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Önsöz 

Çok Değerli Bilim İnsanları, Kıymetli Araştırmacılar ve Değerli Dostlarımız, 

Her yıl periyodik olarak, Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş 

birliğinde, düzenlenen sempozyumlarımızın üçüncüsü,  “3. Uluslararası Mersin 

Sempozyumu” ve “3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”,  31 Ekim - 2 Kasım 

2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

“1. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu’nu, 

1-3 Kasım 2018 tarihlerinde” ve “2. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 

2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu’nu, 23-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin’de, 

Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğinde, başarı ile 

gerçekleştirdik. 

Sempozyumlarımızda yurt dışı ve yurt içinden katılan toplam 2000’i aşkın bilim insanı ve 

araştırmacı, 1500’e yakkın bildiri sundu. Başta ülkemizden olmak üzere, yurt dışından da 

özellikle akraba topluluklardan, Balkanlardan ve dünyanın öteki ülkelerinden (20’den fazla 

ülke) katılan bilim insanı-araştırmacının ortak aklı, emek ve çabalarının sonucunda, 

toplamda 45 cildi aşan devasa bir akademik külliyat ortaya çıktı. 

İlaveten, yazarlarımızın talepleri üzerine, sempozyum bildirilerinden 10 adet ulusal e-kitap 

ve 10 tane de Uluslararası Basılı Kitap yayınladık. Bu kitaplarımıza şu an, dünyanın dört 

yanından ulaşabilmektedir: 

1.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 1 

2.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 2 

3.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 3 

4.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 4 

5.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 5 

6.     Akademik Araştırmalar: Bilim Teknoloji 1 

7.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 1 

8.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 2 

9.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 3 

10.   Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 4 

Bildiri ve katılımları ile sempozyumlarımıza katkı veren herkese gönülden teşekkür ederiz. 

Ticari kaygıdan uzak olarak gerçekleştirilen Sempozyumlarımız dünyada ve akraba 

topluluklarda kabul gören, ilim-irfan ve gönül köprüsüne dönüşmüş bulunmaktadır. Yine 

aynı ruhla gerçekleştireceğimiz ve etkin bir akademik katılım beklediğimiz “4. Uluslararası 
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Mersin Sempozyumu” ve “4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”, 28 - 30 Mayıs 

2020 tarihlerinde, sizlerin katılımları ile gerçekleştirilecektir. 

Sağlık ve Tıbbi Bilimler, Sanayi, Sosyal, Beşerî ve İdarî Bilimler, Sosyoloji, Ekonomi ve 

Ticaret, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat/Din 

Bilimleri, Lojistik, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Ormancılık, Spor 

Bilimleri, Su Ürünleri, Turizm, Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Tarih ve Sanat Tarihi, 

Veterinerlik, Yerbilimleri ve Madencilik” alanlarında, her konuda bilimsel araştırma-

derleme çalışması ile sempozyumlara katılmak mümkündür. 

Bildiri konularının yalnızca Mersin ve Akdeniz ile ilgili olma zorunluluğu yoktur. Bildiriler 

dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda yayınlanacaktır. Tam metinlerin ISBN 

No’lu Bildiri Özetleri Kitabında, ISBN No’lu Bildiri Tam Metinleri Kitabında, 

Tematik kitaplarda, Akademik dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. 

Önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi multidisipliner bir bakış açısı ile 31 Ekim - 2 

Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenlerimizde de, çevreden ekonomiye, 

sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve 

arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü 

toplumsal, kültürel, teknik, bilimsel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda 

tartışılıp, kayıt altına alınmıştır. 

28 - 30 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz iki ayrı uluslararası 

sempozyumumuzda: “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “4. Uluslararası 

Akdeniz Sempozyumu’nda” da üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile 

belediyelerimizin yanı sıra, bölgemizin önemli sivil toplum kuruluşlarının da katkı yapması 

beklenmektedir. Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, 

doğal, toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilecek bilgi şöleninde paylaşabilmek 

ümidiyle, katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.  

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN   

(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) 
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ÜNİVERSİTE ADAYLARININ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN BAZI 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

 

Mehmet Can OLGUN1 

 

ÖZET 

Bu çalışmada 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında [YKS] tercih yapmış 

üniversite adaylarının 2018 YKS bölüm tercihlerini hangi faktörlerin etkilediği ve bu 

faktörlerin yerleşenlerin yaptığı tercih ve yerleşmeleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu 

amaçla başlatılan çalışmanın evreni, 2018 YKS döneminde ülke çapında tercih yapmış, 

tercih yapıp o tercihine yerleşmiş olan tüm öğrenciler olarak belirlenmiştir. Ancak, zamanın 

kısıtlanması nedeniyle bütün üniversitelere ve bölümlerine ulaşılamadığı için, evrenden 

örneklem alma yoluna gidilmiştir.  

Örneklem; URAP sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerin 110 Bilgisayar, 130 

Elektrik ve Elektronik, 113 İnşaat ve 130 Makine Mühendisliği, 48 Fen Bilgisi, 55 

İlköğretim Matematik, 54 İngilizce, 54 Sınıf Öğretmenliği, 73 Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik, 62 Hukuk, 137 İktisat, 166 İşletme, 108 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 97 

Tıp programlarını tercih eden, tercih edip tercihlerine yerleşen öğrenci sayılarından 

oluşturulmuştur. Araştırmanın, hedefleri doğrultusunda gerekli olan Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanlığından, 2018 YKS Adaylarının Yükseköğretim Programlarına 

İlişkin Tercihleri Kitabının Yükseköğretim Programları bölümüne ve 2017-ÖSYS 

Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları 

Kitabının Bölüm 1 – 2017 Merkezi Yerleştirme ile Alan Yükseköğretim Lisans Programları 

bölümüne ulaşılıp alanyazından elde edilen üniversitenin üç büyük şehirde olması, URAP 

sıralaması, önceki yılın kontenjanları,  kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan 

puanları, başarı sıralaması değişkenleri kullanıma uygun görülmüştür. Elde edilen bilgiler 

toplanmış, her bir tercih ve her bölüm için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. Uygulanan yöntem 

ve analizler sonucunda; öğrencilerin her bir bölüm tercihini etkileyen değişkenler, hemen 

her bölümde farklı ağırlıklarda bulunmuşsa da araştırma kapsamındaki bölümlerin genel 

olarak etkilendiği bağımsız değişkenler sırasıyla “önceki yılın başarı sırası”, “önceki yılın 

kontenjanlarına yerleşen sayısı”, ”önceki yılın taban puanları”, “kontenjan sayısı”, “üç 

                                                 
1 Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 22 

büyük şehirde olması”, “önceki yılın tavan puanı” ve en son olarak da “üniversitenin URAP 

sıralaması” olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: YKS, Üniversite tercihleri, üniversite tercihlerini etkileyen faktörler, 

bölümlere göre üniversite tercihlerini etkileyen faktörler, URAP sıralaması, kontenjanlar ve 

yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan puanları, başarı sıralaması. 

ABSTRACT 

 

In this study, which factors can be influenced by the 2018- Higher Education 

Institutions Examination when choosing university students and the effects of these factors 

on the order of choice and placement of students are investigated. The universe of the study, 

which was initiated for this purpose, was determined as all the students who made a choice 

throughout the country in 2018- YKS. 

However, as all universities and departments could not be reached due to time 

constraints, the sample was taken from the universe. Sample is consisted of the number of 

students from the top 80 universities that are in URAP rankings, who prefer and settle to 

their preferences: 110 Computers, 130 Electrical and Electronics, 113 Civil and 130 

Mechanical Engineering, 48 Science, 55 Elementary Mathematic, 54 English, 54 Classroom 

Teachers, 73 Psychological Counseling and Guidance, 62 Law, 137 Economics, 166 

Business Administration, 108 Public Administration and Political Science, 97 Medicine 

Programs. In accordance with the objectives of the research, ‘’2018 –Higher Education 

Institution Exam (YKS) Candidates’ Preferences for Higher Educaion Programmes’’ Book, 

Higher Education Programmes section, ‘’2017 –OSYS Higher Education Programmes’ the 

highest and the lowest scores in Central Placement Examination’’ Book, Part 1 section, and 

the 2017 Central Placement-Major Higher License Programs sections were obtained from 

body of literature from the Measurement, Selection and Placement Center (OSYM). So 

variables such as universities’ locations in 3 major cities, the URAP rankings, the quota of 

the previous year, the number of those settled in the quotes , floor and ceiling scores, success 

ranking variables were considered suitable for use.  

The information obtained was collected and analyzed separately for each preference 

and each section. As a result of applied methods and analysis; Although the variables that 

affect the preferences of each department were found in different weights in almost every 

department, the independent variables that affected the departments in general were “the 

order of success of the previous year”, yerleş the number of places in the previous year's 
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quota ”, taban the previous year's base points”, ısı the number of quotas “, Olm being in three 

major cities ”, tavan the previous year's ceiling score” and lastly “URAP ranking of the 

university”. 

Key Words: YKS, University preferences, factors affecting university preferences, 

factors affecting university preferences according to departments, URAP ranking, quota and 

number of placements, base and ceiling scores, success ranking. 

 

1.GİRİŞ 

Üniversite ve bölüm seçimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem 

taşımaktadır. Günümüzde, üniversite ve programlarının seçimi aşamasında, sayılarının 

giderek artması ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bireylerin kendilerine uygun 

üniversiteyi seçmeleri dolayısıyla da üniversite programlarının seçimini etkileyen etmenler 

üzerinde odaklanılması önem arz etmektedir.  

Üniversite seçimini etkileyen faktörler ile ilgili Hooley ve Lynch (1981), Soutar ve 

Turner’ın (2002), Ghansah, Benuwa, Ansah, Ghansah, Magama ve Ocquaye’nin (2016) 

çalışmalarında iş bulma imkanları ve öğretim üyeleri/görevlilerinin kalitesi üniversite 

adayları tarafından önemli olarak değerlendirilmiştir. Üniversitenin itibarı ve öğretim 

üyelerinin kalitesi her çalışmada öne çıkan özelliklerden biridir. Yaman ve Çakır’ın (2017) 

çalışmasında tercih süreçlerinde sırasıyla, istedikleri bölümün okulda bulunmasına, öğretim 

üyelerinin kalitesine ve okulun akademik itibarına ve kampüsün imkanları ve özelliklerine 

önem verildiği ifade edilmiştir. Anıl, Taymur ve Öztemur’un (2017) lise son sınıf öğrencileri 

ile yaptığı çalışmada tercih sürecinde üniversitenin eğitim kalitesine ve üniversitenin tercih 

yapılacak olan bölümüne puan yeterliliğine önem verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. İlgan, 

Ataman, Uğurlu ve Yurdunkulu’nun (2018) üniversite 1.sınıf öğrencilerin üniversite 

seçimini etkileyen faktörler üzerine olan çalışmasında, Türkiye’de öğrencilerin üniversite 

tercihlerinde geleceğe ilişkin beklentileri ve kariyer algısının yanında üniversitelerin verdiği 

eğitimin kalitesi ve popülaritesinin de önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmalardan elde edilen sonuçlardan hareketle üniversitenin eğitim kalitesi, öğretim 

üyeleri/görevlilerinin kalitesi hemen her çalışmada ortaktır ve üniversiteler hakkında 

karşılaştırılabilir farklı kriterleri dikkate alarak sıralama yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Bu ihtiyacı Türkiye’de Akademik Performansa göre Üniversite Sıralaması (University 

Ranking by Academic Performance) (URAP) karşılamaktadır.  Orta Doğu Teknik 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 24 

Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP'ın amacı yükseköğretim 

kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar 

geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır (URAP, 2009). 

URAP raporunda kullanılan değişkenlerin üniversitelerin tercih edilebilirliğini etkileyip 

etkilemediği Kalkan, Başar ve Özden’in (2015) çalışmasında incelenmiştir. Genelleştirilmiş 

Tahmin Denklemleri Yöntemi ile yapılan analiz sonucunda incelenen değişkenler arasından 

toplam bilimsel doküman puanı ve zaman değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Buradan hareketle veri örneklemi 157 üniversiteden 2018-URAP 

sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerin köklü bölümlerinden oluşturulmuş ve URAP 

sıralaması araştırmada bağımsız değişkenlerden biri olarak kullanılmıştır. 

Üniversite giriş sınavları geçmişten günümüze sıklıkla değiştirilmiştir. En son 

yapılan değişiklik ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan, Yükseköğretime Giriş 

Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adlı iki aşamalı sınav sistemi yerini 

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) bırakmıştır. Sınavla ilgili yapılan değişiklikler 

ve bunlarla ilgili güncellemeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından bilgilendirmesi yapılmıştır (YÖK, 2018: 1-14). Sınavla 

ilgili değişiklik, yalnızca sınavın ismiyle ilgili değil aynı zamanda sınavın içerik ve soru 

sayıları, uygulanması ve formatıyla da ilgilidir. Sınavın uygulanışı ile puan türü bakımından 

yapılan değişikliklere bakılarak sınavın uygulanmasıyla ilgili sadeleştirmeye gidildiği ifade 

edilebilir (Sarıca, 2019). 

YKS; birinci oturum temel yeterlik testi (TYT) ile ikinci oturum alan yeterlik testi 

(AYT) ve yabancı dil testini (YDT) kapsayacak şekilde 2 oturumdan oluşmaktadır. YÖK 

(2018: 1-14) tarafından hazırlanan dokümanda ifade edildiğine göre TYT; sayısal ve sözel 

bölümlerde öğrencilerde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri içermekte ve eski 

sınav sisteminde bu kısımda 160 soru yer alırken YKS’de Türkçe, temel matematik, fen 

bilimleri ve sosyal bilimlerden 120 soru bulunmaktadır. TYT tüm adaylar için zorunlu iken 

AYT ve YDT isteğe bağlıdır (YÖK, 2018: 1-14). Buradan hareketle değişen sınav sisteminin 

üniversite adaylarında yaratabileceği gelecek kaygısını hesaba katarsak 2018-YKS 

tercihlerinde daha somut verilere güven duyacağı varsayımına ulaşabiliriz. Bu noktada 

araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerden olan önceki yılın (2017-YGS ve LYS) 

kontenjanları, kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan puanları, başarı 

sıralamasını 2018-YKS tercihlerinde yeterli somutluğu sağlayacağı ifade edilebilir. 

http://tr.urapcenter.org/2018/index.php
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Üniversitenin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde olması 

değişkeni ile ilgili olarak alanyazında ortak olarak üniversitenin bulunduğu şehrin 

büyüklüğü, üniversitenin bulunduğu şehre ulaşım kolaylığı, üniversitenin bulunduğu 

şehirdeki barınma imkânları, üniversitenin bulunduğu şehirdeki sosyal ve eğlence 

mekânları, üniversitenin eğitim kalitesi, üniversitenin bulunduğu şehrin kültürel seviyesi, 

üniversitenin bulunduğu şehrin aileye yakın olması gibi faktörlerin bir bütün olarak 

bünyesinde bulundurma potansiyelinin yüksekliği göz önüne alınıp üniversitenin üç büyük 

şehirde olması ile ilişkilendirilmiştir (Absher ve Crawford, 1996; Akar, 2012; Amca, 2011; 

Anıl, Taymur ve Öztemur, 2017; Briggs ve Wilson, 2007; Coccari ve Javalgi, 1995; Kozak 

ve Coşar, 2009; Ming, 2010; Moogan ve Baron, 2003; Shank ve Beasley, 1998; Soutar ve 

Turner, 2002; Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004; Welki ve Navratil, 1987; Wright ve 

Kriewal, 1980). Alanyazın incelendiğinde araştırmadaki bağımsız değişkenlerin 

kullanılmasında herhangi bir olumsuz ifadeye rastlanmamıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2018- YKS’de URAP sıralamasında ilk 80’e 

giren üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği, Fen 

Bilgisi, İlköğretim Matematik, İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Tıp programlarını 

tercih eden, tercih edip tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerini üniversitenin üç büyük 

şehirde olması, URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları,  kontenjanlarına yerleşenlerin 

sayıları, taban ve tavan puanları, başarı sıralaması değişkenleri üzerinden inceleyerek 

öğrencilerin tercih yaparken seçilen bağımsız değişkenleri her bir tercih için hangi ölçüde 

göz önünde bulundurduğunu saptamaktır. 

Problem Durumu 

Üniversite giriş sınavları geçmişten günümüze sıklıkla değiştirilmiştir. En son 

yapılan değişik 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan, YGS ve LYS adlı iki aşamalı 

sınav sistemi yerini YKS’ye bırakmıştır. Buradan hareketle değişen sınav sisteminin 

üniversite adaylarında yaratabileceği gelecek kaygısını hesaba katarsak 2018-YKS 

tercihlerinde daha somut verilere güven duyduğu varsayımına ulaşabiliriz. Bu noktada 

araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerden olan önceki yılın (2017-YGS ve LYS) 

kontenjanları, kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan puanları, başarı 

sıralamasını 2018-YKS tercihlerinde yeterli somutluğu sağlayacağı ifade edilebilir. 
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Üniversite tercihi esnasında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer ölçüt URAP 

sıralamasıdır. URAP raporunda kullanılan değişkenlerin üniversitelerin tercih edilebilirliğini 

etkileyip etkilemediği Kalkan, Başar ve Özden (2015)’in çalışmasında incelenmiştir. 

Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri Yöntemi ile yapılan analiz sonucunda incelenen 

değişkenler arasından toplam bilimsel doküman puanı ve zaman değişkenlerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Bir diğer bağımsız değişken olan üniversitenin üç büyük şehirde olması değişkeni ile 

ilgili olarak alanyazında ortak olarak üniversitenin bulunduğu şehrin büyüklüğü, 

üniversitenin bulunduğu şehre ulaşım kolaylığı, üniversitenin bulunduğu şehirdeki barınma 

imkânları, üniversitenin bulunduğu şehirdeki sosyal ve eğlence mekânları, üniversitenin 

eğitim kalitesi, üniversitenin bulunduğu şehrin kültürel seviyesi, üniversitenin bulunduğu 

şehrin aileye yakın olması gibi faktörlerin bir bütün olarak bünyesinde bulundurma 

potansiyelinin yüksekliği göz önüne alınıp üniversitenin üç büyük şehirde olması ile 

ilişkilendirilmiştir (Absher ve Crawford, 1996; Akar, 2012; Amca, 2011; Anıl, Taymur ve 

Öztemur, 2017; Briggs ve Wilson, 2007; Coccari ve Javalgi, 1995; Kozak ve Coşar, 2009; 

Ming, 2010; Moogan ve Baron, 2003; Shank ve Beasley, 1998; Soutar ve Turner, 2002; 

Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004; Welki ve Navratil, 1987; Wright ve Kriewal, 1980). 

Alanyazın incelendiğinde araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerin 

kullanılmasında herhangi bir olumsuz ifadeye rastlanmamış olup öğrencilerinin üniversite 

tercihlerinde etkili olan faktörlerle ilgili yukarıdaki çalışmalara ulaşılmışsa da her bir tercihi 

ayrı ayrı inceleyen bir çalışma bulunamamıştır. 

Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Türkiye’de 2018-YKS’de URAP sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerin 

Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendislikleri, Fen Bilgisi, İlköğretim 

Matematik, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, 

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Tıp programlarını tercih eden, tercih edip 

tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerini, programın; üç büyük şehirde olması, URAP 

sıralaması, önceki yılın kontenjanları,  kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan 

puanları, başarı sıralaması değişkenleri etkilemiş midir? Etkilemiş ise ne ölçüde etkilemiştir? 

Alt Problemler 

Hangi bölümleri tercih eden üniversite adaylarının her bir tercihi (T1,T2…T10+,TT); 
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Üniversitenin üç büyük şehirde olmasından etkilenmiştir? 

URAP sıralamasından etkilenmiştir? 

Önceki yılın kontenjanlarından etkilenmiştir? 

Önceki yılın kontenjanlarına yerleşenlerden etkilenmiştir? 

Önceki yılın taban puanlarından etkilenmiştir? 

Önceki yılın başarı sıralamasından etkilenmiştir? 

Önceki yılın taban puanlarından etkilenmiştir? 

Hangi bölümleri tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin her bir tercihi 

(Y1,Y2,…,Y10+,YT); 

Üniversitenin üç büyük şehirde olmasından etkilenmiştir? 

URAP sıralamasından etkilenmiştir? 

Önceki yılın kontenjanlarından etkilenmiştir? 

Önceki yılın kontenjanlarına yerleşenlerden etkilenmiştir? 

Önceki yılın taban puanlarından etkilenmiştir? 

Önceki yılın başarı sıralamasından etkilenmiştir? 

Önceki yılın taban puanlarından etkilenmiştir? 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma ile Türkiye’de 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 

URAP sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Elektrik 

ve Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendislikleri, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, 

İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Tıp programlarını tercih eden, tercih edip 

tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerini etkileyen bazı değişkenler (üç büyük şehirde 

olması, URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları,  kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, 

taban ve tavan puanları, başarı sıralaması)  değişkenleri üzerinden inceleyerek öğrencilerin 

tercih yaparken neleri göz önünde bulundurduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda bu çalışma ile gelecek yıllarda da üniversite bölümlerini tercih edecek ve 
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tercihlerine yerleşecek üniversite adaylarının tercih alışkanlıklarındaki değişimler 

gözlemlenebilecektir.  

Hangi bölümlerde hangi değişkenlerin daha etkili olduğunu somut bir şekilde 

görebilmek açısından önem taşımaktadır.  

Üniversite adayları tercih yaparken çeşitli değişkenleri göz önünde 

bulundurmaktadırlar. Alanyazın taraması yapıldığında genel olarak üniversite tercihlerine 

etki eden faktörler ile ilgili araştırmalar bulunsa da özellikle Türkiye’de her bir tercihi ayrı 

ayrı analiz ederek ve farklı bağımsız değişkenler kullanarak yapılmış bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu yönüyle gelecek yıllarda yapılacak tercihlere de katkısının olacağı 

düşünülmektedir.  

Sayıltılar 

1) Alanyazından sağlanan bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 

2) Araştırma için seçilen örneklem verileri evreni yansıtmaktadır. 

Tanımlar 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan, 

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adlı iki aşamalı 

sınav sistemi yerini Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) bırakmıştır (YÖK, 2018). 

İLGİLİ KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

Yaman ve Çakır (2017)’nin çalışmasında üniversite adaylarının vakıf üniversitesi 

tercihlerini etkileyen faktörler seçime dayalı konjoint analizi yöntemi ile belirlenmeye 

çalışmıştır. 2016 yılı üniversite seçme sınavları sonrasında tercih sürecinde bulunan 296 

öğrenci ile yapılan konjoint modelinden elde edilen sonuçlara göre öğrenciler okulun 

markasından bağımsız olarak tercih süreçlerinde en fazla, istedikleri bölümün okulda 

bulunmasına önem vermektedirler. Daha sonra önem atfettikleri özellik ise öğretim 

üyelerinin kalitesi ve okulun akademik itibarıdır. Üçüncü sırada kampüsün imkanları ve 

özellikleridir. 

Hooley ve Lynch (1981), Soutar ve Turner’ın (2002), Ghansah, Benuwa, Ansah, 

Ghansah, Magama ve Ocquaye’nin (2016) çalışmalarında iş bulma imkanları ve öğretim 

üyeleri / görevlilerinin kalitesi üniversite adayları tarafından önemli olarak 
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değerlendirilmiştir. Üniversitenin itibarı ve öğretim üyelerinin kalitesi her çalışmada öne 

çıkan özelliklerden biridir.  

Kalkan, Başar ve Özden (2015)’in çalışmasında URAP raporunda kullanılan 

değişkenlerin üniversitelerin tercih edilebilirliğini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. 

Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri Yöntemi ile yapılan analiz sonucunda incelenen 

değişkenler arasından toplam bilimsel doküman puanı ve zaman değişkenlerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle Türkiye’de URAP sıralamasının, 

yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilme olanağı 

sağlaması araştırma için doğru bir bağımsız değişken olduğu ifade edilebilir. 

Üniversitenin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde olması 

değişkeni ile ilgili olarak alanyazın taranarak üniversite adaylarının tercihlerinde etkili 

olabilecek faktörlerin ele alındığı makale ve tezlerden oluşan araştırmalar incelenmiştir 

(Absher ve Crawford, 1996; Akar, 2012; Amca, 2011; Anıl, Taymur ve Öztemur, 2017; 

Briggs ve Wilson, 2007; Coccari ve Javalgi, 1995; Kozak ve Coşar, 2009; Ming, 2010; 

Moogan ve Baron, 2003; Shank ve Beasley, 1998; Soutar ve Turner, 2002; Veloutsou, Lewis 

ve Paton, 2004; Welki ve Navratil, 1987; Wright ve Kriewal, 1980). Araştırmada, 

alanyazında ortak olarak üniversitenin bulunduğu şehrin büyüklüğü, üniversitenin 

bulunduğu şehre ulaşım kolaylığı, üniversitenin bulunduğu şehirdeki barınma imkânları, 

üniversitenin bulunduğu şehirdeki sosyal ve eğlence mekânları, üniversitenin eğitim kalitesi, 

üniversitenin bulunduğu şehrin kültürel seviyesi, üniversitenin bulunduğu şehrin aileye 

yakın olması gibi faktörlerin bir bütün olarak bünyesinde bulundurma potansiyelinin 

yüksekliği göz önüne alınıp üniversitenin üç büyük şehirde olması ile ilişkilendirilmiştir. 

Owen, Kepir, Özdemir, Ulaş ve Yılmaz’ın (2012) çalışmasında üniversite 

öğrencilerinin, cinsiyetleri, okudukları üniversitenin (kamu ya da vakıf) ve mezun oldukları 

lisenin türü (genel, anadolu/fen ve meslek), anne ve babalarının eğitimi düzeyleri açısından 

bölüm seçme nedenleri ve bölümden memnuniyetleri arasında fark olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığı ile 869 

öğrenciden veri toplanmıştır. Veriler SPSS 15 aracılığı ile frekans, yüzde ve kay kare testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara genel olarak bakıldığında sıralamada, 25 neden 

arasından bölüm seçmenin ilk dört nedeni olarak “alana duyulan ilgi”, “alınan puanın bu 

bölüme yetmesi”, “alanın kişilik özelliklerine uygunluğu” ve “iş bulma olanağının 
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yüksekliği”nin yer alması bireysel ve sistemik etmenlerinin daha öncelikli olduğu 

görülmektedir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılan, Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve 

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adlı iki aşamalı sınav sistemi yerini Yükseköğretim 

Kurumları Sınavına (YKS) bırakmıştır. Sınavla ilgili yapılan değişiklikler ve bunlarla ilgili 

güncellemeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Yüksek Öğretim Kurulu 

(YÖK) tarafından bilgilendirmesi yapılmıştır (YÖK, 2018: 1-14). Sınavla ilgili değişiklik, 

yalnızca sınavın ismiyle ilgili değil aynı zamanda sınavın içerik ve soru sayıları, 

uygulanması ve formatıyla da ilgilidir. Sınavın uygulanışı ile puan türü bakımından yapılan 

değişikliklere bakılarak sınavın uygulanmasıyla ilgili sadeleştirmeye gidildiği ifade 

edilebilir (Sarıca, 2019). 

YKS; birinci oturum temel yeterlik testi (TYT) ile ikinci oturum alan yeterlik testi 

(AYT) ve yabancı dil testini (YDT) kapsayacak şekilde 2 oturumdan oluşmaktadır. YÖK 

(2018: 1-14) tarafından hazırlanan dokümanda ifade edildiğine göre TYT; sayısal ve sözel 

bölümlerde öğrencilerde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri içermekte ve eski 

sınav sisteminde bu kısımda 160 soru yer alırken YKS’de Türkçe, temel matematik, fen 

bilimleri ve sosyal bilimlerden 120 soru bulunmaktadır. TYT tüm adaylar için zorunlu iken 

AYT ve YDT isteğe bağlıdır (YÖK, 2018: 1-14). Buradan hareketle değişen sınav sisteminin 

üniversite adaylarında yaratabileceği gelecek kaygısını hesaba katarsak 2018-YKS 

tercihlerinde daha somut verilere güven duyacağı varsayımına ulaşabiliriz. Bu noktada 

araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerden olan önceki yılın (2017-YGS ve LYS) 

kontenjanları, kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan puanları, başarı 

sıralamasını 2018-YKS tercihlerinde yeterli somutluğu sağlayacağı ifade edilebilir. 

YÖNTEM 

Bu bölümde yapılan çalışmada, çalışmanın evreni, örneklemi, veri toplama aracı, veri 

toplama aracının nasıl uygulandığı, toplanan verilerin değerlendirilmesi sırasında kullanılan 

istatistiki yöntemlere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, Türkiye’de 2018- YKS’de URAP sıralamasında ilk 80’e giren 

üniversitelerin 110 Bilgisayar, 130 Elektrik,  Elektronik, Elektrik ve Elektronik, 113 İnşaat 

ve 130 Makine Mühendisliği, 48 Fen Bilgisi, 55 İlköğretim Matematik, 54 İngilizce, 54 Sınıf 
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Öğretmenliği, 73 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 62 Hukuk, 137 İktisat, 166 İşletme, 

108 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 97 Tıp programlarını tercih eden, tercih edip 

tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerini etkileyebilecek üniversitenin üç büyük şehirde 

olması, URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları, kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, 

taban ve tavan puanları, başarı sıralaması  değişkenleri üzerinden inceleyerek öğrencilerin 

tercih yaparken neleri göz önünde bulundurduğunu tarama modeli ile saptamak 

hedeflenmiştir. 

Araştırma, tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeline göre modellenmiştir. 

Tarama modellerinde; araştırmaya konu olan olay, birey veya nesnenin herhangi bir 

değiştirme yapmaksızın, kendi şartları içinde betimlenesi amaçlanır, araştırmacının onları 

etkileme ve değiştirme çabası yoktur (Karasar, 2006). 

