algısı olarak ifade edilmiştir.(Glover ve Benbasat, 2011: 48). Bu tanıma 

benzer bir şekilde Dowling ve Staelin (1994) algılanan riski tüketicinin bir ürün 

(veya hizmet) satın almanın belirsizliği ve olumsuz sonuçları hakkındaki algıları 

açısından tanımlar. Söz konusu tanım, algılanan riskin sadece sonuçla ilgili be-

lirsizlik olmadığını satın almanın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde her bir sa-

tın alma olayının hem olasılığının hem de sonucunun belirsiz olduğunu ortaya 

koymaktadır (Dowling ve Staelin, 1994: 119). İnternet teknolojilerindeki geliş-

melerle beraber tüketici alışveriş deneyimlerinin farklı bir alana yönelmesi al-

gılanan risk kavramının yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda 

elektronik ticarette risk algısı, bir kullanıcının online alışverişin güvenli olmadı-

ğına veya olumsuz sonuçları olabileceğine inanma derecesi olarak tanımlanabi-

lir (Glover ve Benbasat, 2011: 48).  

Risk algısıyla ilgili tanımlar kavramla ilgili olumsuz sonuçlar ve belirsizlik 

olmak üzere iki önemli bileşeni işaret etmektedir. Olumsuz sonuçlar, tüketicinin 

satın alma kararı neticesinde ortaya çıkan somut ve soyut zararı ifade etmekte-

dir. Belirsizlik ise herhangi bir olumsuz sonucun gerçekleşme olasılığının bilin-

memesi anlamına gelmektedir. Yani tüketicinin satın alma kararı sürecinde kar-

şılaşabileceği olumsuzluklara ilişkin gerçek olasılıkların bilinemeyeceği ancak 
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tüketicinin kendi düşünce ve deneyimlerine dayanan olasılıklara göre karar ver-

diği kabul edilmektedir (Mitchell, 1999: 166). 

2.1. Algılanan Riski Etkileyen Faktörler 

 Tüketicilerin risk algıları öznel bir değerlendirme sonucu kişiden kişiye 

değişiklik gösterebilmektedir. Algılanan risk bireyin risk durumuna ilişkin ön 

yargılı değerlendirmelerini oluşturur. Bu nedenle risk algısı büyük ölçüde bire-

yin psikolojik ve durumsal özelliklerine bağlı olarak değişir. Bu noktada risk al-

gısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi risklerin azaltılması veya kontrol altına 

alınması konusunda önem arz etmektedir. Mitchell, (1998) algılanan riski etki-

leyen üç faktörden bahsetmiştir. Bunlar; kişisel faktörler, durumsal faktörler ve 

işletmeden kaynaklanan faktörler olarak adlandırılmıştır. Kişisel faktörler, tü-

keticinin yaş, cinsiyet gibi demografik faktörleri ve psikolojik özelliklerini ifade 

etmektedir. Durumsal faktörler, kişinin bir ürüne atfettiği değer, ilgi düzeyi ve 

referans gruplarından elde ettiği bilgileri içermektedir. Son olarak işletmeden 

kaynaklanan faktörler ise ürünün markası ve özellikleri, firmanın dağıtım ağı 

gibi işletmelerin kontrolünde olan özellikleri kapsamaktadır (Mitchell, 1998: 

177-179).  

Tüketicilerin elektronik ticarette risk algılarını etkileyen faktörlere ilişkin 

ise Kim vd. (2008) dört öncül olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar (Kim vd. 

2008. 548-549);  

 Bilişe dayalı: Web sitesinin özelliklerine ilişkin tüketicilerin gözlemleri 

ve algıları ile ilişkilidir. Web sitesinin sahip olduğu bilgi kalitesi, algılanan mah-

remiyet, güvenlik, imaj, tasarım vb. özelliklere ilişkin tüketici algısı örnek olarak 

gösterilebilir. 

 Etkiye dayalı : Tüketicilerin dışsal unsurlardan gelen girdilerin etkisinde 

algıladıkları riski ifade eder.  Üçüncü kişilerin tavsiyeleri, müşteri yorumları, ku-

rumsal itibar, güvenlik sertifikaları, ağızdan ağza iletişim vb. özelliklerin etkisi 

örnek olarak gösterilebilir.  

 Deneyime dayalı : Tüketicilerin satıcıyla olan kişisel deneyimleri ve ge-

nel olarak internet alışverişine yönelik tutumlarıyla ilgilidir. Web sitesi aşina-

lığı, internet deneyimi ve internetten alışveriş deneyimi örnek olarak gösterile-

bilir.  

 Kişilik odaklı : Tüketicilerin kişilik özelliklerinden kaynaklanan mizaç 

özellikleri ve alışveriş alışkanlıkları ile ilgilidir. Tüketicilerin karar verme tarz-

ları, kişilik özelliklerine bağlı olarak güven eğilimi gibi unsurlar bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  
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İnternet kullanımı ve elektronik ticarette algılanan risk kavramını incele-

yen Liebermann ve Stashevsky (2002) risk algısını etkileyen iki temel unsurdan 

bahsetmiştir. Kişilik özellikleri ve internet kullanımına ilişkin davranışsal özel-

likleri içeren model Şekil. 1’ de gösterilmiştir. Buna göre cinsiyet, yaş, medeni 

durum ve eğitim düzeyi kişilik özelliklerini oluşturan unsurlar olarak ifade edil-

miştir. İnternet kullanıcısı olup olmamak, interneti kullanma sıklığı ve online 

alışveriş yapma durumu internet kullanımına ilişkin davranışları ortaya koy-

maktadır. Modele göre online alışverişe yönelik risk, tüketicilerin sahip olduğu 

kişilik ve internet kullanımına ilişkin özellikler çerçevesinde algılanmakta ay-

rıca kişilik özellikleri aynı zamanda internet kullanma davranışlarını etkileyen 

faktör olarak açıklanmaktadır. Buna göre farklı kişilik özelliklerine sahip tüke-

ticilerde risk algısının ve internet kullanım düzeyinin farklılaşması beklenmek-

tedir Liebermann ve Stashevsky (2002: 293). 

 

 
 

2.2. Algılanan Risk Boyutları 

Tüketicilerin algıladıkları riskleri belirlemeye yönelik literatürde birçok 

çalışma mevcuttur. Jacoby ve Kaplan (1972) tarafından yapılan çalışmada tüke-

ticilerin algıladıkları riskler “finansal risk”, “performans riski”, “fiziksel risk”, 

“psikolojik risk”, “sosyal risk” ve “genel riskler” olmak üzere altı boyut olarak 

belirlenmiştir. Ardından Kaplan vd. (1974) tüketicilerin farklı ürünlere yönelik 

risk algılarını belirlemeye yönelik yürüttükleri çalışmada “performans riski”, 
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“finansal risk”, “sosyal risk”, “psikolojik risk” ve “fiziksel risk”  boyutlarını elde 

etmişlerdir (Kaplan vd., 1974). 

Elektronik ticaretle birlikte literatürde online alışveriş ortamında algıla-

nan risk türlerinin çalışmalara konu edildiği görülmektedir. Liebermann ve 

Stashevsky (2002) internet kullanımı ve elektronik ticarette algılanan riskleri 

belirlemeye yönelik çalışmalarında risk türlerinin;  “kredi kartı bilgilerinin ça-

lınması”, “Kişisel bilgilerin ele geçirilmesi”, “Pornografi ve siber zorbalık”, “İn-

ternet reklamcılığı”, “Bilgi güvenilirliği”, “Fiziksel temas eksikliği”, “Satın alınan 

ürünleri elde edememek”, “İnternet alışverişlerinde insani yönün gözden kaçı-

rılması” ve “internet kullanım bağımlılığı” olarak sınıflandırılabileceğini belirle-

mişlerdir. Bhatnagar vd. (2000) web sitelerinden alışverişte algılanan riskleri 

“ürün riskleri” ve “finansal riskler” olarak iki grupta ele alarak incelemiştir 

(Bhatnagar vd., 2000: 99-100). Almousa (2011) ise risk türlerini “finansal risk”, 

“performans riski”, “psikolojik risk”, “sosyal risk”, “zaman riski” ve “gizlilik riski”  

olmak üzere altı kategoride sınıflandırmıştır. Online alışverişlerde algılanan ris-

kin ele alındığı başka bir çalışmada ise Hong vd. (2017) tüketicilerin “finansal 

risk”, “performans risk”, “zaman riski”, “teslimat riski”, “gizlilik riski”, “psikolo-

jik risk” ve “sosyal risk” olmak üzere yedi kategoride ele almıştır.  

Literatürde elektronik ticarette risk algısını ele alan çalışmalarda risk al-

gısının farklı kategorilerde ele alındığını görmek mümkündür. Fakat genel ola-

rak finansal risk, performans riski, gizlilik riski, sosyal risk, psikolojik risk ve 

zaman riski olmak üzere altı kategoride sınıflandırılabilmektedir.  

2.2.1. Performans Riski: Tüketicilerin satın aldıkları ürünle ilgili endişe-

lerini içeren performans riski, ürünün tercih edilmesinde etkili olan özelliklere 

sahip olmaması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları ifade eder. Tüketiciler 

elektronik ticarette web sitesi üzerinden ürün özellikleriyle ilgili bilgi edin-

mekte görsel öğelerle desteklenen bu bilgiler ışığında karar vermektedirler. Bu 

durum elektronik ticaretin olumsuz yanlarından biri olarak tüketicinin aldatıl-

ması ve vaat edilen ürün veya hizmetin elde edilememesine yol açmaktadır.  Bu 

nedenle tüketiciler internet alışverişlerinde satın aldıkları ürünün performan-

sına ilişkin belirsizlik altında karar vermek durumdadır (Hassan vd. 2006, s. 

140). 

Finansal Risk: Finansal risk, ürünle ilgili fiyat ve satın alma sürecine iliş-

kin parasal maliyet olarak tanımlanır. Bu risk, belirli malları satın almanın so-

nuçlarından ziyade, başlı başına bir satın alma aracı olarak internet ile de ilişki-

lendirilir. Çünkü tüketiciler alışveriş sonrasında uğrayacakları maddi kayıptan 
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ziyade internetten alışveriş yapmaya özgü bir durum olan kredi kartı bilgileri-

nin paylaşılması ile ilgili endişeleri de taşımaktadır (Bhatnagar vd., 2000:100). 

Tüketiciler, bir ürünü satın alırken dolandırıcılık veya fazla para ödemeden kay-

naklanan olası kayıplardan endişe duyarlar. Hatta birçok çevrimiçi tüketici için 

temel mali endişe, kredi kartı dolandırıcılığıdır. Çevrimiçi alışverişin doğası ge-

reği, tüketiciler bir miktar riskle karşılaşırlar bu noktada güven, satın alma ka-

rarında çok önemli bir faktör haline gelir (Almousa, 2011:25). Tüketicilerin on-

line alışveriş sürecinde teslimat ve verdikleri paranın karşılığını alamama gibi 

finansal risklerle de karşı karşıya kalmaktadır. Bir ürüne ödenen paranın ürün 

özelliklerine göre fazla olması maddi bir kayıp olarak algılanabilir. Bunun ya-

nında satın alınan ürünün geç veya hiç teslim edilmemesi de yine finansal risk 

kapsamında değerlendirilir (Mitchell, 1998: 173). 

2.2.2. Gizlilik Riski: Tüketiciler internet alışverişlerinin doğal bir süreci 

olarak satın alma işlemini gerçekleştirmek için kişisel bilgilerini paylaşmak zo-

runda kalmaktadır. Sitelerden ürün satın almak için üyelik işlemleri sırasında 

girilen bilgilerin yanı sıra ödeme ve teslimat süreçlerinin tamamlanması için ev 

adresi, kredi kartı bilgileri gibi bir takım kişisel bilgiler paylaşılmaktadır. Tüke-

ticiler paylaştıkları bilgiler üzerindeki kontrollerini yitirmekte ve web siteleri 

bu bilgileri sormadan veya onay almadan kullanabilmektedir. Bu noktada web 

sitelerinin tüketiciye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması ve bu durumun or-

taya çıkaracağı olumsuz sonuçlar gizlilik riski olarak ifade edilebilir (Feather-

man ve Pavlou, 2003: 455).  

2.2.3. Sosyal Risk: Tüketicilerin satın aldıkları ürünle ilgili sosyal grup-

lar tarafından eleştirilme veya tepkiyle karşılaşmalarına ilişkin endişeleri içer-

mektedir. Tüketiciler satın alma kararı verirken aile, arkadaş veya sahip olduk-

ları sosyal statü gereği etkileşimde oldukları gruplardan etkilenirler. İnternet 

alışverişlerinde de benzer bir durum söz konusudur. Birey ürün satın alırken 

sosyal çevreden gelebilecek tepkilerle ilgili endişe duyar ve dolayısıyla bu en-

dişe satın almayı olumsuz etkilen bir durum olarak ifade edilir (Cases, 2002: 

379).   Sosyal risk ile psikolojik risk birbiriyle benzerlik gösterse de psikolojik 

risk kişinin satın aldığı ürünle ilgili iyi bir seçim yapamadığına dair yargıları içe-

rirken, sosyal risk çevreden gelen tepkiler nedeniyle duyulan endişeyi ifade 

eder (Mitchell, 1998: 173).  

2.2.4. Psikolojik Risk: Ürünün performansının veya seçilen ürünün tüke-

tici imajıyla uyuşmaması durumda benlik algısında ortaya çıkan olumsuz sonuç-

ları ifade eder. Tüketicilerin yaptıkları alışverişin sonuçları sadece maddi açıdan 

değil psikolojik açıdan da olumsuz sonuçlar doğurabilir (Mitchell, 1998: 173). 
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Satın alma sürecinin sonunda yaşanan başarısızlık ve kayıplar kişinin özgüve-

nini olumsuz etkileyebilmektedir. Psikolojik riskin bir diğer yanı sms ve mail 

gibi kanallarla gerçekleşen yoğun pazarlama faaliyetleri nedeniyle tüketicinin 

bunalması ve eğer kötü bir alışveriş deneyimi yaşadıysa bunu tekrar hatırlaması 

nedeniyle benlik algısıyla ilgili yaşayabileceği olumsuzluklardır (Sharma ve Ku-

riyen, 2017: 35).  

2.2.5. Zaman Riski: Tüketiciler, ihtiyaç belirleme, alternatif belirleme, 

uygun ürün veya hizmetlerin seçimi, satın alma ve ürünün nasıl kullanılacağını 

öğrenmeye kadar çeşitli adımlardan geçmek zorundadır. Bu süreçte yapılan her 

yanlış seçim, tüm işlem sürecini yeniden yapmak ve yeni ürün ve hizmetler hak-

kında yeniden öğrenmek de dahil olmak üzere zaman kaybına neden olur. Ay-

rıca elektronik ticaret bağlamında zaman riski, sipariş verildikten sonra ürünün 

geç teslim edilmesi, ürünün hatalı veya kusurlu olması nedeniyle iade sürecin-

den kaynaklanan zaman kaybını da içerir. (Sharma ve Kuriyen, 2017: 35). 

 

3. GÜVEN  

İnternet alışverişlerinin anlık, sınırsız ve web sitesi üzerinden gerçekleş-

mesi elektronik ticarette güveni geleneksel mağazalara göre daha önemli hale 

getirmektedir. Bu nedenle tüketiciler yaptıkları işlemlerden ve işlem güvenliği-

nin sağlandığından emin olmak isterler (Kim vd., 2008: 544).   

Güven, psikolojik bir durum olarak bir kişiye veya bir kuruma duyulan 

inancı ifade eder. Bu inanç karşıdakinin davranışlarına ve niyetine ilişkin 

olumlu beklentilere dayanmaktadır. Tüketici açısından güven, işletmenin güve-

nilirliğine ve dürüstlüğüne duyulan inancı ifade etmektedir (Morgan ve Hunt, 

1994: 23). Başka bir tanımda ise güven, tüketicinin işletmenin dürüstlüğüne ve 

iş süreçlerine ilişkin algısı anlamına gelmektedir. Güven duygusu algılanan risk 

ve belirsizlikleri azaltarak tüketicinin satın alma kararı vermesine yardımcı 

olur.  

Belirsizlikleri azaltmak belki de güvenin işlevinin anlaşılması için önemli 

noktalardan biridir. Çünkü belirsizlik kara deliğe benzer ve olumsuz sonuçların 

gerçekleşme olasılığının öngörülemediği bir ortam oluşur. Bunu ortadan kaldı-

ran, karmaşıklığı azaltarak  hareket etme kabiliyeti sağlayan unsurlardan en 

önemlisi güvendir. Birbirine aşina olmayan iki taraf arasında etkileşimi kolay-

laştırmak ancak güvenle mümkün olabilmektedir (Siegrist, 2021:480).  

İnternet alışverişlerinde tüketici güveni birçok faktörden etkilenebilmek-

tedir. Bunların bir kısmı tüketiciden kaynaklanmakta bir kısmı da işletmeden 

kaynaklanmaktadır. Tüketicinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi gibi demografik 
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özelliklerin yanında kişilik özellikleri de güven algısında rol oynar. Bunun ya-

nında işletmelerin web sitelerinin özellikleri, dürüstlük ve işletme becerileri de 

tüketici güvenine etki etmektedir (Kim ve Peterson, 2017: 45). 

Güvenirlik:  İşletmelerin tüketiciye taahhüt edilen mal veya hizmeti ye-

rine getirme yeteneğine olan inanç güven algısında önemli rol oynar. Tüketici 

işletmelerin sahip olduğu temel becerileri, verilen sözleri ve geçmiş deneyimle-

rini bir arada değerlendirerek yargıya varmaktadır. Bu nedenle tüketicilere 

olumlu bir deneyim yaşatmak, sahip olduğu işletme yeteneklerini doğru bir şe-

kilde aktarmak ve ürünlerle ilgili gerçekleştirilebilecek taahhütler sunmak ol-

dukça önemlidir (Kantsperger ve Kunz, 2010: 6). Aslında böyle bir yaklaşım iş-

letmenin dürüstlük ilkesini de yansıtmaktadır. Dürüstlük iki taraf arasında ger-

çekleşen etkileşimde taraflardan birinin aldatıcı eylemlerde bulunmamasını 

ifade etmektedir. Başka bir deyişle işletmelerin tüketiciye olan sadakatini gös-

termektedir. Böylesi bir sadakat davranışı kuşkusuz güvenle sonuçlanacaktır 

(Hallikainen ve Laukkanen, 2018: 99).  

Gizlilik: Tüketiciler web siteleriyle etkileşimdeyken birtakım bilgilerini 

paylaşmak durumunda kalabilmektedir. Tüketici paylaştığı bilgilerin sadece iş-

lemler için alındığını, korunacağından ve başkalarıyla paylaşılmayacağından 

emin olmak ister. İnternet alışverişlerinin birçoğu kişisel veriler sağlanarak ger-

çekleşmektedir. Bu nedenle kişisel mahremiyetle ilişkili olan gizlilik konusunda 

tereddüt yaşayan kişiler alışveriş yapmaktan kaçınmaktadırlar. 

İmaj: İşletmelerin web sitelerinin tasarımı ve web mağaza atmosferi de 

tüketici güveninde etkilidir. Web sitelerinde kullanım kolaylığı, basit arayüz, ni-

telikli bilgi, güvenlik sertifikaları gibi özellikler işlem süreçlerinin karmaşasını 

gidererek daha açık hale getirmektedir. Böylece tüketici yaptığı işlemden emin 

olur ve web sitesine ilişkin inancı artar (Shankar, 2002:). İmaj tüketicinin işlet-

meye ilişkin deneyimleri, işletmenin özellikleri, kimliği gibi özelliklerin zihinde 

oluşturduğu bütünsel resmi ortaya koyar. Bu algı genel olarak bağlılık, sempati, 

güven gibi tepkiler olarak ortaya çıkar. İmaj güvenin öncülü olarak birçok çalış-

mada ele alınmış satın alma davranışı üzerinde güvenin etkisine aracılık ettiği 

belirlenmiştir (Sanny vd. 2020; Chang ve Chen, 2008).  

Kişilik Özellikleri: Bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleri ve karakter-

leri her alanda olduğu gibi ticari işlemlerde de farklı tutum ve davranışlar gös-

termelerine neden olmaktadır. Aslında her süreç kendi içinde farklı özellikler 

barındırdığından aynı kişinin benzer durumlarda farklı inanç ve tutumların et-

kisiyle hareket ettiği söylenebilir. Ancak genel olarak e-ticarete ilişkin inanç ve 
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tutum açısından değerlendirildiğinde değişime açık ve dışadönük kişilik özellik-

lerine sahip bireylerin güven eğilimlerinin daha yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu tip kişilik özellikleri daha önce bilmediği veya tanımadığı kişi 

veya işletmelere koşulsuz güvenme eğilimindedirler (Azam, vd., 2013) 

 

4. SONUÇ 

Elektronik ticaretin hızla arttığı günümüzde işletmeler için mevcut ve po-

tansiyel müşterilerinin güvenini kazanmak ve aynı zamanda risk algılarını azalt-

mak kritik bir öneme sahiptir. Nitekim tüketicilerin elektronik ticaretteki kay-

gılarına yönelik araştırmalar güven (Hsiao vd., 2010; Hsieh ve Liao, 2011) ve 

algılanan riskin (D’Alessandro vd., 2012; Liu ve Forsythe 2010) etkilerini ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte tüketicilerin tatmin, satın alma niyeti ve sadakati 

büyük ölçüde güven ve algılanan riskten etkilenmektedir.  Tüketicilerin güveni 

işletme yetenekleri ve ürün performansından öte bireylerin kişilik özelliklerin-

den de etkilenmektedir. Risk algısı açısından tüketici davranışları incelendi-

ğinde de risk algısının azalması tüketicilerin satın alma niyetlerini olumlu yönde 

etkilediği görülmektedir.  

Güven duygusu tüketicilerin kişilik özellikleri ve işletmeden kaynaklanan 

birtakım özelliklerden etkilenmektedir. Bu noktada risk algısını etkileyen fak-

törleri incelediğimizde benzer şekilde kişilik özelliklerinin algılan riski etkile-

diği aynı zamanda deneyime bağlı unsularında risk azaltıcı unsurlar olduğu gö-

rülmektedir. Kişilik özellikleri kapsam olarak demografik unsurların yanında 

kişilik tiplerini de ifade etmektedir. Tüketicilerin dışa dönük veya değişime açık 

özellikleri koşulsuz güvenmelerine dolayısıyla düşük düzeyde risk algılamala-

rına neden olmaktadır. Yine yaş, cinsiyet ve medeni durum gibi unsurlar risk 

algısı ve güven açısından farklılıklara neden olmaktadır. Bu durumun temel ne-

deni iki kavramında subjektif algılarla ortaya çıkan yargılar olmasından kaynak-

lanmaktadır. Risk ve güven her ne kadar objektif değerlendirmeleri içerse de 

özellikle tüketici davranışları açısından öznel yargıların daha ağır bastığını söy-

lemek mümkündür.  

Sonuç olarak algılanan risk ve güven kavramı öncülleri ve sonuçları bakı-

mından birbiriyle oldukça ilişkili iki kavramdır. Online tüketicilerin risk algısı 

genel olarak elektronik ticaretin belirsizlikleri ve olumsuz sonuçlarına ilişkin 

bir yargıdır. Bunun yanında tüketici güveni ise firmaya ve ürüne ilişkin inancı 

temsil etmektedir. Söz konusu iki kavramla ilgili tüketici davranışlarını anla-

maya yönelik birçok çalışmada birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Yapılan 

çalışmalar elektronik ticaretin içerdiği farklı tehlikelere karşı tüketicilerin risk 
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algılarını belirlemek için güven unsurunun önemini ortaya koymaktadır (Allum, 

2007; Cvetkovich ve Winter, 2003; Nakayachi ve Cvetkovich, 2010). Aynı za-

manda algılanan riskin azaltılmasının güven duygusunu pozitif yönde etkilediği 

belirlenmiştir (Chang ve Chen, 2008; Ling vd., 2011). Bu durum iki kavramın 

daha iyi anlaşılabilmesi için birlikte değerlendirilmelerinin gerekliliğini de or-

taya koymaktadır.  
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FIRSAT SİTELERİNE YÖNELİK KURUMSAL İTİBAR 
VE FİNANSAL RİSK ALGISI: FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN BİR İNCELEME 
 

Öğr. Gör. Abdulkadir UYRUN1 

 

ÖZ 

Fırsat siteleri, günümüz elektronik alışverişlerinde oldukça ilgi görmek-

tedir. Yeni bir iş modeli olarak günlük ve anlık indirimler sunan siteler, tüketi-

ciler ile işletmeler arasında aracı görevi görmektedir. Bu yeni iş modeli zaten 

belirsizlik ve olumsuzluklar içeren internet alışverişlerini tüketicileri için daha 

karmaşık ve endişeli hale getirebilir. Söz konusu endişelerden biri de tüketicile-

rin parasal kayıp yaşama konusundaki çekincelerini ifade eden finansal risktir. 

Finansal risk satın alınan ürün veya hizmetin sağlanamaması, ödenen ücrete 

göre algılanan değerinin az olması, iade ve değişimde yaşanan olumsuzluklar ve 

kredi kartı bilgilerinin paylaşılması nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıpları içer-

mektedir.  

Kurumsal itibar firmaların paydaşların zihnindeki bütünsel algılarının 

karşılığı olarak ortaya çıkan tepkiyi ifade etmektedir. Kurumsal itibarı güçlü 

olan işletmeler tüketiciler için güvenilir ve saygın olarak kabul edilir.  Kurumsal 

itibar ve finansal risk algısı bireyin psikolojik ve durumsal özelliklerinden etki-

lenmekte ve bunlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu noktada çalışmanın 

amacı, tüketicilerin fırsat sitelerine yönelik kurumsal itibar ve risk algılarını 

farklı özelliklere göre incelemek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Siirt ör-

nekleminde on sekiz yaş ve üzeri 423 bireyden anket yöntemiyle toplanan veri-

ler SPSS 25 paket programında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcı-

ların kurumsal itibar algısı ortalamaları 3,4 ve finansal risk algıları 3,2 olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen farklılık sonuçlarına göre internet alışveriş 

deneyiminin her iki değişken üzerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edil-

miştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Fırsat Sitesi, Kurumsal İtibar 

 

                                                           
1 Siirt Üniversitesi, auyrun@gmail.com 
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Corporate Reputation and Financial Risk Perception For Daily Deal Sites: 
An Investigation in Terms Of Different Variables 

 

ABSTRACT  

Today in E- commerce Daily deal sites attract a lot of attention. As a new 

business model, sites that offer daily and instant discounts to consumers act as 

intermediaries between consumers and businesses. This new business model 

may make online shopping, which already contains uncertainty and negativity, 

more complex and worrying for consumers. One of these concerns is financial 

risk, which expresses consumers' reservations about monetary loss. Financial 

risk includes monetary losses due to the inability to provide the purchased pro-

duct or service, the perceived value of the product or service to be low, the ne-

gativities experienced in returns and exchanges, and the sharing of credit card 

information. 

Corporate reputation can be expressed as the reaction that emerges as a 

response to the holistic perceptions of the companies in the minds of the stake-

holders. Businesses with a strong corporate reputation are considered reliable 

and respected by consumers. Corporate reputation and financial risk perception 

are affected by the individual's psychological and situational characteristics and 

may change depending on these. At this point, the aim of the study is to examine 

the corporate reputation and risk perceptions of consumers for daily deal sites 

according to different features. Data was collected by questionnaire method, 

from 423 participants which aged eighteen and older in Siirt sample, were 

analyzed in the SPSS 25 package program. As a result of the study, the average 

of corporate reputation perceptions of the participants was determined as 3.4, 

and the average of financial risk perceptions was determined as 3.2. According 

to the difference results obtained in the research, it was determined that the 

online shopping experience showed a significant difference on both variables. 

According to the compare results, it was determined that the online shopping 

experience was significantly different on both variables. 

Keywords: Financial Risk, Opportunity Site, Corporate Reputation 

 

1.GİRİŞ 

İnternet alışverişlerindeki artışın yanında bu alanda ortaya çıkan yeni iş 

modelleri de dikkat çekmektedir. Web sitesi aracılığıyla indirim ve özel fırsatlar 

sunmaya istekli işletmeleri tüketicilerle buluşturan web siteleri internet paza-
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rında son yıllarda ortaya çıkan bir iş modelidir. Söz konusu firmalar “Fırsat si-

teleri” “Kupon siteleri” veya “günlük fırsat siteleri” olarak farklı şekillerde ad-

landırılmaktadır (Yalçın ve Baş, 2012; Ardizzone ve Mortara 2014; Öztürk vd. 

2014). Fırsat siteleri, internetten günlük indirimler sunan ve tutundurma faali-

yetlerini, önceleri sosyal medya aracılığıyla günümüzde ise genellikle kişiselleş-

tirilmiş iletişim araçlar (sms,e-posta, uygulama bildirimleri vb.) ile gerçekleşti-

ren web siteleri olarak tanımlanmaktadır (Boon vd., 2012, s.137). 

Tüketiciler için her satın alma kendi içinde endişeler barındırırken inter-

netin ticari bir araç olarak kullanılmasından kaynaklanan belirsizlikler de endi-

şeleri arttırmaktadır. Bunun nedeni internet ticaretinde ürünlere temas etme-

den satın alınma, kişisel bilgileri paylaşma, ödeme yöntemleri, tedarik ve iade 

sürecinin geleneksel yöntemlerden farklı olmasıdır. Bireyler farklı ve yeni olan 

her şeye karşı normalden daha fazla endişe duyarlar. Dolayısıyla yeni bir iş mo-

delinde aracılık işlevi gören bir web sitesine karşı risk algılarının daha yüksek 

olması beklenmektedir.  

İnternetin ticari işlemlerde kullanılması sadece tüketiciler için değil fir-

malar içinde önemli birtakım imkânlar ve dezavantajlar getirmiştir. Kuşkusuz 

web sitesi aracılığıyla küresel pazarlara ulaşmak, tüketicilerle hızlı ve etkin ile-

tişim kurabilmek gibi imkânlar işletmelere önemli faydalar sağlasa da küresel 

pazar niteliğiyle elektronik ticarette tüketicilerin birçok alternatif firmayı ko-

laylıkla kıyaslayabilmeleri mevcut rekabet koşullarını daha da zorlaştırmıştır. 

İşletmeler bu koşullar altında sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için 

çabalamaktadırlar (Eroğlu vd., 2001). Kurumsal itibar işletmelere bu noktada 

fayda sağlayabilecek stratejik bir unsurdur. 

Kurumsal itibar, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin ilgili paydaşların değer-

lendirmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan bütünsel algıyı ifade etmektedir. 

(Barnett vd., 2006: 34). Güçlü bir kurumsal itibar; bağlılık ve aidiyet duygusu-

nun gelişmesi, yüksek kazanç elde etme, sermayenin etkin kullanması, sadık 

müşteriler, artan satışlar ve yetenekli çalışanları kuruma çekmek konusunda iş-

letmelere katkı sağlamaktadır (Langham, 2018: 32). Böylece kurumsal itibarını 

yönetebilen ve olumlu itibar algısına sahip işletmeler pazarda tutunma ve reka-

bet etme gücü elde etmiş olacaklardır. Bu çerçevede tüketiciler açısından ku-

rumsal itibar işletmeye ve işletmenin ürünlerine karşı duyulan güven anlamı ta-

şımaktadır. Güven duygusu genellikle riskle birlikte değerlendirilir ve güven 

arttıkça risk algısının azaldığı kabul edilir. Başka bir deyişle risklerin azaldığı 

durumlarda güven tahsis edilmiş olur (Corbitt ve diğerleri, 2003;Doney ve Can-

non, 1997) 
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Risk, genel bir ifadeyle karşılaşılan durumla ilgili olumsuz sonuçların ger-
çekleşme olasılığı ve buna ilişkin subjektif değerlendirmeler olarak ifade edilir. 
(Mitchell, 1999: 167). Tüketici davranışları açısından risk satın alma işlemine 
dair belirsiz ve olumsuz sonuçlarına yönelik algı olarak açıklanmıştır (Glover ve 
Benbasat, 2011: 48). Risk sadece sonuçla ilgili belirsizlikten öte satın almanın 
tüm süreçlerini kapsayacak şekilde işlemlerin hem olasılığının hem de sonucu-
nun belirsiz olduğunu ortaya koymaktadır (Dowling ve Staelin, 1994: 119). 

Literatürde risk algısının farklı kategorilerde ele alındığını görmek müm-
kündür. Bu çalışma kapsamında ele alınan finansal risk, ürünle ilgili fiyat ve sa-
tın alma sürecine ilişkin parasal maliyet olarak tanımlanır. Söz konusu risk, be-
lirli malları satın almanın sonuçlarından ziyade, başlı başına bir satın alma aracı 
olarak internetle de ilişkilendirilir (Bhatnagar vd., 2000:100). 

Bu çalışmada ele alınan kurumsal itibar ve finansal risk değişkenleri fırsat 
siteleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların sahip olduğu özelliklere 
göre fırsat sitelerine yönelik kurumsal itibar ve finansal risk algıları incelenmiş-
tir.  

 
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 
Çalışmanın temel amacı fırsat sitelerinden alışveriş yapan tüketicilerin 

kurumsal itibar algılarının ve finansal risk algılarının farklı özelliklere göre in-
celenmesidir.   

H1: Finansal risk algısı tüketicilerin çeşitli özelliklerine göre farklılık gös-
termektedir.  

H2. Kurumsal İtibar algısı tüketicilerin çeşitli özelliklerine göre farklılık 
göstermektedir. 

2.2. Veri Toplama Aracı  
Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan anketin birinci bölümü de-

mografik özellikler ve internetten alışveriş yapma durumunu belirlemeye yöne-
lik altı sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde Hong vd. (2017) tara-
fından internet alışverişlerinde algılanan riskleri belirlemeye yönelik çalışmada 
yer alan finansal risk boyutuna ilişkin ifadelerinden ve üçüncü bölümde 
Fombrun vd. (2000: 253) tarafından geliştirilen ve Paça (2019) tarafından kul-
lanılan altı boyut ve yirmi ifadeden oluşan kurumsal itibara ilişkin ölçekten ya-
rarlanılmıştır. 

2.3. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Siirt ilinde yaşayan on sekiz yaş üzeri bireyler oluş-

turmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ev-

ren içerisinden alt grup oluşturulur. Örneklem adı verilen bu alt grup evreni 
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temsil etme yeteneğine sahip belirli sayıdaki elemanlardan oluşur (Karasar, 

2014, s. 111). TÜİK verilerine göre Siirt il nüfusunun 331.980 kişi ve on sekiz 

yaş üzeri nüfusun 199.607 kişi olduğu tespit edilmiştir (TÜİK, 2022). Litera-

türde kullanılan örnekleme hesaplama tablolarında %95 güvenirlik düzeyinde 

100.000’in üzerindeki evren için örneklemin 384 kişiden oluşması önerilmek-

tedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Buradan hareketle, çalışma için örneklem 

büyüklüğünün en az 384 olmasına karar verilmiştir.   

2.4. Bulgular 

2.4.1. Katılımcıların Demografik ve Online Alışveriş Deneyimi Özel-

likleri 

Araştırmaya katılan örneklem grubuna ilişkin açıklayıcı istatistikler 

Tablo. 1’de sunulmuştur. Buna göre katılımcıların cinsiyet dağılımları incelen-

diğinde %53,7’sinin  (227) erkek ve %46,3’ünün (196) kadınlardan oluştuğu 

görülmektedir. Örneklemin yaş değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında 18-

25 yaş aralığında 145 (%34,3), 26-37 yaş aralığında 113 (%26,7), 34-41 yaş ara-

lığında 84 (%19,9), 42-49 yaş aralığında 44 (10,4) ve 50 yaş üzeri 37 (8,7) bi-

reyden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin dağı-

lımı incelendiğinde 234  (%55,3) bekar ve 189 (%44,7) evli bireyden oluştuğu 

görülmektedir. 

Örneklemin gelir düzeyi değişkenine göre dağılımına bakıldığında 5000 

TL ve altı102 (%24,1), 5001-7000 arası 173 (%40,9), 7001-9000 arası 76 

(%18,0), 9001-11000 arası 49 (%11,6) ve 11001 ve üzeri gelire sahip 23 (%5,4) 

bireyin olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi değişkenine göre katılımcılar İl-

köğretim mezunu 5 (%1,2), Ortaöğretim mezunu 8 (%1,9), Lise mezunu 34 

(%8,0), Ön Lisans mezunu 145 (%34,3), Lisans mezunu 171 (%40,4) ve Lisan-

süstü mezunu 60 (%14,2) şeklinde dağılım göstermektedir. İnternetten alışve-

riş yapma deneyimleriyle ilgili değişkene göre dağılım incelendiğinde 307 

(72,6) kişinin online alışveriş yaptığı buna karşın 116 (27,4) kişinin internetten 

alışveriş yapmadığı belirlenmiştir.  

 

Tablo. 1.  Katılımcılara Ait Açıklayıcı İstatistikler 

 Frekans Yüzde % 

Cinsiyet 

Kadın 196 46,3 

Erkek 227 53,7 

Toplam 423 100 

Yaş 18-25 145 34,3 
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26-33 113 26,7 

34-41 84 19,9 

42-49 44 10,4 

50 ve üzeri 37 8,7 

Toplam 423 100 

Medeni Durum 

Evli 189 44,7 

Bekar 234 55,3 

Toplam 423 100 

Gelir Düzeyi 

5000 TL ve altı 102 24,1 

5001-7000 173 40,9 

7001-9000 76 18,0 

9001-11000 49 11,6 

11001 ve üzeri 23 5,4 

Toplam 423 100 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 5 1,2 

Ortaöğretim 8 1,9 

Lise 34 8,0 

Ön Lisans 145 34,3 

Lisans 171 40,4 

Lisansüstü 60 14,2 

Toplam 423 100 

Online Alışveriş De-

neyimi 

Evet 307 72,6 

Hayır 116 27,4 

Toplam 423 423 

 

2.4.2. Kullanılan Ölçeklere İlişkin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi 

Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi 

yapılmıştır.  Faktör analizi öncesinde verilerin analize uygunluğu için KMO ve 

Bartlett küresellik testlerine bakılmıştır. Finansal risk ölçeğinin KMO değerleri 

ile Bartlett Küresellik test sonuçları Tablo 2.’de sunulmuştur. Buna göre ölçeğe 

ait KMO değeri 0.70’in üzerinde ve Bartlett’s test değerinin ,000 (P<0,05) düze-

yinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Finansal Risk Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Finansal Risk Ölçeği 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,959 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4164,906 

df 28 

Sig. ,000 

 

Kurumsal itibar ölçeğinin KMO değerleri ile Bartlett Küresellik test sonuç-

ları Tablo 3.’te sunulmuştur. Buna göre ölçeğe ait KMO değeri 0.70’in üzerinde 

ve Bartlett’s test değerinin ,000 (P<0,05) düzeyinde anlamlı olduğu tespit edil-

miştir. Elde edilen sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğuna işaret 

etmiştir. Elde edilen sonuçlar her iki ölçek için verilerin faktör analizi için uygun 

olduğuna işaret etmiştir. 

 

Tablo 3. Kurumsal İtibar Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Kurumsal İtibar Ölçeği 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,877 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 5137,670 

df 190 

Sig. ,000 

 

Faktör analizine uygunluğu tespit edilen finansal risk ölçeği için açımla-

yıcı faktör analizi bulguları Tablo 4.’te sunulmuştur. Buna göre finansal risk öl-

çeği, öz değeri 1’in üzerinde olan tek faktörlü bir yapıda çıkmıştır. Ölçme aracına 

ait Cronbach alpha değeri 0,9 ve üzeri mükemmel, 0,7-0,9 arası iyi, 0,6-0,7 kabul 

edilebilir, 0,5-0,6 zayıf ve 0,5 ten küçük değerler kabul edilemez şeklinde yo-

rumlanmaktadır (Kılıç, 2016:47). Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha 0,963 ve ifade-

lerin madde toplam korelasyonlarının 0,4 ‘ten büyük değerler aldığı belirlen-

miştir. Buna göre finansal risk ölçeğinin iç tutarlılığının sağlandığı başka bir de-

yişle güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir (Kalaycı, 2010:405).   
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Tablo 4. Finansal Risk Ölçeğine ait Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güve-

nirlik Analizi Sonuçları 

Madde 
Faktör 

Yükleri 

Öz De-

ğer 

Toplam 

Açıkla-

nan Var-

yans (%) 

Madde 

Toplam 

Korelâs-

yonu 

Madde 

Silme 

Güvenir-

lik Katsa-

yısı 

Cron-

bach 

Alpha 

Değeri 

FRSK1 ,564 

6,358 79,472 

,693 ,966 

,963 

FRSK2 ,544 ,678 ,967 

FRSK3 ,853 ,897 ,955 

FRSK4 ,881 ,914 ,954 

FRSK5 ,863 ,902 ,955 

FRSK6 ,887 ,919 ,954 

FRSK7 ,894 ,923 ,954 

FRSK8 ,873 ,909 ,954 

 

Kurumsal itibar ölçeği için gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine ait 

bulgulara göre (Tablo 5.) ölçek, öz değeri 1’in üzerinde olan altı faktörlü bir ya-

pıda çıkmıştır. Ölçeğe ilişkin açılanan toplam varyans değeri 76,37 olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca ölçek alt boyutlarının iç tutarlılık katsayısı 0,729-0,929 ara-

sında ve ölçeğin Cronbach Alpha katsayısısın 71,5 olduğu bu bilgiler ışığında öl-

çek güvenilir kabul edilmiştir. 

 

Tablo 5. Kurumsal İtibar Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenir-

lik Analizi Sonuçları 

Madde 
Fak-
tör 1 

Fak-
tör 2 

Fak-
tör 3 

Fak-
tör 4 

Fak-
tör 5 

Fak-
tör 6 

Açıkla-
nan 
var-
yans 

Cron-
bach 
Alfa 

Duygu-
sal Çe-
kicilik 

 
10,470 ,929 

DUYG1 ,924        
DUYG2 ,953        
DUYG3 ,930        
Ürün 
ve Hiz-
metler 

 6,314 ,834 

ÜRN1  ,580       
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2.2.3. Katılımcıların Grup Değişkenleri Arasında Farklılıklara Ait 

Bulgular  

Çalışmada farklılıkların belirlenmesinde kullanılacak testlere karar vere-

bilmek için verilerin normallik dağılımının incelenmesi gerekmektedir. Verile-

rin normal dağılımı çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak belirlenmiştir. 

ÜRN2  ,930       
ÜRN3  ,776       
ÜRN4  ,663       
Vizyon 
ve Li-
derlik 

 5,250 ,871 

VİZ1   -,881      
VİZ2   -,887      
VİZ3   -,744      
Ça-
lışma 
Ortamı 

 5,164 ,729 

ÇO1    ,791     
ÇO2    ,651     
ÇO3    ,815     
Sosyal 
Sorum-
luluk 

 33,294 ,832 

SOS1     ,902    
SOS2     ,729    
SOS3     ,923    
Finan-
sal 
Perfor-
mans 

 15,822 ,909 

FİNNS1      ,912   
FİNNS2       ,898   
FİNNS3       ,904   
FİNNS 
4 

     ,829   

Öz De-
ğerler 

2,094 1,263 1,050 1,033 6,659 3,164   

Toplam Açıklanan Varyans 76,314  
Kurumsal İtibar Cronbach Alfa  71,5 
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Normallik testinde çarpıklık ve basıklık değerleri -1.5 ile +1.5 olduğu zaman ve-

rilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir (Tabachnick and Fidell, 

2013).  

Finansal risk ölçek maddelerine ilişkin Tablo 6.  incelendiğinde çarpıklık 

değerlerinin 0,79-0,425 ve basıklık değerlerinin 0,908 ile 1,226 arasında olduğu 

buna göre verilerin normal dağıldığı söylenebilir. Maddelerin ortalamalarına 

bakıldığında en düşük ortalama FRSK2 (“Kredi kartımdan fazla para çekilebilir) 

3,1395 ve en yüksek ortalamanın FSK5 (Ürünü iade etmek istersem paramı geri 

alamayacağımı veya almakta zorlanacağımı düşünüyorum) 3,3050 olduğu tes-

pit edilmiştir.   

 

Tablo 6. Finansal Risk Ölçeği Normal Dağılım İstatistikleri 

Madde N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Skewness Kurtosis 

FRSK1 423 3,1584 1,24145 -,147 -,956 

FRSK2 423 3,1395 1,26076 -,079 -,908 
FRSK3 423 3,1797 1,40779 -,301 -1,226 
FRSK4 423 3,2671 1,41824 -,395 -1,183 
FRSK5 423 3,3050 1,41895 -,425 -1,163 
FRSK6 423 3,1608 1,38976 -,311 -1,188 
FRSK7 423 3,2080 1,38976 -,386 -1,175 
FRSK8 423 3,1608 1,38464 -,339 -1,192 

RİSK_ALGISI 423 3,2751 1,157955 -,484 -1,028 

 

Kurumsal itibar boyutlarına ilişkin Tablo 7.  incelendiğinde çarpıklık de-

ğerlerinin -0,425ile -0,805 ve basıklık değerlerinin -0,346 ile -886 arasında ol-

duğu buna göre verilerin normal dağıldığı söylenebilir. Maddelerin ortalamala-

rına bakıldığında en düşük ortalama “sosyal sorumluluk” boyutuna ve en yük-

sek ortalamanın ise “duygusal çekicilik” boyutuna ait olduğu tespit edilmiştir.   

 

Tablo 7. Kurumsal İtibar Algısı Ölçeği Normal Dağılım İstatistikleri 

Boyut N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Skewness Kurtosis 

Kurumsal 

İtibar 
423 3,4261 ,71386 -,737 -,083 

Duygusal 

Çekicilik 
423 3,6052 1,19058 -,794 -,537 



FIRSAT SİTELERİNE YÖNELİK KURUMSAL İTİBAR VE FİNANSAL RİSK ALGISI  

 

27 

Ürün ve 

Hizmetler 
423 3,3528 1,02750 -,609 -,617 

Vizyon ve 

Liderlik 
423 3,5280 1,19270 -,805 -,556 

Çalışma 

Ortamı 
423 3,5177 1,04589 -,774 -,346 

Sosyal So-

rumluluk 
423 3,2821 1,18520 -,425 -,886 

Finansal 

Perfor-

mans 

423 3,3280 1,15817 -,499 -,827 

 

Her iki ölçek verilerinin normal dağılıma uygun olduğu anlaşıldığından 

farklılıkları belirlemek üzere t-Testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Finansal 

Risk algısının cinsiyet, medeni durum ve internet kullanma deneyimi değişken-

lerine göre yapılan t-Testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Katılımcıların cinsi-

yet ve medeni durumuna göre finansal risk algısına ilişkin P>0,05 olduğundan 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Finansal risk algısının online alışveriş yapma 

durumuna göre farklılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde p<0,05 oldu-

ğundan anlamlı bir farlılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre Tablo 8. ‘da yer alan 

grup ortalamalarına göre online alışveriş deneyimi olmayanların (3,9655) alış-

veriş deneyimi olanlara (2,9072) göre finansal risk algılarının daha yüksek dü-

zeyde olduğu anlaşılmıştır. 

 

Tablo 8. Finansal Risk Algısı Cinsiyet, Medeni Durum ve Online Alış-

veriş Deneyimine göre t-Testi Bulguları 

Değiş-

ken 

Kate-

gori 
N 

Orta-

lama 

Standart 

Sapma 

Serbest-

lik Dere-

cesi 

t p 

Cinsi-

yet 

Kadın 196 3,2015 1,20258 
414,663 ,065 

,948 

 Erkek 227 3,1938 1,23145 

Me-

deni 

Durum 

Evli 189 3,1362 1,24532 

395,005 -,925 ,356 
Bekar 234 3,2468 1,19352 

Evet 307 2,9072 1,20118 421 -8,651 ,000 
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Online 

Alışve-

riş De-

neyimi 

Hayır 116 3,9655 ,87935 

 

 

Tablo 9. Finansal Risk Ölçeğinin Katılımcıların Online Alışveriş De-

neyimine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken 
Kate-
gori 

N 
Orta-
lama 

Standart 
Sapma 

Serbest-
lik De-
recesi 

t 
p 

Duygusal Çeki-
cilik 

Evet 307 3,7199 1,13906 
421 

3,25
9 

,001 
Hayır 116 3,3017 1,27327 

Ürün ve Hiz-
metler 

Evet 307 3,3705 1,02767 
206,782 ,575 ,566 

Hayır 116 3,3060 1,03003 

Vizyon ve Li-
derlik 

Evet 307 3,5646 1,20806 
216,643 

1,05
1 

,295 
Hayır 116 3,4310 1,15052 

Çalışma Ortamı 
Evet 307 3,5613 1,04063 

204,617 
1,38
8 

,167 
Hayır 116 3,4023 1,05548 

Sosyal Sorum-
luluk 

Evet 307 3,2573 1,18940 
209,233 

-
,703 

,483 
Hayır 116 3,3477 1,17658 

Finansal Per-
formans 

Evet 307 3,3176 1,14105 
197,335 

-
,293 

,770 
Hayır 116 3,3556 1,20693 

 

Kurumsal itibar ölçeğine yönelik t-Testi sonuçları incelendiğinde cinsiyet 

ve medeni durum değişkenlerine göre farklılık tespit edilememiştir. Online alış-

veriş deneyimi ile kurumsal itibar algısı arasında (Tablo 9.) “Duygusal Çekicilik” 

boyutunda anlamlı bir farlılık tespit edilmiştir. Duygusal çekicilik boyutunda 

online alışveriş yapan katılımcıların itibar algılarının online alışveriş yapmayan 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Kurumsal itibarın diğer 

alt boyutları arasında ise farklılık bulunamamıştır. 

Katılımcıların eğitim durumu, yaş ve gelir düzeyine göre farklılıklarının 

belirlenmesine yönelik ANOVA analizi sonuçlarının yer aldığı Tablo 10’da yer 

alan verilere göre yaş ve gelir düzeyi ile finansal risk algısı arasında (P> 0,05) 

anlamlı bir ilişki bulunmamış buna karşın eğitim düzeyi ile finansal risk algısı 

arasında farklılık belirlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek için yapılan Scheffe testi sonucunda ön lisans düzeyindeki katılım-

cıların lisans düzeyindeki katılımcılara göre finansal risk algılarının daha yük-

sek düzeyde olduğu bulunmuştur. Kurumsal itibar boyutlarına ilişkin yapılan 
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ANOVA testinde gelir düzeyi, eğitim durumu ve yaş arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilememiştir.  

 

 

 

 

Tablo 10. Finansal Risk Ölçeğinin Online Alışveriş Deneyimine Göre 

ANOVA Sonuçları 

Değiş-

ken 

Varyan-

sın Kay-

nağı 
Kareler 

toplamı 

Ser-

bestlik 

Dere-

cesi 

Kareler 

ortala-

ması 

F p 

An-

lamlı 

fark 

Gelir 

Düzeyi  

Gruplar 

arası 
3,729 

4 ,932 

,628 ,643 

 

Gruplar 

içi 
621,007 

418 1,486 

Toplam 624,736 422  

Eğitim 

Du-

rumu  

Gruplar 

arası 
29,813 

5 5,963 4,179 

,001 4>5 Gruplar 

içi 
594,923 

417 1,427 

Toplam 624,736 422  

Yaş 

Gruplar 

arası 
7,367 

4 1,842 1,247 

,290 

 

Gruplar 

içi 
617,369 

418 1,477 

Toplam 624,736 422  

 

3. SONUÇ 

Çalışmada finansal risk algısı ve kurumsal itibar algısı katılımcıların grup 

değişkenlerine göre ele alınmıştır. Araştırmada elde dilen bulgulara göre sonuç-

ları iki kısımda incelemek gerekmektedir.  

İlk olarak finansal risk algısıyla ilgili ifadelere yönelik ortalama puanlar 

doğrultusunda bireylerin “kredi kartımdan fazla para çekilebilir” ifadesine yö-

nelik endişelerinin görece daha düşük olduğu buna karşın en yüksek ortalama 
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“satış sonrası iadelerde paramı geri alamam veya almakta zorlanırım” şeklin-

deki ifadeye ait olduğu belirlenmiştir. Bu durum internet alışverişlerinde ödeme 

yöntemleri konusundaki güveni gösterirken öte yandan satış sonrası garanti ve 

iade koşullarındaki güvensizliği ortaya koymaktadır. Finansal risk algısının 

grup değişkenlerine göre farklılığı incelendiğinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve 

medeni durumuna göre herhangi bir farklılık belirlenmemiş buna karşın eğitim 

düzeyi ve alışveriş deneyimine göre farklılıklar ortaya çıkmıştır. Online alışveriş 

yapanların yapmayanlara ve lisans düzeyinde eğitime sahip olanların ön lisans 

düzeyinde eğitime sahip bireylere göre risk algılarının daha düşük olduğu söy-

lenebilir.  

Bulgulara göre çalışmanın ikinci kısım sonuçları kurumsal itibar algısıyla 

ilgilidir. Bulgular ışığında, duygusal çekicilik boyutunun en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu sosyal sorumluluk boyutunun ise en düşük ortalamaya sahip ol-

duğu belirlenmiştir. Buna göre fırsat sitelerinde kurumsal itibar algısını etkile-

yen en önemli unsurun tüketicinin siteye karşı duyduğu güven ve saygı olduğu 

ifade edilebilir. Sosyal sorumluluk boyutuna katılım oranının diğer boyutlara 

göre düşük olması katılımcılar tarafından fırsat sitelerinin bu yöndeki çalışma-

larının kurumsal itibar bağlamında değerlendirilmediği şeklinde yorumlanabi-

lir.  

Kurumsal itibar boyutlarıyla gurup değişkenleri arasında yapılan farklılık 

testlerinde daha önce alışveriş deneyimi olan katılımcılarla alışveriş deneyimi 

olmayanlar arasında duygusal çekicilik boyutunda farklılıklar tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda grup ortalamaları incelenmiş ve elektronik ticaret deneyimi olan 

katılımcıların kurumsal itibar algılarının daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum alışveriş yapan katılımcıların firmayla saygı, sempati 

ve güven gibi duygusal bağlar kurdukları söylenebilir.  Ayrıca diğer gruplara ya-

pılan farklılık testlerinde herhangi bir anlamlı sonuca ulaşılmaması kurumsal 

itibarın yaş, cinsiyet, medeni durum ve gelir düzeyine göre farklılaşmadığını or-

taya koymaktadır.  

Çalışma neticesinde fırsat sitelerinin duygusal çekicilik özelliklerinin iti-

bar algısına önemli katkılar sunduğu bunun yanında alışveriş deneyiminin duy-

gusal çekicilik boyutunu desteklediği belirlenmiştir. Bunun yanında barındır-

dığı endişelere rağmen bireylerin büyük çoğunluğunun fırsat sitelerinden alış-

veriş yaptıkları ayrıca bilgi ve deneyim kazandıkça bu eğilimin artabileceği dü-

şünülmektedir. İşletmelerin bu noktada bilgilendirme yapmaları ve bireyleri 

online alışverişe teşvik edecek uygulamalar yürütmeleri önerilmektedir.  
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Literatürde yapılacak çalışmalarda kurumsal itibar ile finansal risk ve ku-

rumsal itibar ile tüketici davranışları arasındaki ilişki irdelenerek daha farklı 

sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. 
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THEORY-PRACTICE RELATIONSHIP IN WERNET'S 

MODEL OF PERMISION 
 

Ali DEMIR1 

 

The question of the theory-practice relationship is one of the oldest ques-

tions in science. This question was discussed by Talcott Parsons under the term 

of professionalization. Much has been written about it since then. While Parsons 

justified professionalism with the concept of integration in society, Stichweh un-

der the aspect of inclusion in the functional systems, Wernet imagines profes-

sionalisation, the process, the path to professionalism as a call. Still, not the func-

tion, but the action is in the foreground of his justification. In this context, the 

following four elements are to be considered together for an analysis of Wer-

net's model; (1) self- and collective orientation, (2) affective neutrality and rec-

iprocity, (3) permissiveness and (3) the overall model (mediation and avoid-

ance model), whereby 3 emerges from 1 and 2, which are then thought to be set 

in communication (4) with each other, which in this case manifests itself in per-

missiveness, barrowed from Parsons. In the following, these four aspects will be 

presented and discussed in more detail. The focus here is on the micro-founda-

tion of Parsons' theory in education, with Wernet's concepts incorporating in-

fluences from both systems theorists and action theorists. After these refer-

ences have been addressed as well, this theoretical part is extended with the 

discussion on the empirical part of Wernet's paper. Finally, conclusions are 

drawn from the two parts. 

 

1. THEORETICAL DETERMINATIONS  

Parsons is a milestone both for the discourse on professionalization and 

for the question of the micro-foundation of general social theories. Parsons was 

the first to examine existing social theories in their systematics (Parsons, 1937). 

The distinction between society, culture and personality as well as the differen-

tiation of these spheres down to the last detail is one of his merits. His theory of 
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professionalization is part of his attempt to make his theory of society under-

standable with an example (Parsons, 1951). Although his successors, such as 

Niklas Luhmann (1997), Rudolf Stichweh (1987) and Thomas Kurtz (2022), de-

veloped his theory, they did not claim anything fundamentally new about his 

social theory. The present text belongs to a series of contributions on profes-

sionalization (Demir, 2202a and 2202b). 

After that remark above, we can start now by noting that Wernet's model 

has four components: These are (1) self- and collective orientation, (2) affective 

neutrality and reciprocity, (3) permissiveness and (3) the overall model whit 

the notion of permissiveness. 

For the discourse on self-orientation and collective orientation (1), we 

can begin with the fact that Wernet notes a development in Parsons' writings, 

which consists of Talcott Parsons taking the motives of the actors as the basis 

for the distinction between profession and occupation instead of the respective 

situation (Parsons, 1937; 1951; 1975). Parsons differentiates occupation from 

profession mainly along the distinction between egoistic and altruistic motives 

(Wernet, 2003: 106). In fact, Parsons deals in detail with the profession of the 

civil servant and businessman in the Social System. And here he points to the 

distinction between egoistic and altruistic orientations in these actors as fol-

lows. 

„On the other hand it may well be that one of the important reasons why 

the business class has failed to consolidate its position as a national elite in a 

sense closely approaching that of a ‚governing class’ is that its primary role has 

been defined in ‚self- oriented’ terms, thus exposing it too readily to the charge 

that power would not be exercised as ‚responsibility’ but as exploitation. The 

public confidence necessary to facilitate a „therapeutic’ function may be incom-

patible with such a definition of the role. A deviant movement which opposes 

the ‚profit system’ on moral grounds has relatively easy going if there is nothing 

to counteract the profit symbol.“ (Parsons, 1951: 215) 

Parsons also emphasises that self-orientation and collective orientation 

are embedded in the framework of solidarity and are insofar a question of tem-

poral activation (Parsons, 1951: 65). At the same time, in every sphere of action 

there is a tendency towards a unification of the respective logic of action under 

universalistic, purposive considerations (Parsons, 1951: 91, 105 f; 342 f). In this 

respect, even the theologian in (like a Protestant-American) religious commu-

nity acts egoistically at the end of the day (Parsons, 1951: 91, 247-255, 267 f, 
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318). This was his argument in the first place; with Adam Smith, Emile Durk-

heim, Vilfredo Pareto, Max Weber, among others, Parsons worked out that this 

juxtaposition of self-orientation and collective orientation makes no sense in the 

long run (Parsons, 1937). On the contrary, in order for the self-logic of each as-

pect of validity to unfold, the external moral limits should be scattered. What is 

needed is a purposive, pure mode of action that leads to professionalism. And 

the "professional purity means the stripping away of extra-professional mo-

ments -is in this respect an analogue of the scientific postulate of 'purity' and 

'fundamentality' - and produces a 'regression' to the professional core of the 

problems that are always diffusely given in reality." (Stichweh, 1987: 304 f) 

Therefore, pure logic of action belongs to profession in general, and not to a par-

ticular model of a particular profession and/or occupation. How else should the 

good Protestant without a guilty conscience treat his brothers as customers? 

How else should the teacher repeat the class to 'litte Johnny'? How else should 

the therapist certify his client's incapacity to judge against his will? The logic 

also applies to the judge, scientist, artist, sportsman, etc. etc. In all these cases, 

community orientation is expected, but the pure logic of the respective profes-

sional action has to emancipate itself from it.  

At the same time, this tendency is not a characteristic of the profession, 

but of rationalisation. What constitutes professionalisation, according to Par-

sons, is the institutional mediation of these contradictory expectations into a 

certain direction of action. In the course of this, not only a secular religion but 

also a rationally acting community of Protestants and/or Americans emerges 

(Parsons, 1951: 115). Consequently, the car dealer also sells his brother the bad 

car without a guilty conscience, without fearing that he will be afflicted with do-

mains because of it. He has learned that at the moment of the sale he has to act 

not according to moral brotherhood but rational business criteria. The side of 

brotherhood is transferred into the mode of affective neutrality. This is also the 

characteristic of the relationship between doctor and patient. In his professional 

relationship with his patient, the doctor remains community-oriented, but he is 

guided neither by egoism nor altruism, but by affective neutrality.  

With regard to affective neutrality and reciprocity (2), Wernet asks 

whether affective neutrality can be understood as an avoidance strategy. For 

Parsons, affective neutrality practically serves to ensure that in therapy, in the 

face of a series of necessities, such as privileged access to the patient's body and 

reality, personal, diffuse, deviance-prone situations arise that are to be avoided 

from the perspective of the profession (Wernet, 2003: 108).  
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"One of the most important features of neurotic behavior in this sense is 

of course the involment in vicous circles, so that the social pressures which or-

dinarily serve to keep people ‚in line’ and bring them back if they start to deviate, 

serve only to intensify the recalcitrant reaction and to drive the individual father 

from satisfactory behavior. If these vicous circles are to be dealt with there must 

be an ‚Archmedean place to stand’ outside the reciprocities of ordinary social 

intercourse. This precisely what the patterning of the physician’s role provides." 

(Parsons, 1951: 310) 

Affective neutrality is precisely this standing place. Especially since Par-

sons himself speaks of a leverage in connection with the mechanism of counter-

transference inherent in psychoanalysis, Wernet interprets the passage in 

terms of a transition from a contradictory mediation model to an avoidance 

model, whereby social control as a counteraction to deviance would no longer 

mean an alternation of avoidance and suppression, but a controlled allowing of 

affects (Wernet, 2003: 109; cf. Parsons, 1951: 310). Consequently, in Wernet's 

view, countertransference in therapy has the lever function to controlled affect 

neutrality. 

"On this basis, affective neutrality represents precisely that mechanism of 

denial of reciprocity which succeeds in making up the neurotic vicious circle. 

Only when the aspect of distance and affective neutrality is set alongside the 

therapist's involvement as a constitutive element of therapeutic practice does 

the talk of an 'Archimedean standpoint' make sense. Then, however, we are not 

faced with a one-sided model of the avoidance of reciprocity, but with a model 

of the production of a (therapeutic) reciprocity and simultaneous refusal of rec-

iprocity. Then the dynamic of countertransference appears as constitutive for 

therapeutic interaction as its control." (Wernet, 2003: 110) 

Accordingly, the hallmark of professionalism is not the mediation of con-

tradictory expectations, but the ability to alternate between reciprocity and 

simultaneous refusal of reciprocity in the face of diffuse and affective relational 

offers.  

However, the crucial question is whether reciprocity is the right term to 

explain the relationship between doctor and patient. Are they guided by reci-

procity? Wernet answers in the affirmative and traces his answer back to Par-

sons. Wernet's tables on pages 111 and 115 are instructive for this. According 

to the assumption therein, professional action and deviance are an emergence 

from the juxtaposition of the following variables (Wernet, 2003: 111 and 115). 
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Table 1: Wernet's Comparison of Parsons Patterns Variables 

Particularism   

Professional-

ism 

and 

Deviance 

              Universalism 

Ascription   Achievement 

Diffusivity   Specificity 

Affectivity   Neutrality 

 

The model of a mediation of contradictory patterns of action proposed by 

Parsons presents a paradoxical starting position in that professionalism and de-

viance emerge simultaneously from the same conditions of action. Already in-

tuitively, it can be seen that these two polar options do not emerge from the 

same situation of action, but are related to the respective decisions, which can-

not be regulated. According to Wernet, Parsons would have sought a solution to 

this problem in his mediation model in the distinction between profession and 

non-profession or occupation. From that point of view:  

"Professional action then differs from the general logic of professional-

role action in that here the contradictory orientation to action enters neces-

sarily and constitutively into professional problem-solving. This also means that 

the tendency to avoid this contradictoriness in the professional complex is po-

tentially a source of professional failure, while in non-professional professional 

action, conversely, the act of entering into a constellation of contradictions is a 

potential source of professional failure. In other words, while maintaining a con-

tradictory unity represents a problem-solving mode of professional action, in 

non-professional action the contradictory constellation represents a source of 

problems." (Wernet, 2003: 111) 

There are some assumptions made here that need to be kept apart for a 

critique. First of all, Parsons is concerned with a relationship between a healthy 

professional charged with social control and a potentially deviant patient. By 

Parsons, the therapist's affective neutrality serves to balance closeness and dis-

tance. In this respect, the professionalism of a therapist consists in using, if nec-

essary, the simulation of closeness in the name of a countertransference to 

transfer the reciprocity offers on the part of the patient into insights, knowledge 

about one's own body and/or reality. Therefore, not only the orientation to-

wards society in therapists and theologians has the function of counteracting 

abuses, deviance, but also the reciprocity assumption; while professionals, ther-

apists receive a permission from society for their work (Parsons, 1951: Ch. VII 

and p. 299), they are bound back to society by their colleagues with this value 
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orientation, whereas the patient gets a free ticket to reciprocity offers (Parsons, 

1951: 201-217, 313). 

"Above all this functional specificity which permits the physician to con-

fine the relationship to a certain content field, indeed enjoins it on him, and af-

fective neutrality which permits him to avoid entering into reciprocities on the 

emotional level, serve to bring about this protection. The upshot is that he re-

fuses to be ‚drawn in’ and has institutional backing in his refusals of reciprocity.  

But, in addition to this, our knowledge of the processes of psychotherapy 

reveals another important dimension of the situation. That is, the same features 

of the physician’s role, which are so important as protection of the physician 

himself, are also crucially important conditions of successful psychotherapy. 

Psychotherapy, as we have seen, becomes necessary when the control mecha-

nisms inherent in the reciprocities of ordinary human relationships break 

down." (Parsons, 1951: 310) 

Reciprocity prevails between two free individuals who have similar re-

sources for action and submit to the respective conditions of action with mutual 

consent. On the other hand, those who want to resort to reciprocity in an asym-

metrical social relationship show that this reciprocity assumption has broken 

down at least in the case of one interaction partner, which is why society grants 

therapy. Within the theory, it is about the contradictory relationship of the ther-

apist to a potentially deviant but capable client who, with regard to a very spe-

cific side, voluntarily relinquishes control over himself to the doctor for a lim-

ited time in order to be able to heal or become aware of precisely this specific 

side of his personality. The doctor's social control over his patients is directly 

related to the patient's offers of reciprocity, which are a form of confirmation of 

his tendency to deviance, which in the best case is transformed into permissive-

ness during therapy and is thus controlled in a socially acceptable way (Parsons, 

1951: 201-217).  

In contrast, Wernet understands reciprocity as an action demand for 

avoidance. This brings us to Wernet's avoidance model (3). Just as Parson's 

notion of permissiveness is embedded in his model of contradictory action, so 

we must imagine Wernet's proposal of permission in his avoidance model. How 

exactly permission is related to the avoidance model, which Wernet also calls 

the abstinence model (Wernet, 2003: 119), is nowhere explained in detail in 

Wernet's text, but it is clear from the text that permission-model has the func-

tion of a catch-all concept of disengagement, while the avoidance model is 

meant as an explanation of preferred patterns of action. In order to see these 
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connections, we can start with the fundamental question of which evaluation, 

comparison and/or review model can and should be used to judge a pedagogical 

action.  

A common model in pedagogy is the concept of professionalisation, which 

is also compatible with established professional ethics (Helsper and Combe, 

1996). Several approaches already exist in this regard (Abbott, 1988; Dewe et. 

al., 1986; Schütze, 1996), but Wernet develops his own model in discussion with 

Parsons (1951) and Oevermann (1997). According to this, the typical patterns 

of action in the teaching profession are to be judged neither according to Oever-

mann's need for professionalisation nor according to Parsons' theory of devi-

ance, but on the basis of his own understanding of permissiveness according to 

the avoidance model. For "the failure of pedagogical dissociations does not con-

stitute a dèformation professionelle and the success corresponding to it does 

not follow a concept of professionalisation that is binding in terms of theory lan-

guage." (Wernet, 2003: 7) Rather, the situations treated by Parsons under "de-

viation" are to be regarded as "movements of delimitation" by Wernet (7), 

which are not themselves typical actions in school, but are to be regarded ac-

cording Wernet as "typical inadequacies" (12), "typical concomitants of school-

pedagogical action." (Wernet, 2003: 7) 

First of all, the failure of a pedagogical dissolution of boundaries is argua-

bly the success of pedagogy. We are also confronted with the problem that types 

cannot be by-products, by-products. The characteristic of types is that they are 

produced by systematically refraining from and/or carrying out certain actions 

in a structure-building way. As long as the existing conditions are maintained, 

they reproduce themselves. Now the question is, what exactly causes them? In 

other words, it is a matter of working out the systematic nature of these phe-

nomena, which Wernet considers to be secondary phenomena. 

This problem of ambiguity is exacerbated in modelling. To see the prob-

lem in this, we must first distinguish between two levels; the level of the scien-

tist who observes contradictions, inadequacies, delimitation movements, devi-

ations, etc. in the action of an actor and models these observations.  Then there 

is the level of the actor, i.e. an educator, who generates these contradictions dur-

ing his activity, in his role-action. Since Wernet does not distinguish sharply 

enough between these two levels, the contradictions that arise in the respective 

levels, which are two different types of action, seem to be mixed together. We 

can see this in the statement that it is not the dynamic of mediating contradic-

tions,  
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"but the logic of avoiding contradictions to which a consistent model of 

pedagogical action points. I will try to explain this thesis with the help of exam-

ples of interaction: Empirical problems regularly appear as pedagogically gen-

erated contradictions and pedagogical problem solving can regularly be inter-

preted as their avoidance." (Wernet, 2003: 8) 

Here we can see that the logic of avoiding contradictions, which is on the 

theoretical level, is to be interpreted with the practical pedagogical problem 

solving as avoiding them. As a consequence, for example Oevermann meets this 

challenge with the distinction between theoretical justification and practical de-

cision execution, while, for example, N. Luhmann achieved this coordination 

with his concept of coupling (Oevermann, 1996: 22; Luhmann, 1997: 112, 828). 

In Wernet's case, neither theory is coupled with empiricism, practice with each 

other, nor does he aim at their mediation. Rather, Wernet wants to avoid exactly 

that. However, avoided contradictions remain contradictions until they are log-

ically decoded in their structure and mobilized in a very specific direction in the 

sense of a decision. In any case, avoiding contradictions would be of no use if 

they were not addressed. Don't imagine a blue elephant with a green bear at a 

bar in Hanover. Although this is an avoidance prompt, it is precisely the prompt 

that leads us to imagine this impossibility. Even with this simple example, it can 

be shown that avoidance is neither a pure type nor an alternative for the prob-

lem of theory and practice. Type formations are based on empirically possible 

cases. In contrast, avoidance is the negation of an empirical existence, which is 

logically no other than inexistence. 

This also brings us to a transition to the notion of permissiveness (4). 

For apart from this fundamental problem, Wernet's starting point is the obser-

vation, borrowed from Parsons, that the school, as an institution particularly 

committed to universalism and clarity, is to be understood as a "counterworld 

to the structural logic of familial socialization" with the corresponding associa-

tion of diffuseness, particularity, and personal attention (Wernet, 2003: 111-

115). Not from familial counterworld but from the teaching profession it is ex-

pected that it corresponds to universalism in its pure logic of action. From this 

consideration, Wernet deduces that (a) the teaching profession cannot be 

charged with mediating contradictory expectations and (b) the professionaliza-

tion or need for professionalization proposed by Oevermann is "theoretically 

inadequate" to explain the type of action performed in it (Wernet, 2003: 115). 

For in Oevermann's model, too, the need for mediation arises because a tension 
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is assumed to exist between being professionalized and the need for profession-

alization, which in everyday professional life is expressed in the contradictory 

orientation according to universalism and particularism, self-logic- community 

logic, etc. If, however, the teaching profession is not considered to be in contra-

diction with universalism, but rather to be unambiguous, then it can be a matter 

of examining how the teaching profession can be provided with the framework 

conditions for this, or how it can be ensured that teachers adopt the respective 

patterns of action (Wernet, 2003: 115 f). Consequently, according to Wernet, it 

is not contradictions, paradoxical mediation problems and constant tension 

charges, but systematic adaptation problems to the ideal world of universalism. 

On the practical level, the adaptation problem arises from the fact that students 

are exposed to competition in an institution oriented toward achievement, uni-

versalism, specificity, and affective neutrality, which leads to "individual diffi-

culties and problem situations" among students (Wernet, 2003: 116). Adjust-

ment problems for students arise in this context during the transition from the 

family to the school system, especially since there are two types of interactions, 

expectations, norms, and so on. The teachers themselves have problems of ad-

aptation, because according to the ideal they should be universalistic-imper-

sonal, but in view of the student's suffering they tend to be particularly affec-

tionate. On the one hand, the teacher-person regrets the suffering of litte Johnny, 

but also notes that "after all, she herself saw to it that this 'mortifying' frame of 

action became real." (Wernet, 2003: 117) Depending on the job description, 

teachers have to intervene in educational, socializing difficulties of students to 

a more or less accentuated extent. 

In addition to these practical problems of adaptation, there are also diffi-

culties of adaptation on the theoretical level, since the teaching profession cre-

ates problems, difficulties, which they themselves cannot address to the desired 

degree. 

"But if we assume with Parsons that school-institutionalized patterns to 

be represented in professional logic constitute a 'hardness,' then the only con-

sistent form of tempering this hardness is permissiveness. Pedagogical actions 

that - in whatever situation and for whatever motives - situationally override 

impersonal universalism while underscoring the fundamental validity of that 
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universalism.2 Paradigmatic for this type of pedagogical intervention is the ex-

ception. Exceptionally - for whatever reasons and motives - this class work is 

not graded, exceptionally (...). (Wernet, 2003: 117) 

Thus, especially in the case of the rigidity of the action orientations insti-

tutionalized in schools, Wernet sees this as a confirmation of his thesis accord-

ing to which, in view of the rigid adherence of schools to universalism, an (inner, 

institutionalized) counter-movement is activated (Wernet, 2003: 112). 

Instead of assuming a tension within a single model with both poles of 

normal and abnormal, and then mediating them with each other in terms of ac-

tion theory, Wernet proposes the perspective according to which the pedagogi-

cal pattern of action is internally consistent, free of contradictions, as long as it 

is not confronted with tendencies from the outside to act against its own pro-

fessional logic (Wernet, 2003: 114 f). In this avoidance model, permissiveness 

serves (a) to restrain situation definition and problem processing and (b) to in-

tervene, which "are not, however, processing the whole person of the student 

and his problems" (117), but rather to dismiss the addresses of the school; 

within the framework of the avoidance model, they are offered permissiveness 

as a structure oriented toward clarity and unambiguity, thanks to which the 

school's addressees no longer have to perform an "autonomous ego perfor-

mance" in these predetermined, pedagogical patterns of action (Wernet, 2003: 

119). 

 

2. EMPIRICAL VERIFICATION 

Wernet wants to support these theoretical determinations with empiri-

cism as the kind of practice. In order to investigate the typicality of pedagogical 

action, using the method of objective hermeneutics, Wernet seeks out the typi-

cal patterns of action that are repeated, that can be recognized as typical school 

in their typical nature. In doing so, he finds that the typical in school can be ob-

served in its "negative judgment" (12). The typical "do not enable a positive ap-

peal to the institution and the teaching profession," but rather "confront us with 

typical inadequacies." (Wernet, 2003: 12) In doing so, Wernet gives several ex-

amples with four complementary, classical topoi of pedagogical reflection on 

                                                           
2 According to this logic, arbitrary action as in example 2 would be permissible in that the teacher 
acts inadequately, but by adhering to the principle of universalism-his justified employment and 
continuation of it is the clear indication of this basic orientation to universalism-he runs into ad-
justment problems but not mediation problems, according to Wernet's model. We will come back 
to this. 
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topics that are conceptually treated as proximity and distance (1), autonomy 

and heteronomy (2), school reality (3), and reciprocity (4) (Wernet, 2003: 24-

29). An example of proximity and distance (1) is elaborated below. Example 1. 

"S1 L: Do you have the homework? 

 S: Nah, sorry. 

 L. I don't." (Wernet, 2003: 12) 

In this interaction, Wernet sees a "breach of duty" on the part of the stu-

dent, which is at the same time accompanied by an "explicit recognition of the 

obligation." By expressing regret, the student is arguing for a fundamental ful-

filment of the obligation, while the teacher sees in his response, instead of an 

acknowledgement of regret from the student, "an acknowledgement of the stu-

dent's failure" (Wernet, 2003: 12).  

Example 1 is also instructive from the perspective of an assumption of the 

reciprocal relationship between student and teacher, because if we were to re-

place the noun "homework" with another object, such as tea, car, chair, plane, 

office, etc., we would not have noticed that this is a conversation between 

teacher and student. Without the typical school term "homework," we would 

legitimately assume a symmetrical-reciprocal relationship. But the notion of 

"homework" specifies the context and type of relationship. We will return to this 

reciprocity assumption below. 

Example 2. At the beginning of the lesson, a student asks the teacher: 

"S: When will you give us the classwork back? 

 L: Next week. 

 S: Oh, you've had them for 3 weeks already. 

 L. And if I had them 5 weeks. 

 S: My mother already thinks I threw them away." (Wernet, 2003: 13) 

According to the author, this is an example of "role reversal", in which the 

student states "breach of duty by the teacher", whereupon the teacher, instead 

of apologizing, proceeds to,  

"repudiate any professional obligation and explicitly assert his arbitrary 

regime. Reciprocity as a mutual obligation is thus negated. The teacher is always 

right' has become reality. Thereupon, the student also leaves the orientation to-

wards reciprocity. He now responds to the arbitrary imputation with explicit 

disregard (thrown away) and implicit threat (I will tell my mother)." (Wernet, 

2003: 13 f)  

On a theoretical level, he argues, this is a case of autonomy and heteron-

omy. In this context, Wernet states that heteronomy within the school context 
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is abused for its own demonstration of power or need for validity (Wernet, 

2003: 54). In essence, the student would even accept in his complaint his obli-

gation to perform and would then move on to the obligation requirement in 

which he would accept the  

"reciprocal obligation of the teacher to return (assessment) in a timely 

manner.  In doing so, the student would encounter a heteronomy of a quite un-

expected kind. That the teacher rejects and denies his part in the obligation con-

stitutes an arbitrary appropriation that is obviously contrary to his role obliga-

tions." (Wernet, 2003: 54) 

In essence, where arbitrary appropriation stems from institutionalized 

arrangements, reciprocity can hardly be assumed. But more on this later. On the 

other hand, with respect to autonomy and heteronomy, it can be stated that 

while the assumption is correct that there is a temporal and structural connec-

tion between performance demands, their appropriate assessment within a 

given and communicated return framework on the part of the teacher, and the 

appropriate expectation of the students, which also includes a communicated 

and clearly delineated time specification, it is also true that there is a connection 

between performance demands, their appropriate assessment within a given 

and communicated return framework on the part of the teacher, and the appro-

priate expectation of the students, which also includes a communicated and 

clearly delineated time specification. But how to monitor that framework is an-

other question. We don't know if the teacher is still within that framework. Even 

in the case of an assumption of a reciprocal relationship, and/or the frame of 

action achieved and established according to a reciprocal relationship pattern, 

we as observers are still not sure whether the student's request was rightly, 

more precisely legitimately, voiced. And assuming that the student was author-

ized by the class itself to see to it that the teacher adheres to the framework of 

action agreed upon in common, the further question arises whether the class 

would be legally authorized to do so at all. Would the actions of the students 

and/or the empowered student even be in accordance with the role? What 

would the principal say about it? Wouldn't it be more appropriate to expect the 

students to direct their demands to the school administration, school manage-

ment, with instructions on how to appeal? This also indicates, among other 

things, that neither reciprocity nor role action is a catalogue of rights and duties. 

Reciprocity and role action also imply informal and inadequate actions. In fact, 

role acting, that is, being able to congruently meet or correspond to contradic-
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tory, diffuse, implied expectations with professional ways of acting, is by defini-

tion not a recipe, not a mechanical application of the given set of rules. This is 

also the reason why a professional action does not go along with the ethics of 

law, but with the ethics of responsibility, which is compatible both with the me-

diation of the contradictions, and with the avoidance of differences. These for-

mal/informal, failed/successful adequate/inadequate etc. can be understood as 

equivalent conflict resolution strategies depending on the situation, resources, 

objective, person, norm, conditions of action, especially in reciprocal relation-

ship patterns. 

But the problem is that there can be no reciprocity in this relationship. On 

this assumption, the topic of autonomy and heteronomy (2) can be discussed. 

For this it is to be pointed out first that reciprocity is defined in the Duden as 

"Gegen-, Wechselseitigkeit, Wechselbezüglichkeit". Already here a symmetry is 

assumed. With the rationalization of the living world, reciprocity increasingly 

means the shift of interactions from a diffuse, morally grasped equivalence to 

an agreement under an explicit, legally binding symmetry. In the legal system, 

the term reciprocity is used to mean mutually contractually agreed symmetry 

among contracting parties. For example, Art. 166(1)(c)(d) of the Swiss Federal 

Act on Private International Law (IPRG) assumed reciprocity explicitly until 

2017, and even implicitly today. On condition that the other party grants the 

same right to Switzerland, Switzerland recognizes the foreign bankruptcy de-

cree. The same principle prevails in international criminal law. States, as con-

tracting parties, mutually recognize, for example, the extradition of persons ac-

cused of a certain crime that may lead to extradition. Reciprocity in law has the 

meaning of the recognition of a mutually granted symmetry among two free 

contracting parties with a high degree of autonomy.  

From an action-theoretic point of view, reciprocity suggests an action 

based on reciprocity, in the sense of give and take, a tit for tat, and to that extent 

implies a symmetrical relationship between the actors. Where the relationship 

is not supported by symmetry, there alter may respond to ego's actions with 

withdrawal, rebellion, attack, etc. But all these actions have the consequence of 

a change from symmetry to asymmetry. In this respect, asymmetry and reci-

procity are mutually exclusive. Thus, for example, the relationship between a 

judge and a defendant can never be one of reciprocity. 

For that, the question is whether reciprocity is adequate to describe the 

relationship between students and teachers within a school class. Historically, 
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the interaction between students and teachers has never been based on reci-

procity. In fact, the whole discourse on the issue of mediation or avoidance goes 

back to the asymmetry in the school. The question of how autonomy is possible 

under heteronomy would never be asked if we were to assume reciprocity; if 

we were to describe the student-teacher relationship in terms of reciprocity, the 

question arises, how should the relationship among students, teachers, teachers 

and school administrators, teachers and home services, teachers and parents be 

referred to? If we do not consider reciprocity simply as a property of interaction 

in institutionalized relationships, which in this case would lead us to assume a 

reciprocal relationship between a prison guard and prisoners, then there is no 

reason to explain the relationship between student and teacher in terms of rec-

iprocity. As long as no other reasons are given, we must assume that reciprocity 

presupposes a symmetry that does not exist in the school between teacher and 

student.  

From this perspective, the problem is that here an interaction (x) is sought 

at a place (y), although there is a prior certainty that y does not exist at x. In this 

respect, it is not a good example of typical patterns of action in school, nor of the 

juxtaposition of autonomy and heteronomy. Also, from the perspective that if 

something can be so carelessly overridden without any consequences, that is an 

indication that it is not a typical, institutionally supported pattern of action. Oth-

erwise, we would expect punishment for the violation of reciprocity. Of course, 

a punishment need not be formal. Sometimes even a look is a punishment. But 

this was not considered by Wernet, nor is he concerned with formal or informal 

types of punishment. He is much more concerned with showing that what is at 

stake here is (a) the violation of reciprocity, which is at the same time an exam-

ple of (b) the constellation of heteronomy and autonomy typical of pedagogical 

action. But where interactions do not have consequences in the sense of punish-

ment and/or reward, they are interactions that are neither based on reciprocity 

nor typical, but are asymmetric and accidental interactions; accidentally, at that 

moment, this asymmetric action is performed, accidentally, this action is regis-

tered by an observer by chance, and accidentally, under the aspect of x andyY, it 

is interpreted in one direction or another. 

We can see a better example of heteronomy and autonomy in Example 8. 

Here the student is prompted as follows; Go out again and practice coming in. 

Wernet sees here a confirmation of Goffman's observation; "Someone evokes a 

defensive reaction in the occupant and then directs his next attack precisely 
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against that reaction" (Goffmann, 1961: 43; cited by Wernet, 2003: 17). Analo-

gously, in Example 8, Wernet observes a "violation of the presentation of the self 

in public" because the person's self-image is thus compromised, and with it the 

"integrity of the stage play" (Wernet, 2003: 17). The reason for this assumption, 

according to Wernet, is that the teacher is not interested in the norm attitude, 

but is concerned with "humiliation dynamics as such." (Wernet, 2003: 17) 

First of all, in terms of reality school (3), we need to emphasize that 

Goffmann in here does not deal with typical cases in school, but with character-

istics of total institutions. Second, if Wernet's attribution of motive is accurate, 

then there is arguably a crime here, as a typical aberration of a pedagogical ac-

tion. Indeed, Wernet himself states,  

"that the teacher here does not move within the framework of a role-

shaped action orientation, but becomes 'personal'. (...) that an action orientation 

is at work here, which is not directed at the rule violation as such, but at the rule 

violator; not at the action, but at the agent, not at the factual and general, but at 

the person. The student's tardiness and perhaps ostentatious refusal to knock 

is [perceived] by the teacher not as a violation of a rule but as a personal 'slight'." 

(Wernet, 2003: 50) 

The question is, how does this dissolution of boundaries, which requires 

explanation, come about? A professional falls out of his role in a course of action, 

which, however, he is confident of thanks to his role as a professional. If this 

teacher were not a professional, the same action would have penal conse-

quences. The fact that the professional also had other options for action is as-

sumed on the basis of his profession. Conversely, that the professional does not 

choose this other option, which conforms to his role, is the occasion of a dis-

course about the reasons for his misconduct, which consists precisely in trans-

ferring a factual situation to a personal grievance. This is also exactly the basis 

for the question of how a professionalized action within an educational institu-

tion is personalized, because without this personal closeness the professional 

threatens to become a professional without spirit and the interaction to become 

mechanical, but without this leading to assaults? How is social control possible 

without deviance in institutionally hierarchical, asymmetrical patterns of rela-

tionships? The answer, avoid becoming personal, or avoid assault, is an instruc-

tion for action but not a justification. But it would have to deal with the dialectic 

of compulsion to decide and obligation to justify with each other. Otherwise, the 

discourse ends up in the dead end of explaining any deviations of the profes-

sional with deviance, with moral deficits of the professional, and so on. 
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In this respect, good decisions, answers and interpretations, attributions 

of motives, definitions are not enough. Rather, it would have to be explained 

how, under the assumption of a reciprocal relationship, the possibility of re-

sponding to a favoured, impersonal attitude, to a factual response and at the ex-

pense of affectivity, has immediate consequences for the student but not for the 

teacher, even though they are in a school (Wernet, 2003: 51). The asymmetry, 

and thus the false assumption of the reciprocity rule, can also be seen in this. 

The teacher owes his position to his role of not needing to "understand the prob-

lem at hand at all." (Wernet, 2003: 51) This possibility is not given internally, 

subjectively, insofar as the teacher may not even think of this very possibility, 

although objectively it may be present. 

The same problem lies in the assumption: "If the principal doesn't want 

to know what the yawning student has had for breakfast, then all he has to do is 

not look him in the mouth." (Wernet, 2003: 52) No one would say, no, that sen-

tence is not true, or that assumption in that sentence is not true. But just the op-

posite has happened. The question is, how should we now explain this? Wernet 

suggests the answer: this option could have been avoided, even should have 

been avoided. That it was not avoided only shows that there was another option 

and that the option favoured by the observer was not chosen. Wernet's answer 

is not enough, because we still do not know why this option was chosen that 

should not have been chosen. So, we are faced with the question whether we 

should now explain the action that was performed but inadequate to the situa-

tion as irrational or explain exactly this irrational action from the logic of op-

tions for action, conditions of action, by making it understandable. But this re-

quires a different perspective. For this we have to know that even from optimal 

conditions of action, intentions of action there is no guarantee for a desired re-

sult of action. For every analysis carried out by the observer, in addition to the 

objectively existing, accessible values, norms, goals, resources of the institution-

alized action patterns in the situation, must also contain the values, norms, 

goals, resources acting subjectively on the acting, involved actors in the sense of 

the means currently available to them in their differentness. Without the sepa-

ration and the analysis of these entire conditions of action every statement re-

mains isolated, consequently also partially correct. From all partially correct 

statements, assumptions, assertions, etc., no internally consistent theory 

emerges. Because exactly this perspective is missing, it leads to the following, 

also wrong assumption:  
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"It [the drastic nature of the teacher's action in Example 2] becomes un-

derstandable only if we assume that the teacher from the outset disregards the 

factual dimension of the student's question about the return of the class work 

and, for his part, insinuates an affective valence to this question. Only when the 

student's question is ascribed a motive beyond the matter can the teacher's 

counterattack take place." (Wernet, 2003: 51) 

The teacher actually, factually refrains from factual dimension of the 

question. There is no reason from a contrary assumption. At the same time, as 

observers, we can still understand why the teacher reacts so personally to an 

impersonal remark; a number of motives/reasons can be enumerated here: the 

teacher knows the student who comes with the same remark every time, alone 

to compromise his authority, his integrity of the stage play. Or, the teacher had 

a quarrel with his partner, who during the quarrel made exactly the same re-

mark with the very similar intention. Since the argument with the partner could 

have been avoided by the teacher becoming personal, in this case he intuitively 

did not want to repeat the mistake with the partner. In this respect, it is a matter 

of a negative countertransference. Or, the teacher knows very well that only par-

adoxical interventions can work with adolescents. That is why he reacted per-

sonally to a factual remark. A completely different motive can be imputed to the 

teacher from the perspective of the theory of deviance, the theory of rational 

choice, and thus the action can be made understandable from these perspec-

tives. 

In all these cases, it is not the actor but the observer who is required to 

understand, which is why a distinction between 1st and 2nd order, or between 

theory and practice should have been made. Thus, in the context of deviance 

theory, it can be stated that a deviant cannot be expected to understand his ac-

tion. We can assume that we would not observe the failure, the inadequacy, the 

dissociation, the deviance, the misbehaviour from the teacher, had he seen the 

reasons of his misbehaviour. Insight would have a preventive effect. An action 

becomes understandable not with a non-observing agent, but with an observing 

third party. Second, rationality is not imputed to the action, but to the agent un-

der certain conditions of action. However, the imputation of rationality is pre-

cisely an imputation, a counterfactual assumption that can be confirmed and re-

futed, by subjective or objective means. Science confirms or refutes assump-

tions from the observer role. Whichever way one turns, an agent without an ex-

plicit observer role cannot be expected to perform this feat in every case. 
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Consequently, what Wernet calls counterattack does not have to be a per-

sonal, even an evil counterattack from the perspective of the actor himself, but 

simply a pattern of relations with two actors on the stage of a school class; on 

the one hand we have to do with a student acting despite repeated admonitions, 

rejections and punishments, who violates the stage of the teacher and makes the 

admonitions, rejections and punishments the basis of a public and excessive ne-

gotiation, on the other hand we have a teacher who, within the framework of a 

certain assignment that is coordinated in terms of content and action also with 

professional ethics, responds to diffuse communication offers of the student by 

offering him clear, rational action options for cooperation (Wernet, 2003: 51). 

If the student had refrained from his offers of reciprocity in the face of these 

admonitions, rejections and punishments, the teacher's type of reaction would 

not occur at all. It is a rationally not to be expected, even rationally excluded 

option for action. 

In this respect, the teacher's counterattack can follow even if there seems 

to be no rational reason at all between motives and actions themselves, objec-

tively speaking. However, this does not imply that the reaction (a) is not ra-

tional, (b) is not understandable, (c) is not due to the action, which is out of 

place. In fact, no logical, objectively correct reason need be presupposed be-

tween action and reaction. Even an arbitrary reaction has (a) a motive basis and 

(b) is understandable. In short; the conditions of action must not be confused 

with the action itself. An action option is at the level of choices a person makes 

given his own preferences, goals, motives, values, and resources available to 

him. We understand it, among other things, when we know the conditions of 

action, when we embed it in the life-world of the agent with its characteristic 

features, which in this case is the school. In any case, with an analysis of the 

school conditions of action, the actions would be closer to the process of under-

standing.  

As observers, we have to assume that there is no must in social reality, if 

we looked at the whole thing from the thing itself alone. No human being has to 

kill. That this happens, owes itself to the decisions, which may have nothing to 

do with the objective thing. More often also innocent humans are killed. From 

the objective and insofar subjectively seen, this would not have to occur. But ob-

jectively these cases exist. But we can understand why these cases exist, why 

somebody kills somebody else, without (a) finding this good, agreeing with it, 

(b) actively trying to prevent it and insofar (c) rationally expecting that this just 

happens. 
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Finally, there is the issue of autonomy and heteronomy in professional ac-

tion (4). Example 7 is constitutive of this. The teacher asks a student; 

 "L: You're beaming at me, do you want to volunteer? 

 S: Nah. 

 L: I don't think so." (Wernet, 2003: 16) 

In this example, Wernet sees an embarrassment-producing but still ped-

agogical action. According to him, there is an intimacy violation because the 

teacher communicated the student's infatuation with her to the public with 

you're stealing me like that. Basically, a deliberate creation of embarrassment is 

not a typical feature of an act in school. It is therefore more accurate to say that 

this is disconcerting for an action in school, since it is a "salient place of institu-

tional education." (Wernet, 2003: 17) If something typical within a professional 

field is also produced with a professional-ethical orientation of the same profes-

sional field, then it cannot be a matter of delimitations/adequacy, since the sys-

tem provides for these delimitations/adequacies by allowing them, at least not 

preventing them. Consequently, it is also correctly stated that these are not con-

tingent and trivial slips that somehow belong to professional life, but are typical 

phenomena of pedagogical professional action (18). For Wernet, it is a matter 

of "disentangling autonomous and heteronomous addressing." (Wernet, 2003: 

54) He does not want Example 7 to demonstrate the contradiction of the situa-

tion, but to show that the contradiction lies in the definition of the situation, that 

is, in the teacher's decision to define the situation inadequately. The case could 

have been avoided with an adequate, non-contradictory situation definition. In-

stead, the teacher gets caught up in the case with "will you voluntarily." (Wer-

net, 2003: 54) 

 

3. CONCLUSIONS 

In Parsons' and Oevermann's view, schooling is not only about the acqui-

sition of knowledge but also about the transmission of norms. School is not con-

ceived as a counterworld to the family, neither in Parsons nor in Overmann, but 

only in Wernet - in Parsons, school is an intermediate world between family and 

market, and in Oevermann, the family is part of the pedagogical working alliance 

(Oevermann, 1997: 162-171; Oevermann, 2002: 43 f). For Parsons, school rep-

resents a transitional phase during which the adolescent acquires role-conform-

ing action and can become deviant in this process. While Parsons does not as-

sume a fully professionalized teaching profession, neither does he equate the 

teaching profession to the structures of a family, which is not professionalized. 
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A need for mediation arises because the school is committed to universalism in 

its factual logic, but in its mode of operation it tends permanently toward par-

ticularism - otherwise school would be all too hard for little Jonny.  

Wernet raises the question of a compatibility between an ideal type of 

school as a universalistic-impersonal expectation of achievement and the image 

of the addressees as objects of education and socialization. How is the school to 

consider the reason for its existence, education and socialization into society, as 

fulfilled, although it is precisely this function that it must fulfil in the first place? 

Wernet admits for the first time that students do not yet have stable role com-

petencies at their disposal. On reason for Oevermann's assumption of the need 

for professionalization of pedagogy, or Parsons' assumption of the tension of 

professionalism in the teaching profession, was precisely the assumption about 

this deficit of competencies among students that gives pedagogy the occasion 

for mediation. In fact, in Parson's model, the school represents in particular the 

occidental rationality characterized by universalism, achievement, specificity, 

affective neutrality. However, not a juxtaposition, but their simultaneity is em-

phasized in Parsons, with the respective contradictions, tensions and tenden-

cies to deviance. Exactly this expectation of a mediation of contradictory actions, 

for which the professional model stands, is supposed to enable the students to 

take the respective ambivalences, tensions and conflicts upon themselves in or-

der to achieve exactly what the school just promises, what the professional suc-

ceeds in doing. 

Wernet considers this notion unmeasured and wants to elaborate exam-

ples of "typical difficulties and problems of the teaching profession," which he 

conceives and reconstructs as "phenomena of inadequacy or failure." (Wernet, 

2003: 18) He wants to take what Parsons treated under deviance as oddities, 

disjunctions, failing interactions, misjudgements. 

"As such, they resemble the judge's miscarriage of justice, the doctor's 

malpractice, the accountant's miscalculation, the entrepreneur's malinvest-

ment, the scientist's error: the failure points to a model of adequacy that he or 

she has missed. What model of adequacy, then, is contained in the pedagogical 

delimitations that deviate from these?" (Wernet, 2003: 7)  

The examples given are not "difficult" ones, but simply "harmless every-

day situations" that do not require "artful" responses, but are precisely "led to 

problems by the pedagogical action itself." (Wernet, 2003: 47 f) On the other 

hand, these cases are actually of different nature. In the case of the doctor and 

the accountant, it is about an attempt to succeed. In the other three cases, it is 
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about an option under rational conditions. For example, a miscarriage of justice 

in the case of a judge is not a problem because it could be corrected at the next 

instance. The legal system is not a clinical operation. The decisions here resem-

ble an objectification and/or evaluation on the basis of certain data. The same 

is true for science. And in the case of mis-investment, there is no reliable, always 

correct orientation. The goodness of the investments depends on circumstances 

in the future which is or are uncertain and consequently a bad investment is 

simply the other side of the calculated risk. Secondly, any error judgment is part 

of the logic of judgment. In this respect, these are not cases of inadequacy that 

are transported into the professional logic from the outside, but the component 

of the professional pattern of action. 

In fact, adequacy or inadequacy and normality/deviation can be under-

stood as the respective moments of comparison. And here there are two pure 

types of comparison systems: We could come to an adequacy statement accord-

ing to a most similar system design and to an inadequacy statement according 

to a most different system design. The question is, according to which systems 

design does Wernet select his cases? The answer is, a mixture of both: Although 

he should have selected cases according to most different system design, it se-

lects them according to most similar systems design. For clarity, we can start 

from this simple model with two variables: Norm cases (A) are the cases that 

are constant and occur in every school. In contrast, borderline cases (B) are the 

cases that do not always occur and do not occur in every school (they are cases 

that deviate from the typical action pattern in location and time). Wernet is in-

terested in residuals; he wants to show normality in borderline cases. How 

would he have to proceed? He would have to select cases of type A and B and 

first separate them exactly, strictly from each other. Then he should have shown 

that there are typically cases that are counted as type B, although they belong to 

A.  

However, he selects cases that belong to A to explain the embroidery pat-

tern in B. In other words; basically, it is the reconstruction of typical difficulties 

and problems of the teaching profession and not the reconstruction of inade-

quacy or failure on normal cases (Wernet, 2003: 18). Otherwise, we would have 

to label the teaching profession with the attribute of inadequacy, for which there 

is no evidence, or for which no arguments are elaborated in Wernet. To the first 

type of reconstruction can be taken the examples elaborated by Wernet. With 

them the norm deviation can be demonstrated. For reconstruction of the second 

type, on the other hand, a-typical examples would have to be executed. That is, 
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examples with which it could have been shown that, contrary to the expectation, 

the norm fails to occur. Examples such as, although the teacher legitimately ex-

pects a willingness to cooperate from students, they refuse. Or, although the stu-

dents, i.e. not the student, but the students as addressees of the teacher legiti-

mately expect cooperation from the teacher, the teacher refuses this coopera-

tion contrary to his professional role. In the case of such a pattern of interaction, 

an inadequacy would have been justified. But here are examples that (a) are re-

lated to specific individuals (not typical teacher-student interactions) and (b) 

are patterns of interaction that are within the horizon of expectations, even 

when declared, evaluated as borderline cases. We can also tell that they are not 

borderline cases by the fact that they are performed as typical cases. That they 

are subjective evaluations, we can see from the fact that the responsible actors 

of the school in question do not feel any reason to question the teacher's actions. 

These are normal occurrences that an observer considers to be delimitations 

without having elaborated what would probably be the borderline cases of his 

avoidance model. In Wernet's avoidance model, the problems would have been 

avoided had they not arisen. 

Permissiveness appears in this model as the practical type of action that 

could be assigned the function of absorbing the possible tensions, the possible 

movements of delimitation between theory and practice. Instead of structures 

of pedagogical action, the responsibility for balancing action lies with the pro-

fessions. On the other hand, for Parsons, permissiveness was part of defining 

characteristics of the interactions between the doctor and his patient. Because 

the patient is diagnosed as needing help, he is absolved from certain responsi-

bilities by society on the basis of a diagnosis of the species itself made according 

to the scientific standards. The concept of reciprocity is also related to this. The 

physician, psychotherapist's rejection of reciprocity offers by the patient leads 

to affective neutrality (Parsons, 1951: 310). Wernet turns this idea around; per-

missiveness does not belong to features of the patient's situational definition, 

but to the framework of the professional. In this respect, Wernet's examples are 

reversed. The professional teacher is assumed to have reciprocity with the stu-

dent, which precedes every situation and requires the professional to decide 

whether to meet the reciprocity requirement or to resist this (too institutional-

ized) expectation. The professional finds himself in framework conditions that, 

due to his professional role, permanently open the way to deviance. 

Reciprocity is demanded from the student and the refusal of reciprocity 

happens with the teacher. There are two actors on two different levels. Wernet's 
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model of permission is still used here as a mechanism of action generation and 

as an explanation for the objective tendencies of the professional and not as a 

mechanism of action legitimization. Permissions model is the name of the ob-

jectification of the professional's tendencies. Wernet's model is neither com-

plete, nor unambiguous. We can make this clear with table below. For that we 

have to cross avoidance and permissiveness of contradictions with non-profes-

sionalism on the one hand. 

 

Table 2: Wernet's Avoidance Model 

 Professionalism Non-professionalism 

Avoidance of the contradic-

tions  

Permissiveness ? 

Admission of contradictions ? Non-professionalism 

 

Wernet would gain his model of permission from an intersection of pro-

fessionalism and avoidance of the contradictions. The question is, what is in 

other fields? What is that which results from the constellation of the admission 

of the contradictions and professionalism? That is unclear. And if we determine 

the opposite of permissiveness the prohibition, then the answer would have to 

result from the inversion of the same logic, the opposite of permissiveness. In 

that case, it would be a consistent approach. But from an intersection of non-

professionalism and permissiveness of contradictions, that is, the inversion of 

logic, the highest result is lay action, but never prohibition. Especially since in 

every social action moment there is the option of avoiding certain risks, delimi-

tations, etc., without a systematic choice in favour of the avoidance strategy 

would have led to professionalism, it shows again that this model is based on 

inadequate assumptions. 
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BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM 

ALANLARI 
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ÖZ 

Son yıllarda önemli bir ödeme ve yatırım aracı sayılan kripto paralara ta-

lep,her geçen gün artmakta ve hemen hemen her alanda karşımıza çıkmakta-

dır..Alt yapısını oluşturan blok zinciri teknolojisiyle birlikte ekonomik anlamda 

büyük adımlar atılmış; işlem akışının hızlı ve zamansız oluşu ekonomik dön-

güyü büyük oranda etkilemiştir. 

Blok zinciri teknolojisi, ticari bir trend haline gelmiş yüksek işlem hacmi 

nedeniyle global anlamda birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte avantajlı hale gelmiş olsa da,kısa süre içe-

risinde genişlemiş olan ölçeğini yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabilmesi nede-

niyle hatrı sayılır bir oranda kaybetmiştir.Bu çalışmada blok zinciri teknolojisi 

incelenmiş, bu alt yapıyla oluşturulmuş kripto para çeşitleri ve kullanım alanla-

rına değinilmiş,avantaj/dezavantaj ve uzun vadeli gelecek pozisyonundan bah-

sedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri Teknolojisi, Kripto Para, Ekonomik 

Döngü 

 

Blockchain Technology And Usage Areas 

 

ABSTRACT: Demand for cryptocurrencies, which are considered to be an 

important payment and investment tool in recent years, is increasing day by day 

and appearing in almost every field. With the blockchain technology that forms 

the infrastructure, great steps have been taken in economic terms; The rapid 

and timeless nature of the process flow has greatly influenced the economic 

cycle. 
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Blockchain technology has been used in many sectors globally due to the 

high transaction volume that has become a commercial trend. Although it has 

become advantageous with technological developments, it has lost its scale, 

which has expanded in a short time, at a considerable rate due to its ability to 

be used in illegal activities. The long-term future position is mentioned. 

Keywords: Blockchain Technology, Crypto Money, Economic Cycle 

 

GİRİŞ 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte verilerin doğru kullanımı, sak-

lanması ve yönetimi gibi konular ön plana çıkmakta, verilere duyulan ihtiyaç her 

geçen gün artmaktadır. Tüm bunlarla birlikte geleneksel veri yönetimi sistemi 

yerini dijitalleşmeye bırakmış, veri tabanı teknolojilerinde önemli adımlar atıl-

mıştır. Özel ya da kamusal çeşitli alanlarda veri depolama ve yönetme öncelik 

haline gelmiştir. 

Güvenilir, şeffaf, net ve tutarlı veri tabanı sistemi birçok sektörü etkisi al-

tına almış, büyük oranda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanıcı oranının ve işlem 

hacminin artışıyla güvenlik ve gizlilik gibi konular gündeme gelmiş, spekülas-

yonların önüne geçmek amacıyla buna dair önlemler alınmış, çeşitli mutabakat-

lar ve kurallar ortaya konmuştur.  

Bu araştırmada blok zinciri teknolojisini incelemek, blok zinciri çeşitle-

rine ve unsurlarına değinmek, prensiplerinden ve kullanıldığı alanlardan bah-

setmek amaçtır. Yakın gelecekte blok zinciri teknolojisinin gelişimine ilişkin ve-

riler paylaşmak hedeflenmektedir. 

 

2. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ 

2008 yılında ortaya çıkan blok zinciri teknolojisi, kripto para olarak ad-

landırılan sanal para birimleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Bir depolama, 

kayıt sistemi olarak da tanımlanan bu teknoloji; kullanıcılar arasında dağıtılmış, 

kişiler tarafından şifrelenmiş, yok edilemeyen, bozulması mümkün olmayan bir 

sistemdir. Çoklu doğrulama prensibi nedeniyle tercih edilirliği yüksektir. Blok-

lardan oluşması ve işlemlerin takip edilebilmesi güven unsuru sayıldığından 

birçok iş alanında kullanılmaktadır. Bu sistemde işlemlerin muhafaza şekli blok-

lar halindedir ve bu blokları birbirine bağlayan bir ağ sistemiyle zincir oluştu-

rur. Yeni oluşacak bloklar için sisteme kaydedilen blokların özeti kullanılır ve 

zincire yeni bloklar eklenir. İşlem tamamlandığında, mevcut ağ aracılığıyla ya-

yımlanan bloklarda bir şifreleme sistemi oluşturulur ve algoritmalarla doğrula-
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nır. Rastgele iki kişi tarafından onaylanan sistem kayda bu yolla başlar. Doğru-

lanan blok silinemez ve değiştirilmesi mümkün değildir. Zincirleme süren bu iş-

lem eklenerek devam eder ve sisteme dahil olan her düğüm veri tabanında bir 

önceki bloğun özetini taşır. Uçtan uca protokolü ile diğer düğümler senkronize 

olur ve ortadan kalkan aracılarla merkezi kontrol sona erer. Bir düğümün işlevi 

durduğunda ya da başarısız olduğunda sorun yaşanan düğüme ait tüm işlemler 

korunur bu yolla hatalar önlenebilir ve başarısızlık oranı düşer. Blok zinciri sis-

temi çok sayıda taraf bulundurur, herkes tarafından kabul görmüş oluşu, sis-

teme eklenecek işlemler için gereklidir, bu da ‘mutabakat’ ın önemini ortaya 

koymaktadır. Sağlanan mutabakatla birlikte işlem doğrulanır ve düğümler ara-

sında işlem kaydedilir. ’Mutabakat Yapısı’ göz önüne alındığında blok zinciri 

bazı temel standartlarla ilerler. Blok zinciri sistemi dağıtık şekilde depolanmış-

tır, depolanan veriler şeffaf ve doğrudur; değiştirilemez, herhangi bir merkezi 

otoriteye sahip olmaması nedeniyle bağımsız ve veri aktarımı gizlilik çerçeve-

sindedir. 

2.1 Blok Zinciri Çeşitleri  

2.1.1 Açık Blok Zinciri 

Açık blok zincirinde ağa herkes katılabilmektedir. Kripto paralar buna en 

güzel örneklerdir ve bu tür sanal paraların dağıtılmış kayıt defterlerinde kulla-

nım oranı yüksektir. Bu sistemde herkes işlemlere ulaşabilir. Herhangi bir oto-

rite gerektirmez, bağımsızdır. Kontrol mekanizması olmaması nedeniyle katılım 

engellenemez. Tüm kullanıcılar mutabakat mekanizmasından yararlanabilirler. 

Yasadışı kullanımların önüne geçmek adına önlemler alınması gerekilse 

de sansüre karşı dayanıklıdır. Güvenlik tercih edildiği takdirde performanstan 

ödün vermeyi gerektirir. Değişiklik imkanı zordur çünkü tüm kullanıcıların 

bunu onaylaması gerekmektedir. 

Akıllı kontratlar ya da anlaşma gerektiren tüm sistemler için en güvenli 

zincir türüdür. 

2.1.2 Özel blok zinciri  

Bu sistem yalnızca izin verilmiş kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve 

ağa katılımı onaysız mümkün değildir.Ağın mutabakat dahilinde erişilebilirli-

ğinden bahsedilebilir.Sistemde yer alan kullanıcılar mutabakat yapısına uygun 

değil ise kısmen izin gerektiren sistem adı verilir. 

Kuralların değiştirilmesi, işlem kontrolü gibi yetkiler merkezi otoritede 

bulunur. Özel sistemler ve verimli bilgi akışı için için bu sistem kullanılır ve ma-
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liyeti minimize eder. Ulaşımı zor bu sistemler kurumsallığa uygun olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Dikey hiyerarşik kontrol sistemi koordinasyonu kolaylaştır-

maktadır. Bilginin gizliliği ve kontrolü için önem arz etmektedir. 

2.1.3 Konsorsiyum blok zinciri  

Konsorsiyum blok zinciri, özel blok ve açık ağların bir karması olarak ka-

bul edilir. Yetkili kişi veya kurumlarca şifrelemenin seçilebildiği bu sistem, halka 

açık ya da özel olabilmektedir. Diğer zincirlerin aksine mutakabat seviyesi dü-

şüktür. Herkesin doğrulayabileceği bloklar bulunduran bu sistem, yalnızca bir 

birim değil, doğrulayıcı olarak çalışan az sayıda eşit güçte partiler yer alır. Buna 

rağmen zincir yekkili kişilerle de sınırlandırılabilir. Değişiklik hızlı şekilde ger-

çekleşir ve dürüstlükle sürdürüldüğünde sistemde herhangi bir sorun yaşan-

maz. Aynı sektörde yer alan örgütler, bilgi paylaşımı yapabilmek adına konsor-

siyum blok zincirini tercih etmektedirler. Özel blok zincirleri gibi merkezi oto-

rite bazlı sistemlerin dışında oluşu nedeniyle tarafların riski en aza indirgenmiş-

tir. Verimlidir ve bilgi akışı çok daha hızlıdır. 

2.2 BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ UNSURLARI 

2.2.1 Blok  

Verilerin muhafazası işlemine blok adı verilir. Zincir şeklinde ilerleyen bu 

sistem başlangıç bloğuyla ortaya çıkar.Her blokta gözde ve başlık bölümleri bu-

lunur.Başlıkta oluşan değişimler özette uyumsuzluğa neden olur ve blok zinci-

rinin en önemli sayılabilecek güvenlik unsuru budur.İşlemin boyutu ve blok iş-

lem oranı blokların sayılarına göre değişmektedir. Tüm bloklar önceki blokların 

özet bilgisini taşımaktadır. 

2.2.2 Dijital imza  

Kullanıcılar iki farklı doğrulama sistemine sahiptir ve açık ve özel anah-

tarlar mevcuttur. İşlemleri onaylamak için özel anahtar, onaylanan işlemlere 

erişebilmek içinse açık anahtarlar kullanılmaktadır. Doğrulama ve dijital imza 

iki farklı aşamadan meydana gelir ve ikinci aşama kontrol sonrası özet değer ve 

çıkan sonucun karşılaştırılması olarak değerlendirilir. 

2.2.3 Mutabakat mekanizması  

Blok zinciri teknolojisinde senkrone olarak bulunması gereken veriler 

için mutabakat gerekmektedir. Ağ genelinde sağlanması gereken bu meka-

nizma, blokların güvenliği amacıyla zaman ve özetleme bilgisi bulunmalıdır. 

Blok başlığında bulunan bilgi, kayıt altına alınan veriyi ve özetini taşır. Zincir bu 

yolla sürekliliğini sağlar. Bu sistemde iki farklı algoritma bulunmaktadır. Bun-

lardan ilki, yeni bir blokla zor çözülen fakat doğruluğunun kontrolü basit şekilde 

sürdürülmektedir. Hisse kanıtıysa, veri işlemleri için çok daha fazla miktarda 
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enerji tüketimi ve işlem gücü harcanmasına sebep olmaktadır. Sanal para birim-

leri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bu sistemler sahip olunan payın 

daha kolay saptanmasına olanak sağlar. 

2.2.4 Çatallaşma İşlemi 

Rastgele bir kod aracılığıyla yeni bir proje yaratmaktır. Açık blok zinciri 

teknolojisinde diğer türlere oranla çok daha fazldır. Yenilendikçe düğümlere 

ulaştırılır ve dağıtık yapısı nedeniyle bağımsız birçok blokta veri özeti oluşturur. 

Bu olay genellikle açık kaynaklı blok zinciri teknolojisinde karşımıza çıkar. Mu-

tabakat protokolünde de belirtildiği üzere yeni sürümle birlikte tüm düğümlere 

aktarılır. Dağıtık blok yapısı nedeniyle kullanıcıların büyük bir oranının kabu-

lüyle çatallaşma gerçekleşir ve bu durum kullanıcılara bildirilir. Veri akışı dört 

farklı şekilde gerçekleşir: 

Yeni düğümler, bloklara eski düğümler aracılığıyla eklenir. 

 Yeni düğümler, blok işlemlerine eklenmez. 

 Eski düğümler, bloklara yeni düğümler aracılığıyla eklenir. 

 Eski düğümler, blok işlemine eklenmez. 

Düğümlerin kuralları kabul etmediği durumlarda ortak bir sonuca ulaşı-

lamazsa çatallaşma ortaya çıkar. Çatallaşma türleri ikiye ayrılmaktadır: 

Sert Çatallaşma: Önceki bloklarla uyumlu olmayan değişiklik sert çatallaş-

maya sebep olur. Sert Çatallaşma sırasında düğümler yeni yazılımı eş zamanlı 

olarak yükseltmelidir. 

Yumuşak Çatallaşma: Değişiklikler sonrasında bloklar birbirleriyle 

uyumlu, eski düğümlerle eş güdümlü çalışabiliyorsa yumuşak çatallaşma ortaya 

çıkar. Yeni yazılım kademeli olarak yükseltilir. 

2.2.5 Akıllı sözleşmeler 

1994 yılında ortaya çıkan bu kavram tarafların kabul ettiği gereklilikler 

ve kuralları içerir.Tarafların imzasından sonra kriptografi yoluyla zincire işle-

nir.Kodlar şeffaf,net ve anlaşılabilir olmalıdır. 

 

3.BLOK ZİNCİRİ KULLANIM ALANLARI 

3.3.1 Kamu Kurumları  

Blok zinciri teknolojisi, kamuya açık kayıtların depolandığı bir veri taba-

nında bilgilerin dağıtık ve eş zamanlı korunmasını sağlayabilmektedir. Birçok 

farklı departman tarafından gerçek zamanlı erişim, doğrulama ve paylaşım için 

büyük ölçüde imkan sağlamaktadır. 

Blok zinciri teknolojisi kamu kurumlarında da kullanılabilmekte ve yeni-

likçi alanlarda da karşımıza çıkmaktadır bunlar; Seçimler, Bilgi Belge Yönetimi,  



ALİ DURDU – EKİN KILIÇ 

 

62 

Enerji Dağıtımı, Akıllı Sözleşmeler, Dijital Kimlik/Pasaport,  Sosyal Güvenlik Sis-

temi, Vergi Sistemi (Cognizant, 2016).  

3.3.2 Sağlık sektörü 

Yanlış kullanılan, sahte veya satışı kontrollü gerçekleştirilen ilaçların te-

mininin sağlandığı platformlar ve keyif verici madde içeriği bulunduran ürünle-

rin denetimini sağlamak önemlidir. Üretim bandından tüketiciye ulaşana dek 

sağlıklı bir temin süreci yaratabilmek için sistematik bir çalışma sağlayan blok 

zinciri teknolojisi, onaylanmış ve izlenebilir ilaç tedariğinde kullanılmaktadır. 

3.3.3 Gayrimenkul endüstrisi 

Mülkiyet hak ve kayıtlarını eş zamanlı ve gerçek şekilde erişebilmek, an-

laşmazlıkları sona erdirmek, gerekli bilgi belgeye ulaşım kolaylığı sağlamak, za-

mandan ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Kira söz-

leşmeleri, mülkiyet bilgileri gibi önemli belgeler de burada muhafaza edilebil-

mektedir. 

3.3.4 Maden ve Değerli Taş Sektörü 

Maden ve değerli taş ihracatının günümüz sorunlarında en büyük sorunu 

kaçakçılıktır. Kolay saklanabilen ve taşıması kolay ürünler olduğundan yasa dışı 

taşımalara ve hırsızlığa uygundur. Değerli taşlar büyük oranda terörizm finans-

manı ve parayı doğal yollarla ekonomiye kazandırma işlerinde kullanılması blok 

zinciri teknolojisini zorunlu hale getirmiştir. Yazılımlarla çözüm üretilmesi he-

deflenen bu adımda üretim, pazarlama ve satış gibi tüm süreçlerde işe yaradığı 

kanıtlanmıştır. 

3.3.5 Telif Hakları ve Dijital İçerik 

Eser sahipleri blok zincir teknolojisi aracılığıyla eserlerini koruma şan-

sına sahip olur. Yaratılan eserin eşsizliğini kanıtlama amacıyla orijinal bir kimlik 

ve sertifika üretilir, bu tüm sistemlerde kaydedilir ve eserin nasıl saklandığı 

kaydedilebilir. 

3.3.6 Finans Endüstrisi  

Finansal kurum ve bankaların blok zinciri teknolojisinin sanal para birim-

leri dışında kullanabileceği birçok alanı araştırmakta ve yeni çözümler üretile-

bilmektedir. Araştırmalar neticesinde kullanılabilmesi olası finans alanları  

Ödeme Yöntemleri 

Para Transferleri  

Alış/Satış Platformları 

Takas 
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Yetkilendirme 

Doğrulama  

Dijital Kimlik Yönetimi 

Doküman Yönetimi  

İslami Bankacılık Uygulamaları Bankacılık  

(Deloitte, 2015), (Cognizant, 2016), (Everis Next, 2016), (Evans, 2015) 

3.3.7 Akıllı Kontratlar   

Blok zinciri teknolojisiyle paydaşlar anlaşmalarını dijital şekilde gerçek-

leştirmeye başlamıştır. Hiyerarşik düzene karşı, yönetilmeksizin sözleşme ko-

şullarının takibini, planlanan eylemlerin uygulanabilmesini sağlamaktadır. Sek-

törlerden ve merkezi otoriteden uzaktır. Taraflar bu yolla kontratlarını muha-

faza edebilirler. 

 

4. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNE DAİR TEHDİTLER 

4.1 Değişiklik Yönetimi  

Sistemin güvenli ve dağıtık bir şekilde çalışabilmesi için bütün eşlerde 

aynı özellik ve algoritmaları çalıştıran açık kaynaklı yazılımlar çalışmalıdır. Çe-

şitli nedenlerle bu yazılımın özellikleri, parametreleri veya kullandığı algorit-

malarda değişiklikler veya geliştirmeler yapılması gerekebilmektedir. Bu du-

rumlarda yapılan değişikliklerin bazen yumuşak (soft-fork) bazen sert (hard-

fork) şekilde yapılabilir: Diğer bir ifadeyle yapılan değişiklik daha önce geçerli 

olan bir bloğu/işlemi geçersiz hale getirebilir (softfork) veya daha önce geçersiz 

olan bir bloğu/işlemi geçerli hale getirebilir (hard-fork). Dağıtık uzlaşı prensip-

leriyle çalışan bir sistemde bu tür değişikliklerin yapılması; seçilen yöntem ve 

tercih edilen zamanlama açısından dağıtık sistemin eşleri arasında anlaşmazlık-

lara ve krizlere neden olabilmektedir (Wirdum, 2016). Bu krizler sisteme olan 

güveni azaltabilmekte ve blok zinciri teknolojisine olan desteğin de azalmasına 

neden olabilmektedir. (Sasson ve Ark. 2018) 

4.2 Güvenlik  

Blok zinciri teknolojisinin güvenlik seviyesi yüksek olarak tanımlansa da 

son yıllarda yaşanan hırsızlık olayları yatırımcıların bakış açılarını değiştirmiş-

tir. Araştırmalara göre güvenlik açıkları ve hırsızlık vakaları incelenirken, sanal 

para birimleri aracıları çoklu imzaya önem vermemekte ve sirküle edilmeyen 

kullanıcılarına doğru hizmet verememektedir.(Newbium,2016) 
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Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi tüm bu olumsuzlukların ardından ortaya atıl-

mış ve erişilebilen blokların işlemlerinden farklı yollarla çıkarımları engelleyen, 

bilgi gizliliğini bir sistemdir.  

4.3 Performans ve Ölçeklenebilirlik  

Blok zinciri teknolojisinin varolan durumuyla, gün geçtikçe artan ölçeğine 

dair yeterli bir alt yapıya sahip olması güncel problemlerdendir. Artan işlem 

hacmi, karşılanabilenin üzerine çıkmasıyla olası performans sorunlarını da be-

raberinde getirecektir. Zinciri iyileştirmeye yönelik adımların atılmasıyla trans-

fer işlemlerini hızlandıran, sistemin ölçeğini değiştiren ‘Şimşek Ağ’ isimli tekno-

loji ortaya çıkmıştır. Hem ucuz hem de hızlı işlem yapmak isteyen tarafların kul-

landığı bu sistem çoklu doğrulama ve iki yönlü uygulama avantajlarına sahiptir. 

Blok zinciri teknolojisi ağı iş gücü kullanmadan tamamlanmış işlerin blok zinci-

rinde tutarlı olmasını sağlar. (Lightning Network, 2018) 

4.4 Regülasyonlar  

Günümüzde yasal ve regülatif kavramlar blok zinciri teknolojisinin 

önemli sorunlarından biridir. Kamuya açık işlemlerin yanı sıra sanal para birim-

lerinin kaçakçılık, terör finansı, kara para aklama, yasadışı alışverişler ve top-

lum sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak eylem finansmanları gibi çeşitli kul-

lanım alanları da türemiştir. Denetimi sağlanamayan, ekonomik akışı kontrol 

edilemeyen bu sistem, blok zinciri teknolojisinin gelecekte taşıdığı önemli risk-

lerden biri sayılmaktadır.(Acheson,2018) 

Blok zincirinde işlemler değiştirilemez ve zincire özet bilgiler eklenerek 

ilerler. Güvenliği tehdit eden en büyük nedenlerden biri de yetersiz güvenlik sa-

yılabilir. Değiştirilemeyen bu bilgiler yasaları ihlal edebileceği ve blok zinciri 

teknolojisinin yaygınlaşmasını zorlaştırabileceği düşünülmektedir. (Lumb, 

2016) 

 

SONUÇ 

Blok zinciri teknolojisi kısa süre içerisinde geleneksel sistemlerin önüne 

geçmeyi başarmış, bilgi akışı ve depolama gibi işlevlerini etkin ve verimli şekilde 

sürdürmektedir. Avantajları incelendiğinde yakın gelecekte çok daha etkin so-

nuçlar doğuracağı gözle görülmektedir. Tüm bu avantajlarının yanı sıra gelişti-

rilmesi gerektiği öne sürülen denetim faaliyetleri ve performans kriterleri de 

olumsuz yanlarındandır. Günümüzde blok zinciri sistemlerinde dakikada yüz 

yirmi bine yakın işlem yapılabilmektedir. İşlemlerin düğümler aracılığıyla blok-

lara aktarımı büyük veriler yaratmakta, performansını etkilemektedir. Dağınık 

yapısı büyük verilerin erişimi ve güvenliği için önemliyken, gizlilik faktörünü 



BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI 

 

65 

avantaj olarak sunmaktadır. Merkezi otorite taraflar tarafından aynı şekilde yo-

rumlanmasa da rapor ve verilerin kaydı için önemlidir. Geleneksel veri tabanı 

sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha avantajlı olan blok zinciri teknolojisi, 

yeni olması nedeniyle yeterince talep görmese de gelecekte popüler veri top-

lama, depolama ve aktarımı konusunda çığır açacak gibi görünüyor. Birçok sek-

törde dönüşümler yaratacak, dijitalleşmeyi hızlandıracak, eksikleri kapatarak 

beklentileri karşılayacak bir sistem olması düşünülmektedir. Siber güvenlik ve 

gizlilik gibi sorunların da çözümüyle birlikte tercih edilebilirlik oranı artacaktır.  

Birçok sektörde özellikle StartUp organizasyonlarında kullanılan blok 

zinciri teknolojisi, yasal düzenlemeler ve gerekli denetim koşulları sağlandığı 

takdirde ticari hayatta da aktif olarak kullanıma sunulacak. Kötüye kullanımın 

önüne geçildiği takdirde kullanıcılar ve kamu bu sisteme daha sıcak bakacak 

gibi gözüküyor. İşlem hacmi ve yeterli müşteri portföyüyle istikrarlı bir hal al-

ması beklenen blok zinciri teknolojisinin gelişimi göz ardı edilemeyip günlük 

hayatımızda da veri transferi, finansal işlemler, bilgi belge yönetimi ve takas gibi 

işlemlerde kullanılabilecektir. Nesnelerin interneti, yapay zeka gibi çeşitli yazı-

lımların yanı sıra sanal para birimleri de kullanılmaya başlanacaktır.  
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) YAZILIMI 

KULLANIMININ İŞLETMELERE SAĞLADIĞI 
FAYDALAR 

 

Ali DURDU1 

Berkay Cem BATUR2 

 

ÖZ 

Gelişen dünya ve rekabetçi piyasa, işletmelerin ayakta durabilmesi için 

yenilikleri beraberinde getirmiştir. Kurumsal kaynak planlaması yazılımları iş-

letmelere değer katarak, doğru bilgi ve bilgi yönetimine fayda sağlamaktadır. 

ERP, işletmelerdeki tüm süreçlerin entegrasyonun sağlanması ile işletmelere 

karar vermekten, yatırıma birçok açıdan doğru bilgiyi üreterek, bilginin işlet-

mesine zemin hazırlamaktadır. Teknolojinin gelişmesi, işletmelerin ürün gam-

larının artması, büyüme ve kurumsallaşma ile birlikte klasik üretim süreci mia-

dını tamamlayarak yerini kurumsal kaynak planlaması doğrultusunda oluşturu-

lan yazılımlara bırakmıştır.   Hazırlanan çalışmada, işletmelerde ERP kavramı 

incelenerek bu kapsamda ERP’nin bileşenleri ve işletmeler için ERP yazılımları-

nın önemi değerlendirilerek, kurumsal kaynak planlamasının işletmelere sağla-

dığı faydalar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), ERP Bileşenleri, 

Entegrasyon 

 
Advantages of ERP (Enterprise Resource Planning) Software in Companies 

 

ABSTRACT: It has brought innovations with it to keep the developing 

market standing in the market. Operating enterprise resource planning 

software adds value and benefits correct information and knowledge manage-

ment. From making the decision to work with the integration of all processes in 
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companies, to produce the right information for investment, ERP lays the gro-

undwork for the operation of information. With the development of technology, 

the increase in the range of arrivals, growth and institutionalization, the classi-

cal production process has completed its term, and corporate resource planning 

is left to the software. The benefits of enterprise resource planning have emer-

ged by evaluating the importance of ERP software. 

Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), ERP Components, Integ-

ration 

 

GİRİŞ 

Günümüz bilgi çağında, doğru bilgiye ulaşmak kadar, bilginin depolan-

ması ve güncellenmesi de önem kazanmıştır.  Her geçen gün gelişen bilgi ve bilgi 

teknolojileriyle birlikte, şirketlerin yönetim, ürün ve tedarik gibi bütün süreçleri 

birbirinden etkilenmektedir. Bu etkileşim sonucunda, şirketlerin bütün süreç-

lerinin birleştirilme ihtiyacı ortaya çıkmış ve kurumsal kaynak planlama kav-

ramı oluşmuştur.  

Rekabetin hızla arttığı piyasa ortamında, şirketler gelişmeleri anında uy-

gulayabilmek, doğru raporlama ve sonuçlara ulaşabilmek, müşteri memnuniye-

tini en üst seviyeye çıkartabilmek ve ihtiyaçlarına cevap bulabilmek amacıyla 

kurumsal kaynak planlama yazılımlarını tercih etmektedirler. Kurumsal kaynak 

planlama yazılımları işletmelere birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bilginin en-

tegrasyonun sağlanması ile birlikte işletmelerde yer alan bütün iş süreçlerinin 

tek bir veri tabanı üzerinden birleşerek, ihtiyaca cevap verebilen enformasyon 

sürecini oluşturmuştur. Uzun vadede maliyetlerinde azalmasına etki eden ERP 

yazılımları işletmeleri amaçlarına ulaşmasına, kurum içi iletişimin artmasına ve 

maliyetlerin azalmasına kadar birçok açıdan faydalar sağlamaktadır. İşletme-

lerde doğru bilgiye ulaşmak kadar, doğru bilginin işlenmesi, üretilmesi ve depo-

lanması da çok önemlidir. Bu sebeple işletmeler ihtiyaçlarına uygun kurumsal 

kaynak planlamasına yaparak ERP yazılımlarını tercih etmektedirler.  

Çalışmada kurumsal kaynak planlama kavramı incelenmiş, kurumsal kay-

nak planlamanın bileşenleri ve işletmelere sağladığı avantajlar ortaya konul-

muştur. Çalışmanın 2. bölümünde ERP kavramının tanımı ve gelişimi, 3. bölü-

münde ERP kavramının temel bileşenleri, 4. bölümde temel ERP yazılımları ve 

ERP yazılımlarının işletmelere sağladığı faydalar, 5. bölümde kurumsal kaynak 

planlamasında kurulum süreci, 6. bölümde kurumsal kaynak planlaması sonu-

cunda ortaya çıkan sorunlardan bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde ise, kurumsal 

kaynak planlaması sonucunda işletmelerde ne gibi değişimlerin olduğu ele alı-

nılmıştır. 
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2. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Kavramı 

Günümüzde gelişen teknolojik yapılanma ile birlikte şirketler için bilginin 

yapılandırılması ve entegrasyonun sağlanması bir hayli önem taşımaktadır. Ku-

rumsal kaynak planlama (ERP) için literatürde karşımıza birçok tanım çıkmak-

tadır. Genel anlamıyla kurumsal kaynak planlama kuruluşlara aktarılan bütün 

bilgilerin entegrasyonunu sağlamak suretiyle çeşitli modüller ve iyileştirmeler 

kullanılarak kuruluşlara sunulan ticari bir yazılımdır (Davenport, 1998). 

Son yıllarda şirketler arası rekabetin artması sonucunda piyasada kalabil-

mek oldukça güç duruma gelmiştir. Teknolojik faktörlerinde artmasıyla şirket-

ler, daha önce kullanmış oldukları klasik yazılımların oldukça kısıtlı olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Bu sebeple iş süreçlerindeki bilgi akışının hızını arttırmak, 

bilgiye daha hızlı ulaşmak amacıyla; sipariş aşamasından üretime, üretim süre-

cinden tahsilat ve ödeme sürecine kadar şirketlere birçok alanda fayda sağlaya-

cak yeni bir yazılım olan ERP kavramı karşımıza çıkmıştır (Annamalai ve Rama-

yah, 2011).  

Kurumsal kaynak planlaması (ERP); şirketlerde akla gelen bütün süreçle-

rin birbirine entegre sistemler ile bilgi akışını sağlayarak şirketin hedeflerine 

uluşmasında yardımcı olan, faaliyetlerin koordineli bir şekilde planlanarak 

kontrol edilmesine olanak sağlayan çok yönlü bir sistemdir (Acar, 2001). 

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) Bir işletmenin muhasebeden insan 

kaynaklarına, üretimden satış ve pazarlamaya akla gelebilecek bütün süreç-

lerde gerçekleştirilecek işlem ve planlamaları birleştirmeye yarayan sistemdir. 