 

Çalışma Grubu 

Türkiye’de 2018- YKS’de URAP sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerden 110 

Bilgisayar, 130 Elektrik,  Elektronik, Elektrik ve Elektronik, 113 İnşaat ve 130 Makine 

Mühendisliği, 48 Fen Bilgisi, 55 İlköğretim Matematik, 54 İngilizce, 54 Sınıf Öğretmenliği, 

73 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 62 Hukuk, 137 İktisat, 166 İşletme, 108 Kamu 

Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 97 Tıp programı olmak üzere bu programları tercih eden, tercih 

edip tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerini etkileyen bazı değişkenler (Üç Büyük 

Şehirde olması, URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları,  kontenjanlarına yerleşenlerin 

sayıları, taban ve tavan puanları, başarı sıralaması) üzerinden inceleyerek öğrencilerin tercih 

yaparken bu değişkenleri ne kadar göz önünde bulundurduğunu tarama modeli verileri elde 

edip çok değişkenli regresyon analizi ile anlamlandırmaktır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın temelini oluşturmak için alanyazın (Absher ve Crawford, 1996; Akar, 

2012; Anıl, Taymur ve Öztemur, 2017; Briggs ve Wilson, 2007; Coccari ve Javalgi, 1995; 

Ghansah, Benuwa, Ansah, Ghansah, Magama ve Ocquaye, 2016; Hooley ve Lynch, 1981; 

İlgan, Ataman, Uğurlu ve Yurdunkulu, 2018; Kalkan, Başar ve Özden, 2015; Kozak ve 

Coşar, 2009; Ming, 2010; Moogan ve Baron, 2003; Sarıca, 2019; Shank ve Beasley, 1998; 

Soutar ve Turner, 2002; Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004; Welki ve Navratil, 1987; Wright 
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ve Kriewal, 1980; Yaman ve Çakır, 2017)  ve veri (URAP, 2009; URAP, 2018; ÖSYM, 

2017; ÖSYM, 2018) taraması yapılmıştır.  

Alanyazın taramasıyla bağımsız değişken belirlenip veri taramasıyla araştırmanın 

temeli oluşturulmuştur. Araştırmanın, hedefleri doğrultusunda gerekli olan verilerden 

bağımlı değişkenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından, 2018- 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Adaylarının Yükseköğretim Programlarına İlişkin 

Tercihleri Kitabının Yükseköğretim Programları bölümünden, bağımsız değişkenler ise 

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En 

Büyük Puanları Kitabının Bölüm 1 – 2017 Merkezi Yerleştirme ile Alan Yükseköğretim 

Lisans Programları bölümünden ve Türkiye 2018 URAP sıralamasına ulaşılarak 

toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın, hedefleri doğrultusunda gerekli olan verilerden bağımlı değişkenler, 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından, 2018- Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) Adaylarının Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri Kitabının 

Yükseköğretim Programları bölümünden, bağımsız değişkenler ise 2017-ÖSYS 

Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları 

Kitabının Bölüm 1 – 2017 Merkezi Yerleştirme ile Alan Yükseköğretim Lisans Programları 

bölümünden ve Türkiye 2018 URAP sıralamasına ulaşılarak düzenlendikten sonra toplanan 

veriler üzerinde istatistiki çözümlemelerin yapılabilmesi ve verilerin analizi için SPSS 

programı kullanılmış, verilerin analizinde t-testi, F testi ve R2 analizi yapılarak çok 

değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Bölümlere göre tercihler ve bağımsız değişkenler 

arasında anlamlı farklılık olup olmadığı p<0,05 seviyesinde test edilmiş ve yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde ayrı ayrı tercih yapan ve tercihine yerleşen üniversite adaylarının her 

bir değişkenden ne kadar etkilendiğini gösteren puanlar ve bu puanların farklı programlara 

göre değişkenlik gösterip göstermediğine ilişkin test sonuçları yer almaktadır. 

Yükseköğretim programlarını tercih eden ve tercihlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerine 

göre üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları (KON), 

kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), tavan 

puanları (EB) bağımsız değişkenleri ile arasındaki ilişkiyi belirlemek için t testi, Anova testi, 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 33 

model özeti ile oluşturulan tablolar aşağıda görülmektedir. Tabloların tamamında F anlamlı 

olduğundan dolayı her bir tercihin 3. satırlarındaki p<0,05 olan değerler anlamlıdır. 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Bilgisayar Mühendisliği Bölümü verilerinin analizlerinden 

elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın 

kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı 

sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.1.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.1.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..1 Bilgisayar Mühendisliğini 

Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=110) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,146 -0,057       -2,968 3,564 1,631 1,066 -0,140 27,736 0,808 146,7 2.216.716 

(1,856) (-0,830) (-0,892) (1,070) (6,189) (4,744) (-0,826) (7-103) (0,630) 

(0,066) (0,408) (0,374) (0,287) (0,000) (0,000) (0,411) (0,000)  

T2 0,189 -0,049 -0,765 1,441 0,912 0,124 -0,357 37,393 0,847 107,0 1.178.420 

(2,560) (-0,776) (-0,246) (0,462) (3,702) (0,591) (-2,255) (7-103) (0,698) 

(0,012) (0,440) (0,806) (0,645) (0,000) (0,556) (0,026) (0,000)  

T3 0,189 -0,049 -0,765 1,441 0,912 0,124 -0,357 33,796 0,835 84,8 740.112 

(2,560) (-0,776) (-0,246) (0,462) (3,702) (0,591) (-2,255) (7-103) (0,676) 

(0,012) (0,440) (0,806) (0,645) (0,000) (0,556) (0,026) (0,000)  

T4 0,175 -0,045 0,096 0,587 0,590 -0,276 -0,442 34,186 0,836 73,3 553.444 

(2,386) (-0,714) (0,031) (0,189) (2,401) (-1,321) (-2,802) (7-103) (0,679) 

(0,019) (0,477) (0,975) (0,850) (0,018) (0,189) (0,006) (0,000)  

T5 0,162 -0,031 0,712 -0,036 0,258 -0,651 -0,510 31,522 0,826 67,0 462.493 

(2,146) (-0,471) (0,223) (-0,011) (1,021) (-3,024) (-3,144) (7-103) (0,660) 

(0,034) (0,639) (0,824) (0,991) (0,309) (0,003) (0,002) (0,000)  

T6 0,105 -0,048 0,931 -0,282 -0,045 -0,953 -0,520 30,432 0,821 59,2 360.454 

(1,378) (-0,724) (0,288) (-0,087) (-0,176) (-4,373) (-3,169) (7-103) (0,652) 
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(0,171) (0,471) (0,774) (0,931) (0,861) (0,000) (0,002) (0,000)  

T7 0,080 -0,020 1,648 -0,996 -0,299 -1,214 -0,570 29,475 0,817 55,1 312.916 

(1,040) (-0,294) (0,505) (-0,305) (-1,156) (-5,512) (-3,433) (7-103) (0,644) 

(0,301) (0,769) (0,614) (0,761) (0,250) (0,000) (0,001) (0,000)  

T8 0,007 -0,032 1,369 -0,767 -0,535 -1,411 -0,552 26,108 0,8 51,9 277.554 

(0,083) (-0,460) (0,404) (-0,226) (-1,992) (-6,160) (-3,195) (7-103) (0,615) 

(0,934) (0,646) (0,687) (0,822) (0,049) (0,000) (0,002) (0,000)  

T9 -0,044 0,000 1,103 -0,508 -0,692 -1,518 -0,502 26,359 0,801 49,1 248.296 

(-0,549) (-0,005) (0,326) (-0,150) (-2,585) (-6,648) (-2,915) (7-103) (0,617) 

(0,584) (0,996) (0,745) (0,881) (0,011) (0,000) (0,004) (0,000)  

T10+ -0,200 0,054 -1,182 1,793 -0,695 -1,369 -0,470 26,272 0,801 387,5 15.468.339 

(-2,488) (0,783) (-0,349) (0,529) (-2,592) (-5,988) (-2,729) (7-103) (0,617) 

(0,014) (0,435) (0,728) (0,598) (0,011) (0,000) (0,007) (0,000)  

TT 0,022 -0,010 -0,951 1,696 0,232 -0,641 -0,483 36,960 0,846 848,5 74.149.104 

(0,305) (-0,158) (-0,315) (0,562) (0,973) (-3,146) (-3,148) (7-103) (0,696) 

(0,761) (0,875) (0,753) (0,575) (0,333) (0,002) (0,002) (0,000)  

 

Tablo 4.1.1.’de görüldüğü üzere Bilgisayar Mühendisliği programlarını tercih eden 

öğrencilerin; iki, üç, dört, beş, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Bir, iki, üç, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek 

olmasıdır. 
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Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..2  

Bilgisayar Mühendisliği Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=110) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,067 -0,067 -1,684 1,930 1,280 1,658 0,617 7,502 0,581 6,1 3.876 

(-0,615) (-0,708) (-0,366) (0,419) (3,515) (5,338) (2,637) (7-103) (0,293) 

(0,540) (0,481) (0,715) (0,676) (0,001) (0,000) (0,010) (0,000)  

Y2 0,158 -0,055 1,131 -0,558 1,187 1,390 0,290 12,260 0,674 3,6 1.347 

(1,598) (-0,639) (0,271) (-0,134) (3,592) (4,932) (1,363) (7-103) (0,417) 

(0,113) (0,524) (0,787) (0,894) (0,001) (0,000) (0,176) (0,000)  

Y3 0,324 -0,054 -5,601 6,139 0,921 1,113 0,265 11,605 0,664 3,5 1.245 

(3,229) (-0,624) (-1,326) (1,452) (2,753) (3,899) (1,231) (7-103) (0,403) 

(0,002) (0,534) (0,188) (0,150) (0,007) (0,000) (0,221) (0,000)  

Y4 0,350 -0,069 -4,038 4,595 0,524 0,778 0,386 14,816 0,708 2,7 759 

(3,704) (-0,840) (-1,012) (1,151) (1,657) (2,887) (1,902) (7-103) (0,468) 

(0,000) (0,403) (0,314) (0,252) (0,101) (0,005) (0,060) (0,000)  

Y5 0,406 -0,016 -0,297 0,989 0,343 0,374 -0,011 13,227 0,688 2,4 593 

(4,177) (-0,192) (-0,072) (0,241) (1,055) (1,350) (-0,054) (7-103) (0,438) 

(0,000) (0,848) (0,942) (0,810) (0,294) (0,180) (0,957) (0,000)  

Y6 0,285 -0,071 -5,568 6,168 -0,460 -0,260 0,179 11,800 0,667 2,1 446 

(2,854) (-0,830) (-1,323) (1,464) (-1,380) (-0,916) (0,834) (7-103) (0,407) 

(0,005) (0,409) (0,189) (0,146) (0,171) (0,362) (0,406) (0,000)  

Y7 0,206 0,009 5,970 -5,371 -0,534 -0,683 -0,073 9,953 0,635 2,0 421 

(1,995) (0,105) (1,368) (-1,229) (-1,545) (-2,316) (-0,330) (7-103) (0,363) 

(0,049) (0,916) (0,174) (0,222) (0,125) (0,023) (0,742) (0,000)  

Y8 0,131 -0,032 0,810 -0,294 -0,669 -0,529 -0,161 8,257 0,6 1,8 350 

(1,221) (-0,350) (0,179) (-0,065) (-1,868) (-1,733) (-0,698) (7-103) (0,316) 

(0,225) (0,727) (0,858) (0,948) (0,065) (0,086) (0,487) (0,000)  

Y9 -0,226 0,113 -1,083 1,594 -0,631 -0,905 -0,185 12,125 0,672 1,8 332 

(-2,276) (1,325) (-0,259) (0,381) (-1,904) (-3,205) (-0,868) (7-103) (0,414) 
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(0,025) (0,188) (0,796) (0,704) (0,060) (0,002) (0,388) (0,000)  

Y10+ -0,315 0,119 -3,564 4,159 -0,812 -0,994 -0,264 46,125 0,871 10,0 10.375 

(-4,775) (2,097) (-1,283) (1,495) (-3,691) (-5,299) (-1,864) (7-103) (0,742) 

(0,000) (0,038) (0,203) (0,138) (0,000) (0,000) (0,065) (0,000)  

YT -0,029 0,037 -4,092 5,070 0,019 0,082 0,095 414,712 0,983 5,6 3.195 

(-1,164) (1,742) (-3,912) (4,843) (0,226) (1,166) (1,786) (7-103) (0,963) 

(0,247) (0,084) (0,000) (0,000) (0,822) (0,246) (0,077) (0,000)  

Tablo 4.1.2’de görüldüğü üzere Bilgisayar Mühendisliği programlarını tercih etmiş ve de o 

tercihine yerleşmiş öğrencilerin; üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, onuncu ve sonrasındaki 

tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer 

almasıdır. 

Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, yedi, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan 

puanının yüksek olmasıdır. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği verilerinin 

analizlerinden elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, 

önceki yılın kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), 

başarı sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.2.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.2.2’de sunulmaktadır. 
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Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..3 Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=139) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,199 -0,049 -0,334 0,953 1,692 1,334 -0,046 33,543 0,800 89,0 

 

2.216.716 

(2,663) (-0,738) (-0,470) (1,344) (7,679) (6,742) (-0,304) (7-132) (0,621) 

(0,009) (0,462) (0,639) (0,181) (0,000) (0,000) (0,761) (0,000)  

T2 0,207 -0,108 0,020 0,646 1,145 0,484 -0,296 50,408 0,853 45,7 275.898 

(3,177) (-1,865) (0,033) (1,048) (5,976) (2,816) (-2,253) (7-132) (0,713) 

(0,002) (0,064) (0,974) (0,297) (0,000) (0,006) (0,026) (0,000)  

T3 0,221 -0,097 0,260 0,419 0,753 -0,028 -0,438 48,626 0,849 41,9 232.058 

(3,360) (-1,663) (0,416) (0,670) (3,881) (-0,164) (-3,291) (7-132) (0,706) 

(0,001) (0,099) (0,678) (0,504) (0,000) (0,870) (0,001) (0,000)  

T4 0,188 -0,113 0,363 0,281 0,383 -0,462 -0,520 42,221 0,831 40,8 219.478 

(2,720) (-1,831) (0,551) (0,428) (1,875) (-2,520) (-3,721) (7-132) (0,675) 

(0,007) (0,069) (0,582) (0,670) (0,063) (0,013) (0,000) (0,000)  

T5 0,143 -0,113 0,431 0,171 0,194 -0,759 -0,622 39,334 0,822 38,6 196.370 

(2,022) (-1,794) (0,639) (0,254) (0,926) (-4,046) (-4,341) (7-132) (0,659) 

(0,045) (0,075) (0,524) (0,800) (0,356) (0,000) (0,000) (0,000)  

T6 0,109 -0,093 0,552 -0,011 -0,110 -1,030 -0,605 28,948 0,778 41,3 225.061 

(1,398) (-1,344) (0,742) (-0,015) (-0,475) (-4,973) (-3,829) (7-132) (0,585) 

(0,164) (0,181) (0,459) (0,988) (0,636) (0,000) (0,000) (0,000)  

T7 0,065 -0,066 0,637 -0,100 -0,246 -1,195 -0,629 29,084 0,779 39,1 201.995 

(0,837) (-0,950) (0,857) (-0,135) (-1,069) (-5,779) (-3,988) (7-132) (0,586) 

(0,404) (0,344) (0,393) (0,892) (0,287) (0,000) (0,000) (0,000)  

T8 0,035 -0,062 0,644 -0,143 -0,404 -1,369 -0,652 27,917 0,773 37,8 188.772 

(0,437) (-0,883) (0,856) (-0,190) (-1,731) (-6,539) (-4,084) (7-132) (0,575) 

(0,663) (0,379) (0,394) (0,850) (0,086) (0,000) (0,000) (0,000)  

T9 -0,016 -0,040 0,790 -0,323 -0,475 -1,415 -0,604 24,638 0,753 36,4 175.359 

(-0,191) (-0,550) (1,013) (-0,415) (-1,964) (-6,518) (-3,644) (7-132) (0,543) 

(0,849) (0,583) (0,313) (0,679) (0,052) (0,000) (0,000) (0,000)  

T10+ -0,180 0,037 0,587 -0,142 -0,681 -1,531 -0,550 23,442 0,744 326,7 14.089.610 

(-2,159) (0,504) (0,742) (-0,180) (-2,776) (-6,956) (-3,277) (7-132) (0,531) 

(0,033) (0,615) (0,459) (0,858) (0,006) (0,000) (0,001) (0,000)  

TT 0,013 -0,037 0,456 0,155 0,045 -0,864 -0,546 33,371 0,799 625,0 51.561.700 

(0,171) (-0,553) (0,640) (0,218) (0,202) (-4,361) (-3,615) (7-132) (0,620) 

(0,865) (0,581) (0,523) (0,828) (0,840) (0,000) (0,000) (0,000)  

Tablo 4.2.1.’de görüldüğü üzere Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği programlarını tercih eden öğrencilerin; bir, iki, üç, dört, beş, 
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onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç 

büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek 

olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..4 Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=139) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 0,072 0,013 -1,319 1,809 1,579 2,042 0,626 19,685 0,715 7,1 6.725 

(0,828) (0,165) (-1,592) (2,187) (6,147) (8,855) (3,555) (7-132) (0,485) 

(0,409) (0,869) (0,114) (0,030) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000)  

Y2 0,196 -0,060 -1,535 2,149 0,601 1,269 0,578 14,480 0,659 3,1 1.295 

(2,096) (-0,724) (-1,722) (2,417) (2,175) (5,117) (3,056) (7-132) (0,404) 

(0,038) (0,470) (0,087) (0,017) (0,031) (0,000) (0,003) (0,000)  

Y3 0,258 -0,013 -0,887 1,566 0,624 0,884 0,230 13,675 0,648 3,6 1.740 

(2,718) (-0,149) (-0,983) (1,740) (2,233) (3,521) (1,199) (7-132) (0,390) 

(0,007) (0,882) (0,327) (0,084) (0,027) (0,001) (0,233) (0,000)  

Y4 0,299 -0,146 -1,372 2,012 0,045 0,638 0,469 15,923 0,677 2,5 796 

(3,255) (-1,791) (-1,573) (2,312) (0,167) (2,626) (2,531) (7-132) (0,429) 

(0,001) (0,076) (0,118) (0,022) (0,867) (0,010) (0,013) (0,000)  

Y5 0,213 -0,064 -0,764 1,346 0,152 -0,081 -0,321 8,230 0,551 1,9 484 

(2,054) (-0,696) (-0,772) (1,365) (0,497) (-0,293) (-1,528) (7-132) (0,267) 

(0,042) (0,488) (0,441) (0,175) (0,620) (0,770) (0,129) (0,000)  

Y6 0,148 -0,128 -1,046 1,569 -0,562 -0,407 0,018 9,245 0,574 2,0 537 
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(1,449) (-1,411) (-1,078) (1,621) (-1,869) (-1,508) (0,088) (7-132) (0,293) 

(0,150) (0,160) (0,283) (0,107) (0,064) (0,134) (0,930) (0,000)  

Y7 -0,017 -0,130 -1,012 1,471 -0,604 -0,670 -0,102 9,658 0,582 1,9 465 

(-0,172) (-1,442) (-1,050) (1,530) (-2,021) (-2,498) (-0,501) (7-132) (0,304) 

(0,864) (0,152) (0,295) (0,128) (0,045) (0,014) (0,617) (0,000)  

Y8 0,030 -0,051 -0,404 0,942 -0,745 -1,197 -0,498 16,740 0,686 1,6 334 

(0,336) (-0,629) (-0,469) (1,095) (-2,787) (-4,990) (-2,722) (7-132) (0,442) 

(0,737) (0,531) (0,640) (0,276) (0,006) (0,000) (0,007) (0,000)  

Y9 -0,145 -0,026 -0,587 1,070 -0,541 -1,013 -0,447 15,220 0,668 1,7 399 

(-1,565) (-0,311) (-0,666) (1,217) (-1,981) (-4,130) (-2,387) (7-132) (0,417) 

(0,120) (0,757) (0,507) (0,226) (0,050) (0,000) (0,018) (0,000)  

Y10+ -0,235 0,023 0,070 0,414 -1,239 -1,915 -0,455 58,168 0,869 10,3 14.025 

(-3,819) (0,412) (0,119) (0,708) (-6,817) (-11,738) (-3,657) (7-132) (0,742) 

(0,000) (0,681) (0,905) (0,480) (0,000) 0,000) (0,000) (0,000)  

YT -0,018 -0,034 -1,098 1,979 -0,285 -0,460 -0,033 206,322 0,957 9,5 11.966 

(-0,492) (-1,072) (-3,202) (5,786) (-2,683) (-4,825) (-0,457) (7-132) (0,912) 

(0,623) (0,286) (0,002) (0,000) (0,008) (0,000) (0,649) (0,000)  

 

Tablo 4.2.b’de görüldüğü üzere Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği programlarını tercih etmiş ve de o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; 

iki, üç, dört, beş, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden 

biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, dördüncü ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 
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Bir, iki, üç, dört, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, dört, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki İnşaat Mühendisliği verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 

tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.3.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.3.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..5 İnşaat Mühendisliği Tercih 

Edenlerin Analiz Sonuçları (n=113) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,014 -0,165 0,278 0,245 1,307 0,951 0,098 49,587 0,875 

35,0 129.845 (0,209) (-2,882) (0,252) (0,221) (4,984) (3,880) (1,107) (7-106) (0,751) 

(0,835) (0,005) (0,801) (0,825) (0,000) (0,000) (0,271) (0,000)  

T2 0,008 -0,162 0,400 0,171 1,056 0,610 -0,027 50,692 0,877 

31,6 105.600 (0,117) (-2,840) (0,366) (0,156) (4,063) (2,508) (-0,305) (7-106) (0,755) 

(0,907) (0,005) (0,715) (0,877) (0,000) (0,014) (0,761) (0,000)  

T3 0,002 -0,123 0,758 -0,150 0,872 0,409 -0,021 60,104 0,894 

26,8 75.945 (0,038) (-2,315) (0,742) (-0,145) (3,586) (1,798) (-0,258) (7-106) (0,785) 

(0,970) (0,023) (0,460) (0,885) (0,001) (0,075) (0,797) (0,000)  

T4 -0,017 -0,117 0,800 -0,235 0,682 0,120 -0,131 40,212 0,852 

29,0 88.841 (-0,246) (-1,882) (0,671) (-0,196) (2,405) (0,454) (-1,375) (7-106) (0,708) 

(0,806) (0,063) (0,504) (0,845) (0,018) (0,651) (0,172) (0,000)  

T5 -0,066 -0,121 1,057 -0,537 0,509 -0,044 -0,085 36,764 0,842 

27,6 80.701 

(-0,900) (-1,881) (0,859) (-0,434) (1,739) (-0,162) (-0,861) (7-106) (0,689) 
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(0,370) (0,063) (0,392) (0,665) (0,085) (0,872) (0,391) (0,000)  

T6 -0,052 -0,077 1,080 -0,520 0,236 -0,319 -0,128 33,614 0,830 

26,5 74.632 (-0,697) (-1,157) (0,850) (-0,407) (0,782) (-1,130) (-1,261) (7-106) (0,669) 

(0,487) (0,250) (0,397) (0,685) (0,436) (0,261) (0,210) (0,000)  

T7 -0,128 -0,062 1,542 -1,069 0,260 -0,361 -0,138 26,583 0,798 

28,2 84.095 (-1,574) (-0,867) (1,123) (-0,774) (0,796) (-1,182) (-1,255) (7-106) (0,613) 

(0,118) (0,388) (0,264) (0,441) (0,428) (0,240) (0,212) (0,000)  

T8 -0,101 -0,046 1,644 -1,117 0,001 -0,606 -0,179 28,951 0,810 

25,6 69.246 (-1,279) (-0,665) (1,231) (-0,831) (0,003) (-2,042) (-1,673) (7-106) (0,634) 

(0,204) (0,507) (0,221) (0,408) (0,997) (0,044) (0,097) (0,000)  

T9 -0,157 -0,045 1,639 -1,169 -0,227 -0,792 -0,145 22,889 0,776 

24,7 64.793 (-1,841) (-0,600) (1,140) (-0,808) (-0,664) (-2,478) (-1,263) (7-106) (0,576) 

(0,068) (0,550) (0,257) (0,421) (0,508) (0,015) (0,209) (0,000)  

T10+ -0,247 0,037 1,750 -1,269 -0,447 -0,954 -0,154 21,701 0,767 

219,3 5.098.590 (-2,846) (0,484) (1,198) (-0,864) (-1,287) (-2,937) (-1,319) (7-106) (0,562) 

(0,005) (0,630) (0,234) (0,390) (0,201) (0,004) (0,190) (0,000)  

TT -0,138 -0,053 1,367 -0,814 0,184 -0,363 -0,113 33,027 0,828 

429,8 19.576.984 (-1,827) (-0,791) (1,070) (-0,633) (0,607) (-1,278) (-1,102) (7-106) (0,665) 

(0,071) (0,431) (0,287) (0,528) (0,545) (0,204) (0,273) (0,000)  

 

Tablo 4.3.1.’de görüldüğü üzere İnşaat Mühendisliği programlarını tercih eden öğrencilerin; 

onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç 

büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki ve üçüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, üç ve dördüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 
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Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..6 İnşaat Mühendisliği Tercihine 

Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=113) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 
-0,213 -0,129 -1,565 1,710 -0,726 0,274 0,752 10,441 0,639 

3,1 1.016 (-2,049) (-1,413) (-0,892) (0,970) (-1,741) (0,703) (5,358) (7-106) (0,369) 

(0,043) (0,161) (0,374) (0,334) (0,085) (0,483) (0,000) (0,000)  

Y2 
-0,253 -0,147 -2,284 2,683 0,589 1,139 0,342 9,272 0,616 

3,2 1.082 (-2,380) (-1,569) (-1,272) (1,486) (1,379) (2,854) (2,380) (7-106) (0,339) 

(0,019) (0,120) (0,206) (0,140) (0,171) (0,005) (0,019) (0,000)  

Y3 -0,097 -0,099 -1,295 1,947 0,600 0,940 0,231 15,543 0,712 

3,0 979 (-1,023) (-1,192) (-0,809) (1,209) (1,576) (2,641) (1,804) (7-106) (0,474) 

(0,309) (0,236) (0,420) (0,229) (0,118) (0,010) (0,074) (0,000)  

Y4 0,011 0,076 -1,577 2,295 0,684 0,850 0,077 12,828 0,677 

2,6 694 (0,107) (0,867) (-0,940) (1,361) (1,716) (2,280) (0,570) (7-106) (0,423) 

(0,915) (0,388) (0,349) (0,176) (0,089) (0,025) (0,570) (0,000)  

Y5 -0,148 -0,081 -1,572 2,214 1,394 1,449 0,115 18,264 0,739 

2,5 680 (-1,625) (-1,008) (-1,024) (1,435) (3,820) (4,246) (0,938) (7-106) (0,517) 

(0,107) (0,316) (0,308) (0,154) (0,000) (0,000) (0,350) (0,000)  

Y6 0,059 0,075 -0,536 1,351 0,344 0,305 -0,029 22,145 0,771 

2,3 548 (0,684) (0,991) (-0,369) (0,925) (0,996) (0,943) (-0,249) (7-106) (0,567) 

(0,496) (0,324) (0,713) (0,357) (0,322) (0,348) (0,803) (0,000)  

Y7 -0,064 -0,010 -0,345 0,947 0,268 -0,015 -0,121 12,969 0,679 

2,1 474 (-0,648) (-0,121) (-0,207) (0,563) (0,674) (-0,041) (-0,901) (7-106) (0,426) 

(0,51) (0,90) (0,83) (0,57) (0,50) (0,96) (0,36) (0,00)  

Y8 -0,104 0,109 -0,105 0,807 0,356 0,114 -0,114 18,097 0,738 

2,0 406 (-1,137) (1,362) (-0,068) (0,522) (0,974) (0,333) (-0,927) (7-106) (0,514) 

(0,258) (0,176) (0,946) (0,603) (0,332) (0,740) (0,356) (0,000)  

Y9 -0,068 0,012 0,575 0,063 -0,646 -0,982 -0,336 18,272 0,739 

2,1 448 (-0,749) (0,149) (0,375) (0,041) (-1,770) (-2,880) (-2,732) (7-106) (0,517) 

(0,455) (0,882) (0,709) (0,967) (0,080) (0,005) (0,007) (0,000)  
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Y10+ -0,015 0,036 1,322 -0,611 -0,541 -1,025 -0,241 40,969 0,854 

10,3 11.335 (-0,207) (0,579) (1,117) (-0,513) (-1,920) (-3,895) (-2,545) (7-106) (0,712) 

(0,836) (0,564) (0,266) (0,609) (0,058) (0,000) (0,012) (0,000)  

YT 
-0,102 -0,008 -0,218 1,144 0,000 -0,109 -0,014 855,433 0,991 

4,7 2.303 (-5,713) (-0,511) (-0,724) (3,784) (-0,006) (-1,624) (-0,582) (7-106) (0,981) 

(0,000) (0,610) (0,470) (0,000) (0,995) (0,107) (0,562) (0,000)  

 

Tablo 4.3.2’de görüldüğü üzere İnşaat Mühendisliği programlarını tercih etmiş ve de o 

tercihine yerleşmiş öğrencilerin; onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki ve üçüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dördüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Makine Mühendisliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Makine Mühendisliği verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 

tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.4.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.4.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..7 Makine Mühendisliği Tercih 

Edenlerin Analiz Sonuçları (n=130) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,268 -0,051 0,510 0,238 1,228 0,965 -0,010 40,577 0,835 66,9 549.809 

(3,745) (-0,838) (1,274) (0,590) (5,494) (4,663) (-0,085) (7-123) (0,681) 

(0,000) (0,404) (0,205) (0,556) (0,000) (0,000) (0,933) (0,000)  