Temel olarak bütünleşik veri tabanı kullanan ERP sistemlerine yüklenen veriler 

bilgi olarak çıkmaktadır. Genel olarak üretim sektöründe kullanılan ERP yazı-

lımları son zamanlarda birçok sektörde kullanılmaktadır. Kurumsal kaynak 

planlama bir nevi işletmenin iş alanını göz ardı ederek, işletmeyle ilgili tüm te-

mel işlemlerin kendi yapısı altında toplanmasına olanak vermektedir. ERP as-

lında bir program olmamakla birlikte işletmede kaynakların planlanarak bilgi-

nin yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. 

Dünyada ve ülkemizde gelişen yazılımlar ile birlikte ERP programlarına 

da talep artmaktadır. Yazılım şirketlerinin araştırma ve geliştirme uygulamala-

rını arttırmasıyla birlikte birçok ERP programı karşımıza çıkmaktadır. Her ge-

çen gün yeni yazılımlar veya geliştirilmiş ERP yazılımlar piyasaya sürülmekte-

dir. Şirketler ise kendilerine en uygun olan yazılımları tercih ederek üretim, sa-

tış ve akla gelebilecek bütün süreçlerini ERP yazılımları sayesinde kolaylıkla yö-

netebilmektedirler. 
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ERP sistemlerini şirketlerde genellikle alt düzey ve orta düzey yöneticiler 

kullanır. Şirketlerin üst yönetimi ERP sistemini sonuç odaklı kullanarak rapor-

ları değerlendirirler. ERP sisteminin kullanılması firmalar için bazı kararların 

verilebilmesinde objektif kanıtlar sunar.  

ERP sisteminin tarihine bakıldığında ilk olarak 1960’lı yıllarında görül-

müştür. Sanayileşmenin artması ile birlikte işletmeler klasik üretim tarzından 

modern ve entegre olmuş bir üretim anlayışına geçmişlerdir. Bu yıllarda üretimi 

yapılacak üründen ne kadar üretileceğine dair bir bilgi olmaması ERP sistemi-

nin başlangıç temellerini atmıştır. İşletmeler stoklarına ne kadar hammadde 

alırlarsa üretim aksamadan devam eder veya talebi karşılar sorularını kendile-

rine sorarak hammadde taleplerini klasik anlayışla tespit etmeye çalışmışlardır. 

Daha sonra malzeme gereksinim sistemi kurularak, ayrıntılı olarak işletmelerin 

malzeme ihtiyaçları tespit edilmiştir (Öztürk, 2005). 

Globalleşmenin artmasıyla birlikte şirketlerin bilgi ihtiyaçlarında bir artış 

eğilimi olmuştur. Holdingleşen, gelişen ve büyüyen şirketler, piyasada hakimi-

yetini arttırmak için sürekli bilgi ihtiyacı olmuştur. Bilgiye olan ihtiyaç, doğru 

bilginin toplanması ve entegre edilmesini de beraberinde getirmiştir, bu sayede 

1991 yılından itibaren kurumsal kaynak planlaması kavramı ortaya çıkmıştır 

(Bayraktar ve Efe, 2006). 

Rekabetin artması, ticaret şeklinin değişmesi, arz ve talebin dengelenmesi 

günümüzde pazarda kalmanın etkin faktörleri arasında yer almaktadır. Özel-

likle bilgi teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin daha çok ayakta kaldığını, bil-

giye ulaşmada ve bilgiyi şekillendirerek üretim, satış, pazarlama, muhasebe ve 

insan kaynakları gibi şirketlerin birçok departmanlarında etkin ve verimli bil-

giyi üretmek amacıyla şirketler kurumsal kaynak planlaması (ERP) alınana ol-

dukça fazla yatırım yapılmaktadır.  

3. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Bileşenleri 

Kurumsal kaynak planlama sistemi işletmelerde yer alan iş süreçlerin tek 

bir veri tabanında birleştirerek çeşitli modüller sayesinde iş süreçleri içerisinde 

bağlantı kurulması ve anlamlı bir sonuca ulaşılmasını hedefler. 

ERP sisteminin modüller ile ayrılmasında temel prensip her kurumun ih-

tiyaçlarının farklı modüller üzerinden şekilleneceği gibi, aynı zamanda bütün 

modüllerin birleşmesiyle de etkin ve verimli olarak çalışmasıdır (Yıldırım, 

2008).  

Kurumsal kaynak planlamasının bileşenleri, iş akışları arasındaki bağlan-

tıyı kurmak ve kontrol etmek amacıyla kurulur. İşletmenin tedarikçilerinden 
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müşterilerine kadar bütün bilgi sistemini bir zincir halinde bağlayarak, uygula-

nan ERP bileşenleri sayesinde istenilen bilgiler istenilen zaman ve mekânda kul-

lanılabilmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki ). 

ERP’nin bileşenlere ayrılması her işletmenin kendi ihtiyaçlarına uygun 

olan modülü seçmesine olanak sağlamaktadır. Her ne kadar her işletmenin ihti-

yaçlarına uygun modülü kullanması gerekse de kurumsal kaynak planlaması 

bütün bileşenlerin birleşimiyle anlamlı bir sonuç ortaya çıkartmaktadır. ERP ya-

zılımları farklı iş alanlarında birçok modüle sahip olmakla beraber ERP bileşen-

lerinin temeli Şekil 1.1 ‘de yer almaktadır.  

 

 
Şekil 1.1: ERP Bileşenleri (Özgül, 2006) 

 

Tedarik Zinciri Yönetimi: Ürünlerin temin edilmesi için gerekli alt yapı-

nın sağlanması, ihtiyaçlara uygun ürünlerin planlaması, fiyat performans karşı-

laştırılması yapılarak en uygunun seçilmesine olanak sağlar. Tedarik zinciri yö-

netimi bileşenin diğer faydalarına bakıldığında, işletmelerin finansal, ürün ve 

maliyet sistemlerinin entegre edilerek kurumsal kaynak planlanmasını en etkin 

ve verimli şekilde sağlar (www.wikipedia.org/ Tedarik_zinciri_y%C3%B6ne-

timi). 

Üretim Planlama ve Kontrol: Üretim planlama ve kontrol bileşeni, ürün-

lerin nasıl, hangi kalitede üretileceğini tespit eder. Kurumsal kaynak planlama-

http://tr.wikipedia.org/wiki
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sında üretim şirketlerinin en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Üretim plan-

lama ve kontrol bileşeni standardizasyonu da sağlayarak üretilen ürünlerde 

karlılığı da planlamaktadır (www.login.com.tr/blog/uretim-planlama-ve-kont-

rol-nedir ). 

Finans Yönetimi: Finans yönetimi işletmelere şu anki durumu görmeyi 

ve gelecekteki finansal durumunu planlaması açısından fayda sağlamaktadır. Fi-

nans bileşenin içeriği çok zengin olmakla birlikte muhasebe, finans, cari hesap-

lar, bütçe ve raporlama gibi pek çok alt sistemlere ayrılmaktadır (www.thales-

bilisim.com/finans-yonetimi/ ). 

İnsan Kaynakları: Günümüz işletmelerinde insan kaynakları bileşeni, işe 

alım, kurum içi ve dışı gerçekleştirilecek eğitimler, izin, bordro görüntülüme 

gibi kuruluşta çalışanlara yönelik tüm süreçlerin, entegre bir şekilde yönetilme-

sine olanak verir. Gelişen teknoloji ile birlikte şirketler bu bileşeni cep telefonu 

yazılımları ile destekleyerek, daha çok ulaşılabilir bir hale getirmişlerdir (Keçek 

& Yıldırım, 2009). 

Kalite Yönetimi: Kalite yönetimi işletmelerin birçok kalite ölçüm yönte-

mini entegre ederek istenilen kalitede ürünlerin üretilip üretilmediğinin tespiti 

için önemlidir. Kalite yönetim bileşeni diğer bileşenlere göre daha çok işletme-

nin sahip olduğu sertifikasyonlara göre uygulanmaktadır.  

Satış ve Dağıtım: Üretilen ürünlerin müşteriye ulaştırılması ve satış po-

litikasına uygun olarak satış işleminin gerçekleşmesine olanak sağlayan satış ve 

dağıtım bileşeni, her işletmenin politikasına göre farklılık göstermektedir.  

 Envanter Yönetimi: Envanter yönetimi bileşeni aslında tam bir enteg-

rasyon örneğidir. Tedarik zincirinden üretim planlamaya, finans yönetiminden 

kalite yönetimi ve satış bileşenine kadar bütün bileşenlerin entegrasyonu ile ça-

lışarak ürünlerin stokta olup olmadığını ve planlanmasını sağlayan bir bileşen-

dir (www.ibm.com/tr-tr/topics/inventory-management ). 

Proje Yönetimi: Günümüzde farklı iş modellerinin olduğu işletmelerde 

görülen proje yönetimi bileşeni, geliştirilecek projeler ile ilgili gerekli bilgilerin 

toplanması ve diğer bileşenlerle entegrasyonunun sağlanmasıyla sağlıklı sonuç-

lar vermektedir.  

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi): Kurumsal kaynak planlamasının ge-

lişmesinin büyük etkilerini oluşturan CRM bileşeni, her şirketin farklı politika-

larına göre şekillenmektedir. Müşterilere yönelik olan bu bileşende müşteri 

memnuniyeti, satış, pazarlama ve satış sonrası aşamalar bulunmaktadır. Müşte-

rilerin taleplerini değerlendirip en üst faydayı mümkün kılar. 

 

http://www.login.com.tr/blog/uretim-planlama-ve-kontrol-nedir
http://www.login.com.tr/blog/uretim-planlama-ve-kontrol-nedir
http://www.thalesbilisim.com/finans-yonetimi/
http://www.thalesbilisim.com/finans-yonetimi/
http://www.ibm.com/tr-tr/topics/inventory-management
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4. Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletmelere Sağladığı Avantajlar 

  Günümüz işletmeleri, birçok sebepler ile ihtiyaçlarına en uygun ERP ya-

zılımlarını tercih etmekte veya kendi yazılımlarını oluşturmaktadır. ERP yazı-

lımlarında sürekli geliştirme, modül ekleme, çıkartma, güncellemeler ve teknik 

bir arıza durumunda, anında müdahale edebilmek için birçok yazılım ve destek 

şirketi bulunmaktadır. Temel olarak ERP için tercih edilen en büyük firmalar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 SAP 

 Microsoft Dynamiscs 

 Oracle 

 Netsis 

 Canias ERP (Ece, 2013). 

ERP sistemlerinin seçilmesi ve kurulması uzun vadede gerçekleşecek bir 

süreçtir. İşletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ihtiyaçlara cevap verecek, bü-

tün sistemlerin birbiri ile entegrasyonunun sağlanması sonucunda ERP sistemi-

nin kurulumu tamamlanmış olur. Fakat kurulumun tamamlanmış olması siste-

min kesintisiz çalışacağı anlamına gelmez. Planlı güncellemelerin ve sistem ba-

kımlarının yapılması ile sistem maksimum verimde çalışabilir.  

ERP sistemlerinin kurulumundan sonra işletmelerde veriler alınmaya 

başlanır ve sonuçlar değerlendirilir. Bu aşamada sistemin verimliliğini ölçmek 

çokta kolay olmamakla birlikte kimi, işletmede fazla fayda gösterirken kimi-

sinde ise daha az fayda sağlamaktadır. Fakat ERP sistemleri şirketlerin karlılı-

ğını düşürmez, aksine şirkete değer katar (Aydoğan, 2008)  

 ERP sistemi tüm bileşenlerin aktif entegrasyonun sağlanması ile birlikte 

aktif çalıştığı düşünülür. Buda satış, muhasebe, insan kaynakları, üretim ve pa-

zarlama gibi bütün bölümler arasında koordinasyonun önünü açmış olur. ERP 

sisteminin genel olarak işletmelere sağlamış olduğu faydalar aşağıdaki şekilde 

sıralanmaktadır. (Bingi, 1999, Aydoğan, 2008) 

 Şirkette gerçekleşebilecek yeniliklerin uygulanma hızının artması 

 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması 

 Mali tablo veya raporların daha doğru sonuçlandırılması 

 Üretim performansında artış 

 Tam entegrasyon 

 İşletmenin hedeflerine yönelmesi 

 Zaman tasarrufu 

 Atık yönetimi ve planlaması ile çevreye olan verimliliğin arttırılması 

 Üretim ve kaynak kullanım maliyetlerinin azalması 
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 Sürekli iletişim ortamının sağlanması 

 İşlevsel kolaylık  

 Üretim zincirinde yaşanabilecek olumsuzlukların hızlı geri dönüşünün 

sağlanması 

 Stoktan ziyade ihtiyaçlara göre üretim planlaması 

 Bilgi akışı ve doğru bilginin alınması 

 Satın alma, sipariş ve üretim hızlarında artış 

 Şubeler ile entegrasyonun yapılması ile anında bilgi aktarımı 

 Müşterilerin ihtiyaçlarına doğru bilgi ile cevap vererek memnuniyetin 

artması  

 Veri tabanı ile birlikte bilgilerin yedeklenmesi 

 Simülasyon ile yatırımların seyrinin incelenerek daha doğru karar veril-

mesi 

 İşletmede düzen ve disiplinin sağlanması 

 Hata veya hilelerin ortaya çıkartılması  

5. Kurumsal Kaynak Planlamada Kurulum Süreci 

İşletmeler kurumsal kaynak planlama yazılımlarını ihtiyaçlarına uygun, 

en fazla fayda sağlayacak yazılımları tercih etmektedirler. ERP sistemlerinin se-

çiminden sonra, işletmeler için ERP yazılımlarının kurulum süreci gelmektedir. 

Kurulum süreci de ERP yazılımlarının seçimi kadar zordur. Bazen yanlış ERP 

yazılımlarının tercih edilmesi veya işletmenin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 

ERP yazılımlarının tercih edilmesi, işletmeler için zaman ve maddi açıdan ka-

yıplara yol açmaktadır (Keçek & Yıldırım, 2009).  

ERP yazılımları çok teknik ve karmaşık bir sistem olduğu için yazılımların 

işletmelere uyarlanması ve kurulması da zor bir süreçtir. Kurumun başlamasın-

dan sonra ERP sistemine uyum sağlanması hataların tespit edilmesi veya eksik-

liklerin giderilmesi için işletmenin danışmanlık firmalarından destek alması ge-

rekmektedir. Öncelikle işletmelerin ihtiyaçlarının ve ERP tarafından planlanan 

iş süreçlerinin karşılaştırılıp ERP sistemine entegre edilmesi gerekmektedir. Fa-

kat bu işlem için bütün iş süreçlerine hâkim olunması ve oluşabilecek hataların 

önceden tespit edilmesi önemlidir (Düzakın & Sevinç, 2002).  

ERP sistemi kurulumu yapılmadan önce test ekranı açılarak, belirli bir 

süre boyunca işletmelerin test ekranı ile veri girişlerinin ve sonuçlarının kont-

rolünü yapması beklenmektedir. Test ekranı ileride oluşabilecek teknik veya 

sistem aksaklıklarının tespit edilmesi için açılmaktadır. Aynı zamanda işletme-

ler kurumsal kaynak planlamasına geçiş aşamasında tek aşamada, pilot uygula-
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malar veya kademeli geçiş sistemini de kullanabilmektedirler. Tek aşamada ge-

çiş sistemi riskin en çok olduğu süreçtir. Klasik uygulamalar terk edilerek belir-

lenen günde ERP yazılımına geçilir. Kademeli veya pilot uygulamalar ile geçiş 

sürecinde ise öncelikle belirli bir iş sürecinin geçişi sağlanarak test edilir, bu-

rada kaynaklanabilecek hatalar tespit edilerek diğer iş süreçlerinin ERP yazılı-

mına entegrasyonu sağlanarak daha doğru ve emin adımlarla kurumsal kaynak 

planlamasının işlevselliği arttırılmaktadır (Bayraktar & Efe, 2006). 

6. Kurumsal Kaynak Planlama Geçişinden Sonra Ortaya Çıkan So-

runlar 

Şirketler, kurumsal kaynak planlamasına geçiş için büyük finansal yatı-

rımlar yapmaktadırlar. Elde edilen verilerin sağlıklı sonuçlar vermesi için de 

çok zaman geçebilmektedir. ERP sistemleri şirketlere büyük değişimler suna-

rak, eski kültürün ortadan kalkması ve yeniliğe ayak uydurmasını sağlar. Fakat 

sistemde gerçekleşen bir hatanın veya yanlış ERP yazılım tercihinin maliyeti çok 

büyük olabilmektedir. Hem ERP kurulumu için katlanılan maliyet, hem de şir-

ketin iş süreçleri sekteye uğramış olur. Ülkemizde ve dünyada piyasada rekabet 

ortamının etkisiyle birçok şirket ERP yazılımları hakkında detaylı bilgiye sahip 

olmadan beklentilere girmekte ve yazılımları şirkete uyarlatmaktadırlar. Sis-

temsel olmayan bu işlem, işletmeler için çok büyük bir risk faktörüdür. ERP ya-

zılımının tercih edilmesi ve uygulanması sistematik bir süreçtir. Uzun vadede 

işletmenin hem mali hem de iş süreçlerinin ERP sisteminden olumsuz yönde et-

kilenmemiş için bu sürecin çok iyi yönetilerek, alanında profesyonel kişi veya 

kuruluşlardan destek alınmalıdır (Koch, 2002 & Bayraktar & Efe, 2006). 

 

Sonuç 

Günümüzde, doğru bilgiye olan ihtiyaç ve teknolojik gelişmeler netice-

sinde, işletmelerin doğru bilgi üretme, bilgiyi işleme ve depolama ihtiyaçları or-

taya çıkmıştır. Küreselleşen dünya ve rekabet ortamında hızlı, etkin ve verimli 

olanın ayakta durabildiği bu konjonktürde işletmeler iş süreçlerini birleştirmek, 

ihtiyaçlarına cevap verecek yazılımları tercih etme yoluna yönelmişlerdir. Plan-

lanan yatırımların simülasyonlarından, üretim sürecinin etkinliği ve verimliliği-

nin tespitine kadar birçok rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla işletme-

lerde ERP yazılımları artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.  

Temel olarak işletmelerde, iş süreçlerin birbiri ile entegre olmasına ola-

nak sağlayarak, bilgiye ulaşmada kolaylık ve kurum içi iletişim akışının arttırıl-

ması ERP yazılımları ile sağlanabilmektedir. ERP yazılımları şirketlerin kendi 
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bilgi teknoloji departmanı tarafından kurgulanabileceği gibi, dışarıdan danış-

manlık alınarak da oluşturulabilmektedir. Maliyet ve ihtiyaçların belirlenmesi 

noktasında ERP seçim süreci önem kazanmaktadır. 

ERP yazılımları işletmelere farklı bakış açılarından birçok avantaj sağla-

maktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, ERP yazılımlarının, işletmenin karlı-

lığını kesinlikle düşürmediğini, işletmeye değer kattığını ve işletme maliyetle-

rini düşürdüğü ifade edilmektedir. Fakat işletme maliyetlerinin ERP yazılımla-

rına yapılan yatırım ile doğru orantılı olduğu, bazen kurumsal kaynak planlama 

yatırımlarının uzun vadede daha verimli olduğu görülmektedir.  

Günümüz bilgi çağında bilginin toplanıp, entegre edilmesiyle birlikte 

doğru raporların çıkması, işletme yöneticilerinin ve paydaşlarının da en büyük 

arzusunu oluşturmaktadır. Üretilen raporlar sayesinde işletmeler gelecek hak-

kında yatırım, büyüme veya küçülme gibi bir takım karar vererek, işletmelerin 

gelecek açısından nasıl yönlendirileceği planlamaktadır. Bu sebeple ERP yazı-

lımları işletmelerin bugünü ve geleceğini oluşturarak, her geçen gün daha çok 

talep edilmektedir.  
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21.YY’ IN İLK ÇEYREĞİNDE TÜKETİM 

MEKÂNLARINA İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME 
 

Arş. Gör. Deniz UÇAR BAYCAN1 

 

Özet 

İnsan ve yaşantısına dair önemli bir iletişim arayüzü olan ‘mekân’lar 

21.YY edimleriyle sarmalanmış durumdadır. Öyle ki, mekânlara yüklenen an-

lamların tamamen farklılaşması pek çok çalışmaya konu olmaktadır. Hız ve tü-

ketim kavramlarının lokomotif olduğu bu çağda birey kendini ifade etmek için 

kimliğine tüketilebilir ögeler olgular eklemekle ve bunu sergilemek için çevri-

miçi ve çevrimdışı iletişim alanları bulmakla meşguldür. Başka bir deyişle, kitle 

iletişim platformlarının insan hayatında kapladığı alanla doğru orantılı olarak 

yaşam mekanları da dönüşüp tüketimden motivasyon alan bu iletişim halinin 

bir sahnesi durumuna geçmiştir. Bu çağın kimlikleri ve kültürü bu dinamikle ça-

lışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 21. YY’ın ilk çeyreğinde şehir hayatı içinde hı-

zın körüklendiği alanlar olan tüketim mekânlarının yani perakende mekânları-

nın insan ve yaşantısına dair anlambilimsel açıdan ne ifade ettiğini nitel yön-

temler ile araştırarak günümüz mekânlarının kodlarını bu bağlamda tartışmaya 

açmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Perakende Tasarımı, İçmimarlık, Mekân Tasarımı, 

Anlambilim, Tüketim,  İletişim ve Mekân 

 
AN ANALYSIS OF THE INTERIORS OF CONSUMPTION IN THE FIRST QUARTER 

OF THE 21ST CENTURY 

 

Abstract 

The spaces, which are an important communication interfaces for people 

and their lives, are encircled by 21st century acts. In fact, the differentiation of 

the meanings imposed on spaces is subject to many studies. In this age where 

the concepts of speed and consumption are the locomotives, the individual is 

engaged in adding consumable elements to his identity to express himself and 
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so busy for finding online and offline communication platforms to show. In ot-

her words, living spaces are transformed into a scene of this communication 

statement which is motivated by consumption with the area occupied by mass 

communication platforms in urban life. The identities and culture of this era 

work with this dynamic. The aim of this study is, to open the codes of today's 

spaces to the discussion by using qualitative research methods in the context of 

the semiotic point of view of the consumption spaces -retail spaces- where 

speed is fueled in the first quarter of the 21st century. 

Keywords: Retail Design, Spatial Codes, Semiotic, Consumption, Comuni-

cation and Space 

 

1. GİRİŞ 

Kitle iletişim araçlarının faaliyet alanlarının her geçen gün genişlediği bu 

çağda toplumsal yaşamın temel dürtüsü haline gelen iletişim bireylerin kimlik-

lerinde dönüşümler yaratmıştır. Bu dönüşümlerin sosyal yaşantı modelini baş-

tan aşağı değiştirdiği bilinmektedir. ‘Varolmak için tüketmek’ noktasına gelen 

sosyal yaşam modelinde birey kendini tükettikleri ile ifade etmektedir. “Kimliği 

bir sembolik etkileşim süreci ve zaman içinde değişen ve yeniden biçimlenen 

bir anlatı olarak ele aldığımızda, elektronik iletişim araçlarının -özellikle inter-

netin- gelişiminin kimlik oluşum sürecinde etkili olduğu görülmektedir (Kara-

duman, 2010, s. 2892).” Sembolik tüketim, hedonik tüketim gibi konuların gün-

demine giren pek çok çalışma yapılmaktadır. Satın alma davranışlarının bu ça-

ğın etkileşimli teknolojileriyle körüklendiği ortadadır. Hemen her alanda medya 

duvarları, etkileşimli ekranla, tabletler, uygulamalar, arttırılmış gerçeklik içe-

rikli deneyimsel mağazalar, sanal mağazalar vb. gelişmelerin yarattığı ortam 

sosyal hayatın neredeyse tamamını sarmalamış durumdadır. Tüketim yorgun-

luğu denen kavramın ortaya çıkmasına şaşırmamak gerekir. Tüketim karşıtı pek 

çok oluşum da bu sebeple açığa çıkmıştır. Bu çalışmanın alan taramasında tüke-

tim ve kimlik gibi kavramlara yer verilmesinin temel nedeni, bugüne dair mekân 

algısının bu iki kavramın temellendirdiği bir ortama doğmuş olmasıdır. Çevri-

miçi platformlarda kişiler bütün ihtiyaçlarını yönetebilirlerken, fiziksel (çev-

rimdışı) mekanlarda bulunma sebepleri giderek farklılaşmıştır. Bu kıymetli de-

neyim yani bir yerde fiziksel olarak bulunma hali, bireyin kimliğine dokunan, 

ona yaşam stili kazandıracak ve bir şekilde tüketilebilir bir olgu olarak varlık 

göstermektedir. Bu sebeple çalışmaya örneklem olarak seçilen alan ‘perakende 

alanları’dır. Perakende alanları kısaca satın alma mekanlarının tamamını kap-
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samaktadır. Bunlar restoranlar, kafeler, marketler, mağazalar hatta hibrit prog-

ramlı ofisler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen bu satın alma mekanla-

rının aslında tamamında bir hibrit mekân programlaması mevcuttur. Yani gidi-

len mağazada yalnızca ihtiyaç nesnesi alınıp çıkılmamaktadır. Ek olarak farklı 

deneyimler yerleştirilen bu yerlerde kişiler seçimlerine ait (marka) yaşam sti-

lini destekleyen deneyimler yaşarlar. Bu deneyimler genellikle mekânın yan 

ürünü olarak alışveriş hissi yaratmayan, daha çok ‘kendini gerçekleştirme’ yi 

desteklediğini vaad eden programlardır. Örneğin bir giyim mağazasının, süreli 

sergilere ev sahipliği yapmak için özelleştirilip tasarlanmış bir sanat galerisi ba-

rındırması gibi. Ya da terasında bir kafeye yer verip burada çeşitli dönemlerde 

workshop düzenlemesi gibi. Burada temel prensip o markaya ait yaşam stilinin 

önereceği deneyimlerin mekâna yerleştirilmesidir. Böylelikle marka deneyimi 

holistik bir şekilde tasarlanmış ve hedef kitle bu yolla fethedilmiş olur.  Bu konu 

esasında tamda göstergelerin ve iletişimsel mekân girdilerinin egemen olduğu 

bir konudur. Parsa’nın da belirttiği (2002) gibi, göstergebilim, göstergelerin ile-

tişimde bulunma yolları ve onların kullanımlarına egemen olan kurallar üze-

rinde durmaktadır. Göstergebilimsel açıdan metin çözümlemeleri, eser incele-

meleri, plastik sanatlara ait çözümlemeler olabileceği gibi mekân tasarımında 

da göstergebilimsel çözümlemeler yapılabilmektedir. “Göstergebilim, birer gös-

tergeler sistemi oldukları zaten açık seçik görülen sistemleri incelemekle kal-

maz; tüm kültür olgularını gerçekte gösterge sistemi oldukları varsayımından, 

yani kültürün temelde iletişim olduğu varsayımından yola çıkar. (Eco, 2019 

:17).” Bu çalışma tüketim mekanlarının literatür deyimiyle perakende mekanla-

rının bugün çok sensörlü duyumsanabilen ve içinde kültürü okutan bir iletişim 

arayüzü olduğu kabulüyle, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğine denk dü-

şen göstergebilimsel izlerini sürmek için İtalya’nın Milano şehrinde bulunan Va-

lextra markasına ait amiral mağazanın incelenmesini kapsamaktadır. Mağaza-

nın yerinde incelenmemiş olması bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

Ancak tasarımından tarihine ve mağazanın yerleşimine pek çok kaynak bulun-

muş video içerikler ile desteklenmiştir. Buna ek olarak mağazanın tasarımını 

yapan Kengo Kuma and Associates ile yazışmalar sonucunda akademik çalışma 

için projenin paylaşılması için izni alınmıştır. Gönderilen projede yerleşim plan-

ları, kesitleri ve aydınlatma planı bulunmaktadır. Bu sayede mekân kurgusuna 

hâkim olunmuştur. Bu mağazanın seçilmesinin nedeni statik bir satın alma 

mekân deneyiminden bağımsız olarak kullanıcısına enstalatif bir mekân kur-

gusu içermesidir. Amiral mağazaların temelde işlevi zaten satış öncelikli olma-
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malarıdır. Bu mağaza için daha çok mekânda kaçış deneyimi üzerine yoğunla-

şılmıştır. Bu deneyime dair mekânsal kodlar ve mekân- insan arasındaki iletişi-

min göstergebilimsel kodları ilerleyen bölümde tartışılacaktır.  

2. MEKÂN VE GÖSTERGELER SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 

“Mekân hiçbir yerde değildir, mekân balın kovanda olması gibi, kendi için-

dedir (Bachelard, 2017:244).” 

Çağın üzerine en çok yatırım yapılan ve bilgi üretilen konularından biri 

olan iletişim, tasarım dünyasında da bulunduğu konumu her geçen gün bir üst 

noktaya taşımayı başarmaktadır. Tasarım disiplinleriyle çözüm ortaklığı yapan 

bu alan, iç mekân tasarımı alanında yeni perspektifler açmayı gerekli kılmıştır. 

Belki de bu yüzyılın devrimi iletişim alanındadır denebilir. İletişim ve tasarımın 

kesişiminden beslenen pek çok yaratıcı disiplin günümüzde yaşama değer kat-

maktadır. O halde iletişim alanına, içmimarlık alanını bir katman olarak yerleş-

tirirsek iç mekân bir arayüz konumuna denk düşecektir. İş birliği yapmalarının 

kaçınılmaz olduğuna vurgu yapmanın yanı sıra, bu iki alanın kesiştiği noktada 

mekânın göstergebilimsel açıdan bugüne ilişkin kodlarının ne olduğuna dair bir 

değerlendirme yapmanın temeli oluşturulmak istenmiştir.  

İnsanların mekânlara bağlanması sosyal anlamda oluşur fikrini öne süren 

Low ve Altman’a göre (1992) insanları mekânlara bağlayan fiziksel oluşumların 

ötesinde sosyal deneyimleri içeren mekandır. Mekâna dair çokça söylem onun 

sosyal yününe dikkat çekmektedir. “Mekân, bir şey değil ancak şeyler arasındaki 

ilişkinin bir kuruluşudur, toplumsal olarak üretilir ve toplumsal faaliyetin ürü-

nüdür (Lefebvre, The Production of Space, 1992, s. 92)” şeklinde görüşünü or-

taya atan Henri Lefebvre ilk kez kentsel ölçek dışında “mekân” terimini kullan-

mıştır ayrıca hiçbir mekânın tarafsız olamayacağını belirtirken üretim biçimle-

rinin kendi mekanlarını da ürettiklerine vurgu yapmıştır. O halde, mekânın 

kendi söylemini ürettiğini ve varlığıyla çeşitli ilişkilere olanak verip bu ilişkileri 

yönettiğini söylemek mümkündür. Mekân kavramını, algıların ve düşüncelerin 

toplamı olmanın ötesinde insanın varoluşunun bir yansıması olarak tanımlayan 

(Turgay, 2013), mekânı sadece bir nesne olarak değil, aynı zamanda hayallerin 

inşa edildiği, yaşandığı; çıplak gözle değil de biraz aklın gözüyle değerlendirile-

bilecek bir kavram olduğunu ileri sürer ve mekâna farklı bir değer atfeder. 

IFI’nin yayınladığı (2011) deklarasyonda, değer verilen mekânların, kişide 

mekânsal algı düzeyinde yarattığı deneyimlerden öte; kim olduğuna ve ne ola-

bileceğine dair ‘kimlik’ düzeyinde de deneyimler yarattığı ortaya konmuştur. 

Mekânın toplumsal bir ürün olduğunu savunan Henri Lefebvre ‘de 

mekânın bir araç olduğu durumları “Mekân stratejiktir. Mekân oluşturulmuş bu 
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eski stratejilerin izlerini bulmak gerekir. Mekân, göründüğünün tersine, homo-

jen değildir (Lefebvre, 2014:15).” Şeklinde vurgulamış ve burada ‘homojen de-

ğildir’ söylemiyle mekânın belkide göstergesel kodların yerleştirildiği bir olu-

şum olabilme fikrini öncülemiştir.  

“Mekân içinde gerçekleşen şey karşısında düşünce hayran kalır: Düşün-

cenin bir niyet (ya da taslak bu iki kelimenin yakınlığının bir anlamı var)içinde 

cisimleşmesi. Niyet icat etme yetisine sahip olan zihinsel faaliyet ile gerçekleş-

tirme yetisi olan toplumsal faaliyet arasında sadık bir aracı olarak hizmet eder; 

niyet mekân içinde yayılır. (Lefebvre, 2014:57-58)” 

Buradan hareketle mekân, bir araç haline gelmiştir ve günümüz yaşam 

pratiklerinde özel mekanlarda ya da kamusal mekanlar ayırt etmeksizin bir söz-

süz iletişim platformuna dönüşmüştür. Medeniyet tarihinden bu yana aslında 

mekânın her daim bu gücü bilinmiştir. Ancak bugün gelinen noktada ‘güdümbi-

lim’ in de çalıştığı bir düzen, bir küresel tüketim modeli ile sarmalanmış bir ya-

pılı çevrede yaşanıldığı ortadadır. Özellikle de internetin sağladığı bazı potansi-

yeller her gün yeni bir iletişim düzlemine dönüşmekte ve insanlar bu her yeni 

iletişim ağına ilk günden sadakatle bağlanmaktadır. Çünkü bu yolla kendini 

ifade edebilme, ne yaşadığına dair her türlü fikri bu yolla karşıya iletme meka-

nizması çoktan benimsenmiştir. Bu noktada mekân için de ‘çevrimiçi’ ve ‘çev-

rimdışı’ kavramları etkili olmuştur. Artık kişinin evinin rahatlığında bir ekranla 

her türlü ihtiyacını karşılamasının mümkün kılındığı bu ortamda fiziksel olarak 

bir mekânın içinde bulunmak durumu da farklı ve anlamlı hale gelmiştir. Fiziken 

bir yerde olmak, oranın atmosferik deneyimine karışmak kıymetli hale gelmiş-

tir. Bu sebepledir ki, pek çok ticari mekânın varlık nedeni artık hedef kitlesine 

yeni bir deneyim sunmak olmuştur. İnsanlar ancak bu koşulda fiziksel olarak 

mekanları deneyimlemeye gönüllü olmaktadır. Yoksa her türlü ihtiyaç ve satın 

alma, hizmet alma çevrimiçi yönetilebilen bir durumdadır. O halde bu yeni me-

kanlarda geçmişe göre daha yoğun bir gösterge kullanımı söz konusudur. Çünkü 

o mekânda o anlık varlık gösteren kişiye erişim sınırlıdır ve en etkili şekilde ile-

tişim derhal sağlanmalı kişide kalıcı iz bırakılmalıdır. Bu durum aslında sadece 

ticari küresel yönelimlerle değil kişisel alanlara da etki etmiştir. Bugünün dün-

yasında belki de var olmak ‘içinde bulunduğu mekânı’ atmosferik birtakım kod-

larla karşı tarafın algısına sunmak ve böylece kim olduğunu ve nasıl bir yaşam 

stiline sahip (statü, sosyal sınıflar, vb gibi kavramlar açısından) olduğunu sem-

bolik açıdan göstermektir. Bu yolla iletişim kurmak 21.yy’ın başlarına dair en 

önemli iç mekân saptaması olarak düşünülebilir. Medyanın birey üzerinde etkisi 
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onun varoluşsal kimliği ile değil arzuladığı kimliği (imaj) ile ilgilenir. Mekân, ar-

tık sembolik birtakım kodlarla donatılmış bir iletişim arayüzüdür ve toplumda 

bireylerin birbirlerini değerlendirme ölçütlerine dahil edilmiştir.  

 Mekân üzerinden göstergebilimsel çözümleme yapan Okuyucu’ya göre 

(2018: 41-42) göstergebilimin sentaktik(biçimsel), semantik(anlamsal) ve 

pragmatik(yararsal) boyutlarını mekân tasarımında göstergeler sistemi pers-

pektifinden okumak mümkündür. Özellikle de perakende gibi çoklu potansiyele 

sahip bir içerik üzerinden okumak, içmimara ve mekân kullanıcısına farklı gö-

rüşler katabilir. Sentaktik (biçimsel) boyut olarak ele alınabilecek mekânsal ve-

riler temel tasar prensipleri üzerinden oluşmaktayken, semantik boyut ise 

mekânın anlamına dayalı içeriğin göstergeleri ile ilgilenir. Mekânın yararsal bo-

yutuna bakılan pragmatik ele alış ise mekân için 2 ye ayrılabilir. İşlevsel yarar 

ve sembolik yarar. Sembolik tüketimin bu çağın vazgeçilmez güdüsü olduğu dü-

şünülürse, bugünün mekanlarına yararsal açıdan bakıldığında mekânsal iletişi-

min kullanıcıyı ele geçirme prensipleri çözümlenebilir. Bir mağazanın satın 

alma işlemi konusunda bir hizmet vermesi mekân programı açısından temel bir 

ihtiyaç karşılamaya denk düşerken, mağazanın içerisindeki yan programlar ile 

melezlik yakalanmış ve hedef kitlenin yaşam stiline referans veren bir etkinlik 

kurgulanmış olabilir (yoga atölyesi, parfüm yapma çalıştayı, bir fotoğraf sergi-

sine ev sahipliği yapma vb.) bu da sembolik ihtiyaca denk düşecektir. Bu yolla 

ticari marka müşterisinin yaşantısına değer kattığı imajını elde ederken müşteri 

ise, düşünüldüğünü özel olduğunu hissini elde eder. Yani satın alır*. Bu basit ör-

nekten de anlaşılacağı üzere mekânlar karmaşık fikrin sistemli şekilde düzenle-

nerek yönetildiği kurgusallıkları barındırırlar. Bunların izinin sürüleceği bir pe-

rakende mağaza örneği bir sonraki bölümde detaylıca tartışılacaktır.   

3.  MİLANO’ DA İKONİK BİR MAĞAZA VE GÖSTERGELERİ  

“Mekânda yer alan unsurların bir iletişim dizgesi olarak anlaşılması, ortak 
bir dil oluşturmanın ilk adımıdır. Ancak bir iletişim dizgesi oluşturmak, ar-
dında bir dizi kültürel ve sosyal etkenlerin yattığı bir kimliğin tanımlanma-
sıyla mümkündür (Arayıcı, 2015, s. 24).” 

Bugüne dair perakende tasarımlarından bahsetmek gerekirse bu alanda 

artık hiç de statik bir yaklaşımın kalmadığını söylemek doğru olur. Bugünün sa-

tın alma davranışı da yalnızca işlevsel ihtiyacı karşılamak üzerine olmadığı için 

bireyler, çevreyi tüketilebilirlik süzgeciyle tarar ve kendini ifade edeceğine 

inandığı ihtiyaca güdümlenir. Böylelikle ihtiyaçlar tasarlanmış olur. O halde ya-

pılı çevrenin toplumu güdümlediği söylenebilir. İç mekanlarda yapılı çevrenin 
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bir ürünü olarak kullanıcıyla birebirde temas noktası olabildikleri için stratejik-

tirler. 21.YY’da iç mekanlara dair tasarımlara bu perspektiften yaklaşarak bak-

mak bu çalışma için faydalı görülmüştür. Özellikle de tüketime sahne olan pera-

kende mekanları için bu bakış konuya hakimiyet sağlamaktadır. 

“Çevresel imgeler, gözlemci ve çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreçtir. 
Çevre, farklılıklar ve ilişkiler ortaya koyar. Gözlemci ise uyum kabiliyeti ve 
kendi amaçları doğrultusunda gördüklerini seçer, düzenler ve anlamlandı-
rır. Bu şekilde oluşturulan imge, görüneni sınırlandırır ve vurgulanmak iste-
neni vurgularken imgenin kendisi de sürekli etkileşim içinde bulunulan çev-
renin süzülen algısal girdilerine karşı test edilir. Böylece verili bir gerçekliğin 
imgesi değişik gözlemciler arasında oldukça farklılaşabilir (Lynch, 2017:7).” 

Spanjers (2013, s. 9), “iç mekânlar, geleceğin, değişim, algının, duygusal 

kültürün, kültürel tarihin ve sorumluluğun mimarisidir” derken burada gerek-

sinimleri fark edip geliştirme sorumluluğuyla ‘geleceğe’; sürdürülebilirlik bilin-

ciyle nesilden nesile aktarımı için renovasyon önerisi ile ‘değişim’ e; zamanın 

kattıklarına ve sildiklerine saygısıyla ‘algı’ ya; özdeşleşmeyi sağlayan deneyim-

ler yaratma yönüyle ‘duygusal kültür’ e; tarihe değer katma ve dönemin anlam 

taşıyıcılığını yapma özelliğiyle ‘kültürel tarih’ e ve insanın yaşamına katacakları 

yönüyle de sorumluluğa vurgu yapılmıştır. Dünyanın dört bir yanında devleşmiş 

markalarının da bu gereksinimlerle yola çıkarak tasarımlar yarattığı bilinmek-

tedir. Bütün bunlar aslında markanın insanla olan ilişkisinde bağlam yaratan 

unsurlardır. Bugün perakende tasarımında gelinen noktada satış odaklılık ye-

rine kişinin kendini keşfetmesine dayalı deneyim odaklılık modeli kullanılmak-

tadır. 

 Etkileşimli teknolojilerin kullanımı, çevrimiçi hizmetlerin fiziksel mağa-

zalarla senkronizasyonu, dev medya duvarları tasarlanması ve daha pek çok 

teknolojik gelişme mağazacılık alanında markalara sınırsız bir oyun alanı yarat-

maktadır. Kullanıcıya ise, bu oyun alanında bir süreliğine de olsa gerçeklikten 

kopmayı öneren bir kaçış deneyimi sağlanmaktadır. Bütün bu gelişmelerin öte-

sinde farklı yöntemlerle de kullanıcı-mekân arasında yenilikçi deneyimler sağ-

lamak mümkündür. Çalışmanın kapsamında örnek olarak alınan Valextra mağa-

zasında yapılmak istenen tam da budur. Enstalasyon yaklaşımıyla tasarlanmış 

‘orman’ metaforunu kullanan bir deri çanta mağazası. Öyle ki, içine girdikten 

sonra şehir hayatından geçici olarak koparak ormanda kaybolma hissini yaşa-

mak üzerine programlanmış bir mekân kurgusu kullanılmıştır. Bu mekân tasa-
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rımının göstergebilimsel açıdan biçimsel, anlamsal ve yararsal boyutlarına geli-

necek olursa öncelikle genel bilgileri paylaşıp biçimsel çözümleme ile başlana-

bilir.  

Mağaza İtalya’nın moda endüstrisi adına önemli merkezlerinden biri olan 

Milano şehrinin Via Manzoni caddesinde yer almaktadır. Tasarımını başarılı Ja-

pon mimarlık ofisi Kengo Kuma & Associates üstlenmiştir. Tasarımcı mağazada 

Lübnan Sedir ağacının ham dilimlerini ve Arzo mermerini kullanarak yarattığı 

enstalatif mağaza tasarımı için, Milano’nun telaşlı hayatının gerçekliğinden uzak 

romantik bir kaçış hissi yaratmayı hedeflediğini belirtmiştir (Rosso, 2018). Bu-

radan mimari tasarımın önceden şifrelenmiş olduğu sonucuna varılabilirken, 

kullanıcısı ile mekân arasındaki etkileşimin kurgulanarak bir yönetimsel süreç 

olduğu da açıklanabilir. O halde bugünün tasarımcılarına şifre yaratıcıları olarak 

da bakmak mümkündür. Bu şifrelerin hedef kitle üzerinde istenen algıda çözül-

mesini sağlayan ise bu örnek için mekandır. Mekândaki göstergelerin altında 

yatan biçimsel, anlamsal ve yararsal işlevler yoluyla kişi mekânı deneyimlemek-

tedir. 

Okuyucu (2018:42) biçimsel incelemede temel tasar ilkeleri ve geştalt il-

kelerinin kullanılabileceğinden bahseder. Yapılmasının da amacı bu hiyerarşi-

nin okunmasıdır diye düşünülebilir. Valextra mağazasının biçimsel düz anlam-

lamaya dayanan çözümlemesi için yerleşim planına bakmak yararlı bulunmuş 

ve gerekli yazışmalar ile izin alınarak projesine ulaşılmıştır.  Bu proje bazında 

bu ilkeler kapsamında projeye bakılırsa, mekânın içine yayılan birim tekrarı 

Lübnan sedir ağacı dilimleri göze çarpar. Dikeyde hakimiyet kuran bu ağaç di-

limleri mekân ve kullanıcı arasında bu yönde bir iletişim kurmaktadır.  

 

 
Görsel 3.1. Valextra Milano amiral mağazası yerleşim planı (KKA e posta yo-

luyla özel erişim) 
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Birim tekrarının yoğun ve bir dağınık düzen ritmi ile yerleştirilmiştir. Plan 

düzleminde yatay bloklar olarak kurgulanan kalın duvarlar mekânın taşıyıcı di-

key elemanlarını içine hapsederek ağaç dilimleri dışında bir dikeyliğin görün-

mesini engellemiştir. Böylelikle hiyerarşi yaratılmıştır.  Projeye ait cephe görü-

nüşleri ve kesitleri incelendiğinde de dikey eleman hakimiyetinin proje için en 

önemli unsur olduğu yorumlanabilir. Ürün yerleştirme biçiminde de dikey algı-

nın bozulmamasına dikkat edilmiştir. Gelişi güzel denebilecek şekilde algılanan 

ağaç dilimlerinin yerleşimi düzensiz bir mekân örgüsü sağlamayı hedeflemiştir.  

 

 
Görsel 3.2. Valextra Milano Via Manzoni caddesi cephe görünüşü ve giriş cephe 

kesiti (KKA e posta yoluyla özel erişim) 

 

Valextra mağazasının semantik (anlamsal) boyuttan değerlendirmesi için 

mekâna ait videolar ve fotoğraflar incelenmiş ve kullanıcı eğilimleri bu yolla 

gözlemlenmeye çalışılmıştır. Tasarımcısı Kengo Kuma’nın röportajda (http-3) 

bahsettiği orman yaratma fikri anlamsal çözümlemenin sonucunda ortaya ko-

nacak kod olarak düşünülebilir. Peki bu anlama sürükleyen göstergeler neler-

dir? Öncelikle gelişi güzel dizimle mekâna yerleşim statik mekân algısının çalış-
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masını engelleyen Lübnan sedir dilimleri tavana yerleştirilen ayna ile dikey al-

gıyı arttırmıştır. Aynanın etkisinin, mekânı ormandaki gibi upuzun ağaçlarla 

çevrili hale dönüştürdüğü söylenebilinir. Aynanın mekân için etkiyi katladığı 

düşünülürse bir başka unsur da teşhir birimleri olarak zemine yakın yerleşen 

anzo mermerinden üretilmiş küplerdir. Bu kübik kesitli elemanlar ormanda ani-

den karşılaşılan mineral dokulara gönderme yapılmak için kullanıldığı belirtil-

miştir (http-2). Doğal dokuların etkisinin önüne geçmeyecek bir aydınlatma ar-

matürü seçimi neredeyse tavanda okunmayacak kadar basit ve iddiasızdır. Ay-

rıca genel mekân aydınlatması tavandan spot armatürler ile yapılırken, ürün-

lere vurgu yapmak içinde bu armatürler dışında başka bir eleman kullanılma-

mıştır. Bu durum ormanda da ışığın güneş kaynaklı olup ağaçlardan süzülerek 

geldiği düşünüldüğünde ‘orman’ koduyla uyum içinde çalışmaktadır. Zeminde 

ve yatay yüzeylerde mineral dokulu doğal taş kullanımı mekânın sıkıcı bir hal 

almasına engel olurken, orman yürüyüşünde aniden yola düşen yatay engelleri 

anımsatmaktadır.  

Mağazanın cephesinden bakıldığında bu orman algısı şehrin hareketlili-

ğini ve hızını kesintiye uğratır niteliktedir. Tarihi bir yapıya iliştirilmiş bu orman 

enstalasyonuyla Valextra mağazası kullanıcısına şehir yaşantısının ilişkiler tra-

fiğinden sıyrılıp bir süreliğine kaybolma deneyimi sağlayarak ormanda gezin-

tiye çıkma temasını vurgulamaktadır.  

 

 
Görsel 3.3. Valextra Milano amiral mağazasının iç mekânında tavanda ayna 

kullanımı (http-2) 
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Görsel 3.4. Valextra Milano amiral mağazasının Via Manzoni Caddesi cephesin-

den girişi (http-2) 

 

Valextra’nın Milano’da yarattığı bu enstalatif perakende deneyimi göster-

gebilimsel açıdan yarar boyutunda çözümlenirse, konuya ‘kaçış deneyimi’ tasar-

lamak noktasında sembolik ihtiyaç gideren önerisiyle başlanmalıdır. Mekânın 

bir satın alma mekânı olma işlevi vardır ancak her amiral mağazada olduğu gibi 

burada da satış ikincil işlev olarak düşünülmüştür ve hedef kitleyi ‘ormanda 

kaybolma ve kendine dönme’ vaadiyle etki altına alan sembolik bir fayda ön 

plandadır. Markanın bu mekânda kullanıcısını Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisi pi-

ramidindeki ‘kendini gerçekleştirme’ noktasında yakalama durumu pragmatik 

olarak sembolik işlev olarak okunmalıdır.  

4. SONUÇ 

Bugünün tasarım edimlerini temelden etkileyen tüketim kültürü ve peşin-

den gelen hızlı yaşam modeli toplumsal ve bireysel ihtiyaçları yeniden tasarla-

mıştır. Tasarım alanında göstergebilimin işlevsel ihtiyaçlardansa sembolik ihti-

yaçları gidermek noktasında tasarımlara şifrelenmiş unsurlar taşıdığından bah-

sedilebilir. Tasarıma örtük şekilde gizlenen bu kodlar kullanıcı ile duygusal ya 

da psikolojik yönden ihtiyaçlarını karşılamak noktasında buluşur. İçmimarlık 

alanında da durumun bundan farklı olduğu düşünülemez. İçmimarlık disiplini-

nin ürünü olan mekân uğraşısı, 21. YY pratiklerini atmosferik kodlar olarak 
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içinde barındırır. Kullanıcının mekanla iletişiminde bu örtük kodlar devreye gi-

rer ve mekân algısını yönlendirir. Bu anlamda göstergebilimsel çözümleme as-

lında mekân tasarımının başında yapılarak kullanıcının eğilimlerinin yönünde 

kodlar yerleştirilir. 

 Sonuç olarak, bugüne dair en kritik mekân kodunun ‘kendini gerçekleş-

tirme’ ve ‘iz bırakan anı yaratma’ noktasında çalıştığı söylenebilir. Günümüz ta-

sarımcısının bu anlamda ‘değerli anı tasarımcısı’ olduğunu söylemek yanlış ol-

mayacaktır. Mekân çözümlemesi yapılan örnekte de görüldüğü gibi, özellikle 

perakende tasarımları çağı özetler nitelikte kodlarla çalışır. Toplumsal dönü-

şümlerin sektörleri etkilediği ilk alanlardan biri satış alanlarıdır. Bu satış alan-

larının toplumsal iletişim yönündeki rolü de toplumun bu yeni dönüşümlere 

adaptasyonunu sağlamaktır. Mekanlar, insanlar kullandıkça anlam ve değer ka-

zanır ve söz söyleyebilirler. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde mekanların değer yaratan 

tasarım fikirleriyle birleşmesinden doğan ‘ürün mekanlar’ın hepsinde çok sen-

sörlü duyumsanabilen deneyimlerle karşılaşılmaktadır. Her yönden deneyimin 

içine çekilen mekân kullanıcısı görme, duyma, işitme, koklama, dokunma ve 

hatta tatma duyularının tamamını ve hafızasını devreye alarak mekânı dene-

yimler bu yönden çok sensörlü duyumsanabilen ve yeni bir deneyim sağlayan 

mekanların stratejik iletişim kurmaları çok daha kolaydır. Valextra örneğinde, 

perakende alanlarında statik bir satış işlevindense kaçış sağlama deneyimi ile 

sarmalanmış bir atmosferik tasarıma yer verilmiştir.  Mekânda biçimsel çözüm-

lemede bahsedilen dikey donatı hakimiyeti ve birim tekrarı ile düzensiz bir dü-

zen kurgusu olduğu saptanmıştır. Anlamsal çözümlemede bu biçimlerin içeri-

ğinde yatan ‘orman metaforu’nun mekâna yansıtıcı yüzeyler ve mineral dokulu 

yatay sembolik ögelerin stratejik kullanımıyla yerleştirilmesinden doğan 

mekân algısı üzerinde durulmuştur. Son olarak ise yararsal çözümlemede, me-

kandaki kaçış deneyiminin kullanıcı ile nasıl buluştuğu açıklanmıştır. Tasarı-

mını Kengo Kuma & Associates’in üstlendiği Milano’nun ikonik moda caddele-

rinden biri olan Via Manzoni konumundaki bu mağazanın içmimari disiplini ve 

göstergebilim disiplini ile birlikte değerlendirilmesi tasarımı ve bugünün kod-

larını okumak adına değerli bulunmuştur. Bu çalışmanın insan-mekân ilişkisi 

adına sosyo-psikolojik açıdan veri sağlama noktasında da anlamlı kazanımlar 

sağladığı açıktır. İçmimarlık gibi günün içeriğini insanın dokunma mesafesine 

indirgeyen bir meslek alanı için bu veriler yarının mekanlarının tasarlanma-

sında önemli rol oynamaktadır.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, aday sınıf öğretmenleri için geçerli ve güvenilir bir 

“Sosyal Etkileşim Ölçeği” geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde öncelikle 

literatür tarama yapılmıştır. Literatür taramada elde edilen bilgiler doğrultu-

sunda 50 maddelik taslak form oluşturulmuştur. Oluşturulan madde havuzu 

kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman-

lardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonucunda 

25 maddeden oluşan taslak form oluşturulmuştur. Oluşturulan maddeler 5'li li-

kert tipinde olup “1=benim için hiç uygun değil, 5=benim için tamamen uygun” 

şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğe ilişkin veriler, eğitim fakültesinde öğrenim 

gören 480 sınıf öğretmeni adayından toplanmıştır. Örneklem seçkisiz olarak iki 

gruba ayrılarak örneklem 1 grubu (n = 254) açımlayıcı faktör analizinde (AFA), 

örneklem 2 grubu (n = 226) ise yapının doğrulanmasında kullanılmıştır. Açım-

layıcı faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan dört faktörlü (çevre etkile-

şimi, sosyal faaliyet etkileşimi, sosyal medya etkileşimi ve etkileşimden ka-

çınma) bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 

.78 bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile oluşturulan yapıdan mü-

kemmel ve mükemmele yakın değerlere ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, aday 

sınıf öğretmenlerine yönelik geçerli ve güvenilir bir “Sosyal Etkileşim Ölçeği” 

oluşturulduğunu ve bu ölçme aracının aday sınıf öğretmenlerinin sosyal etkile-

şim düzelerinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: sosyal etkileşim, sınıf öğretmeni adayı 
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A Scale Development Study to Determine the Social Interaction Levels of 
Primary Teacher Candidates 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop a valid and reliable “Social Interaction 

Scale” for prospective classroom teachers. The development process of the scale 

was primarily a literature review. In the light of the information obtained in the 

literature review, the 50-item attrition form goes. In order to ensure the validity 

of the scope of the created item scope, it was presented to expert opinions. The 

result of the actions taken to achieve the opinions and suggestions received 

from the experts is the amount of spent form consisting of 25 items. The items 

created were in a 5-point Likert type and were graded as “1=not at all suitable 

for me, 5=completely suitable for me”. Information about the scale was collected 

from 480 primary school teacher candidates studying at the Faculty of Educa-

tion. The sample was divided into two groups without selection, and 1 group (n 

= 254) was used for exploratory factor analysis (EFA), while sampling 2 groups 

(n = 226) was used for validation in the region. As a result of the exploratory 

factor analysis, a structure consisting of 15 items with four factors (environ-

mental interaction, social activity interaction, social media interaction and avo-

idance of interaction) was obtained. The Cronbach's Alpha reliability coefficient 

of the scale was found to be .78. The results obtained with confirmatory factor 

analytics (DFA) have been reached to excellent and near-perfect values from the 

structure. The results show that it creates a valid and reliable “Social Interaction 

Scale” for the candidate classroom environment and that this operating tool can 

be used in the social interaction level understandings of the candidate class-

room community. 

Keywords: social interaction, elemantary teacher candidate 

 

1. GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olarak insanlar, çevresindeki insanlarla etkileşim kurma 

ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple insanlar, doğdukları andan itibaren topluluk 

içinde diğer bireyler ile etkileşimde bulunmaktadır. Etkileşimler sonucunda bi-

reyler birbirini tanımakta ve yaşadığı toplumu benimsemektedir (Kaplan &Çe-

tinkaya, 2014). 

Alsalman (2021) sosyal etkileşimi, bireyin kendisini başkalarına tanıtır-

ken, onlarla iletişim kurarken ve sosyal etkinliklere katılırken gösterdiği bece-

riler olarak tanımlanmaktadır. Birçok araştırmacı sosyal etkileşimin, bireylerin 
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birbirine bağlanması ile ilgili birincil ve önemli bir yol olduğu konusunda hem-

fikir olmaktadır (Khalil, 2011; Adel, 2014; akt. Alsalman, 2011). Bireyin içinde 

yaşadığı toplumu tanıması, toplum ile bütünleşmesi ve toplumun bir parçası ol-

duğunu hissetmesi sosyal etkileşim ile sağlanmaktadır. Hobaugh’a (1997) göre 

sosyal etkileşimin yeterli düzeyde olmadığı ortamlarda topluluk faaliyetleri et-

kisiz kalmakta, bireylerin bu faaliyetlere ilişkin ilgileri azalmakta ve bireyler 

arasında yanlış anlaşılma ve anlaşılamama gibi sorunlar yaşanmakta, toplumlu-

luğa aitlik duyguları gelişememektedir (akt. Bardakçı, 2010). Bu doğrultuda sos-

yal etkileşimin toplumsallaşma ile ilişkili olduğu söylenebilmektedir.  

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda yenilikler ve 

değişimler meydana gelmektedir. Bu yenilikler ve değişimler bireylerin sosyal 

etkileşimde bulunma yollarını da çeşitlendirmektedir. Kitle iletişim araçları ve 

özellikle sosyal medya, bireylerin birbirleriyle her an etkileşimde bulunabile-

cekleri bir ortam haline gelmektedir. Bu doğrultuda sosyal etkileşim için önemli 

bir ortam olan sosyal medya, bireylerin hayatında giderek daha fazla bir yer 

edinmektedir (Gemmill & Peterson, 2006; Wang vd., 2010). Cheung ve Lee 

(2010), sosyal medyanın temel amacını, sosyal etkileşim ile ilişkilendirmekte-

dir. Benzer şekilde Bartlett-Bragg (2006), sosyal medyanın sosyal etkileşimi art-

tıran bir platform olduğunu belirtmektedir. 

Bireyler ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için çevresindeki insanlar 

ile etkileşimde bulunmaktadır. Bu sayede yeni insanlar tanımakta ve sosyal fa-

aliyetlere katılmaktadır. Karakullukçu (2020), bireylerin sosyal etkileşim dü-

zeyleri ile sosyal faaliyetlere katılım düzeyleri arasında paralellik bulunduğunu 

söylemektedir. Bu açıklamaya göre bireyler toplumsal çevrenin bilincinde ol-

duğu oranda sosyal faaliyetlerde yer almaktadır. Ayrıca sosyal etkileşimde bu-

lunmak istemeyen ve sosyal etkileşimden mutlak derecede kaçınan bireyler de 

bulunmaktadır (Breen & Kashdan, 2011). Sosyal etkileşimden kaçınan bireyler 

yapacakları işlerde veya katılacakları etkinliklerde yalnız olmayı tercih etmekte 

ve yeni insanlar tanıma konusunda isteksiz davranmaktadır.  

Sosyal etkileşimin sınıf öğretmeni adayları için önemli olduğu yapılan 

araştırmalar incelendiğinde görülmektedir (Başaran, 1994; akt. Duran vd. 

2011). Sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe başladıklarında yeni çevreye uyum 

sağlayabilmeleri ve mesleğe ilişkin süreçte diğer meslektaşları ile etkileşimde 

bulunabilmeleri açısından sosyal etkileşim düzeylerinin yüksek olması beklen-

mektedir. Bu doğrultuda sınıf öğretmeni adaylarının sosyal etkileşim düzeyleri-

nin incelenebileceği bir ölçeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ilgili literatür ince-
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lendiğinde sosyal etkileşimin incelenebileceği herhangi bir çalışmaya rastlanıl-

mamaktadır. Bu doğrultuda sınıf öğretmeni adaylarının sosyal etkileşim düzey-

lerinin incelenebilmesi amaçlanan Sosyal Etkileşim Ölçeği, literatüre katkı sağ-

laması açısından önem arz etmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem Grubu 

Araştırmanın örneklem grubunu üç farklı devlet üniversitesinde sınıf öğ-

retmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 480 öğrenci oluşturmaktadır. 

2.2. Taslak Ölçek Formunun Oluşturulması 

Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 

oluşturulan taslak "Sosyal Etkileşim Ölçeği (SEÖ)" kullanılmıştır. Veri toplama 

aracının oluşturulması sürecinde sosyal etkileşim ile ilgili literatür taraması ya-

pılmış ve sosyal etkileşime ilişkin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklar incelenmiştir 

(Karal & Kokoç, 2010; Usluel vd., 2014; Öcal & Kemerkaya, 2015; Yağmur & 

İçigen, 2016; Karakullukçu, 2020; Alsalman, 2021). Literatür taraması tamam-

landıktan sonra 50 maddeden oluşan taslak form incelenmek üzere uzman gö-

rüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan her bir maddeye ilişkin görüş ve önerilerini 

belirtmeleri istenmiştir. Uzman görüşüne göre maddelerde gerekli düzenleme-

ler yapılmış olup düzenlemeler sonucunda 25 maddeden oluşan taslak ölçek 

formu uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ölçekte bulunan tüm maddeler 5'li 

Likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir (Her Zaman=5, Çoğu Zaman=4, Ba-

zen=3, Nadiren=2, Hiçbir Zaman=1). Taslak ölçek formunda bulunan 5 madde 

olumsuz anlamda olması sebebi ile maddeler analiz öncesinde ters kodlanmıştır. 

2.3. Ön Uygulama 

Taslak ölçek formunda bulunan maddelerin öğrenciler tarafından anlaşı-

labilirliğinin test edilebilmesi amacı ile uygulamaya dahil edilmeyen 5 sınıf öğ-

retmenliği bölümü öğrencisi ile ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonu-

cunda öğrencilerin tüm maddeleri kolaylıkla anlayabildiği ve cevaplayabildiği 

belirlenmiştir. Öğrenciler ölçeği 15 dakika içerisinde tamamlamışlardır. 

2.4. Uygulama Süreci 

Uygulama öncesinde katılımcılara uygulama içeriğinden bahsedilmiş ve 

ölçek hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcıların ölçek formuna verdikleri yanıtla-

rın başka bir araştırmada kullanılmayacağına ve yalnızca araştırmacılar tarafın-

dan bilineceğine dair güvence verilmiştir. 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında geliştirilen ölçme aracının açımlayıcı faktör analizi  

ve güvenirlik analizleri SPSS 23.0 paket programı, doğrulayıcı faktör analizi ise 
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Amos 24.0 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu seç-

kisiz olarak ikiye bölünerek 254 katılımcıya ait veri açımlayıcı faktör analizinde, 

226 katılımcıya ait veri ise doğrulayıcı faktör analizinde kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Sosyal Etkileşim Ölçeğinin yapı geçerliğini belirmek amacıyla Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır.  

Toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunun incelenmesi amacı ile 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) değerine bakılmıştır. Büyüköztürk (2020), örneklem 

büyüklüğü ile maddeler arasındaki korelasyonun faktör analizine uygunluğunu 

belirlemek için bu değerin .60 ve üzerinde yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu 

araştırmaya ilişkin KMO değeri .781 olarak belirlenmiştir. Barlett Testi ile ula-

şılan Ki-Kare değerinin anlamlı olması, verilerin normal dağılım gösterdiğini be-

lirtmektedir (Büyüköztürk, 2020). Bu araştırmaya ilişkin Barlett değerinin an-

lamlı olduğu belirlenmiştir [X2 = 668,917, sd: 105 p <.001]. 

Araştırma verileri ilk yapılan AFA sonucunda ölçekteki maddeleri 7 faktör 

altında toplanmıştır. AFA yapılırken Comrey ve Lee (1992), önerileri referans 

alınmıştır; 

 Bir faktörde en az üç madde bulunmalı, 

 Maddeler birden fazla faktörde bulunmamalı, 

 Maddeler .40’ın üzerinde faktör yükü almalı 

Öneriler referans alınarak yapılan tekrarlı ölçümler ile AFA sonucunda 15 

maddenin 4 faktöre yerleştiği tespit edilmiştir. Bu faktörler ve maddelerin fak-

tör yükleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Katsayısına İlişkin 

Sonuçlar 

 

Faktör 

Adı 
Madde No 

Faktör Yük Değerleri Cronbach 

Alpha (α) Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 

Çevre Et-

kileşimi 

M17 .743    

.78 

M1 .724    

M2 .688    

M25 .625    

M19 .533    

M12  .828   
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Sosyal 

Faaliyet 

Etkile-

şimi 

M22  .803   

M14  .696   

M5  .665   

Sosyal 

Medya 

Etkile-

şimi 

M20   .812  

M13   .725  

M21   .660  

Etkile-

şimden 

Kaçınma 

M4    .727 

M10    .637 

M24    .615 

 

Tablo 1’de verilen AFA sonuçları incelendiğinde 15 maddeden oluşan öl-

çeğin 4 faktöre yerleştiği görülmektedir. Sonuçlarda toplam varyans %58,3 ola-

rak bulunmuştur. Erkuş (2019), varyansın en az %50 olmasını önermektedir. 

 Tablo 1 incelendiğinde, 

1. faktörde 5 madde yer almakta ve maddelerin faktör yükleri .743 ile .533 

arasında sıralanmaktadır. 

2. faktörde 4 madde yer almakta ve maddelerin faktör yükleri .828 ile .665 

arasında sıralanmaktadır. 

3. faktörde 3 madde yer almakta ve maddelerin faktör yükleri .812 ile .660 

arasında sıralanmaktadır. 

4. faktörde 3 madde yer almakta ve maddelerin faktör yükleri .727 ile .615 

arasında sıralanmaktadır. 

Faktörleri oluşturan maddelere göre birinci faktör “Çevre Etkileşimi”, 

ikinci faktör “Sosyal Faaliyet Etkileşimi”, üçüncü faktör “Sosyal Medya Etkile-

şimi” ve dördüncü faktör “Etkileşimden Kaçınma” olarak isimlendirilmiştir. 

3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen dört boyutlu (çevre etkileşimi, sos-

yal faaliyet etkileşimi, sosyal medya etkileşimi, etkileşimden kaçınma) yapının 

doğrulanması adına örneklem 2 (n=226) kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz yöntemi olarak en yüksek olabilirlik (maximum likehood) 

tahminleme yöntemi kullanılmıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizi ile oluşturulan modelin CFI (Comparative Fit In-

dex), GFI (Goodness of Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error Of App-

roximation), TLI (Tucker Lewis Index) ve Kay Kare değerinin (χ2), serbestlik 
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derecesine (sd) oranına ilişkin uyum indeksleri incelenmiştir. Analiz sonucunda 

değerlerin Mükemmel Ve Mükemmele Yakın Uyum Değerlerine (Hooper Et Al. 

2008; Miles & Shevlin 2007; Schermelleh-Engel, 2003) sahip olduğu görülmüş-

tür. 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

İncelenen Uyum 

İndeksleri 

Mükemmel 

Uyum Aralığı 

Kabul Edilebilir 

Uyum Aralığı 

Elde Edilen Uyum 

İndeksleri 

Uyum Du-

rumu 

χ2 /sd 0 ≤ x ≤ 2 2 < x ≤ 3 1.98 Mükemmel 

RMSEA .00 ≤ x ≤ .05 .05 < x ≤ .08 .059 
Kabul edilebi-

lir 

CFI .95 ≤ x ≤ 1.00 .90 ≤ x <.95 .93 
Kabul edilebi-

lir 

GFI .95 ≤ x ≤ 1.00 .90 ≤ x <.95 .93 
Kabul edilebi-

lir 

TLI .95 ≤ x ≤ 1.00 .90 ≤ x <.95 .90 
Kabul edilebi-

lir 

 

Tablo 2 incelendiğinde, Kay Kare değerinin (χ2) serbestlik derecesine 

oranının mükemmel uyum gösterdiği, RMSEA, CFI, GFI ve TLI indekslerinin ise 

kabul edilebilir uyum göstermelerinin yanı sıra mükemmele yakın değerler al-

dıkları söylenebilir. Bu değerler AFA sonucunda elde edilen dört faktörlü yapı-

nın doğrulanabilir olduğu kanıtlar niteliktedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonu-

cunda elde edilen yol grafiği (path diagram) Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Sosyal Etkileşim Ölçeğine İlişkin Dört Faktörlü Yol Grafiği  
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4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının sosyal etkileşim dü-

zeylerinin belirlenebilmesi amacıyla geçerli ve güvenilir bir Sosyal Etkileşim Öl-

çeği geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 50 maddeden oluşan 

taslak form uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan görüş ve öneri-

ler sonucunda 25 maddelik taslak ölçek formu üç farklı devlet üniversitesinde 

öğrenim gören 480 sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisine uygulanmıştır. Uygu-

lama sonucunda toplanan veriler seçkisiz olarak ikiye bölünerek 254 katılımcı 

verisi açımlayıcı faktör analizinde, 226 katılımcı verisi ise doğrulayıcı faktör 

analizinde kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 

%58,3 bulunarak dört faktörlü yapı elde edilmiştir. Bu yapı doğrulayıcı faktör 

analizi ile doğrulanmıştır. Son hali 5’i ters maddeden oluşan 15 maddelik Sosyal 

Etkileşim Ölçeği, 5’li likert tipinde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte alt 

boyutlar “çevre etkileşimi”, “sosyal faaliyet etkileşimi”, “sosyal medya etkile-

şimi” ve “etkileşimden kaçınma” olarak isimlendirilmektedir. 

Literatür incelendiğinde sosyal etkileşim ile ilgili bir anket ya da ölçek ge-

liştirme çalışmasına rastlanılmamaktadır. Ancak sosyalleşme ile ilgili geliştiri-

len ölçekler incelenmiştir. Öcal ve Kemerkaya (2015), 6, 7 ve 8. sınıf öğrencile-

rine yönelik Sosyalleşme Becerisi Ölçeği geliştirerek yetiştirme yurdunda kalan 

öğrencilerin sosyalleşme becerilerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Yağmur ve 

İçigen (2016), üniversite öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerini belirlemek 

amacıyla Şahan’ın (2007) doktora tezinde kullanılan Sosyalleşme Ölçeğini kul-

lanmıştır. Alsalman (2021), Covid-19 pandemi sürecinde sosyal platformları 

sosyal etkileşimde kullanmanın etkililiğini araştırmak amacıyla Sosyal Etkile-

şim Ölçeği geliştirmiştir.  

Bu araştırma doğrultusunda geliştirilen “Sosyal Etkileşim Ölçeği” sınıf öğ-

retmeni adaylarının sosyal etkileşimlerini düzeylerini belirlemek ve değerlen-

dirmek amacıyla araştırmalarda kullanılabilir. Ayrıca farklı değişkenler ile iliş-

kilendirilerek tarama çalışmaları yapılabilir ve literatüre katkı sağlanabilir. 
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COMPARISON OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF BUSINESSES IN THE 
TURKISH RETAIL SECTOR WITH THE MEREC-MARCOS INTEGRATED MODEL 

 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN1 

 

Giriş  

Perakende sektörü, ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.  Pe-

rakende sektöründe çalışanlar, teslimatları alma, rafları stoklama, mağazayı te-

miz, düzenli tutma ve kasada müşterilerle ilgilenmek gibi birçok görevi yerine 

getirirler (Jones vd, 2010). Küreselleşme ve artan rekabet ortamı, sektörde hiz-

met sağlayıcılarına müşterilerine farklı ürünler ve hizmetler sunmaya zorlamış-

tır. Bu nedenle, perakende sektörü ile ilgili araştırmalar günümüzde önem ka-

zanmaktadır (Garmendia vd.2021). Perakende sektörü çalışanları mağaza per-

formanslarını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için daha fazla 

çaba sarfetmektedirler (Lichtenstein vd. 2010). 

1.Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri 

En iyi alternatifi bulmak için farklı seçenekleri analiz etmek için uygula-

nır. Yöntem, mühendislik, tıp, işletme, sosyal bilimler ve günlük yaşam. Özel-

likle, mekanik işlemede yaygın olarak uygulanmaktadır çünkü işleme prosesi-

nin genellikle minimum gibi birçok kriteri karşılaması gerekir. Bu nedenle ÇKKV 

problemlerini farklı yöntemlerle çözmek birçok araştırmacı tarafından uygu-

lanmıştır (Nguyen, 2022). 

Bu çalışmada, Fortune Türkiye 2022 yılında yer alan perakende işletme-

lerin finansal performansları değerlendirilmiştir. Bu amaçla 2022 yılına ait pe-
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rakende işletmelerin finansal verileri resmi internet sitelerinden alınarak bü-

tünleşik MEREC ve MARCOS yöntemleri ile analiz edilmiştir. 2022 yılındaki sı-

ralamada 5 perakende işletme bulunmaktadır.  

İşletmelerin performanslarını değerlendirmek için cari oran (K1), alacak 

devir hızı (K2), stok devir hızı (K3), aktif devir hızı (K4), maddi duran varlıklar 

devir hızı (K5), öz sermaye kârlılığı (K6), net kâr marjı (K7) ve toplam borç / 

toplam aktif (K8) olmak üzere sekiz kriter belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle 

kriter ağırlıkları MEREC yöntemi ile belirlenmiştir. Daha sonra ise MEREC yön-

temi ile perakende işletmeler ağırlıklandırılmış performans kriterleri doğrultu-

sunda sıralanmışlardır.  

1.1.MEREC Yöntemi (Method based on the Removal Effects of Criteria) 

Kriter ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak önerilen objektif yöntemlerden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Objektif bir yöntem olması nedeniyle öne çı-

kan üstünlüğü uzman değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamasıdır. MEREC yön-

temi Keshavarz-Ghorabaee vd. tarafından 2021 yılında geliştirilen objektif bir 

kriter ağırlıklandırma yöntemidir. MEREC yönteminde bir kriterin önem ağırlığı 

hesaplanırken, o kriter devre dışı bırakılarak toplam kriter ağırlığındaki deği-

şikliğe odaklanmakta ve diğer yöntemlerden farklılık göstermektedir (Kesha-

varz-Ghorabaee vd., 2021). MEREC yöntemi, kolay anlaşılabilirdir ve yöntemde 

hesaplamalar için özel programlara gereksinim duyulmamaktadır.  

Literatürde yöntemle ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

 

MEREC Yönteminin Adımları (Keshavarz-Ghorabaee vd., 2021): 

Adım 1: Karar matrisi oluşturulur. 

            

{
 
 

 
 

 
𝑋11  𝑋12 …𝑋1𝑛
𝑋21  𝑋22 …𝑋2𝑛

.

.
…

𝑋𝑚1   𝑋𝑚2  …𝑋𝑚𝑛

                                                       (1) 

i: 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 𝑗, 𝑘: 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟;𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 𝑥𝑖𝑗: 𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛 

𝑗 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎ç𝚤𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 𝑋: 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖 

Adım 2: Fayda yönlü kriterler için başlangıç karar matrisi değerleri Eşit-

lik 2 yardımıyla normalize edilir. 𝑛𝑖𝑗: 𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑗 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎ç𝚤𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟i 

                          nij=
(𝑚𝑖𝑛𝑗𝑥𝑖𝑗)

𝑥𝑖𝑗
                                                          (2) 
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Adım 3: Maliyet yönlü kriterler için başlangıç karar matrisi değerleri Eşit-

lik 3 yardımıyla normalize edilir. 

                                       nij=
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗𝑥𝑖𝑗
                                                        (3) 

Adım 4: Alternatiflerin genel performans değerleri eşitlik 4 kullanılarak 

hesaplanır.  

Ri=𝑙𝑛 (1 +
∑ ,(𝑙𝑛𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑘

𝑛
)       𝑅𝑖 : 𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖              

(4)                                  

Adım 5: Ortadan kaldırılan kriterin etkisini göz önüne alan performans 

değerleri hesaplanır.  

𝑅𝑖𝑗 ′: 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝚤ş 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟i 

        𝑅𝑖𝑗 ′ =𝑙𝑛 (1 +
∑ ,(𝑙𝑛𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑘

𝑛
)                                                            (5) 

Adım 6: Eşitlik 4 ve 5’te elde edilen değerlere ilişkin mutlak farkların top-

lamları eşitlik 6 yardımıyla hesaplanır. 𝐸𝑗: 𝑗 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎ç𝚤𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 

𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤 

                                  𝐸𝑗 = ∑𝑚𝑖=1  |𝑅𝑖𝑗 ′ − 𝑅𝑖 |                             (6) 

Adım 7: MEREC yönteminin son aşamasında eşitlik 7 yardımıyla kriter 

ağırlıkları hesaplanır.  

                         wj=
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑛
𝑗=1

)     𝑤𝑗: 𝑗 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğı                   (7) 

 

1.2.MARCOS Yöntemi (Measurement Alternatives and Ranking Accor-

ding to COmpromise Solution) Alternatifler arasındaki ilişkiyi tanımlamaya da-

yanmaktadır. Referans değerleri (ideal ve ideal olmayan alternatifler) belirlenir. 

Tanımlanan ilişkilerde, alternatiflerin fayda fonksiyonları belirlenip sıralanır. 

En iyi alternatif, ideale en yakın olan ve ideal olmayan referans noktasından en 

uzak olandır.  

MARCOS Yöntemi’nin Adımları (Stevic vd.,2020): 

Adım 1: Karar matrisi oluşturulur. 

X= 

{
 
 
 

 
 
 

 
𝑥𝑎𝑎1  𝑥𝑎𝑎2  … 𝑥𝑎𝑎𝑛
𝑥11  𝑥12  … 𝑥1𝑛

.

.
𝑥𝑚1  𝑥22  … 𝑥𝑚𝑛
𝑥𝑎𝑖1  𝑥𝑎𝑖2  … 𝑥𝑎𝑖𝑛

                                                             (8) 
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Adım 2: Genişletilmiş bir başlangıç matrisinin oluşturulması. Bu adımda, 

başlangıçtaki uzantı matrisi ideal (AI) ve anti-ideal (AAI) çözümü tanımlayarak 

gerçekleştirilir (Dalic vd., 2020).  

 

AAI = mini xij eğer B ve maksij  jC ise                                      (9) 

 

AI = maxxij eğer jB ise minxij ve jC ise                                                              (10) 

 

X burada B bir fayda, C bir maliyet ölçüt grubunu temsil etmektedir. 

 

Adım 3: Genişletilmiş ilk matrisin (X) normalleştirilmesi. Normalize edil-

miş öğeler matris N=(nij)mxn burada elemanlar ij x ve ai x, X matrisinin öğelerini 

temsil etmektedir. 

  
             nij=𝑥𝑎𝑖/𝑥𝑖𝑗  eğer jC                                                                        (11) 

 
              nij=𝑥𝑖𝑗/𝑥𝑎𝑖 eğer jB                                                       (12) 

 

Adım 4: ij m n ağırlıklı matrisin belirlenmesi normalleştirilmiş matris 

N'nin kriterin ağırlık katsayıları ile çarpılmasıyla elde edilir.          
                      vij = 𝑛𝑖𝑗 𝑣𝑥𝑗                                                                           (13) 

 

Adım 5: Alternatiflerin fayda derecesinin hesaplanmasında Ki bir alterna-

tifin anti-ideal ve ideal çözüme göre fayda dereceleri şöyledir: 

 

                𝐾𝑖
−𝑆𝑖/𝑆𝑎𝑎𝑖                                                                              (14) 

           𝐾𝑖
+=𝑆𝑖/𝑆𝑎𝑖                                                                 (15) 

Si(i=1,2,….m), ağırlıklı matris  öğelerinin toplamını temsil eder. 

           Si= ∑ (𝑣𝑖𝑗)
𝑛

𝑖=1,
                                                               (16) 

Adım 6: f(Ki) alternatiflerinin fayda fonksiyonunun belirlenmesi. Fayda 

fonksiyonu, İdeal ve anti-ideal çözümle ilgili olarak gözlenen alternatifin uzlaş-

masıdır. Bu alternatiflerin fayda fonksiyonu denklemi: 

 

                                        wj=
𝐾𝑖
++𝐾𝑖

−

1+
1−𝑓(𝐾𝑖

+)

f(𝐾𝑖
+)

+
1−𝑓(𝐾𝑖

+)

f(𝐾𝑖
+)

)                                     (17) 
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f(𝐾𝑖
−)− ideal olmayan çözüme göre fayda fonksiyonunu temsil ederken, 

f(𝐾𝑖
+) ideal çözüme göre fayda fonksiyonunu temsil eder ile ilgili yardımcı fonk-

siyonlar ideal ve anti-ideal çözüm belirlenir. 

 

                                        f(Ki-)=
𝐾𝑖
+

(𝐾𝑖
++𝐾𝑖

−)
                                                (18) 

                                         f(Ki+)=
𝐾𝑖
−

(𝐾𝑖
++𝐾𝑖

−)
                                                      (19) 

Adım 7: Alternatifler sıralanır. 

 

2.Uygulama 

2.1.MEREC Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

Tablo 1’de satırlarda alternatifler, sütunlarda ise kriterler yer almaktadır. 

Veriler perakende işletmelerin web sayfalarında açıklanan 2022 yılı finansal 

tablolarından alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Tablo 1. Karar Matrisi 

İşletmeler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 0,940 0,410 0,462 2,119 10,132 9,488 4,68 0,77 

A2 0,810 0,324 0,689 1,759 4,450 0,696 2,8 0,93 

A3 0,753 2,921 2,511 5,210 5,210 1,763 0,78 0,857 

A4 0,693 1,601 1,742 4,688 0,283 0,465 0,399 1,088 

A5 0,263 2,772 2,706 2,353 0,295 0,026 0,295 0,911 

 

Tablo 1’de eşitlik 1 yardımıyla karar matrisi oluşturulur.  

 

Tablo 2. Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 1,000 0,140 0,184 0,407 1,000 1,000 1,000 0,708 

A2 0,060 0,111 0,274 0,338 0,439 0,073 0,598 0,855 

A3 0,248 1,000 1,000 1,000 0,514 0,186 0,167 0,788 

A4 0,356 0,548 0,694 0,900 0,028 0,049 0,085 1,000 

A5 0,574 0,949 1,078 0,452 0,029 0,003 0,063 0,837 

Tablo 2’de eşitlik 2 ve 3 yardımıyla başlangıç karar matrisi değerleri nor-

malize edilir. 
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Tablo 3. S′ij Değerleri 

İş-

letme 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 0,800 0,311 0,337 0,405 0,477 0,477 0,477 
0,4

50 

A2 1,268 0,703 0,757 0,770 0,785 0,677 0,802 
0,7

34 

A3 1,045 0,601 0,601 0,601 0,623 0,553 0,545 
0,6

51 

A4 1,279 0,771 0,827 0,841 0,634 0,670 0,795 
0,7

92 

A5 1,485 1,037 1,053 1,014 0,889 0,765 0,928 
1,0

52 

 

S1=ln(1+(1/8(ln(1)I+Iln(0,140)I+Iln(0,184)I+Iln(0,407)I+(ln(1)I+Iln(1)I+Iln(1

)I+Iln(0,708)I 

S′11 
ln(1+(1/8(Iln(0,140)I+Iln(0,184)I+Iln(0,407)I+(ln(1)I+Iln(1)I+Iln(1)

I+Iln(0,708)I=0,800 

S′24 
ln(1+(1/8(ln(1,160)I+Iln(0,111)I+Iln(0,274)I+Iln(0,439)I+(ln(0,073

)I+Iln(0,598)I+Iln(0,855)I)=0,770 

S′33 
ln(1+(1/8(ln(1,248)I+Iln(1)I+Iln(1)I+Iln(0,514)I+(ln(0,186)I+Iln(0,

167)I+Iln(0,788)I)=0,601 

S′42 
ln(1+(1/8(ln(1,356)I+Iln(0,694)I+Iln(0,900)I+Iln(0,028)I+(ln(0,049

)I+Iln(0,085)I+Iln(1)I)=1,037 

E1 = |0.800 − 0.311| + |1,268 − 0.703| + |1,045 − 0.601| + |1,279 − 0,771| + |1,485 

− 1,037| = 2,593 

E2 = |0.311 − 0.337| + |0,703 − 0.757| + |0,601 − 0.601| + |0,771 − 0,827| + |1,037 

− 1,053| = 1,093 

E3 = |0.337 − 0.405| + |0,757 − 0.770| + |0,601 − 0.601| + |0,827 − 0,841| + |1,053 

− 1,014| = 0,611 

E4 = |0.800 − 0.311| + |1,268 − 0.703| + |1,045 − 0.601| + |1,279 − 0,771| + |1,485 

− 1,037| = 2,454 

E5 = |0.477 − 0.477| + |0,785 − 0.677| + |0,623 − 0.553| + |0,634 − 0,670| + |0,889 

− 0,765| = 0,338 

E6 = |0.477 − 0.477| + |0,677 − 0.802| + |0,553 − 0.545| + |0,670 − 0,795| + |0,765 

− 0,928| = 0,421 
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E7 = |0.477 − 0.450| + |0,802 − 0.734| + |0,545 − 0.651| + |0,795 − 0,792| + |0,928 

− 1,052| = 0,328 

E8 = |0.450 − 0.451| + |0,734 − 0.735| + |0,651 − 0,652| + |0,792− 0,793| + |1,052 

− 1,053| = 0,05 

 

Tablo 4’te eşitlik 4 ve 5 yardımıyla alternatiflerin genel performansları 

hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4. MEREC Yöntemi ile Hesaplanan Kriter Ağırlıkları 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

0,329 0,139 0,077 0,311 0,043 0,053 0,042 0,006 

 

Tablo 4’te eşitlik 7 ile hesaplanan kriter ağırlıkları görülmektedir. Tablo 

4’e göre önem derecesi en yüksek olan kriter K1 (cari oran), önem derecesi en 

düşük kriter ise K8 (toplam borç/ toplam aktif) olarak tespit edilmiştir. 

 

2.2.MARCOS Yöntemi ile Perakende İşletmelerinin Finansal Perfor-

manslarının Sıralanması 

MARCOS yöntemi ile perakende işletmelerin finansal performanslarını sı-

ralamak amacıyla kriterlerin niteliklerine göre genişletilmiş başlangıç matrisi 

oluşturulmuştur (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Genişletilmiş Başlangıç Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AAI 0,263 0,324 0,462 1,759 0,283 0,026 0,295 0,770 

A1 0,940 0,410 0,462 2,119 10,132 9,488 4,680 0,770 

A2 0,810 0,324 0,689 1,759 4,450 0,696 2,800 0,930 

A3 0,753 2,921 2,511 5,210 5,210 1,763 0,780 0,857 

A4 0,693 1,601 1,742 4,688 0,283 0,465 0,399 1,088 

A5 0,263 2,772 2,706 2,353 0,295 0,026 0,295 0,911 

AI 0,940 2,921 2,706 5,210 10,132 9,488 4,68 1,088 

   

Genişletilmiş başlangıç matrisi Tablo 6’ da eşitlik 8 yardımıyla normalize 

edilmiştir. 

 

Tablo 6. Normalize Matris 
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  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AAI 0,28 0,345 0,491 0,871 0,301 0,028 0,314 0,819 

A1 1,000 0,436 0,491 0,254 0,779 0,094 0,979 0,819 

A2 0,862 0,345 0,733 0,871 0,734 0,740 0,979 0,989 

A3 0,801 0,107 0,671 0,543 0,543 0,876 0,830 0,912 

A4 0,737 0,703 0,853 0,987 0,301 0,495 0,424 0,157 

A5 0,280 0,949 0,879 0,503 0,314 0,028 0,314 0,969 

AI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Ağırlıklı normalize edilmiş matris Tablo 7’de eşitlik 9 ve 10 ile hesaplana-

rak sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Ağırlıklandırılmış Normalize Matris 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ 

  0,329 0,139 0,077 0,311 0,043 0,053 0,042 0,006 1,000 

AAI 0,092 0,048 0,038 0,852 0,013 0,001 0,013 0,005 1,062 

A1 0,329 0,061 0,038 0,701 0,463 0,535 0,209 0,005 2,341 

A2 0,284 0,048 0,056 0,582 0,204 0,039 0,125 0,006 1,344 

A3 0,264 0,432 0,206 1,724 0,238 0,099 0,035 0,005 3,003 

A4 0,243 0,237 0,143 1,551 0,013 0,026 0,018 0,007 2,237 

A5 0,092 0,410 0,222 0,778 0,013 0,001 0,013 0,006 1,536 

AI 0,329 0,432 0,222 1,551 0,463 0,535 0,209 0,007 3,748 

 

Tablo 8’de eşitlik 11 ve 12 ile ideal ve ideal olmayan çözüme ilişkin fayda 

dereceleri hesaplanmış, alternatiflerin fayda fonksiyonlarının nihai değerleri 

eşitlik 13 ile ağırlıklandırılıp sıralama yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Fayda Dereceleri ve Fayda Fonksiyonları, MARCOS Yöntemi ile 

Sıralama 

  Si Ki- Ki+ Ki-+ki+ f(Ki-) f(Ki+) f(Ki) Sıralama 
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A1 2,341014 2,204344 0,624603 2,828948 0,22079 0,77921 0,587828 A3 

A2 1,343666 1,265222 0,358502 1,623724 0,22079 0,77921 0,337394 A1 

A3 3,002962 2,827648 0,801217 3,628865 0,22079 0,77921 0,754043 A4 

A4 2,236955 2,106361 0,59684 2,703201 0,22079 0,77921 0,561699 A5 

A5 1,536063 1,446387 0,409835 1,856222 0,22079 0,77921 0,385705 A2 

 

Tablo 8’de eşitlikler 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ile hesaplanan MARCOS yön-

temi ile elde edilen sıralama sonuçlarına göre, ilk sırada A3 kodlu perakende 

işletme yer almıştır. Onu A1, A4, A5 ve A2 kodlu perakende işletmeler takip et-

mişlerdir. 

3.Sonuç 

Çalışmada perakende sektörünün giderek artan önemi vurgulanmıştır. 

Araştırma kapsamında Fortune Türkiye 2022 yılı raporundaki ilk beş pera-

kende işletmenin finansal performansları için kriterler MEREC Yöntemi ile be-

lirlenip sıralama MARCOS Yöntemi ile yapılmıştır.  

MEREC yöntemi ile kriter ağırlıklandırma yapıldığında, önem derecesi en   

yüksek olan kriter K1 (cari oran), önem derecesi en düşük kriter ise K8 (toplam 

borç/ toplam aktif) olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla yüksek ağırlığa sahip 

kriterler işletmelerin finansal performanslarının sıralanmasında belirleyici du-

rumdadır. 

MARCOS yöntemi ile yapılan sıralama: A3, A1, A4, A5 ve A2 kodlu pera-

kende işletmeler şeklinde gerçekleşmiştir. 

Konu ile ilgili literatürde sınırlı sayıda çalışma olduğu için bu çalışmanın 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bulgular MEREC ve MAR-

COS yöntemlerinin bir karar probleminin çözümüne uygun yöntemler oldukla-

rını göstermektedir. Gelecek çalışmalarda farklı yöntemler ve sektörlerde uygu-

lamalar yapılabilir.  
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Özet 

Bu çalışmada, beliren yetişkinlik döneminde bulunan üniversite öğrenci-

lerin internet kullanım alışkanlıkları ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. İlgili çalışmada, mevcut durumu ortaya koymaya yönelik, betim-

sel model tercih edilmiştir. Seçkisiz olarak belirlenen çalışma grubunu, 18-29 

yaş aralığında ve internet kullanan, 340 (%68) kız, 160 (%32) erkek, toplamda 

500 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacının hazırladığı de-

mografik bilgi formuyla online ve yüz yüze olarak toplanmıştır. Verilerin anali-

zinde, frekans, ortalama testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değiş-

kenler arasındaki farklılaşmayı analiz etmek için de Ki-kare analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre, beliren yetişkinlerin günlük 4-6 saat internet kullan-

dıkları bulunmuştur. İnternet erişimi için en çok akıllı telefon tercih edildiği ve 

büyük oranda Instagram kullanıldığı görülmektedir. Öğrencilerin %36’sı, boş 

zaman değerlendirme yöntemi olarak internette vakit geçirmektedir. Öğrenci-

ler interneti en çok iletişim, sohbet, eğlence, eğitim ve bilgi edinme; en az günlük 

sorunlardan uzaklaşma amacıyla kullanmaktadır. İnternet kullanım alışkanlık-

ları cinsiyete göre incelendiğinde, günlük kullanım süreleri, cihaz türleri ve en 

çok vakit geçirilen sosyal medya platformlarının cinsiyete göre farklılaştığı so-

nucuna ulaşılmıştır. İnternet kullanım amaçlarının, cinsiyete, fakülteye, internet 

kullanım süresine, cihaz türüne ve sosyal medya platformuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Eğitim ve bilgi edinme amaçlı 
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internet kullanan öğrencilerin anlamlı bir şekilde Youtube kullandıkları bulun-

muştur. 

Anahtar Kelimeler: Beliren Yetişkinlik, İnternet Kullanım Amaçları, Cin-

siyet. 

 
Examining the Purposes of Internet Use in Emerging Adulthood: A Study on 

University Students 

 

Abstract 

This study aimed to determine the internet usage habits and purposes of 

university students in emerging adulthood. To reveal the current situation, re-

lated study was carried out in a descriptive model. The study group was chosen 

from university students who used the internet between the ages of 18-29. The 

study included 500 people, 340 (68%) girls and 160 boys (32%), randomly cho-

sen. The data were collected both online and face-to-face using the researcher’s 

demographic information form. Frequency, mean test, and descriptive statisti-

cal analyses were used in the data analysis process. Chi-square analysis was also 

used to examine the differences between variables. As a result, emerging adults 

spend 4-6 hours per day on the internet. It is seen that smartphones are mostly 

preferred for internet access and Instagram is widely used. 36% of the students 

stated that they spend their free time using the internet. Students use the inter-

net primarily for communication, chat, entertainment, education and infor-

mation; at least they use it to get away from daily problems. When internet us-

age habits are analyzed by gender, it has been discovered that daily usage times, 

preferred device types and social media platforms differ according to gender. In 

addition, it has been determined that the purposes of internet use differ statis-

tically significantly by faculty of education, gender, internet usage time, device 

type, and social media platforms. YouTube has been found to be popular among 

students who use the internet for education and knowledge. 

Keywords: Emerging Adulthood, Gender, Internet Usage Purposes. 

 

1. GİRİŞ 

Son on yılda yaşanan teknolojik gelişmeler içinde internet, insan davra-

nışları ve alışkanlıklarında kısa sürede değişimler oluşturabilen güçlü bir araç 

haline gelmiştir. Twenge (2018)’e göre internetin yaşamımıza girmesiyle bir-

likte, günümüz gençlerinin alışkanlıkları, davranışları, boş zaman değerlen-

dirme tarzları, yönelimleri, sosyal ve politik faaliyetleri önceki kuşaklara göre 
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tamamen farklılaşmıştır. İnternetin bu gücü, onun kolay erişilmesi, anonim kul-

lanım sağlaması ve çevrimiçi ortamın kullanıcıların her ihtiyacına yanıt verecek 

sınırsız içeriğe sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Wong, Yuen 

ve On Li, 2015). İnternette bulunan sınırsız içerikler, kullanıcılara dünyayı farklı 

bir pencereden deneyimlemeleri için gerçek yaşama alternatif yollar sunmakta-

dır (Suler, 1999). Bunlar ve daha fazlası günümüzde internetin popülerliğini ko-

rumasında etkili olmaktadır. 

Her yıl küresel çapta yayımlanan internet kullanıcı raporlarına göre, 2021 

yılında dünya genelinde 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı bulunurken; 2022 

yılında bu oran %6,3 artarak 4,95 milyara ulaşmıştır (WeareSocial, 2021; Wea-

reSocial ve Kepios, 2022). TÜİK (2022) verilerine göre, ülkemizde nüfusun 

%85’i interneti aktif kullanırken bu oran bir önceki yıla göre %2,4 artmıştır. Ka-

dınların (%89,1) internet kullanım oranları erkeklere (%85) göre daha yüksek 

bulunmuştur. Her iki raporda da, son on yılda internet kullanım oranlarındaki 

sürekli artış oldukça dikkat çekicidir. 

TÜİK (2022) ve WeareSocial-Kepios (2022) araştırma raporlarında, ülke-

mizdeki aktif internet kullanıcıları içinde, 16-24 ve 24-35 yaş aralığındaki birey-

ler, diğer yaş gruplarına göre daha yoğun internet kullanımına sahiptir. TÜİK 

(2022) verilerinde, 16-24 yaş gurubunda internet kullanım oranları %95,5; 

25,34 yaş grubunda ise %96,5 olarak belirlenmiştir. Kullanım süreleri incelen-

diğinde, ülkemizde kullanıcıların, günde 8 saat internette vakit geçirdikleri sap-

tanmıştır (WeareSocial ve Kepios, 2022). Günlük altı saatten fazla internet kul-

lanımı, üniversite öğrencileri örnekleminde internet bağımlılığı oluşumunda 

risk faktörü bulunmuştur (Koç, 2011). Buna göre, beliren yetişkinliği de kapsa-

yan ilgili yaş grubundaki üniversite öğrencilerinin, internet kullanımı açısından 

risk grubunda bulundukları söylenebilir. 

Beliren yetişkinlik, 18-29 yaş aralığının gelişim ve ihtiyaçlarını ifade eden 

bir dönemidir (Arnett, 2000). Bireyler bu dönemde, geçmiş bağımlılıklarından 

uzaklaşarak, kimliklerine uygun roller, eş seçimi, tatmin edici bir mesleğe yöne-

lim ve yaşam amaçları oluşturmaya odaklanırlar. Yetişkin yaşamın seçim ve so-

rumluluklarıyla meşgul olurlar (Arnett, 200; Atak ve Çok, 2010). Üniversite öğ-

rencilerini kapsayan beliren yetişkinlik yaş aralığında, internetin fazlaca kulla-

nımı, gelişimsel krizler karşısında bireye önemli bir sosyal destek olduğu belir-

tilen internetin (Clarke vd., 2014), bireylerin seçim ve davranışlarıyla ilişkili ola-

bileceği söylenebilir. 

Kullanıcı oranlarındaki artış ve günün büyük bir bölümünü internet kul-

lanarak geçirmek, beliren yetişkinlerin yaşamlarında internet kullanımının son 
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derece önemli bir yeri olduğunu düşündürmektedir. Twenge, (2018), giderek 

daha fazla çevrimiçi dünyaya yönelen varoluş tarzının, gençleri pasifleştirdiği 

ve hem gelişimsel hem de sosyal alanda sorunlar yaşamalarına yol açtığını be-

lirtmektedir (s.11). Buna göre internette meydana gelen sürekli değişimler kar-

şısında, kullanım davranışlarının güncel olarak araştırılması, değişimi görebil-

mek ve karşılaştırabilmek adına oldukça önemlidir.  

İnternet ortamında var olan çevrimiçi oyunlar, sohbet odaları, farklı kim-

lik deneyimleme fırsatı sunan sosyal medya platformları, gençlerin ilişki kurma, 

risk alma, heyecan gibi çeşitli ihtiyaçlarına uygun bir ortam sunmaktadır (Sebre 

vd., 2020). Sınırsız içerikler ve bunlara tek tıkla erişim imkânına sahip olan 

gençler, zamanla kendi amaç ve ihtiyaçlarına göre internet kullanım davranış-

ları geliştirmektedir (Öztürk ve Talas, 2015; Şişman Eren, 2014).  

Kullanım amaçlarının farklılığı gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olsa da 

amaçların, problemli kullanım için risk oluşturabileceğine dair bulgulara rast-

lanmaktadır (Ceyhan, 2011; Çömlekçi ve Başol, 2019; Filiz, Erol, Dönmez ve 

Kurt, 2014). İnterneti eğlence ve tanımadığı insanlarla iletişim kurmak için kul-

lanan üniversite öğrencilerinin; bilgi edinme için kullananlara göre problemli 

internet kullanım düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (Ceyhan, 2011). Bir diğer 

çalışmada, boş zaman değerlendirme, eğlence, iletişim ve mesajlaşma amaçlı 

kullanımla sosyal medya bağımlılığı arasında ilişki tespit edilmiştir (Çömlekçi 

ve Başol, 2019). Böylelikle, kullanım amaçlarının beliren yetişkinlikte araştırıl-

ması, olası risk faktörlerine dair sahip olduğumuz bilgileri güncelleyecektir.  

İnternetin sağlıksız kullanımı, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar 

(Suler, 1999), uyku sorunları, bedensel bozukluklar, olumsuz ruh hali, depresif 

mod, şiddetli kaygı semptomları, düşük yenilik arayışı (A. Ceyhan ve Ceyhan, 

2008; Petteruso vd., 2020), akademik ve mesleki alanlarda başarısızlık (Davis, 

2001) gibi problem durumlarıyla ilişkili bulunmuştur.  

Sağlıksız internet kullanımıyla ilişkili olumsuz durumlar dikkate alındı-

ğında, beliren yetişkinlerin, sağlıklı gelişimleri için bu sonuçlara daha az maruz 

kalması beklenmektedir. Bunun yanında kullanım oranlarının yüksek olması, 

güncel çalışmaların yapılmasına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Alan yazında, 

internet kullanım amaçları üzerinde yapılan çalışmaların daha çok ilişkisel mo-

delde olduğu, tanımlayıcı araştırmaların ise sınırlı ve güncelliğini korumadığı 

görülmektedir (Akdağ, Yılmaz, Özhan ve Şan, 2014; Aslan ve Yazıcı, 2016; Aydın, 

2016; Balcı ve Gülnar, 2013; Ceyhan, 2011; Filiz, Erol, Dönmez ve Kurt, 2014; 

İnce ve Koçak, 2017; Şişman Eren, 2014).  
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Kullanıcı sayılarındaki artışlar, teknolojik gelişmelerin hız kesmeden de-

vam etmesi, internet bağımlılığı oranlarının yüksek olması gibi etkenler, ülke-

mizde internet kullanımının araştırılmasının önemine dikkat çekmektedir (Ha-

marta, Akbulut ve Baltacı, 2021). Bu doğrultuda, ilgili çalışmada, beliren yetiş-

kinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin internet kullanım amaçları ve alış-

kanlıkları araştırılacaktır. Elde edilen güncel veriler, beliren yetişkinlikte sağ-

lıklı internet kullanımı geliştirmeye yönelik yapılması planlanan çalışmalara 

kaynaklık etmesi bakımından önemlidir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında 

şu sorulara yanıt aranacaktır:  

1. Beliren yetişkinler interneti ne sıklıkta ve en çok hangi amaçlarla kul-

lanmaktadır? 

2. Beliren yetişkinlerin internet kullanım alışkanlıkları (günlük süre, ci-

haz türü, sosyal medya platformu) cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göster-

mekte midir? 

3. Beliren yetişkinlerin internet kullanım amaçları, cinsiyet, fakülte ve in-

ternet kullanım alışkanlıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli  

Beliren yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin internet kulla-

nım amaçlarının çeşitli değişkenler tarafından incelendiği bu çalışmada, var 

olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma modeli kullanılmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu  

Haziran-Eylül 2022 tarihlerin arasında yürütülen çalışmada, ilgili çalışma 

grubu, 18-29 yaş aralığında bulunan ve internet kullanıcısı olan üniversite öğ-

rencilerinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.  Buna göre çalışmaya, 

340 kız (%68,0), 160 erkek (%32,0), toplamda 500 öğrenci katılmıştır. Katılım-

cıların %24,4’ü birinci sınıf, %13,6’sı ikinci sınıf, %25,6’sı üçüncü sınıf, %28’i 

üniversite son sınıf ve %8,4’ü lisans üstü düzeyde eğitimine devam etmektedir. 

%32,8’inin babası üniversite mezunu olup, %60,8’inin ailesinin yanında yaşa-

dığı tespit edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacı tarafından hazırlan-

mış olup, toplamda 18 soru ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yaş, 

cinsiyet, SED, sınıf düzeyi, fakülte, ebeveyn eğitim durumu, boş zaman aktivite-

leri gibi katılımcıların özelliklerine ait 14 soru yer almıştır. İkinci bölümde ise 
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internet kullanım amaçları, günlük kullanım süreleri, en sık zaman geçirilen sos-

yal medya platformu ve internet erişiminde kullanılan cihaz türlerine ait 4 soru 

yer almıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Gerekli etik izinler alındıktan sonra, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı 

kabul eden katılımcılara ilgili ölçme aracı, araştırmacı tarafından online ve yüz 

yüze olarak dağıtılmıştır. Toplamda 540 öğrenciye ulaşılmış olup; eksik, boş 

dolduran veya ilgili yaş aralığı dışında bulunan 40 kişi veri setine dahil edilme-

miştir. Sonuç itibariyle çalışma 500 öğrenci ile tamamlanmıştır.  

Süreç sonunda toplanan veriler, Spss-26 paket programıyla analiz edil-

miştir. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin analizlerde frekans, ortalama testi 

ve bazı betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin 

demografik bilgilerini içeren veriler, sayı, yüzdelik ve ortalama ile analiz edilir-

ken; karşılaştırmalı analizler yapmak amacıyla ki kare analizi kullanıldı. Bulgu-

lar %95 güven aralığında ve p<005 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.  

 

3. BULGULAR 

Öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarına dair elde edilen veriler 

Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, beliren yetişkinlerin %38’inin günlük 4-6 

saat; %5,2’sinin ise iki saatten az internet kullandıkları, %78’inin akıllı telefon 

kullanmayı tercih ettiği, %56,5’inin ise en çok Instagram’da vakit geçirdiği tes-

pit edilmiştir. (Tablo 1). 

 

Her iki cinsiyet grubunun, interneti en çok iletişim-sohbet-mesajlaşma 

(%77,8), eğlence (%68,2) ve eğitim-bilgi edinme (60,8) amaçlarıyla kullandığı 

görülmektedir. Kız öğrenciler interneti en az oyun oynama amaçlı kullanmayı 

tercih ederken; erkek öğrenciler en az eğlence amaçlı kullanmayı tercih etmek-

tedir. İlgili çalışma grubunda internetin en az günlük sorunlardan uzaklaşma 

(%12,0) amacıyla kullanıldığı saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 1: Katılımcıların İnternet Kullanım Sürelerine Ait Bilgiler 

Günlük internet kullanım süresi  n   % 

0-2 saat 26  5,2 

2-4 saat  141  28,2 

4-6 saat 190  38,0 

6-8 saat 86  17,2 

8 saat ve üzeri  57  11,4 
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Öğrencilerin boş za-

man değerlendirme tarzla-

rını gösteren Şekil 1 ince-

lendiğinde, katılımcıların 

büyük çoğunluğunun 

(%36) boş zamanlarında in-

ternet kullandıkları bulun-

muştur. Bununla birlikte, 

aile veya arkadaşlarla vakit 

geçirmek (%35), kitap oku-

mak, müzik dinlemek veya 

hobilerle uğraşmak (%20), katılımcıların boş zamanlarını değerlendirme akti-

vitelerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarının cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemek için ki kare analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre, öğrencilerin günlük internet kullanım süreleri (p<.05), internet kullanı-

mında tercih ettikleri cihaz türleri (p<.01) ve en çok zaman geçirdikleri sosyal 

medya platformlarının (p<.05), cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gösterdiği bulunmuştur (Tablo 3). Analiz tablosu incelendiğinde, daha 

düşük internet kullanım saatlerinde kız öğrenciler daha fazla iken, kullanım sü-

releri arttıkça her iki cinsiyette de daha yüksek ortalamalar göze çarpmaktadır. 

Her iki cinsiyet grubunda öğrenciler, internete erişmek için en çok akıllı telefon 

kullanmayı tercih ederken (%78); kız öğrencilerin akıllı telefon kullanımı, an-

lamlı düzeyde erkeklerden yüksek bulunmuştur. Instagram %56,5 ile en çok 

Tablo 2: Katılımcıların İnternet Kullanım Amaçlarına Ait Bilgiler 

İnternet kullanım amaçları                n*            %* 

Eğitim-bilgi edinme  304 60,8 

İletişim-sohbet-mesajlaşma  389 77,8 

Online oyun oynama 62 12,4 

Boş zaman değerlendirme 108 21,6 

Günlük sorunlardan uzaklaşma 60 12,0 

Eğlence (müzik, film, video..) 341 68,2 

Ticari (alışveriş, bankacılık, iş.. ) 63 12,6 

Toplam 1327* 265.4 

*bu soruya birden fazla yanıt verilmiştir. 

35%

36%

3%

20%

6%

Aile/arkadaşlarla
zaman geçirerek

İnternette gezinerek

Spor yaparak

Müzik/kitap/hobilerle
uğraşarak

Şekil 1: Boş Zaman Aktiviteleri 
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tercih edilen sosyal medya platformu olmuştur. Kız öğrencilerin Instagram kul-

lanımı anlamlı düzeyde erkeklerden yüksek bulunmuştur. (Tablo 3). 

 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin, değişkenler arasındaki fark-

lılaşma Ki-kare analiz yöntemiyle hesaplanmıştır. Bulgular Tablo 4’te verilmiş-

tir. Ki-kare analiz sonucuna göre, iletişim- sohbet amaçlı (p<.05) oyun amaçlı 

(p<.01) ve ticari amaçlı (p<.05) internet kullanımlarının, cinsiyete göre istatis-

tiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre, kız öğ-

rencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı bir şekilde interneti daha çok iletişim-

Tablo:3 Öğrencilerin Cinsiyetine Göre İnternet Kullanım Alışkanlıklarının 

Karşılaştırılması 

Cinsiyet         Kız         Erkek   

Günlük internet kullanım sü-

resi 

n % n %                    

x² ; 

p 

0-2 saat 20 5,9 6 3,8   

2-4 saat  102 30,0 39 24,4   

4-6 saat 139 40,9 51 31,9 16,018;0,003* 

6-8 saat 50 14,7 36 22,5   

8 saat ve üzeri  29 8,5 28 17,5   

Erişim sağlanan cihaz türü       

Akıllı telefon 296 87,1 98 61,3   

Bilgisayar-tablet 8 2,4 19 11,9               45,731; 

0,000** 

Her ikisi 36 10,6 43 26,9    

       

En sık vakit geçirilen sosyal 

medya platformu  

      

Instagram  164 60,7 63 47,4   

Twitter 29 10,7 14 10,5   

Youtube 49 18,1 27 20,3             

13,232;0,010* 

WhatsApp 21 7,8 17 12,8   

Diğer (Netflix, Snapchat, 

LinkedIn, Spotify..)  

7 2,6 12 9,0   

x²: ki kare, *p< 0,05, **p<0,00       
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sohbet amaçlı kullandığı; erkek öğrencilerin de kız öğrencilere kıyasla, daha çok 

online oyun ve ticari amaçlı kullandıkları söylenebilir (Tablo 4). 

Öğrencilerin internet kullanım amaçlarına göre eğitim gördükleri fakülte-

ler karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, eğitim-bilgi edinme amaçlı 

(p<.05), online oyun amaçlı (p<.01) ve ticari amaçlı (p<.05) internet kullanım-

ları, fakülteye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Buna 

göre, eğitim fakültesi öğrencileri, diğer fakültelere göre anlamlı düzeyde inter-

neti eğitim- bilgi edinme amaçlı daha fazla kullanmaktadır. Mühendislik fakül-

tesi öğrencilerinin ise diğer fakültelere göre, anlamlı düzeyde interneti daha çok 

online oyun ve ticari amaçlı kullandıkları söylenebilir (Tablo 4). 

Günlük internet kullanım süresine bakıldığında, iletişim ve sohbet amaçlı 

internet kullananların, internette günlük iki saatten daha az vakit geçirdikleri 

görülürken; eğlence amaçlı kullananlarda, günlük sürenin sekiz saat ve üzerine 

çıktığı görülmektedir. Kullanım amaçlarına göre günlük internet kullanım süre-

lerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. İnternette günlük 4-

6 saat zaman geçirenler .00 anlamlılık düzeyinde, interneti daha çok eğitim-bilgi 

edinme ve online oyun amaçlı kullanmaktadır (p<.01). İletişim-sohbet amaçlı 

kullananlarda ise .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05) 

(Tablo 4). Öğrencilerin kullanım amaçlarına göre internet kullanımında en fazla 

tercih ettikleri cihaz türü, akıllı telefon olmuştur. Yapılan ki kare analiz sonuçla-

rında, kullanılan cihaz türünün kullanım amaçlarına göre anlamlı düzeyde fark-

lılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kullanılan cihaz türüne göre, eğitim-bilgi 

edinme (p<.05), iletişim-sohbet-mesajlaşma (p<.05), online oyun (p<.01) ve ti-

cari (p<.01) amaçlı internet kullanım arasında, istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Buna göre akıllı telefon en çok iletişim-sohbet ve ticari amaçlı kul-

lanımda tercih edilirken; bilgisayar ve tabletin, eğitim-bilgi edinme amaçlı kul-

lanımda tercih edildiği söylenilebilir (Tablo 4). 

Tablo 4: Katılımcıların Cinsiyet, Fakülte, Günlük Süre, Cihaz ve Sosyal 

Medya Platformuna Göre İnternet Kullanım Amaçlarının Karşılaştırılması 

 

Özellikler    

1.Amaç 

    

2.Amaç 

   

3.Amaç 

    

4.Amaç 

   

5.Amaç 

   

6.Amaç 

   7.Amaç 

Evet     

Hayır 

Evet       

Hayır 

Evet     

Hayır 

Evet     

Hayır 

Evet     

Hayır 

Evet   

Hayır 

Evet    Hayır 

Cinsiyet        

      Kız 199       278     62 15     325    75       41     236     31      309 
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141 265  299 104 

      Erkek 105       

55 

111     49 47     113    33     

127 

  19     

141 

105    

55 

 32      128 

       x²; p 2,298; 

.130 

9,670; 

.002* 

62,417; 

.000** 

  .132; 

.716 

.003; 

.953 

.719; 

.396 

11,700;.001* 

Fakülte        

     Eğitim F.

  

85        51 112     24 9       127   29      

107 

16       

120 

94      42 12       124 

     İslami İlim-

ler F. 

64        27 76       15 6       85   17      

74 

13       78    56      35 8         83 

     Mühendis-

lik F. 

70        40 78       32 32     78   26      

84 

17       93 78      32 19       91 

     Siyasi 

Bilimler F. 

34        19 45       8 9       44   19      

34 

3         50 42      11 11       42 

     Fen 

Edebiyat F. 

10        15 17       8 3       22   5        20 4         21 18      7 1         24     

     Diğer 33        33 50       20  3       67   9        61 7         63 44      26 12       58 

     x²; p 14,289; 

014* 

11,007; 

051 

30,387; 

.000** 

10,267; 

,068 

4,187; 

.523 

6,369; 

.272 

11,342; 

.045* 

Günlük inter-

net kullanım 

süresi 

       

0-2 saat  20        6 21       5 0       26   6        20 2         24 13      13 7         19 

2-4 saat  96        45 117     24 11     130   20      

121 

13       

128 

99      42 14       127 

4-6 saat 108      

82 

149     41 20     170   46      

144 

25       

165 

126    

64 

21       169 

6-8 saat 58        28 68       18 15     71   23      

63 

10       76  63      

23 

10       76 

8 saat ve üzeri  22        35  34       23 16     41   13      

44 

10       47 40       7 11       46 

        x²; p 20,607; 

.000** 

13,318; 

.010* 

22,436; 

.000** 

6,770; 

.149 

3,400; 

.493 

5,662; 

.226 

8,566; .073 
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Kullanım amaçlarıyla sosyal medya platformları incelendiğinde, iletişim- 

sohbet ve eğlence amaçlı internet kullanan öğrencilerin, daha çok Instagram’da 

vakit geçirdikleri bulunmuştur. Twitter kullanan öğrencilerin daha çok iletişim-

sohbet, Youtube kullananların eğitim-bilgi edinme ve ticari, WhatsApp kulla-

nanların ise iletişim-sohbet amacıyla internet kullandıkları sonucuna ulaşılmış-

tır. Eğitim-bilgi edinme amaçlı kullanım ile en sık vakit geçirilen sosyal medya 

platformu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Buna göre, interneti 

Erişim 

sağlanan 

cihaz    

       

Akıllı telefon 226     

168 

313     81 32     362 84      

310 

45      

349 

270     

124 

36       358 

Bilgisayar-

tablet 

17       10 14       13 7       20 7        20 2        25 15       12  8         19 

Her ikisi 61       18 62       17 23     56 17      62 13      66 56       23 19       60 

x²; p 10, 

940; 

.004* 

11,162; 

.004* 

31,503; 

.000** 

,317; 

,853 

2,149; 

.341 

2,273; 

.321 

20,807; 

.000** 

En sık vakit 

geçirilen 

sosyal medya 

platformu  

       

Instagram

  

113     

114   

178     49 26      

201 

43      

184 

30      

197 

157     

70 

28       199 

Twitter 29        14  32       11 7        36  11      32 4        39 22       21 4         39 

Youtube 53        23  51       25 11      65 15      61 10      66 52       24 6         70 

WhatsApp 25        13  31       7 5        33 8        30 8        30 24       14 7         31 

Diğer 12        7 11       8 3        16 3        16 0        19 15       4 4         15 

x²; p 13,255; 

.010* 

7,819; 

.098 

1,170; 

.883 

1,237; 

.872 

5,581 

.233 

6,908; 

.141 

4,431; .351 

     x²: ki kare, *p< 0,05, **p<0,001   

Not: 1.amaç: eğitim-bilgi edinme, 2.amaç: iletişim-sohbet, 3.amaç: online oyun, 

4.amaç: boş zaman değerlendirme, 5.amaç: günlük sorunlardan uzaklaşma, 

6.amaç: eğlence, 7.amaç: ticari. 
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eğitim ve bilgi edinme amaçlı kullanan öğrencilerin, anlamlı bir şekilde daha çok 

Youtube’da zaman geçirdikleri söylenebilir (Tablo 4). 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışma bulgularına göre, öğrencilerinin, günlük internet kullanım süresi 

4-6 saat olarak bulunmuştur. Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin günde ortalama 4 saat 16 dakika internette vakit geçirdikleri bildi-

rilmiştir (Çömlekçi ve Başol, 2019). İnternet erişimi için büyük oranda akıllı te-

lefon kullanımını tercih eden öğrenciler, internette geçirdikleri zaman dili-

minde, en çok Instagram sosyal medya platformunu kullanmaktadır. İnternet 

kullanım alışkanlıklarına dair elde edilen bulgular literatür ile benzerlik göster-

mektedir (Çömlekçi ve Başol, 2019; İnce ve Koçak, 2017; Koçer, 2012; WeareSo-

cial ve Kepios, 2022).  

İnternet kullanım amaçları incelendiğinde, beliren yetişkinlikte öğrenci-

ler, interneti en çok iletişim-sohbet-mesajlaşma, eğlence ve eğitim-bilgi edinme 

amacıyla kullanmaktadır. Güncel araştırma bulgusu, farklı yıllarda üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların bulgularıyla uyuşmaktadır (Ceyhan, 

2011; Çömlekçi ve Başol, 2019; İnce ve Koçak, 2017; Koçer, 2012). Böylelikle, 

kullanım süreleri artsa da yıllar içinde öğrencilerin interneti iletişim- sohbet, 

bilgi edinme ve eğlence amaçlı kullanımlarının değişmediği söylenebilir. Bu-

nunla birlikte, öğrencilerin boş zamanlarını internet kullanarak geçirdikleri gö-

rülmektedir. Twenge (2018)’in çalışmaları incelediği kitabında da günümüzde 

gençlerin sahip olduğu boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerini bilemedik-

leri için kolayca ulaşabildikleri ve her ihtiyaçlarına yanıt veren, internet orta-

mında daha fazla zaman geçirdiklerini bildirmiştir.  

İnternet kullanım alışkanlıkları cinsiyete göre incelendiğinde, kız öğren-

cilerin erkeklere göre daha fazla internette zaman harcadığı görülmüştür. Koçer 

(2012)’in çalışmasında erkek öğrencilerin daha fazla zaman geçirdiği sonucuna 

ulaşılmış olsa da daha güncel çalışmalarda (İnce ve Koçak, 2017; Çömlekçi ve 

Başol, 2019; TÜİK, 2022), kız öğrencilerin daha uzun süre internette vakit ge-

çirdikleri rapor edilmiştir. İnternette yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendi-

rildiğinde, eskiden erkek üniversite öğrencileri daha fazla internet kullanırken, 

günümüzde kız öğrencilerin daha uzun süre internet kullandıkları söylenilebi-

lir. Akıllı telefon tercihinin daha fazla olduğu bulgusu da kullanım kolaylığı ve 

pratiklik sunması bakımından İnce ve Koçak (2017)’nin çalışma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Instagram kullanımında anlamlı bir şekilde kız öğ-
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renciler daha yüksek kullanıma sahip olduğu görülmektedir. Yapılan çalışma-

larda Instagram, üniversite öğrencilerinde en yüksek kullanıma sahip platform 

iken (Çömlekçi ve Başol, 2019; WeareSocial ve Kepios, 2022); kız öğrencilerde 

daha yüksek bulunmasının, örneklemin özelliklerinden kaynaklanabileceği dü-

şünülmektedir.   

İnternet kullanım amaçları üzerinde yapılan analiz sonuçlarında ise, kız 

ve erkek öğrenciler arasında internet kullanım amaçlarının anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği, kızlar erkeklere göre daha çok iletişim-sohbet amaçlı inter-

net kullanırken; erkeklerin online oyun ve ticari amaçla internet kullandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Laconi vd., (2016)’nın çalışmasında erkek öğrencilerin en 

çok online oyun, kızların ise iletişim-sohbet amaçlı kullandıkları bulunmuştur. 

Literatürdeki çalışmalarda genel izlenim, erkek öğrencilerin daha çok eğlence, 

ticari ve iletişim; kız öğrencilerin ise daha fazla akademik, bilgi edinme amaçlı 

internet kullandıkları bildirilmiştir (Balcı ve Ayhan, 2013; İnce ve Koçak, 2017; 

Koçer, 2012). Bu bakımdan araştırma bulgularını destekler niteliktedir.  

Eğitim-bilgi edinme amaçlı kullanım, anlamlı düzeyde eğitim fakültesi öğ-

rencilerinde; eğlence ve ticari amaçlı kullanım ise mühendislik fakültesi öğren-

cilerinde daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın öğrencilerin aldıkları eğitimle 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bir çalışmada teknik fakültedeki öğrenci-

lerde daha yüksek internet bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aslan ve 

Yazıcı, 2016). İnternetin sağlıksız kullanımı riskinin daha çok eğlence ve oyun 

amaçlı kullanımda görüldüğü bilgisinden hareketle (Ceyhan, 2011; Çömlekçi ve 

Başol, 2019) teknik fakülte öğrencilerinin riskli gruba daha yaktın olduğu söy-

lenilebilir.  

Üniversite öğrencilerinin internet kullanım amaçları, günlük internet kul-

lanım sürelerine göre farklılaşmaktadır. İnterneti iletişim-sohbet amaçlı kulla-

nan öğrencilerin iki saatten az, eğlence amaçlı kullananların ise sekiz saatten 

fazla internette zaman harcadıkları bulunmuştur. Kullanım süreleri ile kullanım 

amaçları arasında ilişki bulan başka çalışmalar da vardır (Balcı ve Ayhan, 2013; 

Filiz vd., 2014; Şişman Eren, 2014). Daha uzun süreli internet kullanımı bağım-

lılık ve problemli kullanım riski taşımaktadır (Ceyhan, 2011). İnternette yer 

alan eğlence amaçlı içeriklerin de burada etkili olabileceği ve öğrencilerin kul-

lanım süresini artırabileceği düşünülmektedir.  

Öğrencilerin eğitim, iletişim, oyun ve ticari amaçlar için akıllı telefon kul-

lanımını; eğitim, bilgi edinme için ise bilgisayar/tablet tercih ettikleri bulun-

muştur. Akıllı telefonların kullanım pratikliği kullanımda tercih edilmelerini ar-

tırdığı bilinmektedir (İnce ve Koçak, 2017). Pratikliğin ve taşıma kolaylığının bu 
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farklılıkta etkili olabileceği söylenilebilir. Eğitici içeriklerin okunması ve bilgisa-

yarın kullanım alanının daha geniş olması da eğitim amaçlı kullanımda tercih 

edilmesini artıran bir etken olabilir. Son olarak, interneti eğitim-bilgi edinme 

amaçlı kullanan öğrencilerin daha çok Youtube platformunu kullandığı görül-

müştür. Youtube platformunun kullanıcılara sunduğu içeriklerin çeşitliliği ve et-

kililiği eğitim amaçlı tercih edilmesinin nedeni olarak gösterilebilir.  

Elde edilen sonuçlara göre, beliren yetişkinlikte internet kullanımına dair 

politika geliştiricileri ve eğitimcilerin hazırlayacakları çalışmalarda, cinsiyete 

göre farklı içeriklerin hazırlanması fayda sağlayacaktır. Yetişkin yaşama geçişe 

hazırlanılan beliren yetişkinlik döneminde, bireylerin internet kullanımının 

problemli olması onların geleceğe dair seçim ve kararlarını da etkileyebilir. Ay-

rıca kullanım yüzdelerine ve sürelerine göre risk grubunda bulunan beliren ye-

tişkinlerin, sağlıklı seçim ve kararlar verebilmesi için internet kullanımında risk 

oluşturacak dinamikler hakkında bilgilendirilmesi önerilmektedir. 

Araştırmacılara yönelik olarak, internet kullanım amaçları/alışkanlıkları, 

nitel çalışmalarla daha detaylı olarak araştırılmalı ve mevcut çalışmalarla bir-

likte değerlendirilerek, elde edilen verilerin problemli internet kullanımı ris-

kine karşı hazırlanacak önleyici çalışmalara dahil edilmesi önerilmektedir. İn-

ternetin sürekli kendini yenileyen ve geliştiren yapısı, internet kullanımıyla iliş-

kili mevcut verilerin güncelliğini koruma problemini oluşturmaktadır (Aslan ve 

Yazıcı, 2016). Bu nedenle çalışmaların sık sık güncellenmesi ve yinelenmesi 

önerilmektedir.  
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the opportunities and challenges 

related to use of Metaverse technologies in learning and teaching activities. 

Using electronic databases and refereed published books, the study conducted 

a content review of studies published between the years of 2018 and 2022. The 

authors first carefully examined each of the chosen literatures in terms of their 

level of scientific rigor before continuously synthesizing them. An in-depth 

analysis revealed that there were primarily two methods and procedures for 

applying metaverse technologies in literature. The first finding of this study was 

thematic studies examining the possibilities and difficulties with which Meta-

verse architecture and use of the virtual classroom proliferated. Secondly, this 

study found that recent studies have primarily concentrated on the efforts of 

integrating and implementing Metaverse experiments into educational activi-

ties and curricula. This is because virtual classrooms contribute to the design 

and development of educational systems. In this sense, the study provides a list 

of initial Metaverse educational experiments documented in the selected litera-

ture. The findings of this study also clearly shows that metaverse learning set-

tings necessitate novel resources and credentials such as metaverse glasses and 
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headsets. This study also argues that through the use of avatars and tactile inte-

ractions with virtual items in Metaverse settings, there are significant chances 

to create a strong sense of social presence. For instance, blockchain in Meta-

verse settings allows people to sell and trade goods in the virtual universe with 

the help of cryptocurrencies and NFT marketplace. This study highlighted the 

academic fields in which the studies employed Metaverse technology for educa-

tional purposes and described the successes obtained via the usage of Meta-

verse. The study also identified the technological resources and research tech-

niques employed in earlier studies, as well as the challenges and issues encoun-

tered while using Metaverse technology in educational settings. 

Keywords 

Metaverse, technology, educational setting, teaching, learning 

 

Introduction 

While people, in the past, used to provide communication by pigeons, let-

ters, radio etc., today, with television and Internet, it has become clear that tech-

nology has turned into something that attracts people to a more complex and 

surprising size. After this point, a new era of Internet, the so-called Metaverse, 

came to the fore, as it was launched to solve many problems related to educa-

tion. 

Metaverse, generally defined as the name of the future technology on the 

Internet, by making a quick start, started to be mentioned a lot in the field of 

education as in every field. Although the name Meta seems to be a new concept, 

the basic idea behind the Metaverse technology is clearly based on virtual rea-

lity environments where people already can communicate with each other in 

computer-assisted environments. According to the Metaverse, we can live in one 

or more parallel realities at once (or universes). We can live in the Metaverse 

with our digital avatar clones, allowing us to move smoothly between the virtual 

and physical worlds (David & Won, 2022). 

On November 28, 2021, Facebook owner Mark Zuckerberg announced 

that the name of the Facebook company will be changed into Meta. It was stated 

that the company will focus on social experiences and future technologies, 

which will be called the virtual universe in which people will interact with each 

other through avatars. Zuckerberg said that the company has transformed from 
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a social media vision to a virtual universe vision. The expected result from Me-

taverse technology is that all of the Internet technologies will be transferred to 

the virtual universe environment in the near future. With the help of virtual 

glasses, these 3D environments will be accessed through avatars. 

Beginning with the science fiction movie Matrix(1999), James Cameron’s 

2009 movie Avatar, and Steven Spielberg’s 2018 movie Ready Player One, the 

concept of Avatar, which is a customizable digital body, has spread the idea of 

travelling by making connections between different universes and worlds by 

coming to the fore more. The Peripheral is a representation of the Metaverse in 

contemporary literature, as shown in the Amazon Prime science fiction TV se-

ries. A massively multiplayer virtual reality world called The Peripheral has 

grown to become the main internet hub for employment, learning, and leisure 

(Mystakidis, 2022). It is a constellation of virtual planets in an open living uni-

verse. The Peripheral includes advanced remotely controlled robots, designed 

to look as human-like as possible. They are used as physical avatars so someone 

can be present in a location (or a time) when their real body is elsewhere. Ad-

vanced remotely operated robots that are as human-like as feasible are included 

in the Peripheral. They serve as physical avatars that enable people to be pre-

sent in a space (or a time) even while their actual bodies are elsewhere. 

When it comes to education, Metaverse promises that you feel like you are 

with avatars surrounded by spatial sound. Also, in Metaverse, using a virtual 

whiteboard, or using your desk, computer and keyboard for classes or meetings, 

Metaverse presents a suitable and safe environment for any task. Joining Meta-

verse using VR glasses or through video calls is also possible. However, some 

studies clearly argue that the required technologies and architectures in Meta-

verse are not yet developed sufficiently. Since the infrastructure of Metaverse is 

still in its early stages, it is necessary to decide on acceptable tactics for its usage 

in the educational sector and to begin assessing its general impact (Inceoglu & 

Ciloglugil, 2022). 

In this regard, this study gives a thorough analysis of the metaverse's fo-

undations, opportunities and some risks including security and privacy. With 

ternary-world interactions, this chapter specifically focuses on a unique distri-

buted Metaverse architecture and its important features. Then, this study outli-

nes the major problems with Metaverse systems, especially regarding security 
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and privacy. Finally, this study concludes by outlining the potential usage of Me-

taverse technologies in educational settings.  

 

Opportunities offered by Metaverse Technology 

The most important reason why the metaverse is suddenly popular today 

and everyone is suddenly interested is that the hardware and software have de-

veloped to a suitable level for Metaverse technologies. Metaverses that use vir-

tual or augmented reality on inexpensive devices, driven by gaming, may be-

come much more common and begin to offer really useful or enjoyable features 

(Sparkes, 2021). In the metaverse, there are two different sorts of virtual uni-

verses that we might encounter if we depart from the idea of an avatar and 

explore them. One of the virtual universes imposed by Metaverse is Blockchain 

virtual universe. Blockchain universe that allows people to sell and trade goods 

in the virtual universe with the help of cryptocurrencies and NFT. Sandbox can 

be considered one of the most well-known and widespread examples of this 

type (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Sandbox home page. (Adapted from  

https://www.sandbox.game/en/ ) 

 

Decentraland is another important example which is a 3D virtual universe 

platform consisting of 90,601 parcels of land. Virtual real estate plots are NFTs 

https://www.sandbox.game/en/
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that can be purchased with the blockchain-based cryptocurrency MANA (Go-

anta, 2020). Users can purchase virtual lands on the platform as NFTs through 

the MANA cryptocurrency, which uses the Ethereum blockchain. As a browser-

based 3D virtual world platform, Decentraland went public in February 2020 

(Figure 2). 

 

 
Figure 2. People interacting with each other in Decentraland (Adapted from 

https://decentraland.org/) 

 

The metaverse has limitless potential as a brand-new platform for social 

communication. The second type of universe in Metaverse is the Social World 

universe. Compared to the blockchain virtual universe, this type is simpler and 

allows people to come together, meet and do an activity together. Virtual art 

gallery tours, virtual concerts, virtual cinemas, and virtual shopping are some 

examples of this type. Bojic (2022) indicates that the Metaverse is anticipated 

to improve socialization compared to chat programs (WhatsApp) and social 

networks. The recipient of a snapshot, for instance, will feel physically present 

thanks to the virtual reality technology that makes for such a lifelike experience. 

A player will feel the urge to participate in the Metaverse game and not just sit 

in front of the computer when playing a game with pals. Making eye contact and 

sharing a feeling of space will also help people interact with one another in the 

metaverse in a way that seems natural (Figure 3). 

https://decentraland.org/
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Figure 3. A screenshot of reporter presenting news on CBS channel via meta-

verse (Adapted from https://www.cbsnews.com/news/metaverse-new-cbs-

mornings-series-virtual-worlds/) 

 

NFTs (Non-fungible Token) 

NTF means non-tradable or non-fungible token/a currency, representing 

a digital painting, digital video, digital audio, digital fashion, or digital art. The 

basic idea behind the NFT is that a digital asset's uniqueness and consequent 

non-interchangeability are both confirmed by NFT, a data unit that is kept in a 

digital ledger known as a blockchain. Research clearly shows that NFTs are ac-

celerating a greater trend of digital economic innovation as people increasingly 

opt for the crypto economy (Belk, Humayun, & Brouard, 2022). The economic 

momentum of NFTs in the crypto market has exploded due to a trend towards 

digital collectibles. The NFT market has seen rapid growth recently, with its va-

lue tripled to $250 million in 2020 and more than $200 million was spent on 

NFTs in the first three months of 2021 alone (Kiong, 2022). 