T2 0,270 -0,062 0,671 0,091 1,003 0,594 -0,103 55,909 0,872 50,3 311.198 

(4,235) (-1,148) (1,883) (0,254) (5,044) (3,229) (-0,961) (7-123) (0,747) 

(0,000) (0,253) (0,062) (0,800) (0,000) (0,002) (0,338) (0,000)  

T3 0,207 -0,075 0,726 -0,001 0,754 0,282 -0,103 54,158 0,869 46,0 260.003 

(3,216) (-1,372) (2,013) (-0,004) (3,747) (1,514) (-0,952) (7-123) (0,741) 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 44 

(0,002) (0,172) (0,046) (0,997) (0,000) (0,133) (0,343) (0,000)  

T4 0,137 -0,085 0,860 -0,170 0,340 -0,249 -0,181 53,318 0,867 39,9 195.677 

(2,114) (-1,536) (2,370) (-0,464) (1,681) (-1,327) (-1,660) (7-123) (0,738) 

(0,037) (0,127) (0,019) (0,643) (0,095) (0,187) (0,100) (0,000)  

T5 0,103 -0,067 0,895 -0,231 0,023 -0,615 -0,221 49,165 0,858 38,0 177.712 

(1,542) (-1,185) (2,392) (-0,612) (0,112) (-3,186) (-1,975) (7-123) (0,722) 

(0,126) (0,238) (0,018) (0,542) (0,911) (0,002) (0,051) (0,000)  

T6 0,040 -0,073 0,847 -0,222 -0,204 -0,863 -0,229 45,092 0,848 36,9 167.398 

(0,581) (-1,242) (2,195) (-0,571) (-0,948) (-4,330) (-1,983) (7-123) (0,704) 

(0,562) (0,217) (0,030) (0,569) (0,345) (0,000) (0,050) (0,000)  

T7 0,030 -0,052 0,830 -0,202 -0,375 -1,052 -0,279 44,268 0,846 35,1 151.770 

(0,435) (-0,875) (2,136) (-0,515) (-1,731) (-5,245) (-2,392) (7-123) (0,700) 

(0,664) (0,383) (0,035) (0,608) (0,086) (0,000) (0,018) (0,000)  

T8 -0,014 -0,063 0,749 -0,152 -0,554 -1,229 -0,289 42,147 0,840 33,4 137.543 

(-0,200) (-1,045) (1,894) (-0,381) (-2,509) (-6,022) (-2,436) (7-123) (0,689) 

(0,842) (0,298) (0,061) (0,704) (0,013) (0,000) (0,016) (0,000)  

T9 -0,102 -0,024 0,623 -0,076 -0,732 -1,438 -0,301 37,488 0,825 32,9 133.070 

(-1,384) (-0,378) (1,513) (-0,183) (-3,187) (-6,762) (-2,439) (7-123) (0,663) 

(0,169) (0,706) (0,133) (0,855) (0,002) (0,000) (0,016) (0,000)  

T10+ -0,260 0,064 0,124 0,427 -0,805 -1,380 -0,303 35,203 0,817 288,8 10.258.650 

(-3,460) (0,994) (0,295) (1,008) (-3,430) (-6,355) (-2,405) (7-123) (0,648) 

(0,001) (0,322) (0,768) (0,316) (0,001) (0,000) (0,018) (0,000)  

TT -0,031 -0,012 0,548 0,165 -0,154 -0,778 -0,253 52,388 0,865 541,7 36.088.891 

(-0,481) (-0,221) (1,499) (0,449) (-0,758) (-4,123) (-2,312) (7-123) (0,735) 

(0,632) (0,825) (0,136) (0,654) (0,450) (0,000) (0,022) (0,000)  

 

Tablo 4.4.1.’de görüldüğü üzere Makine Mühendisliği programlarını tercih eden 

öğrencilerin; bir, iki, üç, dört, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Üç, dört, beş, altı ve yedinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Bir, iki, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..8 Makine Mühendisliği 

Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=130) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,124 -0,067 -1,272 1,687 0,764 1,554 0,812 11,573 0,630 2,8 980 

(-1,227) (-0,780) (-2,248) (2,957) (2,420) (5,317) (4,784) (7-123) (0,363) 

(0,222) (0,437) (0,026) (0,004) (0,017) (0,000) (0,000) (0,000)  
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Y2 0,242 -0,031 -0,511 1,313 1,185 1,457 0,277 30,177 0,795 2,8 938 

(3,062) (-0,460) (-1,157) (2,946) (4,803) (6,383) (2,086) (7-123) (0,611) 

(0,003) (0,646) (0,250) (0,004) (0,000) (0,000) (0,039) (0,000)  

Y3 0,270 -0,077 -0,539 1,265 1,281 1,543 0,318 27,956 0,784 3,4 1.394 

(3,330) (-1,111) (-1,191) (2,772) (5,071) (6,599) (2,341) (7-123) (0,592) 

(0,001) (0,269) (0,236) (0,006) (0,000) (0,000) (0,021) (0,000)  

Y4 0,180 -0,085 -0,154 0,998 0,545 0,655 0,155 38,638 0,829 2,4 706 

(2,466) (-1,365) (-0,379) (2,430) (2,397) (3,113) (1,271) (7-123) (0,670) 

(0,015) (0,175) (0,706) (0,017) (0,018) (0,002) (0,206) (0,000)  

Y5 0,204 -0,052 0,212 0,631 0,407 0,417 0,113 39,730 0,833 2,3 652 

(2,820) (-0,840) (0,526) (1,551) (1,809) (2,003) (0,932) (7-123) (0,676) 

(0,006) (0,402) (0,600) (0,124) (0,073) (0,047) (0,353) (0,000)  

Y6 0,090 -0,082 -0,622 1,380 -0,177 -0,076 0,115 28,307 0,785 2,0 476 

(1,114) (-1,196) (-1,379) (3,035) (-0,703) (-0,328) (0,850) (7-123) (0,595) 

(0,268) (0,234) (0,170) (0,003) (0,483) (0,743) (0,397) (0,000)  

Y7 0,197 -0,015 -0,023 0,852 -0,229 -0,505 -0,193 47,911 0,855 1,7 360 

(2,916) (-0,263) (-0,061) (2,237) (-1,086) (-2,593) (-1,707) (7-123) (0,716) 

(0,004) (0,793) (0,951) (0,027) (0,279) (0,011) (0,090) (0,000)  

Y8 0,011 0,114 -0,089 0,801 -0,465 -0,768 -0,089 29,443 0,791 2,0 488 

(0,140) (1,688) (-0,200) (1,783) (-1,871) (-3,338) (-0,670) (7-123) (0,605) 

(0,889) (0,094) (0,842) (0,077) (0,064) (0,001) (0,504) (0,000)  

Y9 -0,002 0,036 -0,058 0,697 -0,790 -1,131 -0,193 26,426 0,775 2,0 499 

(-0,022) (0,520) (-0,126) (1,501) (-3,074) (-4,754) (-1,398) (7-123) (0,578) 

(0,983) (0,604) (0,900) (0,136) (0,003) (0,000) (0,164) (0,000)  

Y10+ -0,224 0,064 -0,185 0,797 -1,112 -1,638 -0,311 78,347 0,904 10,7 14.034 

(-4,021) (1,352) (-0,592) (2,534) (-6,390) (-10,171) (-3,329) (7-123) (0,806) 

(0,000) (0,179) (0,555) (0,013) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000)  

YT -0,020 0,009 -0,368 1,266 -0,306 -0,519 -0,041 274,711 0,969 11,2 15.418 

(-0,619) (0,324) (-2,057) (7,024) (-3,067) (-5,628) (-0,770) (7-123) (0,936) 

(0,537) (0,746) (0,042) (0,000) (0,003) (0,000) (0,443) (0,000)  

 

Tablo 4.4.2’de görüldüğü üzere Makine Mühendisliği programlarını tercih etmiş ve de o 

tercihine yerleşmiş öğrencilerin; iki, üç, dört, beş, yedi, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Birinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki 

yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, altı, yedi, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 
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Bir, iki, üç, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü verilerinin analizlerinden 

elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın 

kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı 

sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.5.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.5.2’de sunulmaktadır. 

 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..9 Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=48) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 -0,059 -0,004 0,090 0,052 2,505 1,667 0,140 56,657 0,952 3,9 634 

(-0,638) (-0,046) (1,223) (0,617) (6,560) (3,883) (1,605) (7-41) (0,890) 

(0,527) (0,964) (0,228) (0,541) (0,000) (0,000) (0,116) (0,000)  

T2 0,136 -0,011 -0,008 0,140 2,006 1,323 0,100 45,673 0,941 4,1 690 

(1,344) (-0,116) (-0,094) (1,511) (4,770) (2,798) (1,045) (7-41) (0,867) 

(0,186) (0,909) (0,926) (0,138) (0,000) (0,008) (0,302) (0,000)  

T3 0,160 0,064 0,082 0,118 0,035 -0,753 0,051 75,418 0,963 2,9 349 

(1,985) (0,879) (1,271) (1,604) (0,106) (-2,001) (0,670) (7-41) (0,916) 

(0,054) (0,384) (0,211) (0,116) (0,916) (0,052) (0,506) (0,000)  

T4 0,191 -0,122 0,101 -0,019 -0,711 -1,400 -0,004 71,436 0,961 3,8 599 

(2,312) (-1,630) (1,529) (-0,247) (-2,071) (-3,625) (-0,052) (7-41) (0,911) 

(0,026) (0,111) (0,134) (0,806) (0,045) (0,001) (0,959) (0,000)  

T5 0,302 0,023 0,038 0,131 -0,605 -1,121 0,112 37,052 0,929 5,5 1.218 

(2,729) (0,226) (0,432) (1,293) (-1,313) (-2,162) (1,069) (7-41) (0,840) 

(0,009) (0,822) (0,668) (0,203) (0,197) (0,036) (0,292) (0,000)  

T6 0,330 -0,001 0,091 0,021 -1,660 -2,206 0,035 47,934 0,944 4,3 763 

(3,337) (-0,007) (1,152) (0,234) (-4,032) (-4,767) (0,373) (7-41) (0,873) 

(0,002) (0,995) (0,256) (0,816) (0,000) (0,000) (0,711) (0,000)  

T7 0,268 0,064 0,082 0,104 -1,478 -2,155 -0,018 50,355 0,946 4,6 867 

(2,775) (0,733) (1,065) (1,181) (-3,671) (-4,760) (-0,193) (7-41) (0,878) 

(0,008) (0,468) (0,293) (0,245) (0,001) (0,000) (0,848) (0,000)  

T8 0,187 0,007 0,170 0,102 -2,098 -2,605 0,056 22,124 0,889 6,0 1.485 

(1,367) (0,059) (1,556) (0,811) (-3,676) (-4,059) (0,429) (7-41) (0,755) 

(0,179) (0,954) (0,127) (0,422) (0,001) (0,000) (0,670) (0,000)  

T9 0,254 0,060 0,099 0,125 -2,243 -2,609 0,137 15,910 0,855 6,3 1.652 

(1,637) (0,424) (0,795) (0,881) (-3,466) (-3,586) (0,929) (7-41) (0,685) 

(0,109) (0,674) (0,431) (0,383) (0,001) (0,001) (0,358) (0,000)  

T10+ 0,155 0,244 0,114 0,512 -2,291 -2,563 0,073 17,910 0,868 72,2 213.964 

(1,040) (1,813) (0,957) (3,766) (-3,700) (-3,680) (0,516) (7-41) (0,711) 

(0,304) (0,077) (0,344) (0,001) (0,001) (0,001) (0,609) (0,000)  
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TT 0,200 0,158 0,114 0,367 -1,706 -2,193 0,080 33,567 0,923 88,8 323.392 

(1,727) (1,512) (1,235) (3,472) (-3,548) (-4,056) (0,728) (7-41) (0,826) 

(0,092) (0,138) (0,224) (0,001) (0,001) (0,000) (0,471) (0,000)  

Tablo 4.5.1.’de görüldüğü üzere Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarını tercih eden 

öğrencilerin; dört, beş, altı, yedinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek 

olmasıdır. 

 Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..10 Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=48) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,870 -0,154 0,034 0,099 -1,942 -2,629 0,339 8,417 0,768 1,6 102 

(-4,533) (-0,888) (0,223) (0,565) (-2,431) (-2,926) (1,864) (7-41) (0,520) 

(0,000) (0,380) (0,825) (0,575) (0,020) (0,006) (0,069) (0,000)  

Y2 -0,451 0,018 -0,203 0,280 0,188 -0,455 0,216 4,187 0,646 1,5 98 

(-1,970) (0,087) (-1,114) (1,336) (0,198) (-0,424) (0,998) (7-41) (0,317) 

(0,056) (0,931) (0,272) (0,189) (0,844) (0,673) (0,324) (0,000)  

Y3 -0,186 -0,218 -0,064 0,213 -1,408 -1,551 0,153 2,791 0,568 2,0 165 

(-0,754) (-0,978) (-0,323) (0,944) (-1,371) (-1,344) (0,656) (7-41) (0,207) 

(0,455) (0,334) (0,748) (0,351) (0,178) (0,186) (0,515) (0,000)  

Y4 -0,324 -0,448 0,050 0,097 -0,961 -1,387 0,087 8,028 0,760 1,9 148 

(-1,664) (-2,543) (0,321) (0,544) (-1,186) (-1,523) (0,470) (7-41) (0,506) 

(0,104) (0,015) (0,750) (0,590) (0,242) (0,135) (0,641) (0,000)  
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Y5 -0,015 -0,060 -0,050 0,403 -0,257 -0,569 0,179 7,559 0,751 1,5 93 

(-0,074) (-0,336) (-0,317) (2,229) (-0,312) (-0,613) (0,953) (7-41) (0,489) 

(0,941) (0,738) (0,753) (0,031) (0,757) (0,543) (0,346) (0,000)  

Y6 -0,148 0,042 0,049 0,076 -2,345 -3,139 -0,174 4,717 (0,668 1,5 90 

(-0,664) (0,206) (0,276) (0,375) (-2,526) (-3,007) (-0,822) (7-41) 0,352) 

(0,510) (0,838) (0,784) (0,709) (0,015) (0,004) (0,416) (0,000)  

Y7 -0,106 0,181 0,186 0,071 -2,942 -3,605 0,082 7,749 (0,755 1,0 39 

(-0,537) (1,017) (1,183) (0,397) (-3,595) (-3,917) (0,441) (7-41) 0,496) 

(0,594) (0,315) (0,243) (0,693) (0,001) (0,000) (0,661) (0,000)  

Y8 -0,024 0,089 0,206 0,101 -2,020 -2,664 -0,075 5,230 (0,687 1,3 71 

(-0,112) (0,453) (1,185) (0,510) (-2,228) (-2,613) (-0,364) (7-41) 0,382) 

(0,911) (0,653) (0,243) (0,613) (0,031) (0,013) (0,718) (0,000)  

Y9 -0,225 -0,096 -0,074 0,324 0,910 0,605 0,162 2,179 (0,521 1,6 100 

(-0,881) (-0,415) (-0,363) (1,386) (0,855) (0,506) (0,670) (7-41) 0,147) 

(0,383) (0,680) (0,719) (0,173) (0,398) (0,616) (0,506) (0,000)  

Y10+ -0,249 0,048 0,031 0,359 -3,493 -4,214 -0,123 23,339 (0,894 5,2 1.111 

(-1,852) (0,396) (0,287) (2,930) (-6,252) (-6,707) (-0,969) (7-41) 0,765) 

(0,071) (0,695) (0,776) (0,006) (0,000) (0,000) (0,338) (0,000)  

YT -0,356 -0,061 0,022 0,333 -2,704 -3,477 0,035 50,891 (0,947 7,5 2.285 

(-3,703) (-0,704) (0,289) (3,786) (-6,747) (-7,715) (0,382) (7-41) 0,879) 

(0,001) (0,485) (0,774) (0,000) (0,000) (0,000) (0,704) (0,000)  

 

Tablo 4.5.2.’de görüldüğü üzere Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarını tercih etmiş ve de 

o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; birinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Dördüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu 

üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 
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Beş, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, altı, yedi, sekiz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, altı, yedi, sekiz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü verilerinin 

analizlerinden elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, 

önceki yılın kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), 

başarı sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.6.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.6.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..11 İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=55) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,071 -0,197 0,513 0,513 0,712 0,482 0,193 21,583 0,852 43,2 91.479 

(0,635) (-1,812) (4,472) (4,472) (1,621) (1,273) (1,256) (6-49) (0,692) 

(0,528) (0,076) (0,000) (0,000) (0,111) (0,209) (0,215) (0,000)   

T2 -0,094 -0,389 0,447 0,447 0,131 0,005 0,199 20,702 0,847 32,5 51.811 

(-0,829) (-3,537) (3,839) (3,839) (0,294) (0,012) (1,281) (6-49) (0,682) 

(0,411) (0,001) (0,000) (0,000) (0,770) (0,990) (0,206) (0,000)   

T3 -0,090 -0,267 0,540 0,540 -0,065 -0,236 0,152 21,680 0,852 28,4 39.419 

(-0,805) (-2,467) (4,709) (4,709) (-0,149) (-0,625) (0,996) (6-49) (0,693) 

(0,424) (0,017) (0,000) (0,000) (0,882) (0,535) (0,324) (0,000)   

T4 -0,139 -0,182 0,563 0,563 -0,136 -0,287 0,115 16,604 0,819 29,2 41.889 

(-1,132) (-1,534) (4,471) (4,471) (-0,282) (-0,691) (0,687) (6-49) (0,630) 

(0,263) (0,131) (0,000) (0,000) (0,779) (0,493) (0,496) (0,000)   

T5 -0,273 -0,151 0,511 0,511 0,143 -0,102 0,000 12,127 0,773 30,9 46.821 

(-2,013) (-1,152) (3,672) (3,672) (0,270) (-0,223) (0,003) (6-49) (0,548) 
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(0,050) (0,255) (0,001) (0,001) (0,789) (0,824) (0,998) (0,000)   

T6 -0,328 -0,080 0,535 0,535 0,330 0,082 -0,034 12,156 0,773 28,0 38.347 

(-2,416) (-0,612) (3,849) (3,849) (0,621) (0,179) (-0,185) (6-49) (0,549) 

(0,019) (0,543) (0,000) (0,000) (0,537) (0,859) (0,854) (0,000)   

T7 -0,352 -0,060 0,540 0,540 0,266 0,033 -0,062 11,742 0,768 26,3 33.950 

(-2,565) (-0,449) (3,849) (3,849) (0,495) (0,072) (-0,330) (6-49) (0,540) 

(0,013) (0,655) (0,000) (0,000) (0,623) (0,943) (0,743) (0,000)   

T8 -0,309 0,001 0,587 0,587 0,262 -0,040 -0,149 10,783 0,754 25,1 30.939 

(-2,195) (0,006) (4,084) (4,084) (0,476) (-0,083) (-0,773) (6-49) (0,516) 

(0,033) (0,995) (0,000) (0,000) (0,636) (0,934) (0,443) (0,000)   

T9 -0,237 -0,014 0,556 0,556 0,106 -0,097 -0,036 9,025 0,725 26,5 34.323 

(-1,603) (-0,095) (3,682) (3,682) (0,183) (-0,195) (-0,181) (6-49) (0,467) 

(0,115) (0,925) (0,001) (0,001) (0,856) (0,846) (0,857) (0,000)   

T10+ -0,203 0,015 0,702 0,702 0,049 -0,123 -0,128 12,361 0,776 219,5 2.360.292 

(-1,503) (0,114) (5,082) (5,082) (0,093) (-0,271) (-0,695) (6-49) (0,553) 

(0,139) (0,909) (0,000) (0,000) (0,927) (0,788) (0,490) (0,000)   

TT -0,199 -0,099 0,665 0,665 0,164 -0,049 -0,019 18,827 0,835 402,5 7.937.596 

(-1,690) (-0,870) (5,516) (5,516) (0,355) (-0,122) (-0,115) (6-49) (0,660) 

(0,097) (0,389) (0,000) (0,000) (0,724) (0,903) (0,909) (0,000)   

 

Tablo 4.6.1’de görüldüğü üzere İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarını tercih 

eden öğrencilerin; beş, altı, yedi ve sekizinci tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

İki ve üçüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu 

üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..12 İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=55) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,199 -0,030 0,517 0,517 0,376 0,435 0,092 5,813 0,645 4,0 792 

(-1,219) (-0,188) (3,086) (3,086) (0,587) (0,788) (0,412) (6-49) (0,344) 

(0,229) (0,852) (0,003) (0,003) (0,560) (0,434) (0,682) (0,000)   

Y2 -0,070 -0,095 0,452 0,452 -0,760 -0,404 0,062 4,053 0,576 3,0 435 
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(-0,398) (-0,560) (2,521) (2,521) (-1,110) (-0,685) (0,259) (6-49) (0,250) 

(0,692) (0,578) (0,015) (0,015) (0,272) (0,497) (0,797) (0,000)   

Y3 0,120 -0,191 0,542 0,542 -1,072 -0,839 0,247 7,757 0,698 2,3 268 

(0,779) (-1,291) (3,454) (3,454) (-1,787) (-1,622) (1,177) (6-49) (0,424) 

(0,440) (0,203) (0,001) (0,001) (0,080) (0,111) (0,245) (0,000)   

Y4 -0,258 -0,205 0,623 0,623 -0,079 -0,146 -0,144 9,123 0,726 2,5 306 

(-1,749) (-1,442) (4,135) (4,135) (-0,137) (-0,295) (-0,718) (6-49) (0,470) 

(0,086) (0,156) (0,000) (0,000) (0,892) (0,769) (0,476) (0,000)   

Y5 -0,178 -0,142 0,483 0,483 -0,073 -0,203 0,049 7,213 0,685 2,5 304 

(-1,140) (-0,944) (3,026) (3,026) (-0,119) (-0,386) (0,228) (6-49) (0,404) 

(0,260) (0,350) (0,004) (0,004) (0,906) (0,701) (0,821) (0,000)   

Y6 0,163 0,241 0,421 0,421 -0,976 -0,710 0,312 4,829 0,610 1,6 119 

(0,960) (1,467) (2,426) (2,426) (-1,469) (-1,240) (1,343) (6-49) (0,295) 

(0,342) (0,149) (0,019) (0,019) (0,148) (0,221) (0,186) (0,000)   

Y7 0,083 0,419 0,686 0,686 -0,111 -0,312 -0,339 4,965 0,615 1,6 126 

(0,490) (2,564) (3,971) (3,971) (-0,168) (-0,548) (-1,470) (6-49) (0,302) 

(0,626) (0,013) (0,000) (0,000) (0,867) (0,586) (0,148) (0,000)   

Y8 -0,199 0,450 0,473 0,473 0,438 0,254 -0,326 4,608 0,601 1,4 101 

(-1,161) (2,717) (2,698) (2,698) (0,653) (0,440) (-1,394) (6-49) (0,282) 

(0,251) (0,009) (0,010) (0,010) (0,517) (0,662) (0,170) (0,000)   

Y9 0,127 0,260 0,298 0,298 -0,599 -0,522 0,226 2,225 0,463 1,7 145 

(0,670) (1,417) (1,535) (1,535) (-0,806) (-0,816) (0,873) (6-49) (0,118) 

(0,506) (0,163) (0,131) (0,131) (0,424) (0,419) (0,387) (0,000)   

Y10+ 0,191 -0,002 0,823 0,823 0,459 0,222 -0,046 18,129 0,830 6,6 2.163 

(1,599) (-0,018) (6,738) (6,738) (0,983) (0,551) (-0,281) (6-49) (0,651) 

(0,116) (0,986) (0,000) (0,000) (0,330) (0,584) (0,780) (0,000)   

YT 0,008 0,010 0,962 0,962 -0,077 -0,127 0,016 314,304 0,987 3,9 741 
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(0,236) (0,314) (27,600) (27,600) (-0,576) (-1,102) (0,342) (6-49) (0,972) 

(0,815) (0,755) (0,000) (0,000) (0,567) (0,276) (0,734) (0,000)   

Tablo 4.6.2’de görüldüğü üzere İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarını tercih 

etmiş ve de o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; yedi ve sekizinci tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst 

sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki İngilizce Öğretmenliği Bölümü verilerinin analizlerinden 

elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın 

kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı 

sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.7.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.7.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..13 İngilizce Öğretmenliği Tercih 

Edenlerin Analiz Sonuçları (n=54) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 -0,027 -0,109 -0,548 1,264 1,152 0,890 -0,091 14,403 0,826 119,7 673.974 

(-0,243) (-1,187) (-0,090) (0,207) (2,190) (1,740) (-0,466) (7-47) (0,635) 

(0,809) (0,241) (0,928) (0,837) (0,034) (0,088) (0,643) (0,000)  

T2 -0,091 0,016 -4,446 5,104 1,149 0,602 -0,456 7,198 0,719 133,2 833.490 

(-0,667) (0,143) (-0,594) (0,678) (1,772) (0,956) (-1,894) (7-47) (0,446) 

(0,508) (0,887) (0,555) (0,501) (0,083) (0,344) (0,064) (0,000)  

T3 -0,115 0,006 -2,641 3,372 0,923 0,368 -0,425 13,582 0,818 86,5 351.945 

(-1,023) (0,068) (-0,426) (0,541) (1,720) (0,706) (-2,131) (7-47) (0,620) 
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(0,311) (0,946) (0,672) (0,591) (0,092) (0,483) (0,038) (0,000)  

T4 -0,234 0,060 -2,304 2,992 0,783 0,223 -0,435 14,765 0,829 74,3 259.301 

(-2,137) (0,659) (-0,383) (0,494) (1,501) (0,441) (-2,243) (7-47) (0,641) 

(0,038) (0,513) (0,704) (0,623) (0,140) (0,661) (0,030) (0,000)  

T5 -0,268 0,103 -0,977 1,639 0,284 -0,223 -0,392 15,700 0,837 66,0 204.450 

(-2,495) (1,157) (-0,166) (0,277) (0,556) (-0,450) (-2,062) (7-47) (0,656) 

(0,016) (0,253) (0,869) (0,783) (0,581) (0,655) (0,045) (0,000)  

T6 -0,388 0,114 -1,005 1,593 0,261 -0,253 -0,412 17,601 0,851 56,4 149.701 

(-3,773) (1,332) (-0,178) (0,280) (0,532) (-0,532) (-2,257) (7-47) (0,683) 

(0,000) (0,189) (0,860) (0,781) (0,597) (0,597) (0,029) (0,000)  

T7 -0,435 0,152 -0,934 1,470 0,140 -0,383 -0,422 18,390 0,856 51,6 125.135 

(-4,290) (1,803) (-0,168) (0,262) (0,290) (-0,816) (-2,353) (7-47) (0,693) 

(0,000) (0,078) (0,868) (0,794) (0,773) (0,419) (0,023) (0,000)  

T8 -0,474 0,156 -0,807 1,301 0,024 -0,471 -0,403 19,031 0,860 45,6 97.655 

(-4,737) (1,874) (-0,147) (0,235) (0,050) (-1,018) (-2,272) (7-47) (0,700) 

(0,000) (0,067) (0,884) (0,815) (0,960) (0,314) (0,028) (0,000)  

T9 -0,525 0,194 -0,320 0,725 -0,114 -0,608 -0,397 19,037 0,860 41,5 80.900 

(-5,250) (2,329) (-0,058) (0,131) (-0,240) (-1,313) (-2,240) (7-47) (0,700) 

(0,000) (0,024) (0,954) (0,896) (0,812) (0,196) (0,030) (0,000)  

T10+ -0,592 0,221 0,224 0,078 -0,516 -0,954 -0,362 26,209 0,892 203,3 1.941.909 

(-6,690) (2,998) (0,046) (0,016) (-1,225) (-2,330) (-2,311) (7-47) (0,766) 

(0,000) (0,004) (0,963) (0,987) (0,227) (0,024) (0,025) (0,000)  

TT -0,377 0,110 -1,386 2,006 0,380 -0,156 -0,414 21,487 0,873 699,7 23.012.256 

(-3,941) (1,383) (-0,264) (0,380) (0,834) (-0,353) (-2,444) (7-47) (0,726) 

(0,000) (0,173) (0,793) (0,706) (0,409) (0,726) (0,018) (0,000)  

Tablo 4.7.1’de görüldüğü üzere İngilizce Öğretmenliği programlarını tercih eden 

öğrencilerin; dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam 

tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer 

almasıdır. 
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Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban 

puanının yüksek olmasıdır. 

Dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek 

olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..14 İngilizce Öğretmenliği 

Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=54) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,177 -0,172 4,780 -4,325 -0,291 0,174 0,580 7,448 0,725 7,5 2.631 

(-1,314) (-1,532) (0,644) (-0,580) (-0,454) (0,278) (2,426) (7-47) (0,455) 

(0,195) (0,132) (0,522) (0,565) (0,652) (0,782) (0,019) (0,000)  

Y2 0,373 -0,143 -0,815 1,563 0,764 0,839 0,115 11,320 0,792 5,0 1.167 

(3,119) (-1,437) (-0,124) (0,236) (1,342) (1,517) (0,543) (7-47) (0,572) 

(0,003) (0,157) (0,902) (0,814) (0,186) (0,136) (0,590) (0,000)  

Y3 0,372 -0,060 -0,644 1,573 0,455 0,238 -0,215 20,153 0,866 4,0 734 

(3,796) (-0,737) (-0,120) (0,291) (0,975) (0,525) (-1,239) (7-47) (0,713) 

(0,000) (0,465) (0,905) (0,773) (0,334) (0,602) (0,222) (0,000)  

Y4 0,102 -0,059 -2,374 3,302 0,740 0,668 -0,093 24,224 0,885 2,8 373 

(1,121) (-0,775) (-0,473) (0,655) (1,702) (1,580) (-0,576) (7-47) (0,751) 

(0,268) (0,442) (0,638) (0,516) (0,095) (0,121) (0,567) (0,000)  

Y5 0,013 0,003 -1,501 2,335 0,221 0,049 -0,175 12,716 0,809 3,2 494 

(0,116) (0,036) (-0,237) (0,367) (0,403) (0,091) (-0,860) (7-47) (0,603) 

(0,908) (0,972) (0,814) (0,715) (0,689) (0,928) (0,394) (0,000)  

Y6 0,040 0,001 -1,673 2,371 -0,203 -0,241 -0,011 6,436 0,700 2,0 194 

(0,285) (0,010) (-0,217) (0,306) (-0,304) (-0,372) (-0,045) (7-47) (0,413) 
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(0,777) (0,992) (0,829) (0,761) (0,762) (0,712) (0,964) (0,000)  

Y7 0,047 0,096 1,789 -0,998 -0,246 -0,412 -0,158 9,483 0,765 2,2 234 

(0,372) (0,910) (0,258) (-0,143) (-0,409) (-0,706) (-0,708) (7-47) (0,524) 

(0,712) (0,367) (0,798) (0,887) (0,684) (0,484) (0,482) (0,000)  

Y8 -0,114 0,233 -3,127 3,760 -0,144 -0,287 -0,199 5,877 0,683 2,2 232 

(-0,796) (1,955) (-0,398) (0,475) (-0,211) (-0,433) (-0,787) (7-47) (0,387) 

(0,430) (0,057) (0,693) (0,637) (0,834) (0,667) (0,435) (0,000)  

Y9 -0,374 0,195 -1,840 2,386 -0,089 -0,347 -0,383 9,332 0,763 1,9 167 

(-2,949) (1,845) (-0,264) (0,341) (-0,148) (-0,591) (-1,707) (7-47) (0,519) 

(0,005) (0,071) (0,793) (0,735) (0,883) (0,558) (0,094) (0,000)  

Y10+ -0,309 0,225 0,766 -0,383 -1,434 -1,465 -0,108 9,465 0,765 6,9 2.260 

(-2,447) (2,138) (0,110) (-0,055) (-2,386) (-2,508) (-0,484) (7-47) (0,523) 

(0,018) (0,038) (0,913) (0,956) (0,021) (0,016) (0,631) (0,000)  

YT 0,007 0,004 0,300 0,694 -0,126 -0,117 0,013 1481,350 0,998 2,8 360 

(0,498) (0,393) (0,415) (0,954) (-2,014) (-1,927) (0,563) (7-47) (0,995) 

(0,621) (0,696) (0,680) (0,345) (0,050) (0,060) (0,576) (0,000)  

Tablo 4.7.2’de görüldüğü üzere İngilizce Öğretmenliği programlarını tercih etmiş ve de o 

tercihine yerleşmiş öğrencilerin; iki, üç, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban 

puanının yüksek olmasıdır. 

Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Bir, Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 
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Araştırma kapsamındaki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü verilerinin 

analizlerinden elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, 

önceki yılın kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), 

başarı sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.8.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.8.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..15 Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=73) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,131 -0,212 0,418 0,046 0,877 0,877 0,489 29,642 0,871 33,6 74.372 

(1,417) (-2,916) (0,897) (0,093) (1,636) (1,602) (4,177) (7-66) (0,733) 

(0,161) (0,005) (0,373) (0,926) (0,107) (0,114) (0,000) (0,000)  

T2 0,069 -0,317 -0,018 0,609 1,124 0,923 0,108 28,201 0,866 31,0 63.543 

(0,733) (-4,273) (-0,038) (1,202) (2,056) (1,655) (0,905) (7-66) (0,723) 

(0,466) (0,000) (0,970) (0,234) (0,044) (0,103) (0,369) (0,000)  

T3 0,114 -0,273 0,181 0,379 0,724 0,455 0,078 17,981 0,810 34,3 77.766 

(1,038) (-3,140) (0,325) (0,638) (1,130) (0,696) (0,561) (7-66) (0,620) 

(0,303) (0,003) (0,746) (0,526) (0,262) (0,489) (0,577) (0,000)  

T4 0,102 -0,259 0,300 0,266 0,605 0,348 0,109 19,172 0,819 32,4 69.142 

(0,947) (-3,039) (0,551) (0,458) (0,966) (0,544) (0,798) (7-66) (0,635) 

(0,347) (0,003) (0,584) (0,648) (0,338) (0,588) (0,428) (0,000)  

T5 0,166 -0,197 0,327 0,284 0,674 0,337 0,009 16,332 0,796 34,1 76.553 

(1,465) (-2,198) (0,570) (0,464) (1,020) (0,499) (0,064) (7-66) (0,595) 

(0,148) (0,031) (0,571) (0,644) (0,311) (0,619) (0,949) (0,000)  

T6 0,119 -0,231 0,232 0,355 0,524 0,220 0,005 14,140 0,775 33,4 73.594 

(1,003) (-2,468) (0,387) (0,555) (0,759) (0,313) (0,033) (7-66) (0,558) 

(0,319) (0,016) (0,700) (0,581) (0,451) (0,756) (0,974) (0,000)  

T7 0,044 -0,182 0,289 0,262 0,619 0,329 0,043 13,218 0,764 32,2 68.638 

(0,365) (-1,899) (0,472) (0,400) (0,878) (0,457) (0,278) (7-66) (0,540) 
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(0,716) (0,062) (0,639) (0,690) (0,383) (0,649) (0,782) (0,000)  

T8 -0,020 -0,225 0,237 0,269 0,639 0,351 0,045 13,527 0,768 30,4 61.100 

(-0,163) (-2,368) (0,390) (0,415) (0,913) (0,491) (0,293) (7-66) (0,546) 

(0,871) (0,021) (0,698) (0,680) (0,365) (0,625) (0,770) (0,000)  

T9 -0,006 -0,177 0,145 0,417 0,877 0,502 -0,108 12,611 0,756 30,8 62.700 

(-0,048) (-1,826) (0,234) (0,629) (1,229) (0,689) (-0,695) (7-66) (0,527) 

(0,962) (0,072) (0,816) (0,531) (0,224) (0,493) (0,490) (0,000)  

T10+ -0,171 -0,102 0,272 0,278 0,380 0,095 -0,076 13,988 0,773 284,1 5.326.865 

(-1,440) (-1,088) (0,451) (0,433) (0,548) (0,134) (-0,505) (7-66) (0,555) 

(0,155) (0,281) (0,653) (0,667) (0,586) (0,893) (0,615) (0,000)  

TT -0,039 -0,183 0,271 0,319 0,615 0,331 0,019 18,129 0,811 517,9 17.700.928 

(-0,355) (-2,110) (0,488) (0,539) (0,962) (0,508) (0,135) (7-66) (0,622) 

(0,724) (0,039) (0,627) (0,591) (0,339) (0,613) (0,893) (0,000)  

Tablo 4.8.1.’de görüldüğü üzere Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programlarını tercih 

eden öğrencilerin; bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekizinci ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst 

sırada yer almasıdır. 

İkinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban 

puanının yüksek olmasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı 

sırasının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..16 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=73) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 0,378 0,145 0,299 0,212 -2,290 -1,744 0,686 7,718 0,671 4,4 1.267 

(2,717) (1,316) (0,425) (0,282) (-2,828) (-2,110) (3,884) (7-66) (0,392) 

(0,008) (0,193) (0,672) (0,779) (0,006) (0,039) (0,000) (0,000)  

Y2 0,269 0,138 -0,149 0,787 0,184 0,557 0,477 8,056 0,679 3,7 919 

(1,955) (1,267) (-0,213) (1,059) (0,229) (0,680) (2,729) (7-66) (0,404) 
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(0,055) (0,210) (0,832) (0,294) (0,820) (0,499) (0,008) (0,000)  

Y3 0,259 -0,015 -0,110 0,701 -0,382 -0,105 0,459 7,827 0,673 2,5 410 

(1,871) (-0,133) (-0,157) (0,937) (-0,473) (-0,127) (2,609) (7-66) (0,396) 

(0,066) (0,895) (0,876) (0,352) (0,638) (0,899) (0,011) (0,000)  

Y4 0,001 -0,025 0,041 0,522 -1,320 -1,133 0,255 7,600 0,668 2,4 385 

(0,008) (-0,225) (0,058) (0,692) (-1,625) (-1,367) (1,438) (7-66) (0,388) 

(0,993) (0,823) (0,954) (0,491) (0,109) (0,176) (0,155) (0,000)  

Y5 0,109 0,073 0,528 0,131 -0,698 -0,743 0,150 9,993 0,717 2,4 368 

(0,833) (0,710) (0,799) (0,186) (-0,918) (-0,957) (0,905) (7-66) (0,463) 

(0,408) (0,480) (0,427) (0,853) (0,362) (0,342) (0,369) (0,000)  

Y6 -0,079 -0,077 -0,154 0,611 -0,404 -0,649 -0,164 5,371 0,602 1,9 242 

(-0,526) (-0,648) (-0,203) (0,756) (-0,463) (-0,730) (-0,865) (7-66) (0,295) 

(0,601) (0,519) (0,840) (0,453) (0,645) (0,468) (0,390) (0,000)  

Y7 0,085 0,119 0,213 0,393 0,257 -0,180 -0,289 8,109 0,680 1,9 234 

(0,620) (1,093) (0,306) (0,530) (0,321) (-0,221) (-1,657) (7-66) (0,405) 

(0,538) (0,278) (0,761) (0,598) (0,750) (0,826) (0,102) (0,000)  

Y8 -0,333 -0,114 0,021 0,320 0,320 0,244 0,119 8,084 0,679 1,7 190 

(-2,422) (-1,048) (0,030) (0,431) (0,400) (0,298) (0,683) (7-66) (0,405) 

(0,018) (0,299) (0,976) (0,668) (0,691) (0,766) (0,497) (0,000)  

Y9 -0,204 -0,058 0,365 0,069 -0,127 -0,332 -0,002 8,411 0,687 2,0 273 

(-1,495) (-0,535) (0,529) (0,093) (-0,160) (-0,410) (-0,013) (7-66) (0,415) 

(0,140) (0,594) (0,599) (0,926) (0,874) (0,683) (0,989) (0,000)  

Y10+ -0,262 -0,117 0,010 0,589 0,139 -0,137 -0,218 19,785 0,823 7,7 3.875 

(-2,456) (-1,390) (0,018) (1,024) (0,223) (-0,217) (-1,613) (7-66) (0,643) 

(0,017) (0,169) (0,986) (0,310) (0,824) (0,829) (0,111) (0,000)  

YT 0,000 -0,007 0,133 0,713 -0,628 -0,617 0,187 104,340 0,958 8,5 4.794 

(0,005) (-0,165) (0,487) (2,446) (-1,998) (-1,923) (2,734) (7-66) (0,908) 

(0,996) (0,870) (0,628) (0,017) (0,050) (0,059) (0,008) (0,000)  

Tablo 4.8.2.’de görüldüğü üzere Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programlarını tercih 

etmiş ve de o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; bir, sekiz, onuncu ve sonrasındaki 
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tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer 

almasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Birinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki 

yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı 

sırasının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üçüncü ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Sınıf Öğretmenliği Bölümü verilerinin analizlerinden elde 

edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın 

kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı 

sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.9.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.9.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..17 Sınıf Öğretmenliği Tercih 

Edenlerin Analiz Sonuçları (n=54) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,150 -0,234 0,267 0,267 1,695 1,316 0,170 27,445 0,880 41,9 84.144 

(1,591) (-2,332) (3,226) (3,226) (4,375) (3,556) (1,631) (6-48) (0,746) 

(0,118) (0,024) (0,002) (0,002) (0,000) (0,001) (0,109) (0,000)  

T2 0,226 -0,291 0,447 0,447 0,850 0,457 0,017 22,665 0,860 39,4 74.372 

(2,236) (-2,697) (5,026) (5,026) (2,041) (1,149) (0,154) (6-48) (0,707) 

(0,030) (0,010) (0,000) (0,000) (0,047) (0,256) (0,879) (0,000)  

T3 0,133 -0,280 0,511 0,511 0,937 0,667 0,103 18,289 0,834 41,4 82.466 

(1,216) (-2,403) (5,312) (5,312) (2,082) (1,552) (0,854) (6-48) (0,658) 

(0,230) (0,020) (0,000) (0,000) (0,043) (0,127) (0,398) (0,000)  
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T4 -0,052 -0,257 0,514 0,514 1,290 0,929 -0,028 15,098 0,808 40,7 79.497 

(-0,450) (-2,064) (5,009) (5,009) (2,688) (2,026) (-0,220) (6-48) (0,610) 

(0,655) (0,044) (0,000) (0,000) (0,010) (0,048) (0,827) (0,000)  

T5 -0,076 -0,173 0,534 0,534 1,528 1,158 -0,043 14,230 0,800 40,0 76.615 

(-0,637) (-1,367) (5,108) (5,108) (3,124) (2,477) (-0,328) (6-48) (0,595) 

(0,527) (0,178) (0,000) (0,000) (0,003) (0,017) (0,745) (0,000)  

T6 -0,082 -0,154 0,547 0,547 1,579 1,184 -0,077 14,554 0,803 39,4 74.561 

(-0,698) (-1,223) (5,269) (5,269) (3,251) (2,552) (-0,588) (6-48) (0,707) 

(0,489) (0,227) (0,000) (0,000) (0,002) (0,014) (0,559) (0,000)  

T7 -0,033 -0,127 0,595 0,595 1,252 0,867 -0,123 12,268 0,778 41,6 82.970 

(-0,267) (-0,956) (5,433) (5,433) (2,443) (1,771) (-0,896) (6-48) (0,556) 

(0,790) (0,344) (0,000) (0,000) (0,018) (0,083) (0,375) (0,000)  

T8 0,002 -0,036 0,634 0,634 1,204 0,791 -0,150 13,033 0,787 38,6 71.508 

(0,017) (-0,274) (5,900) (5,900) (2,393) (1,647) (-1,105) (6-48) (0,572) 

(0,987) (0,785) (0,000) (0,000) (0,021) (0,106) (0,275) (0,000)  

T9 -0,085 -0,100 0,639 0,639 0,975 0,614 -0,164 12,004 0,775 38,9 72.710 

(-0,680) (-0,746) (5,802) (5,802) (1,890) (1,245) (-1,178) (6-48) (0,550) 

(0,500) (0,459) (0,000) (0,000) (0,065) (0,219) (0,244) (0,000)  

T10+ 0,022 0,112 0,748 0,748 0,843 0,575 -0,173 12,486 0,781 373,4 6.692.176 

(0,180) (0,845) (6,870) (6,870) (1,654) (1,180) (-1,260) (6-48) (0,707) 

(0,858) (0,402) (0,000) (0,000) (0,105) (0,244) (0,214) (0,000)  

TT 0,029 -0,049 0,694 0,694 1,176 0,820 -0,105 16,712 0,822 630,5 19.079.711 

(0,260) (-0,403) (7,000) (7,000) (2,534) (1,851) (-0,844) (6-48) (0,636) 

(0,796) (0,689) (0,000) (0,000) (0,015) (0,070) (0,403) (0,000)  

Tablo 4.9.1.’de görüldüğü üzere Sınıf Öğretmenliği programlarını tercih eden öğrencilerin; 

İkinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer 

almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş ve dokuzuncu tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 
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Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, dört, beş ve altıncı tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..18 Sınıf Öğretmenliği Tercihine 

Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=54) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,114 -0,301 0,198 0,198 0,372 0,461 0,493 5,807 0,649 4,5 974 

(-0,756) (-1,867) (1,492) (1,492) (0,599) (0,778) (2,950) (6-48) (0,348) 

(0,453) (0,068) (0,142) (0,142) (0,552) (0,440) (0,005) (0,000)  

Y2 -0,317 -0,602 0,092 0,092 -0,683 -0,598 0,167 2,880 0,515 2,9 403 

(-1,866) (-3,318) (0,617) (0,617) (-0,977) (-0,894) (0,887) (6-48) (0,173) 

(0,068) (0,002) (0,540) (0,540) (0,334) (0,376) (0,380) (0,000)  

Y3 -0,151 -0,036 0,182 0,182 0,143 -0,119 0,111 2,752 0,506 2,7 349 

(-0,886) (-0,197) (1,214) (1,214) (0,203) (-0,177) (0,586) (6-48) (0,707) 

(0,380) (0,845) (0,231) (0,231) (0,840) (0,860) (0,561) (0,000)  

Y4 -0,159 -0,218 0,530 0,530 0,215 0,065 -0,164 4,289 0,591 2,4 280 

(-0,999) (-1,276) (3,771) (3,771) (0,327) (0,103) (-0,924) (6-48) (0,268) 

(0,323) (0,208) (0,000) (0,000) (0,745) (0,918) (0,360) (0,000)  

Y5 -0,350 -0,348 0,475 0,475 0,656 0,529 -0,268 4,424 0,597 2,5 295 

(-2,205) (-2,048) (3,396) (3,396) (1,003) (0,846) (-1,522) (6-48) (0,276) 

(0,032) (0,046) (0,001) (0,001) (0,321) (0,402) (0,135) (0,000)  

Y6 -0,008 0,071 0,305 0,305 0,492 0,237 0,094 2,993 0,522 1,8 161 
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(-0,047) (0,391) (2,053) (2,053) (0,707) (0,357) (0,502) (6-48) (0,181) 

(0,962) (0,697) (0,046) (0,046) (0,483) (0,722) (0,618) (0,000)  

Y7 0,113 0,071 0,509 0,509 0,240 0,252 0,187 3,758 0,565 2,1 210 

(0,693) (0,405) (3,545) (3,545) (0,356) (0,393) (1,033) (6-48) (0,707) 

(0,492) (0,687) (0,001) (0,001) (0,723) (0,696) (0,307) (0,000)  

Y8 0,453 0,325 0,464 0,464 -0,020 -0,281 -0,039 3,776 0,566 1,8 149 

(2,777) (1,865) (3,228) (3,228) (-0,029) (-0,438) (-0,217) (6-48) (0,236) 

(0,008) (0,068) (0,002) (0,002) (0,977) (0,663) (0,829) (0,000)  

Y9 0,186 0,049 0,425 0,425 -0,384 -0,717 -0,272 2,652 0,499 2,2 233 

(1,087) (0,270) (2,813) (2,813) (-0,544) (-1,062) (-1,433) (6-48) (0,155) 

(0,282) (0,788) (0,007) (0,007) (0,589) (0,293) (0,158) (0,000)  

Y10+ 0,175 0,337 0,857 0,857 -0,114 -0,056 -0,118 21,147 0,852 7,2 2.470 

(1,686) (3,045) (9,387) (9,387) (-0,268) (-0,137) (-1,028) (6-48) (0,691) 

(0,098) (0,004) (0,000) (0,000) (0,790) (0,892) (0,309) (0,000)  

YT 0,015 0,005 0,933 0,933 0,093 0,006 0,035 182,953 0,979 4,6 1.005 

(0,364) (0,126) (26,155) (26,155) (0,560) (0,036) (0,788) (6-48) (0,707) 

(0,718) (0,900) (0,000) (0,000) (0,578) (0,971) (0,435) (0,000)  

 

Tablo 4.9.2.’de görüldüğü üzere Sınıf Öğretmenliği programlarını tercih etmiş ve de o 

tercihine yerleşmiş öğrencilerin; beş, sekizinci tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

İki, beş ve onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 
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Beşinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban 

puanının yüksek olmasıdır. 

Beşinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan 

puanının yüksek olmasıdır. 

Hukuk Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Hukuk Bölümü verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 

tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.10.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.10.2’de sunulmaktadır. 

 

 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..19 Hukuk Tercih Edenlerin 

Analiz Sonuçları (n=62) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,066 0,094 0,831 0,831 0,227 0,136 0,210 19,318 0,821 395,3 8.749.571 

(0,768) (0,981) (8,320) (8,320) (0,972) (0,856) (1,161) (6-56) (0,639) 

(0,445) (0,331) (0,000) (0,000) (0,335) (0,396) (0,251) (0,000)  

T2 0,039 -0,115 0,765 0,765 0,274 -0,036 -0,127 20,286 0,828 259,1 3.758.569 

(0,458) (-1,218) (7,790) (7,790) (1,191) (-0,229) (-0,713) (6-56) (0,651) 

(0,649) (0,229) (0,000) (0,000) (0,239) (0,820) (0,479) (0,000)  

T3 -0,077 -0,127 0,625 0,625 0,100 -0,187 -0,153 12,491 0,757 248,4 3.454.106 

(-0,773) (-1,151) (5,457) (5,457) (0,375) (-1,024) (-0,739) (6-56) (0,527) 

(0,443) (0,254) (0,000) (0,000) (0,709) (0,310) (0,463) (0,000)  

T4 -0,112 -0,007 0,703 0,703 0,138 -0,282 -0,306 15,222 0,787 219,8 2.704.694 

(-1,196) (-0,067) (6,511) (6,511) (0,547) (-1,639) (-1,563) (6-56) (0,579) 

(0,237) (0,947) (0,000) (0,000) (0,587) (0,107) (0,124) (0,000)  

T5 -0,304 0,039 0,659 0,659 0,019 -0,269 -0,169 21,547 0,835 165,7 1.537.084 
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(-3,659) (0,421) (6,851) (6,851) (0,082) (-1,755) (-0,970) (6-56) (0,665) 

(0,001) (0,675) (0,000) (0,000) (0,935) (0,085) (0,336) (0,000)  

T6 -0,479 0,047 0,534 0,534 0,030 -0,236 -0,173 22,966 0,843 151,2 1.281.030 

(-5,889) (0,521) (5,681) (5,681) (0,136) (-1,571) (-1,013) (6-56) (0,680) 

(0,000) (0,604) (0,000) (0,000) (0,892) (0,122) (0,315) (0,000)  

T7 -0,607 0,047 0,422 0,422 -0,008 -0,211 -0,126 27,377 0,864 133,6 999.934 

(-7,952) (0,549) (4,787) (4,787) (-0,039) (-1,497) (-0,786) (6-56) (0,719) 

(0,000) (0,585) (0,000) (0,000) (0,969) (0,140) (0,435) (0,000)  

T8 -0,707 0,053 0,337 0,337 -0,039 -0,172 -0,069 35,070 0,889 114,1 728.643 

(-10,191) (0,689) (4,197) (4,197) (-0,207) (-1,341) (-0,477) (6-56) (0,767) 

(0,000) (0,494) (0,000) (0,000) (0,836) (0,185) (0,635) (0,000)  

T9 -0,803 0,052 0,253 0,253 -0,058 -0,143 -0,033 56,880 0,927 85,9 413.694 

(-14,128) (0,823) (3,844) (3,844) (-0,375) (-1,363) (-0,280) (6-56) (0,844) 

(0,000) (0,414) (0,000) (0,000) (0,709) (0,178) (0,780) (0,000)  

T10+ -0,890 0,007 0,079 0,079 -0,002 -0,032 -0,068 60,220 0,930 630,5 22.260.615 

(-16,053) (0,117) (1,225) (1,225) (-0,014) (-0,309) (-0,584) (6-56) (0,851) 

(0,000) (0,907) (0,226) (0,226) (0,989) (0,759) (0,562) (0,000)  

TT -0,601 0,010 0,567 0,567 0,094 -0,112 -0,093 81,447 0,947 1218,1 83.089.781 

(-12,388) (0,178) (10,105) (10,105) (0,715) (-1,255) (-0,918) (6-56) (0,886) 

(0,000) (0,859) (0,000) (0,000) (0,478) (0,215) (0,362) (0,000)  

Tablo 4.10.1’de görüldüğü üzere Bilgisayar Mühendisliği programlarını tercih eden 

öğrencilerin; beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..20 Hukuk Tercihine 

Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=62) 
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Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 0,039 0,046 0,672 0,672 -0,249 0,175 0,546 11,423 0,742 30,5 52.229 

(0,386) (0,407) (5,722) (5,722) (-0,907) (0,936) (2,564) (6-56) (0,502) 

(0,701) (0,685) (0,000) (0,000) (0,368) (0,353) (0,013) (0,000)  

Y2 0,332 -0,151 0,695 0,695 -0,041 0,000 0,092 14,634 0,781 20,3 23.011 

(3,510) (-1,441) (6,362) (6,362) (-0,161) (0,000) (0,464) (6-56) (0,569) 

(0,001) (0,155) (0,000) (0,000) (0,873) (1,000) (0,644) (0,000)  

Y3 0,391 -0,002 0,861 0,861 -0,247 -0,191 0,189 40,121 0,901 10,4 6.082 

(5,940) (-0,029) (11,321) (11,321) (-1,390) (-1,574) (1,368) (6-56) (0,791) 

(0,000) (0,977) (0,000) (0,000) (0,170) (0,121) (0,177) (0,000)  

Y4 0,345 0,059 0,908 0,908 0,097 -0,227 -0,244 23,342 0,845 12,7 9.059 

(4,262) (0,658) (9,702) (9,702) (0,441) (-1,523) (-1,440) (6-56) (0,684) 

(0,000) (0,513) (0,000) (0,000) (0,661) (0,133) (0,156) (0,000)  

Y5 0,205 0,038 0,856 0,856 0,099 -0,266 -0,322 17,929 0,811 11,0 6.752 

(2,312) (0,387) (8,362) (8,362) (0,415) (-1,629) (-1,731) (6-56) (0,621) 

(0,024) (0,700) (0,000) (0,000) (0,679) (0,109) (0,089) (0,000)  

Y6 0,022 0,080 0,781 0,781 0,016 -0,305 -0,315 13,932 0,774 8,7 4.284 

(0,230) (0,746) (7,042) (7,042) (0,061) (-1,727) (-1,565) (6-56) (0,556) 

(0,819) (0,459) (0,000) (0,000) (0,952) (0,090) (0,123) (0,000)  

Y7 -0,347 0,115 0,538 0,538 -0,198 -0,293 -0,047 12,146 0,752 6,9 2.630 

(-3,478) (1,037) (4,663) (4,663) (-0,734) (-1,594) (-0,224) (6-56) (0,519) 

(0,001) (0,304) (0,000) (0,000) (0,466) (0,117) (0,824) (0,000)  

Y8 -0,527 0,098 0,472 0,472 0,028 -0,135 -0,172 16,642 0,800 6,2 2.165 

(-5,811) (0,972) (4,494) (4,494) (0,115) (-0,808) (-0,904) (6-56) (0,602) 

(0,000) (0,335) (0,000) (0,000) (0,909) (0,423) (0,370) (0,000)  

Y9 -0,578 0,183 0,412 0,412 0,022 -0,148 -0,211 16,589 0,800 5,3 1.549 

(-6,362) (1,813) (3,925) (3,925) (0,090) (-0,887) (-1,105) (6-56) (0,601) 

(0,000) (0,075) (0,000) (0,000) (0,929) (0,379) (0,274) (0,000)  

Y10+ -0,583 -0,004 0,305 0,305 0,157 -0,023 -0,430 17,435 0,807 19,4 21.144 
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(-6,517) (-0,042) (2,954) (2,954) (0,650) (-0,140) (-2,296) (6-56) (0,614) 

(0,000) (0,967) (0,005) (0,005) (0,518) (0,889) (0,025) (0,000)  

YT 0,007 0,027 0,984 0,984 -0,071 -0,119 -0,014 418,817 0,989 22,0 27.000 

(0,291) (1,091) (38,093) (38,093) (-1,182) (-2,893) (-0,301) (6-56) (0,976) 

(0,772) (0,280) (0,000) (0,000) (0,242) (0,005) (0,764) (0,000)  

Tablo 4.10.2’de görüldüğü üzere Bilgisayar Mühendisliği programlarını tercih etmiş ve de 

o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve 

sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük 

şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı 

sırasının yüksek olmasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan 

puanının yüksek olmasıdır. 