Beyond gaming and entertainment, the Metaverse is expected to impact 

our daily lives and the economy. In this sense, Metaverse shifted consumption 

to digital and virtual forms and drastically changed perception of money, things 

https://www.cbsnews.com/news/metaverse-new-cbs-mornings-series-virtual-worlds/
https://www.cbsnews.com/news/metaverse-new-cbs-mornings-series-virtual-worlds/
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and ownership. Through the advantages of cryptocurrencies, algorithmic col-

lectibles, and NFTs, everyone can easily analyze these shifts. For artists, art ins-

titutions, patrons, and investors, Metaverse offers relevant practical consequ-

ences (Figure 4). With fractional ownership and fractionalized property rights, 

Metaverse proposes new types of ownership (David, & Won, 2022). 

 

 
Figure 4. NFT museum, digital art exhibition in virtual universe (Adapted from 

https://www.seattlenftmuseum.com/) 

 

Problems Associated with Metaverse 

Metaverse, a paradigm for the next-generation Internet, is currently un-

der development. Metaverse is mostly seen as a completely immersive, highly 

spatiotemporal, and self-sustaining virtual environment for people to play, 

work and interact with each other (Wang, Su, Zhang, Xing, Liu, Luan, & Shen, 

2022). As indicated before, cutting-edge technologies like blockchain, mixed re-

ality, and artificial intelligence now exist in the Metaverse, transitioning from 

science fiction movies to reality. However, there are also some downsides re-

garding the usage and integration of Metaverse, especially serious security and 

privacy concerns in Metaverse. As indicated by Goanta (2020), other problems 

associated with the use of Metaverse technology comes from basic issues such 

as scalability and interoperability.  

https://www.seattlenftmuseum.com/
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Weaker social ties and the potential for privacy invasion are some of the 

drawbacks of Metaverse. Other drawbacks include the commission of various 

crimes due to the virtual environment and anonymity of the metaverse, as well 

as students' difficulties adjusting to real-world situations if their identities have 

not yet been established.  Besides the privacy and security issues, the difference 

between Real and Virtual is getting narrower in the metaverse world. Moreover, 

as currency and digital payments proliferate, people are more victimized by 

loopholes in digital Law and jurisdiction. In addition, people's forgetting their 

own self, cultural degeneration and a utopian understanding of culture (Dysto-

pia) revealed by metaverse make people anxious. 

Circularity and reliance are on the rise, and people are spending more 

time in the virtual world and neglecting the actual one, which are all signs that 

physical and health issues will rise exponentially in the metaverse. However, the 

hazards (cyberbullying, harassment, etc.) associated with socializing in the Me-

taverse have not been specifically addressed by the studies, and there are no 

clear-cut solutions available. 

Educational Aspects of Metaverse 

Kye, Han, Kim, Park, and Jo (2021), defined the four varieties of the Meta-

verse, along with the possibilities and restrictions of its educational uses. The 

four categories included on the Metaverse roadmap are virtual reality, augmen-

ted reality, mirror world, and lifelogging. It is argued that the Metaverse has the 

following possibilities as a new learning environment: a setting for new social 

interaction; more flexibility to create and share; and the provision of novel expe-

riences and high immersion through virtualization. 

While incorporating various successful educational methodologies, such 

as problem-based learning, simulations, AR/VR, and game-based learning, the 

Metaverse may support active and immersive learning. For example, in medical 

education, Sandrone (2022) argues that immersive training with headsets and 

glasses in Metaverse is employed in the fields of cancer treatment, dentistry, fe-

tal medicine, obstetrics, and cardiology. 

It seems clear that 3D spaces and avatars in the virtual universe are be-

yond what we expected. It adds new opportunities to our socialization and to 

our learning in terms of educational dimension. Smart glasses, virtual reality 

(Oculus Quest 2 glasses), augmented reality (Spark AR) and wearable technolo-

gies will be at the forefront.  Prior research clearly shows that, in the virtual 

world, people from all over the world congregate and more fun is added to the 
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mix in the Metaverse. Students and teachers might investigate the enigmatic na-

ture of other realms. Everything becomes more intriguing and delightful as a 

result (Figure 5).  

 
Figure 5. Some aspects of the Metaverse in Education 

 

Metaverse has the potential to make the whole world a classroom using 

data from all over the real world. Emphasizing collaboration and completing 

tasks, the virtual universe makes the school feel like a playground with structu-

red lessons. Immersive experiences make students more likely to remember the 

lessons. For example, Workrooms, a potentially premature Metaverse product 

of Facebook/Meta, promises virtual material and real-time multimedia informa-

tion separately using various network flows (Cheng, Wu, Chen, & Han, 2022). 

Similarly, Hedrick, Harper, Oliver, and Hatch (2022) investigated the Meta 

Workrooms, a technology providing a workable foundation for instruction in 

virtual classrooms. For boosting student engagement and academic success, the 

suggested technological connections include video conferencing, spatial audio, 

and further app integrations. Moreover, Rospigliosi (2022) argues that Meta 

Workrooms include a variety of VR tools geared towards business and designed 

for totally immersive VR meetings. However, in terms of educational aspects, 

there is an increasing number of virtual conference rooms, courses, and lectures 

available to academics.  

Some aspects of 
Metaverse in 

Education

Reality in 
education

Gamification

Promotes 
interdisciplinary 

learning 

Encourages 
practical 

application of 
theory
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Figure 6. An online meeting in Workrooms (Adapted from 

https://www.meta.com/work/workrooms/ ) 

 

The quick adoption of digital technology in classrooms is necessary to 

fully understand whether technologies like Metaverse (Workrooms) gives the 

expected outcomes.  On the other hand, scalable sociability and ethical concerns 

are some of the issues that must be taken into account by educators (Sandrone, 

2022; Cheng, Wu, Chen, & Han, 2022; Hedrick, Harper, Oliver, and Hatch, 2022). 

Conclusion Remarks 

Prior research indicates that Metaverse can be useful in a variety of edu-

cational contexts. For example, the realistic games developed by the Metaverse 

using the VR platform can effectively support mobile learning in game-based 

learning. Results of Tlili, Huang, Shehata, Liu, Zhao, Metwally, & Burgos, 2022) 

clearly show that students have a high drive to use smart devices for science 

practice and are more engaged in learning with games in the Metaverse than in 

regular classrooms.  

The Metaverse is a flexible platform for game-based learning, according 

to Mystakidis (2022), indicating that the use of simulations and game-like expe-

riences in VR gives new ways for students to put their theoretical knowledge 

into practice. On the other hand, the underlying AR and VR technologies provide 

a variety of difficulties for the Metaverse. Virtual environments and avatars in 

Metaverse have the power to affect users' thoughts, feelings, and actions (Belk, 

Humayun, & Brouard, 2022; Hedrick, Harper, Oliver, & Hatch, 2022; Tlili, Huang, 

Shehata, Liu, Zhao, Metwally, & Burgos, 2022). The high cost of the equipment 

is a deterrent to the widespread use of Metaverse, although it is anticipated that 

the equipment will be more accessible over time. Literature review suggest that 

there are some risks regarding Metaverse technology that must be taken into 

account: those relating to data privacy, psychology, morality and ethics, and 

physical well-being, health and safety (Figure 7). 

https://www.meta.com/work/workrooms/
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Figure 7. A general lookout to the Metaverse technology 

 

Every technology advancement creates both new opportunities and risks. 

The Metaverse, which is still at the conceptual phase, is in a similar condition. 

The Metaverse, which mixes elements of social networking, online gaming, aug-

mented reality, virtual reality, and artificial intelligence, appears to have spar-

ked interest in a variety of fields, particularly in the technology sector. Suppor-

ters see the metaverse as an immersive online environment that enables people 

to establish a virtual presence that will enable them to communicate more di-

rectly with one another in real-world encounters (STM ThinkTech, 2022). By 

offering new and equal chances to current users and enterprises, the metaverse 

will, in this view, be a universe that develops a useful virtual economy. The opi-

nions on the Metaverse's weaknesses and possible risks should not be disregar-

ded, nevertheless. The digital gap in the globe, especially in terms of access to 

mobile services and the internet, may widen as a result of the Metaverse. Some 

research already pay attention to warnings about security and privacy viola-

tions as well as the psychological, social, and cultural effects of modern digital 

communication. 

In this regard, it is clear that additional academic research is required that 

can anticipate the dangers that the metaverse may provide and take appropriate 

measures, particularly in terms of integration into education. 
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ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ 

ÖĞRENMEYE İLİŞKİN MEMNUNİYET 
DURUMLARININ İNCELENMESİ  

 

Melek ATABAY1 

 

Özet 

Günümüzde internet ve iletişim teknolojilerinin işbirliği içinde kullanıl-

dığı çevrimiçi öğrenme senkron veya asenkron modellerle yürütülmektedir. Di-

jital dönüşüm sürecinin etkisiyle yüz-yüze öğrenme ortamları yerini çevrimiçi 

öğrenme ortamlarına bırakmıştır. Çeşitli sistemler yoluyla yürütülen öğretim 

etkinlikleri öğrencilerin aktif katılımlarını ve beklenen hedefleri gerçekleştir-

melerini amaçlamıştır. Dolayısıyla, çevrimiçi dersin hedef ve kazanımlarına uy-

gun olan teknoloji ve platformun seçimi öğrenci memnuniyetini etkileyen fak-

törlerden biridir. Bu bağlamda öğrenci memnuniyeti derse katılımı ve akademik 

başarıyı doğrudan yordayan önemli bir değişkendir. Alanyazın incelendiğinde, 

çevrimiçi öğrenen memnuniyetini etkileyen boyutların öğrenci arayüzü, öğ-

renme topluluğu, içerik ve kişisel davranışlar olduğu görülmüştür. Bunun ya-

nında, bazı çalışmalarda, öğretmen, teknoloji ve etkileşim olarak belirlenen bu 

boyutlar bazı çalışmalarda kullanılan materyaller ve iletişim araçları, öğretmen-

öğrenci etkileşimi, ortam tasarımı, e-derse ilişkin tutum, dersin içeriği ve öğre-

tim süreci olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada tercih edilen memnuniyet bo-

yutları ise iletim ve kullanışlılık, öğretim süreci, öğretim içeriği ile etkileşim ve 

değerlendirmedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı bir dönem boyunca Moodle 

öğrenme yönetim sistemi üzerinden Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini alan 

çevrimiçi öğrencilerin memnuniyet durumlarının belirlenmesidir. Bu bağlamda 

çalışmanın veri toplama araçlarını “çevrimiçi memnuniyet ölçeği” ve “görüşme 

soruları” oluşturmuştur. Memnuniyet ölçeğine ilişkin her bir boyutun betimsel 

istatistiki değerleri belirlenerek nitel verilerle süreç açıklanmaya çalışılmıştır. 

Durum çalışması olarak yürütülen araştırma sonucunda iletim ve kullanışlılık 

boyutunda sistem kullanımının kolay ve ders takibini kolaylaştırdığı, öğretim 

                                                           
1 Arş. Gör. Dr. Melek ATABAY, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon Üni-
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süreci boyutunda ödev ve etkinliklerle ilgili zamanında açıklayıcı dönütler ve-

rildiği, öğretim içeriği boyutunda daha fazla ses, video, görsel unsurların kullan-

masının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Etkileşim ve değerlendirme boyutunda ise 

etkileşimi artırmak amacıyla işbirlikli grup etkinliklerine yer verilmesi önerile-

bilir. Sonuç olarak çevrimiçi öğrenen memnuniyetini belirleyen bu unsurların 

araştırmacılara, ders tasarımcılarına ve uygulayıcılara yol göstereceği düşünü-

lebilir. 

Anahtar kelimeler: çevrimiçi öğrenme, memnuniyet, Moodle ÖYS, uzak-

tan eğitim 

 

1. Giriş 

İnternet ve iletişim teknolojilerinin bir arada kullanıldığı çevrimiçi öğ-

renme bir süreç olarak tanımlanmakta olup (Sun, Tsai, Finger, Chen, ve Yeh, 

2008) zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran konferans sistemleri yoluyla 

yapılandırılan senkron eğitimler olduğu gibi öğrencilerin dolaylı iletişime geç-

tiği asenkron eğitimler şeklinde de uygulanmaktadır. Morrison (2003) çalışma-

sında çevrimiçi öğrenmeyi senkron ve/veya asenkron dersler yoluyla edinilen 

bilgi ve becerilerin özümsenmesi olarak tanımlamıştır. Günümüzde çevrimiçi 

öğrenme birçok açık kaynak kodlu ve ticari öğrenme yönetim sistemleri aracılı-

ğıyla yürütülmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşların kullandığı senkron ve 

asenkron eğitimlerin düzenlendiği ticari kaynak sistemleri; Blackboard LMS, 

Oracle LMS, Edmodo, SkillSoft, GlobalLearning, Ilinc LMS, Plateau, SAP iken 

senkron/asenkron eğitimlerin düzenlendiği açık kaynak kodlu sistemler ise; 

Moodle, Atutor, Drupal, Sakai LMS, Docebo,  ILIAS, OLAT, OpenedX, dotLRN gibi 

sistemlerdir. Öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) yoluyla yürütülen çevrimiçi 

derslerin başarılı olabilmesi için öğretim içeriklerinin video, ses, sunum, dokü-

man vb. ÖYS’ ye yüklenmesi ve öğrencilerin bu bilgilere erişimin kolay ve de-

vamlı olması gerekir. Senkron olarak yürütülen çevrimiçi derslerde ise canlı 

dersler videolara dönüştürülerek derse katılan veya katılamayan öğrencilerin 

ilgili ders videolarını sonradan izleyebilmeleri önem arz etmektedir [Yükseköğ-

retim Kalite Kurulu (YÖKAK, 2020)]. Literatür incelendiğinde, çevrimiçi öğren-

mede derse katılımın başarıyı etkilediği bilinmekle birlikte çevrimiçi öğrenme 

ortamlarındaki başarıyı etkileyen diğer en önemli faktörün öğrenci memnuni-

yeti olduğu görülmüştür. Bolliger ve Martindale (2004) tarafından yapılan ça-

lışmada çevrimiçi öğrenmede öğrenen memnuniyeti derslerin, öğrencilerin ve 

programların başarısında önemli bir boyut olarak belirtilmiştir. Bu ortamlar-

daki etkinliklerin etkililiğini ölçmek için kullanılan yöntemlerden en yaygın 
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olanı memnuniyet (Ginns ve Ellis, 2007; Holder, 2007; Kim, Liu ve Bonk, 2005) 

ve performanstır (Martinez-Caro, 2009). Aşkar, Dönmez, Kızılkaya, Çevik, ve 

Gültekin (2005) yılında yaptıkları çalışmasında harmanlanmış öğrenmenin öğ-

renci memnuniyeti üzerindeki etkilerini kullanılabilirlik, öğretim tasarımı ve 

uygulama boyutları çerçevesinde araştırmışlardır. Araştırma sonucunda etkile-

şimin önemli bir bileşen olduğunu ve öğrenen memnuniyetini olumlu yönde et-

kilediğini ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, alanyazınında öğrenci memnuniye-

tinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının önemli bir çıktısı olarak değerlendirilebi-

lir (Klein, Noe, ve Wang, 2006). Çevrimiçi öğrencilerin öğrenme ortamlarındaki 

memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin alanyazınında farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Arbaugh (2000) yılında yaptığı çalışmasında bu faktörleri; öğ-

renme yazılımlarının algılanan yararı, algılanan esnekliği ve algılanan ders etki-

leşimi olarak açıklarken Bolliger ve Martindale’a (2004) göre bu faktörler; öğ-

retmen, teknoloji ve etkileşim olarak belirlenmiştir. Wang (2003) tarafından ya-

pılan çalışmada bu faktörler; öğrenci arayüzü, öğrenme topluluğu, içerik ve ki-

şisel davranışlar olarak ifade edilmiştir. Öğrenen memnuniyetine etki eden di-

ğer boyut ise ders yapısı ve tasarımıdır (Roach ve Lemasters, 2006). Chua ve 

Montalbo (2014) çevrimiçi öğrenen memnuniyetine ilişkin faktörleri; öğrenci 

arayüzü, içerik, öğrenme topluluğu ve kullanışlılık olarak dört farklı açıdan de-

ğerlendirirken Sun, Tsai, Finger, Chen ve Yeh (2008) ise ders, öğrenen, öğret-

men, tasarım, teknoloji ve çevresel faktör olmak üzere çevrimiçi memnuniyeti 

altı boyutta incelemişlerdir. Türkiye’de yapılan çalışmalar ise çevrimiçi öğrenen 

memnuniyetini iletim ve kullanışlılık, öğretim içeriği, öğretim süreci, etkileşim 

ve değerlendirme olmak üzere dört farklı boyutta araştırmışlardır. Kolburan-

Geçer ve Deveci-Topal (2015) yılında yaptıkları çalışmasında kullanılan mater-

yaller ve iletişim araçları, ortam tasarımı, öğretmen-öğrenci etkileşimi, e-derse 

ilişkin tutum, öğretim süreci ve ders içeriği olmak üzere öğrenen memnuniye-

tini beş boyuta indirgemişlerdir. Ilgaz’a (2008) göre çevrimiçi öğrenen memnu-

niyeti; öğrenci-öğrenci etkileşimi, öğrenci-öğretmen etkileşimi, çevrimiçi ders-

ler, basılı materyaller, teknik destek ve yüz yüze etkinlikler olmak üzere altı 

farklı boyutta değerlendirilmelidir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde çev-

rimiçi öğrenci memnuniyetini etkileyen ortak faktörlerin öğretim süreci, ders 

içeriği, etkileşim, değerlendirme, derste kullanılan materyaller ve iletişim araç-

ları ile teknik destek gibi boyutlar olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalar so-

nucunda çevrimiçi öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin yüksek olması kalıcı-

lığı, devamlılığı ve öğrenen motivasyonunu artırdığını göstermiştir. Çevrimiçi 

ortamlardaki öğrenci memnuniyetine ilişkin güncel çalışmalar incelendiğinde 
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Bawaneh (2021) yılında yaptığı çalışmasında öğrenen memnuniyet düzeyleri-

nin bölümlere, sınıf düzeylerine, not ortalamalarına etkisini incelemiştir. Lisans 

öğrencilerinin katıldığı çalışmanın sonucunda öğrencilerin çevrimiçi öğrenme 

ortamındaki derslerden orta düzeyde memnun oldukları ve memnuniyet düzey-

lerinin bölümlerine, sınıf düzeylerine ve not ortalamalarına göre farklılaşmadığı 

bulunmuştur. Malkawi, Bawaneh ve Bawaneh (2021) tarafından yapılan çalış-

mada, lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri ile tutumlarının cinsiyet, sı-

nıf düzeyi, ikamet yerleri, bölümleri ve not ortalamalarına etkisi incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamında memnuniyet 

düzeylerinin ve tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin çevri-

miçi memnuniyet düzeyleri ve tutumlarının cinsiyet, ikamet yerleri, bölümleri 

ve genel not ortalamalarına göre farklılaşmadığı ve 4. sınıf öğrencilerinin çevri-

miçi öğrenme ortamındaki memnuniyet düzeylerinin 1. sınıf öğrencilerine 

oranla daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Bir başka araştırmada ise çevrimiçi 

öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve memnuniyetleri arasındaki ilişki incelen-

miştir. Hindistan üniversitesinde okuyan 155 lisans öğrencisinin oluşturduğu 

araştırma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuş-

lukları ile memnuniyetleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Ku-

mar, 2021). Bir diğer araştırmada ise çevrimiçi öğrencilerin hazır bulunuşluk ve 

memnuniyet durumlarının akademik başarıya etkisi incelenmiştir. İlişkisel ta-

rama deseninde yürütülen bu çalışmadaki veriler 313 kampüs dışı öğrenciden 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda bu ortamlardaki öğrencilerin eğitim alma-

ları için gereken kişisel özelliklere sahip olduklarına ilişkin inançları, kullanılan 

ortamın iletişim özellikleri ve ortam kullanışlılığından memnuniyet duydukları 

belirlenmiştir (Korkmaz, Çakır, ve Tan, 2015). Bir diğer araştırmada ise, çevri-

miçi öğrenme ortamındaki öğretmen adaylarının memnuniyet düzeylerinin be-

lirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gö-

ren 520 öğrenciden elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin çevri-

miçi ortamda aldıkları derslerden genellikle memnun oldukları tespit edilmiştir 

(Tuysuz ve Ugulu, 2021). Ulusal ve uluslararası çalışmalar sonucunda öğrenci-

lerin çevrimiçi memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenlerce (cinsiyet, bölüm, 

not ortalaması vb.) betimsel düzeyde ve çeşitli ilişkisel analiz teknikleri işe ko-

şularak araştırıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışma çevrimiçi öğrenme or-

tamı (Moodle ÖYS) üzerinden yürütülen Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine 

ilişkin öğrencilerin memnuniyet durumları ve alt faktörlerinin betimlenmesi ve 
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her bir boyuta yönelik öğrencilerden elde edilen nitel verilerle çevrimiçi öğ-

renme ortamına ilişkin memnuniyet durumlarının derinlemesine açıklanmasını 

amaçlamıştır. Bu bağlamda, çalışmanın araştırma problemi; 
Çevrimiçi öğrencilerin memnuniyet durumları iletim ve kullanışlılık, öğ-

retim süreci, öğretim içeriği, etkileşim ve değerlendirme boyutlarına göre nasıl-
dır? sorusuna cevap aramaktır. 

2. Yöntem 
2.1. Araştırma Modeli 
Bir olayı veya durumu derinlemesine incelemek ve keşfetmek amacıyla 

kullanılan durum çalışması modelinde nicel ve nitel analiz teknikleri işe koşula-
bilmektedir. Bu bağlamda bu yöntem çerçevesinde öğrencilerin çevrimiçi öğ-
renme sürecine ilişkin memnuniyet durumları betimlenerek memnuniyet ölçe-
ğiyle ilişkili alt boyutlar nitel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1 Katılımcılar 
Bu çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğ-

retim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan gönüllülük esasına dayalı 43 öğ-
renci oluşturmuştur. 

2.2. Veri Toplama Araçları 
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Gülbahar (2012) tarafından geliş-

tirilen “E-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili 
ölçme aracı uygulama dönemi sonunda Moodle ÖYS üzerinden öğrencilere uy-
gulanmıştır. Beşli Likert tipinde uygulanan ölçekteki maddeler “hemen hemen 
hiçbir zaman” (1) ile “hemen hemen her zaman” (5) arasında derecelendirilmiş-
tir. 29 madde ve 4 faktörden oluşan ölçeğin geneline ilişkin Cronbach Alfa güve-
nirlik katsayısı 0.97’dir. Ayrıca, her bir boyutu derinlemesine açıklayabilmek 
amacıyla öğrencilerin faktör bazlı memnuniyet durumlarına ilişkin algıları gö-
rüşme soruları üzerinden ortaya konmuştur. 

2.3. Verilerin Analizi 
Çalışmada “E-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeğinden” elde 

edilen verilerin analizi betimsel istatistiki değerler şeklinde sunulmuştur. Mo-
odle ÖYS ortamına ilişkin memnuniyet süreçlerini yansıtan nitel veriler ise öl-
çek alt boyutları ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki sonucunda çevrimiçi öğrencile-
rin memnuniyet durumları iletim ve kullanışlılık, öğretim süreci, öğretim içeriği, 
etkileşim ve değerlendirme boyutları çerçevesinde açıklanmıştır.  

3. Bulgular 
Bir dönem boyunca çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden yürütülen Bilim-

sel Araştırma Yöntemleri dersi için uygulanan memnuniyet ölçeğine ilişkin öl-
çek alt faktörleri ve ölçek toplam puanlarının betimsel istatistiki değerleri Tablo 
1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Çevrimiçi öğrencilerin memnuniyet durumlarına ilişkin betimsel 

istatistik değerleri 

Ölçek ve alt faktörleri En düşük 

puan 

En yüksek 

puan 

X ss X/k 

İletim ve Kullanışlılık 11 35 26 5 3,7 

Öğretim Süreci 9 40 30 6 3,7 

Öğretim İçeriği 4 20 14 4 3,5 

Etkileşim ve Değerlen-

dirme 

18 47 37 6 3,7 

Ölçek toplam 42 140 107 19 3,6 

 

3.1. İletim ve Kullanışlılık 

Çevrimiçi öğrenci memnuniyetine ilişkin faktörler ve betimsel istatistiki 

değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Bu bağlamda çevrimiçi öğrenen memnuni-

yeti bağlamında dört faktör ayrı ayrı incelenerek nitel verilerle desteklenmiştir. 

İletim ve kullanışlılık boyutuna ilişkin maddelere verilen cevaplar analiz edildi-

ğinde bu faktörde en yüksek puana sahip maddenin “Öğretim içeriği haftalık 

veya modüler şekilde organize edilmiştir” en düşük puana sahip maddenin ise 

“Dersin yönetimi için kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemi (Adobe Connect, Mo-

odle vb.) öğrenci ihtiyaçlarını karşılamaktadır” maddesidir. Çevrimiçi öğrenme 

ortamındaki öğrencilerin İletim ve kullanışlılık boyutundaki betimsel istatistik 

değerleri incelendiğinde en düşük puanın 11 en yüksek puanın ise 35 olduğu 

madde ortalama puanlarının 26 ve standart sapma değerinin 5 puan olduğu 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu boyuta ilişkin madde toplam puan ortalamasının 

madde sayısına oranı incelendiğinde (3,7) bu boyuta verilen cevapların “sık sık” 

ifadesine karşılık gelen yüksek bir puan olduğunu göstermektedir. Bir dönem 

boyunca yürütülen çevrimiçi ders kapsamında öğrencilere sorulan iletim ve kul-

lanışlılık boyutuna ilişkin nitel verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin çoğun-

luğunun Moodle öğrenme yönetim sistemini kullanmakta zorluk çekmedikle-

rini, e-öğrenme ortamı üzerinden işlenen derslerin öğrencileri motive ettiğini 

ifade etmişlerdir. Bu boyut bağlamında öğrencilerden bazıları Moodle sistemi-

nin ilgili dersin takibinde kolaylık sağladığını, kullanışlı ve öğrenmede etkili bir 
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araç olduğunu ifade eden öğrenciler özellikle forum, sohbet vb. araçların etkin-

likleri anlamada kolaylık sağladığını belirtmişlerdir. Bu sistem sayesinde etkin-

liklere erişimin kolaylaştığını belirten öğrencilerden bazıları tüm derslerin 

uzaktan eğitim sistemleri yoluyla verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Sürece 

ilişkin olumlu görüşlerin yanında olumsuz görüş ifade eden öğrencilere de yer 

verilmiştir. Bu öğrencilerden bazıları uzaktan eğitim yerine yüz-yüze dersleri 

daha çok tercih ettiklerini, Moodle sistemi yerine farklı online sistemlerin daha 

kullanışlı olduğunu, ve sürekli internete erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğ-

rencilerin yüz-yüze sınıf ortamında da ders ile ilgili etkinliklere yer verilmesinin 

gerektiğini vurgulamışlardır.  

3.2. Öğretim Süreci 

Çevrimiçi öğrenen memnuniyetine ilişkin Öğretim Süreci boyutundaki 

maddeler analiz edildiğinde en düşük puana sahip maddenin “Derse nasıl çalı-

şılması gerektiğine dair açıklayıcı ve detaylı bilgiler bir “Çalışma Rehberi” olarak 

sunulmuştur” en yüksek puana sahip maddenin ise “Ödev ve etkinlikler hakkında 

zamanında ve açıklayıcı dönütler verdiler” olduğu görülmüştür. Öğretim Süreci 

boyutuna ilişkin madde ortalama puanlarının madde sayısına bölümünden 

(X/k) “sık sık” ifadesine karşılık gelen katılıyorum sonucunun çıktığı görülmüş-

tür. Çevrimiçi öğrencilerin öğretim süreci boyutuna ilişkin memnuniyet durum-

larının yüksek olduğu söylenebilir. Öğretim Süreci ile ilgili nitel verilerin analizi 

sonucunda, Moodle ÖYS üzerinden verilen ödevlerin ilgili konuyu anlamala-

rında yardımcı olduğunu bunun yanında dersi ve konuları daha iyi anlayabilmek 

için verilen etkinliklerin eksiksiz şekilde yerine getirmelerinin gerekliliğini 

ifade etmişlerdir. Katılımcılardan birkaçı ise dönem boyunca sistem üzerinden 

verilen etkinlik ve görevlerin sayısının artırılmasının memnuniyet düzeylerini 

olumlu yönde etki edeceğini belirtmişlerdir. 

3.3. Öğretim İçeriği 

Çevrimiçi öğrencilerin Öğretim İçeriği boyutu ile ilgili memnuniyet du-

rumları incelendiğinde her bir maddeye verilen cevapların yüksek olduğu ve bu 

boyuttaki en düşük ve en yüksek puana sahip maddeler sırasıyla ”Ders içeriği 

öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır” , “Öğretim materyalleri ye-

terli, güncel ve bilgi düzeyi açısından uygundur”. Bu boyutta öğrencilerin mem-

nuniyet durumları ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden sunulan içerikler bağla-

mında Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin temel kavramlarını öğrendiğimi 

düşünüyorum ve ders içerikleri ilgili konuyu öğrenmemde yeterli düzeydedir 



MELEK ATABAY 

 

150 

şeklindeki görüşüyle Öğretim İçeriğinin bu dersi öğrenmelerinde yeterli oldu-

ğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden bazıları ders içeriklerini yoğun buldukla-

rını belirtirken içeriklerde seslendirmenin olmaması gerektiğini ifade eden öğ-

renci görüşlerine de yer verilmiştir. Bu duruma karşın öğrencilerden bazıları ise 

içeriklerde seslendirmelere yer verilmelidir şeklindeki görüşüyle öğrenen özel-

liklerinin çevrimiçi içerik oluşturma sürecindeki etkisini ortaya koymuştur. Ay-

rıca, ders içerikleri ile ilgili videolara yer verilmesinin gerekliliğini ifade eden 

öğrencilerin büyük çoğunluğu ders içeriklerinde görsellerin daha fazla yer al-

ması gerektiğini vurgulamışlardır. Diğer yandan, ders içeriklerini yetersiz bulan 

az sayıdaki öğrenci içerikler haricinde ek kaynaklara da yer verilmelidir şeklin-

deki görüşüyle konuyu anlamaları için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. Bazı öğrenciler de ek kaynağa ihtiyaç duyduklarında internetten 

erişim sağlayabileceklerini ve ders içeriklerinde verilen kendimizi sınayalım 

bölümünün konuyu anlamalarına yardımcı olduğunu açıklamışlardır. 

3.4. Etkileşim ve Değerlendirme 

Çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki öğrenci memnuniyet durumunu etki-

leyen Etkileşim ve Değerlendirme boyutunda ortalama puanın 37 standart 

sapma puanının 6 madde başına düşen değerin ise katılıyorum derecesinde ol-

duğunu ortaya koymuştur. Bu boyuttaki en düşük puan 42 en yüksek puan ise 

140’tır. Etkileşim ve Değerlendirme boyutundaki maddeler incelendiğinde en 

düşük puan alan maddenin “Sosyal öğrenme ve etkileşimi arttırmak amacıyla iş-

birliğine dayalı grup etkinlikleri gerçekleştirildi” en yüksek puan ise “Verilen et-

kinliklerin ve ödevlerin tamamlanması için öngörülen süreler yeterliydi” madde-

sidir. Etkileşim ve  Değerlendirme boyutuna ilişkin çevrimiçi öğrencilerin görüş-

leri incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu istedikleri zaman diğer arka-

daşları ile iletişime geçtiklerini, ders ile ilgili sorunlarını çözebilmek için arka-

daşlarıyla kendi iletişim araç ve yöntemlerini kullanarak etkileşime geçtiklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerden bazıları mobil, e-posta ve sosyal medya araçlarını 

kullanarak hoca ile iletişime geçmenin daha kolay olduğunu belirtirken bu öğ-

rencilerin büyük çoğunluğu zaman ve mekan fark etmeksizin istedikleri an der-

sin hocası ile iletişim kurabildiklerini ifade etmişlerdir. Dersle ilgili soru veya 

sorunlarını çözmek için hoca ile kolaylıkla iletişime geçtiğini ifade eden öğren-

cilerden bazıları hoca ile Moodle ÖYS üzerinden iletişime geçmenin diğer BİT 

iletişim araçlarına oranla daha kolay olduğunu açıklamışlardır. Benzer şekilde, 

öğrencilerden birkaçı gerek ders ile ilgili sorunu çözmek için gerekse de konu 

veya ödeve ilişkin sorularını çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden sorduklarını 
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belirtmişlerdir. Yardım isteme noktasında gerek hocadan gerekse de arkadaşla-

rından zaman ve mekan fark etmeksizin istedikleri an iletişim ve etkileşime geç-

tiğini ifade eden öğrenci sayısı da fazladır. Ölçeğin tüm boyutları incelendiğinde 

en düşük puana sahip maddenin “Derse nasıl çalışılması gerektiğine dair açıkla-

yıcı ve detaylı bilgiler bir “Çalışma Rehberi” olarak sunulmuştur” en yüksek puana 

sahip olan maddenin ise “Verilen etkinliklerin ve ödevlerin tamamlanması için 

öngörülen süreler yeterliydi” olduğu görülmüştür. Dolayısıyla çevrimiçi öğrenme 

ortamında hazırlanan ders içeriklerine ilişkin derse nasıl çalışılması gerektiği 

ile  ilgili açıklayıcı rehber ve kılavuz metinlerle yönerge ve izlencelere açıkça yer 

verilmelidir. Haftalık olarak verilen ödev ve etkinliklere yönelik planlanan za-

manın çevrimiçi öğrencilerdeki memnuniyeti etkileyen diğer bir durum olduğu 

söylenebilir. 

Özetle, bulgular çerçevesinde öğrencilerin “E-Öğrenme Sürecine İlişkin 

Memnuniyet Ölçeğinden” elde edilen verilerin betimsel istatistiki değerleri ve 

ölçekte yer alan her bir boyuta ilişkin nitel verilerin analizi sonucunda öğrenci-

lerin uzaktan eğitim yoluyla Moodle ÖYS üzerinden verilen derse ilişkin mem-

nuniyet durumları ortaya konmuştur. Bu çerçevede, çevrimiçi öğrencilerin İle-

tim ve Kullanışlılık, Öğretim Süreci, Öğretim İçeriği, Etkileşim ve Değerlendirme 

boyutlarındaki maddelere “Katılıyorum” derecesinde görüş bildirdikleri görül-

müştür. Her bir boyuta ilişkin açıklayıcı nitel verilerin analizi sonucunda çevri-

miçi öğrenme ortamının kullanışlı olduğu etkinliklere erişimde kolaylık sağla-

dığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Moodle ÖYS üzerinden verilen derslerin motivas-

yonlarını artırdığını ifade eden öğrenciler Öğretim Süreci boyutunda bu ortam 

üzerinden verilen etkinliklerin, ödevlerin ilgili konuyu daha iyi anlamlarına yar-

dımcı olduğunu, Öğretim İçeriği boyutunda ise daha fazla görsel içerik kullanıl-

masının gerekliliğini vurgulamışlardır. Diğer yandan, her ders içeriğinin so-

nunda verilen kendimizi sınayalım bölümünün ilgili konuyu anlamalarına yar-

dımcı olduğunu ve içeriği yetersiz bulan az sayıdaki öğrenci ek kaynağa ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Son olarak, Etkileşim ve Değerlendirme boyutunda 

ise çevrimiçi öğrenciler arkadaşları ve dersin hocasi ile iletişime geçtiklerini, za-

man ve mekan fark etmeksizin sorun yaşadıklarında arkadaşlarından veya der-

sin hocasından sohbet araçları yoluyla veya Moodle sistemi üzerinden yardım 

isteyebildiklerini açıklamışlardır. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada bir dönem boyunca çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden 

yürütülen bir derse ilişkin öğrencilerin memnuniyet durumları incelenmiştir. 

Öğrencilerin çevrimiçi memnuniyet durumları İletim ve Kullanışlılık, Öğretim 
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Süreci, Öğretim İçeriği, Etkileşim ve Değerlendirme boyutlarında ölçek verileri ile 

betimlenerek nitel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda her bir bo-

yuta ilişkin bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılarak bu bölümde sunulmuş-

tur. Çevrimiçi öğrencilerin İletim ve Kullanışlılık boyutundaki maddelere verdik-

leri cevapların puan ortalamalarının Katılıyorum derecesinde olduğu görülmüş-

tür. Bu boyutta öğrenciler öğretim içeriğinin iyi organize edildiğini belirtirken 

ilgili öğrenme yönetim sisteminin öğrenci ihtiyaçlarını tümüyle karşılamadığını 

belirtmişlerdir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda Moodle ÖYS kulla-

nımının kolay ve ders takibini kolaylaştırdığı ayrıca motivasyonu artırdığı için 

memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonucun öğrencilerin hazırbulunuş-

luk düzeyleri ile de ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışma grubunun 

daha önceki dönemde bu ortam üzerinden ders almış olması ortama olan aşina-

lığı artırmakta olup bu durumun öğrenci sistem kullanımını doğrudan etkilediği 

söylenebilir. Literatürde çevrimiçi hazır bulunuşluluğu üç boyutta inceleyen 

Warner, Christie ve Choy (1998) bu boyutları; yüz-yüze eğitime karşın tercih 

edilen eğitim şekli, elektronik iletişim araçlarını kullanabilme yeterlilikleri ve 

güvenleri, bağımsız öğrenmeye katılım becerisi olarak açıklamışlardır. Adnan 

ve Boz-Yaman (2017) yılında yaptıkları çalışmalarında hazır bulunuşluğu etki-

leyen faktörlerin tüm çalışmalarda ortak olarak belirtilen kişisel özellikler, BİT 

yetkinliği, motivasyon ve teknolojiye erişim olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çer-

çevede İletim ve Kullanışlılık boyutunda  öğrencilerin memnuniyet durumlarının 

yüksek olması BİT yetkinlikleri, teknoloji ve internete erişimleri ile motivasyon-

larının yüksek olması ile açıklanabilir. Ayrıca, Sumarna, Kansil ve Hamid (2020) 

tarafından yapılan çalışma sonucuna göre çevrimiçi öğrenme ortamında uygun 

teknoloji ve platformların seçiminin öğrencilerin memnuniyet düzeylerini doğ-

rudan etkilediği vurgulanmıştır. Diğer yandan, internet sıkıntısı yaşayan öğren-

ciler yüz-yüze sınıf içi ortamlarda da bu etkinliklere yer verilmesinin gereklili-

ğini internet vb. sorunlardan dolayı derse katılımlarında sorun yaşadıklarını 

açıklamışlardır.  

Çevrimiçi öğrencilerin Öğretim Sürecine ilişkin memnuniyet durumları in-

celendiğinde derse nasıl çalışılması gerektiğine ilişkin rehber veya açıklayıcı kı-

lavuzun eksik olduğunu ifade etmişlerdir. Ders dönemi boyunca verilen ödevler 

ve etkinlikler hakkında zamanında verilen dönütlerin öğrenci memnuniyetini 

artırdığını vurgulamışlardır. Öğretim Süreci boyunca sistem üzerinden verilen 

ödevlerin eksiksiz yerine getirmenin ilgili konuyu anlamalarına yardımcı oldu-

ğunu ve bu durumdan memnun olduklarını ifade eden öğrencilerden bazıları 
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verilen etkinliklerin ve görevlerin sayılarının artırılmasının gerektiğini bildir-

mişlerdir. Akçapınar ve Kokoç (2020) yılında yaptıkları çalışmalarında Moodle 

ÖYS üzerinden verilen bir derste öğrencilerin ödev gönderme davranışları ile 

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına 

göre ödev gönderiminde bulunan öğrencilerin akademik başarılarının ödev 

göndermeyenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Burada çevrimiçi öğ-

renme ortamları üzerinden yürütülen derslerde verilen ödevlerin öğrencilerin 

gerek akademik başarılarına gerekse de öğretim sürecine ilişkin memnuniyet 

durumlarına olumlu yansımaları olduğu söylenebilir. 

Öğretim İçeriği boyutuna ilişkin bulgular sonucunda ise çevrimiçi öğren-

cilerin verilen ders içeriklerinin öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırı-

lamadığını ama verilen materyallerin yeterli, güncel ve bilgi düzeyi açısından 

uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, bu boyutta ders içeriklerinde daha 

fazla ses, görsel ve ek kaynaklara ihtiyaç olduğunu belirten görüşlere yer veril-

miştir. Konu ile ilgili olarak literatür incelendiğinde Deveci-Topal (2016) tara-

fından yapılan araştırmada; çevrimiçi öğrenme sürecinde öğretim içeriği olarak 

web sayfaları, video, grafik, animasyon ve görseller gibi içerik araçları kullanıl-

dığında çevrimiçi öğrencilerin memnuniyetleri artış göstermiştir. Burada çevri-

miçi öğrenme ortamları üzerinden verilen derslerde bireysel ve öğrenen karak-

teristik özelliklerinin önemli olduğu ve bu özelliklerin ders içeriğini hazırlama 

sürecinde dikkate alınmasının gerekliliğine vurgu yapılabilir. Özellikle günü-

müzde yapay zeka sistemleri yoluyla bireysel öğrenmenin artış gösterdiği sü-

reçte ders içeriklerinin de bu bağlamda yapılandırılmasına dikkat çekilebilir. 

Etkileşim ve Değerlendirme boyutuna ilişkin sonuçlarda ise çevrimiçi öğ-

rencilerin sosyal öğrenme ve etkileşimi artırmak amacıyla işbirlikli grup etkin-

liklerinin yeterince gerçekleştirilemediği ifade edilmiştir. Çalışkan (2019) ile 

Cole, Shelley ve Swartz (2014) tarafından yapılan araştırmalarda öğrencilerin 

çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin memnuniyet düzeylerinin yüksek çıkması, 

etkileşim amacıyla işbirliğine dayalı grup etkinliklerinin öğrencinin aktif katılı-

mını sağlamasıyla açıklanabilir. Dolayısıyla bu boyuttaki madde ortalamasının 

diğer boyutlara oranla daha düşük çıkmasının sebeplerinden biri olarak etkile-

şim amaçlı grup çalışmalarının eksikliği gösterilebilir. Diğer yandan, verilen et-

kinliklerin ve ödevlerin tamamlanması için öngörülen süreler öğrenciler tara-

fından yeterli bulunmuştur. Bu boyutta öğrencilerin arkadaşları veya dersin ho-

cası ile istedikleri zaman etkileşime geçebildikleri bu süreçte gerek sistem ge-

rekse de kendi sosyal medya/e-posta/mobil iletişim araçlarını kullandıklarını 

ifade etmişlerdir. Özellikle çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir soruna çözüm 
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aramak amacıyla gerek akran desteği gerekse de dersin hocasından yardım is-

teme noktasında internetin yanında bilgi iletişim araçları (e-posta, arama mo-

toru, sosyal medya araçları veya soru-cevap forumları) kullanımı önemli görül-

mektedir (Hao, Barnes, Wright ve Branch, 2017). 

Özetle, öğrencilerin çevrimiçi yürütülen bir derse ilişkin memnuniyet du-

rumlarının betimlendiği bu çalışmada iletim ve kullanışlılık, öğretim süreci, öğ-

retim içeriği , etkileşim ve değerlendirme boyutları dikkate alınmıştır. Bu kap-

samda ölçek verileri yoluyla elde edilen sonuçlar nitel verilerle derinlemesine 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu noktada çevrimiçi öğrenme ortamlarında dersle-

rini yürüten hocaların bu boyutları dikkate almaları önerilebilir. Özellikle, iletim 

ve kullanışlılık boyutunda kullanılan sistemin işlevselliği, kullanılabilirliği, ko-

laylık ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri önemli faktörler olarak değer-

lendirilebilir. Bunun yanında, öğretim süreci boyutunda öğrencilere sunulacak 

derse ilişkin çalışma rehberi ve kılavuz kitapçığı çevrimiçi derste öğrencilere yol 

haritası olması noktasında önemlidir. Benzer şekilde, öğretim içeriği boyutunda 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alındığı ve her bir öğrencinin öğ-

renme sürecini kolaylaştırıcı içeriklere yer verilmelidir. Özellikle içerik geliş-

tirme sürecinde görseller, video, animasyon, ek kaynaklar gibi öğrencilerin öğ-

renmesini kalıcı hale getirmesini sağlayıcı çeşitli dijital materyaller sunulmalı-

dır. Son olarak etkileşim ve değerlendirme boyutu kapsamında öğrencilerin 

karşılaştıkları sorunlar, ders veya konuya yardımcı olmaları amacıyla akranla-

rından veya dersin yürütücüsünden yardım alma noktasında çeşitli BİT araçları 

ÖYS’lere entegre edilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada ortaya çıkarılan her bir bo-

yut çevrimiçi öğrenme ortamları üzerinden derslerini yürütmek isteyen, öğreti-

cilere, araştırmacılara ve ders tasarımcılarına açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. 
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YEŞİL ÜRÜN ALGISI VE ÇEVREYE YÖNELİK 

TUTUMLARDA KUŞAKLAR ARASI FARKLILAŞMA 
 

Cüneyd İkbal SARIOĞLU1 

 

ÖZET 

İşletmecilik ve pazarlama alanlarında son yıllarda artan çevresel farkın-

dalık, tüm toplumu ve bu arada tüketicileri yanından ilgilendirmekte ve etkile-

mektedir. Tüketicilerin çevresel konulardaki ve yeşil ürün konusundaki artan 

farkındalığı, Onların tutum ve davranışlarını da etkilemektedir. Yapılan birçok 

araştırma sonucunda, yeşil ürün algılaması ve çevresel tutumların tüketicileri 

yeşil satın alma davranışına yönlendirdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, tüke-

ticilerin yeşil ürün algısı ile çevreye yönelik olan tutumlarının kuşaklara göre 

nasıl farklılaştığı araştırılmaktadır. Araştırmaya katılan 978 kişi, X, Y ve Z ku-

şaklarına dâhildir ve bu verilerin analiz edilmesi sonucu önemli bazı bulgulara 

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularından ilki, yeşil ürün algısının kuşaklara göre 

değişmediği şeklindedir. Bir başka bulgu ise, tüketicilerin çevreye yönelik tutum 

algısının kuşaklara göre farklılaştığı şeklindedir.  Buna göre, Y kuşağı, çevreye 

yönelik tutum algısında, Z kuşağına göre daha duyarlıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün Algısı, Çevreye Yönelik Tutum, Yeşil Pa-

zarlama, kuşaklar arası farklılaşma. 

 
INTERGENERATIONAL DIFFERENTIATION IN GREEN PRODUCT PERCEPTION 

AND ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT 

The increasing environmental awareness in the fields of business and 

marketing in recent years has closely concerned and affected the entire society 

and, in the meantime, consumers. The increasing awareness of consumers about 

environmental issues and green products also affects their attitudes and behav-
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iours. As a result of many studies, it has been revealed that green product per-

ception and environmental attitudes lead consumers to green purchasing be-

haviour. This study investigates how consumers' perceptions of green products 

and their attitudes toward the environment differ according to generation. The 

978 people who participated in the research are included in the X, Y, and Z gen-

erations. Some crucial findings were reached as a result of the analysis of these 

data. The first research finding is that the perception of green products remains 

the same according to generation. Another finding is that consumers' percep-

tion of attitudes towards the environment differs according to generation. Ac-

cordingly, generation Y is more sensitive in the perception of attitude toward 

the environment than generation Z.  

Keywords: Perception of Green Products, Attitude towards the Environ-

ment, Green Marketing, Differentiation between Generations. 

 

1. GİRİŞ 

Çevreyle ilgili konular son yıllarda her alanda olduğu gibi işletmecilik ve 

pazarlama alanında da dikkat çekmeye devam etmektedir ve bu durum, tüketi-

cilerin yeşil ürünleri tercih etmesi için motivasyon sağlamaktadır (Delafrooz 

vd., 2014). Bu konuda artan farkındalık, yeşil tüketim konusuna dikkat çekerek, 

tüketicilerin yeşil ürünleri daha fazla tercih etmelerine yol açmaktadır (Kong 

vd., 2014). Bu sebeple yeşil üretim ve pazarlama yapan markaların sayısı da gi-

derek artmaktadır (Hsu vd., 2017). Yeşil pazarlama adı verilen alan içerisinde, 

ürün ve hizmetlerin üretim, satış, pazarlama başta olmak üzere her aşamasında 

çevreyi dikkate alan bir anlayışla ele alınması söz konusudur (Chin vd., 2018).  

Son yüzyıldaki hızlı gelişmelere karşılık, insanlığın çevreye verdiği zarar 

da aynı oranda artmaktadır (Chen ve Chai, 2010). Yeşil pazarlama anlayışı çer-

çevesinde tüketicilerin gelişen yeşil ürün algısı ve çevreye yönelik farkındalığın 

artmasına bağlı olarak ortaya çıkan tutumların, işletmeler tarafından dikkate 

alınması gerekmektedir (Vilkaite-Vaitone vd., 2022). İşletmeler, yeşil pazarlama 

stratejilerini kullanarak, geniş anlamda tedarik, üretim ve pazarlama süreçlerini 

doğal çevreye zarar vermeksizin yürütmeye çalışırlar (Gelderman vd., 2021). 

Farklı demografik özelliklerin birçok alanda olduğu gibi pazarlama ala-

nında da farklı sonuçlara yol açtığı bilinmektedir (Boz vd., 2020). Yaş grupları-

nın farklı pazarlama değişken ve konularıyla ilgili çok sayıda araştırma mevcut-

tur. Ancak bu çalışmanın konusuyla birebir aynı olan başka bir çalışmaya rast-

lanmamıştır. Bu çalışmada yeşil ürün algıları ve çevreye yönelik tutumlarının 
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farklı yaş gruplarının ait olduğu farklı kuşaklar tarafından nasıl farklılaştığı üze-

rinde durulacaktır. Bu amaçla öncelikle tüketicilerin çevreye karşı tutumları, ye-

şil pazarlama anlayışı çerçevesinde tüketicilerde yeşil ürün algılamaları üze-

rinde durulacaktır. Daha sonra yaş grupları ve dolayısıyla ait olunan kuşak dik-

kate alınarak yapılan çalışmalar özetlenecek ve tüm bu teorik tartışmalar so-

nucu oluşturulan 2 hipotez test edilecektir.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumları  

Çevre dostu yaklaşımların işletme ve pazarlama alanında artması, tüketi-

cilerin çevreye yönelik tutumlar ve yeşil ürün algısı geliştirmelerine sebep ol-

maktadır (Woo & Kim, 2019). Yeşil pazarlama kavramı yanında “çevre dostu” 

ve “çevreye karşı sorumluluk sahibi” ya da “çevreye saygılı” gibi kavramlar, ben-

zer anlamlarda kullanılmaktadır (Ramayah vd., 2010; Aschemann-Witzel & Aa-

gaard, 2014). Bu çalışma kapsamında ele alınan yeşil ürün algısı ve çevreye yö-

nelik geliştirilen tutumların, yeşil satın alma davranışı performansına göre ne-

gatif ya da pozitif değerlendirildiği bilinmektedir (Chen & Teng, 2016). Yapılan 

çok sayıda araştırmada, çevreye yönelik tutumların yeşil satın alma davranışı 

üzerinde pozitif etkisi olduğu bulunmuştur (Balderjahn, 1988; Morris & 

Viswanath, 2000; Arli vd., 2018; Nysveen vd., 2005; Kong vd., 2014; Kumar & 

Ghodeswar, 2015; Ham vd., 2022).  

Aynı zamanda çevreye duyarlı olmanın her zaman satın alma davranışına 

yansımadığı da iddia edilmektedir (Ferraz vd., 2017). İşletmeler, yeşil ürünleri 

talep eden yeşil tüketicilerin beklenti ve taleplerini karşılamak için yeşil pazar-

lama anlayışına uygun yeşil ürünleri satın almak, geri dönüşümlü ambalaj kul-

lanan ürünleri tercih etmek ve böylece çevreye katkı yapmak gibi tutum ve dav-

ranışlar sergilerler (Chen ve Chai, 2010, s.30).   Tüketicilerin yeşil ürün algıla-

maları ve çevreye yönelik hassasiyet ve farkındalıkları, belli seviyelerde etkili 

olmaktadır (Wijekoon & Sabri, 2021). Bu durumu etkileyen faktörler arasında 

çevresel ilgi, yeşil ürün fiyatı ve algılanan tüketici etkinliği başta gelmektedir 

(Anvar & Venter, 2014; Chen & Teng, 2016). Çevreye duyarlı tüketiciler, yeşil 

ürünlere başka ürünlere göre daha fazla ödeme yapmaya razıdırlar (Chen vd., 

2015; Wei vd., 2018; Boz vd., 2020). Buna sebep olan faktörlerden birisi de çev-

reye karşı duyarlı tüketicilerin gelişen ve değişen tutumlarıdır (Lubowiecki-Vi-

kuk vd., 2021). Yeşil tüketiciler, çevreye yönelik güçlü tutumlar geliştirerek, çev-

reyi korumak için her türlü fedakarlığa hazır olan kişilerdir (Machová vd., 

2022).  
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2.2. Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Yeşil Ürün Algıları 

Tüketicilerin çevreye karşı duyarlı olmaları ve yeşil ürünlere ilgi duyma-

ları sonucunda, işletmeler de aynı anlayışı destekleyen pazarlama stratejileri 

geliştirmektedirler (Sun vd., 2021).  Yeşil pazarlama olarak bilinen bu yakla-

şımda esas olan nokta, işletmedeki pazarlamaya dair tüm süreçlerin çevreye za-

rar vermeden yapılmasının sağlanmasıdır (Saleem vd., 2021). Yeşil pazarlama 

anlayışı ile sürdürülebilir ve tüketicilerin çevresel duyarlılığını dikkate alan bir 

pazarlama süreci söz konusu olmaktadır (Özcan & Özgül, 2019; Mukaromah vd., 

2019). Yeşil ürün algısı son yıllarda oldukça gelişen bir anlayıştır ve bu tutum 

ve davranışların yaş gruplarına göre nasıl farklılaştığının araştırılması gerek-

mektedir.  

Yeşil ürün denildiğinde ürünlerin çevre dostu, ekolojik, çevreci ve sürdü-

rülebilir olması anlaşılmaktadır. Yeşil ürün olgusu, yeşil pazarlama anlayışının 

merkezinde yer alırken, yeşil tüketici kavramı da kullanılmaktadır (Sharma & 

Foropon, 2019). Yeşil pazarlama çerçevesinde, yeşil tüketicilerin varlığı ve yeşil 

ürün algılaması konuları önem kazanmaya devam etmektedir (Kırgız, 2016; Vil-

kaite-Vaitone vd., 2022) ve böylece satın alma davranışları değişmeye başlamış-

tır.  

2.3. Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumları ve Yeşil Ürün Algıla-

rında Kuşaklar Arası Farklılaşma 

Pazarlama alanında yaş grupları ve buna göre ait olunan kuşaklara göre 

sınıflandırma yapıldığında, aynı kuşakta yer alan kişilerin benzer tüketim kalıp-

larına ve dolayısıyla benzer satın alma davranışlarına sahip olduğu varsayıl-

maktadır (Schewe-Meredith, 2004, s.52). Yaş ve kuşak farklılaşması, pazarlama 

alanında sıkça kullanılan bir pazar bölümlendirme yöntemidir (Boz vd., 2020). 

Bireyler, farklı yaş gruplarına geçtiklerinde ise ürün ve hizmet satın alma dav-

ranışları farklılaşmaktadır (Kotler vd. 2005). Genel olarak birçok kaynakta Z ku-

şağının çevreye daha duyarlı olduğu, hatta “yeşil kuşak” oldukları dile getiril-

mektedir (Kartal & Tatlı, 2020; Grønhøj & Hubert, 2022). Ancak bu durum, diğer 

kuşakların (X ve Y kuşağı) çevreye duyarlılık anlamında ilgisiz olduğu anlamına 

da gelmemektedir (Coughlin, 2018). Bazı yazarlar ise X ve Y kuşaklarının daha 

çevre dostu olduklarını iddia etmektedirler (Pomarici & Vecchio, 2014; Young, 

2018, Lai, 2019).  

Z kuşağının başta küresel ısınma olmak üzere çevresel konulara daha du-

yarlı olduğu düşüncesinin ve çevreye önem veren tek kuşak olduğu algısı ya da 

genellemesinin diğer kuşaklarla deneysel olarak test edilmesi gerekmektedir 
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(Falke vd., 2022). Bu çalışmanın temel çıkış noktası budur. Çevreye yönelik tu-

tumlarla ilgili konularda ve yeşil tüketim araştırmalarında yaş ve buna bağlı ola-

rak kuşak gibi faktörler bazında analizler yapılmaktadır (Majhi, 2020). Bu çalış-

malarda, daha genç kuşaklara dahil olanların, yeşil tüketimle ilişkili daha pozitif 

düşünce, tutum ve satın alma niyeti gösterdiği iddia edilmektedir (Örneğin Liere 

& Dunlap, 1980; Roberts, 1996; Straughan and Roberts, 1999; Diamantopoulos 

vd.,2003; Kanchanapibul vd., 2014; Witek & Kuźniar, 2020; Li vd., 2020; Ham 

vd., 2022; Casalegno vd., 2022). Bu çalışmalarda genelde genç yaşlarda çevresel 

farkındalığın ve pozitif tutumların olduğu iddia edilse de bazı çalışmalarda yaşın 

ve ait olunan kuşağın etkisinin olmadığı ifade edilmektedir (Kristensen & Gru-

nert, 1994; Hume, 2010). Dikkat çeken başka bir bulgu da gençlerin çevreye yö-

nelik tutumları daha belirgin olmakla birlikte, bu tutumların her zaman davra-

nışa dönüşmemesidir (Naderi & Van Steenburg, 2018; Cheung & To, 2019). Bu 

durumun muhtemel sebepleri arasında genç kuşakların daha bağımsız ve eğlen-

ceye düşkün olmaları sayılabilir (Davis vd., 2020). Bu çalışmanın odak noktası, 

X, Y ve Z kuşaklarının yeşil ürün algıları ve çevreye yönelik tutumlarının farklı 

olup olmadığıdır. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu kısmında, araştırmanın amacı, araştırmanın hipotezleri, 

örneklem veri toplama araçları özetlenmektedir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklem  

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürün algısı ve çevreye yönelik 

tutumlarında kuşaklar arası farklılıkları incelemektir. Yeşil ürün algısı ve çev-

reye yönelik tutumları yaş ve kuşak farklılıkları şeklinde ele alan çalışmaların 

farklı sonuçları dikkat çekmektedir. Bazı çalışmalar sadece Z kuşağına dâhil olan 

örneklem üzerinde analizlerini yapmaktadır. Katılımcıların genelde üniversite 

öğrencileri olması da sonuçları saptırabilir. Daha iyi eğitim alan kişilerin çev-

reye yönelik tutumlarının ve yeşil ürün algısının daha güçlü olacağı bilinmekte-

dir (Ham vd., 2022). Bu da farklı sonuçları doğurabilir. Bu sebeple bu çalışmada 

farklı yaş grupları ve kuşaklara ait olan benzer sayıda 3 farklı grup ele alınarak 

karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmiştir. 

H1: Yeşil ürün algısı kuşaklara göre farklılık göstermektedir. 

H2: Çevreye yönelik tutum kuşaklara göre farklılık göstermektedir. 
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3.2. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplamak üzere oluşturulan anket formunda demogra-

fik sorular yanında tüketicilerin yeşil ürün algıları ve çevreye yönelik tutumla-

rını ölçen 2 ölçek yer almaktadır. Demografik sorularda özellikle katılımcıların 

X, Y ve Z kuşaklarına ayrılması için yaşları özellikle sorulmuştur. 18-23 yaş 

grubu Z, 24-44 yaş grubu Y, 45 ve üzeri yaş grubu ise X olarak kodlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan yeşil ürün pazarlama algısı ölçeği 8 ifadeden oluşmakta-

dır ve Ekinci (2020) tarafından geliştirilmiştir. Çevreye yönelik tutum ölçeği 20 

ifadeden oluşmaktadır ve Yeşil ve Turan (2020) tarafından geliştirilmiştir.  

 

4. ANALİZLER VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında yapılan analizlere ve bulgulara değinilmiştir. 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş-

tir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılım 

 N % 

Cinsiyet Kadın 567 58 

Erkek 411 42 

 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 109 11,1 

Lise 299 30,6 

Önlisans 301 30,8 

Lisans 237 24,2 

Lisansüstü 32 3,3 

 

Kuşak 

X 127 13 

Y 392 40,1 

Z 459 46,9 

 

Medeni durum 

Evli 364 37,2 

Bekar 614 62,8 

Toplam 978 100 

 

Analiz sonuçlarına göre katılımcıların %58’i kadın, %30,8’i ön lisans me-

zunu, %62,8’i bekardır.  1965-1980 yılları arasında doğanlara X, 1980-1999 yıl-

ları arasında doğanlara Y ve 1999 ve sonrası yıllarda doğanlara Z kuşağı denil-

mektedir. Bu sınıflandırmaya göre katılımcıların %46,9’u Z kuşağıdır.  
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Tablo 2: Çevre ile ilgili sorulara verilen cevaplara ilişkin dağılım 

 N % 

Çevrenin korunmasında gönüllü çalışırım. Evet 370 37,8 

Hayır 608 62,2 

Çevreyi kirletenleri uyarırım. Evet 568 58,1 

Hayır 410 41,9 

Çevreyi kirletmemek adına dikkatli dav-

ranırım. 

Evet 594 60,7 

Hayır 384 39,3 

Çevre dostu ürün kavramını duydunuz 

mu? 

Evet 845 86,4 

Hayır 133 13,6 

Çevre dostu ürün alır mısınız? Evet 824 84,3 

Hayır 154 5,7 

Çevre dostu ürün satın alarak çevrenin 

korunmasına katkıda bulunduğunuza ina-

nıyor musunuz? 

Evet 794 81,2 

Hayır 184 18,8 

Çevre dostu ürünlere, diğer ürünlere na-

zaran daha fazla para ödemeye razı olur 

musunuz? 

Evet 588 60,1 

Hayır 390 39,9 

Toplam 978 100 

 

Araştırmaya katılanlara demografik sorulara ek olarak çevre ile ilgili so-
rular sorulmuştur. Katılımcıların %62,2’si çevrenin korunması çalışmalarına 
gönüllü katılmayı istemediğini söylemiştir. Katılımcıların %58,1’i çevreye kirle-
tenleri uyardığını, %60,7’si çevreyi kirletmemek adına dikkatli davrandığını 
ifade etmiştir. Katılımcılara çevre dostu ürün kavramı da sorulmuştur. Araştır-
maya katılanların %86,4’ü çevre dostu kavramını duyduğunu, %84,3’u çevre 
dostu ürün satın aldığını, %81,2’si çevre dostu ürün alarak çevrenin korunma-
sına katkıda bulunduğuna inandığını, %60,1’i çevre dostu ürünlere daha fazla 
ödeme yapmaya razı olduğunu ifade etmiştir.  

Yeşil ürün algısı ve çevreye yönelik tutumun kuşaklara göre farklılık gös-
terip göstermediğini tespit etmek amacıyla Oneway Anova testi yapılmıştır.  

 
Tablo 3: Yeşil ürün algısının kuşaklara göre farklılaşması 

 Kuşak N Ort. S.S. F p 

 

Yeşil ürün algısı 

X 127 3,34 ,62  

1,563 

 

,210 Y 392 3,40 ,66 
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Z 459 3,32 ,63 

Yapılan analiz sonucunda yeşil ürün algısının kuşaklara göre farklılaşma-

dığı (F=1,563; p>0,05) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4: Çevreye yönelik tutumun kuşaklara göre farklılaşması 

 Kuşak N Ort. S.S. F p 

 

Çevreye yöne-

lik tutum 

X 127 4,06 ,70  

10,651 

 

0,000 Y 392 4,16 ,69 

Z 459 3,94 ,70 

 

Çevreye yönelik tutumun kuşaklara göre farklılaştığı (F=10,651; p<0,01) 

tespit edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek amacıyla 

Tukey testi yapılmış, sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Çevreye yönelik tutumun kuşaklara göre farklılaşması tu-

key testi 

* p<0,01 anlamlılık seviyesinde fark anlamlı 

 

Yapılan analiz sonucunda Y ile Z kuşağı arasında çevreye yönelik tutum 

bakımından fark vardır. Y kuşağının çevreye yönelik tutum algısı daha yüksek-

tir.  

 

SONUÇ 

Çevresel sorunların artması ve toplumun çevreye yönelik bilinçlenmesi 

sonucunda pazarlama faaliyetlerinin kuralları ve odak noktası değişmeye baş-

lamıştır. İşletmeler, yeşil tüketicilerin talep ettiği yeşil ürünleri de kapsayan pa-

zarlama stratejilerine yönelmektedir. İşletmeler pazarlama stratejilerinin tüke-

ticilerin çevreyle ilgili yönelimlerine uygun olmasına dikkat etmektedirler. Yeşil 

Kuşak (I) Kuşak (J) Ortalama Farkı (I-J) Standart 

hata 

p 

X Y -,099 ,071 ,346 

Z ,122 ,070 ,190 

Y X ,099 ,071 ,346 

Z ,222* ,048 ,000 

Z X -,122 ,070 ,190 

Y -,222* ,048 ,000 
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pazarlamanın uygulama alanı, toplumun çevresel farkındalığındaki artışa para-

lel şekilde artmamaktadır. Burada başta ekonomik faktörler olmak üzere kültü-

rel ve sosyal faktörler de etkili olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kuşaklar 

arası yeşil ürün algılaması ve çevreye yönelik tutumların nasıl değiştiğine ilişkin 

çıkarımlar yapılmasıdır. Burada yapılmak istenen, genelde toplumsal bir ger-

çeklik olarak kabul edilen, başta Z kuşağı olmak üzere, yeni kuşakların eski ku-

şaklara göre daha fazla çevresel bilince sahip olduğu ve yeşil ürünleri talep ettiği 

konusundaki varsayımların gerçekliğinin test edilmesidir.  