İktisat Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki İktisat Bölümü verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 

tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.11.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.11.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..21 İktisat Tercih Edenlerin 

Analiz Sonuçları (n=137) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,100 -0,137 0,200 0,426 0,631 0,234 0,104 32,214 0,796 31,4 128.392 
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(1,313) (-2,065) (3,263) (6,996) (2,685) (1,172) (0,869) (7-130) (0,615) 

(0,192) (0,041) (0,001) (0,000) (0,008) (0,243) (0,386) (0,000)  

T2 0,062 -0,142 0,215 0,348 1,094 0,703 0,096 25,156 0,758 49,7 320.716 

(0,752) (-1,987) (3,244) (5,304) (4,319) (3,269) (0,742) (7-130) (0,552) 

(0,453) (0,049) (0,001) (0,000) (0,000) (0,001) (0,460) (0,000)  

T3 0,065 -0,110 0,345 0,450 0,467 0,058 0,103 45,178 0,842 31,8 131.273 

(0,952) (-1,855) (6,300) (8,288) (2,226) (0,328) (0,962) (7-130) (0,693) 

(0,343) (0,066) (0,000) (0,000) (0,028) (0,743) (0,338) (0,000)  

T4 0,117 -0,073 0,368 0,495 0,348 -0,107 0,030 50,446 0,855 27,7 99.833 

(1,795) (-1,283) (6,991) (9,476) (1,724) (-0,625) (0,293) (7-130) (0,716) 

(0,075) (0,202) (0,000) (0,000) (0,087) (0,533) (0,770) (0,000)  

T5 0,077 -0,059 0,354 0,521 -0,044 -0,509 0,021 53,608 0,862 24,5 78.188 

(1,213) (-1,054) (6,871) (10,197) (-0,222) (-3,040) (0,208) (7-130) (0,729) 

(0,228) (0,294) (0,000) (0,000) (0,824) (0,003) (0,836) (0,000)  

T6 0,115 -0,029 0,324 0,576 -0,186 -0,638 -0,011 54,985 0,865 23,5 71.663 

(1,827) (-0,524) (6,346) (11,381) (-0,950) (-3,844) (-0,108) (7-130) (0,734) 

(0,070) (0,601) (0,000) (0,000) (0,344) (0,000) (0,914) (0,000)  

T7 0,087 -0,016 0,305 0,600 -0,288 -0,749 -0,030 55,832 0,866 21,9 62.294 

(1,392) (-0,296) (6,017) (11,934) (-1,481) (-4,542) (-0,300) (7-130) (0,737) 

(0,166) (0,768) (0,000) (0,000) (0,141) (0,000) (0,765) (0,000)  

T8 0,104 0,019 0,251 0,616 -0,449 -0,926 -0,073 47,685 0,848 21,4 59.412 

(1,564) (0,333) (4,673) (11,551) (-2,184) (-5,297) (-0,691) (7-130) (0,705) 

(0,120) (0,740) (0,000) (0,000) (0,031) (0,000) (0,491) (0,000)  

T9 0,084 0,027 0,254 0,646 -0,654 -1,078 -0,048 58,720 0,872 19,0 47.066 

(1,371) (0,506) (5,103) (13,094) (-3,434) (-6,662) (-0,497) (7-130) (0,747) 

(0,173) (0,614) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,620) (0,000)  

T10+ -0,051 0,108 0,143 0,715 -0,724 -1,106 -0,092 47,797 0,849 160,6 3.353.160 

(-0,769) (1,861) (2,664) (13,421) (-3,520) (-6,331) (-0,879) (7-130) (0,705) 

(0,444) (0,065) (0,009) (0,000) (0,001) (0,000) (0,381) (0,000)  
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TT 0,036 0,002 0,257 0,653 -0,182 -0,641 -0,019 56,861 0,868 339,7 15.005.018 

(0,582) (0,038) (5,097) (13,067) (-0,943) (-3,911) (-0,196) (7-130) (0,741) 

(0,561) (0,970) (0,000) (0,000) (0,348) (0,000) (0,845) (0,000)  

 

Tablo 4.11.1’de görüldüğü üzere İktisat programlarını tercih eden öğrencilerin; bir ve ikinci 

tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu üniversitenin 

URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 İki, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..22 İktisat Tercihine 

Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=137) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 -0,238 -0,082 0,615 0,284 -0,100 -0,033 0,250 47,857 0,849 8,3 9.019 

(-3,586) (-1,419) (11,449) (5,331) (-0,487) (-0,190) (2,379) (7-130) (0,705) 

(0,000) (0,158) (0,000) (0,000) (0,627) (0,850) (0,019) (0,000)  

Y2 -0,228 -0,173 0,028 0,484 -0,231 -0,490 0,152 20,789 0,727 5,2 3.475 

(-2,642) (-2,292) (0,395) (7,000) (-0,865) (-2,162) (1,112) (7-130) (0,503) 

(0,009) (0,024) (0,694) (0,000) (0,389) (0,032) (0,268) (0,000)  

Y3 -0,102 -0,101 -0,002 0,592 -0,634 -0,844 0,172 31,509 0,793 3,5 1.591 

(-1,331) (-1,507) (-0,034) (9,666) (-2,679) (-4,196) (1,419) (7-130) (0,609) 

(0,185) (0,134) (0,973) (0,000) (0,008) (0,000) (0,158) (0,000)  

Y4 0,083 -0,052 -0,001 0,668 -0,734 -0,978 0,074 43,018 0,836 2,8 1.053 

(1,208) (-0,856) (-0,013) (12,077) (-3,439) (-5,394) (0,682) (7-130) (0,682) 

(0,229) (0,393) (0,989) (0,000) (0,001) (0,000) (0,496) (0,000)  

Y5 0,118 -0,031 0,035 0,658 -0,708 -1,064 -0,103 37,522 0,818 2,8 1.028 

(1,636) (-0,487) (0,597) (11,357) (-3,166) (-5,601) (-0,902) (7-130) (0,651) 

(0,104) (0,627) (0,551) (0,000) (0,002) (0,000) (0,369) (0,000)  

Y6 0,071 -0,045 -0,002 0,620 -0,894 -1,131 0,100 37,484 0,818 2,4 739 

(0,984) (-0,718) (-0,026) (10,694) (-3,995) (-5,951) (0,870) (7-130) (0,651) 

(0,327) (0,474) (0,979) (0,000) (0,000) (0,000) (0,386) (0,000)  

Y7 0,134 -0,028 0,046 0,655 -0,714 -1,049 -0,022 43,011 0,836 2,3 690 

(1,948) (-0,457) (0,816) (11,853) (-3,345) (-5,783) (-0,204) (7-130) (0,682) 
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(0,054) (0,648) (0,416) (0,000) (0,001) (0,000) (0,839) (0,000)  

Y8 0,233 0,007 0,058 0,599 -0,812 -1,149 -0,098 30,309 0,787 2,1 600 

(3,007) (0,105) (0,919) (9,648) (-3,390) (-5,648) (-0,800) (7-130) (0,600) 

(0,003) (0,917) (0,360) (0,000) (0,001) (0,000) (0,425) (0,000)  

Y9 0,152 -0,067 0,037 0,571 -0,937 -1,186 -0,024 28,343 0,777 1,9 494 

(1,923) (-0,970) (0,584) (9,016) (-3,833) (-5,711) (-0,193) (7-130) (0,583) 

(0,057) (0,334) (0,560) (0,000) (0,000) (0,000) (0,847) (0,000)  

Y10+ 0,152 -0,067 0,037 0,571 -0,937 -1,186 -0,024 48,086 0,849 5,9 4.466 

(1,923) (-0,970) (0,584) (9,016) (-3,833) (-5,711) (-0,193) (7-130) (0,706) 

(0,057) (0,334) (0,560) (0,000) (0,000) (0,000) (0,847) (0,000)  

YT -0,036 -0,086 0,202 0,647 -0,749 -0,998 0,121 73,212 0,893 23,5 72.029 

(-0,629) (-1,739) (4,426) (14,287) (-4,287) (-6,719) (1,350) (7-130) (0,787) 

(0,531) (0,084) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,179) (0,000)  

 

Tablo 4.11.2’de görüldüğü üzere İktisat programlarını tercih etmiş ve de o tercihine 

yerleşmiş öğrencilerin; bir, iki ve sekizinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden 

biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

İkinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu 

üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek 

olmasıdır. 

İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan 

puanının yüksek olmasıdır. 

İşletme Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki İşletme Bölümü verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 
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tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.12.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.12.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..23 İşletme Tercih Edenlerin 

Analiz Sonuçları (n=166) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,102 -0,067 0,155 0,398 0,852 0,661 0,175 14,993 0,631 96,0 1.465.595 

(1,180) (-0,956) (2,240) (5,570) (3,654) (2,935) (1,429) (7-159) (0,371) 

(0,240) (0,341) (0,026) (0,000) (0,000) (0,004) (0,155) (0,000)  

T2 0,098 -0,085 0,304 0,532 0,470 0,163 0,085 38,383 0,793 45,9 335.555 

(1,446) (-1,563) (5,583) (9,496) (2,567) (0,921) (0,882) (7-159) (0,612) 

(0,150) (0,120) (0,000) (0,000) (0,011) (0,358) (0,379) (0,000)  

T3 0,113 -0,067 0,234 0,601 0,219 -0,119 0,070 45,385 0,816 36,5 211.458 

(1,757) (-1,297) (4,536) (11,310) (1,261) (-0,708) (0,762) (7-159) (0,652) 

(0,081) (0,196) (0,000) (0,000) (0,209) (0,480) (0,447) (0,000)  

T4 0,067 -0,064 0,250 0,616 0,057 -0,303 0,029 47,697 0,823 33,0 173.062 

(1,064) (-1,248) (4,920) (11,805) (0,334) (-1,838) (0,318) (7-159) (0,663) 

(0,289) (0,214) (0,000) (0,000) (0,739) (0,068) (0,751) (0,000)  

T5 0,070 -0,041 0,199 0,658 -0,083 -0,438 0,006 48,133 0,824 31,6 158.575 

(1,104) (-0,804) (3,945) (12,642) (-0,487) (-2,667) (0,069) (7-159) (0,665) 

(0,271) (0,422) (0,000) (0,000) (0,627) (0,008) (0,945) (0,000)  

T6 0,050 -0,039 0,157 0,688 -0,154 -0,552 -0,061 49,701 0,828 28,2 126.071 

(0,803) (-0,786) (3,141) (13,362) (-0,916) (-3,399) (-0,686) (7-159) (0,673) 

(0,423) (0,433) (0,002) (0,000) (0,361) (0,001) (0,494) (0,000)  

T7 0,041 -0,037 0,083 0,688 -0,354 -0,703 -0,036 43,471 0,810 30,1 143.707 

(0,630) (-0,696) (1,581) (12,767) (-2,010) (-4,134) (-0,393) (7-159) (0,642) 

(0,530) (0,487) (0,116) (0,000) (0,046) (0,000) (0,695) (0,000)  

T8 0,002 -0,025 0,063 0,706 -0,391 -0,782 -0,096 45,235 0,816 25,6 104.139 

(0,029) (-0,481) (1,220) (13,277) (-2,251) (-4,663) (-1,053) (7-159) (0,651) 
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(0,977) (0,631) (0,224) (0,000) (0,026) (0,000) (0,294) (0,000)  

T9 -0,012 -0,010 0,039 0,736 -0,413 -0,760 -0,061 49,183 0,827 23,6 88.907 

(-0,190) (-0,203) (0,780) (14,233) (-2,447) (-4,663) (-0,686) (7-159) (0,670) 

(0,849) (0,840) (0,437) (0,000) (0,016) (0,000) (0,494) (0,000)  

T10+ -0,150 0,077 -0,043 0,773 -0,337 -0,685 -0,164 46,018 0,818 201,3 6.444.703 

(-2,334) (1,497) (-0,838) (14,631) (-1,953) (-4,105) (-1,807) (7-159) (0,655) 

(0,021) (0,136) (0,403) (0,000) (0,053) (0,000) (0,073) (0,000)  

TT -0,016 -0,004 0,104 0,747 -0,031 -0,404 -0,043 49,165 0,827 453,6 32.718.003 

(-0,261) (-0,080) (2,074) (14,449) (-0,186) (-2,475) (-0,485) (7-159) (0,670) 

(0,794) (0,936) (0,040) (0,000) (0,852) (0,014) (0,628) (0,000)  

Tablo 4.12.1.’de görüldüğü üzere İşletme programlarını tercih eden öğrencilerin; onuncu ve 

sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük 

şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, yedi, sekiz, dokuzuncu tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..24 İşletme Tercihine Yerleşenlerin Analiz 

Sonuçları (n=166) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F  R2  SSR 

Y1 0,004 -0,036 0,832 0,181 0,070 0,224 0,144 175,623  0,941 12,9 26.535 

(0,110) (-1,185) (27,514) (5,812) (0,691) (2,287) (2,697) (7-159)  (0,880) 

(0,913) (0,238) (0,000) (0,000) (0,490) (0,024) (0,008) (0,000)   

Y2 -0,086 -0,070 0,236 0,623 -0,511 -0,552 0,148 45,439  0,817 4,8 3.608 
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(-1,342) (-1,361) (4,583) (11,737) (-2,945) (-3,298) (1,619) (7-159)  (0,652) 

(0,181) (0,175) (0,000) (0,000) (0,004) (0,001) (0,107) (0,000)   

Y3 0,029 -0,060 -0,054 0,747 -0,440 -0,568 42,638 15,543  0,808 3,6 2.099 

(0,447) (-1,142) (-1,017) (13,789) (-2,484) (-3,322) (0,879) (7-159)  (0,637) 

(0,655) (0,255) (0,311) (0,000) (0,014) (0,001) (0,381) (0,000)   

Y4 0,083 -0,026 -0,129 0,795 -0,377 -0,609 0,014 53,951  0,839 2,9 1.344 

(1,364) (-0,529) (-2,651) (15,883) (-2,308) (-3,857) (0,165) (7-159)  (0,691) 

(0,175) (0,598) (0,009) (0,000) (0,022) (0,000) (0,870) (0,000)   

Y5 0,056 -0,073 -0,101 0,750 -0,529 -0,790 -0,050 51,318  0,833 2,7 1.153 

(0,907) (-1,471) (-2,046) (14,731) (-3,181) (-4,919) (-0,578) (7-159)  (0,680) 

(0,366) (0,143) (0,042) (0,000) (0,002) (0,000) (0,564) (0,000)   

Y6 0,072 -0,069 -0,021 0,702 -0,480 -0,736 -0,077 37,337  0,789 2,6 1.061 

(1,049) (-1,254) (-0,386) (12,416) (-2,600) (-4,125) (-0,794) (7-159)  (0,605) 

(0,296) (0,212) (0,700) (0,000) (0,010) (0,000) (0,428) (0,000)   

Y7 0,062 -0,063 -0,073 0,669 -0,702 -1,060 -0,082 45,762  0,817 2,1 711 

(0,960) (-1,218) (-1,414) (12,631) (-4,056) (-6,345) (-0,907) (7-159)  (0,654) 

(0,338) (0,225) (0,159) (0,000) (0,000) (0,000) (0,366) (0,000)   

Y8 0,108 -0,050 -0,180 0,711 -0,586 -0,914 -0,121 44,419  0,813 1,8 492 

(1,670) (-0,959) (-3,465) (13,295) (-3,353) (-5,419) (-1,322) (7-159)  (0,647) 

(0,097) (0,339) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) (0,188) (0,000)   

Y9 0,047 -0,099 -0,041 0,659 -0,636 -0,969 -0,132 39,044  0,795 1,9 570 

(0,697) (-1,824) (-0,763) (11,821) (-3,493) (-5,509) (-1,378) (7-159)  (0,616) 

(0,487) (0,070) (0,447) (0,000) (0,001) (0,000) (0,170) (0,000)   

Y10+ 0,066 -0,048 0,001 0,679 -0,720 -1,085 -0,154 47,185  0,822 7,4 8.606 

(1,040) (-0,944) (0,024) (12,959) (-4,206) (-6,560) (-1,708) (7-159)  (0,661) 

(0,300) (0,346) (0,981) (0,000) (0,000) (0,000) (0,090) (0,000)   

YT 0,033 -0,066 0,462 0,636 -0,393 -0,494 0,054 163,390  0,937 23,6 88.303 
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(0,836) (-2,094) (14,809) (19,809) (-3,741) (-4,880) (0,985) (7-159)  (0,873) 

(0,404) (0,038) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,326) (0,000)   

 

Tablo 4.12.2.’de görüldüğü üzere İşletme programlarını tercih etmiş ve de o tercihine 

yerleşmiş öğrencilerin; toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, dört, beş, sekizinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen 

öğrenci sayısının yüksek olmasıdır. 

İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek 

olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın tavan 

puanının yüksek olmasıdır. 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü verilerinin 

analizlerinden elde edilen puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, 

önceki yılın kontenjanları (KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), 

başarı sıralaması (BS), tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler 

için Tablo 4.13.1’de ve tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.13.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..25 Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=108) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 
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T1 -0,122 -0,202 0,432 0,270 0,903 0,636 0,124 32,245 0,831 47,5 227.482 

(-1,566) (-2,829) (2,028) (1,231) (2,938) (2,239) (1,348) (7-101) (0,669) 

(0,120) (0,006) (0,045) (0,221) (0,004) (0,027) (0,181) (0,000)  

T2 -0,089 -0,262 0,160 0,602 0,695 0,297 0,014 53,553 0,888 25,7 66.813 

(-1,382) (-4,425) (0,908) (3,305) (2,730) (1,262) (0,182) (7-101) (0,773) 

(0,170) (0,000) (0,366) (0,001) (0,007) (0,210) (0,856) (0,000)  

T3 -0,098 -0,154 0,310 0,561 0,483 0,155 0,076 94,663 0,932 20,9 44.224 

(-1,933) (-3,290) (2,226) (3,903) (2,403) (0,832) (1,264) (7-101) (0,859) 

(0,056) (0,001) (0,028) (0,000) (0,018) (0,407) (0,209) (0,000)  

T4 -0,097 -0,219 0,169 0,689 0,405 0,008 0,005 99,345 0,934 17,2 30.039 

(-1,957) (-4,786) (1,235) (4,900) (2,056) (0,044) (0,086) (7-101) (0,864) 

(0,053) (0,000) (0,220) (0,000) (0,042) (0,965) (0,932) (0,000)  

T5 -0,128 -0,177 0,130 0,671 0,276 -0,116 0,067 60,085 0,898 19,2 37.135 

(-2,082) (-3,134) (0,769) (3,859) (1,136) (-0,517) (0,917) (7-101) (0,793) 

(0,040) (0,002) (0,444) (0,000) (0,259) (0,606) (0,361) (0,000)  

T6 -0,128 -0,178 -0,109 0,857 0,480 0,032 0,053 46,469 0,874 19,2 37.414 

(-1,882) (-2,842) (-0,583) (4,455) (1,782) (0,128) (0,662) (7-101) (0,747 

(0,063) (0,005) (0,561) (0,000) (0,078) (0,898) (0,510) (0,000)  

T7 -0,131 -0,147 -0,295 1,018 0,438 -0,116 -0,013 39,078 0,855 17,6 31.341 

(-1,803) (-2,205) (-1,481) (4,962) (1,526) (-0,438) (-0,154) (7-101) (0,712) 

(0,074) (0,030) (0,142) (0,000) (0,130) (0,663) (0,878) (0,000)  

T8 -0,133 -0,110 -0,402 1,101 0,206 -0,330 0,019 34,876 0,841 16,4 27.177 

(-1,754) (-1,582) (-1,938) (5,150) (0,688) (-1,194) (0,208) (7-101) (0,687) 

(0,083) (0,117) (0,055) (0,000) (0,493) (0,235) (0,836) (0,000)  

T9 -0,162 -0,089 -0,668 1,316 0,383 -0,229 -0,016 31,497 0,828 14,7 21.950 

(-2,068) (-1,241) (-3,109) (5,941) (1,237) (-0,798) (-0,168) (7-101) (0,664) 

(0,041) (0,217) (0,002) (0,000) (0,219) (0,427) (0,867) (0,000)  

T10+ -0,205 0,015 -1,104 1,598 0,258 -0,386 -0,001 21,907 0,776 135,8 1.862.224 

(-2,327) (0,185) (-4,569) (6,418) (0,742) (-1,198) (-0,010) (7-101) (0,575) 
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(0,022) (0,853) (0,000) (0,000) (0,460) (0,234) (0,992) (0,000)  

TT -0,158 -0,125 -0,346 1,071 0,476 -0,045 0,035 41,141 0,860 300,7 9.130.964 

(-2,219) (-1,903) (-1,773) (5,322) (1,692) (-0,174) (0,412) (7-101) (0,722) 

(0,029) (0,060) (0,079) (0,000) (0,094) (0,862) (0,681) (0,000)  

Tablo 4.13.1.’de görüldüğü üzere Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi programlarını tercih 

eden öğrencilerin; beş, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, üç, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

İki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç ve dördüncü tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Birinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı 

sırasının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..26 Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi Tercihine Yerleşenlerin Analiz Sonuçları (n=108) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 0,027 -0,015 0,835 0,113 -0,341 -0,195 0,113 628,156 0,989 9,2 8.565 

(1,273) (-

0,760) 

(14,525) (1,913) (-4,122) (-2,546) (4,551) (7-101) (0,976) 

(0,206) (0,449) (0,000) (0,059) (0,000) (0,012) (0,000) (0,000)  

Y2 -0,088 -0,183 0,351 0,421 -1,354 -1,296 0,088 60,295 0,898 4,5 2.086 

(-

1,434) 

(-

3,243) 

(2,085) (2,422) (-5,574) (-5,774) (1,211) (7-101) (0,794) 

(0,155) (0,002) (0,040) (0,017) (0,000) (0,000) (0,229) (0,000)  

Y3 -0,031 -0,148 -0,361 0,904 -1,579 -1,615 0,176 21,963 0,777 3,3 1.075 

(-

0,352) 

(-

1,823) 

(-1,496) (3,634) (-4,537) (-5,022) (1,692) (7-101) (0,576) 
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(0,726) (0,071) (0,138) (0,000) (0,000) (0,000) (0,094) (0,000)  

Y4 -0,021 -0,260 -0,787 1,096 -1,074 -1,394 0,007 13,678 0,698 2,9 875 

(-

0,209) 

(-

2,825) 

(-2,867) (3,873) (-2,712) (-3,810) (0,061) (7-101) (0,451) 

(0,835) (0,006) (0,005) (0,000) (0,008) (0,000) (0,951) (0,000)  

Y5 0,033 -0,169 -1,245 1,342 -0,867 -1,301 0,015 14,308 0,706 2,7 727 

(0,332) (-

1,858) 

(-4,581) (4,795) (-2,213) (-3,594) (0,126) (7-101) (0,463) 

(0,740) (0,066) (0,000) (0,000) (0,029) (0,001) (0,900) (0,000)  

Y6 -0,014 -0,108 -0,947 1,221 -1,096 -1,474 0,102 14,642 0,710 1,9 377 

(-

0,144) 

(-

1,196) 

(-3,504) (4,386) (-2,815) (-4,097) (0,878) (7-101) (0,469) 

(0,885) (0,234) (0,001) (0,000) (0,006) (0,000) (0,382) (0,000)  

Y7 0,092 -0,109 -1,443 1,627 -0,381 -0,934 -0,023 17,567 0,741 1,6 259 

(0,984) (-

1,267) 

(-5,604) (6,132) (-1,026) (-2,724) -(0,203) (7-101) (0,518) 

(0,328) (0,208) (0,000) (0,000) (0,307) (0,008) (0,840) (0,000)  

Y8 -0,003 -0,053 -0,701 1,081 -0,218 -0,898 -0,085 14,238 0,705 1,8 311 

(-

0,030) 

(-

0,586) 

(-2,577) (3,856) (-0,557) (-2,477) (-0,720) (7-101) (0,462) 

(0,976) (0,559) (0,011) (0,000) (0,579) (0,015) (0,473) (0,000)  

Y9 0,170 0,034 -0,897 1,317 -0,840 -1,109 0,163 10,667 0,652 1,8 316 

(1,606) (0,349) (-3,084) (4,398) (-2,004) (-2,865) (1,298) (7-101) (0,385) 

(0,111) (0,728) (0,003) (0,000) (0,048) (0,005) (0,197) (0,000)  

Y10

+ 

0,082 -0,043 -1,212 1,610 -0,288 -0,706 0,162 19,552 0,759 7,3 5.392 

(0,902) (-

0,519) 

(-4,851) (6,252) (-0,800) (-2,122) (1,504) (7-101) (0,546) 

(0,369) (0,605) (0,000) (0,000) (0,426) (0,036) (0,136) (0,000)  

YT 0,025 -0,076 0,260 0,679 -0,726 -0,761 0,133 313,735 0,978 17,5 30.849 

(0,858) (-

2,834) 

(3,230) (8,198) (-6,264) (-7,102) (3,824) (7-101) (0,953) 

(0,393) (0,006) (0,002) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)  

 

Tablo 4.13.2.’de görüldüğü üzere Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tüm programlarını 

tercih etmiş ve de o tercihine yerleşmiş öğrencilerin; iki, dördüncü ve toplam tercihlerinde 

yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın bulunduğu üniversitenin URAP 

sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Bir, iki, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarının yüksek 

olmasıdır. 
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Bir, iki, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın kontenjanlarına yerleşen öğrenci 

sayısının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, dokuzuncu ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer 

almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek 

olmasıdır. 

Birinci ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki 

yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

 

Tıp Bölümü Tercihlerinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamındaki Tıp Bölümü verilerinin analizlerinden elde edilen 

puanların üç büyük şehirde olması (3BŞ), URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları 

(KON), kontenjanlarına yerleşenler (YER), taban puanları (EK), başarı sıralaması (BS), 

tavan puanları (EB) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yapılan Çok Değişkenli Regresyon Analizi sonuçları tercih edenler için Tablo 4.14.1’de ve 

tercihlerine yerleşenler için Tablo 4.14.2’de sunulmaktadır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..27 Tıp Tercih Edenlerin Analiz Sonuçları (n=97) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

T1 0,105 -0,118 -3,956 4,641 0,931 1,028 0,228 20,895 0,787 207,4 3.872.493 

(1,153) (-1,499) (-1,389) (1,619) (3,532) (4,344) (1,547) (7-90) (0,589) 

(0,252) (0,137) (0,168) (0,109) (0,001) (0,000) (0,125) (0,000)  

T2 0,166 -0,009 -1,670 2,609 0,842 0,597 -0,274 25,617 0,816 159,0 2.275.756 

(1,943) (-0,119) (-0,626) (0,972) (3,410) (2,692) (-1,984) (7-90) (0,640) 

(0,055) (0,906) (0,533) (0,334) (0,001) (0,008) (0,050) (0,000)  

T3 0,091 0,013 -1,437 2,334 0,431 0,271 -0,172 24,427 0,809 133,0 1.592.072 

(1,048) (0,170) (-0,530) (0,856) (1,717) (1,203) (-1,230) (7-90) (0,628) 

(0,297) (0,866) (0,597) (0,394) (0,089) (0,232) (0,222) (0,000)  

T4 -0,001 0,067 -0,086 0,976 0,234 0,035 -0,201 26,884 0,822 117,6 1.244.659 
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(-0,017) (0,921) (-0,033) (0,370) (0,962) (0,161) (-1,481) (7-90) (0,651) 

(0,986) (0,359) (0,974) (0,713) (0,339) (0,872) (0,142) (0,000)  

T5 -0,115 0,063 0,604 0,146 -0,076 -0,244 -0,122 20,515 0,784 118,0 1.252.940 

(-1,258) (0,787) (0,211) (0,051) (-0,287) (-1,027) (-0,825) (7-90) (0,585) 

(0,212) (0,433) (0,833) (0,960) (0,774) (0,307) (0,411) (0,000)  

T6 -0,220 0,095 1,606 -0,900 -0,173 -0,371 -0,138 22,910 0,800 104,1 975.169 

(-2,481) (1,234) (0,581) (-0,323) (-0,674) (-1,614) (-0,967) (7-90) (0,613) 

(0,015) (0,220) (0,563) (0,747) (0,502) (0,110) (0,336) (0,000)  

T7 -0,310 0,141 1,597 -0,961 -0,300 -0,478 -0,086 25,699 0,816 93,1 780.566 

(-3,634) (1,911) (0,599) (-0,358) (-1,216) (-2,158) (-0,622) (7-90) (0,641) 

(0,000) (0,059) (0,550) (0,721) (0,227) (0,034) (0,536) (0,000)  

T8 -0,416 0,145 1,606 -1,085 -0,435 -0,544 0,011 27,655 0,826 85,1 652.216 

(-5,005) (2,007) (0,618) (-0,415) (-1,806) (-2,520) (0,084) (7-90) (0,658) 

(0,000) (0,048) (0,538) (0,679) (0,074) (0,013) (0,933) (0,000)  

T9 -0,495 0,179 1,686 -1,237 -0,452 -0,545 0,051 31,025 0,841 76,2 523.241 

(-6,198) (2,590) (0,675) (-0,492) (-1,956) (-2,627) (0,392) (7-90) (0,684) 

(0,000) (0,011) (0,501) (0,624) (0,054) (0,010) (0,696) (0,000)  

T10+ -0,506 0,281 -2,129 2,289 -0,448 -0,117 0,387 20,473 0,784 783,6 55.263.221 

(-5,520) (3,532) (-0,743) (0,793) (-1,687) (-0,491) (2,609) (7-90) (0,584) 

(0,000) (0,001) (0,459) (0,430) (0,095) (0,625) (0,011) (0,000)  

TT -0,313 0,172 -1,482 2,120 -0,039 0,034 0,143 24,855 0,812 1452,5 189.870.113 

(-3,638) (2,297) (-0,550) (0,782) (-0,155) (0,150) (1,028) (7-90) (0,633) 

(0,000) (0,024) (0,584) (0,436) (0,877) (0,881) (0,307) (0,000)  

Tablo 4.14.1.’de görüldüğü üzere Tıp programlarını tercih eden öğrencilerin; altı, yedi, 

sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer 

almasıdır. 

Bir ve ikinci tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

taban puanının yüksek olmasıdır. 