Yapılan analizler sonucunda, çalışmanın daha genç kuşakların yeşil ürün 

algısının daha yüksek olduğu şeklindeki ilk hipotezi doğrulanmamıştır. Buna 

göre yeşil ürün algısı, kuşaklara göre değişmemektedir. Bu sonuç, literatürde 

genelde ifade edilen genç kuşakların daha çevre dostu olduğu ve yeşil pazarlama 

karmasını talep ettiği şeklindeki yaygın inanışın doğru olmadığı anlamına gel-

mektedir. İlk akla gelen açıklama, yeni kuşakların önceliklerinin finansal konu-

lar olması ve hayatlarının ya da başka bir ifadeyle kendi ayakları üzerinde 

durma sürecinin başlarında olmalarıdır. Bu durumun olası sebeplerinin daha 

derinliğine araştırmalarla ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

Çalışmanın ikinci hipotezi olan, çevreye yönelik tutumların kuşaklar arası 

farklılaşacağı şeklindeki hipotez kabul edilmiştir. Ancak bu ayrışmanın yönü, li-

teratürdeki Z kuşağının çevreye karşı daha duyarlı olduğu şeklindeki inancın 

doğru olmadığını göstermektedir. Buna göre, Y kuşağının, çevreye yönelik tu-

tum algısında, Z kuşağından daha duyarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgu, 

daha önce yapılan bazı çalışmalarla uyum içerisindedir (Yürük-Kayapınar vd., 

2019; Ham vd., 2022; Kisieliauskas & Jančaitis, 2022).  

Bu çalışma sonucunda, hem teorik/akademik olarak hem de uygulamaya 

dönük bazı önerilerde bulunmak mümkündür. Aynı kuşağa ait olan tüketicilerin 

benzer algılamaları paylaşacağı varsayımı gözden geçirilmelidir. Tüketiciler 

aynı kuşak içerisinde olsalar bile farklı kültürel özellikler, inanç ve değerleri 

paylaşıyor olabilirler. Tüketici sosyalleşmesi de bireysel ve sosyal normların 

paylaşılmasını sağlayarak kuşakların homojen bir yapı olmasını engelleyebilir.  

Akademik düzeyde, tüketicilerin sosyal zekâsı ve markaları içselleştir-

mesi sonucu ortaya çıkan algılamaları da dikkate almak gerekir. Yeşil tüketime 

yönelen tüketicilerin, bu tutum ve davranışlarının arkasında etik değerler, sos-

yal baskı ve algılanan yeşil ürün kalitesi gibi farklı faktörler bulunabilir. Ayrıca 

konunun sadece nicel değil aynı zamanda nitel düzeyde de ele alınması ve or-

taya çıkan sonuçların derinliğine analiz edilmesi gerekmektedir. Böylece sonuç-

ların anlaşılması ve sebeplerinin ortaya çıkarılması mümkün olacaktır. Ayrıca 



CÜNEYD İKBAL SARIOĞLU 

 

166 

sektörler bazında ve kültürler arası analizlere imkân verecek şekilde araştırma 

kurgusu gözden geçirilebilir.  

Uygulama açısından bakıldığında bu çalışmanın sonuçları hem işletmeler 

hem de tüketiciler açısından birçok önemli mesajlar içermektedir. İşletmelerin, 

tüketicilerin yeşil ürün algısı ve çevreye yönelik tutumlarını dikkate alarak yeşil 

pazarlama stratejilerini, verilere dayalı ve gerçekçi olarak planlaması gerek-

mektedir. Yeşil ürün algılarının pazar payına tam olarak yansımaması sebebiyle 

işletmeler, yeşil pazarlama faaliyetlerine gereken önemi vermemektedirler. Tü-

keticiler de yeşil ürün algılamaları ve çevreye yönelik tutumlarını daha görünür 

hale getirmelidirler. Böylece, işletmelerin yeşil pazarlama stratejilerini daha 

gerçekçi olarak geliştirmeleri mümkün olacaktır. Tüketicilerin ait oldukları ku-

şaklar açısından bakıldığında, daha yaygın olarak inanılan genç kuşakların çev-

reye daha duyarlı olduğu ön kabulü tekrar gözden geçirilmelidir. Burada kuşak 

farkı dışında etkili olan bireysel ve sosyal normların da analize dâhil edilmesi 

gerekmektedir. Aynı kuşakta yer alan tüketicilerin benzer özelliklere sahip ol-

duğu varsayımı genelde doğru gibi görünse de grup içi farklı özelliklere sahip 

yeşil tüketiciler olabilir. İşletmelerin bu bağlamda sosyal sorumluluk projele-

rinde aktif olmaları, yeşil tüketicilerin dikkatini çekebilir ve bu da yeşil ürün sa-

tın alma niyetini ve davranışını etkileyebilir.  

Çalışmanın sınırlılıkları arasında, özellikle katılımcılara ulaşma konu-

sunda zorunlu olarak internetten yararlanılması başta gelmektedir. Burada ka-

tılımcıların algılamalarına ve verdikleri cevaplara güvenmek gerekmektedir. Bu 

bağlamda örneklem sayısını artırarak bu olumsuz durumun önüne geçmeye ça-

lışılmıştır.  
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ANADOLU’DAN VE TÜRK MUTFAĞINDAN İLGİNÇ 

YEMEKLER: HİKÂYELERİ VE GELENEKLERİ 
 

Dr. Öğretim Üyesi Erşan YILDIZ1 

 

1.GİRİŞ 

Tarih öncesi ya da ilk çağlarda avcılıkla başlayan Anadolu’nun yemek 

hikâyesi, kendi geleneklerini korumak ve yeniliklere ayak uydurmak suretiyle 

yoluna devam etmektedir (Mansfield, 2019). Geçmişte Anadolu’da yaşamış me-

deniyetlerin izlerini taşıyan Anadolu mutfağının zenginliği, Anadolu’yu yurt ola-

rak benimseyen Türk milletinin kültürüyle değerine değer katmıştır. Anadolu 

ve Türk kültürünün izleri, gastronomi alanında da kendini fazlasıyla belli et-

mektedir. Ülkemizin ve Anadolu’nun her yerinde, birbirinden lezzetli, isimleri 

birbirinden ilginç, anlamlı hikâyeleri ve beraberinde getirdikleri gelenek ve gö-

renekleriyle adından söz ettiren yerel yemekler bulunmaktadır. Bu yöresel ye-

meklerin Anadolu’nun her köşesinde hala büyük bir coşkuyla yapıldığına ve ye-

meklerin bir parçası olan ritüellerin yerine getirildiğine tanıklık edilmektedir. 

Yemeklere verilen isimler konusunda alanyazında farklı görüşler bulun-

maktadır. Genel olarak, yemeğin malzemelerden, benzetildiği nesnenin ismin-

den, yapılış şeklinden ya da yapıldığı şartlar ve durumlardan dolayı yemeğe o 

ismin verildiği ifade edilmektedir.  Yemeklerin isimlerinin kullanıldığı dilde de-

ğişikliğe uğradığı gerçeği de dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Do-

layısıyla orijinal dilinde ismi konulan bir yemeğin zamanla başka dil ve şivelerde 

değişikliğe uğradığı görülmektedir. Her ne kadar anlam bakımından rahatsız 

edici olsa da, geçmişte isminin "Şıllıkî tatlısı" "Şıllek tatlısı" olan bir yiyeceğin 

günümüzde Şıllık tatlısı olarak değişmiş olması bu duruma örnek olarak göste-

rilebilir (Yılmaz, 2019). 

Bu çalışmada; tarihinde üzerinde yaşadığı medeniyetlerle şekillenen Ana-

dolu’nun ve Türk mutfağının isimleri dikkat çekici olan yemeklerinin hikâyele-

rini ve gelenek ve göreneklerini araştırmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın 

amacı kapsamında, alanyazından ilginç yemeklerle ilgili elde edilen bilgiler, 
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bundan sonraki kısımlarda; çorbalar, ara sıcaklar, ana yemekler tatlılar vb. şe-

kilde sınıflandırarak, açıklanmaktadır. 

 

2.ALANYAZIN 

Bu bölümde; Anadolu’nun ve Türk mutfağının isimleri ilginç, tuhaf ya da 

dikkat çeken yemeklerine yer verilmiştir. Ayrıca yemeklerin isimlerinin nere-

den geldiği, hikâyeleri ve gelenekleri üzerinde de durulmuştur. Daha iyi anlaşı-

labilmesi için yemekler; çorbalar, ara sıcaklar, ana yemekler ve tatlılar şeklinde 

sınıflandırılıp, açıklanmıştır. 

2.1. Çorbalar  

Tarhana Çorbası: Günümüzde hemen hemen her yörede yapılan tarhana 

çorbasının bir hikâyesi vardır. "Rivayete göre bir gün bir kadın evde bulunan 

malzemelerle yemek yapmaya koyulmuş, Yoğurt, domates, biber, soğan gibi her 

mutfakta bulunan ürünleri bir kâse içinde karıştıran kadın, diğer taraftan da tar-

tıştığı eşini düşünüyormuş… Daha önceden kocasına kızgın olan kadın malze-

meleri karıştırırken bir anda mutfak camının önünde kocasını görünce, elindeki 

karışımı sinirini yatıştırmak adına mutfak camından fırlatmış… Aradan birkaç 

gün geçtikten sonra kadın ekmek doğramak için mutfak camının önünde bulu-

nan ekmek tahtasını alınca üzerinde kurumuş karışımı görmüş (meğerse koca-

sına fırlattığı karışım ekmek tahtasının üzerine düşmüş). Bu kuru kalıntıları is-

raf etmiş olmanın pişmanlığıyla toplamış ve su ile karıştırarak çorba yapmış. 

Akşam yemeğinde çorbayı yiyen kocası ise bu çorbayı çok beğenmiş ve tarhana 

çorbasının hikâyesi bu şekilde başlamış…" (Mansfield, 2019). 

Sakala Çarpan Çorbası: Afyon yöresine özgü olan ve yeşil mercimek ve 

erişteden yapılan bu çorba, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle anıl-

maktadır. İsmi bir hayli ilginç olan bu çorbanın hikâyesine gelince, bir dede bu 

çorbayı kaşık kullanmadan doğrudan kâseden içer ve içerken de çorba malze-

meleri dedenin sakalına takılır. Bunu görenlerin çorbaya “Sakala Çarpan” adını 

verdikleri rivayet edilmektedir (URL, 2). 

Analı Kızlı Çorbası: Adana yöresine ait bir başlangıç yemeği ya da çorba 

olan Analıkızlı çorbasının ana malzemeleri; ince bulgur, nohut, irmik, kıyma ve 

kuşbaşı et olarak bilinmektedir. İsim olarak Türk mutfağının en ilginç isimlerin-

den birine sahip olan bu çorbanın isminin; içi kıymalı harç ile dolu olan büyük 

köftelerin anneyi ve daha küçük boyutlu köfteler ile nohutların ise kızlarını tas-

vir ettiği ve bu şekilde bir eşleştirme yapılarak çorbaya isim verildiği belirtil-

mektedir (Santiago, 2020; URL, 1; URL, 2) 



ANADOLU’DAN VE TÜRK MUTFAĞINDAN İLGİNÇ YEMEKLER: HİKÂYELERİ VE GELENEKLERİ 

 

173 

Arabaşı Çorbası: Özellikle İç Anadolu bölgesinde oldukça popüler olan 

Arabaşı çorbası, tavuk etiyle hazırlanan ve çorbanın yanında çorbayla birlikte 

tüketmek üzere hazırlanan hamurdan oluşmaktadır. Daha çok kışın ve kar yağ-

dıktan sonra tüketilen bu çorba; akşam yemeğinde değil, akşam yemeğinden 

birkaç saat sonra ara öğün olarak tüketilmektedir. Ara öğün olarak tüketilme-

sinden dolayı; başlangıçta bu yemeğe “Ara Aşı” denildiği, fakat zamanla “Ara-

başı” ismiyle anılmaya başladığı ifade edilmektedir (URL, 2). 

Dul Avrat Çorbası: Dulavrat çorbası, genelde nohut, mercimek, salça, un, 

su ve yağ konularak hazırlanan bir yemektir. Rivayete göre, yıllar önce eşini kay-

beden bir kadın, maddi olarak çok zor bir duruma düşmüştür. Çocuklarını do-

yurmak için yemeklik bir şey bulamayan kadın, bir gün elinde ne varsa toplamış 

ve hepsini suda kaynatmıştır. Daha sonra ortaya çıkan bu yemeğe, çorbayı ya-

pan kadının dul olmasından dolayı dulavrat çorbası ismi verilmiştir (Santiago, 

2020; URL, 14). 

Kulak Çorbası: İsmini yemeğin şeklinden alan tariflerden birisi olan An-

talya yöresine ait olan kulak çorbası; soğan, patates, sarımsak gibi sebzeleri içe-

ren ve et ya da tavuk suyu ile pişirilen bir yemektir. Çorbanın görüntüsünün ku-

lağı çağrıştırması pek hoş olmasa da, içerisinde kulak gibi bükülmüş şekilde gö-

rünen yüzük makarna ya da mantının olmasından dolayı “Kulak çorbası” olarak 

ifade edildiği belirtilmektedir (URL, 2). 

Kesme İbik Çorbası: İbik; horoz, hindi, çavuşkuşu ve benzeri hayvanların 

tepesindeki kırmızı renkli, etli ve tırtıllı deri uzantısı anlamına gelmektedir. 

Kesme ibik çorbası; horoz, hindi, çavuşkuşu ve benzeri hayvanların tepesinden 

(ibik) değil, erişte, yeşil mercimek, yoğurt ve nane sosuyla yapılan bir çorbadır. 

İsminin oldukça ilginç olduğu bu çorbanın içerisindeki malzemelerin ibiğe ben-

zetildiği ve isminin bu yüzden verildiği anlaşılmaktadır (URL, 1). 

Tırşik Çorbası: Kahramanmaraş'a özgü olan, bölgede yetişen Tırşik otu 

olarak bilinen yılan pancarı ya da yaban pancarı isimli ottan yapılan bir çorbadır 

(URL, 2). 

2.2. Ara Sıcaklar 

Bu kısımda; soğuk ve sıcak mezeler, zeytinyağlılar, pilavlar, salatalar, tost 

vb. yiyeceklere birlikte yer verilmiştir. 

İmambayıldı: Bu yemekle ilgili birçok rivayet ve hikâye bulunmaktadır. 

Bunlardan en fazla bilineni; eski bir tarihte imam, karısının ilk defa yaptığı bu 

yemeği yediğinde, lezzetinden ya da yemeğe katılan malzemelerin maliyetinden 

dolayı bayılmıştır. Bir başka rivayete göre ise; eski bir tarihte imamın biri, ba-
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bası zengin bir zeytinyağı tüccarı olan bir kız ile evlenmiştir.  Çeyizinde bol mik-

tarda zeytinyağı bulunan imamın eşi, ilk akşam patlıcan, domates, soğan ve zey-

tinyağından yaptığı yemeği imam eşi çok beğenir ve her akşam yapmasını ister. 

On üçüncü günde sofrada bu yemeği göremeyen imam, zeytinyağının kalmadı-

ğını öğrendiğinde üzüntüsünden bayılır (Santiago, 2020; Gülmez, 2016). 

Bir başka rivayete göre; savaş zamanında halk kıtlık çekmektedir.  Köy-

deki imamının kileri tıka basa dolu olmasına rağmen, imam bu yiyeceklerin 

komşularla paylaşması için karısına izin vermemektedir. Bu duruma isyan eden 

imamın eşi, komşuları eve toplamış, kilerdeki yiyeceklerle yemek hazırlayıp, mi-

safirlere yedirmiş, kalan yemekleri de komşulara pay etmiştir. Akşam imam eve 

gelip, karısının patlıcandan hazırladığı akşam yemeğini yedikten sonra, kilerin 

boş olduğunu görünce baygınlık geçirmiştir. Dolayısıyla, imamın karısının ha-

zırladığı patlıcan yemeğinin ismi imamın bayılmasından dolayı imambayıldı 

olarak kalmıştır (Karataş, 2021). 

Köpoğlu: Trakya yöresine ait ve bir çeşit meze ya da ara sıcak olan ve do-

mates, patlıcan, biber, sarımsak ve yoğurt ile yapılan bir yemektir. Hikâyeye 

göre; Köpoğlu isminde bir adam, cebindeki paranın hepsiyle rakı alıp, evine ge-

lir. Bahçesinden topladığı sebzeleri mangalda közler, üzerine bol sarımsaklı yo-

ğurdu ekler. Sonra aldığı rakının yanına bu yaptığı mancasını (Latincede yemek) 

meze eder. Yemeğin ismi, bu yemeği yapan kişinin isminden gelmektedir (URL, 

18; Santiago, 2020). Bir başka kaynağa göre; Köpoğlu Akdeniz Bölgesi’ne özgü 

bir mezedir (URL, 2). 

Babagannuş: Aslen bir Lübnan yemeği olduğu ifade edilen Hatay yöresi-

nin sevilen mezelerinden biri olan Babagannuş (Ebugannuş olarak ta ifade edil-

mekte), isminin Arapçadan geldiği ve bu dilde iki kelimeden oluştuğu ifade edil-

mektedir. Baba kelimesi, Türkçe ile aynı anlamda, Ghanoush kelimesi ise şımar-

tılmak, zevkten dört köşe olmak, keyiflenmek anlamlarına geldiği belirtilmekte-

dir.  Bu anlamda düşünüldüğünde; közlenmiş patlıcan, biber, domates ve may-

danoz ile yapılan bu meze öyle lezzetli ki, evin en büyüğü ve saygıdeğer kişisi 

Babaya yapıldığında “Baba bu yemeğe bayılmaktadır” şeklinde düşünülebilir 

(URL, 2; Santiago, 2020). 

Cicipapa: Trakya bölgesine özgü olan, genelde geleneksel olarak bayat 

köy ekmeğinden yapılan, üstüne reçel veya bal konularak servis edilen, yumur-

talı kızarmış bir ekmek olan Cicipapa; çocuklara yumurtayı sevdirmek amacıyla 

tarifi bulunmuş bir yiyecek olduğu ifade edilmektedir. Genellikle kahvaltı sofra-

larında hazırlanan Cicipapa’nın isminin “Cici Papara” yani Papara yemeği ile bir-

leşmesiyle bugünkü halini aldığı rivayet edilmektedir (URL, 2). 
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Perde Pilavı: Siirt’in en meşhur düğün yemeklerinden biridir. Bu yemeğe 

Perde Pilavı denmesinin asıl sebebinin yemeğe yüklenen anlamlarda gizli ol-

duğu söylenebilir. Bu yemeği oluşturan her malzemeye evlilikle ilgili bir anlam 

yüklendiği yemeğin hikâyesinden anlaşılmaktadır. Düğünden sonra eve gelen 

yeni geline kayınvalidesi el yapımı yufka ile üzeri kaplanmış pilavı verir. Kayın-

valide verdiği bu pilavla; "Kızım bu ev artık senin de evin. Bu evin sorunlarını, 

sırlarını kendi sırrın, kendi sorununmuş gibi saklamalı ve kendi annen, baban 

dahi olsa kimseye belli etmemelisin." mesajını vermektedir. Dolayısıyla, yeni ge-

line evin sırlarına bir perde çekmesinin önemini vurgulayan mesaj bu şekilde 

verilmektedir. Pilavdaki pirinç tanelerinin bolluk ve bereketin simgesi, iç mal-

zemesindeki bademlerin erkek torun, dolmalık fıstıkların ise kız torun hasretini 

işaret etmesi ve kuş üzümlerinin sağlığı, acı ve tatlı baharatların ise hayatın acı 

ve tatlı günlerini simgelemesi de Perde pilavına anlam zenginliği katmaktadır 

(Karataş, 2021; URL, 1; Canpolat, 2022). 

Kısır: Hangi yöreye ait olduğu kesin olarak bilinmeyen kısır, genellikle 

çayla tüketilen bir tür salata veya meze olarak ifade edilen ismiyle de oldukça 

düşündüren bir yiyecektir. Bu yiyeceğin hikâyesine gelince; Anadolu’nun çok 

eski dönemlerinde köyde yaşayan ve hiç çocuğu olmayan bir kadının bulduğu 

bir tarif olduğu için “Kısır” ismini aldığı rivayet edilmektedir (URL, 2). 

Batırık: Ermenek yöresine ait olan, ancak Toroslar’da da (Konya, Kara-

man, Mut, Gülnar ve Mersin) bilinen ve yapılan çok sulu bir salata çeşididir. 

Özellikle öğleden sonra misafirliğe gidilen evde ev sahibinin mutlaka ikram et-

tiği sulu ve kuru hazırlanabilen bir yiyecektir. Yanında haşlanmış asma yaprağı, 

marul ya da lahana ile birlikte ikram edilen bu yiyeceğe isminin, salataya ekmeği 

"batır batır ye" çağrışımı yapmasından dolayı bu ismin verildiği düşünülmekte-

dir (URL, 2; URL, 22; URL, 23). 

Kuskus: Bulgur pilavına ve özellikle makarnaya çok benzeyen kuskus, ül-

kemizde genellikle ana yemekle birlikte bir makarna gibi tüketilen bir yiyecek-

tir. Kökeni Arapça olan ve Türkçe “Kırpık hamurdan yapılan yemek” anlamına 

gelen, Türk mutfağının ve Orta Doğu mutfaklarının en sevilen yemeklerindendir 

(URL, 2). 

Kuymak: Bir hikâyesi olmayan ismiyle oldukça ilginç olan yiyeceklerden 

birisi, Karadeniz'de yüzyıllardır mısır unu, tereyağı ve yöresel peynirle yapılan 

Kuymak’tır. Kuymak, Anadolu'nun başka yörelerinde peynir kullanılmadan ha-

zırlanan arpa ve buğday lapalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Kökeni 

Türkçe olan Kuymak, Karadeniz’in farklı yerlerinde “Muhlama” ya da “Mıhlama” 

isimler ile de anılmaktadır (URL, 21). 

https://gastromanya.com/author/zehra-nur-canpolat/
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Yumurta Öccesi: Güneydoğu mutfağına ait olan ancak birçok yörede ya-

pılan, genelde yumurta, un, soğan ve sarımsak gibi malzemelerle yapılan bir tür 

mücver yemeğidir. Yumurta Öccesi ya da ökçesi olarak ifade edilmektedir (URL, 

2). 

İmansız Peynir: Kuymak yapımında da kullanılan, sütün yağlı kısmı, kay-

mağı ya da kreması alındıktan sonra kalan yağsız sütten yapılan yöresel bir pey-

nir çeşididir. Eski dönemlerde yağlı yiyecekler; varlık, lezzet, keyif ile ilişkilen-

dirilmekte, tatsız tuzsuz (yani yağsız) olan yiyeceklere de imansız yakıştırması 

yapıldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu yüzden, yağsız sütten yapılan tulum 

peynirine de “İmansız peynir” denildiği belirtilmektedir (URL, 11). 

Pastırma: Tarihi Orta Asya Hun ve Oğuz Türk’lerine kadar uzanan Pas-

tırma, etin parçalanıp kurutulduktan sonra çemenlenmesi, tekrar kurutulması 

ile elde edilen bir yiyecektir. O dönemlerde Hun ve Oğuz Türk’lerinin uzun sü-

ren savaş yolculuklarına çıktıklarında yanlarına tuzlanmış et aldıkları ve bu eti 

yol boyunca yedikleri ifade edilmektedir. Atların eyerinde deri dağarcıklar (kı-

lıflar) içinde saklanan bu etler; yol boyunca eyer ve diğer düzenekler tarafından 

sıkıştırılıp ezilmiş ve etlerin şekli değişmiştir. Şekli değişen ve göçebe kültürün 

mirası olan bu yiyecek, o dönemde “Bastırma” olarak anılmaya başlanmıştır. Za-

manla “Pastırma” haline dönüşen bu yiyeceğin Selçuklular zamanında Anadolu 

topraklarına getirildiği belirtilmektedir (URL, 4;  Isik Genc, 2019). 

Yengen: Sosis, sucuk, kaşar, turşu, ketçap ve mayonez kullanılarak ve mal-

zemeleri bol konularak hazırlan sandviç türü bir yiyecektir. Hikâyeye göre; de-

vamlı gittiği büfeye yeni tanıştığı kız arkadaşını götüren bir kişi, kız arkadaşının 

siparişini verirken yengen diyerek sandviçin malzemelerinin bol konulması için 

kaş göz işareti yapmıştır. Siparişi alan kişi, sandviçleri getirdiğinde buyurun 

"yengen" diyerek servis etmiştir. Böylece bu sandviçin ismi bu yaşanan olaydan 

sonra yengen olarak anılmaya başlanmıştır (Santiago, 2020; URL, 2; URL, 14). 

Gavurdağı Salatası: Domates, ceviz, nar ekşisi, soğan, yeşillik ve baharat-

larla yapılan Gavurdağı salatasının en önemli özelliği, içine konan tüm malze-

melerin ince ince doğranmasıdır. Bu yiyeceğin ismini, Adana ile Gaziantep ara-

sında Toros Dağlarının Güneydoğu tarafında bulunan, şimdiki adı Nur Dağı olan 

Gavur Dağı’ndan aldığı ifade edilmektedir.  Ortaçağda Diyar-ı İslâm ve Diyar-ı 

Rum (Gavur) sınırını oluşturmasından dolayı bu dağların Gavur Dağı olarak 

anıldığı belirtilmektedir. Geçmişte; Gevur Dağı, Gavur Dağı, Amanos Dağları gibi 

birçok kez ismi değişen bu dağların günümüzdeki ismi, Nur Dağı olarak değişti-

rilmiştir. Gavur Dağı çevresinde yaşayan insanların bu salatayı çok sık yaptığı 

ve çok sevdiği belirtilmektedir (Santiago, 2020; URL, 19). 

https://gastromanya.com/author/nur-isik-genc/
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2.3. Ana Yemekler 

Hünkâr Beğendi: Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde, Fransız 

İmparatoriçesi ve III. Napolyon'un eşi Eugenie, İstanbul’a gelerek Osmanlı’ya bir 

ziyarette bulunur ve Dolmabahçe Sarayında onuruna bir yemek verilir. Sarayın 

aşçısı bugüne özel beşamel sosa, közlenmiş patlıcan ekler ve sosun üzerine et 

koyarak servis eder. İlk defa yapılan bu yemeği hem Sultan Abdülaziz hem de 

İmparatoriçe çok beğenir. Bunun üzerine Osmanlı’da İmparatoriçe ile aynı an-

lama gelen hünkâr kelimesi olduğu için yemeğe Hünkâr Beğendi ismi verilir 

(Mansfield, 2019; Santiago, 2020). 

Kadınbudu Köfte: İsminin kadın baldırına (tahminen görünüşü ve yumu-

şaklığı ile) benzetilmesinden aldığı rivayet edilen ve Türk mutfağının en lezzetli 

yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte, evde artan pilavların değerlendiril-

mesi fikri ile ortaya çıkan bir yemek olduğu rivayet edilmektedir. Diğer köfte 

tariflerine göre daha yumuşak dokuya sahip olmasıyla da öne çıkan bu yemek, 

genelde patates püresiyle servis edilmektedir (URL, 2; Santiago, 2020). 

Alinazik: Gaziantep mutfağına özgü sevilen lezzetlerden biri olan Alina-

zik; kıyma, patlıcan ezmesi ve yoğurtla yapılan bir yemektir. Alinazik kelimesi, 

Arapça “Güzel” anlamına gelen “Ala” kelimesi ile “Yemek” anlamına gelen “Na-

zik” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Yıllarca “Ala Nazik” olarak ifade 

edilen yemeğin ismi Osmanlı Devleti padişahı Yavuz Sultan Selim’in Antep’i zi-

yaret etmesiyle değişmiştir. Rivayete göre; 16. yüzyılda Antep’e gelen Yavuz Sul-

tan Selim, kendisine ikram edilen yemeklerden en çok bu yemeği beğenmiştir. 

Padişah bu yemeği yedikten sonra yapan ustayı övmek için “Hangi eli nazik 

yaptı bunu?” diye sorması; bu lezzetin bu olaydan sonra, “Alinazik” olarak anıl-

masına yol açmıştır (URL, 3; Santiago, 2020). 

Kavun Dolması: Türk mutfağında biber, kabak vb. sebzelerin dolmasının 

yapılması en bilinen yemek türlerindendir. Ancak bir meyvenin (kavunun) dol-

masının yapılması oldukça ilginç olarak değerlendirilebilir. Kavun Dolması, 15. 

ve 16. Yüzyılda Osmanlı Saray Mutfağında önemli bir yere sahiptir. Kavun Dol-

ması, 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şah Cihangir ve Beya-

zıt'ın sünnet düğününde ki Çanak Yağması (O dönemde sünnet düğünleri vb. 

şenliklerde yağma yaptıranın gönüllü olması esasına dayanan, yemek dolu kap-

ların halk veya yeniçeriler tarafından kapılmasıdır.) isimli oyunda sunulan gör-

kemli bir yemektir (URL, 12). 

Keledoş: Van yöresinde ait olan; çökelek, pancar otu (Keledoş), nohut, ye-

şil mercimek, yöresel otlar, kavurma et vb. çeşitli malzemeler kullanılarak yapı-

lan oldukça zahmetli bir yemektir. Keledoş’un ismi, Van dağlarının en yüksek 
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kısımlarında yetişen ak pancar otu, diğer adıyla Keledoş otundan gelmektedir 

(URL, 2). "Van Keledoşu’nun ayırt edici özelliği ise yapımında kullanılan bakli-

yatların birbirinden ayrı tencerelerde haşlanması, haşlanan bakliyatların 

Van’da yetişen ve Latince adı “Alba Öaxala” olan “Keledoş otu” ve “Çökelekle” 

harmanlanması ve üzerine kızdırılmış yağa atılan pul biberin eklenerek servis 

edilmesidir." (URL, 26). 

Şiveydiz: İsmiyle oldukça dikkat çeken ve Gaziantep yöresine ait olan Şi-

veydiz, taze sarımsak ve kuzu etinden yapılan bir yemektir. Şiveydiz isminin ne-

reden geldiğiyle ilgili birtakım rivayetler mevcuttur. Araştırmacı yazar Cemil 

Cahit Güzelbey Şiveydiz isminin, Gaziantep’teki Şiveydin Köyü ya da Oğuz Des-

tanı’nda ismi geçen “Şivey” kabilesinden geldiğini ifade etmektedir. Bir başka 

görüşe göre; yemeğin isminin "Arapça doğrudan ateşe maruz kalan et yemeği" 

anlamına gelen “Şavi bil ist” ifadesinin zamanla “Şiveydiz” kelimesine dönüş-

tüğü yönündedir (URL, 2). 

2.4. Tatlılar  

İncir Uyutması: Kuru incir, süt ve şeker ile yapılan ve Yozgat yöresine ait 

olan bir tatlıdır. “İncirin uyutulması nasıl mümkün olabilir” sorusunun cevabı; 

bu tatlıyı yaparken sütün incirle mayalanması için üzerine bir çarşaf veya bat-

taniye örtülmesi esasına dayanmaktadır. Oldukça ismi ilginç olan bu tatlının ya-

pılabilmesi için üzerinin örtülerek mayalanması (uyutulması) gerekmektedir 

(URL, 2). 

Met Helvası: Eskişehir’e özgü olan Met helvası; un, seker, yağ, vanilya (çe-

şidine göre kakao vb.) ve su kullanılarak yapılan bir yiyecektir. Bu yiyeceğin is-

mini, 1920'li yıllarda Eskişehir'in Sivrihisar yöresinde “Met” adı verilen bir çu-

buk ve aşık kemiğiyle oynanan ''Met Değnek'' adında geleneksel bir sokak oyu-

nundan aldığı belirtilmektedir. Uzun kış gecelerinde oynanan bu oyunun so-

nunda; yenilen tarafa helva çekme (oldukça zahmetli bir iş) cezası verilmekte-

dir. Ayrıca çekilen helvanın şeklinin Met çubuğuna benzemesinden dolayı da 

helvanın isminin Met helvası olduğu ifade edilmektedir (URL, 5). 

Kedi Batmaz: İsmiyle oldukça dikkat çeken Kedi Batmaz, Bolu yöresine 

ait olan hem tatlı hem de yemek şeklinde hazırlanan bir yiyecektir. Her iki ver-

siyonda da mısır unu ve buğday unu kullanılan Kedi Batmaz’ın, tatlı olarak ha-

zırlananda ceviz ve pekmez, yemek olanında ise tavuk ciğeri kullanılmaktadır. 

Kedi Batmaz ismi ise enteresan bir hikâyeye dayanmaktadır. Rivayete göre; ge-

lininin açığını bulmaya çalışan bir kayınvalide, gelinin yaptığı yemeğe zarar ver-

mek için evdeki kediyi yemeğin üzerine koymaya çalışıyor; fakat kedi yemeğe 

batmamak için ayaklarını topluyor. Bu durumu gören ev halkı gelinin yaptığı 
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yemeğe Kedi Batmaz ismini veriyor. Daha sonra yöresel bir lezzet haline dönü-

şen bu tarifin adı da “Kedi Batmaz” olarak kalıyor (URL, 2). 

Antep Katmeri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Dede Korkut hikâyele-

rinde bahsedilen, yaklaşık 500 yıllık tarihi ile Gaziantep yöresinin bir lezzeti 

olan Antep katmeri; yağlı yufkanın içerisine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ 

konulup fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Bu tatlı, lezzetinin yanında 

geleneğiyle de adından söz ettirmektedir. Bu tatlıyı, düğünü olan gelin ve damat 

birlikte geçirdikleri ilk geceden sonra evliliklerinin bir ömür boyu tatlı sürmesi 

için kahvaltıda yemektedir. Ayrıca, damadın sağdıçları ailelere, “bir ömür boyu 

ağzımız tatlı olsun” mesajı vermek için hem kız evine hem erkek evine birer 

tepsi katmer tatlısı götürmektedir (URL, 6). 

Aşure: Hicri takvime göre genelde Muharrem ayının onuncu günü yapılan 

Aşure; eldeki mevcut malzemelerle yapılan, paylaşımın simgesi olan ve içine ko-

nulan malzemelerin çokluğu ile dikkat çeken bir tatlıdır. Aşurenin tarihine ve 

hikâyesine bakıldığında rivayete göre, Hz. Nuh peygamberin meydana gelen bü-

yük tufandan kurtulmak için bindiği geminin, tufandan sonra sular çekilince bu-

günkü Cudi Dağı'na oturduğu, kurtulanların ise gemide kalan malzemelerle ''Se-

lamet çorbası'' pişirmesine dayandığı ifade edilmektedir. Muharrem ayına denk 

gelen; Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması 

ve Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi olayları-

nın da aşureyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bereket inancıyla büyük bir iliş-

kisi olan aşureyi, sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar ve Museviler de farklı 

ritüellerde ve farklı şekillerde yapmaktadır. Geleneklere göre pişirilen aşurenin 

duası yapılmakta, şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yediril-

mekte, sonra komşular ve akrabalardan başlamak suretiyle birçok kişiye dağı-

tılmaktadır. Aşure kabı yıkanmadan sahibine iade edilmekte ve artan aşure ise 

daha çok meyve vereceğine inanılmasından dolayı ağaçların dibine dökülmek-

tedir (Karataş, 2021; URL, 7; Karataş, 2020). 

Helva: Türkiye'de ve Orta Doğu’nun birçok ülkesinde yaygın olarak yapı-

lan bir tatlıdır. Un, irmik, peynir helvası gibi birçok çeşidi olan helva, kendine 

özgü malzeme, hazırlanış tekniği ve sunumuyla Türk mutfağında ayrı bir yeri 

vardır. Helva, Türk kültüründe o kadar önemli bir yere sahipti ki, “Türk gelenek 

ve göreneklerine göre doğumlarda, ölümlerde, askere giderken, hac dönüşünde, 

okula başlayan çocuklar için, yeni bir eve sahip olunca, okul bitince, yağmur du-

alarında, kuzunun sütten kesilme günü olan yoğurt bayramında, ilk çiğdemin 

görüldüğü gün olan çiğdem düğününde Osmanlı evlerinde kesinlikle çeşitli hel-

valardan biri yapılır ve eşe dosta dağıtılırdı.”. Türk kültüründe helvanın, esasen 

https://gastromanya.com/author/kubrakaratas/
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inanç boyutundan dolayı çok önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmektedir. 

İnanç boyutunun da, Eski Türk dini olan Tengricilik’ten geldiği belirtilmektedir. 

Ata ruhlarına çok önem veren Tengricilik; hayatın ölümle bitmediği, devamlılık 

arz ettiği ve her iki dünyanın iç içe olduğunu kabul eden bir din olduğu ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda; ruhların yardımının alınabilmesi veya onlardan ge-

lebilecek zararlardan korunabilmek için bazı uygulamalar yapıldığı belirtilmek-

tedir. Bu uygulamalardan bir tanesi, koku çıkarmak için yaptıkları helvanın pi-

şirilmesidir. Dolayısıyla, Türk kültüründe helvanın uzun süredir var olmasının 

Tengricilik inancındaki ruhlar için kokunun çıkartılmasına dayandığı ifade edi-

lebilir (URL, 10). 

Höşmerim: Rivayete göre, bir gün savaş çıkar ve bir gelin eşini cepheye 

gönderir. Gün gelir savaş biter ve savaşın üzerinden uzun bir zaman geçer ancak 

eşi geri dönmez. Gelin, eşinin şehit olduğunu düşünür fakat eşi savaşta yaralan-

mış ve bu yüzden köyüne geri dönememiştir. Artık ümidi iyice kesilen kadın, 

elindeki tek şey olan ineğin sütüyle peynir mayalar. Kısa bir süre sonra kapı ça-

lınır ve kapıyı açtığında karşısında yıllardır görmediği eşini görür. Çok sevinir 

ve telaşla ona bir sofra hazırlamaya başlar. Ne yapsam ne yapsam diye düşünür-

ken, taze peynirin içine yumurta, şeker ve irmik katar ve ateşte pişirmeye baş-

lar. Daha sonra yaptığı yiyeceği sofraya koyar, eşinin biraz yemesini bekler ve 

sonra merakla "Hoş mu erim? Hoş mu erim?" diye sorar. Eşi yemeği çok beğenir 

ve bu yiyecek (tatlı) zamanla "Höşmerim" adını alır (URL, 1; Santiago, 2020). 

Vezirparmağı: Türk mutfağının sevilen şerbetli tatlılarından biri olan Ve-

zirparmağı, filmlere konu alabilecek bir hikâye ile eşleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Bu hikâyeye göre; ava çıkmayı çok seven padişah ava çıktığında her seferinde 

vezirini de yanında götürürmüş. Zamanın birinde veziri ile yine ava çıkan padi-

şahın başparmağını vezir av sırasında kazara kılıcıyla kesmiş. Bu durum karşı-

sında ne yapacağını bilemeyen padişahın veziri "Vardır bir hayır padişahım" de-

miş. Bu duruma çok sinirlenen padişah veziri zindana attırmış. Daha sonra 

başka bir gün başkalarıyla tekrar ava çıkan padişah, ormanda insan yiyen bir 

kabileyle karşılaşmış. Karşılaştığı kabile tesadüfen vücudunda kesik ya da eksik 

olan insanları yemiyormuş. Padişah vezirin kestiği parmak sayesinde kurtul-

muş. Saraya dönen padişah veziri zindandan çıkartmış ve ona teşekkür etmiş. 

Vezir bu durum karşısında "Sizin parmağınızın kesilmesi kadar benim de zin-

dana attırılmamda hayır vardı" demiş. Padişah yine çok şaşırarak bunda nasıl 

bir hayır olabilir ki demiş. Vezirde "Siz beni zindana attırmasaydınız bende si-

zinle ava gelecektim, kabile beni yiyecekti ve bende şimdi ölmüş olacaktım" de-
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miş. O gün padişahın kurtulmasını kutlamak için sarayda verilen ziyafette, pa-

dişahla vezir aynı masada yemek yemiş. Saray aşçılarının o güne özel olarak 

yaptıkları parmağa benzeyen şerbetli, irmikli tatlı ise o günden sonra "Vezirpar-

mağı" adı ile anılmaya başlanmıştır. (Arslan, 2018; Santiago, 2020). 

Kesin bir bilgi olmayan bir başka rivayete göre; Vezirparmağı tatlısı, Fatih 

Sultan Mehmet'in Vezir-i Azamı Çandarlı'lı Halil Paşa'nın ölümünden sonra ya-

pıldığı ifade edilmektedir. O dönemde Bizanslıların Osmanlı Devleti aleyhine çe-

virdiği entrikalarda Halil Paşa'nın da parmağı olduğu düşüncesi hakimdir. Halil 

Paşa'nın yeşil yüzüklü parmağının da bu tatlıya benzetilmesiyle bu tatlı Vezir-

parmağı ismini almıştır (URL, 13). 

Sütlü Nuriye: Sütle yapılan bir çeşit baklava olan oldukça hafif ve lezzetli 

olan bu tatlının itilaflı bir tatlı olduğunu da söylemek gerekmektedir. Çünkü bu 

tatlının yapılışı ile ilgili birden çok hikâye ve birden fazla kişi ve işletme tarafın-

dan sahiplenilme durumu bulunmaktadır.  

Kocaeli Valiliğinin resmî sitesine göre; Sütlü Nuriye’nin hikâyesi, M.Ö. VIII. 

Yüzyılın başına kadar uzanmaktadır ve doğudaki baharat yollarıyla ilişkilidir. O 

dönemlerde doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nin Kuzeydoğu kıyısında kurulan 

liman kenti Astakos yer almaktadır. Yörede Manav halkı arasında yaşayan Nu-

riye isimli bir kadın kâğıt/yaprak şeklindeki hamuru sararak yeni bir şekil verir 

ve süt ekleyerek yeni bir lezzet almasını sağlar ve yörede bu tatlı “Sütlü Nuriye” 

adı ile anılmaya başlanır (URL, 15). 

Başka bir iddiaya ve hikâyeye göre; bir baklava firmasının sahibi Sütlü 

Nuriye tatlısını kendisinin bulduğunu iddia etmektedir. İddia sahibi, 1980 İhti-

lalinin yapıldığı yıllarda, bir paşanın baklava fiyatlarından yüksek olduğunu 

söylemesi sonucunda baklava fiyatlarına üst sınır konulmuştur. Bu konulan fi-

yat maliyetinin altındadır. İlgili firma sahibi maliyeti düşürmek için baklavanın 

üretimini sütle yaptığını ve diğer iç malzemelerinde de değişikliğe giderek Sütlü 

Nuriye tatlısını bulduğunu ifade etmektedir. Bu hikâyenin doğruluğu nedir bi-

linmez ama sırf bu yüzden bu tatlının İhtilal tatlısı olarak ta anıldığını söylemek 

gerekir (URL, 16). 

Bir diğer hikâyeye göre; bu tatlının 1900’lü yılların başında ilk defa Diyar-

bakır'da yapıldığı ifade edilmektedir.  Badem ve baklava yufkasıyla hazırlanan, 

üzerine sütlü şerbet dökülen ve halk arasında "Diyarbakır baklavası" olarak bi-

linen bir tatlı olduğu belirtilmektedir (URL, 17). 

Güllaç: Genellikle; mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile yapılan ve ge-

leneksel Türk tatlısı olan Güllaç, Ramazan ayının en sevilen tatlılarındandır. Gül-
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lacın hikâyesine gelince; Osmanlı döneminde mısır nişastasının bozulmasını ön-

lemek için yufka yapılmış, yufkalar kurutulmuş ve ihtiyaç olduğunda kuru yuf-

kalar parçalanıp, kullanılmıştır. Dolayısıyla hem mısır nişastasının bozulması 

engellenmiş hem de güllacın temelleri atılmıştır. Bu yufkaların güllaca dönüş-

mesi ise; 1480’li yıllarda Kastamonu’yu ziyarete gelen saray erkânına Kastamo-

nulu yufka ustası Ali Usta'nın hazırladığı bir tatlı vesile olmuştur. Ali Usta elin-

deki yufkaları şekerli sütle ıslatıp misafirlere ikram etmiştir. Gelen misafirler 

tarafından çok beğenilen bu tatlı sayesinde, Ali Usta bir ferman ile saraya çağ-

rılmış ve Tatlıcıbaşı yapılmıştır. O dönemlerde yumurtalı güllaç, tava güllacı gibi 

şekillerde de yapılan güllacın, saraya ilk kez 1489 yılında alındığı belirtilmekte-

dir. Daha sonraları içine gül suyu eklenen tatlı “Güllü Aş” olarak anılmaya baş-

lanmış ve zamanla “Sütlü Aş”ın “Sütlaç”a dönüşmesinde olduğu gibi bu tatlının 

ismi de “Güllaç” olarak dilimize yerleşmiştir (Karataş, 2021; Çelebi, 2017; URL, 

20). 

Bici Bici: İsmi oldukça ilginç olan Bici Bici, kökeni Osmanlı dönemine da-

yansa da ismini Cumhuriyet döneminde alan bir tatlıdır. Bu ismi almadan önce 

Karsambaç adı ile anıldığı ifade edilmektedir (URL, 2). Bici Bici Muhallebisi, 

Adana iline ait genellikle yaz dönemlerinde yenilen bir tür tatlıdır. Genelde; kar 

buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşan şekliyle bilinmektedir. 

"Karsambaç, sadece buz ve çok daha değişik şerbetlerle hazırlanan başka bir 

tatlıdır. Bici Bici'ye benzer fakat içinde nişasta ile hazırlanan bici bulunmaz." 

(URL, 24). Adana Bici Bici; "Nişasta, genellikle gül suyu katkılı ve koyu vişne ren-

ginde görünüm elde etmek için doğal gıda boyası ile renklendirilmiş su, pudra 

şekeri ve ince rendelenmiş buzdan üretilir. Adana Bici Bici, nişastanın parmak-

lar arasında sıkıştırılması sırasında çıkan sesten esinlenerek isimlendirilmiştir." 

(URL, 25). 

Hanımgöbeği: Türk mutfağının önemli ve sevilen tatlılarından biri olan 

Hanımgöbeği, şerbetli bir tatlıdır. Osmanlı saraylarının da vazgeçilmezlerinden 

olan bu tatlının isminin tamamen tatlının şeklinin hanımgöbeğine benzetilme-

siyle alakalı olduğu düşünülmektedir (Santiago, 2020). 

Şıllık Tatlısı: Güneydoğu mutfağından Türk mutfağına giren ve isimlen-

dirme anlamında en şansız olan tatlılardan biridir. Yüzyıllardır severek yapılan 

bu tatlının yaşadığı şansızlığın da mantıklı bir açıklaması bulunmaktadır. Gü-

neydoğu mutfağında, özellikle Şanlı Urfa'da yapılan bu tatlının aslında isminin 

"Şıllıkî tatlısı" "Şıllek tatlısı" olduğu ifade edilmektedir. Kürtçe bir kelime olan 

"Şıl" kelimesi “Islak” anlamına gelmektedir. Şıllıkî tatlısının hamuru sulu olur ve 

piştikten sonra da ıslak bir görünüme sahiptir. Bu yüzden bu tatlı "Şıllıkî" adını 

https://gastromanya.com/author/gizemcelebi/
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almıştır. Dolayısıyla şimdilerde Şıllık tatlısı olarak ifade edilen tatlının şu anki 

anlamından çok uzak olduğu anlaşılmaktadır (Yılmaz, 2019). 

Karaçuval Helvası: Çorum yöresine ait olan ve normalde un, margarin, 

su kullanılan helvaya, pekmez ve leblebi tozu katılarak yapılan bir tür tatlıdır. 

İsmini nereden aldığı bilinmemekle birlikte, helvaya pekmezin verdiği kara 

renkten almış olabileceği öngörüsü yapılabilir (URL, 2). 

Enişte Lokumu: 200 yıllık geçmişi olan ve Rize’de yapılan düğünlerde kı-

zın annesi tarafından davetliler için ve düğün sonrasında damada bohça içinde 

gönderilmek üzere hazırladığı bir tür kurabiyedir. Bazı yörelerde Kaynana lo-

kumu veya Damat lokumu olarak da bilmektedir. Kız ve erkek tarafı arasındaki 

ilişkileri kuvvetlendirmek, karşı tarafa iyi dileklerde ve ikramda bulunmak ama-

cıyla da yapılan Enişte lokumunun ilginç bir hikâyesi de bulunmaktadır. Riva-

yete göre; yeni gelinin gittiği evde utanması ve çekinmesinden dolayı, her canı 

istediğinde mutfaktan yemek için bir şeyler alamayacağını bilen kızın annesi, 

kızının aç kalmaması için, uzun süre tazeliğini koruyan ve tok tutan kurabiyeleri 

yapıp damat evine bohça içinde gönderdiği ifade edilmektedir (URL, 8). 

Acıbadem Kurabiyesi: Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar 

geldiği düşünülen Acıbadem kurabiyesinin de bir hikâyesi olduğu ifade edil-

mektedir. İsmini ortasına konulan acı bademden aldığı ifade edilse de farklı ri-

vayetler mevcuttur. Bir rivayete göre; Edirne ilini başkent yapan I. Murat, sefer-

den döndüğünde sarayın giriş kapısında aşçıbaşı Şekerci Hacı tarafından karşı-

lanır. Şekerci Hacı, bademden yaptığı bu günkü isimleriyle; badem ezmesi ve 

acıbadem kurabiyesini Padişaha sunar. Padişahtan bu yiyeceklere bir isim ver-

mesini rica eder. Padişah I. Murat, acıbadem kurabiyesine, bu lezzetleri yapan 

Şekerci Hacı isminden yola çıkarak “Hacıbadem” ismini verir. Zamanla halkın 

dilinde baştaki H harfi düşer ve daha sonra Acıbadem olarak ifade edilmeye baş-

lar (URL, 9). 

 

3.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Akademik anlamda yapılan her çalışmanın genelde ortaya koyduğu birta-

kım ayrıcalıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın en önemli ayrıcalığı, bu konuda 

daha önce bir çalışmanın yapılmamış olması ya da çalışmanın özgünlüğüdür. Bu 

durum araştırmaya bir güzellik katmaktadır. Bu bağlamda araştırmada; zaman 

zaman duyduğumuz yemek hikâyeleri ve bizzat yaşadığımız yemeklerle ilgili ge-

lenek ve göreneklerin Anadolu ve Türk mutfağı kapsamında incelenmesi amaç-

lanmıştır. 
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Çalışmanın amacı kapsamında, alanyazında bulunan, oldukça düzensiz 

olan, konuyla ilgili bilimsel bir çalışma olmadığı için genelde internet kaynağı-

nın olduğu ve kulaktan dolma bilgilerle oluşturulan yani doğruluğu tam olarak 

bilinmeyen bilgiler toplanmıştır. Bu durum bu araştırma için en önemli kısıttır. 

Bu olumsuz şartlara rağmen, konuyla alakalı bilgilerin bir araya toplanmasının 

ve düzenli hale getirilmesinin gerekliliğine inanarak bu araştırma gerçekleşti-

rilmiştir. 

İlk aşamada, Anadolu’nun ve Türk mutfağının isimleri ilginç olan yemek-

leri tespit edilmiştir. İkinci aşamada, bu yemeklerin hikâyeleri olup olmadığı 

tespit edilmiştir. Daha sonra bu yemekler; çorbalar, ara sıcaklar, ana yemekler 

tatlılar vb. şeklinde sınıflandırarak, açıklanmıştır. Yapılan incelemelerde; isim-

leri oldukça ilginç olan yemeklerin, hikâyelerinin de oldukça ilginç olduğu tespit 

edilmiştir. İsimleri ilginç olan, ancak herhangi bir hikâyesinin olmadığı lezzetli 

yemeklerin olduğu da ortaya konulan durumlardan biridir. Yemeklerin isimle-

rinin nereden geldiğine ve hikâyelerine bakıldığında; kültürün, özellikle kültü-

rün özünü oluşturan, kullanılan dil ve şive, düğün, ölüm, şenlik vb. etkinliklerde 

oluşturulan gelenek ve göreneklerin ve inançların son derece etkili olduğu tes-

pit edilmiştir. Ayrıca, o yemeğin yapıldığı anda yaşanan bir olay ya da durum ve 

yemeği yapan kişinin ismi, mesleği, konumu, durumu vb. unsurların yemeğin 

isminin verilmesinde etkili olduğu da belirlenmiştir. Bununla birlikte yemek 

isimlerinin; yemeğin benzetildiği ya da eşleştirildiği bir nesnenin (örneğin, Ve-

zirparmağı) isminin verilmesi en fazla kullanılan yöntemlerden biridir. Dikkat 

çeken bir diğer önemli husus ise, bazı yemek hikâyelerinin fantastik, bilim kurgu 

vb. özelliğine sahip olduğunun bulgulanmasıdır. İfade edilmesi gereken bulgu-

lardan bir diğeri ise, yapılan yemeklerin, yapan kişi vasıtasıyla, yemeğin veril-

diği kişiye, mesaj ya da mesajların verilmesinin (Perde pilavında olduğu gibi) 

amaçlanmasıdır. 

Anadolu’da ve Türk mutfağında isimleri ilginç olan yemekler, bu çalış-

mada yer verilenlerle sınırlı değildir. Bu çalışmada isimleri ilginç, ancak hikâye-

leri tespit edilemeyen bazı yemeklere yer verilmemiştir. Bunlardan bazıları: 

Çorbalar; Lebeniye Çorbası, Beyran Çorbası, Tutmaç Çorbası, Yuvalama Çorbası, 

Alaca Çorbası gibi birçok çorba çeşidi yer almaktadır. Ana yemekler; Melki köf-

tesi, Plaska, Sura yemeği, Haşıl, Puçuko, Pırtımpırt, Büryan kebabı, Maklube gibi 

sayısız yemekler mevcuttur. Ara sıcaklar; Kaygana, Mamalika, Minci, Müceddere 

vb. birçok ara sıcak bulunmaktadır. Tatlılar; Berede, Bülbülyuvası, Çatal tatlısı, 

Cennet künkü, Cırık tatlısı, Çiğ yağ tatlısı, Demir tatlısı, Dibile, Dilberdudağı, Do-

langel tatlısı, Düğüm tatlısı, Eğdek tatlısı, Hatun tatlısı, İnceelek tatlısı, Kahiye 
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tatlısı, Kalburabastı, Karakuş tatlısı, Mafiş, Melengücceği tatlısı, Nevzine, 

Oturtma tatlısı, Perçem tatlısı, Samsades, Samsa tatlısı, Samatsa, Sac arası, Sarı-

ğıburma tatlısı, Şambali, Uludağpare, Zıngıl tatlısı, Zalabiya, Zulbiye, Kocakarı 

gerdanı ve daha niceleri bulunmaktadır. 

Sonuç olarak çalışmada; kültürle yoğrulan ve kültürün en önemli parçala-

rından olan yemeklerin, isimlerinin nasıl ortaya çıktığı, hangi durumlarda, ne-

relerde ve ne amaçlarla yapıldığı gibi soruların cevapları ortaya konulmaya ça-

lışılmıştır. Bundan sonraki araştırmacılara başka mutfakların hikâyelerini araş-

tırmaları tavsiye edilebilir. 
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1. GİRİŞ 

Liderlik terimi ilk defa 1950 yılında gündeme gelmiş olup, son yıllarda iş-

letmelerdeki kullanım alanlarıyla ilişkili olarak gelişerek, kurumsal hayatta yay-

gınlık kazanmaya başlamıştır. Liderlikle ilgili alanyazıda geçen en yaygın tanım-

lamaların başında; belli grup insanı belirli bir hedef çerçevesinde toplayıp hare-

kete geçirmeye yönelik bilgi ve yetenekler dizisi tanımı gelmektedir.  Bu tanım-

dan da anlaşılacağı üzere, liderliğin merkezinde bilgi ve yetenek faktörleri yer 

aldığından, liderliğin etkinlik seviyesinde bu parametrelerle ilişki olarak, birey-

sek özelliklerin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Buradan hareketle iyi bir yö-

neticinin iyi bir lider olma garantisi olmamakla beraber, iyi bir liderin iyi bir 

yönetici olamama ihtimali de bulunmaktadır (Northouse, 2004). 

Liderlik sürecinde gönüllülük esastır. Lider ekibini ya da etrafındaki in-

sanları gönüllülük esasına göre motive edip örgütleyerek yönetmelidir. Gönül-

lüğün olmadığı, emir komuta zinciri içerisinde yürüyen bir liderlik anlayışı, ka-

tılımcı örgüt kültürüne katkı sağlamayacağı gibi, işletmeler için sürdürülebilir 

finansal başarının sağlanması noktasında da yetersiz kalacaktır. Liderlik kav-

ramı kişisel özelliklerden etkilendiği gibi, ekip dinamikleri ve süreçleri, amacı 

başarma isteği, iletişim ve koordinasyon, güç kullanma, karar verebilme refleksi 

ve ekosistemi gibi değişkenlerden de etkilenmektedir (Akbaba ve Erenler, 

2008). 

 Başarılı bir liderlik süreci için grup paydaşları arasında sağlıklı, düzenli 

ve sistematik bir etkileşimin olması, süreç başarısı için kritik bir rol oynamak-
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tadır. Etkileşim, geleneksel olarak yönetici-çalışan veya ast-üst ilişkisindeki et-

kileşimden farklı olarak şekillenmektedir. Hiyerarşik ve dikey organizasyon ya-

pısının etkin olduğu yönetici-çalışan kurgusunda işler, genellikle yöneticinin 

başlattığı veya domino ettiği tek yönlü iletişim şeklinde gerçekleştirilir. Bu ileti-

şim şeklinde çoğu kez yönetici tarafından çalışanına doğru iş aktarımı veya es-

kalasyonunu içeren tek yönlü bir iletişim söz konusundur. Buna karşın bu ileti-

şim şeklinde alttan üste, yani çalışandan yöneticisine doğru iletişim, fikir sunma 

veya geri bildirim verme refleksleri oldukça düşüktür. Bununla birlikte liderlik 

anlayışının hâkim olduğu organizasyonda, kurumsal organizasyonel yapı dikey 

ve hiyerarşik yapıdan yatay, matris yapıya evrilmiştir. Bu durum yukarıdan aşa-

ğıya doğru şekillenen tek taraflı iletişimi ortadan kaldırmaktadır. Bu yapıda ça-

lışan ve yönetici arasında çift yönlü iletişim olmakta olup, yüksek seviyede etki-

leşim söz konusudur. Çalışanlar işleriyle ilgili üstlerinden yönlendirmeler aldık-

ları gibi, üstlerine ya da diğer çalışma arkadaşlarına geri bildirimde bulunabilir-

ler. Bu ortamda çalışanlar paylaşımcı örgüt kültürü ortamıyla liderlik yetkinlik-

lerinden üst seviyede yararlanmaktadırlar (İşcan, 2006). 

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde bu çalışmada, Türkiye’de bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren bir kurumda, dönüşümcü, etkileşimci ve hizmet-

kar liderlik tarzlarıyla ilgili çalışan algısının, çalışanların demografik özellikleri 

üzerinden değişip değişmediğini saptamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 

bankacılık sektöründe İstanbul, Samsun, Rize ve Ordu lokasyonlarında çalışan-

lar araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Araştırma çoktan seçmeli yapılandı-

rılmış anket formuna dayalı olup, anket aracılığıyla 549 katılımcıdan toplanan 

veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; liderlik 

tarzlarının demografik değişkenlerden cinsiyet ve medeni durum bazında fark-

lılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte çalışma çıktılarına göre li-

derlik tarzları yaş, eğitim düzeyi ve kıdem değişkenlerine göre ise değişiklik 

göstermektedir.  

 

2. LİDERLİK TARZLARI 

Liderlikle ilgili literatür incelendiğinde üç ana liderlik tarzıyla karşılaşıl-

maktadır. Bu liderlik tarzları; dönüşümcü, hizmetkar ve etkileşimci olmak üzere 

üç başlıktan oluşmaktadır (Kılınç, 2009). 

2.1. Dönüşümcü Liderlik  

Dönüşümcü liderlik kavramı Downton tarafından 1973 yılında ortaya atıl-

mıştır. Bununla birlikte liderlik teorileri kapsamında değerlendirilip kullanıl-
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maya başlanması, 1978 yılına dayanmaktadır. 1978 yılında ilk defa sosyolog Ja-

mes Burns “Liderlik” isimli kitabında dönüşümcü liderlik ifadesinden bahset-

miştir. Daha sonra bu kavramın yaygınlaşmasında sanayi devrimi ve sonrasında 

yaşanan globalleşme akımları etkili olmuştur. Bu akımlar yeni liderlik yaklaşım-

larını içeren yönetim teorilerinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Diğer taraftan 

ekonomideki arz ve talep dengesi içerisinde şekillenen rekabetçi ve baskıcı pi-

yasa, işletmeleri faaliyet gösterdikleri sektörlere rakiplerinden farklılaşarak 

avantaj kazanma yoluna itmiştir. Bu kapsamda, işletme karar vericileri sahip ol-

dukların entelektüel sermaye bileşenlerinden en önemlilerinden biri olan insan 

sermayesine, dolayısıyla da çalışanlarına yatırım yapmaya başlamışlardır. Li-

derlik kavramı ve liderlikle ilgili teorilerin kullanım alanları, geleneksel ser-

maye kavramının önemini, insan sermayesine bırakmasıyla yaygınlaşmaya baş-

lamıştır (Bolat ve Seymen, 2003).  

Dönüşümcü liderlik, liderlik kavramının daha çok duygusal ve karizmatik 

boyutlarına dayanmaktadır. Bu liderlik tarzı kişilerin sahip oldukları duyguları 

değiştirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara kişisel manada bir birey olarak 

davranmayı kapsamaktadır. Bu doğrultuda dönüşümcü liderlik; duygu, değer, 

norm, standartlar ve kişisel bazda belirlenen hedeflerden yoğun bir biçimde fay-

dalanmaktadır. Dönüşümcü liderliğin temeli ve ana motivasyonu; kişinin ya da 

çalışanın kendisinden beklenenden daha fazlasını ortaya koymaya odaklanmak-

tadır. Bu yönüyle dönüşümcü liderlik; vizyoner ve karizmatik liderlik biçimle-

rini içeren bir liderlik türüdür (Giderler, 2005). 

Dönüşümcü liderlikte, liderlik yaklaşımını uygulayan ve bu yaklaşıma ma-

ruz kalan ya da bu yaklaşımdan etkilenen olmak üzere iki paydaş bulunmakta-

dır. Paydaşlardan biri olan ve liderlik vasıflarını sergileyen dönüşümcü lider, 

kendisini izleyenler veya takip edenler için rol model konumundadır. Dolayı-

sıyla izleyicileri için, onların örnek alıp içselleştireceği davranışları sergileme 

gayretinde olmaktadır. Dönüşümcü lidere harekete geçiren en önemli etkenler-

den biri sahip oldukları değerlerdir. Sahip olduğu değerler üzerinden söylem ve 

eylemlerini şekillendirerek izleyicileri nezdinde etki oluşturmaya çalışırlar (De-

mir ve Okan, 2008).  

2.2. Hizmetkâr Liderlik  

Hizmetkâr liderliğin temelinde başkalarına yardım ya da hizmet etme eği-

limi bulunmaktadır. Bu liderlik yaklaşımında hizmetkar liderler başkalarına 

yardım etmeyi ve faydalı olmayı amaç edinmektedirler. Liderlik kavramıyla hiz-

metkar ifadesi her ne kadar zıt kavramlar gibi görünse de hizmetkar ifadesinin 

temel işlevi, yardım etme ve faydalı olma eylemleriyle başkalarının hayatına 
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olumlu katkıda bulunmaktır. Hizmetkar terimi ilk defa Amerika’da telekomüni-

kasyon sektöründe faaliyet gösteren AT&T firmasında kullanılmıştır. Bu şir-

kette karar verici bir konumda çalışan Greenleaf, hizmetkar ifadesini geleneksel 

liderlik teorileriyle harmanlayarak etkin ve etkili lider profilini tanımlamıştır 

(Eren, 2008). 

Greenleaf’e göre hizmetkâr liderin temel özellikleri arasında; dinlemek, 

devamlı surette araştırmak, karar verme süreç ve mekanizmalarına çalışanla-

rını dahil etmek, belirlenen hedeflere ulaşmada en uygun yol ve aksiyonları al-

mak, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşlar için katma 

değer oluşturmak gibi özellikler yer almaktadır. Diğer taraftan hizmetkar lider-

ler, sadece çalıştıkları kurumu değil, toplumsal norm ve geleneklerle uyumlu bi-

çimde topluma faydalı olmayı da amaç edinmemektedirler. Bu doğrultuda, top-

lumun yararına olacak şekilde tasarlanan veya süreç noktasında yapılandırılan 

faaliyetler, hizmetkar liderlerin kurum dışı öne çıkan önemli eylemlerinden bi-

ridir (Eren, 2008). 

2.3. Etkileşimci Liderlik  

Literatürde etkileşimci lider için kullanılan bir diğer ifade transaksiyonel 

lider şeklindedir. Etkileşimci liderliğin temeli, isminden de anlaşılacağı üzere, 

lider ve izleyicileri arasındaki etkileşime dayanmaktadır (İşcan, 2006). Bu etki-

leşimin merkezinde değişim kavramı bulunmaktadır. Bu amaçla bu liderlik tar-

zında, izleyicilerin rutin işlerinden sıyrılıp, liderin tanımladığı ve yol gösterdiği 

çerçevede, farklı iş ve görevler yerine getirmesi beklenmektedir. Bu noktada li-

derler, izleyicileri bazında değişim için ve rutinden çıkıp harekete geçmek ama-

cıyla bir takım ödüllendirme araçlarından faydalanırlar (İbicioğlu vd., 2009). 

Etkileşimci liderlik tarzında liderden izleyicilere ve izleyicilerden lidere 

olmak üzere çift yönlü bir iletişim şekli esastır. Dolayısıyla etkileşimci liderlikte 

lider ve izleyicileri arasında değiş tokuş ya da takas söz konusudur. Diğer taraf-

tan bu iletişim şeklimde karşılıklı bağımlılıklar etkili olur ve çift yönlü davranış-

ları şekillendirir. Etkileşimci liderler, izleyicilerin hedeflerine ulaşmalarına ko-

laylaştırırlar. İzleyiciler ise, etkileşimci lider tarafından sergilenen bu davranış-

ların kendi çıkarlarına uygun olduklarını düşünerek harekete geçerler ve so-

nuçta çift yönlü kazan-kazan ilişkisi doğmuş olmaktadır (Demir ve Okan, 2008). 

Etkileşimci liderler, çalışanlarını motive ederek mevcuttan farklı daha 

katma değerli işler ortaya çıkarmaları hedefiyle, belli ödüllendirme araçların-

dan yararlanmaktadırlar. Bu araçlar arasında; prim, yan haklar olanakları, ça-

lışma şekli seçimi esnekliği, iş farklılaşma ve zenginleştirme, terfi ve statü deği-

şiklikleri yer almaktadır. Son yıllarda çalışan deneyimini iyileştirme amaçlı ve 
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çalışan bağlılığını arttırıcı birçok uygulama hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu 

amaçla çalışanın motivasyonunu arttırmaya yönelik aksiyonlar ön plana çıkmış-

tır. Bu noktada etkileşimci liderliğin de içinde olduğu liderlik yaklaşımları mo-

tivasyon teorileriyle uyumlu bir biçimde harmanlanarak yaygın bir biçimde kul-

lanılmaktadır. Liderler izleyicilerine karşı liderlik davranışlarını sergilerken, 

ödüllendirme bağlamında sık sık motivatör trendleri üzerinden ödüllendirme 

araçlarına başvurmaktadırlar (Eren, 2008). 

 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işlet-

medeki 549 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anketin tasarımında demog-

rafik veriler kapsamında; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve kıdem 

değişkenleri yer almıştır. Anketle ilgili demografik detaylar Tablo 1’de gösteril-

mektedir.  