 Bir, iki, yedi, sekiz ve dokuzuncu tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın 

önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..28 Tıp Tercihine Yerleşenlerin 

Analiz Sonuçları (n=97) 

Y 3BŞ URAP KON YER EK BS EB F R2  SSR 

Y1 0,122 -0,201 -3,773 4,320 0,695 0,926 0,370 16,685 0,752 18,6 30.973 

(1,258) (-2,383) (-1,240) (1,410) (2,464) (3,659) (2,347) (7-90) (0,531) 
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(0,212) (0,019) (0,218) (0,162) (0,016) (0,000) (0,021) (0,000)  

Y2 0,363 -0,090 -1,542 2,330 0,686 0,559 -0,198 16,173 0,746 14,9 19.944 

(3,701) (-1,060) (-0,502) (0,754) (2,411) (2,190) (-1,245) (7-90) (0,523) 

(0,000) (0,292) (0,617) (0,453) (0,018) (0,031) (0,216) (0,000)  

Y3 0,370 -0,078 -1,421 2,323 0,284 0,181 -0,267 24,292 0,809 10,3 9.562 

(4,261) (-1,033) (-0,523) (0,850) (1,131) (0,801) (-1,898) (7-90) (0,627) 

(0,000) (0,304) (0,602) (0,398) (0,261) (0,425) (0,061) (0,000)  

Y4 0,211 -0,025 0,510 0,434 0,091 -0,113 -0,294 35,717 0,858 5,8 2.978 

(2,783) (-0,377) (0,215) (0,182) (0,414) (-0,572) (-2,394) (7-90) (0,715) 

(0,007) (0,707) (0,830) (0,856) (0,680) (0,569) (0,019) (0,000)  

Y5 0,089 -0,016 2,469 -1,722 -0,304 -0,492 -0,229 16,458 0,749 7,3 4.855 

(0,910) (-0,193) (0,808) (-0,560) (-1,073) (-1,936) (-1,449) (7-90) (0,527) 

(0,365) (0,847) (0,421) (0,577) (0,286) (0,056) (0,151) (0,000)  

Y6 -0,134 0,078 3,974 -3,198 -0,328 -0,655 -0,303 30,980 0,841 5,0 2.229 

(-1,675) (1,122) (1,590) (-1,272) (-1,419) (-3,152) (-2,341) (7-90) (0,684) 

(0,097) (0,265) (0,115) (0,207) (0,159) (0,002) (0,021) (0,000)  

Y7 -0,177 0,095 4,857 -4,192 -0,480 -0,793 -0,264 21,382 0,790 5,5 2.681 

(-1,960) (1,215) (1,718) (-1,473) (-1,832) (-3,375) (-1,806) (7-90) (0,595) 

(0,053) (0,227) (0,089) (0,144) (0,070) (0,001) (0,074) (0,000)  

Y8 -0,278 0,089 4,872 -4,347 -0,743 -0,837 -0,012 21,530 0,791 5,3 2.484 

(-3,083) (1,134) (1,727) (-1,531) (-2,843) (-3,569) (-0,081) (7-90) (0,597) 

(0,003) (0,260) (0,088) (0,129) (0,006) (0,001) (0,936) (0,000)  

Y9 -0,398 0,136 2,715 -2,221 -0,636 -0,748 -0,003 27,591 0,826 4,3 1.672 

(-4,780) (1,878) (1,044) (-0,848) (-2,640) (-3,461) (-0,022) (7-90) (0,657) 

(0,000) (0,064) (0,299) (0,398) (0,010) (0,001) (0,982) (0,000)  

Y10+ -0,507 0,266 3,164 -2,921 -0,744 -0,479 0,303 34,257 0,853 17,1 26.446 

(-6,579) (3,979) (1,313) (-1,204) (-3,333) (-2,391) (2,426) (7-90) (0,706) 

(0,000) (0,000) (0,193) (0,232) (0,001) (0,019) (0,017) (0,000)  

YT -0,035 0,026 1,149 -0,170 -0,055 -0,068 0,001 821,638 0,992 12,3 13.599 

(-1,918) (1,649) (2,006) (-0,296) (-1,038) (-1,427) (0,047) (7-90) (0,983) 

(0,058) (0,103) (0,048) (0,768) (0,302) (0,157) (0,963) (0,000)  
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Tablo 4.14.2.’de görüldüğü üzere Tıp programlarını tercih etmiş ve de o tercihine yerleşmiş 

öğrencilerin; iki, üç, dört, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını 

belirleyen faktörlerden biri programın üç büyük şehirde yer almasıdır. 

Bir ve onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri 

programın bulunduğu üniversitenin URAP sıralamasında üst sırada yer almasıdır. 

Toplam tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden biri programın önceki yılın 

kontenjanlarının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın taban puanının yüksek olmasıdır. 

Bir, iki, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen 

faktörlerden biri programın önceki yılın başarı sırasının yüksek olmasıdır. 

Bir, dört, altı ve onuncu ve sonrasındaki tercihlerinde yer almasını belirleyen faktörlerden 

biri programın önceki yılın tavan puanının yüksek olmasıdır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Tartışma  

Üniversite adaylarının tercihlerine; üniversitenin üç büyük şehirde olması, Akademik 

Performansa göre Üniversite Sıralaması, önceki yılın kontenjanları, kontenjanlara 

yerleşenler, taban puanları, başarı sırası, tavan puanları değişkenlerinin ne kadar etki ettiğini 

tespit etmek amacıyla yapılan araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular farklı 

bölümler için geçerli olan bulgularla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

Sonuç 

Araştırma kapsamındaki mühendislik programlarının bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 

sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinin sonuçları göz önüne 

alındığında programları tercih eden öğrenciler ve tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin 

en çok etkileyen 4 bağımsız değişken sırasıyla; önceki yılın başarı sıralamalarının yüksek 

olması, önceki yılın taban puanlarının yüksek olması, önceki yılın tavan puanlarının yüksek 

olması ve üniversitelerin üç büyük şehirden birinde olması ve önceki yılın tavan puanlarının 

yüksek olmasıdır. 
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Araştırma kapsamındaki öğretmenlik programlarının bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 

sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinin sonuçları göz önüne 

alındığında programları tercih eden öğrenciler ve tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin 

en çok etkileyen bağımsız değişkenler bölümden bölüme farklılık göstermiştir dolayısıyla 

bir bütün olarak genellenememektedir. Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öne çıkan bağımsız 

değişkenler önceki yılın başarı sıralamalarının ve taban puanlarının yüksek olmasıyken, 

İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmenliğinde önceki yılın kontenjan ve kontenjanlarına 

yerleşen sayılarının yüksek olması tercih sürecinde daha etkin rol oynamıştır. Buna ek olarak 

Sınıf Öğretmenliği önceki yılın taban puanlarının yüksek olmasından ve URAP 

sıralamasında da etkilenmiştir. İngilizce Öğretmenliği üniversitelerin üç büyük şehirden 

birinde olması ve önceki yılın tavan puanlarının yüksek olmasından etkilenirken Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik en çok URAP sıralamasından etkilenmiştir. 

Araştırma kapsamındaki İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 

programlarının bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve 

toplam tercihlerinin sonuçları göz önüne alındığında programları tercih eden öğrenciler ve 

tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin ortak olarak en çok etkileyen 4 bağımsız 

değişken sırasıyla önceki yılın kontenjanlarına yerleşen sayılarının, başarı sıralamasının, 

taban puanlarının ve kontenjanlarının yüksek olmasıdır. Özel olarak Kamu Yönetimi ve 

Siyaset Bilimi URAP sıralamasından da etkilenmiştir. 

Araştırma kapsamındaki Hukuk programlarının bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 

dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinin sonuçları göz önüne alındığında 

programları tercih eden öğrenciler ve tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin ortak 

olarak en çok etkileyen bağımsız değişkenler sırasıyla önceki yılın kontenjan ve 

kontenjanlarına yerleşen sayılarının yüksek olması ve üniversitelerin üç büyük şehirden 

birinde olmasıdır. 

Araştırma kapsamındaki Tıp programlarının bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 

dokuz, onuncu ve sonrasındaki ve toplam tercihlerinin sonuçları göz önüne alındığında 

programları tercih eden öğrenciler ve tercih edip o tercihine yerleşen öğrencilerin ortak 

olarak en çok etkileyen bağımsız değişkenler sırasıyla önceki yılın başarı sıralamasının 

sayılarının yüksek olması ve üniversitelerin üç büyük şehirden birinde olmasıdır. 

 

ÖNERİLER 
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Bu çalışmanın önceki yılları da kapsayacak şekilde zaman serileriyle yapılması 

önerilir. 
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KORONER ANJİYOGRAFİK OLARAK GÖRÜNTÜLENEMEYEN SOL ÖN İNEN 

ARTER HASTALIKLARINDA CERRAHİ İLE MEDİKAL TEDAVİNİN KISA VE 

UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mehmet Erin TÜYSÜZ2 

 

ÖZET 

Amaç: Koroner anjiyografik olarak görüntülenemeyen sol ön inen arter 

hastalıklarının tedavi seçeneklerinin kısa, uzun dönem sonuçlarını karşılaştırmaktır. Ayrıca 

bu hastalarda on-pump ve off-pump cerrahinin sonuçlarını kıyaslayarak uygun tedavi 

seçeneğini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında koroner 

anjiyografisi sol ön inen arterdeki akımı TIMI 0 ve COHEN-RENTROP 1/0 olan ve halen 

takipte olan 105 hasta dâhil edildi. Hastaların erken ve uzun dönem bilgileri, hastane 

kayıtlarından, ulusal bilgi sisteminden, hastalarla yapılan telefon görüşmelerinden ve 

hastaları takip eden kardiyologlarından edinildi. 

Bulgular: Ortalama yaş 58.811,2 yıl ve erkek cinsiyet dominansi (%78,1) mevcuttu.  

Medikal tedavi yapılan (grup 1)’ de 32 (%30,5) hasta bulunurken, cerrahi tedavi uygulanan 

(grup 2) ‘de 73 (%69,6) hasta mevcuttu. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastaların 

25 ‘inde off-pump, 48 ‘inde on-pump teknik kullanıldı. Demografik özellikler açısından yaş 

parametresi dışında diğer özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 2 

’deki hastaların hastanede kalış süreleri daha kısaydı. Gruplar arasında erken ve geç dönem 

mortalite oranları arasında istatistiksel fark saptanmadı. Tüm hastalara ait 5 yıllık sağ kalım 

oranı %94,3 idi. On-pump tekniği ile ameliyat edilen grupta çoklu damar bypass oranları, 

off-pump grubundan daha yüksekti (p<0,001). Postoperatif takiplerinde on-pump tekniği ile 

yapılan grupta hastaların NYHA klasifikasyonu daha düşüktü. 

Sonuç: Koroner anjiyografide görüntülenemeyen sol ön inen arteri olan hastalarda 

uygulanan on-pump koroner cerrahisi, uzun dönemde hastaların fonksiyonel kapasitelerini 

arttırarak yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir.  

                                                 
2 Uzmandoktor, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,drmehmeterin@yahoo.com 
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Anahtar sözcükler: Koroner anjiyografi, kardiyopulmoner bypass, koroner arter bypass 

greftleme, sol ön inen arter 

 

Comparison of short- and long-term outcomes of surgery and medical therapy in 

patients with left anterior descending artery disease that cannot be visualized by 

coronary angiography 

ABSTRACT 

Aim: To compare short- and long-term results of treatment modalities for left anterior 

descending artery disease, which cannot be visualized by coronary angiography in patients 

with coronary artery disease.  

Materials and Methods: Between 2000 and 2005 in our clinic, 105 consecutive patients 

who are still in follow-up and who had left anterior descending artery disease with TIMI 0 

and COHEN-RENTROP 1/0 coronary flow in coronary angiography were included into the 

study. Hospital records, telephone interviews and policlinic follow-up information were used 

to reveal patients’ demographics and findings. 

Results: The mean age was 58.811.2 years and there was male dominancy. All patients 

were divided into two groups in terms of treatment modalities. While 32 patients who had 

medical therapy were defined as group 1, 73 patients performed coronary artery bypass 

grafting as group 2. Additionally, patients in group 2 were stratified with regard to 

cardiopulmonary bypass usage. While 48 patients underwent coronary artery bypass grafting 

with cardiopulmonary bypass, 25 patients underwent this surgery without cardiopulmonary 

bypass. The patients in group 1 were significantly older than patients in group 2. The 5-year 

survival rate for all patients were %94,3 and no significant difference was found between 

the groups in terms of survival rates. Multivessel bypass rate was higher in patients 

performed surgical treatment with cardiopulmonary bypass. Besides, the degree of 

postoperative NYHA classification was lower in these patients.  

Conclusion: The coronary artery grafting surgery with cardiopulmonary bypass increase the 

life quality of patients with left anterior descending artery disease which cannot be visualized 

by coronary angiography.  
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Keywords: Cardiopulmonary bypass, coronary angiography, coronary artery bypass 

grafting, left anterior descending artery 

 

GİRİŞ 

Koroner arter bypass cerrahisi (CABG) iskemik kalp hastalığında en sık kullanılan 

cerrahi tedavi yöntemidir [1]. Koroner bypass cerrahisinde geleneksel olarak 

kardiyopulmoner bypass cihazı kullanılır ve kardiyoplejik arrest ile hareketsiz kalpte bypass 

yapılır (on-pump CABG). Geleneksel cerrahiye alternatif bir yaklaşım olarak 1990’lı 

yıllarda kardiyopulmoner bypass cihazı kullanılmaksızın atan kalpte operasyonlar 

yapılmaya başlanmıştır. Atan kalp tekniği (off-pump CABG) ile yapılan operasyonların 

1999 ile 2003 yılları arasında popüleritesi giderek artmış ve izole CABG’lerin oranı yaklaşık 

%23’e ulaşmıştır [2]. CABG prosedürlerinde sol ön inen arterin (LAD) lezyonları cerrahi 

endikasyon açısından önemli rol oynar. LAD obstrüksiyonlarında koroner anjiyografi 

(KAG)’de distal damar yatağının kollateraller vasıtasıyla antegrad ve retrograd olarak 

dolması, damarın distal yapısı hakkında önemli bilgiler verir [3]. Özellikle LAD arterinin 

revaskülarizasyonunun postoperatif ve uzun dönem sonuçlara belirgin etkisi vardır [4, 5]. 

KAG olarak LAD’nin görüntülenemediği hastalarda cerrahi endikasyonun 

belirlenmesinde birtakım zorluklar yaşanmaktadır. Bu hastalarda uygun cerrahi teknik ve 

uzun dönem cerrahi sonuçlarının sağ kalım üzerine etkisi tam olarak ortaya konulmamıştır. 

Bizim bu çalışmadaki amacımız, KAG ‘de LAD’si görüntülenemeyen hastaların on-pump 

ve off- pump teknikleri ile opere edilmiş olanlar ile medikal tedavi edilmiş grubun kısa ve 

uzun dönem sonuçlarını kıyaslamaktır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hastalar 

Ocak 2000 ile Haziran 2005 tarihleri arasında, koroner kalp hastalığı nedeniyle 

koroner anjiyografi yapılan ve görüntüleme sonucunda LAD arterinde TIMI 0 ve COHEN-

RENTROP 1/0 olan ve halen takipte olan hastalar geriye dönük olarak incelendi. 

Çalışmamızın etik kurul onamı alındı. Çalışmaya görüntüleme sonucunda izole koroner arter 

hastalığı olan, medikal ve elektif cerrahi tedavi yöntemleri uygulanan hastalar dâhil edildi. 

Pediyatrik yaş grubu hastalar, ileri derecede komorbiditesi olan hastalar, cerrahi müdahale 
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gerektirecek kapak, aort patolojileri gibi yandaş kardiyak hastalıkları bulunanlar, kardiyak 

hemodinamisi stabil olmayan hastalar, tedavi öncesi ileri yaşam desteği nedeniyle yoğun 

bakım ihtiyacı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Dâhil edilme kriterlerine göre toplam 105 

hasta çalışmaya alındı.  

Hastalara ait demografik özellikleri elde etmek için hastane veri tabanı, hasta dosya 

ve arşiv kayıtları incelenip hasta karakteristikleri ve komorbid faktörleri kayıt altına alındı. 

Hasta bilgileri ulusal kayıt sisteminden, hastalarla yapılan telefon görüşmelerinden ve 

hastaları takip eden kardiyologlardan elde edildi. 

Görüntüleme yöntemleri 

Koroner anjiyografi görüntüleme sonuçlarının elde edilmesinde, birbirinden 

bağımsız iki kardiyolog ve bir kalp ve damar cerrahından yararlanıldı. Bununla beraber 

ekokardiyografi yöntemiyle hastaların yapısal ve fonksiyonel kardiyak durumunun 

değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca bazı hasta gruplarına miyokart doku beslenmesinin 

görüntülenmesi için miyokart perfüzyon sintigrafisi uygulandı.   

Tedavi yöntemleri 

Tüm hastalar, uygulanan tedaviye göre iki ana gruba ayrıldı. Buna göre medikal 

tedavi uygulanan hastalar grup 1 olarak, koroner arter bypass greftleme cerrahisi (CABG) 

uygulanan hastalar grup 2 olarak belirlendi. Medikal tedavi olarak kardiyolog tarafından, 

hastaya vücut ağırlığına göre 150-300 mg asetil salisilik asit, beraberinde 2 x 1mg/kg 

enoksiparin uygulaması yapıldı.  

Cerrahi tedavi olarak CABG uygulandı. Cerrahi uygulanan hastalar, cerrahi yöntemin 

biçimine göre atan kalpte CABG (off-pump) ve kardiyopulmoner bypass (CPB) eşliğinde 

(0n-pump CABG) olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Cerrahi yöntemde; tüm hastalar genel 

anestezi eşliğinde opere edildi. Standart median sternotomiyi takiben left anterior internal 

mammarian (LIMA) arteryel grefti hazırlandı. Çok damarlı bypass uygulanacak hastalarda 

eş zamanlı safen ven grefti hazırlandı.  

Perikardiyal kese açıldı. Off-pump CABG uygulanan hastalarda: posterior 

perikardiyal askı sütürü ile LAD sahası daha iyi görünür hale getirildi.  Bypass yapılacak 

alanın proksimali ve distalinde turnike sütürü ile kan akışı durdurulup, LIMA-LAD bypassı 

gerçekleştirildi. Ardından da diğer hastalıklı damarlara safen ven grefti ile off-pump tekniği 

ile işlem yapıldı. On-pump CABG yapılan hastalarda çıkan aortadan arteryel, sağ 
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atriyumdan venöz kanülasyonunu takiben CPB’ye girilip ılımlı hipotermi sağlandı. Aortaya 

kros klemp konularak eş zamanlı antegrad yoldan potasyumlu izotermik kan kariyoplejisi 

ile kalp arrest edildi ve aralıklı antegrad koruma sağlandı. Hastaların LAD çapları 1,5 mm 

üzerindeydi. Sadece 2 vakada LAD’nin yaygın fibrotik yapıda olması nedeniyle bypass 

yapılamadı. Bunların dışındaki 2 hastaya açık endarterektomi yapıldı. LIMA-LAD ve safen 

ven grefti ile hastaların diğer hastalıklı damarlarına bypass gerçekleştirildi. Anastomozların 

bitiminde kros klemp alınarak kalp çalıştırıldı. Normotermiye ulaşıldığında kardiyak 

stabilite sağlandıktan sonra CPB desteğinden çıkıldı. Operasyon, her iki cerrahi yöntemde 

de standart cerrahi uygulamalar ile kanama kontrolü ve sternum yaklaştırılması ile 

sonlandırıldı. Tüm hastalar cerrahi sonrası kardiyak yoğun bakım ünitesine alındı ve greft 

tıkanıklığını önlemek için postoperatif dönemde hepsine 150-300 mg asetil salisilik asit 

tedavisi verildi.  

Takip ve Sonuçlar 

Medikal ve cerrahi yöntem ile tedavi sonrası tüm hastalar takibe alındı. Primer 

önem verilen sonuçlar, medikal ile cerrahi tedavi uygulanan gruplar arasında erken dönem 

mortalite oranı, hastane kalış süresi, tedavi sonrası NYHA klasifikasyonu ve geç dönem 

sağ kalım oranlarını karşılaştırmaktı. Bununla beraber, diğer önem verilen sonuçlar, cerrahi 

yöntem biçimine göre gruplanan hastalar arasında postoperatif potansiyel komplikasyon 

oranları, erken dönem mortalite oranları, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri ile geç 

dönem sağ kalım oranlarını karşılaştırmaktı. 

 

İstatistiksel Analiz  

İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) yazılımı kullanılarak 

yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerde, kategorik değişkenler frekans ve yüzdeyle, normal 

dağılan sürekli değişkenler ortalamastandart sapma, normal dağılmayan sürekli 

değişkenler ise medyan (çeyrekler arası) ile ifade edildi. İki grup karşılaştırmalarında, 

normal dağılan sürekli değişkenler için “Bağımsız Gruplar T Testi”, normal dağılmayan 

sürekli değişkenler için “Man Whitney U Testi” ve kategorik değişkenler için “Pearson Ki 

Kare Testi” kullanıldı. Geç dönemde sağ kalım oranı ve eğrilerinin ortaya çıkarılmasında 

“Kaplan Meier Sağkalım Analizi” kullanıldı. Gruplar arası sağ kalım oranlarının 

karşılaştırılmasında “Long Rank” testi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde P değeri 

<0,05 olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

Ortalama yaş 58,811,2 yıl ve erkek cinsiyet dominansı (%78,1) mevcuttu. Ortalama 

takip süresi 14,44,0 yıl (minimum: 0,1, maksimum: 19,5) idi. Medikal tedavi grubunda 32 

(%30,5) hasta bulunurken, cerrahi tedavi grubunda 73 (%69,6) hasta vardı. Hastalara ait 

demografik özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir. Demografik özellikler açısından yaş 

parametresi dışında diğer özellikler arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Medikal tedavi 

alan gruptaki hastalar istatistiksel anlamlı olarak daha yaşlıydı (p=0,04). Hastalara ait 

görüntüleme yöntemleri bulgularına bakıldığında (Tablo 2), grup 1’deki hastalar istatistiksel 

anlamlı olarak daha düşük EF ve daha yüksek PAB değerine sahipken (her iki karşılaştırma 

için p=0,03), grup 2’deki hastalar daha yüksek RCA darlık yüzdesine sahipti (p<0,001). 

Bunun dışında görüntüleme yöntemleri bulguları arasında gruplar arasında istatistiksel 

anlamlı bir fark saptanmadı. Hastalara ait takip bulguları Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre 

gruplar arasında erken mortalite açısından istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. Bunun 

dışında grup 2’deki hastaların hastane kalış süreleri grup 1’e göre istatistiksel anlamlı olarak 

daha düşüktü (p=0,03). Geç dönem mortalite oranlarına baktığımızda gruplar arası 

istatistiksel fark saptanmadı.  

Tüm hastalara ait sağ kalım eğrisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre tüm hastalara 

ait 5 %89,5  idi. Medikal ve cerrahi tedavi grupları arasında da sağ kalım oranları arasında 

istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Şekil 2).  

Cerrahi yöntem biçimine göre 25 (%34,2) hasta off-pump CABG yapılan grupta 

iken, 48 (%65,8) hasta on-pump CABG yapılan grupta idi. Cerrahi yöntem biçimi gruplarına 

göre hastaların demografik özellikleri Tablo 4’te gösterildi ve gruplar arası istatistiksel 

anlamlı bir fark saptanmadı. Cerrahi yöntem biçimi grupları arasında görüntüleme yöntem 

bulgularına bakıldığında (Tablo 5), on-pump CABG ile yapılan gruptaki hastalar istatistiksel 

anlamlı olarak daha yüksel EF değeri ile daha yüksel Cx (sirkumflex) arter darlık yüzdesine 

sahipti (sırasıyla p=0,03 ve 0,02). Bunların dışındaki görüntüleme yöntemleri bulgularına 

ait parametreler için gruplar arası istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Tablo 6’da cerrahi 

yöntem biçimi grupları arasındaki operatif ve postoperatif veriler özetlenmiştir. On-pump 

ile yapılan grupta beklenildiği gibi çoklu damar bypass oranları, diğer gruba göre istatistiksel 

anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Postoperatif sonuçlara baktığımızda, off-pump ile 

yapılan grupta istatistiksel anlamlı olarak daha düşük NYHA klasifikasyonu izlendi. Bunun 

dışında operasyon sonrası potansiyel komplikasyonlar açısından bakıldığında, gruplar 

arasında istatistiksel anlamlı bir fark gözlenmedi. Bununla beraber erken mortalite oranları, 

yoğun bakım ve hastane kalış süreleri açısından da gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
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saptanmadı. Geç dönem mortaliteye bakıldığında, istatistiksel anlamlı fark olmamasına 

rağmen on-pump ile yapılan grupta geç dönem mortalite oranı diğer gruba göre oldukça 

yüksekti (%4,0’ a karşın %18,8). Aynı zamanda geç dönem sağ kalım oranlarına 

bakıldığında, 5 yıllık sağ kalım oranları off-pump ile yapılan grupta diğer gruba oranla 

istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p=0,02, Şekil 3). 

 

TARTIŞMA 

KAG kardiovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde altın standart bir görüntüleme 

tekniğidir [6]. Ancak KAG olarak görüntülenemeyen, intraoperatif olarak bulunan LAD’ler 

bu tanı yönteminin değerini düşürmektedir. KAG’de LAD teknik nedenlerle bazen 

görüntülenemez. Bu durumun nedenleri arasında kısa bir sol ana koroner arter varlığı, LAD 

ve Cx‘in ayrı ostiumlardan çıkması, yüksek çıkışlı sol koroner arter ostiumu, kısmen 

horizontal ve normalden geniş aort kökünden çıkan sol ana koroner arterin yukarı yönde 

çıkması ve seyri gösterilmektedir. Bu gibi durumlarda alternatif kateter kullanılarak LAD 

gösterilebilir. KAG yapılırken tam tıkalı bir damarın varlığında başka damarlardan gelen 

kollaterallerin yardımıyla distal akım görüntülenebilir.  

KAG sırasında verilen kontrast miktarı, film kare hızı, ayrıntıların gözden 

kaçmayacağı bir koroner doluş tümüyle gösterilmelidir. Ayrıca geç kollateral doluşun 

izlenebileceği ve ekranda görüntülenecek büyüklükte bir görüntü alınması önemlidir. 

Değişik açılardan görüntü alınması üst üste gelen damar segmentlerini birbirinden ayırt 

etmeyi kolaylaştıracak ve ekzantrik lezyonların ciddiyetini doğru olarak gösterecektir [7]. 

Koroner arterlerin atrezisi ya da hipoplazisi daha çok pulmoner atreziye eşlik eder ve orifis 

seviyesinde görülür.  

Bu olgularda kollateral sistem damarların nonatrezik parçasına kanı ulaştırır [8]. 

Bizim vakalarımızda LAD antergrad ve retrograd olarak kollateral sistemi ile 

görüntülenemedi. Ve pulmoner atreziye eşlik eden ostial agenezi ya da atrezi yoktu. 

Vakalarımızın koroner kollateral sistemine katkı sağlayacak Cx ve sağ koroner arterlerde 

(RCA) ileri derece stenozun olması ve kollateral sisteminin yeterli düzeyde gelişmemesi 

nedeniyle LAD’nin KAG’de görüntülenemediği kanısındayız. Hastalarımızın intraoperatif 

LAD çapları 1,5 mm üzerindeydi. Hastalarımızın 21’i tek damar bypass operasyonu oldu. 

Vakaların sadece 2 tanesinde intraoperatif olarak LAD bulunamadı. Bu vakaların hastalıklı 

diğer damarları revaskülarize edildi. LAD’si bulunamayan bu iki hastanın geç dönemde ex 
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olduğu görüldü.Tanı amaçlı KAG prosedürü dolaylı ya da doğrudan tedavi kararına ve 

bunun sonucu olarak da hastaların prognozuna etki edebilir [9]. KAG olarak LAD’si 

görüntülenemeyen hastaların operasyon kararı alınırken bu damarın beslediği alandaki 

myokartın kalp fonksiyonlarına önemli katkısı nedeniyle bu bölgenin revaskülarize edilip 

edilemeyeceği operasyon öncesi, cerrahlarda kaygıya neden olur. Bu nedenle LAD’nin 

beslediği bölgedeki canlı dokunun preoperatif olarak araştırılması gerekir.  

Canlılığın tespitinde klinik olarak çok sayıda güvenilir fizyolojik belirteçlerden 

yararlanılır. Miyokardiyal perfüzyon görüntülemesi, stres ekokardiyografi ve stres MRI gibi 

testler canlılık tespitinde genellikle invaziv koroner anjiyografiden önce uygulanmalıdır. 

Bununla birlikte noninvaziv testlerin spesifitesi ve sensitivitesi %100 değildir [10]. 

Vakalarımızda talyum sintigrafisinin yetersiz sayıda yapılmış olmasının nedeni 

çalışmamızın retrospektif natürde olmasından kaynaklanmaktadır. LAD‘si 

görüntülenememiş hastalarda cerrahi karar alınırken hasta kliniği, canlılık testleri ve LAD 

dışındaki diğer damarların operasyon endikasyonunda olup olmadığının dikkate alınması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Kardiovasküler hastalıklar dünyadaki mortalite ve morbiditenin en sık nedenidir 

[11]. Koroner arter cerrahisinde uygulanan operasyon teknikleri hastaların sonuçları 

üzerinde etkili bir faktördür. CORONARY çalışmasında off-pump CABG ile on-pump 

CABG hastaların primer sonuçları (ölüm, miyokard enfarktüsü, inme ve diyaliz ihtiyacı 

gelişen akut böbrek yetmezliği) açısından karşılaştırıldıklarında erken 30 günlük ve 12 aylık 

sonuçları arasında anlamlı fark olmadığı gösterilmiştir [12, 13]. Yapılmış diğer bir çalışmada 

da ilk 30 gün ve 3 yıllık takiplerde on-pump CABG hastaları off-pump CABG ile 

kıyaslandığında hastaların mortaliteleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır [14]. Aksini 

savunan yayınlarda off-pump CABG tekniğinin erken dönemde mortaliteyi azalttığını ancak 

geç dönemde ise mortaliteyi arttırdığını bildirmektedir [15]. Off-pump CABG tekniğinde 

tam revaskülarizyonu yapılamayan hastaların daha fazla sayıda olduğu bildirilmektedir [13]. 

Ayrıca off-pump CABG tekniği kullanılmış hastalarda greft patensi on-pump CABG 

tekniğine göre daha düşüktür [16]. Hastalarımızda on-pump CABG hastaları, off-pump 

CABG ile kıyaslandığında her iki grup arasında erken komplikasyonlar ve 5 yıllık mortalite 

bakımından anlamlı bir fark yoktu. Sağ kalım off-pump grubunda daha yüksekti. Off-pump 

CABG gurubumuzda literatüre paralel olarak greft sayısı düşüktü. Bu hastalarda kontrol 

amaçlı KAG yaptıramamış olmamız nedeniyle greft patenslerimiz hakkında yeterli bilgiye 

sahip değiliz. Diğer yandan on-pump CABG uyguladığımız hastaların fonksiyonel 
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kapasitelerinin uzun dönem takiplerde daha iyi olması ve hastaların yaşam kalitesinin artmış 

olması nedeniyle bu teknik tercih nedeni olabilir. Fonksiyonel kapasite üzerindeki bu olumlu 

etki on-pump CABG hastalarında daha fazla tam revaskülarizasyon yapılmış olmasıyla 

ilişkili olabilir. 

COURAGE (clinical outcomes utilizing revascularization and aggressive drug evaluation) 

çalışmasına göre; stabil iskemik kalp hastalığında perkutanöz girişim uygulanmış ya da 

uygulanmamış hastaların medikal tedaviyle takip edilen hastalarla aynı oranda ölüm ve 

miyokart enfarktüsünün görülmesi revaskülarizasyonun gerekliliğini tartışmalı hale 

getirmiştir. Bu çalışmada perkutanöz girişim ile optimal medikal tedavinin 1-10 yıl 

arasındaki mortalite sonuçlarının benzer olduğu saptanmıştır [17]. BARI 2D (Bypass 

angioplasty revascularization investigation 2 Diabetes) çalışmasında da stabil iskemik kalp 

hastalarında perkutanöz girişimin ya da CABG’nin de revaskülarizasyondaki yeri 

tartışmalıdır [18]. Çalışma grubumuzdaki medikal hastaların mortaliteleri cerrahi grupla 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptamadık. Ancak erken dönemde hastanede kalış 

sürelerinin daha uzun olduğunu tespit ettik. Diğer yandan medikal tedaviyle takip edilenlerin 

fonksiyonel kapasiteleri daha kötüydü. 

Koroner endarterektomi, diffüz koroner arter hastalıklarının tedavisinde CABG esnasında 

uygulanan cerrahi bir prosedürdür ve iskemik miyokardın vaskülarize edilebilmesi için 

koroner arteriotomiyi takiben oklüde arterdeki aterom plağının eksizyonunu içerir [19]. 

Soylu ve ark. peroperatif mortalite, morbidite ve uzun dönem sonuçları açısından on-pump 

ve off-pump ile yapılan koroner endarterektomi arasında fark olmadığını bildirmektedirler 

[20]. Literatürde LAD ve CX arterlerin endarektomilerini takiben yapılan arteriyel 

greftlemenin ven greftlemesine göre patenslerinin daha iyi olduğu bildirilmektedir [21]. 

Hastalarımızı preoperatif olarak değerlendirirken KAG‘de görüntülenemeyen LAD‘lerin 

yaygın aterosklerotik yapıya sahip ve lümen çaplarının çok dar olabileceğini göz önünde 

bulundurarak gerektiğinde endarterektomi yapacak şekilde operasyona hazırlandık. 

Endaretektominin tecrübe gerektirmesi ve on-pump CABG’de endarterektominin daha 

güvenli uygulanacağını düşündüğümüz için iki hastamızın LAD’sine açık endarterektomi 

uyguladık. Greft patenslerinin daha iyi olacağını düşündüğümüzden bu iki olguda da greft 

olarak LIMA kullandık. Bu iki hastada takiplerde kayıp yaşanmadı. 

Sonuç olarak; KAG’de LAD’si görüntülenemeyen hastaların tedavi yöntemleri arasında 

mortalite açısından fark yoktur. Ancak uzun dönemde yaşam kalitesini arttırması ve daha 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 94 

fazla sayıda hasta koronerlerin bypasslanabilmesi nedeniyle, on-pump CABG tekniği off-

pump tekniğine göre daha üstündür. KAG’de LAD arterinin görüntülenememiş olması 

hastanın cerrahi şansını yitirdiğini göstermez. Bu hastalarda intraoperatif olarak LAD 

bypassa uygun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, serimizde olduğu gibi 

operasyon esnasında LAD’nin çapının uygun olduğu ve endarterektomi ihtiyacı olmayan 

vakalarda, yeterince off-pump cerrahi deneyiminin olması durumunda, bu teknik de sağ 

kalım sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle ikinci bir seçenek olarak uygulanabilir. 

 

Çıkar İlişkisi: Yazar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder. 
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TABLO İSİMLERİ 

Tablo 1: Hastalara ait demografik özellikler 

Tablo 2: Hastalara ait görüntüleme yöntemleri bulguları 

Tablo 3: Hastalara ait takip bulguları 

Tablo 4: Off-pump ya da on-pump ile cerrahi tedaviye göre hastalara ait demografik 

özellikler 

Tablo 5: Off-pump ya da on-pump ile cerrahi tedaviye göre hastalara ait görüntüleme 

yöntemleri bulguları  

Tablo 6: Off-pump ya da on-pump kullanımı ile cerrahi tedaviye göre hastalara ait operatif 

ve postoperatif sonuçlar 

ŞEKİL ALT YAZILARI 

Şekil 1: Tüm hastalara ait sağ kalım eğrisi 

Şekil 2: Tedavi yöntemine göre sağ kalım eğrileri ve karşılaştırması 

Şekil 3: Cerrahi yönteme göre sağ kalım eğrileri ve karşılaştırması  

TABLOLAR 

Tablo 1:  

Değişkenler 

N (%), OrtSS 

Grup I 

(n: 32) 

Grup II 

(n: 73) 

P değeri 

Yaş (yıl) 62,4±11,4 57,3±10,9 0,04* 
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3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 98 

Erkek cinsiyet 23 (71,9) 59 (80,8) 0,31 

Akut MI 0 6 (8,2) 0,09 

KBY 1 (3,1) 4 (5,5) 0,60 

PVH 0 7 (9,6) 0,07 

Karotis lezyon 0 2 (2,7) 0,48 

HT 13 (40,6) 24 (32,9) 0,44 

DM 11 (34,4) 19 (26,0) 0,38 

KOAH 1 (3,1) 2 (2,7) 0,67 

Sigara 6 (18,8)  27 (37,0) 0,06 

İnme öyküsü 2 (6,3) 5 (6,8) 0,91 

Kronik MI 17 (53,1) 25 (34,2) 0,07 

NYHA 3,2±0,4 3,0±0,7 0,48 

MI:Myokard enfarktüsü KBY:Kronik böbrek yetmezliği PVH:Periferik vasküler hastalık  

HT:Hipertansiyon DM:Diyabetes mellitus KOAH:Kronik obstriktif akciğer hastalığı 

NYHA:New York Heart Association 

Tablo 2:  

Değişkenler 

N (%), OrtSS 

Grup I 

(n: 32) 

Grup II 

(n: 73) 

P değeri 

Mitral yetmezlik   0,61 

     1+ 5 (15,6) 7 (9,6)  

     2+ 6 (18,9) 5 (6,8)  

     3+ 1 (3,1) 4 (5,5)  

Triküspit yetmezlik   0,11 

     1+ 4 (12,3) 3 (4,1)  
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     2+ 3 (9,4) 2 (2,7)  

EF (%) 39,7±10,7 46,8±10,9 0,03* 

PAP (mmHg) 48,0±13,0 33,1±11,4 0,03* 

SVDSV (mm) 56,1±9,2 57,5±8,4 0,66 

SVSSV (mm) 43,4±11,7 44,2±10,1 0,84 

Talyum sintigrafi   0,13 

     Yapılmayan 22 (68,8) 61 (83,6)  

     Talyum (+) 10 (31,3) 11 (15,1)  

     Talyum (-) 0 1 (1,4)  

Koroner anjiyografi    

     3 damar hastalığı 32 (100) 71 (98,6) 0,69 

     Cx arter darlığı yüzdesi 76,8±24,9 82,7±25,4 0,19 

     RCA darlık yüzdesi 56,3±36,6 86,4±20,9 <0,001* 

     Diyagonal arter darlık yüzdesi 92,5±5,0 79,4±13,9 0,03* 

EF:Ejeksiyon fraksiyonu PAP:Pulmoner arter basıncı SVDSV:Sol ventrikül diastol sonu 

volümü SDSSV:Sol ventrikül sistol sonu volümü CX:Sirkumflex RCA:Sağ koroner arter 

Tablo 3:  

Değişkenler 

N (%), OrtSS 

Grup I 

(n: 32) 

Grup II 

(n: 73) 

P değeri 

Erken dönem mortalite 2 (6,3) 3 (4,1) 0,64 

Hastane kalış süresi 8,7±1,2 6,1±2,5 0,03* 

NYHA 3,1±1,0 1,5±0,7 <0,001* 

Takip süresi 13,7±4,1 14,7±3,9 0,06 

Geç dönem mortalite 5 (15,6) 10 (13,7) 0,80 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 100 

Sağ kalım oranları (%)   0,52 

5 yıllık sağ kalım 93,8 93.9  

NYHA: New York Heart Association  

 

Tablo 4:  

Değişkenler 

N (%), OrtSS 

     Off-pump 

(n: 25) 

     On-pump 

(n: 48) 

P değeri 

Yaş (yıl) 57,2±12,5 57,4±10,0 0,94 

Erkek cinsiyet 20 (80,0) 39 (81,3) 0,90 

Akut MI 2 (8,0) 4 (8,3) 0,96 

KBY 2 (8,0) 2 (4,2) 0,50 

PVH 3 (12,0) 4 (8,3) 0,61 

Karotis lezyon 2 (8,0) 0 0,11 

HT 10 (40,0) 14 (29,2) 0,35 

DM 5 (20,0) 14 (29,2) 0,40 

KOAH 2 (8,0) 0 0,11 

Sigara 9 (36,0) 18 (37,5) 0,90 

İnme öyküsü 0 5 (10,4) 0,09 

Kronik MI 10 (40,0) 15 (31,3) 0,46 

NYHA 2,9±0,9 3,0±0,6 0,92 

Kısaltmalar: Bkz Tablo 1 

Tablo 5:  

Değişkenler 

N (%), OrtSS 

Off-pump 

(n: 25) 

     On-pump 

(n: 48) 

P değeri 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 101 

Mitral yetmezlik   0,39 

     1+ 3 (12,0) 4 (8,3)  

     2+ 1 (4,0) 4 (8,3)  

     3+ 0 4 (8,3)  

Triküspit yetmezlik   0,32 

     1+ 2 (8,0) 1 (2,1)  

     2+ 0 2 (4,2)  

EF (%) 51,2±11,3 44,5±10,0 0,03* 

PAP (mmHg) 28,5±4,4 35,4±13,4 0,35 

SVDSV (mm) 57,0±10,3 57,7±7,5 0,85 

SVSSV (mm) 41,8±11,5 45,6±9,4 0,41 

Talyum sintigrafi   0,76 

     Yapılmayan 21 (84,0) 40 (83,3)  

     Talyum (+) 4 (16,0) 7 (14,6)  

     Talyum (-) 0 1 (2,1)  

Koroner anjiyografi    

     3 damar hastalığı 25 (100,0) 46 (97,9) 0,65 

     Cx arter darlığı yüzdesi 58,8±39,8 89,8±13,8 0,02* 

     RCA darlık yüzdesi 89,2±18,8 85,3±21,8 0,46 

     Diyagonal arter darlık yüzdesi 74,3±18,1 83,3±8,7 0,29 

Kısaltmalar: Bkz Tablo 2. 

Tablo 6:  

Değişkenler      Off-pump  

(n: 25) 

   On-pump 

(n: 48) 

P değeri 
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N (%), OrtSS, Medyan (Çeyrekler 

arası) 

Greft sayısı    <0,001* 

     1 16 (66,7) 5 (11,1)  

     2 8 (33,3) 14 (31,1)  

     3 1 (4,0) 21 (46,7)  

     4 0 3 (6,7)  

     5 0 5 (10,4)  

Kros klemp zamanı (dk) - 70,1±19,7 - 

KPB zamanı (dk) - 114,8±35,4 - 

Yoğun bakım kalış süresi (gün) 1,0 (1,0-1,3) 1,0 (1,0-1,0) 0,91 

Hastane kalış süresi (gün) 5,6±1,9 6,3±2,7 0,44 

NYHA 1,7±0,5 1,4±0,8 0,02* 

Drenaj (ml) 793±372 857±460 0,73 

Kanama revizyonu 2 (8,0) 0 0,11 

İnotop kullanımı 3 (12,5) 12 (25,5) 0,20 

Atriyal fibrilasyon 2 (8,0) 4 (8,3) 0,96 

IABP kullanımı 1 (4,0) 3 (6,3) 0,69 

Düşük kardiyak debi sendromu 1 (4,0) 7 (14,6) 0,17 

Ventriküler aritmi 2 (8,0) 2 (4,2) 0,50 

Postoperatif MI  1 (4,0) 3 (6,3) 0,69 

Solunumsal problem 0 2 (4,2) 0,30 

Renal yetmezlik 0 2 (4,2) 0,30 

Erken mortalite  0 3 (6,3) 0,20 
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Takip süresi 5±1,6 5±4,4  

Geç dönem mortalite 1 (4,0) 9 (18,8) 0,08 

Sağ kalım oranları (%)   0,02* 

5 yıllık sağ kalım 88.6 100  

KPB:Kardiyopulmoner baypas zamanı,  IABP: Intra aortik balon pump, MI: Myocardial 

infarction, NYHA: New York Heart Association 

 

Şekil-1 
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Şekil-2 

 

Şekil-3 
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ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL 

YABANCILAŞMA DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ 

 

Menderes KOVANCI3 

 

ÖZET 

Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin örgütsel yapı içinde ve 

sosyal alanda güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin örgütsel amaçlar 

doğrultusunda harekete geçirilmesi, öğretmenlerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olan 

değişkenlerinler arasındaki ilişkilerin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Örgütsel 

güvenin, öğretmenlerin karara katılma süreçlerine dahil edilmesinde ve öz yeterliliklerinin 

güçlendirilmesinde yıkıcı etkileri olabilecek örgütsel yabancılaşma davranışlarıyla olan 

ilişkisinin ortaya konması eğitimin iyileştirilmesine yönelik düzeltici önlemlerin alınmasını 

kolaylaştıracaktır. İlkokul öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütlerine 

yabancılaşmaları arasındaki ilişkinin ortaya konmasının amaçlandığı bu araştırma ilişkisel 

araştırma modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan 133 ilkokulda görev yapan 2907 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini ise olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme 

deseni ile seçilmiş olan 831 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Ölçeği ile Eryılmaz (2010) 

tarafından geliştirilen Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcı özelliklerinin 

belirlenmesinde kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 22 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, 

ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon katsayısı ve adım adım (stepwise) çoklu 

doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel 

güven algılarının “çoğunlukla” düzeyinde olduğu, örgütsel yabancılaşma algılarının ise 

“hiçbir zaman” düzeyinde olduğu görülmüştür.  

                                                 
3 E-mail adresi: mendereskovanci@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, *Bu çalışma Mersin 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, Menderes KOVANCI tarafından, Doç. Dr. Hüseyin ERGEN 

danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü ve orta düzeyde bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven ve demografik özelliklerin birlikte 

örgütsel yabancılaşmadaki değişimin %27 sini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Güven, örgütsel güven, yabancılaşma, örgütsel yabancılaşma, öğretmen 

davranışları 

  

The Relatıonshıp Between Teachers’ Organızatıonal Trust Perceptıons And 

Organızatıonal Alıenatıon Behavıors 

ABSTRACT 

In the realization of the educational objectives, strengthening the teachers in the 

organizational structure and in the social area is of great importance. The mobilization of 

teachers for organizational purposes necessitates to reveal the relationships between the 

variables that affect teachers' attitudes and behaviors. Establishing the relationship of 

organizational trust with organizational alienation behaviors that may have devastating 

effects on inclusion of teachers in decision-making processes and strengthening self-efficacy 

will facilitate corrective measures to improve education. 

This research, which aims to reveal the relationship between primary school teachers' 

perception of organizational trust and alienation from their organizations, is designed 

according to relational research model. The population of the research consists of 2907 

primary school teachers working in 133 primary schools in the central districts of Mersin in 

the 2018-2019 academic year. The sample of the study is composed of 831 classroom 

teachers who were selected with the cluster sampling design.  In the study, Organizational 

Trust Scale developed by Yılmaz (2006) and Organizational Alienation Scale developed by 

Eryılmaz (2010) were used as data collection tools. Personal information form was used to 

determine participant characteristics. The data were analyzed using SPSS 22 package 

program. In the analysis of the data; frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Pearson correlation coefficient and stepwise multiple linear regression model were used. As 

a result of the research, it was seen that teachers' perceptions of organizational trust were on 

‘mostly’  level, and organizational alienation perceptions were on ‘never’. It was concluded 

that there is a negative and moderate relationship between organizational trust and 
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organizational alienation. It was concluded that organizational trust and demographic 

characteristics together accounted for 27% of the change in organizational alienation. 

Key Words: Trust, organizational trust, alienation, organizational alienation, teacher 

behaviors 

 

1. GİRİŞ  

Güven, bireysel ilişkilerin niteliğini ve toplumsal sistemlerin işleyişini etkileyen 

önemli bir faktördür. Bireyler arası ilişkilerin niteliğinin, çalışanları ve davranışlarını 

etkileyebileceği örgütlerden biri de eğitim örgütleridir (Akın, 2015, s. 175). Okullarda 

güvene dayalı güçlü bir örgüt kültürü oluşturulması okulları amaçlarına daha kolay 

ulaştırırken çalışan memnuniyetini de üst düzeye çıkaracaktır (Akın, 2015, s. 175). Bireysel 

ilişkilerde ve örgütsel yaşamda önemli bir yere sahip olan güven kavramı; beklentileri 

karşılama, ilgi gösterme, varlıklarında ve yokluklarında ekip üyelerini destekleme olarak 

tanımlanmaktadır (Asunakutlu, 2002, s. 1).  

Modern yaşamın bir getirisi olan ve toplumsal yaşam içinde önemli bir konuma sahip 

örgütler, insan kaynağını kullanarak birtakım amaçları gerçekleştirmek üzere şekillenmiş 

sistemli yapılardır. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi noktasında, çalışanları bu amaçlar 

yönünde harekete geçirebilecek temel güdülerden biri de güvenlik ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. Örgütsel güven, örgütteki ilişki ve etkileşimlerde bireylerin birbirlerine 

karşı ilgili, açık, dürüst davranması ve temel amaçlardan, normlardan, değerlerden haberdar 

olma isteği olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2013, s. 305). Örgütsel güven algısının yüksek 

olduğu örgütlerde çalışanların iş birliği yapma eğilimleri, bağlılıkları artmakta ve olumlu bir 

örgüt kültürü oluşmaktadır (Yücel ve Samancı, 2009, s. 113). Çalışanların güven algısının 

düşük olduğu örgütlerde ise kararlara katılım düzeyi azalmakta, iletişim engelleri artmakta 

ve verimlilik düşmektedir (Asunakutlu, 2002, s. 5). Eğitim örgütlerinde kurumsal başarıyı 

yakalamak, kalite ve verim merkezli uygulamalar gerçekleştirmek tamamen öğretmenlerin 

örgütlerine karşı tutumlarına bağlıdır (Yılmaz, 2013, 305).  

Öğretmenlerin olumlu tutum geliştirmesinde yaptıkları işlerde verimli ve etkili 

olmasında, yenilikçi fikirler sunabilmesinde okulun örgütsel güven düzeyi oldukça 

önemlidir (Yılmaz, 2013, s. 305). Örgütsel güven algısının düşük olduğu örgütlerde 

çalışanlar, yaptıkları işlere ve kurumlarına karşı güçsüzlük, anlamsızlık ve kuralsızlık 
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davranışları sergileyerek çalışanların örgütlerine yabancılaştıkları düşünülmektedir. 

Yabancılaşma toplumsal yaşamın içinde özellikle de modern örgütlerde kendisini gösteren 

bir olgu olarak görülmektedir (Erjem, 2005, s. 395). yabancılaşma; insanın kendinden, 

ürettiği üründen, üretim sürecinden, içinde yaşadığı toplumsal, psikolojik ve kültürel 

çevreden uzaklaşarak bu tutumların oluşturduğu olumsuz durumların egemenliği ve 

belirleyiciliği altında yaşamını devam ettirmesi olarak ele alınmaktadır (Yılmaz ve 

Sarpkaya, 2009, s. 319). Toplumsal yapının ürettiği örgütlü yaşam, beraberinde getirdiği 

diğer birçok sorunla birlikte örgütsel yabancılaşma sorununu da gündeme taşımıştır. 

Örgütsel yabancılaşma kavramı; örgüt bireyinin yetkisi, mesleki gelişim ve değişime bakış 

açısı, üstleri tarafından tanınma ve kabul görme beklentisi gibi konularda yaşadığı 

doyumsuzluk hali olarak tanımlanabilmektedir (Eryılmaz ve Burgaz, 2011, s. 271). Örgütsel 

ilişkiler çerçevesinde ele alındığı zaman örgütsel yabancılaşma; örgütte çalışan bireyin, 

mesleki gelişiminin, değişiminin üstleri tarafından tanınma, takdir edilme, kabul görme 

beklentilerinde doyumsuzluk yaşanması olarak ifade edilmektedir (Salihoğlu, 2014, s. 1). 

Eğitim örgütleri tarihsel süreç içerisinde toplumların ve bireylerin talep ve ihtiyaçları 

ile toplumların gelişmişlik düzeylerine göre değişim ve gelişim göstererek varlığını 

sürdürerek insanlığa hizmet etmektedir. Toplumların sahip olduğu kültürü, koruma, aktarma 

ve geliştirmede ise temel işleve sahip kurum eğitim kurumudur (Sarıtaş, 2016, s. 220). 

Eğitim kurumları insanın içinde yaşadığı toplumsal sistemlerin hepsiyle olan yakın ilişkisi 

ve toplumsal sistemlerin yeniden üretimini sağlaması nedeniyle sosyal dokunun en güçlü 

unsuru olarak görülmektedir. (Yapıcı, 2005, s. 6). Eğitim sistemi içerisinde öğretmenleri 

yabancılaşmaya iten örgütsel yapıdan, yönetim ve insan ilişkilerinden kaynaklı çeşitli 

sebepler bulunmaktadır. Şimşek, Çelik, Akgemci, Fettahlıoğlu (2006) yabancılaşmaya sebep 

olan etmenleri, örgütsel etmenler ve çevresel etmenler olarak ele almaktadırlar. Örgütsel 

etmenleri; örgütün yönetim tarzı, geçmiş olaylar ve deneyimler, örgütün büyüklüğü, bilgi 

akışı, grup özellikleri, örgütsel modüler ilişkiler, üretim biçimi, iş bölümü, çalışma koşulları 

ile inanç ve tutumlar olarak sıralamaktadırlar. Çevresel etmenleri ise; ekonomik yapı, 

teknolojik yapı, toplumsal ve kültürel yapı, sanayileşme, kentleşme ve sosyal çözülme, 

politik ve hukuki yapı, sendikal örgütlenmeler ve kitle iletişim araçları olarak 

sıralanmaktadır (Şimşek ve diğerleri, 2006, s. 576). 

Eğitimin sosyal bir girişim olmasına karşılık; öğretmen ve öğrencilerini merkeze 

almayan onların duygu ve düşünceleri ile örgütteki dayanışma ruhundan çok örgütlerin sahip 

olduğu maddi sermaye ve teknoloji üzerinde duran örgütlerin hedeflenen başarıları elde 
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etmesi güçleşmektedir (Yılmaz, 2005, s. 568). Güven olmaksızın okulun yerine getirmekle 

yükümlü olduğu görevleri yerine getirmesinden ve paydaşlarının niyet ve eylemlerindeki 

tutarlılıktan kimse emin olamamaktadır. Güven, başka bir kişi veya kurum üzerinde 

sorgulanmayan içgüdüsel inançlara karşılık gelmektedir. Yakın ilişkilerde bir kişi diğerinin 

karakterine ve dürüstlüğüne tam olarak inanır ise güven ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2005, 

s. 568). Yüksek düzeyde güvene dayalı ilişkilerin geliştirildiği örgütlerde çalışanlar örgütün 

amaçları doğrultusunda harekete geçerek örgütü hedeflenen noktaya etkin ve verimli bir 

şekilde ulaştıracaktır. 

Klasik yönetim anlayışından farklı olarak gelişen insan ilişkilerine dayalı yönetim anlayışı, 

örgütü etkili ve verimli bir şekilde amaçlara ulaştırmada, iş görenler arası ilişkilerin 

düzenlenmesinde insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Örgütler, amaç ve 

hedeflerine çalışanları aracılığıyla ulaşacağından çalışanların potansiyellerinin örgüt 

amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada eğitim 

örgütlerinin en önemli insan kaynağı olan öğretmenlerin tutum ve davranışlarına yöne 

verdiği düşünülen güven algılarının örgütlerine yabancılaşma düzeyleri ile ilişkisini ortaya 

koymak amaçlanmaktadır. 

2. 1. Güven Kavramı ve Tanımı  

Güven insanlar arası ilişkilerde büyük önem taşıyan en temel duygular arasında yer 

almaktadır (Asunakutlu, 2002, s. 2). Modern örgütler yönetsel ve örgütsel etkililiğin ve 

verimliliğin ön koşulu olan güvenin önemini daha iyi anlamaktadırlar (Sağlam Arı ve 

Tunçay, 2010, s. 114). Güvenin örgütlerin yönetiminde önemli bir yerinin olduğu konusunda 

fikir birliği sağlanmışken güven kavramının; kişisel, psikolojik, toplumsal ve yönetsel birçok 

kavramla ilişkili olması ve birçok makro ve mikro sürecin güven temelinde açıklanmaya 

çalışılması nedeniyle tanımlanması güç bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Koşar, 

2015, s. 256). Güven; güvenen ve güvenilen tarafların bir arada bulundukları sürede ortak 

deneyimlerine bağlı olarak karşılıklı olarak birbirlerinin özelliklerinden etkilenen, güvenilen 

kişinin zarar verici bir davranışta bulunmayacağı, buna karşın güvenenin bazı beklentilerini 

karşılayacağı doğrultusunda bir beklenti ve inanç içeren psikolojik bir durum olarak 

tanımlanabilmektedir (Sağlam Arı ve Tunçay, 2010, s. 116). Arslan’a (2009) göre güven 

duygusal bir beceriyi, ilişki ve beklentilerdeki kesintisizliği ve insan ilişkilerindeki 

sürekliliği ifade etmektedir. Özer, Demirtaş, Üstüner ve Cömert (2006) ise güven kavramını 

“Bir kişinin karşı tarafın adil, ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde davranacağına 
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ilişkin inancı temsil eder” şeklinde tanımlamaktadırlar (s. 105). Birey ve grup 

davranışlarında güvenin beklentisel ve ilişkisel yönü ön plana çıkmakta ve bu doğrultuda 

güven, bireyin karşı tarafın davranışlarından ve eylemlerinden zarar görmeyeceğine dair 

beklentisi ve kendisi açısından risk oluşturmayacağına yönelik algısı olarak 

tanımlanmaktadır (Asunakutlu, 2002, s. 4). Güven kavramı ile ilgili yapılan tanımlar 

incelendiğinde tanımlardan bir kısmının diğer taraftan beklentisine, bir kısmının ise diğer 

tarafın bireyin kendisi için risk oluşturmayacağı düşüncesiyle savunmasız kalma isteğine 

yoğunlaştığı görülmektedir (Kalemci Tüzün, 2007, s. 95). Güven olgusunun oluşumuna 

baktığımızda güvenin, iki ya da daha fazla tarafın ortaklaşa oluşturdukları sosyal ortamların 

ve bu ortamda birbirlerinin davranışlarını tanımlarken kullandıkları ortak şemalar yoluyla 

davranışlarını anlamlandırarak uyumlanma süreci sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir 

(Kalemci Tüzün, 2007, s. 99). Koşar (2015) ise güven kavramını kişilerin ortaklaşa 

paylaştığı normlara bağlı olarak düzenli, dürüst ve iş birliği yönünde davranan bir toplulukta 

ortaya çıkan beklentiler olarak ifade etmektedir (s. 256). Herhangi bir bağlayıcılığı ve 

yükümlülüğü bulunmayan karşılıklı anlaşmaya bağlı olan sosyal paylaşımlar da güveni 

oluşturmaktadır (Sağlam Arı ve Tunçay, 2010, s. 117). 

2. 2.  Örgütsel Güven 

Çağdaş örgütlerde, eski hiyerarşik yapılanma önemini yitirerek bu yapıların yerini yatay ve 

daha yakın ilişkilere dayalı katılımcı yapıların aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda yeni 

yetki ve sorumluklar ve iletişim düzeni ile farklılaşan örgütsel ilişki düzeni ortaya 

çıkmaktadır. Farklı özellikleri ve yetenekleri olan insanları ortak bir amaç etrafında 

toplamak katılımcılar arasında güven duygusunun tesis edilmesini gerektirmektedir 

(Asunakutlu,2002, s. 5). Bireyler arası ilişkileri düzenleyen en önemli hususlardan birisi olan 

güvenin, örgütsel yaşamda da çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Yücel ve 

Samancı, 2009, s. 116). Örgütsel güven, örgütteki ilişki ve etkileşimlerde bireylerin açık, 

dürüst ilgili, gerçekçi davranması, örgütün temel amaç, norm ve değerlerinden haberdar 

olma isteği şeklinde tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2009, s. 256). Örgüt içi güven, örgüt içinde 

oluşturulan güven iklimine, örgütsel rollere, ilişkilere ve deneyimlere dayalı olarak örgüt 

üyelerinin, bireylerin davranışları ve niyetleri karşısındaki olumlu beklentiler şeklinde ifade 

edilebilmektedir (Kalemci-Tüzün, 2007, s. 105). Akın (2015) ise örgütsel güveni, bireylerin 

karşılıklı olarak davranışlarını öngörebilmeleri ve bu davranışların kendileri için olumlu 

sonuçlar doğuracağına inanmaları şeklinde tanımlamaktadır. Örgütsel güven örgüt içindeki 

çalışanlarca algılanan güven davranışlarını, olumlu beklentileri ifade etmektedir (s. 177). Bu 
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doğrultuda örgütsel güven, çalışanların; rolleri, beklentileri ve geçmiş yaşantıları ile ilgili 

olarak bireyin beklediği olumlu beklentiler olarak tanımlanmaktadır (Taşkın ve Dilek, 2010, 

s. 38). Örgütsel güven çalışanların güvende olduklarını ve desteklendiklerini hissetmeleri 

olarak da tanımlanmakta ve örgütsel bağlılığın, performansın, etkililiğin ve verimliliğin 

sağlanmasında, bireysel ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde en önemli etken olarak 

gösterilmektedir (Özler, Atalay ve Şahin, 2010, s. 51). 