 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet     

Erkek 243 44% 

Kadın 306 56% 

Medeni Durum     

Bekar 349 64% 

Evli 200 36% 

Yaş     

0-3 yıl 281 51% 

4-7 yıl 181 33% 

8 yıl ve üzeri 87 16% 

Eğitim Durumu     

Lise 126 23% 

Lisans 395 72% 

Yüksek Lisans 28 5% 

Çalışma Süresi (Kıdem)     

22-28 yaş 375 68% 

29-35 yaş 174 32% 
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Lokasyon     

İstanbul 184 34% 

Samsun 167 30% 

Rize 103 19% 

Ordu 95 17% 

 

3.2. Veri Toplama 

Araştırmada birincil verilere dayalı anlık araştırma tekniği olan anket 

yöntemi kullanılmıştır. Anket tasarımı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm ankete katılan çalışanların demografik özellikleriyle ilgili soruları içer-

mektedir. Demografik özellikler; cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem, eğitim dü-

zeyi ve lokasyon değişkenlerinden oluşmaktadır. 

Anketi oluşturan ikinci bölüm liderlik tarzlarıyla ilgili soruları içermekte-

dir. Bu bölüm alt kırılımında dönüşümcü, hizmetkar ve etkileşimci liderlik tarz-

larıyla ilgili Bolden vd. (2003) tarafından oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Bu öl-

çeğe göre; dönüşümcü liderlikle ilgili 11, hizmetkar liderlikle ilgili 13 ve son ola-

rak etkileşimci liderlik tarzıyla ilgili 9 soru çalışanlara sorulmuştur. Sonuç ola-

rak anket; altısı çalışanların demografik özellikleri, otuz üçü liderlik tarzlarıyla 

ilgili sorular olmak üzere, toplamda otuz dokuz sorudan oluşmaktadır. 

 

4. BULGULAR 

4.1. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik, Normallik ve Korelasyon Sonuç-

ları 

Araştırmada liderlik tarzları ölçeklerine, öncelikli olarak SPSS’te güvenir-

lilik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik ölçütü değerlendirmesinde, içsel tutarlı-

lığın test edilmesinde en çok kullanılan yöntem olan Cronbach Alpha yöntemin-

den yararlanılmıştır. Buna göre Tablo 2’de ölçeklere ait Cronbach Alpha değer-

leri özetlenmektedir. 

 

Tablo 2: Ölçek ve Boyutların Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek/Boyutlar Conbach's Alpha 

Hizmetkar Liderlik 0,943 

Dönüşümcü Liderlik 0,961 

Etkileşimci Liderlik 0,889 
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Tablo 2’deki sonuçlar üzerinden, liderlik tarzlarına ait ölçek güvenilirlik-

lerinin yeterli seviyede olduğu ortaya çıkmaktadır (Mannıng, 2002). 

Ölçeklere faktöre analizi uygulamak için ölçeğe ait verilerin normal olarak 

dağılması gerekmektedir. Bu noktada veri kümesinin normal dağılıp dağılmadı-

ğıyla ilgili en çok kullanılan yöntemlerden birisi, basıklık ve çarpıklık değerle-

rine bakmaktır. Bu kapsamda Tablo 3’te liderlik tarzı ölçeğiyle ilgili basıklık ve 

çarpıklık değerleri listelenmektedir. 

 

Tablo 3: Ölçeklere Ait Normallik Sonuçları 

Ölçek/Boyutlar Çarpıklık Basıklık 

Hizmetkar Liderlik -0,892 0,435 

Dönüşümcü Liderlik -0,809 0,239 

Etkileşimci Liderlik -0,813 0,627 

 

Tablo 3’deki verilere göre liderlik tarzlarına ait basıklık ve çarpıklık de-

ğerleri, literatürdeki kabul edilen eşik değerler olan -1,96 ile +1,96 arasında kal-

dığından, ölçek ifadelerinin normal dağıldığı sonucuna varılabilir (Moore, 

2006). 

Betimsel istatistikler çerçevesinde analiz edilen bir diğer kontrol para-

metresi; ölçeklere ait korelasyon değerleridir. Tablo 4; hizmetkar liderlik, dö-

nüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik ölçeklerinin kendi aralarındaki korelas-

yon sonuçlarını özetlemektedir. Buna göre tüm değerler 0,6 üzeri olduğundan, 

değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu sonucuna varılabilir (Rohmann 

ve Rowold, 2009). 

 

Tablo 4: Ölçeklere Ait Korelasyon Sonuçları 

Boyutlar   1 2 3 

Kişisel Ustalık 1    

Zihni Modeller 2 0,69**   

Paylaşılan Vizyon 3 0,74** 0,71**  

** p<0,01 düzeyinde anlamlı 

 

4.2. Açımlayıcı Faktör Analizi 

SPSS’te faktör analizi testinin yapılabilmesi için, bazı koşulların karşılan-

ması gerekmektedir. Birinci koşul Barlett değerinin p<0.05 olmasıdır. Analiz so-
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nuçlarına göre p=0.000<0.05 olduğundan, bu koşul karşılanmaktadır.  Diğer ko-

şul ise örneklem büyüklüğüyle ilgilidir. Buna göre, SPSS’te örneklem büyüklü-

ğünün yeterli olup olmadığıyla ilgili test, KMO değeriyle ölçümlenmektedir. 

Araştırmaya ait kavramsal modelin KMO değeri 0,95 olarak çıkmaktadır. Bu de-

ğer literatürdeki eşik KMO değeri olan 0,6’dan daha büyük olduğundan, örnek-

lem büyüklüğüyle ilgili koşul gerçekleştirilmiş olmuştur. Faktör analiziyle ilgili 

üçüncü ve son koşul ise; toplam açıklanan varyans değeriyle ilgilidir. Analiz so-

nucunda açıklanan varyans değeri çıktısı 0,71 gerçekleştiğinden ve bu değer 

eşik değer olan 0,5’ten büyük olduğundan, bu koşulun da sağlandığı söylenebi-

lir. Faktör analizi testine göre tüm koşullar sağlandığından, araştırma veri kü-

mesi için faktör analizi uygulanabilir sonucuna varılabilir. Tablo 5 ölçekleri 

oluşturan değişkenlere ait faktör yüklerini göstermektedir. 

 

Tablo 5: Öğrenen Organizasyon Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

İfade Faktör 

 Hizmetkar Liderlik Dönüşümcü Liderlik Etkileşimci Liderlik 

h1 0,987   

h2 0,799   

h3 0,694   

h4 0,612   

h5 0,687   

h6 0,641   

h7 0,594   

h8 0,548   

h9 0,501   

h10 0,532   

h11 0,454   

h12 0,893   

h13 0,721   

d1  0,873  

d2  0,724  

d3  0,707  

d4  0,675  

d5  0,592  

d6  0,661  

d7  0,568  
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d8  0,591  

d9  0,712  

d10  0,709  

d11  0,891  

e1   0,787 

e2   0,712 

e3   0,743 

e4   0,872 

e5   0,602 

e6   0,598 

e7   0,729 

e8   0,675 

e9   0,598 

 

4.3. Liderlik Tarzlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi  

Liderlik tarzlarının çalışanların demografik özelliklerine göre değişip de-

ğişmediğiyle ilgili olarak, iki istatistiki yöntemden faydalanılmıştır. Bu yöntem-

ler sırasıyla; t-testi ve tek yönlü (One way) Anova testidir. T-testi iki bağımsız 

grup arasındaki verilerin karşılaştırmasında kullanılırken, tek yönlü (One way) 

Anova testi ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin kar-

şılaştırılmasında kullanılmaktadır. Bununla birlikte analiz sonucunda ulaşılan 

çıktılar, %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

4.3.1. Cinsiyete Göre Analiz 

Araştırmaya dahil olan çalışanların liderlik tarzlarıyla ilgili değerlendir-

melerini etkileyen faktörlerin cinsiyete göre değişip değişmediğiyle ilgili analiz, 

Tablo 6’da özetlenmiştir. Cinsiyet kategorik değişkeni; kadın ve erkek olmak 

üzere iki boyuttan oluştuğundan, analizde bağımsız örneklem t testi kullanıl-

mıştır.  

 

Tablo 6: Liderlik Tarzlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Faktör / Demografik 

Özellik 
      N Ortalama 

Std. 

Sapma 
t değeri 

p anlam-

lılık de-

ğeri 

Hizmetkar 

Liderlik 

Erkek 243 3,294 0,563 
0,371 0,305 

Kadın 306 3,593 0,536 

Erkek 243 4,311 0,623 0,412 0,282 
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Dönüşümcü 

Liderlik 
Kadın 306 4,131 0,553 

Etkileşimci 

Liderlik 

Erkek 243 3,849 0,563 
0,373 0,072 

Kadın 306 3,872 0,536 

Çalışanların cinsiyetlerine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, Tablo 

6’dan görüleceği üzere,  tüm liderlik tarzları için p>0,05 olduğu için; çalışanların 

kadın veya erkek olmaları ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir farklılık bu-

lunmamaktadır.  

4.3.2. Medeni Duruma Göre Analiz 

Araştırmaya katılan çalışanların liderlik tarzları boyutlarını etkileyen fak-

törlerin medeni duruma göre değişip değişmediğiyle ilgili analiz, Tablo 7’de 

özetlenmiştir. Medeni durum kategorik değişkeni; evli ve bekar olmak üzere iki 

boyuttan oluştuğundan, analizde bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.  

 

Tablo 7: Liderlik Tarzlarının Medeni Duruma Göre t Testi Sonuçları 

Faktör / Demografik 

Özellik 
N      Ortalama 

Std. 

Sapma 

t de-

ğeri 

Panlamlılık 

değeri 

Hizmetkar 

Liderlik 

Bekar 349 3,315 0,252 
-0,729 0,183 

Evli 200 3,332 0,225 

Dönü-

şümcü Li-

derlik 

Bekar 349 4,335 0,312 

-0,562 0,192 
Evli 200 4,265 0,242 

Etkile-

şimci Li-

derlik 

Bekar 349 3,888 0,252 

-0,819 0,081 
Evli 200 3,875 0,225 

 

Tablo 7’den görüleceği üzere; çalışanların medeni durumlarına göre yapı-

lan t testi sonuçlarına göre, tüm liderlik tarzları için p>0,05 olduğu için, çalışan-

ların evli veya bekar olmaları ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

4.3.3. Yaşa Göre Analiz 

Araştırmaya katılan çalışanların liderlik tarzları boyutlarını etkileyen fak-

törlerin yaşa göre değişip değişmediğiyle ilgili analiz, Tablo 8’de özetlenmiştir. 

Yaş değişkeni; 18-26, 27-30 ve 31 yaş ve üstü olmak üzere üç kategoriden oluş-
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tuğundan, analizde bağımsız örneklem t testi yerine Tek Yönlü Anova testi kul-

lanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi ikiden fazla demografik boyuta sahip 

problemleri çözmede yetersiz kalmaktadır. 

 

 

 

Tablo 8: Liderlik Tarzlarının Yaşa Göre Anova Testi Sonuçları 

Faktör/Demografik 

Özellik 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
F değeri 

p anlam-

lılık de-

ğeri 

Hizmet-

kar Li-

derlik 

22-28 yaş 281 3,075 0,467 

2,26 0,028 
29-35 yaş 181 3,414 0,376 

36 yaş ve 

üzeri 
87 3,588 0,382 

Dönü-

şümcü 

Liderlik 

22-28 yaş 281 4,02 0,481 

1,089 0,039 
29-35 yaş 181 4,327 0,41 

36 yaş ve 

üzeri 
87 4,726 0,444 

Etkile-

şimci Li-

derlik 

22-28 yaş 281 4,138 0,467 

2,452 0,014 
29-35 yaş 181 3,636 0,376 

36 yaş ve 

üzeri 
87 3,852 0,382 

 

Tablo 8’den görüleceği üzere; çalışanların yaşlarına göre yapılan Anova 

testi sonuçlarına göre, tüm liderlik tarzları boyutları için p<0,05 olduğu için, li-

derlik tarzları boyutları çalışanların yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermek-

tedir.  

4.3.4. Eğitim Düzeylerine Göre Analiz 

Araştırmaya katılan çalışanların liderlik tarzları boyutlarını etkileyen fak-

törlerin eğitim düzeylerine göre değişip değişmediğiyle ilgili analiz, Tablo 9’da 

özetlenmiştir. Eğitim düzeyi değişkeni; lise, lisans ve yükseköğretim olmak 

üzere üç kategoriden oluştuğundan, analizde bağımsız örneklem t testi yerine 

Tek Yönlü Anova testi kullanılmıştır.  

 

Tablo 9: Liderlik Tarzlarının Eğitim Düzeylerine Göre Anova Testi Sonuç-

ları 
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Faktör/Demografik Özel-

lik 
N 

      Orta-

lama 

Std. 

Sapma 
F değeri 

p anlam-

lılık de-

ğeri 

Hiz-

met-

kar Li-

derlik 

Lise 126 3,172 0,999 

4,345 0,027 
Lisans 395 3,414 0,908 

Yüksek Lisans 28 3,578 0,914 

Dönü-

şümcü 

Lider-

lik 

Lise 126 4,165 1,013 

2,237 0,042 
Lisans 395 4,375 0,942 

Yüksek Lisans 28 4,819 0,976 

Etkile-

şimci 

Lider-

lik 

Lise 126 4,236 0,999 

4,536 0,034 
Lisans 395 3,581 0,908 

Yüksek Lisans 28 3,764 0,914 

 

Tablo 9’dan da görüleceği üzere; çalışanların eğitim düzeylerine göre ya-

pılan Anova testi sonuçlarına göre, tüm liderlik tarzları için p<0,05 olduğu için, 

liderlik tarzları boyutlarının çalışanların eğitim düzeylerine göre anlamlı farklı-

lık gösterdiği yorumu yapılabilir.  

4.3.5. Kıdeme Göre Analiz   

Araştırmaya katılan çalışanların liderlik tarzları boyutlarını etkileyen fak-

törlerin kıdeme göre değişip değişmediğiyle ilgili analiz, Tablo 10’da özetlen-

miştir. Çalışanların kıdem değişkeni; 0-3 yıl, 4-7 yıl, 8 yıl ve üzeri olmak üzere 

üç kategoriden oluştuğundan, analizde bağımsız örneklem t testi yerine Tek 

Yönlü Anova testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 10: Liderlik Tarzlarının Kıdeme Göre Anova Testi Sonuçları 

Faktör/Demografik 

Özellik 
      N Ortalama 

Std. 

Sapma 
F değeri 

p anlam-

lılık de-

ğeri 

Hizmet-

kar Li-

derlik 

0-3 yıl 375 3,222 0,38 

6,475 0,044 
4-7 yıl 174 3,314 0,289 

8 yıl ve 

üzeri 
89 3,978 0,295 

0-3 yıl 545 4,162 0,394 5,07 0,039 
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Dönü-

şümcü 

Liderlik 

4-7 yıl 421 4,405 0,326 

8 yıl ve 

üzeri 
89 4,554 0,357 

Etkile-

şimci Li-

derlik 

0-3 yıl 545 4,191 0,38 

5,77 0,025 
4-7 yıl 421 3,447 0,289 

8 yıl ve 

üzeri 
89 3,972 0,295 

 

Çalışanların kıdemlerine göre yapılan anova testi sonuçlarına göre; Tablo 

10’dan da görüleceği üzere, tüm liderlik tarzları boyutları için p<0,05 olduğu 

için çalışanların kıdem durumlarıyla liderlik tarzları boyutları arasında anlamlı 

bir farklılık vardır sonucuna ulaşılabilir.  

5. SONUÇ  

Bu çalışmada liderlik tarzları boyutlarının çalışanların demografik özel-

liklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek hedeflenmiştir. Bu 

doğrultuda çoktan seçmeli ve kapalı uçlu soru formatında yapılandırılan anketle 

veriler, bankacılık sektöründe çalışan katılımcılar tarafından toplanmıştır. An-

ket aracılığıyla elde edilen veriler, SPSS programında analiz edilerek, t testi ve 

tek yönlü Anova testlerinden yararlanılmıştır. Uygulanan testler sonucunda, li-

derlik tarzlarının çalışanların cinsiyet ve medeni durumuna göre farklılık gös-

termediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışma çıktılarına göre; liderlik 

tarzları çalışanların demografik özellikleri olan eğitim durumu, yaş ve kıdem de-

ğişkenleri bazında farklılık göstermektedir. 

Araştırma sonuçları üzerinden bankacılık sektöründe çalışan insan kay-

nakları profesyonelleri ve kurum karar vericilerine önemli görevler düşmekte-

dir. Öncelikli olarak ilgili yöneticiler araştırma çıktıları üzerinden, gelişim alan-

ları daha düşük olan liderlik başlıklarını iyileştirme noktasında aksiyon alabilir-

ler. Bu bağlamda anket sonuçlarına göre, en düşük liderlik tarzı sonucuna sahip 

olan başlık hizmetkar liderlik başlığıdır. Kurum karar vericileri bu liderlik tar-

zında ve alt boyutları olan kavramsal yetenekler, değer üretme, çalışanların ge-

lişim ve başarısına katkı verme, çalışanları önceliklendirme ya da her şeyin üs-

tünde tutma, duygusal iyileştirme gibi başlıklarda iyileştirme odaklı aksiyonlar 

alabilirler. 
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SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ 

KUSURSUZLUK İLLÜZYONU: ÖRDEK SENDROMU 
KAVRAMININ İNCELENMESİ1 

 

Dr. Gürkan ULUSOY2 

Dr. Funda CİVEK3 

 

ÖZET 

Dijital teknolojiler, internetin gelişim süreci ile birlikte günlük hayatımı-

zın önemli bir yerinde kendini göstermeye başlamıştır. Sosyal medya da bu di-

jital teknolojilerin sac ayaklarından bir tanesi olmuştur. Önemli mecra kanalı 

olan sosyal medya platformları, insanların birbirleri ile olan etkileşim ve ileti-

şim serüveninde etkin olmaya başlamıştır.  Sosyal medya platformlarında kişi-

ler kendilerini ne şekilde sunmak ve göstermek isterlerse o şekilde kamufle ede-

rek paylaşımda bulunmaktadırlar. Bu duruma literatürde ‘Ördek Sendromu’ adı 

verilmiştir. Ördek sendromu; suyun üzerinde sakin bir şekilde hareket eden ör-

deklerin, hedeflerine ulaşabilmek için suyun altında fazlaca çaba göstermeleri 

olarak ifade edilmektedir. Bu durum çalışmanın çıkış noktasını ve amacını or-

taya koymuştur. Çalışmada ana amaç ‘Ördek Sendromu’ kavramının bilinirlik 

düzeyinin belirlenmesi olmuştur. Ayrıca kavramın yakından ilişkili olduğu sos-

yal medya platformları ile bilinirlik düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya koyulması 

da amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında sosyal medya platformları arasında 

en çok kullanıcıya sahip olan Facebook, Instagram ve Twitter platformları de-

ğerlendirilmiştir. Çalışma amaçlarına uygun olarak sosyal medya kullanıcıları-

nın ilgi düzeyleri incelenmesinde Google Trends veri setinden faydalanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde ilgili kavram ve anahtar kelime-

lerin ilgili platformların kullanıcı sayısı ya da popülasyonu ile doğrudan bir ilişki 

içerisinde olmadığı yönünde ve kavramların bilinirlikleri açısından kullanıcı sa-

yıları ile aralarında bir korelasyon olmadığı saptanmıştır.  

                                                           
1 Bu çalışma, 17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara, UBAK tarafından organize edilen 
15.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan özet bildirinin genişletilmiş ve geliş-
tirilmiş halidir. 
2 gulusoytr@gmail.com 
3 ffunda.civek@gmail.com 
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Anahtar Kelimeler: Ördek Sendromu, Instagram, Facebook, Twitter, Go-

ogle Trends. 

 
The Illusion Of Perfection Of Social Media Users: Examination Of The 

Concept Of Duck Syndrome 

 

ABSTRACT 

Digital technologies have started to show themselves in an important part 

of our daily lives with the development process of the internet. Social media has 

also been one of the pillars of these digital technologies. Social media platforms, 

which are important channels, have started to be effective in the interaction and 

communication adventure of people with each other. On social media platforms, 

people camouflage and share in whatever way they want to present and show 

themselves. This condition is called 'Duck Syndrome' in the literature. Duck 

syndrome; It is expressed as ducks moving calmly on the water, making a lot of 

effort under the water to reach their targets. This situation revealed the starting 

point and purpose of the study. The main purpose of the study was to determine 

the level of awareness of the concept of 'Duck Syndrome'. It is also aimed to re-

veal the relationship between the social media platforms, which the concept is 

closely related to, and the level of awareness. Within the scope of the study, Fa-

cebook, Instagram and Twitter platforms, which have the most users among so-

cial media platforms, were evaluated. Google Trends data set was used to 

examine the interest levels of social media users in accordance with the purpo-

ses of the study. Within the framework of the findings obtained from the study, 

it has been determined that the related concepts and keywords are not in a di-

rect relationship with the number of users or population of the relevant plat-

forms, and there is no correlation between the number of users in terms of the 

awareness of the concepts. 

Keywords: Duck Syndrome, Instagram, Facebook, Twitter, Google 

Trends. 

 

1. GİRİŞ 

Postmodern çağda zaman büyük bir hızla akmaktadır. Olgular, kavramlar, 

arzular, beklentiler teknolojinin getirdiği yenilikler ile birlikte dinamizm kazan-

mıştır. Teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikler günlük rutinlerimizi kolay-

laştırırken iletişimimizi azaltmıştır. Ayrıca çevresel, ekonomik, sosyal ve kültü-

rel faktörler bu kapsamda dönüşmüştür. İnternetin gelişimi ile birlikte günlük 
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hayatımızın önemli bir bölümünde dijital teknolojiler yer almaya başlamıştır. 

Günümüz insanının iletişim ve etkileşim ihtiyaçlarını karşılarken sosyal medya 

adı verilen web tabanlı platformlar etkin olmaya başlamıştır. İnternetin gelişim 

serüveninde sosyal medya önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü internet kullanı-

cılarının çok büyük bir bölümü aynı zamanda sosyal medya kullanıcısıdır. Dola-

yısıyla internet sosyal medyanın hem geliştiricisi, hem de tamamlayıcısı konu-

mundadır. 

Günümüz tüketicisi, sosyal medyada veya benzer sanal platformlarda ol-

dukça etkindir. Sosyalleşme, eğlence, iletişim, etkileşim, satın alma ve tanıtım 

başta olmak üzere pek çok amaç için bu platformlardan faydalanmaktadır. An-

cak yapılan pek çok araştırmada (Coşkun, 2021; Aslan ve Atalay, 2022), sosyal 

medya kullanan bireylerin gerçek davranışlarının uzağında davrandıkları tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcılarının sanal kimlikleri ile ileti-

şim davranışı sergiledikleri söylenebilir. Özellikle sosyal paylaşım ağlarında, da-

ima mutlu olma, mutlu görünme gibi bir refleks gelişmiştir. Çünkü insanların 

doğasında dış görünüşlerini ve mevcut hallerini olduğundan farklı yansıtma eği-

limi bulunmaktadır. Tam da bu noktada, özellikle son dönemde bilinirliği art-

maya başlayan ördek sendromu kavramı ortaya çıkmaktadır. Ördek sendromu, 

bir dizi halinde sakin ve dingin bir şekilde suyun üzerinde hareket eden ördek-

lerin bu durumu gösterebilmek için ayaklarının gösterdiği çabanın görülmeme-

sini ele almaktadır.  

Çalışmada ana amaç ‘Ördek Sendromu’ kavramının bilinirlik düzeyinin 

belirlenmesi olmuştur. Ayrıca kavramın yakından ilişkili olduğu sosyal medya 

platformları ile bilinirlik düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya koyulması da amaç-

lanmaktadır.  Çalışma kapsamında sosyal medya platformları arasında en çok 

kullanıcıya sahip olan Facebook, Instagram ve Twitter platformları değerlendi-

rilmiştir. 

Çalışmanın amacı kapsamında çalışmada ilgili kavramlar sırasıyla teorik 

çerçeveden açıklanmış, literatür taramasına değinilmiş ve çalışma perspekti-

finde seçilen kavramların Google Trends veri setinin kullanıldığı analiz sonuç-

larına yer verilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Çalışmanın bu kısmında Ördek Sendromu ve Literatür Taraması; Ördek 

Sendromu’nun Pazarlama ve Sosyal Medya ile İlişkisi teorik açıdan ele alınmış-

tır. 

2.1. Ördek Sendromu ve Literatür Taraması 
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Sosyal medya platformunda kullanıcıların paylaşımları neticesinde almış 

oldukları “beğeni” sayısı çok olduğunda kendilerini iyi hissetseler bile kendile-

rinden ve başkalarından endişe ve depresyon belirtilerini gizleyebilmektedir-

ler. Aynı şekilde sosyal medya platformlarında yapılan bu çeşit paylaşımlar da 

takipçileri olumsuz yönde etkileyerek onların “yalnızca ben mi endişe duyuyo-

rum, ben mi başarısızım” gibi soruları da kendilerine sormalarına sebep olmak-

tadır. Üre-tüketici olan sosyal medya kullanıcıları bu tehlike ile daha çok karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Çünkü defaatle aynı pozu çekip mükemmel açıyı yaka-

lamak ve neticede de en fazla sayıda “beğeni” almak en büyük gayeleri olmakta-

dır. O anda olan diğer problemler, anlık olarak yaşanan veya yaşamlarındaki so-

runlar ise suyun görünmeyen bölümünde kalmaktadır (Atar ve Ulusoy, 2020: 

931). Araştırmacılar ise bireyin gerçek ve sosyal medya platformlarındaki ya-

şanmışlıkları arasındaki farkı betimleyebilmek için Stanfort Üniversitesi’nde 

gerçekleştirdiği çalışmalarla bu durumu ‘Ördek Sendromu’ olarak adlandırmış-

tır (Çalışkan, 2021). 

 

Resim 1. Ördek Sendromu 

 
Kaynak: Çalışkan, M. (2021). Sosyal Medyada Ördek Sendromu, Erişim tarihi: 

26.11.2022 tarihinde https://sophosakademi.org/sosyal-medyada-ordek-

sendromu/ adresinden alındı. 

 

Sendromun ördek adını almasının nedeni ise; ördekler suyun üzerinde 

zahmetsizce sürükleniyor gibi görünse de suyun altına dikkatli bir şekilde ba-

kıldığında ördeklerin bacakları onların suyun üzerinde kalmaları için hızlı ola-

rak hareket etmektedir. Ördeklerin suyun yüzey kısmında kalan sakin davranış-

larının altında, hedeflerine erişebilmek için sağlamış oldukları fazlaca çaba mev-

cuttur. Sosyal araştırmacılar da bu sebeple bireylerde de görülebilen bu gibi tu-

tumları ‘Ördek Sendromu’ olarak tanımlamıştır (Haber Merkezi, 2020). 

https://sophosakademi.org/sosyal-medyada-ordek-sendromu/
https://sophosakademi.org/sosyal-medyada-ordek-sendromu/
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Çakmak (2019) yılındaki çalışmasında; görülen, duyulan her olayın 

önemli çekicilikte olması karşısında kitle kültürünün bu yanılsamayı imrenme 

ile izlemesi ve itina etmesi durumunu ördek sendromu ile ifade etmiştir. Atar ve 

Ulusoy (2020) Ördek Sendromu kavramını, insanların istedikleri duyguları, ba-

şarıları çaba harcamadan elde etmiş gibi gösterme biçimi olarak tanımlamışlar-

dır. Çalışmada ise Goffman’ın ‘Yayılan İzlenim Kuramı’ baz alınarak sosyal med-

yada ‘Ördek Sendromu’ nun ortaya konması amaçlanmıştır. Coşkun (2021)’de 

sosyal medyada temsil edilen kusursuz hayat imgesini vloglar üzerinden ince-

lemiştir. Elde edilen netice vloggerların kendilerini mutlu ve yaşamlarından çok 

mutlu olduklarını göstererek, yaşamın sorunlu ve hüzünlü yönlerine değinme-

dikleri şeklindedir. Benzer sonucun saptandığı bir diğer çalışma ise Aslan ve 

Atalay (2022)’nin çalışmasıdır. Çalışmada, kişilerin sosyal medyada benlik su-

numu ve Stanford Ördek Sendromu ile bağlantılı literatür taraması gerçekleştir-

mişlerdir. Elde edilen sonuç ise kişiler sosyal medya platformunda çevresindeki 

kişilere suyun üzerinde bulunan ördeğin kusursuz görünümünü yansıtmaya ça-

lıştıkları yönünde olmuştur. 

Aşağıdaki bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda incelenen ‘Ördek 

Sendromu’nun Pazarlama ve Sosyal Medya ile ilişkisi yer almaktadır. 

2.2. Ördek Sendromu’nun Pazarlama ve Sosyal Medya ile İlişkisi 

İnternet, günlük yaşantımızın en önemli unsurları arasındadır. Özellikle 

haberleşme, iletişim ve sosyal medya platformlarının işlerliği konusunda ol-

dukça önemli bir yere sahiptir. Modern ötesi toplumların bir parçası olan birey-

leri bilgi edinme, sosyalleşme, iletişim kurma, alışveriş yapma gibi pek çok temel 

ihtiyacımızı karşılarken büyük oranda internetin sunduğu olanakları kullan-

maktadır. Dolayısı ile internet, ulaştığı geniş kitle ve penetrasyon oranları sebe-

biyle geleceğimizi de şekillendirme gücünü de elinde bulundurmaktadır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte, post modern insanın iletişim için ayırdığı 

süre azalmıştır. Ancak geleneksel iletişim dönemine kıyasla daha kolay bir hâl 

almıştır. Bu nedenle sosyal medya araç ya da platformları olarak adlandırılan 

ağların uygulama alanı hem ülkemizde hem de dünya genelinde genişlemekte-

dir (Phillips ve Young, 2009: 26). Kullanıcıların içerik üreterek eklediği internet 

siteleri sosyal medya olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı kişisel bloglar ile ge-

nişletmek de mümkündür (Yeniçıktı, 2017: 113). Sosyal medya kavramının te-

melini “web” teknolojisi oluşturmaktadır. Web 1.0 anlayışında bireyler yalnızca 

internet sitelerine erişebilirken Web 2.0’da internet sitelerine erişme, içerik ek-

leme ve yorumlama imkânına sahiptir (Kuyucu, 2015: 35). Bu yönüyle sosyal 
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medya platformlarının Web 2.0 tabanlı olarak meydana geldiği söylenebilir. Gü-

nümüzün en popüler ve kullanıcısı en çok olan sosyal medya platformları ise 

Facebook, Instagram ve Twitter’dır.  

We Are Social platformunun yayınladığı Digital 2022 Raporu’na göre 

dünya nüfusu 7.91 milyar, mobil telefon kullanıcı sayısı 5.31 milyar, internet 

kullanıcı sayısı 4.95 milyar ve aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 4.61 milyar ki-

şiden oluşmaktadır (Digital 2022 Report, 2022). Buna göre dünya nüfusunun 

%58,21’i, mobil telefon kullanıcılarının %86,8’i, internet kullanıcılarının ise 

%93,1’i sosyal medya kullanmaktadır. Aynı rapora göre en çok kullanıcı olan 

sosyal medya platformları 2.91 milyar kullanıcı ile Facebook, 1.47 milyar kulla-

nıcı ile Instagram ve 436 milyon kullanıcı ile Twitter şeklinde sıralanmaktadır 

(Digital 2022 Report, 2022).  

Bireyler günlük yaşantılarında çeşitli yöntemler ve sebepler ile mevcut 

durumlarını ya da görünüşlerini olduğundan farklı yansıtma eğilimi içerisinde-

dir. Bu insanlar için hem evrensel hem de kültürel bir durumdur (Christakis ve 

Fowler, 2009: 294). Çünkü insanlar, eylemleri ve görünüşleri ile etrafındakileri 

etkilemek istemektedir. Bu nedenle görmek istedikleri reaksiyonları alabilmeyi 

esas alıp eylemlerini hesaplamaktadır (Goffman, 2018: 19). Bu yönüyle sosyal 

medya, ördek sendromu olarak bilinen kavramın uygulanması açısından ol-

dukça elverişli bir mecradır. Stresli ve mutsuz bir günün ardından, sosyal medya 

platformlarında yapılacak bir paylaşım ile mutlu bir tablo sunmak, sorun ya da 

kaygılarını gizlemek mümkündür. Psikologlar bu durumu insanların kötü, olum-

suz ya da başarısız yanlarını göstermek istememe eğilimi olarak açıklamaktadır 

(Gürsoy Atar ve Gürsoy Ulusoy, 2020: 931). Sosyal medyada görülen ördek 

sendromunun temelinde, bireysel yetersizliklerimize rağmen efor sarf etmeden 

başarılı ve oldukça mutlu görünme eğilimi yatmaktadır (Gürsoy Atar ve Gürsoy 

Ulusoy, 2020: 926). 

Sosyal medya platformları, ördek sendromunun uygulanması açısından 

en uygun dijital alanlar olsa da bu sendrom hayatımızın pek çok alanında etkili 

olmaktadır. Bunlardan biri de birey olarak tüketicilerin satın alma davranışları-

dır. Dolayısı ile pazarlama disiplini ile de ilişki içindedir. Ördek sendromu ve 

satın alma kararlarımızın arasındaki en büyük bağlantı optimizm yani iyimser-

lik olgusudur. İyimserlik sadece bir bilişsel olgu değildir. Aynı zamanda insan-

ları karar almaya yönlendiren etkili bir satış aracıdır. Çünkü tüketiciler doğası 

gereği kendilerini iyi hissetmek ve pozitif deneyimler elde etmeyi istemektedir 
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(petsplugmug.com). Bu tatmin ve tecrübeyi elde ederken harcanan çabayı giz-

leyerek sadece olumlu ya da gösterilmek istenen hususların paylaşılması ise ör-

dek sendromunu oluşturmaktadır. 

3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada ana amaç ‘Ördek Sendromu’ kavramının bilinirlik düzeyinin 

belirlenmesi olmuştur. Ayrıca kavramın yakından ilişkili olduğu sosyal medya 

platformları ile bilinirlik düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya koyulması da amaç-

lanmaktadır. Bilinirlik düzeyi araştırmasında da Google Trends arama motoru 

verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma “Ördek Sendromu” kavramını popüler 

olan üç kavramla birlikte Google Trends veri seti kullanılarak karşılaştırmalı bir 

şekilde analiz eden çalışma olması yönüyle ulusal yazında özgün bir değer taşı-

maktadır.  

Çalışmanın konu ve kapsamına uygun olarak Google Trends sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve sonuçların ‘Ördek Sendromu’nun, Twitter, Instagram ve 

Facebook sosyal medya platformlarının son 5 yıllık dönemleri baz alınarak ana-

liz gerçekleştirilmiştir.  

Google Trends, 2004 yılından beri Google sorguları hakkında hem gerçek 

zamanlı hem de arşivlenmiş bilgiler elde eden açık bir çevrimiçi platform-

dur. Google Trends veri setinin temel avantajı, kullanıcılara elde etmesi güç ya 

da olanaksız olan bilgileri elde etme imkanı sağlamasıdır. Aynı zamanda, veriler 

gerçek zamanlı olarak bulunduğundan, geleneksel, zaman alan anket yöntemle-

riyle oluşan problemleri de çözümlemektedir (Mavragani ve Ochoa, 2019). 

Google Trends, belirli bir coğrafik konumda bulunan kişilerin Google’a 

girmiş olduğu sorguların hacminin zaman serisi paradigmasını hesaplamakta-

dır. Sorgu paradigması ise, sorgu paylaşımını içermektedir. Belirli bir coğrafi 

bölgedeki söz konusu olan arama terimi için toplam sorgu hacminin, incelenen 

zaman aralığı aşamasında o bölgede gerçekleştirilen toplam sorgu sayısına bö-

lünmesi ile elde edilmektedir. Belirtilmiş olan dönemdeki maksimum sorgu payı 

100 olacak biçimde düzenlenlenmektedir ve incelenmiş olan ilk tarihteki, sorgu 

paylaşımı sıfır olacak biçimde uygun hale getirilmektedir (Choi ve Varian, 

2012). 

Çevrimiçi sorgulamaları incelerken doğru anahtar kelime ya da kelimele-

rin seçimi geçerli sonuçların elde edilebilmesi için önem taşımaktadır. Bu se-

beple geçerli bir analizin gerçekleştirilebilmesi için Google Trends veri seti kul-

lanılırken birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Google 

Trends’de aynı internet protokol adresinden kısa bir süre içinde gerçekleştiri-

len sorguları ve özel karakter içeren sorgulamaları hariç tutmaktadır. Google’ın 
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tartışmalı konular açısından bir fitrelemesi yoktur, fakat cinsel içerikli ilgili 

arama terimlerini dışarıda tutarak filtreleme yapmaktadır. Ancak filtreden ba-

ğımsız bir şekilde yazılan rastgele bir anahtar kelime için sorguların normalleş-

tirilmiş rastlamalarının alınmasına müsaade edilmektedir. Google Trends veri 

seti büyük/küçük harfe karşı hassas değildir. Fakat çoğul ya da tekil şekilleri 

oranlamaya katmaktadır. Bu sebeple, anahtar kelime tercihi ya da anahtar ke-

lime kombinasyonu ne olursa olsun, ilgili sorguların kısımları daha çok ölçüm-

leme için önemsenmeyecektir (Mavragani ve Ochoa, 2019). 

Uluslararası yazında Google Trends ile ilgili çok fazla araştırmanın olduğu 

incelenen literatür taraması neticesinde saptanmıştır. Ulusal literatürde ise son 

zamanlarda çalışmalarda artışın görüldüğü elde edilmiştir. Bu yöntemin veri 

seti olarak tercih edildiği bazı ulusal ve uluslararası çalışma örnekleri şu şekil-

dedir: uluslararası literatürde ilgi düzeyini analiz etmek için Google arama da-

talarının kullanıldığı (Kholodilin ve diğ., 2010; Penna ve Huang, 2009) çalışma-

larıdır. Ulusal yazında ise Google Trends veri setinin kullanılarak farklı kavram-

larla araştırıldığı çalışmalar ise (Özkahveci ve diğ.,, 2022; Ulusoy ve diğ., 2021; 

Ulusoy ve diğ. 2018; Yolcu ve Sezgin, 2018) şeklindedir. 

Bu çalışmada, Google Arama Motorunda Ördek Sendromunun popüler 

sosyal medya platformları kapsamında ilişkisinin incelenmesi, sosyal medya-

larda olan hikaye ekleme özelliğinin tarihleri dikkate alınarak ortak yıllar belir-

lenmiş ve son 5 yıllık bir süreç kapsamında veriler analiz edilmiştir. 

Aşağıda yer alan tabloda Google Trends özellikleri ve açıklamaları yer al-

maktadır (Mavragani ve Ochoa, 2019): 

Özellik Açıklama 

Ana 

Sayfa 

Seçilen bir bölgede nelerin arandığına dahil genel bir bakış sağlamakta-

dır. (Ülke: Türkiye) 

Keşfet-

mek 

Seçilen dönemler ve bölgelerde belirli anahtar kelimeler için çevrimiçi il-

ginin keşfedilmesine izin verilmektedir. (Kullanılan: Türkiye, son 5 yıllık 

dönem) 

Trend 

Olan 

Arama-

lar 

Seçilen bir bölgedeki günlük arama trendleri ve gerçek zamanlı arama 

trendleri için neyin trend olduğunu göstermektedir. (Ülke: Türkiye)  

Arama 

Yılı 

Belirli bir yılda bir bölgede neyin trend olduğunu göstermektedir. (Tür-

kiye, son 5 yıllık dönem) 
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Tablo 1. Google Trends Özellikleri ve Açıklamaları 

 

Google Trends veri setinin kullanımında karşılaşılan çeşitli sınırlamalar 

mevcuttur. Bunlar ise aşağıda yer alan maddelerde ifade edilmektedir (Mavra-

gani ve Ochoa, 2019): 

 Google Trends veri seti ile araştırma gerçekleştirirken modelin tanınma-

ması ve temsili olarak belirtilmemesi. 

 Kullanılan datalar seçilen zaman süresince normal hale getirilmektedir. 

Bu sebeple, sorgulamaların mutlak hacimleri bilinmemekte ve bu da dataların 

işlenme ve ölçümlemelerin gerçekleştirilme biçimini kısıtlamaktadır. Bu yüzden 

datalar elverişli şekilde ölçümlenmeli ve neticeler özenli olarak değerlendiril-

melidir. 

 Anahtar kelime ya da kelimelerin seçilmesi, neticelerin gerçerliliklerinin 

elde edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bazı hususlarda, devamlı olarak dik-

kate değer olmayan gürültülü datalar (yani, incelenen kelimeye yüklenmeyen 

sorgular) dışarıda bırakılmaktadır. Bu durum şu şekilde kısmen aşılabilmekte-

dir: Ölçümleme için gerekli olan neticeleri dışarı da tutma riskini sürekli olarak 

bertaraf eden belli bir kategori tercih edilerek sorun çözülmektedir. 

 Web datalarının araştırılması gerçerliliği tehdit edebileceğinden dolayı 

Google Trends veri setinin kullanılarak analizin gerçekleştirildiği başka kısıtla-

malarda mevcuttur. Haberlerin ve ani durumların neticelerin gerçerliliğinde ta-

viz vermemesi için dikkatli bir şekilde ölçümlemeler gerçekleştirilmelidir. Aynı 

zamanda örneklem düzeyi tahmin edilemediği için yaş ve cinsiyet gibi bazı de-

mografik yapılar ölçümlemenin dışında tutulmaktadır. 

Bu çalışmada anahtar kelime seçiminde bu kriterlere uygun davranılmış 

olup, Google Trends veri seti kullanımın bu çalışma için uygun olduğu görülmüş-

tür. Bu perspektifte aşağıdaki bölümde analiz ve bulguların değerlendirilmesine 

yer verilmiştir. 

 

 

 

Abone-

likler 

Belirli bir bölgedeki belirli bir konu için aboneliğe izin vermektedir ve 

dikkate değer olaylar için güncellemeler göndermektedir. (e-posta aracı-

lığıyla haftada bir veya ayda bir), trend olan aramalar ve trend olan ara-

malar hakkında güncellemeler göndermektedir (e-posta yoluyla) ve 

"Günlük En Popüler Aramalar", "Günlük Arama Trendlerinin Çoğu" veya 

"Tüm Günlük Arama Trendleri"ni içermektedir 
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3.1. Analiz/Bulguların Değerlendirilmesi 

Çalışmada ana amaç ‘Ördek Sendromu’ kavramının bilinirlik düzeyinin 

belirlenmesi olmuştur. Ayrıca kavramın yakından ilişkili olduğu sosyal medya 

platformları ile bilinirlik düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya koyulması da amaç-

lanmaktadır. İlgi düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesi son 5 yıllık dö-

nemi içermektedir. Aynı zamanda popüler olan üç sosyal medya platformu ile 

sınırlandırılmıştır. 

“Ördek Sendromu” kelimesinin Türkiye’deki son 5 yıllık döneme ait ara-

malardaki yoğunluk Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 1. Türkiye’deki ‘Ördek Sendromu’ Son 5 Yıllık İlgi Düzeyi 

 
 

‘Ördek Sendromu’ kelimesinin 5 yıllık dönemdeki ilgi düzeyi incelendi-

ğinde; grafikteki hareketliliğin her dönemde kendini gösterdiği ve kelimeye 

olan ilgi düzeyindeki artışın pik yaptığı yıllar 2019 ve 2020 yılları olduğu görül-

mektedir. Bu da özellikle Covid-19 süreçlerinin gündeme geldiği dönemlerle eş 

değer olduğu ve bu süreçte özellikle sosyal medya platformlarındaki yoğun-

lukla, bu kelimeye olan ilgi düzeyindeki artışla ilişkilendirilebilmektedir. 

 

Tablo 2. Son 5 yıllık Döneme Ait Türkiye’de Arama Yapılan İller 

 
 

Tablo 3. Son 5 yıllık Döneme Ait Türkiye’de İlgili Sorgular 
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Tablo 2’de son 5 yıllık dönemde Türkiye’de en çok arama yapılan iller yer 

almaktadır. Türkiye’de en çok Bursa’da yaşayan sosyal medya kullanıcıları tara-

fından ‘Ördek Sendromu’ kelimesinin yoğun bir şekilde arandığı tablodan yan-

sımaktadır. Yine Tablo 3’de ilgili kelime en sık ‘ördek sendromu nedir’ ve ‘sosyal 

medya ördek sendromu’ anahtar kelimeleri ile birlikte aranmıştır. 

Grafik 2’de ülkemizde ‘Ördek Sendromu’ ve ‘Twitter’ kelimelerinin karşı-

laştırılması yer almaktadır. Tablo 4’de de il bazında kelimelerin aranma sıklığı 

bulunmaktadır. Grafik 2’de mavi renk Ördek Sendromu, kırmızı renkte Twitter 

ilgi düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Grafik 2. Türkiye’deki ‘Ördek Sendromu’ ile ‘Twitter’ Kelimelerinin Bir-

likte Arandığı Son 5 Yıllık İlgi Düzeyi 

 
 

Tablo 4. Son 5 yıllık Döneme Ait Türkiye’de Arama Yapılan İller 

 
 

Grafik 2’de Ördek Sendromu ve Twitter karşılaştırılarak sosyal medya 

kullanıcılarının bu kelimeler ile ilgili ilgi düzeyi tespit edilmiştir. Sosyal medya 

kullanıcılarının Twitter’da %71’inin Ördek Sendromu ile ilişkisinin olduğu gö-

rülmektedir. Bunun nedeni olarak sosyal medyada hikâye paylaşımlarının artışı 

sebep olarak gösterilebilir. Özellikle Twitter’daki ilgi düzeyi artışlarının dalgalı 

bir seyir izlediği tablodan yansımaktadır. Son 5 yıllık dönemde konuyla ilgili Di-

yarbakır ilinde aramalar yoğunluk kazanmış ve onu Van ve Kars illeri takip et-

miştir. 
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Grafik 3’de ülkemizde ‘Ördek Sendromu’ ve ‘Instagram’ kelimelerinin kar-

şılaştırılması yer almaktadır. Tablo 5’de de il bazında kelimelerin aranma sıklığı 

bulunmaktadır. Grafik 3’de mavi renk Ördek Sendromu, kırmızı renkte Instag-

ram ilgi düzeylerini açıklamaktadır. 

 

Grafik 3. Türkiye’deki ‘Ördek Sendromu’ ile ‘Instagram’ Kelimelerinin 

Birlikte Arandığı Son 5 Yıllık İlgi Düzeyi 

 
 

Tablo 5. Son 5 yıllık Döneme Ait Türkiye’de Arama Yapılan İller 

 
 

Grafik 3’de Ördek Sendromu ve Instagram karşılaştırılarak sosyal medya 

kullanıcılarının bu kelimeler ile ilgili ilgi düzeyi saptanmıştır. Sosyal medya kul-

lanıcılarının Twitter’da %75’inin Ördek Sendromu ile ilişkisinin olduğu görül-

mektedir. Bunun nedeni olarak Instagram sosyal medya platformunun özellikle 

hikaye paylaşımlarında diğer sosyal medya platformlarına göre daha popüler 

olması ile açıklanabilir. Özellikle Instagram’daki ilgi düzeyi artışlarının yoğun 

bir seyir izlediği tablodan görülmektedir. Son 5 yıllık dönemde konuyla ilgili 

Batman ilinde aramalar yoğunluk kazanmış ve onu Şırnak ve Adıyaman illeri 

takip etmiştir. 

Grafik 4’de ülkemizde ‘Ördek Sendromu’ ve ‘Facebook’ kelimelerinin kar-

şılaştırılması bulunmaktadır. Tablo 6’da da il bazında kelimelerin aranma sıklığı 

yer almaktadır. Grafik 4’de mavi renk Ördek Sendromu, kırmızı renkte Fa-

cebook ilgi düzeylerini göstermektedir. 
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Grafik 4. Türkiye’deki ‘Ördek Sendromu’ ile ‘Instagram’ Kelimelerinin 

Birlikte Arandığı Son 5 Yıllık İlgi Düzeyi 

 
 

Tablo 6. Son 5 yıllık Döneme Ait Türkiye’de Arama Yapılan İller 

 
 
Grafik 4’de Ördek Sendromu ve Facebook karşılaştırılarak sosyal medya 

kullanıcılarının bu kelimeler ile ilgili ilgi düzeyine ulaşılmıştır. Sosyal medya 
kullanıcılarının Facebook’da %39’unun Ördek Sendromu ile ilişkisinin olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni olarak ise Facebook’ta X kuşağının daha ağırlıkta 
olduğu, özellikle Z kuşağının diğer sosyal medya mecralarına daha çok ilgi gös-
termesi ile açıklanabilir. Hikaye paylaşımlarında diğer sosyal medya platform-
larına göre daha az popüler olması son yıllardaki keskin azalmaların sebebi ola-
rak gösterilebilir. Son 5 yıllık dönemde konuyla ilgili Kastamonu ilinde aramalar 
yoğunluk kazanmış ve onu Zonguldak ve Tokat illeri takip etmiştir. 

Not: Tablolar ve Grafiklerdeki veriler https://trends.google.com.tr/ adre-
sinden 26.11.2022 tarihinde elde edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Görünüşünü ya da davranışlarını olduğundan farklı gösterme yaklaşımı, 

insan soyları için çok boyutlu bir kavramı ifade etmektedir. Çünkü hemen her-
kes başkaları ile olan diyaloglarında ya da etkileşimlerinde kendilerini oldukları 
durumdan farklı bir şekilde gösterme eğilimine sahiptir. Acı çekerken mutlu gibi 
gösterme yaklaşımı, daha fazla beğeni elde edebilmek için görüşünü değiştire-
bilme yaklaşımı günümüzün en sık karşılaşılan konuları arasındadır. Bu konu 
çok fazla bilinen ve karşılaşılmasına rağmen kavramsal olarak az bilinmektedir. 
Dolayısı ile bu çalışmada, ördek sendromu kavramının bilinirlik düzeyinin tes-
pit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Google Trends verilerinden faydala-
nılmıştır. Zaman aralığı ise geriye dönük 5 yıllık bir periyot ile sınırlandırılmış-
tır.  
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Ördek sendromu kavramı, en sık karşılaşılan ya da en çok uygulanan alan-
lar olması sebebiyle sosyal medyanın karakteristik özelliklerine oldukça uygun-
dur. Dolayısı ile en çok sosyal medya platformlarında karşılaşılmaktadır. Bu 
bağlamda, çalışmada sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip platformların-
dan Facebook, Instagram ve Twitter platformları ve ördek sendromunun ilişkisi 
ve bilinirlik düzeyi birlikte ele alınmıştır. Söz konusu platformların isimleri Ör-
dek sendromu kavramının yanında anahtar kelime olarak aranmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ördek sendromu kavramının Go-
ogle platformunda aranma sıklığı dönemsel olarak değişkenlik göstermiştir. 
Özellikle Haziran 2019 ve Kasım 2020 dönemlerinde en yüksek aranma oranına 
ulaştığı görülmüştür. Haziran 2022 döneminde ise diğer dönemlere göre daha 
az fakat ortalamanın üzerinde bir aranma sıklığına ulaşmıştır. En çok aramanın 
Bursa, İzmir ve Antalya illerinden yapıldığı görülmüştür. Ayrıca en çok “ördek 
sendromu nedir?” ve “sosyal medyada ördek sendromu” kavramları ile birlikte 
aranmıştır. Bu durum ilgili kavrama ilişkin bir ilginin ya da merakın olduğunu 
düşündürmektedir.  

Ördek sendromunu sık kullanılan ve çalışmanın kısıtlarını oluşturan Fa-
cebook, Instagram ve Twitter platform isimleri ile birlikte anahtar kelime ara-
ması olarak bakılmıştır. Bu kapsamda ördek sendromu+facebook anahtar keli-
melerinin 2019 yılından itibaren azalan bir seyir ile ilerlediği görülmektedir. 
Kelimelerin aranma sıklığına ilişkin Google Trends veri ortalaması ise 39 olarak 
görülmüştür. Ördek sendromu+Instagram anahtar kelimelerine ilişkin Google 
Trends verilerine bakıldığında 2017 yılından bu yana ortalama bir çizgide sey-
rettiği görülmektedir. Bu bağlamda Instagram ile ilişkilendirilerek yapılan ara-
maların Google Trends ortalaması ise 75’tir. Ördek sendromu+Twitter platfor-
muna ilişkin anahtar kelime aramasında ise 2017 yılından itibaren 2021 yılına 
kadar artış gösterdiği ve daha sonra ise başlangıç değerine yakın olmak üzere 
düşüşe geçtiği görülmektedir. Anahtar kelimelerin Google Trends ortalama ve-
rilerine bakıldığında ise 71 olduğu görülmektedir. Anahtar kelime araması ya-
pılan 3 sosyal medya platformunun ortalamaları değerlendirildiğinde, 75 değeri 
ile en yüksek ortalama Instagram, ardından 71 ortalama ile Twitter ve son ola-
rak 39 ortalama ile Facebook geldiği görülmüştür. Platformların kullanıcı sayı-
ları ile aranma ortalamalarını gösteren Google Trends verileri değerlendirildi-
ğinde en çok kullanıcıya sahip olan Facebook platformunun en düşük ortala-
maya sahip olduğu, en az kullanıcıya sahip olan Twitter platformunun ikinci sı-
rada yer aldığı görülmüştür. Ayrıca ortanca değere sahip olan Instagram plat-
formuna ilişkin ortalamaların ise en yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. 

Bu kapsamda, çalışmadan elde edilen sonuçların, ilgili kavram ve anahtar 
kelimelerin ilgili platformların kullanıcı sayısı ya da popülasyonu ile doğrudan 
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bir ilişki içerisinde olmadığını göstermiştir. Bu yönüyle kavramların bilinirlik-
leri açısından kullanıcı sayıları ile aralarında bir korelasyon olmadığı belirlen-
miştir. Facebook platformunda azalış yönlü, Twitter platformunda önce artış ar-
dından azalış yönlü bir eğri çizmesi, Google Trends veri ortalamaları açısından 
doğrulayıcı niteliktedir. Instagram platformuna ilişkin anahtar kelime araması 
ise başlangıçtan itibaren yüksek ortalamaya sahip ve yatay bir seyir izlemiştir. 
Bu nedenle ortalaması en yüksek olan platform olmuştur. 

Normal koşullarda, popülasyonu en yüksek olan platformlarda ördek 
sendromuna ilişkin yaklaşımların ya da aranmaların daha yüksek olması bek-
lenmektedir. Dolayısı ile bilinirlik düzeyinin de yüksek olması öngörülebilir. An-
cak araştırmadan elde edilen veriler kapsamında aksi yönde bir durumun ol-
duğu belirlenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında sosyal medya kullanıcıla-
rına ilişkin profillerin ya da kuşakların etkili olabileceği öngörülmektedir. Nite-
kim Instagram platformu yoğunlukla fotoğraf ve video paylaşılan, Twitter’a 
göre daha bireysel kullanıcı özelikleri taşımaktadır. Twitter platformu ise daha 
yenilikçi ve genç kullanıcıların yer aldığı bir platformdur. Facebook popülas-
yonu içerisinde yüksek yaş grubundan bulunan bireylerin daha sıklıkla yer al-
dığı ve genç kuşak tüketicilere göre daha az içerik üretip genellikle izleyici ko-
numunda oldukları düşünülmektedir. Bu nedenle yeni kavramların bilinirliği ya 
da sorgulanma durumu daha düşük olabilir. 

Gelecekte yapılacak olan çalışmalara ve araştırmacılara daha farklı ülke-
ler de baz alınarak çalışmalar yapılması ve ilgili kavramın başka sosyal medya 
platformları ile de değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 
KAYNAKÇA 

ASLAN, Ş. ve ATALAY, H.N. (2022). “Sosyal Medyada Benlik Sunumu ve Stanfort Ördek 

Sendromu”, International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent 

Trends 9, 18-20 February 2022, Antalya, Turkey. 

ATAR, Ö. G. ve ULUSOY, Ş. G. (2020). “Sosyal Medyada Ördek Sendromu: Instagram Üze-

rinden Bir Değerlendirme”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-

gisi, 19(39), 925-951. https://doi.org/10.46928/iticusbe.762651 

CHOI, H. and VARIAN, H. (2012). “Predicting The Present With Google Trends”, Econo-

mic Record, 88(s1), 2-9. 

CHRISTAKIS, N. and FOWLER, J. (2009). Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Yaşantımızı Bi-

çimlendiren Etkisi, Varlık Yayınları, İstanbul. 

COŞKUN, C. (2021). “The Illusion Of Flawless Life On Social Media: Vlogs And Real 

Life”, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (5), 684-706. 

https://doi.org/10.47994/usbad.898518 

ÇAKMAK, S. (2019). “Van İlinde Gençlerin İzledikleri Müzik Video/Kliplerin Toplumsal 

Cinsiyet Açısından İncelenmesi”, Folklor Akademi Dergisi, 2(3), 470-503. 

https://doi.org/10.46928/iticusbe.762651
https://doi.org/10.47994/usbad.898518


GÜRKAN ULUSOY – FUNDA CİVEK 

 

218 

ÇALIŞKAN, M. (2021). “Sosyal Medyada Ördek Sendromu”, https://sophosaka-

demi.org/sosyal-medyada-ordek-sendromu/, 26.11.2022. 

DIGITAL 2022 REPORT (2022). https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-

2022-another-year-of-bumper-growth-2/, 26.11.2022. 

GOFFMAN, E. (2018). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları, İstanbul. 

GÜRSOY ATAR, Ö. ve GÜRSOY ULUSOY, Ş. (2020). “Sosyal Medyada Ördek Sendromu: 

Instagram Üzerinde Bir Değerlendirme”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi, 39(3), ss. 925-951. 

HABER MERKEZİ (2020). “Stanfort Ördek Sendromu Nedir?”, https://www.ensonha-

ber.com/ipucu/stanford-ordek-sendromu-nedir,26.11.2022. 

https://petsplusmag.com/do-you-feel-like-a-duck-youre-not-alone/, 26.11.2022. 

https://trends.google.com.tr/, 26.11.2022. 

KHOLODILIN, K. A., PODSTAWSKI, M. and SILIVERSTOVS, B. (2010). “Do Google Searc-

hes Help in Nowcasting Private Consumption? A Real-Time Evidence for the US”, 

KOF Swiss Economic Institute Working Paper. 

KUYUCU, M. (2015). “Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’deki Tweetter Kullanıcıları-

nın Mahremiyet Anlayışı”, (Ed.) BÜYÜKASLAN, A. ve KIRI, A. M., Çizgi Yayınevi, 

Konya. 

MAVRAGANI, A. and OCHOA, G. (2019). “Google Trends In Infodemiology And Infoveil-

lance: Methodology Framework”,  JMIR Public Health and Surveillance, 5(2), 

e13439. 

ÖZKAHVECİ, E., CİVEK, F. ve ULUSOY, G. (2022). “Endüstri 5.0 Döneminde Metaverse 

(Kurgusal Evren)’Ün Yeri”,  Sciences (JOSHAS JOURNAL), 8(50). 

PENNA, N. D. and HUANG, H. (2009). “Constructing Consumer Sentiment Index for US 

Using Google Searches”,  University of Alberta, Department of Economics. 

PHILLIPS D. and YOUNG P. (2009). Online Public Relations: A Practical Guide to Develo-

ping an Online Strategy in the World of Social Media, CIPR Co, London. 

ULUSOY, T., CİVEK, F. ve ULUSOY, G. (2021). “Consumer Interest in Digital Platforms Key 

Term Query on Google Trends: The Example of Netflix and Amazon Prime”,  Social 

Sciences Studies Journal (SSSJournal), 90, s.4864-4876. 

ULUSOY, T., DAYI, F. ve ESMER, Y. (2018). “Google Arama Motoru İle Kelime Aramaları: 

Türkiye Finans Piyasası Örneği”, 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

YENİÇIKTI, N.T. (2017) Sosyal Medya Facebook ve Twitter Motivasyonları, Literatürk 

Akademi, Konya. 

YOLCU, T. ve SEZGİN, A. A. (2018). “Türkiye’de Siyasal Sistem Tartışmalarında Halkın 

Bilinç Düzeyi: Google Türkiye Aramaları Üzerine Bir İnceleme”, PESA Uluslara-

rası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), s.148-160. 

 

https://sophosakademi.org/sosyal-medyada-ordek-sendromu/
https://sophosakademi.org/sosyal-medyada-ordek-sendromu/
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
https://www.ensonhaber.com/ipucu/stanford-ordek-sendromu-nedir
https://www.ensonhaber.com/ipucu/stanford-ordek-sendromu-nedir
https://petsplusmag.com/do-you-feel-like-a-duck-youre-not-alone/
https://trends.google.com.tr/


219 

 
ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA AKTARILAN YAŞAM 

PRATİKLERİ: ŞAMANİZM 
 

Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ1 

 

Özet  

Şamanizm, Orta Asya toplumlarında ortaya çıkan, bozkır kültürüyle bü-

tünleşen ve bu toplumların siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan 

etkileyen kadim Türk inançlarından biridir. Söz konusu inanç, ritüelleri ve ya-

şam pratikleriyle İslam öncesi Türk kültür tarihinin en önemli unsurlarından 

birini oluşturmuştur. Şamanizm'in bazı öğretilerinin İslam'a benzemesi de 

Türklerin İslam'ı kabul etmesinde etkili olmuştur. Müslüman Türkler İslam'ı ka-

bul etseler bile eski Türk inanç tarzının bazı unsurlarını terk etmemişler ve özel-

likle doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemlerinde günlük uygulamalarında 

kullanmaya devam etmişlerdir. Orta Asya bozkır kültürünü Anadolu'ya taşıyan 

Türkler, böylece eski toplumsal yaşam alışkanlıklarını sürdürerek kültürel ak-

tarımın devamlılığını sağlamış oldular. Bu çalışmada Orta Asya Türk kültürün-

den Anadolu coğrafyasına aktarılan kültürel miras, geçiş dönemleri uygulama-

ları örneğinde ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şamanizm, geçiş dönemleri, kültler, Anadolu  

 

Abstract 

Shamanism is one of the ancient Turkish beliefs that emerged in Central 

Asian societies, integrated with the steppe culture and directly affected the po-

litical, social and economic activities of these societies. This belief, with its ritu-

als and life practices, constituted one of the most important elements of the pre-

Islamic Turkish cultural history. The resemblance of some teachings of shama-

nism to Islam was also effective in the acceptance of Islam by the Turks. Even if 

Muslim Turks accepted Islam, they did not abandon some elements of the old 

Turkish belief style and continued to use them in their daily practices, especially 

during transition periods such as birth, marriage and death. The Turks, who car-

ried the Central Asian steppe culture to Anatolia, thus maintained the continuity 

                                                           
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi,  ORCID ID: 0000-
0003-3391-8873. 
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of cultural transmission by maintaining their old social life habits. In this study, 

the cultural heritage transferred from the Central Asian Turkish culture to the 

Anatolian geography will be tried to be revealed in the example of transition 

periods applications. 

Keywords: Shamanism, transition periods, cults, Anatolia. 

 

Giriş 

Şamanizm, etimolojik olarak tarihçiler ve din bilimcileri arasında farklı 

anlamlarda kullanılmıştır. Şaman, söz konusu öğreti/dinin uygulayıcısı olan din 

adamlarına verilmesi dolayısıyla, araştırmacıların bazıları Şamanizm yerine 

Gök Tanrı Dini ibaresini kullanmayı daha uygun görmüşlerdir. Ancak, Şamanla-

rın bozkır kültürü içerisinde, din adamı özelliklerinin dışında hastalıkları sa-

ğaltma yeteneklerinin olması, kanaat önderi ve bilge kimseler olarak sosyal ha-

yata yön vermeleri gibi nedenlerle söz konusu din/öğreti ile bütünleştiklerin-

den Şamanizm ibaresi halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarih boyunca pek 

çok devlet kurarak dünyanın birçok coğrafyasında hüküm sürmüş olan Türkler, 

ekonomik faaliyetlerinden siyasi teşkilatına, toplumsal alışkanlıklarından dini 

inanışlarına kadar kültürel miras unsurlarını terk etmeyerek gittikleri sahalara 

taşımışlardır. Günümüzde dahi Anadolu coğrafyasında Şamanizm’in izlerini böl-

gesel uygulama farkları olsa dahi sosyal ve kültürel yaşamın birçok alanında gö-

rebilmek mümkündür. 

Şamanizm’in Anadolu’ya Yansımaları  

Şamancılık veya Kamcılık olarak zikredilen Şamanizm bir dinden ziyade 

merkezinde şamanın bulunduğu, kendine mahsus inanç ve ritüelleriyle farklı 

pratikleri bulunan vecd esaslı bir uygulamadır (Güngör, 2010:325). Şamanizm 

insan ve doğanın özel bir tasarımını ihtiva eder. İnsanlarla Tanrı arasında özel 

bir bağ olduğuna; söz konusu bağın ruhlar vasıtasıyla kurulduğuna ve doğada 

her şeyin bir ruhunun olduğu esasına dayanmaktadır. İyi ve kötü ruhlar arasın-

daki dengenin, insanın sağlığına doğrudan tesir ettiği inancı hakimdir. Dolayı-

sıyla şamanların temel görevlerinin başında hastalıkların sağaltılması konusu 

ön plana çıkmaktadır. Erken dönemlerde Şamanlar kötü güçlere karşı koruna-

bilmek için ruhlarla bağlantı kurma yollarını aramışlardır. Dolayısıyla ilk devir-

lerde herkesin Şaman olduğu, ancak zamanla söz konusu bağı sadece güçlü kim-

selerin kurabileceğine inanmışlardır. Böylece aile şamanlığı denilen kavram or-

taya çıkmıştır (İzgi, 2012: 31-32). Bu kavram günümüzde Anadolu’da şifaya iliş-

kin olan ocak kültünün uzantısı olarak ortaya çıkmıştır.  
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Şamanizm/bozkır kültürünün uzantılarını Anadolu’da, geçiş dönemi ola-

rak ifade edilen doğum, evlenme ve ölümle alakalı pratiklerde yaygın olarak 

görmek mümkündür. Bu üç önemli dönemin çevresinde birçok gelenek, göre-

nek, ritüel, pratik kümelenerek söz konusu geçişleri ait oldukları kültürün bek-

lentilerine ve kalıplarına uygun bir şekilde yönetmektir. Bunların hepsinin 

amacı geçişin birey adına sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve süreçte kişinin her 

türlü tehlikeden korunmasıdır (Örnek, 1995: 131). Söz konusu geçiş dönemle-

rinden birisi olan doğum, insan hayatının başlangıcını temsil etmesi açısından 

önemli bir adımdır. Doğum sonrası yapılan birtakım pratiklerin kaynağında ise 

bebeği, anneyi güvende tutma ve e onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sür-

dürmesine katkıda bulunma amacı yer almaktadır.  

Al-Kızıl-Kırmızı renk, eski Türk inancında tıpkı siyah ve beyaz gibi kulla-

nımı en çok yaygın renklerdendir ve sembolik anlamlar taşır. Gökyüzüne ruhen 

seyahat eden şamanlar kırmızı renkli elbise dikerler ve davullarını kırmızı 

renge boyarlar. Kırmızı renk aynı zamanda kötü ruhları koruma konusunda bir 

nevi güvenlik sağlamaktadır. (Orçan, 2011: 65). Anadolu’nun birçok bölgesinde 

doğumla alakalı pratiklerde kırmızı renkle alakalı olanlar söz konusu inancın 

yansımasıdır. Yeni doğmuş bebeğin sokağa çıkarılması durumunda yüzünün gö-

rünmeyecek şekilde kırmızı veya sarı tülbentle örtülmesi, lohusanın saçına kır-

mızı kurdele bağlaması Şamanizm’deki albastı inancıyla alakalıdır. Albas-

ması/Albastı inancı Kazak-Kırgız Türkleri’nde yaygındır. Kırgızlarda iki tür Al-

basması inanışı bulunmaktadır. Bunlardan sarı albasması bir kam/şaman tara-

fından defedilirken, kara albasması sadece kendisini görebilen bir ocaklı tara-

fından uzaklaştırılabilir. Albasması, ateş ve ocak kültüyle alakalı olup inanışa 

göre albastı ruhu ilk devirlerde kötü bir ruh olmayıp bilakis hami olarak kabul 

edilmiştir. Ancak zaman içerisinde söz konusu ruh kötü, habis olarak görülmüş-

tür (İnan, 1986: 169-173). 

 İnanca göre Albastı denilen kötü ruh, an anne ve bebeğe zarar verebil-

mektedir. Dolayısıyla Albastıdan korunmak amacıyla kırmızı ve sarı renkler kul-

lanılmaktadır. Sarı renk, daha çok kötü ruhun bebeğin hastalanmasına sebep 

olabileceği inancıyla kullanılmaktadır. İnanışa göre albastı adlı kötü ruh loğusa 

kadının yanına gelerek onun ciğerini alıp götürür ve bu suretle loğusayı “alba-

sar”. Eğer kötü ruh loğusanın ciğerini herhangi bir suya bırakır ise loğusa ölür. 

Söz konusu ruh demirden, kırmızı renkten, ocaklılardan ve tüfek sesinden kor-

kar. O nedenle loğusa yatakta iken başı beyaz tülbentle örtülüp kırmızı bir tül 

bağlanır; ya da başına kırmızı kurdeleli altın takıp ona kırmızı renkli şeker gö-
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türülür. Lohusanın yastığının altında bıçak, makas bulundurması da yine albas-

tının demirden korkmasıyla alakalı geliştirilen güvenlik tedbiridir (İnan, 

1986:171).  

Doğumla alakalı uygulamalarda kırk sayısına ilişkin pratikler ağırlıktadır. 

Kırık sayısı, kadim Türk inanışı, kültür ve folklöründen izler taşımaktadır. Oğuz 

Kağan, kırk günde yürümüştür. Manas Destanında kırk yiğit, kırk savaşçı, kırk 

gelin, kırk güzel, kırk kulaç vb. biçimlerde kırk sayılar sıklıkla kullanılmıştır. 

Dede Korkut Masallarında kırk yiğit, kırk namert, kırk er, kırk otağ, kırk gün, 

kırk gece gibi kırk sayısı yaygın kullanıma sahiptir. Kırk yiğit motifinde olduğu 

gibi kırk kız motifi de pek çok Türk masal ve destanlarında kullanılmıştır (Yar-

dımcı, 1998: 646). Kırk sayısı sadece halk kültüründe değil dinler tarihinde de 

yaygın olarak kullanılmıştır. İnanışa göre Allah (c.c.), Hz. Âdem’in çamurunu 

kırk günde yoğurmuştur. Hz. Muhammed ilk vahyini kırk yaşında iken almıştır. 

Kıyamet kopmadan önce mehdi yeryüzünde kırk yıl kalacaktır. Yeniden diriliş 

kırk yıl sürecektir (Bozkurt, 2012: 724). 

Anadolu’da doğumla alakalı uygulamalarda kırk sayısına yönelik ritüeller 

ağırlıklıdır. Aynı dönemde doğum yapmış, kırkları henüz çıkmamış loğusa ve 

bebeklerine kırkı karışmış adı verilir. Kırkları karışmış olan bebekler bir araya 

getirilmez. Çünkü bunların aydaş2 olacaklarına inanılır. Doğumdan sonra geliş-

meyen, zayıf, çelimsiz çocuklara halk arasında “aydaş olmuş” ibaresi kullanıl-

maktadır.  Bebeği aydaşlıktan kurtarabilmek için su dolu kabın içerisine kırk 

tane taş konulur. Her bir taş suya atılırken nazarı değmesi ihtimali olanın ismi 

zikredilir. Çocuk bu suyla dört yol ağzında (kavşağında) yıkanır. Bebeğin dört 

yol ağzında yıkandırılmasının nedeni buralardan nazarı değen kişi ya da kişile-

rin geçme ihtimalinin fazla olmasındandır. Kalan su bebeğin evine de serpilir. 

Kovadaki kırk taş kimsenin üzerine basamayacağı güvenli bir yere, özellikle du-

var aralarına yerleştirilir. Böylece bebeğin aydaşlıktan kurtulacağına inanılır 

(Emen, 2015: 31). İnanışa göre kırkı karışmaması gerekenler sadece bebekler 

değil, lohusaların da bir araya gelmemesine gayret edilir. Zorunlu olarak bir 

araya gelmiş olan loğusa kadınlar birbirleriyle iğne değişirler. İğne değişiminde 

iki loğusa kadın birbirlerine kendi evlerinde kullanmakta oldukları iğneyi verir-

ler. Ya da birbirlerinden birer düğme kopartıp saklarlar (Çevik&Alan, 2020:16).  

Doğumun üzerinden kırk günün geçmesiyle anne ve bebeğin kırkının çık-

tığı kabul edilerek kırklanma ritüeli gerçekleştirilir. Kırkı çıkmış olan loğusa 

                                                           
2 Doğumdan sonra gelişmemiş, zayıf, hastalıklı gibi görünen çocuklar için ‘aydaş’ ibaresi kullanılır, 
Bkz, (Karasoy, 2008: 77) 
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kırklanmaktadır. Kırklanma, doğumdan kırk gün sonra annenin abdestlenerek 

yıkanmasıdır. Bunun için anne kırk tas su dökünür. Kırklanma esnasında dört 

yol ağzından getirtilmiş kırk tane taş, temiz bir kovaya konulmuş suya atılır. Bu 

taşlar insan ayağının basmadığı bir yere konulur. Kovada kalan su ise dört yol 

ağzına ve loğusanın evine serpilir (Emen, 2015:31). Doğumla alakalı pratiklerde 

annenin bebeğin sağlıklı olması, dolayısıyla soyun devamının esas alınması an-

layışı hakimdir. Söz konusu anlayış Şamanizm’in Anadolu’daki uzantısı kabul 

edilmektedir. Eski Türk inancına göre şayet kötü ruh bir aileye musallat olursa, 

o ailede soyun devamını önlemek için yeni doğum yapmış kadın ve bebeklere 

musallat olmaktadır. Bu durum genellikle sürekli bebekleri ölen, sağlıklı çocuk 

sahibi olamayan aileler üzerinde gerçekleşen bir inançtır.  Bu inanca göre yeni 

doğmuş bebekler, belli bir yaşa gelene dek başka bir aileye satılmaktadır. Çocu-

ğun artık hasta olmayacağı, yaşamaya devam edeceğine kanaat getirildiğinde 

satılan aile çocuğu ailesine geri iade eder. Bu şekilde satılan bebeklere kız ise 

satı, erkek ise satılmış adı verilmiş olup Anadolu’nun birçok yerinde satı ve sa-

tılmış isimleri halen kullanılmaktadır. Amasya Taşova’da aynı şekilde çocukları 

doğduktan sonra uzun yaşamayan aileler, kutsal kabul ettikleri tekke-türbeyi 

ziyaret ederek dileklerde bulunurlar. Böylece çocuğu o tekkeye satmış görüne-

rek aileye musallat olan kötü ruh kandırılmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde 

Durmuş, Duran, Durdu isimleri bebeğin yaşamasına dair geliştirilen bir pratiğin 

sonucudur (Düzgün&Polat, 2019:203) 

Doğumla alakalı pratiklerde günümüzde yapılan ikramlar, eski Türk inan-

cındaki kansız kurban (ıduk/adak)’larla alakalıdır. Şamanizm’de Gök Tanrı’ya 

bazen yapılan bir işlemin onaylanması, bazen de bir konuda Gök Tanrı’nın rıza-

sını kazanma inancı etrafında kansız kurban ritüelleri gerçekleştirilmiştir. Kan-

sız kurban ritüelini giriş/geçiş dönemlerindeki bir kısım uygulamalarda da gör-

mekteyiz. Sinemilli Alevilerde bebeği doğmuş aileler, yakınları tarafından göz 

aydınlığı amacıyla çocuğa alınan bir hediye ile ziyaret edilmektedir. Aile de ge-

len misafirlere çeşitli ikramlarda bulunmaktadır. Hediyeleşmeler, ilerleyen dö-

nemde çocuğun kırklanma ve diş hediği törenlerinde de yer almaktadır (Kıyak, 

2021:590). 

Geçiş dönemleri içerisinde evlilik ve düğün merasimleri, Şamanizm’e dair 

pek çok ritüelin izlerini taşımaktadır. Damadın evine geldiği sırada geline dökü-

len saçı, Türk kültüründe kökeni Orta Asya’ya dayanan bir gelenektir. Her boyun 

kendi üretimi olan en çok kıymet verdiği, kutsal kabul ettiği ürünlerden oluşur 

(Gömeç, 1998:44). Türkler, avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde avlamış olduk-
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ları hayvanların etini, kanını ve yağını; çobanlık dönemlerinde hayvanlarının sü-

tünü, yağını; tarım döneminde ise buğday, darı gibi ürünleri saçı olarak gelinin 

başından aşağı saçmışlardır. Bu tören, damadın mensup olduğu soyun ve kutsal 

ruhun gelini onaylaması için yapılan bir ayinin bakiyesidir (İnan, 1986: 167). 

Kansız kurbanlardan olan bu ayin, günümüzde Anadolu’da kullanılan “darısı ba-

şına” deyiminin bir uzantısıdır (Gömeç, 1998:44). Anadolu’da gerek ev düğün-

lerinde gerekse modern salon düğünlerinde farklı formatlarda bu ritüel halen 

uygulanmaktadır. Para saçma, gelinin içi para dolu testi kırması ve gelinin ba-

şından aşağı saçılan gül yaprakları ve çiçekler aynı inancın yansımalarıdır.  

Türk geleneğinde düğün merasimi, baba evinden koca evine geçiş şek-

linde mitolojik bir göç olarak adlandırılmıştır. Pratiğin uzantısı olarak baba evi 

ile koca evi yan yana bile olsa gelin, arabayla dolaştırılarak koca evine ulaştırılır 

(Aydemir, 2013: 639). Gelin arabaya bindirilirken, götürülürken, indirilirken et-

rafına örtü, perde tutulması onun mitolojik bir göç yaşadığının işaretidir. Geli-

nin gelmiş olduğu yolu görmesi engellenerek geri dönmesine mani olunması, 

mitolojik göçün tam olarak gerçekleşmesi simgelenmektedir. Gelin göçü sıra-

sında kutsal mekanların etrafında üç defa dönme, adakları başında üç defa çe-

virme gibi uygulamalar, göğün katlarına uzanan mitolojik yolculuğun yansıma-

larıdır (Ergün, 2010: 276-278). 

Geline kırmızı kuşak bağlama töreni ve kırmızı tülbent örtme, Orta Asya 

Türk kültüründen izler taşır. Herhalde al (kırmızı) rengi ruhlardan birini temsil 

etmektedir. Çok eski zamanlarda al ruhu, ateş tanrısı, koruyucu ruh olarak kabul 

edilmiştir (Genç, 1997:1083). Gelin, baba evinden çıkmadan evvel kırmızı kuşak 

bağlama töreni gerçekleşir. Kırmızı kuşak (kurdele), bekaret ve gayret sembolü 

olarak gelin, evinden ayrılmadan önce babası veya ağabeyi tarafından “salavat 

ve tekbir” eşliğinde kızın beline bağlanır. Bağlanan kemer, ilk çocuk doğuncaya 

kadar muhafaza edilir. İlk çocuk erkek olursa kuşağın bir parçası çocuğun om-

zuna dikilir (Altunel, 1995:28). 

Davul, Türk Kültüründe hâkimiyet sembolü olması, duyuru aracı olarak 

kullanılması, düğünlerde ve diğer özel günlerde eğlenceyi, cenaze törenlerinde 

yası, acıyı temsil etmesi nedenleriyle Türk halk kültüründe önemli bir yere sa-

hip olmuştur. Davul, Hunlardan günümüze dek önemli bir yer edinmiş, farklı 

isim ve form değişiklikleriyle günümüze dek gelmiştir (Çelik, 2017: 11). İslami-

yet öncesinde Türkler davulu dini ve içtimai hayatın pek çok alanında kullan-

mışlardır. Şamanlar, kötü ruhları davul çalarak onları uzaklaştırdıklarına inan-

mışlardır. Ayrıca Şamanlar, dini merasimde kendinden geçme sırasında davul 
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sesiyle motive olabilmişlerdir. O nedenle günümüzde geçiş dönemlerinden dü-

ğün törenlerinde çalınan davul, Şamanizm’in bakiyesidir.  

İnsanoğlunun yaşamını sona erdiren ölüm, birtakım gelenekleri en fazla 

muhafaza eden geçiş dönemlerinden bir tanesidir. Bunun en önemli nedeni, 

öteki dünya inancı ile mevtaya karşı son görevleri yerine getirme ve dolayısıyla 

onun ruhunun huzur bulması inancıdır. Anadolu’da hala cenaze ile alakalı ger-

çekleştirilen ritüellerde Şamanizm’in bakiyeleri söz konusudur. Kutsal sayılar 

etrafında gerçekleşen pratiklerde ölümün 7. Gününde yemek ikram edilmesi 

Gök Tanrı inancında gök ve yerin yedi kat olmasıyla alakalıdır. 

  İkram edilen yemekler, Gök Tanrı inancında ölüye Gök Tanrı’nın iyi mu-

amele etmesine yönelik gerçekleşen bir kansız kurban ritüelinin uzantısıdır. 

Eski Türk kültüründe defin ve ölüler kültü ile alakalı en eski uygulamalardan 

birisi “ölü aşı” denen yemek törenleridir. Türkçede “yog/yuğ”, matem, yas, de-

finden sonra üç yahut yedi güne kadar gerçekleştirilen yemek merasimdir. Ce-

naze için verilen yemek ayrı tutularak buna “ölü aşı” adı verilmiştir. İnanışa göre 

ruh bedenden ayrılıp öteki dünyaya göçeme esnasında engelleri aşarken gücü 

azalacaktır. Dolayısıyla yuğ törenlerinde yemek, aslında dirilerden ziyade ölü-

lere ikram edilmiş sayılmaktadır (Aydemir, 2013: 794). Aynı doğum pratikle-

rinde olduğu gibi ölümle alakalı uygulamalarda da kırk sayısı kutsaldır. Ölen kişi 

için 40. gün yemek töreni düzenlenmesi, Türk inancındaki kırk sayısının kutsi-

yetinden kaynaklanmaktadır.  

Cenaze ile alakalı pratiklere verilecek örnekler oldukça fazladır. Hemen 

hemen her bölgede söz konusu geçiş döneminde bazen uygulama biçimi farklı-

lıklar gösterse de içerdiği mesaj benzerlik göstermektedir. Anadolu’nun bazı yö-

relerinde ölen kişinin ayakkabısının kapının dışarısına ve yönü dışarı bakacak 

şekilde konulması, eski Türk inancındaki kötü ruhlara verilen mesajın yansıma-

sıdır. Kötü ruhun cenaze sahibi ailenin hanesine girip başka birinin canını alma-

sına mâni olmak amacıyla haneden zaten birisinin öldüğünü, mevtanın ayakka-

bısını dışarıya koyarak ispatlamaya çalışma söz konusudur.  

Bunların yanında tüm geçiş dönemlerinde müşterek olan pratikler de 

Anadolu’da halen uygulanmaktadır. Kına yakma pratiği bunlardan bir tanesi 

olup geline, askere ve bazı yörelerde ölüye kına yakılmaktadır. Kına eski Türk 

inancında kansız kurban türlerinden birisi olup Gök Tanrı’nın onayını rızasını 

alma anlayışıyla ilgilidir. Kına Şamanizm’de adanmışlığı temsil eden bir kansız 

kurban ritüelidir. Gelin ve damada yakılan kına, çiftlerin birbirlerine olan adan-

mışlıklarının sembolüdür (Velioğlu, 2004:58). Anadolu’da hala düğün törenleri 
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öncesi gerçekleşen kına geceleri söz konusu inancın merasimle taçlandırılan 

uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Eski Tük inancında kültler etrafında gelişen bazı uygulamaların Anadolu 

kültüründeki tesirini görmek mümkündür. Günümüz modern yaşamında batıl 

inanç olarak kabul edilen birçok uygulamanın kaynağında kültler etrafında şe-

killenmiş pratiklerin yansımaları görülür. Ocak kültü, ağaç kültü, ateş kültü, su 

kültüne dair bazı uygulamaları günlük yaşantımızda halen görebilmekteyiz. 

Halk arasında ocaklı olduğu söylenen ve hastalıkları sağaltan kişilerin gerçek-

leştirdiği tedavi yöntemleri Şamanizm’in bakiyelerindendir. Anadolu’da hasta-

lıkları doğaüstü güçlerle sağalttığına inanılan kimselere ocak veya ocaklı adı ve-

rilmektedir. Ocaklar, bazı hastalıkların bir kişi veya yeteneğini devrettiği (el ver-

diği) kişi tarafından iyileştirildiği hanedir. Halk bilimciler, İslamiyet’ten sonra 

şamanların toplumsal anlamdaki yeteneklerini din adamlarına, hekimliklerini 

de ocaklılara devrettiğini düşünmektedir (Demir, 2016:23). Anadolu kültü-

ründe ocaklı tabir edilen kimselerin halk hekimliği ritüellerini gerçekleştirmesi 

eski Türk inancındaki ocak kültünden kalmadır. Ayrıca ocağın ailenin, soyun 

temsilcisi konumunda olması halk kültürüne de yansımıştır. Ocağı batmak, oca-

ğına incir ağacı dikmek, baba ocağı, asker ocağı tabirleri söz konusu kültün de-

vamıdır. Şamanizm’den Anadolu’ya uzanan kültlerden bir diğeri de su ile ilgili 

inanışlardır.  Türkler nehir, akarsu, deniz, göl, dere, çay gibi gibi su kaynakları-

nın içlerinde ruh barındırdıkları ve bunların kendilerine mahsus özel güçleri ol-

duğuna inanmışlardır (Uçar, 2020: 24). Günümüzde Anadolu’nun birçok bölge-

sinde su ile alakalı inanışların temelinde Su Kültü yer almaktadır. Özellikle arın-

dırma ve şifaya yönelik pratiklerin ağrılıkta olduğu görülür. Kötü rüyaların önce 

suya anlatılması, bazı su kaynakların belirli hastalıkları tedavi ettiğine inanıl-

ması, muskanın kötü etkisini bozmak için akarsuya bırakılması gibi pratikler 

Türklerin suya yükledikleri kutsiyetle alakalıdır. Türk toplulukları arasında gö-

rülen yaygın inanışlardan bir diğeri de belli ağaç türlerinin kutsal kabul edilme-

sine yöneliktir. Muhtemelen, mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha 

farklı bazı özellikleri nedeniyle ağaç/ağaçlar Türk topluluklarında yaşamın ve 

sonsuzluğun sembolü olarak kabul edilmiştir (Arslan, 2014:61). Anadolu kültü-

ründe kutsal kabul edilen belirli ağaçlarla alakalı inanışlara bakıldığında farklı 

formlarda karşımıza çıkmaktadır. Dilek ağacı ritüeli, çaput bağlama, yatır inan-

cında söz konusu yatırın bir ağacın yanında olması anlayışı söz konusu inancın 

uzantılarıdır. Ateş kültü, eski Türk inancında kötü ruhlara kalkan olarak kulla-

nılmıştır.  Ateş’in canlı bir varlık olduğuna, dolayısıyla onun bir ruha sahip oldu-
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ğuna inanılmıştır. Ateş iyesi de adı verilen ruh, kendisine saygı gösterildiği, kur-

banlar sunulduğu, ikramlarda bulunulduğu sürece Şamanlara yardım edip on-

ların isteklerini yerine getirmiştir. Ancak ateşe iyi muamele yapılmadığı sürece 

çeşitli yaptırımlara maruz kalınacağına inanılmıştır. Dolayısıyla İslamiyet ön-

cesi dönemde Türkler ateşi madeni eşya ile karıştırmaktan kaçınmışlardır. 

Çünkü ateşin sert cisimler nedeniyle ruhunun zarar göreceğine inanmışlardır. 

Bunun gibi ateşe su dökmek, ona kötü söz söylemek, üzerine çöp dökmek gibi 

eylemler, ateş ruhuna saygısızlık olarak kabul edilip yapmaktan imtina edilen 

davranışlardır (Toraman, 2022: 14).  

Günümüzde Hıdırellez şenliklerinde ateşin üzerinden atlama, nazara 

karşı evin süpürülüp çıkan pisliklerin yakılması, ateşten ses çıkması durumunda 

ateşin kızdığına inanılması da ateşin ruhu olduğuna dair inançla alakalıdır.  

Sonuç 

Türkler, İslamiyet öncesi inanç biçimlerini sosyal ve kültürel hayatlarıyla 

bütünleştirerek günümüz Anadolu insanına kadim bir kültürel birikim aktar-

mıştır. Şamanizm ve bunun etrafında şekillenen iyi ve kötü ruhlara olan inanç 

biçimi, Orta Asya bozkır kültüründe önceleri dini, siyasi ve sosyal yaşamı şekil-

lendirirken, oradan devralınan kültürel miras günümüzde Anadolu folklörünü 

beslemektedir. Çoğu batıl inanç olarak kabul edilip itibar edilmeyen, modern 

dünyada kullanım alanı gittikçe daralan pek çok pratiğin eski ve köklü bir geç-

mişi bulunmaktadır. Bahsi geçen pratikler günümüzde özellikle doğum, evlilik 

ve ölüm gibi geçiş dönemleri olarak tabir edilen süreçte değişik formlarla uygu-

lanmaktadır.   
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DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM SÜRECİNE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ 
 

Dr. Pelin ÜREDİ1 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz toplumlarında sürekli olarak devam eden değişmeler ve geliş-

meler yaşanmaktadır. Toplum bu değişim ve gelişmelerden etkilenmekte ve gi-

derek karşılaşılan problemlerin karmaşıklığı artmaktadır. Bütün bu gelişmeler 

her alanda insan hayatını etkilemekle birlikte toplumların eğitim anlayışını da 

şekillendirerek, bireylerden beklenen bilgi ve becerilerde değişiklikler mey-

dana getirmiştir. Günümüz toplumlarında bilgiyi üretmek artık yetmeyip aynı 

zamanda gerçek yaşamında bu bilgiyi en doğru şekilde kullanabilen, problem 

çözebilen, yenilikçi düşünebilen ve diğer üst bilişsel düşünme becerilerine sahip 

olan bireylere olan ihtiyaç ön plana çıkmıştır.  

Bu üst bilişsel düşünme becerilerine ve donanımına sahip bireyler yeti-

şirken yaşadıkları toplumun mevcut eğitim sisteminde yer alan eğitim-öğretim 

sürecinden geçmektedirler. Öğretmen etrafında şekillenen ve öğrenciyi pasif 

konumda bırakan eğitim anlayışı ise zamanla yerini; öğrenciyi merkeze alan ve 

öğretmeni rehber konumunda bulunduran yapılandırmacı eğitim anlayışına dö-

nüşmüştür. Bu yeni eğitim anlayışı beraberinde yeni öğretim yöntem ve teknik-

leri ile yeni öğretim biçimlerini getirmiştir. Üretilen bilginin anlamını ve etkisini 

artırmak için tek bir disiplin etrafında yapılan öğretim yerine birden fazla disip-

linin disiplinler arası boyutta sürece dahil edildiği öğretim biçimi de süreçteki 

yerini almıştır. Çünkü çoğu zaman herhangi bir soruna tek bir disiplin pencere-

sinden bakmak yetersiz olabilir. Disiplinler arası yaklaşımlar tam bu noktada 

bilgiye farklı boyutlarda yaklaşmayı sağlar ve disiplinler arası öğretim sonu-

cunda yeni bakış açılarının ortaya çıkmasını olanaklı hale getirir.  

Tarihsel sürece bakıldığında birbirinden farklı çalışma sahalarında disip-

linler bilgiyi organize etmeyi sağlarken yeni anlayışların üretilmesine de aracı 

olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında disipliner çalışmalar başarıyı artırmış, ya-

                                                           
1 Millî Eğitim Bakanlığı, Mersin, uredipelin@gmail.com. 
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şam kalitesini artıran birçok buluşun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. An-

cak disipliner çalışmalar karmaşık problemlerin çözüme kavuşturulmasına yet-

meyen aşırı uzmanlaşmayı ve parçalanmışlığı da beraberinde getirmiştir (Gür, 

2003). Bu karmaşık problemlerin çözüme ulaşmasında, disipliner öğretimin 

ötesinde olan disiplinler arası öğretime gerek duyulmuştur. Disiplinler arası 

yaklaşımın amacı, belirlenen konunun anlamlı bir bütün olarak öğrenilmesi ve 

başka disiplinlerin perspektifinden konunun ele alınması fırsatının oluşturul-

masıdır (Yalçın ve Yıldırım, 1998). Böylece karmaşık konuların üstesinden 

gelme be öğrenmede kalıcılığı artırmada disiplinler arası öğretimin kavram ve 

ilkelerinden yararlanarak oluşturulan eğitim-öğretim süreçleri meydana gel-

mektedir. 

 

2. DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİMİN TEMEL KAVRAMLARI 

2.1. Disiplin 

Türk Dil Kurumu (TDK, 2017) disiplin kavramını; öğretim konusu olan 

veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı olarak tanımlamıştır. Disiplinler 

kendi tarihleri olan; fakat diğer bilgi, disiplin, nesne ve kavramların bir bölü-

münü içeren, onlarla iç içe/dış dışa ilişkilerle gelişen heterojen olgulardır (Tey-

mur, 2001, s. 271). Baykal’ın (2004) aktardığına göre, King ve Brownell (1966) 

disiplinleri tanımlayıcı on ölçüt vermişlerdir:  

1. Bir disiplinde düşünce üretimini kapsayan hayal gücünün dışavurumu 

olan önermeler, kavramlar, dizimler, biçimler, ritimler vardır. 

2. Bir disiplinin kendini adamış üyelerden oluşan toplumsal bir dokusu 

vardır. 

3. Bir disiplinin üyelerinin ilgilerinin odaklandığı bir bölgesi vardır.  

4. Bir disiplinin “kahramanları”, takipçileri ve onların geri bildirimlerin-

den oluşan bir tarihi vardır.  

5. Bir disiplinin sadece içeriği değil hipotezleri sınayacak yöntemleri de 

vardır. 

6. Bir disiplinin varsayımları, ilkeleri ve diğer önermeleri kendi içinde tu-

tarlı bir bütün oluşturur.  

7. Bir disiplinde uzmanlık dili ya da başka bir simgesel sistem oluşur; eski 

kavramlara yeni tanımlar getirir ya da ihtiyaç duyulan yeni kavramlar oluşturu-

lur.  

8. Bir disiplinin üyeleri değişik ortamlarda değişik araç ve donanımlarla 

iletişim kurarlar. 
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9. Bir disiplinin gerçeğe ve insan doğasına ilişkin sayıltıları, bilişsel değer-

leri vardır. 

10. Bir disiplin kendini tanıtmak için eğitim araçları geliştirir.  

 Buradan ortaya çıkan sonuç; disipliner öğretimin matematik, coğrafya 

gibi belirli bir konu alanı çerçevesinde yapılan öğretim şekli olarak tanımlana-

bileceğidir.  

Örnek: Matematik, Türkçe, Cebir, Geometri. 

 

2.2. Disiplinler arası 

Değişen dünyada her geçen gün ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, yeni alanların 

oluşmasını gerekli kılmıştır. Disipliner anlayışın kısıtlı sınırları içinde bu yeni 

gelişen alanları incelemek ve öğretmek yeterli olmamaktadır. Bu nedenle disip-

linlerarası yaklaşıma ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır (Turna, Bolat ve Keskin, 

2012). Disiplinlerarası teriminin sözlük anlamı, iki ya da daha fazla disiplinin 

birleştirilmesi ya da etkileşimde bulunmasıdır. Dolayısıyla “disiplinlerarası” ke-

lime olarak, geleneksel akademik disiplinlere göre yapılandırılmış bir bilgi dü-

zenlemesinin kullanımını varsayar. Öztütüncü’ye (2016) göre, aslında her disip-

lin kaçınılmaz olarak disiplinlerarasıdır. 

Türk eğitim sistemindeki yaygın uygulamaya bakıldığında, disipliner öğ-

retimin esas alındığı, diğer bir deyişle belli bir konunun belli bir disiplin bağla-

mında ele alındığı görülmektedir. Disiplinlerarası öğretimde ise, belirlenen 

konu ya da problemin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi söz konusudur 

(Demirel vd., 2010). Disiplinlerarası öğretimde, bir dersin konusunu oluşturan 

kavramın incelenmesi ile birlikte bu süreçte rol alan değişik konu alanlarının, 

kavramla ilgili bilgi ve becerilerin öğrenilmesi de önemli görülmektedir. Ay-

bek’e (2001) göre disiplinlerarası öğretim, öğrencilerin değişik alanlardaki bil-

giyi birleştirmesine ve bütünleştirmesine fırsat veren ve kavramlar aracılığıyla 

öğrencileri analiz, sentez düzeyi gibi üst düzey düşünmelere odaklaştıran bir 

yaklaşımdır. Yolcu Aslan’a (2013) göre disiplinlerarası öğretim, tutarlı bir bütün 

içinde disiplinler arasında analiz, sentez ve uyum açısından bağlantı kurar. Ay-

rıca disiplinleri bütünleştirmek için, ayrık disiplinlerden disiplinlerüstüne 

doğru gidildikçe disiplinler arasında daha fazla etkileşim ortaya çıkmaya başlar 

(Gencer, vd.; 2019). 

Disiplinlerarası kavramı zamanla şu şekilde bir gelişme göstermiştir: 

 Çok disiplinli yaklaşım 

 Disiplinler ötesi yaklaşım 
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 Çapraz disiplinli yaklaşım 

 
 

Şekil 1. Disiplinlerarasılık Örnek Modeli 

 

2.3. Çok disiplinli 

Çok disiplinli kavramı, birden fazla disiplinin bütünleştirme yapılmadan 

tek bir konu üzerine odaklanması olarak ifade edilebilir (Gül, 2014). Çok disip-

linli kavramı, farklı disiplinlerin bilgilerinden meydana gelir fakat özünde her 

disiplin kendi içindedir. 

Örnek: Matematik sınavlarında başarısız olan bir öğrenci vardır. Bu öğ-

rencinin akademik başarısızlığını gidermek için Türkçe öğretmeni, Matematik 

öğretmeni ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi birlikte çalışmaktadır. 

Türkçe öğretmeni, öğrencinin okuduğu soruları yanlış yorumladığı için başarı-

sız olduğunu tespit etmiştir ve okuma-anlama çalışmaları yaptırmıştır. Matema-

tik öğretmeni bilgi eksikliğine bağlı olarak başarısız olduğunu tespit etmiştir ve 

bilgi eksikliklerini gidermek için ek alıştırmalar yaptırmıştır. Psikolojik Da-

nışma ve Rehberlik öğretmeni ise bu başarısızlığın meydana gelmesinde etkisi 

olabilecek stres, kaygı, heyecan gibi faktörleri kontrol altında tutmak için egzer-

Matematik

yüzde-kar-
zarar-faiz 
hesapları

Ekonomi

enflasyon ve 
ülkelerin ekonomik 

göstergeleri

Sanat

bir mağaza 
yapılan 
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gösterdiği ilgi

Toplum Bilim

insanların gündelik 
hayatlarında bu 

kelimeleri 
kullanmaları

Psikoloji 

yapılan 
zamların 

psikolojik 
etkileri stres, 

iletişim
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sizler yaptırmıştır. Her öğretmen kendi disiplinine uygun olacak şekilde öğren-

ciye yardımda bulunmuştur. Ancak her disiplin kendi kural ve öğretileri çerçe-

vesinde sürece dahil olmuştur. İşte böyle bir süreç, çok disiplinli yaklaşım ola-

rak ifade edilebilir. 

2.4. Disiplinler üstü/ ötesi 

Birden fazla disiplini aşıp, herhangi bir tek disiplinin ötesine geçen konu-

larla ilgilenilmesidir. Disiplinler ötesi söz grubundaki “ötesi” kelimesi bütün 

alanların aralarındaki sınırların kalkmasını ve alanların ötesine geçilmesini 

ifade eder. Buradaki amaç evreni anlamak için gerekli bilgi bütünlüğünü sağla-

maktır (Gül, 2014). Disiplinler üstü yaklaşım geleneksel sınırları aşan, beşeri 

bağlamda doğal, sosyal ve sağlık bilimlerini bütünleştirir. 

Örnek: Bazı öğrencilerin okul çıkışlarında akşam geç saatlere kadar farklı 

işlerde çalıştıkları belirlenmiştir. Kanunlara göre çocuk işçiliği suçtur. Ve bu du-

rum toplumsal bir sorundur. Bu konuda sosyal hizmet uzmanları, pedagoglar bu 

konu üzerinde çalışmalar yürütebilirler. Ve ayrıca okul çıkışlarında farklı işlerde 

çalışan bu çocukların çalıştıkları işe bağlı olarak kalıcı ya da geçici sağlık sorun-

larının olması, psikolojilerinin nasıl etkilendiği de bu konunun sağlık boyutunu 

oluşturur. Bu noktada ilgili disiplinlerin hepsinin bütünleşmesi gerekir. İşte bu, 

disiplinler üstü/ötesi kavramı ile ele alınabilecek bir durumdur. 

2.5. Çapraz disiplinli 

Bir disipline bir başka disiplin perspektifinden yaklaşılmasıdır. Çapraz di-

siplinli yaklaşım disiplinler arasında hem genişliğine hem de derinlemesine et-

kileşimi içine alır. (Gül, 2014). İkinci disiplin bu yaklaşımda pasiftir. 

Örnek: Lineer Cebir: Lineer, değişmesi bir doğruyla gösterilebilen yani 

doğrusal olan işlemlerdir. Cebir ise parçalanmış veya birleşmesi gereken parça-

lardır. Cebir ilkokuldan itibaren matematik derslerine entegre edilmiş ve hatta 

cebirin üzerine matematik inşa edilmiştir. Cebire lineer açıdan bakmak demek 

daha ileri düzeydeki matematik konuları için gerekli bilgiyi oluşturmak, mate-

matiğin birçok alanında uygulama olanağı sağlamak demektir. Yani aslında bu-

rada lineere cebir penceresinden bakılarak çapraz disiplinlilik sağlanmıştır. 

3. GELENEKSEL EĞİTİMDE BELİRLİ BİR ALANDA UZMANLAŞMA YAK-

LAŞIMI İLE DİSİPLİNLERARASI EĞİTİMİ BENİMSEYEN YAKLAŞIMIN KARŞI-

LAŞTIRILMASI 

Geleneksel eğitim ve araştırma anlayışında belirli bir disiplinin kendi içe-

risinde öğretimi ve sonucun değerlendirilmesi söz konusudur. Örneğin, mate-
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matik dersinde matematiksel işlem ve kavramların diğer disiplinlerle ilişkilen-

dirmeden öğretimi yapılır. Oysa her disiplinde olduğu gibi matematikte de 

Türkçeyi, Fen Bilimlerini, Resimi, Müziği ve daha pek çok disiplini bulabiliriz. 

Matematik dersinde işlenen gün, ay, yıl hesabı, para hesabı, ölçme hesabı gibi 

birçok ünite diğer disiplinlerle ilişkilidir. Örneğin, fen bilimleri dersinde mate-

matiksel hesaplamalar sıklıkla kullanılır. Aynı şekilde matematik dersinde hız 

problemleri konu alanında fen bilimleri dersinde yer alan bağıntılar kullanılır. 

Her ne kadar geleneksel anlayış gibi görünse de aslında her disiplin doğal olarak 

birbiriyle ilişkilidir.  

Eğitim ve araştırmaları disiplinlerarası bir çerçevede ele almak hem ko-

nuyu daha iyi anlamlandırmayı sağlar, hem de öğrenilen bilginin kalıcılığını ar-

tırır. Öğrencinin, para hesabı öğrenme alanında matematiksel işlemler yaparak 

bütçe oluşturması, sosyal bilgiler dersinde bu bütçeye uygun olarak arkadaşına 

bir hediye alması, resim dersinde bunu resmetmesi ve bütün bunları yaparken 

yazma ve konuşma becerilerini kullanması öğrenmeyi daha kalıcı hale getire-

cektir. Tablo 1’de bu iki anlayış arasındaki farklar gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Geleneksel Anlayış ve Disiplinler arası Anlayış Arasındaki Fark-

lar 

Geleneksel anlayış Disiplinler arası anlayış 

Dersler ya da konular arasında ilişki 

kurmak esastır. 

Her disiplinin kendine özgü kavramları, sayıl-

tıları ve önermeleri vardır. 

Öğretmenler iş birliği içinde olmalı-

dır. 

 

Her disiplinin kendine özgü bir dili vardır. 

Öğretmenler öğretimi planlama, uy-

gulama ve değerlendirme süreçle-

rinde koordinasyon içinde çalışmalı-

dır. 

Her disiplinin kendine özgü değerlendirme 

ölçütleri vardır. 

Ders kitaplarının ötesinde kaynaklar 

kullanılır. 

Ders kitapları esas kaynaktır. 

Programlarda esneklik vardır. Yetiştirilmesi gereken bir müfredat programı 

vardır. 
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4. EĞİTİM PROGRAMLARINI BÜTÜNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILABİ-

LECEK ARAÇLAR VE OLASI SONUÇLARI 

Eğitim programlarını bütünleştirmek için periskop, 3D gözlük, teleskop, 

kaleodoskop, mikroskop ve prizma kullanılsaydı ne olurdu? 

4.1. Periskop: (parçalı) 

Periskop, görünmeden ve gözü çevirmeden bütün çevreyi görmeye ola-

nak sağlayan optik bir aygıttır. Eğitimsel anlamda kullanıldığında parçalı model 

olarak ifade edilebilir. Konu alanlarını parçalara ayıran geleneksel ve ayrı ayrı 

disiplinler modelidir. Eğitim programlarını periskoptan gözlemlemek bir se-

ferde bir tek görüntü sunar. Tek yön, tek gözlem, tek disipline dar bir bakış açısı 

olarak da ifade etmek mümkündür. Ayrı ayrı sınıflarda derslerin birbirinden ba-

ğımsız olarak işlenmesi periskop ile bakmaya benzetilebilir (Fogarty, 1991).  

Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Bir okulda derslik sistemi olduğunu düşünelim. Yani matematik sınıf, 

Türkçe sınıfı, dil sınıfı gibi her bir disiplin için ayrı bir sınıf olduğunu düşünelim. 

Matematik sınıfında duvarlarda, tavanda, yerde kısacası sınıfın her yerinde ma-

tematiği görebileceğimiz şekilde yapılmış bir dizayn olsun. Aynı şekilde diğer 

disiplinler için de bunu düşünelim. Öğrenciler teneffüslerde çantalarıyla sınıf-

ları dolaşmalılar. İşte bu durum parçalı bir model olacaktır.  

4.2. 3D Gözlük: (içiçe) 

Bir konuya, bir üniteye birden fazla boyuttan bakmak olarak ifade edile-

bilir. Her bir konu alanı kapsamında öğretmen birden çok beceriyi hedefler; sos-

yal beceri, düşünme becerisi ve bir içeriğin özel becerisidir. Fogarty (1991) bu 

bütünleştirmeyi dolaşım sistemi örneğiyle açıklamıştır. Dolaşım sisteminde as-

lında konuyu anlamak sistem kavramının da anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Matematik dersinde dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme 

becerisi kazandırırken; aynı zamanda sorgulama, düşünme, yansıtıcı beceri gibi 

hedeflerde kazandırılabilir. Öğrenci problem çözerken kullandığı becerileri (ge-

rekli ve gereksiz bilgiyi ayırt etme, plan yapma, planı uygulama, sonuca ulaşma) 

gerçek yaşamında karşılaştığı gerçek hayat problemlerinde de kullanabilir. 

4.3. Teleskop: (örüntülü) 

Öğretim programlarına teleskop yoluyla bakmak aslında örüntülü bütün-

leştirmektir. Bütün grubun bir tema ya da çeşitli öğelerle örüntülenmiş geniş 

görüntüsüdür. Kullanışlı bir tema eğitim programının içeriğine ve disiplinlere 
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örüntülendirilir. Konular ele alınırken bu tema başlıkları, fikirleri ve uygun kav-

ramları ortaya çıkarmak için kullanılır.  

Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Verilen seçeneklerden kendisine en uygun olan bütçe düzenlemesini ya-

par, İngilizce dersinde bunu İngilizceye çevirir, sosyal bilgiler dersinde bu büt-

çesine uygun olacak şekilde bir arkadaşına doğum günü hediyesi alır, görsel sa-

natlar dersinde bunu poster haline getirir, Türkçe dersinde bununla ilgili bir 

kompozisyon yazar. Bütün bunlar gerçek yaşamında hayatını anlamlandırma-

sını ve kolaylaştırmasını sağlar. 

4.4. Kaleodoskop: (bütünleştirilmiş) 

Her bir disiplinin temel öğelerini kullanan yeni yapılar ve düzenlemeler-

dir. Bu disiplinlerarası yaklaşımda, bütünleştirilmiş modelde bazı ekip öğretimi 

yöntemleri kullanılarak kavramlarda ve konu başlıklarında üst üste gelmeleri 

sağlamak için konular düzenlenir. 

Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Okullardaki eğitsel kollar örnek olarak verilebilir. Sivil savunma kulübüne 

kayıtlı öğrencilerden oluşan bir ekip, uğraştıkları konunun farklı disiplinlerin de 

içerisinde olduğunu fark ederler. Resim dersinden, sosyal bilgiler dersinden, 

müzik dersinden sivil savunmayla ilgili olan öğrenme alanlarını üst üste getirir-

ler.  

4.5. Mikroskop: (yoğunlaştırılmış) 

Bütün içeriği ilgi ve uzmanlık merceğinden süzerken mikroskobik açık-

lama yapabilmeyi sağlayan yoğunlaşmış kişisel bakış sağlar. Disiplinler öğrene-

nin uzmanlık merceğinin bir parçası olurlar, öğrenen bütün içeriği bu mercek 

yardımıyla süzer ve kendi deneyimleriyle yoğunlaşır duruma gelir. 

Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Öğrencilere bu tasarıma uygun bir eğitim verildiğinde her öğrencinin il-

gisi dahilinde olan bir disiplin olacaktır ve öğrenciler diğer disiplinlere de bu 

açıdan bakacaklardır. Gittikleri kitapçıda kendi ilgi alanlarına uygun kitapları 

seçecek, bu konuyla ilgili kişilerin hayatlarıyla ilgilenecektirler. İlgilendikleri 

konu alanı ile ilgili daha iyi duruma gelebilmek için farklı disiplinlerden de fay-

dalanacaklardır.  

4.6. Prizma: (network ağ) 

Çok boyutluluğu ve odaklaşmayı yönlendiren görüntüdür. Öğrenen bütün 

öğrendiklerini uzman gözüyle süzer ve ilgili alanlardaki uzmanların dışsal 

networklerini yönlendiren içsel bağlantıları kurar. Eğitim programına birçok 

odak noktası ve boyuttan bakmayı sağlar (Fogarty, 1991).  
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Bu duruma şöyle bir planlama örnek olarak verilebilir: 

Okul öncesi dönemde sadece ana sınıfı öğretmeniyle karşılaşan bir çocuk 

düşünelim. Öğretmene yönelik algısı sadece tek bir öğretmenle sınırlıdır. Ancak 

ortaokula geçtiğinde matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, okul müdürü, 

görevliler gibi farklı insanlarla da tanışır ve networku gelişir.  

 

 
Şekil 2. Öğretim Programlarının Bütünleştirilmesi (Fogarty, 1991) (Çevi-

ren: Gürkan ve Gökçe, 1999). 
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BARTIN KÜLTÜR TARİHİNDE BİR İZ: 

“PARTHENİOS BARTIN’DA KÜLTÜR VE SANAT 
BÜLTENİ” ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 

 

Yenal ÜNAL 

 

Öz 

Bartın şehrinde oldukça zengin bir yazılı kültür mirası bulunmaktadır. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Zonguldak’a bağlı bir ilçe konumunda bulunan 

kent 1991 yılında il statüsü kazanmıştır. Süreli yayıncılığın oldukça gelişmiş bir 

yapıya sahip olduğu şehirde geçmişten günümüze onlarca dergi ve gazete yayın 

faaliyeti gerçekleştirmiştir. Yörenin bu özelliği son on yılda akademik çalışma-

lara da konu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla Bartın şehrinin kültürel hafızasının 

önemli bir bölümünü teşkil eden süreli yayın faaliyetleri, üzerine çok sayıda 

akademik çalışma yapılması gereken bir sahadır. Bu nedenle Bartın kültür coğ-

rafyasının tam anlamıyla tespiti ve analizinde yörede yayımı gerçekleştirilen sü-

reli yayınların incelenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bartın günümüzde 

hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiştir. Özellikle dinamik bir yapıya sahip olan 

Bartın Üniversitesi’nin kurulması ve bölgeye yönelik ihtisaslaşma çabası içeri-

sine girmiş olması Bartın şehrinin çehresini gözle görünür ölçüde değiştirmeye 

başlamıştır. Nitekim son on yıl içerisinde bölgenin tarihi, kültürel ve sosyal ya-

pısı başta olmak üzere Bartın şehrini çeşitli cephelerden inceleyen birçok aka-

demik araştırma ve yayın yapılmıştır. Bu bildiri Bartın’ın kültür tarihine farklı 

bir cepheden katkı sağlamak amacıyla vücut bulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bartın, Süreli Yayın, Bülten, Kültür, Tarih.  

 
A Trace in Cultural History of Bartın: Several Assessments on “Parthenios-

Bartın’s Culture and Art Bulletin” 

 

Abstract 

The city of Bartın has a very rich written cultural heritage. The city, which 

was a district of Zonguldak during the Republican period, gained the status of a 
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province in 1991. From past to present, dozens of magazine and newspaper 

publishing activities have been carried out in the city where periodical publish-

ing is quite common. This important feature of the region has started to be the 

subject of academic studies in the last ten years. Therefore, many academic 

studies have been started on the periodical publication activities, which have an 

important place in the cultural memory of the city of Bartın. Examining the pe-

riodicals published in the region is of great importance in the full determination 

and analysis of the cultural geography of Bartın. Bartın has entered into a rapid 

development process nowadays. With the establishment of Bartın University, 

which has a dynamic structure, specialization efforts have been made for the 

region. These factors started to change the face of the city of Bartın to a great 

extent. As a matter of fact, many academic research and publications examining 

the city of Bartın from various aspects, have been carried out in the last ten 

years, especially related with the historical, cultural and social structure of the 

region. This paper has been prepared to contribute to Bartın’s cultural history 

through a neglected periodical.  

Key Words: Bartın, Periodical, Bulletin, Culture, History.  

 

1. Giriş 

Bartın’ın kültür dünyasında süreli yayınlar önemli bir yer arz etmektedir. 

Bu süreli yayınlara örneklik teşkil eden “Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat 

Bülteni”1 üzerine gerçekleştirmiş olduğumuz bu inceleme, hızlı bir kültürel geli-

şim süreci içinde bulunan Bartın’ın düşünsel yapısına katkı sunmak amacıyla 

vücut bulmuştur. Bartın, süreli yayın neşriyatında küçümsenemeyecek düzeyde 

bir zenginliğe sahiptir. Bununla birlikte söz konusu yayınları bilimsel yöntemle 

akademik düzeyde araştırma konusu yapan çalışmaların sayısı son derece azdır 

(Aşçıoğlu, 1970:64-65). Bu nedenle bu sahada birçok yeni araştırma ortaya ko-

yulmalıdır. Bu bildiri kentin düşünsel yapısına katkı sağlamak ve yayımlandığı 

süreçte ciddi bir etki yaratmış bir bülten üzerinden şehrin kültürel dokusunu 

inceleme amacıyla ortaya çıkmıştır.2 

                                                           
1 “Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni”, sıradan bir bültenden ziyade nitelikli bir dergi 
hüviyetine sahiptir. Bartın’da meydana gelen kültür-sanat faaliyetlerini bilimsel üsluba yakın bir 
seviyede okuyucuyla buluşturmuştur. 
2 Bartın’da basın-yayın faaliyetlerinin büyük bir bölümünü şehirde yayımlanan gazetelerden oluş-
turmaktadır. Gazeteler çoğunlukla haber özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Gazeteler dışında 
bilim, sanat, ticaret, gezi ve fikir dallarında faaliyet gösteren dergiler de bulunmaktadır. Fakat 
bunların birçoğu yayın faaliyetlerini uzun süre devam ettirememiştir. 
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Süreli yayınlar kültür dünyasının en önemli aygıtlarından biridir. Örneğin 

dergiler hangi türde ve hangi kapsamda yayımlanırsa yayımlansın neşredildik-

leri zamanın özelliklerini, ruhunu ve nabzını yansıtırlar. Bu açıdan bakıldığında 

süreli yayınların özellikle araştırmacılar için son derece önemli birer bilgi kay-

nağı olduğu ifade edilmelidir. Diğer bir ifadeyle süreli yayınlar bir kültür coğraf-

yasının, bir kentin ya da bir ülkenin sahip olduğu kültürel birikimi yansıtan ayna 

görevi görmektedir.  

Cumhuriyet döneminde uzun bir zaman diliminde Zonguldak’ın bir ilçesi 

konumunda bulunan Bartın 1991 yılında il olmuştur. Ancak il olmadan önce de 

küçümsenemeyecek oranda bir süreli yayın kültürü oluşturmuştur. 6 Eylül 

1924 tarihinden itibaren yayımlanan Bartın gazetesi Türkiye’nin en kadim taşra 

gazetelerinden biridir. Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt olan bu gazete, bir asra 

yakın bir süredir yayınlarını devam ettirmektedir. Gazetede yer alan haberler 

ve makaleler göz önüne alındığında hem yerel kültür hem de Türk basın tarihi 

için gazetenin ne kadar kıymetli bir hazine olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Söz konusu gazetenin arşivi hem Bartın kent belleği hem de Türkiye Cumhuri-

yeti tarihi açısından ciddi bir öneme sahiptir. (Asma, 2012:4). 

Bu çalışmada da kent belleğinde bir işaret levhası olarak tarihe geçmiş 

olan “Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni” hakkında muhtelif değerlen-

dirmeler ortaya koyulmuştur. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzun soluklu bir 

yayın organına dönüşememiş olmakla birlikte; ihtiva ettiği bilgiler göz önüne 

alındığında bu bülten şehir tarihi araştırmaları için önde gelen bir kaynaktır. 

Bültenin araştırma konusu yapılmasının Bartın’ın yerel tarihine ışık tutacağı dü-

şünülmektedir.  

2. Parthenios Bartın’da Kültür Sanat Bülteni 

“Parthenios3 Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni”, Bartın İl Kültür Müdürlüğü 

tarafından Ekim 1999’dan 16 Nisan 2003’e kadar toplam 7 sayı yayımlanmış bir 

süreli yayındır (Parthenios Bartın’da…, S. 1, Ekim 1999:4). Neşredildiği dö-

nemde oldukça etkili bir yayın organı olmuş ve 7. sayısından itibaren yayın faa-

liyetlerini durdurmuştur (Parthenios Bartın’da…, S. 7, 16.04.2003:40). 

Bültenin ilk beş sayısı 4 sayfa, altıncı sayısı 12 sayfa ve yedinci sayısı 40 

sayfa olarak yayımlanmıştır. Bültenin ilk 6 sayısı Ekim 1999-Mart 2000 tarihleri 

                                                           
3 Bartın kelimesinin arkaik “Parthenios” kelimesinden geldiği yönünde tarihçiler arasında bir uz-
laşı bulunmaktadır. “Parthenios” kelimesi zamanla Bartın kelimesine dönüşmüştür. Bk. (Herodo-
tos, Tarih, II 104; Homeros, İlyada, II 854; Ksenophon, Anabasis, 5 VI 9; Strabon, Geographika, 12 
III 8-14 I 15; Mansel, 2011:91; Umar, 1993:641; Karatağ, 2011:310; Can, 2012:491; Ünal, 
2014:647-661). 
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arasında yayımlanmıştır. Yedinci sayısı 3 yıl sonra 16 Nisan 2003 tarihinde çık-

mıştır (Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni Hakkında…, Mülakat Tarihi: 

26.11.2014). 

Yayımlandığı dönemde son derece etkili bir yayın olarak ön plana çıkan 

bültende birçok farklı konu hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sa-

nat, edebiyat, dil, tarih, tiyatro, müzik, mimari, halk kültürü, halk oyunları, el sa-

natları ve eğitim konularında birçok kıymetli yazı ve değerlendirme bültenin 

sütunlarında kendine yer bulmuştur. Bunların dışında kültürel etkinlikler, fes-

tivaller, konserler, sergiler, seminerler, kitap fuarları, şenlikler, turizm faaliyet-

leri, tarihi değeri olan binaların restorasyonları başta olmak üzere yine birçok 

hususta okuyucuyu aydınlatma hedefiyle haberler yapılmıştır. Bahsedilen bu 

hususlara ilişkin bültende kimi zaman sadece duyuru niteliğinde haberlere yer 

verildiği gibi derinlikli makaleler de bülten sütunlarında kendine yer bulmuştur. 

“Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni”nde özellikle tiyatro etkinliklerine 

ilişkin haberler ve değerlendirmeler kentin tiyatro kültürü ve belleği için önemli 

bir arşiv belgesi niteliği taşımaktadır (Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bül-

teni Hakkında…, Mülakat Tarihi: 26.11.2014). 

Bülten, Bartın İl Kültür Müdürlüğü’nün bir yayınıdır. İlk sayısında Meh-

met Altaş “Başlarken” başlıklı bir yazı yazmış ve bültenin amaçları hakkında 

okuyucuyu bilgilendirmeye çalışmıştır (Parthenios Bartın’da…, S. 1, Ekim 

1999:1-2). 

Bültenin ilk sayısında üç haber ön plana çıkmıştır. “Bartın Bölge Tiyatrosu 

Perdelerini Açtı” başlıklı haberde İl Kültür Müdürlüğü’nün tiyatro topluluğunun, 

Ekim ayından itibaren oyun sergileyeceği bilgisi paylaşılmıştır. “Belediye Kitap 

Fuarı” başlıklı haberde Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fu-

arı’nın 15-21 Ekim 1999 tarihleri arasında gerçekleştirileceği paylaşılmıştır. 

“Kültür Evinde Sanat Eğitimi Kursları Açılıyor” isimli haberde 9-15 yaş grubu ço-

cuklar için İl Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Bartın Kültür Evi’nde sanat eğitimi 

kurslarının başlayacağı belirtilmiştir (Parthenios Bartın’da…, S. 1, Ekim 1999:2-

4). 

Bültenin ikinci sayısı Kasım 1999 tarihini taşımaktadır. Bültenin bu sayı-

sının ilk sayfasında “Bakış” adlı bir bölüme yer verilmiştir. Bu kısım birinci sayı 

hariç bütün sayılarda yer almıştır. Adı geçen başlıkta bültenin ilk sayısının geniş 

halk kitlelerinden oldukça olumlu tepkiler aldığı ifade edilmiş ve sonraki sayı-

larla birlikte bültenin Bartın’da önemli bir boşluğu doldurmaya devam edeceği 

bildirilmiştir. Yine söz konusu yazının devamında 1999 yılının Ekim ayında Kül-

tür Müdürlüğünce gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri, Cumhuriyet’in 76. Yılı 
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kutlamaları, belediyenin kitap fuarı, konserler, sergiler ve halk müziği korosu-

nun çalışmaları hakkında okuyucuya bilgilendirilmiştir. Ayrıca kapak sayfa-

sında Javier Garcia Moreno’nun kısa bir biyografisi okuyucuyla paylaşılarak, bu 

ünlü İspanyol gitaristin, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yiti-

renlerin anısına düzenlediği gitar resitalinin büyük ilgi gördüğü belirtilmiştir. 

Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Keskiner ise yok olmaya yüz tutmuş 

olan tenekecilik zanaatının son ustalarından Necati Altıparmak’tan derlediği bil-

giler temelinde bu zanaata ilişkin bir makale kaleme almıştır (Parthenios Bar-

tın’da…, S. 2, Kasım 1999:1-3).  

Bülteninin üçüncü sayısı Aralık 1999’da okuyucuyla buluşmuştur. İkinci 

sayıda olduğu gibi kapak sayfasında yine “Bakış” başlıklı bir bölüme yer veril-

miştir. Adı geçen başlık altında Atatürk ve Türkiye’de yaşanan kültür inkılabı 

hususunda bazı genel bilgiler paylaşılmıştır. 2000’li yıllarda da Türk İnkılabının, 

Türk ulusunun önünü aydınlatmaya devam edeceği ve ona yol göstereceği vur-

gulanmıştır (Parthenios Bartın’da…, S. 3, Aralık 1999:1).  

Bültenin dördüncü sayısı Ocak 2000 tarihinde yayımlanmıştır. Bu sayı bü-

yük oranda Bartın yöresine özgü el sanatları, hediyelik eşya fuarları ve kentte 

yazma-basma sanatının tekâmülü konusuna ayrılmıştır. “Bakış” başlıklı bölüm 

de aynı şekilde Bartın’da gelişim göstermiş olan el sanatları, bu hususta geçmiş-

ten bugüne taşınan gelenek ile İl Kültür Müdürlüğü’nün bu konulara ilişkin pro-

jeleri okuyucuyla paylaşılmıştır. Bu sayıda ön plana çıkan bir diğer husus Sayın 

Ersöz tarafından “Bartın’da Yazma-Basma Sanatının Tarihsel Gelişimi” başlığıyla 

kaleme alınmış olan makaledir. Ersöz adı geçen makalesinde “yazma ve basma” 

kavramlarına ilişkin bazı bilimsel tahliller yaptıktan sonra bu sanat dallarının 

Bartın’da gelişimini incelemeye çalışmıştır. Bültende ayrıca “Bartın Belediyesi El 

Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı” başlıklı bir habere yer ve-

rilmiştir (Parthenios Bartın’da…, S. 4, Ocak 2000:1-2-3).  

Bültenin beşinci sayısı Şubat 2000’de okuyucu ile buluşmuştur. Bu sayı 

bir bütün hâlinde “Bartın’ın tarihi evleri” konusuna ayrılmıştır. Tarihî kıymeti 

bulunan eski Bartın evlerinin koruması, muhafazası ve gelecek nesillere intika-

linin sağlanmasına yönelik olarak kadim Bartın evlerinin restorasyonu projesi 

birçok cepheden incelenmiştir. Söz konusu proje kapsamında; Bartın Beledi-

yesi’nin ve Kültür Bakanlığı’nın yurttaşlara sağladığı destekler bültenin bu sayı-

sında üzerinde durulan önemli konulardandır. Bültenin kapak sayfasında yer 

alan “Bakış” isimli bölümde eski ahşap Bartın evlerinin tarihî, sanatsal ve gele-

neksel önemi üzerinde durulmuştur. Söz konusu yazıda eski ahşap evlerin, yö-

renin en kıymetli kültür zenginliklerinden biri olduğu vurgulanarak bu evlerin 
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tarihî dokularının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hayatî bir öneme 

sahip olduğu belirtilmiştir (Parthenios Bartın’da…, S. 5, Şubat 2000:1). 

Bültenin altıncı sayısı Mart 2000’de yayımlanmıştır. Bültenin bu sayısında 

da bir konu üzerine yoğunlaşılmıştır. Eski dönemlerden 2000’li yıllara Bartın’da 

tiyatronun gelişimi, bölge tiyatrosunun faaliyetleri ve tiyatro konusunda ger-

çekleştirilmesi planlanan yeni projeler bu sayıya damgasını vuran belli başlı 

başlıklardır. Bu sayının “Bakış” başlıklı bölümü de tiyatro konusuna ayrılmıştır. 

Ayrıca bültende ele alınan ana konuyla ilgili olarak bazı haberlere de yer veril-

miştir. “Bartın Bölge Tiyatrosu Sekizinci Yılında” haberi bunlardan biridir. Adı 

geçen haberde 1992 yılında kurulan bölge tiyatrosunun o tarihten itibaren geli-

şimi hususunda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır (Parthenios Bartın’da…, S. 

6, Mart 2000:1-2).  

“Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni”nin yedinci ve son sayısı tam 

anlamıyla bir dergi hüviyetine sahiptir. Bülten bu sayıda toplam kırk sayfa ola-

rak yayımlanmıştır. Dönemin İl Kültür Müdürü Mehmet Altaş “Bakış” adlı yazı-

sında kısa bir Bartın tarihçesi vermiş ve Kültür Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 

projeler hakkında okuyucuyla bilgi paylaşmıştır (Parthenios Bartın’da…, S. 7, 

16.04.2003:2).  

Bu sayıda ünlü tarihçi Necdet Sakaoğlu son derece önemli bir makale ka-

leme almıştır. “Tarihte Bartın ve Amasra” adlı bu inceleme son derece orijinal 

bilgi ve yorumları bünyesinde toplaması hasebiyle değerli bir çalışmadır. İrem 

Baskın, “Tarihte Bir Mekân” isimli incelemesinde Orta Mektep binasının tarihçe-

sini okuyucu ile paylaşmıştır. Keza bu okulun binası kentin en mühim ve en ka-

dim yapılarından biridir (Parthenios Bartın’da…, S. 7, 16.04.2003:4-11,12-15). 

“8 Nisan Bartın Gazi Günü” adlı haberde, 8 Nisan 1932’den bu yana kutla-

nan ve uzun bir süre sürdürülen son derece önemli bir gelenek okuyucuya ak-

tarılmıştır. 7 Nisan 1931’de Bartın’a gelerek bir konferans veren Bolu Milletve-

kili Cevat Abbas Bey’in yarattığı etkiyle Bartınlılar bir sonraki yılın 8 Nisan’ını 

“Gazi günü” olarak tayin etmek istediklerini Cevat Abbas Bey kanalıyla Gazi 

Mustafa Kemal’e iletmişlerdir. Gazi’den olumlu yanıt alındıktan sonra 2000’li 

yıllara kadar Bartın’da, her yılın 8 Nisan’ı “Gazi Günü” olarak kutlanmıştır. Gü-

nümüzde bu gelenek eski heyecanını belirli oranda yitirmiş olmakla birlikte; 

bültenin yedinci sayısında bu önemli tarihî bilginin yeniden anımsanması dik-

kate değerdir (Parthenios Bartın’da…, S. 7, 16.04.2003:20). 

Ayhan Gökdeniz’in “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Alternatif Turizm Çeşitleri” 

isimli çalışması bültenin bu sayısında yer alan bir diğer önemli makaledir (Part-

henios Bartın’da…, S. 7, 16.04.2003:21-26). 
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“Bartın’da Düzenlenen Sanat Günleri ve Festivaller” başlıklı haberde, Bar-

tın’da düzenlenen kapsamlı festival etkinlikleri hakkında okuyucuyla bilgi pay-

laşılmıştır. Hüseyin Çoban tarafından yazılan “Bir Geleneksel Meslek ve Bir Umut 

Batı Karadeniz Ahşap Tekne Yapımcılığı” adlı çalışma, yine bültenin bu sayısında 

yer alan ilginç ve bilgilendirici bir incelemedir (Parthenios Bartın’da…, S. 7, 

16.04.2003:27-28-29). 

Bu sayının son kısmında “Bartın Tel Kırma İşi” başlığıyla Bartın’a özgü bir 

el sanatı olan tel kırma sanatı hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Ön-

celikle tel kırma sanatının incelikleri hakkında bilgiler verildikten sonra Kültür 

Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Geleneksel El Sanatları İşletme Merkezi’nin, iş-

tirak ettiği fuarlarda bu sanatın tanıtımı için yaptığı çalışmalar anlatılmıştır 

(Parthenios Bartın’da…, S. 7, 16.04.2003:40).  

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Bugüne kadar hakkında etraflı, sistemli ve bilimsel bir çalışma yapılma-

mış olan “Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni”, Bartın’ın kültür belle-

ğinde göz ardı edilmemesi gereken bir işaret levhasıdır. İçerdiği bilgiler bakı-

mından döneminin nitelikli bir belgeseli hüviyetinde olan bülten Ekim 1999 ve 

Nisan 2003 tarihleri arasında toplam yedi sayı yayımlanmış olmasına rağmen 

son derece etkili bir yayın organı olmayı başarmıştır. Yayımlandığı dönemde 

Bartın’ın kültürel, sanatsal, sosyal, tarihî ve edebî zenginliğinin yansıtılmasına 

katkı sağladığı gibi bu zenginliğin çoğalmasına da yardımcı olmuştur. 

Bartın İl Kültür Müdürlüğü’nün yayını olan bültende birçok önemli konu-

nun araştırma konusu yapıldığı gibi yine birçok değerli haber Bartınlı okurlarla 

buluşturulmuştur. Bülten’in odaklandığı ana tema kültürdür. Bartın şehrine iliş-

kin olmak kaydıyla kültür kavramının bütün alt bileşenleri bültenin sütunla-

rında kendine yer bulmuştur. İl Kültür Müdürlüğü’nün kültürel etkinliklerini 

okuyuculara duyurmak, Bartın’ın gün yüzüne çıkmamış tarihi ve kültürel değer-

lerini tespit etmek ve tanıtmak, yörede gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri des-

teklemek bültenin hedefleri arasındadır.   

Bununla birlikte; en başta ekonomik çıkmazlar olmak üzere birçok bürok-

ratik zorluğun ortaya çıkması nedeniyle bülten yayınlarını sonlandırmak zo-

runda kalmıştır. Görüldüğü üzere yayımlandığı dönemde Bartın kültür tari-

hinde önemli bir özne olarak beliren bülten diğer birçok basın-yayın organın 

başına gelen kadere boyun eğmek durumunda kalmıştır.  

“Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni” Bartın kültür tarihine dam-

gasını vurmuş, son derece önemli belgeler neşretmiş, toplumun kültür hayatı-

nın oluşumuna ve gelişimine katkı sunmuş ve sosyolojik etkileşim yaratmış bir 
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yayın organı olarak temayüz etmiştir. Fakat maddi sıkıntılara mağlup olarak ta-

rihe intikal etmiştir. İçeriği söz konusu olduğunda bülten, yayımlandığı döneme 

ait nitelikli bir belgesel hüviyeti taşımaktadır. 
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