2. 3.  Örgütsel Yabancılaşma 

Yabancılaşma insanın kendinden ürettiği üründen, yaşadığı doğal toplumsal, psikolojik ve 

kültürel çevresinden uzaklaşarak onların egemenliği ve belirleyiciliği altında yaşamını 

sürdürmesi demektir (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009 s. 320). Yabancılaşma insanın hayatını 

insanın özüne aykırı bir hayat tarzına veya insan doğasına uygun düşmeyen bir yaşam 

şekline büründürmektedir (Şimşek ve Diğ. 2006, s. 570). Genel olarak bakıldığında 

yabancılaşma kişinin kendisine, çevresindeki arkadaşlarına ve en sonunda yaşadığı dünyaya 

karşı ilgisiz kalmasıdır (Zengin ve Kaygın, s. 58). 

Tarihsel süreç içerisinde yabancılaşma; toplumsal, bireysel, siyasal ve teolojik boyutlarıyla 

ele alınmıştır. Yabancılaşma olgusunu felsefi açıdan ilk olarak Hegel ele almıştır. Feurbach 

ise yabancılaşmayı dinsel boyutu ile ele alarak insanların kendi yarattıkları değerleri tanrıya 

atfetmesi sonucunda kendi benliklerinden uzaklaşarak yabancılaştıkları idda etmiştir. Marx 

yabancılaşmayı üretim ve emek ilişkisi ile özel mülkiyet çerçevesinde ele alırken Durkheim 

ise toplumsal değerlerin yozlaşması sonucunda yaşanan anomi olarak ele almıştır (Yılmaz 

ve Sarpkaya, 2009, s. 314). 

Toplumsal yaşam içerisinde örgütlerin giderek daha fazla yer almasıyla birlikte bireysel, 

toplumsal, siyasal ve dinsel boyutlarıyla ele alınan yabancılaşmanın örgütsel yaşam 

içerisinde farklı bir farklı bir boyutuyla ele alınmaya başlanmıştır. Örgütsel yabancılaşma 

işgörenin işine karşı soğuması sonucu yine işgörenin çalışma yaşamı içerisindeki kaygı ve 

baskı gibi olumsuzlukların sonucunda üzüntü duyması ve yerine getirmesi gereken görev 

sorumluluklarından aksamalar yaşanmasını ifade etmektedir. (Işkın ve Kaygın, 2016, s. 

619). Örgütsel yabancılaşma bireyin içinde bulunduğu örgütteki sosyal yapıyla psikolojik 

uyum sağlayamaması durumundaki çaresizliğini ve neticesinden örgütten soğumasını ifade 

etmektedir. Örgütsel yabancılaşma genellikle örgüt içerisinde çalışanların yaşadığı 

güçsüzlük, çaresizlik, umutsuzluk ve anlamsızlık gibi olumsuz duyguları ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Yener, 2019, s. 1). 
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Örgütsel yabancılaşmanın boyutları Seeman (1959) tarafından; güçsüzlük, anlamsızlık, 

kuralsızlık, yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma şeklinde tanımlanmıştır. Güçsüzlük 

çalışanın ürettiği ürün üzerindeki otoritesini kaybetmesini ifade ederken, anlamsızlık 

işgörenin örgüt içerisindeki faaliyetlerinin neye yaradığını ve ne derece önem arz ettiğinin 

bilincinde olamaması durumudur. Kuralsızlık ise işgörenin örgüt tarafından kabul görmeyen 

davranışlar sergilemesini ve amaçlarını kural dışı davranışlarla ulaşabileceği arzusunu ifade 

etmektedir. İş görenin örgüt içinde yaptığı işten kendini soyutlaması, kendisini örgütten izole 

etmesi ise yalıtılmışlıktır. İş görenin davranışlarının kendi gereksinimlerinin uzağında 

gelişmesi sonucunda yaşadığı doyumsuzluk ise kendine yabancılaşma olarak ifade 

edilmektedir (Seeman, 1971, s. 135). 

Açık sistem özelliği taşıyan örgütlerde örgütsel yabancılaşmaya neden olan örgüt içi ve örgüt  

dışı birçok faktör bulunmaktadır. Şimşek vd. (2006) yabancılaşmaya neden olan örgütsel 

faktörleri; yönetin anlayışı, örgüt büyüklüğü, geçmiş olaylar ve deneyimler, bilgi akışı, grup 

özellikleri, yetki devri, denetim alanı, üretim biçimi, çalışma koşulları, inanç ve tutumlar 

olarak ifade etmektedir. Örgütsel yabancılaşmaya yol açan çevresel etmenler ise ekonomik 

yapı, teknolojik yapı, toplumsal ve kültürel yapı, politik ve hukuki yapı, sanayileşme ve 

kentleşme, kitle iletişim araçları ve sendikal örgütlenmeler olarak ele alınmaktadır (Çalışır, 

2006, s. 26). Örgütsel yabancılaşmanın yaşandığı örgütlerde birtakım olumsuzlukların 

yaşanılması kaçınılmazdır. Yorulmaz, Altınkurt ve Yılmaz (2015) örgütsel yabancılaşmanın 

olumsuz sonuçlarını; çaresizlik, faydasızlık, normları yok saymak, soyutlanma ve psikolojik 

yabancılaşma olarak ele almaktadır. Yener (2019) ise örgütsel yabancılaşma yaşayan 

çalışanın örgütsel bağlılığının azalacağını, örgütün misyon ve vizyonunun çalışan için bir 

anlam ifade etmeyeceğini, çalışanın kendisini etkisiz ve faydasız olarak göreceğini ve 

sonucunda sorumluluk almaktan kaçınacağını ifade etmektedir. Ayrıca örgütsel 

yabancılaşma sonucunda yaptığı iş kendisine anlamsız gelemeye başlayan çalışan örgütün 

amaçlarını yerine getirmek yerine kendi öncelikleri için mücadele etmeye başlayacaktır 

(Ceylan ve Sulu, 2011, s. 68). 

3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile 

örgütlerine yabancılaşmaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca örgütsel güven ve 

örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Bunun yanında örgütsel güvenin alt boyutlarının ve demografik 
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değişkenlerin örgütsel yabancılaşmayı ve alt boyutlarını ne düzeyde yordadığının bulunması 

da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

Bu araştırmada incelenen örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma kavramlarının insan 

sermayesinin yetiştirildiği ve öğrencilerin bilişsel ve davranışsal özelliklerinin istendik 

amaçlar doğrultusunda geliştirildiği eğitim kurumlarında farkındalık yaratarak eğitim 

çalışanlarının konuya dikkatlerini çekmek amaçlanmıştır. 

3.1. Problem Cümlesi 

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütlerine 

yabancılaşmaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Örgütsel güvenin alt boyutları ile 

örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Örgütsel güvenin 

alt boyutları ve demografik değişkenler, örgütsel yabancılaşma ve alt boyutlarını 

yordamakta mıdır? 

3. 2.  Alt Problemler 

1. Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

3. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin demografik özellikleri ve örgütsel güven algıları, 

örgütsel yabancılaşma ve alt boyutlarına ilişkin algı düzeylerini yordamakta mıdır? 

3.3. Araştırmanın Önemi 

Alanyazın incelendiğinde örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma değişkenlerinin örgüt 

amaçlarının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülen çalışan tutum 

ve davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak belirlediği görülmektedir. Çalışanların tutum 

ve davranışlarıyla ilişkili olduğu düşünülen faktörler arasındaki ilişkilerin bilimsel 

gerçekliklerle ortaya konması düzeltici ve önleyici önlemlerin alınmasını kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. 

Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma ile ilişkili araştırmalar incelendiğinde ilgili 

değişkelerin farklı değişkenlerle ve eğitim kurumları dışındaki örgütlerde ve farklı 

örneklemlerle çalışıldığı görülmektedir. Yapılan alanyazın taramasında eğitim örgütlerinde 

ilkokullarda görev yapan öğretmenler örnekleminde iki değişken arasındaki ilişkiyi konu 

alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
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Toplumsal sistemlerin en önemli parçası olan eğitim örgütleri ve bu örgütlerdeki etkililiğin 

ve verimliliğin odak noktası olan öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütlerine 

yabancılaşmaları arasındaki ilişkinin incelenmesinin alana önemli katkılar sağlayacağı 

öngörülmektedir. 

 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın problemine uygun olarak seçilen araştırma modeli, evren 

ve örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analiz edilmesi ile ilgili bilgiler alt başlıklarla 

verilmiştir. 

4. 1. Araştırma Modeli 

İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütlerine yabancılaşmaları 

arasındaki ilişkinin ortaya konmasının amaçlandığı bu araştırmada örgütsel güven ve 

örgütsel yabancılaşma olmak üzere iki sürekli bağımsız değişken kullanılmıştır. Araştırma 

deneysel olmayan araştırma türlerinden ilişkisel araştırma modeline göre desenlenmiştir.  

4.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Mersin merkez ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 2907 

sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde olasılıklı 

örnekleme desenlerinden küme örnekleme deseni kullanılmıştır. Küme örnekleme deseni 

bireylere ya da gözlem birimlerine ait bir listenin olmadığı, bunlara doğrudan ulaşmanın 

mümkün olmadığı durumlarda küme örneklemesine başvurulur (Gliner, Morgan ve Leech, 

2015). Küme, katılımcı olma potansiyeline sahip kişi veya birimlerin bir araya gelerek 

oluşturdukları grupları temsil etmektedir (Gliner vd., 2015). 

1. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları biriminden 01/10/2018 

tarihinde elde edilen verilere göre Mersin Merkez ilçeleri; Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve 

Yenişehir İlçelerinde 133 ilkokul eğitim öğretim faaliyetinde bulunmakta ve bu okullarda 

toplam 2907 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 1038’ i Akdeniz 

İlçesinde, 912 öğretmen Toroslar İlçesinde, 372 Öğretmen Mezitli İlçesinde, 585 öğretmen 

de Yenişehir ilçesinde Görev Yapmaktadır.  
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2. Merkez ilçelerdeki 133 ilkokuldan 38 ilkokul basit seçkisiz yöntemle örneklem 

birimi olarak belirlenmiştir. Seçilen örneklem birimlerinde görev yapan bütün sınıf 

öğretmenlerinin örnekleme dâhil edilesine karar verilmiştir.  

Örnekleme dahil edilen katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, lisans eğitim 

mezuniyeti, kıdem, kurumdaki çalışma süresi ve okuttuğu sınıf düzeyi durumu 

değişkenlerine göre sayıları ve örneklem içindeki yüzdelik oranları hakkındaki detaylı bilgi 

Tablo 1’ de verilmiştir 

 Tablo 1.  Öğretmenlerin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, Mezuniyet, Kıdem, Kurumdaki 

Çalışma Süresi, Okuttuğu Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Demografik Özellikler               n            % 

Cinsiyet 

Kadın 451 54,3 

Erkek 380 45,7 

Toplam 831 100 

Yaş 

20-30 79 9,5 

31-40 252 30,3 

41-50 323 38,9 

51+ 177 21,3 

Toplam 831 100 

Medeni Durum 

Evli 729 87,7 

Bekar 102 12,3 

Toplam 831 100 

Lisans Eğitim Mezuniyeti 

Sınıf Öğretmenliği 581 69,9 

Diğer Eğitim Fakültesi 94 11,3 

Diğer Fakülte veya YO 120 14,4 

Lisansüstü 36 4,3 

Toplam 831 100 
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Kıdem 

1-5yıl 59 7,1 

6-10yıl 58 7,0 

11-15yıl 172 20,7 

16-20 yıl 165 19,9 

21+ 377 45,4 

Toplam 831 100 

Kurumdaki Çalışma Süresi 

1-5yıl 338 40,7 

6-10yıl 203 24,4 

11-15yıl 142 17,1 

16-20 yıl 59 7,1 

21+ 89 10,7 

Toplam 831 100 

Okuttuğu Sınıf Düzeyi 

 1. Sınıf 216 26,0 

 2. Sınıf 197 23,7 

 3. Sınıf 211 25,4 

 4. Sınıf 207 24,9 

Toplam      831 100 

 

Tablo 3.4.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 831 öğretmenden 451’ inin (%54,3) kadın, 

380’inin (%45,7) erkek olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan 831 öğretmenden 79’unun (%9,5) 20-30 yaş aralığında, 252’sinin 

(%30,3) 31-40 yaş aralığında, 323’ünün (%38,9) 41-50 yaş aralığında, 177’sinin (%21,3) 51 

yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni duruma göre dağılımları incelendiğinde 

831 kişiden 729’unun (%87,7) evli, 102’ sinin (%12,3) bekar olduğu görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezuniyet durumları incelendiğinde 831 

öğretmenden 581’inin (%69,9) sınıf öğretmenliği mezunu, 94’ünün (%11,3) diğer eğitim 

fakültesi mezunu olduğu, 120’sinin (%14,4) diğer fakülte veya yüksek okul mezunu olduğu, 

36’sının (%4,3) lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmenlikteki kıdemleri incelendiğinde 831 

öğretmenden 59’unun (%7,1) 1-5 yıl arası, 58’ inin (%7,0) 6-10 yıl arası, 172’sinin (%2,7) 

11-15 yıl arası, 165’inin (%19,9) 16-20 yıl arası, 377’sinin (%45,4) 21 yıl ve üzeri kıdeme 

sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kurumlarındaki çalışma süreleri incelendiğinde 

831 öğretmenden 338’ inin (%40,7) 1-5 yıl arası, 203’ünün (%24,4) 6-10 yıl arası, 142’sinin 

(%17,1) 11-15 yıl arası, 59’unun (%7,1) 16-20 yıl arası, 89’unun (%10,7) 21 yıl ve üzeri 

aynı kurumda çalıştıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyleri incelendiğinde 831 

öğretmenden 216’sının (%26,6) 1. Sınıf, 197’sinin (%23,7) 2. Sınıf, 211’inin (%25,4) 3. 

Sınıf, 207’sinin (%24,9) 4. Sınıf okuttuğu görülmektedir. 

4.3. Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütlerine 

yabancılaşma düzeylerini belirlemeye yönelik kullanılan veri toplama aracına ilişkin bilgiler 

yer almaktadır. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm kişisel bilgileri 

içermekte, II. Bölüm Örgütsel Güven Ölçeğini, III. Bölüm Örgütsel Yabancılaşma Ölçeğini 

içermektedir. 

4.3.1. Kişisel Bilgiler Bölümü 

Ölçeğin bu bölümünde öğretmenlere cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, meslekteki 

kıdemi, kurumdaki görev süresi gibi kişisel bilgilerini almaya yönelik sorular yer almaktadır. 

4.3.2. Örgütsel Güven Ölçeği 

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven algılarını ölçmek amacıyla 

Hoy Tschannen-Moran tarafından geliştirilen çok amaçlı güven ölçeğinden yola çıkılarak 

Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan Örgütsel 

Güven Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel Güven Ölçeği 22 maddeden oluşan 1- hiçbir zaman, 

2- çok nadir, 3- bazen, 4- çoğunlukla, 5- her zaman şeklinde derecelendirilmiş beşli likert 
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tipi derecelendirmeye sahiptir. Güven Ölçeği’nin yapısını belirlemek amacıyla ölçek 

maddelerine temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Ölçeğin tamamı için yapılan güvenirlik 

analizi sonuna göre ise ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha katsayısı 0,92 olarak 

bulunmuştur. 

4.3.3. Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği 

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma düzeylerini 

belirlemek amacıyla Eryılmaz (2010) tarafından geliştirilen geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması yapılan örgütsel yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel Yabancılaşma 

Ölçeğinde beş boyut ve 38 madde yer almaktadır. Bu boyutlar; “güçsüzlük, anlamsızlık, 

kuralsızlık, yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma” dır. Ölçme aracındaki sorulara verilen 

yanıtlar; “Her zaman (5)”, “Çoğu Zaman (4)”, “Bazen (3)”, “Nadiren (2)” ve “Hiçbir zaman 

(1)” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçme aracının kapsam geçerliğine sahip olup olmadığı 

uzman görüşü alınarak ve alanyazın taranarak saptanmıştır. Örgütsel Yabancılaşma 

Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılabilmesi için test tekrar test yöntemi 

uygulanmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon değeri 0,84 bulunmuştur. Örgütsel 

yabancılaşma ölçeğinin yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir.  

4.5. Verilerin Analizi 

Ölçme araçlarıyla toplanan verilerin analizinde SPSS (The Statistical Packet For 

Social Studies) programının 22.0 versiyonu kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın 

amacına yönelik olarak bilgisayar ortamına aktarılarak gerekli istatistiksel işlemler 

yapılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel yabancılaşma düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

Analizde korelasyon katsayılarından Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.  

Öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma algılarının yordanmasına ilişkin olarak çoklu 

doğrusal regresyon modellerinden Değişken Ekleme ve Eleme Metodu (Stepwise Selection) 

kullanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon modelinin varsayımları; normal dağılım, 

doğrusallık, otokorelasyon olmaması, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 

olmaması olarak belirtilmektedir (Kalaycı, 2016, s. 259). Varsayımların test edilmesine 

ilişkin yapılan analizlerde örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına ilişkin 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 119 

skewness ve kurtosis değerlerinin +1,96 ile -1,96 arasında değerlere sahip olduğu, verilerin 

normal dağılım gösterdiği görülmüştür. D-W değerleri incelendiğinde değişkenler arasında 

otokorelasyon olmadığı görülmüştür. Çoklu doğrusal regresyona ilişkin kestirim 

denklemleri denklem aşağıdaki gibi kurularak bağımlı değişkeni en iyi açıklayan model 

oluşturulmuştur. 

Yij = α0i+β1iYGi + β2iMGi + β3iPGi + θij∑iXij + εi.  i = 1, …, n  

Yj = Yabancılaşma ölçeğinden ve alt boyutlarından (Güçsüzlük, Anlamsızlık, Kuralsızlık, 

Yalıtılmışlık, Kendine Yabancılaşma) alınan puanlar. 

YG = Yöneticiye duyulan güven 

MG = Meslektaşlara duyulan güven 

PG = Paydaşlara Duyulan Güven 

Xj = Demografik değişkenler (Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, Kıdem, Kurumdaki çalışma 

süresi, Okuttuğu sınıf düzeyi). 

 

5. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma problemi ve alt problemlerin çözümüne ilişkin toplanan 

verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

5.1. İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Alt Boyutları ile 

Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel yabancılaşma algıları arasındaki 

ilişkiyi gösteren Pearson korelasyon analiz sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir  

Tablo 2. Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algıları ve Alt Boyutları ile Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutları 

Arasındaki İlişki 

 ÖG ÖY YG MG PG G A K Y KY 

ÖG 1          

ÖY 

-

,492** 1         
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YG ,789** 

-

,412** 1        

MG ,900** 

-

,452** ,585** 1       

PG ,789** 

-

,354** ,395** ,598** 1      

G 

-

,443** ,918** 

-

,365** 

-

,394** 

-

,340** 1     

A 

-

,378** 

-

,850** 

-

,331** 

-

,326** 

-

,284** ,677** 1    

K 

-

,387** 

-

,731** 

-

,387** 

-

,335** 

-

,237** ,584** ,572** 1   

Y 

-

,453** ,809** 

-

,334** 

-

,484** 

-

,286** ,640** ,596** ,550** 1  

KY 

-

,375** 

-

,781** 

-

,309** 

-

,333** 

-

,289** ,632** ,672** ,507** ,662** 1 

*p<0,05; ** p<0,01 

Not: (ÖG: Örgütsel Güven, YG: Yöneticiye Duyulan Güven, MG: Meslektaşlara 

Güven, PG: Paydaşlar Güven, ÖY: Örgütsel Yabancılaşma, G: Güçsüzlük, A: Anlamsızlık, 

K: Kuralsızlık, Y: Yalıtılmışlık, KY: Kendine Yabancılaşma). 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel yabancılaşma algıları arasındaki 

ilişkinin ortaya konması amacıyla korelasyon analizi yapılmadan önce verilerin dağılımının 

normallik incelemesi yapılmıştır. Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın alt 

boyutlarına ilişkin skewness ve kurtosis değerlerinin +1,96 ile -1,96 arasında değerlere sahip 

olduğu verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi genel olarak örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma 

arasında negatif yönde ve orta düzeyde (r=-,492; p <0,01) bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel 

güvenin alt boyutlarıyla örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasındaki ilişki 

incelendiğinde ise yöneticiye duyulan güven ile güçsüzlük arasında (r=-,365; p<0,01), 

anlamsızlık arasında (r=-,331; p<0,01), kuralsızlık arasında (r=-.387; p<0,01), yalıtılmışlık 

arasında (r=-,334; p<0,01), kendine yabancılaşma arasında (r=-,309; p<0,01), negatif yönde 

ve zayıf bir ilişki bulunmaktadır.           
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Meslektaşlara güven ile güçsüzlük arasında (r=-,394; p<0,01), anlamsızlık arasında 

(r=-,335; p<0,01), kuralsızlık arasında (r=-,326; p<0,01), kendine yabancılaşma arasında 

(r=-,333; p<0,01), negatif yönde ve zayıf bir ilişki varken meslektaşlara güven ile 

yalıtılmışlık arasında (r=-,484; p<0,01), negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Örgütsel güvenin alt boyutlarından paydaşlara güven ile örgütsel yabancılaşmanın 

alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde paydaşlara güven ile güçsüzlük arasında (r=-

,340; p<0,01), anlamsızlık arasında (r=-,284; p<0,01), kuralsızlık arasında (r=-.237; p<0,01), 

yalıtılmışlık arasında (r=-,286; p<0,01), kendine yabancılaşma arasında (r=-,289; p<0,01) 

negatif yönde ve zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 

5.2. İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının 

Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerini Yordamasına İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma ve örgütsel yabancılaşmanın; güçsüzlük, 

anlamsızlık, kuralsızlık, yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma alt boyutlarına yönelik 

algılarının yordanmasına ilişkin olarak çoklu doğrusal regresyon modellerinden Değişken 

Ekleme ve Eleme Metodu (Stepwise Selection) kullanılmıştır. Katılımcıların betimleyici 

özelliklerini belirlemede kullanılan; cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, kurumdaki görev 

süresi, okutulan sınıf düzeyi gibi değişkenler modele ilişkin denkleme dahil edilerek bağımlı 

değişkeni en iyi açıklayan modelin ortaya konması amaçlanmıştır. Değişkenler adım adım 

modele eklenip çıkarılarak bağımlı değişkeni en iyi ortaya koyan model, açıklayıcılık 

katsayısı (𝑅2) kriteri esas alınarak belirlenmiş ve bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Örgütsel Yabancılaşma Algıları ve Alt Boyutlarının Yordanmasına 

İlişkin Çoklu Regresyon (Stepwise) Analizi Sonuçları 

Değişkenler Örgütsel 

Y. 

Güçsüzlük Anlamsızlık Kuralsızlık Yalıtılmışlık Kendine 

Y. 

Sabit 3,256 

(28,553) 

3,511 

(25,847) 

2,644 

(21,418) 

3,567 

(21,920) 

3,452 

(22,907) 

3,266 

(21,039) 

MG -0,181   

 (-6,325) 

-0,158  

(-4,644) 

-0,099  

(-3,242) 

-0,168  

(-4,590) 

-0,415 

 (-12,062) 

-0,151 

 (-3,879) 

YG -0,163  -0,168  -0,152  -0,297 -0,081 -0,158  
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(-6,052) (-5,216) (-5,264) (-7,507)  (-2,181) (-4,307) 

PG -0,090  

(-3,180) 

-0,129  

(-3,852) 

-0,098 

 (-3,271) 

  -0,117  

(-3,060) 

Cinsiyet 0,159  

(5,006) 

0,148  

(3,908) 

0,168  

(4,991) 

0,168  

(3,634) 

0,174  

(3,960) 

0,127  

(2,936) 

Yaş -0,058  

(-3,305) 

-0,066  

(-3,156) 

  -0,050  

(-2,084) 

-0,099  

(-4,135) 

Kıdem   -0,033  

(-2,462) 

-0,040  

(-2,158) 

  

𝑅 0,522 0,466 0,417 0,428 0,504 0,404 

𝑅2 0,273 0,217 0,174 0,183 0,254 0,163 

∆𝑅2 0,269 0,213 0,169 0,179 0,250 0,158 

𝐹 61,935 45,813 34,809 46,369 70,169 32,226 

S 0,446 0,534 0,475 0,656 0,617 0,607 

*p<0,05 

**Katsayıların yanındaki parantezlerin içindeki sayılara denk gelen t- değerleridir. 

Çoklu regresyon analizine ilişkin bulguların yer aldığı tablo incelendiğinde Öğretmenlerin 

örgütsel yabancılaşma algılarına ilişkin puanlardaki değişimi en iyi açıklayan model; 

meslektaşlara güven, yöneticiye duyulan güven, cinsiyet, yaş ve paydaşlara güven 

değişkenlerinin yer aldığı modeldir. Modelin anlamlılığına ilişkin istatistiklere bakıldığında 

(F= 61,935; 𝑝<0,05) modelin anlamlı olduğu görülmektedir. Modelde yer alan bütün 

değişkenlerin t- istatistiklerine göre (𝑝<0,05) modele olan katkısı anlamlıdır. Modele en çok 

katkı sağlayan değişken meslektaşlara güven değişkeni en az katkı sağlayan değişken ise yaş 

değişkenidir. Modelde yer alan değişkenler örgütsel yabancılaşma puanlarındaki varyansın 

(R2=,273) %27 sini açıklamaktadır.  

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından güçsüzlük alt boyutunu en iyi açıklayan modeli 

ortaya koyabilmek amacıyla yapılan adım adım regresyon analizi sonucundan bağımlı 

değişkeni açıklayan en iyi model elde edilmiştir. Modelde meslektaşlara güven, yöneticiye 
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duyulan güven, paydaşlara güven, cinsiyet ve yaş değişkenleri yer almaktadır. Modelde yer 

alan değişkenlerle güçsüzlük arasında cinsiyet değişkeni hariç negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. Modelde yer alan bütün değişkenlerin t- istatistiklerine göre (𝑝<0,05) modele 

olan katkısı anlamlıdır. Modele en çok katkı sağlayan değişken meslektaşlara güven 

değişkeni en az katkı sağlayan değişken ise yaş değişkenidir. Modelin anlamlılığına ilişkin 

yapılan ANOVA analizi sonucunda (F=45,813; 𝑝<0,05) modelin anlamlı olduğu 

görülmektedir. Güçsüzlük puanlarındaki varyansın (R2=,217) %22 si model tarafından 

açıklanmaktadır.  

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından anlamsızlık alt boyutunu en iyi açıklayan modeli 

ortaya koyabilmek amacıyla yapılan adım adım regresyon (stepwise) analizi sonucunda 

bağımlı değişkeni açıklayan en iyi model elde edilmiştir. Modelde; yöneticiye duyulan 

güven, paydaşlara güven, cinsiyet, meslektaşlara güven ve kıdem değişkenleri almaktadır. 

Modelde yer alan değişkenlerden cinsiyet ile anlamsızlık arasında pozitif değerleri ile negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Modelde yer alan bütün değişkenlerin t- istatistiklerine 

göre (𝑝<0,05) modele olan katkısı anlamlıdır. Modele en çok katkı sağlayan değişken 

yöneticiye duyulan güven değişkeni en az katkı sağlayan değişken ise kıdem değişkenidir. 

Modelin anlamlılığına ilişkin yapılan ANOVA analizi sonucunda (F=34,809; 𝑝<0,05) 

modelin anlamlı olduğu görülmektedir. Anlamsızlık puanlarındaki varyansın (R2=,174) %17 

si model tarafından açıklanmaktadır.  

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından kuralsızlık alt boyutunu en iyi açıklayan modeli 

ortaya koyabilmek amacıyla yapılan adım adım regresyon (stepwise) analizi sonucunda 

bağımlı değişkeni açıklayan en iyi model elde edilmiştir. Modelde; yöneticiye duyulan 

güven, meslektaşlara güven, cinsiyet ve kıdem değişkenleri yer almaktadır. Modelde yer 

alan değişkenlerden cinsiyet ile kuralsızlık arasında pozitif değerleri ile negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. Modelde yer alan bütün değişkenlerin t- istatistiklerine göre 

(𝑝<0,05) modele olan katkısı anlamlıdır. Modele en çok katkı sağlayan değişken yöneticiye 

duyulan güven değişkeni en az katkı sağlayan değişken ise kıdem değişkenidir. Modelin 

anlamlılığına ilişkin yapılan ANOVA analizi sonucunda (F=46,369; 𝑝<0,05) modelin 

anlamlı olduğu görülmektedir. Kuralsızlık puanlarındaki varyansın (R2=,183) %18 i model 

tarafından açıklanmaktadır.  

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından yalıtılmışlık alt boyutunu en iyi açıklayan 

modeli ortaya koyabilmek amacıyla yapılan adım adım regresyon (stepwise) analizi 
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sonucunda bağımlı değişkeni açıklayan en iyi model elde edilmiştir. Modelde; meslektaşlara 

güven, cinsiyet, yöneticiye duyulan güven ve yaş değişkenleri yer almaktadır. Modelde yer 

alan değişkenlerden cinsiyet ile yalıtılmışlık arasında pozitif değerleri ile negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. Modelde yer alan bütün değişkenlerin t- istatistiklerine göre 

(𝑝<0,05) modele olan katkısı anlamlıdır. Modele en çok katkı sağlayan değişken 

meslektaşlara güven değişkeni en az katkı sağlayan değişken ise yaş değişkenidir. Modelin 

anlamlılığına ilişkin yapılan ANOVA analizi sonucunda (F=70,169; 𝑝<0,05) modelin 

anlamlı olduğu görülmektedir. Yalıtılmışlık puanlarındaki varyansın (R2=,254) %25 i model 

tarafından açıklanmaktadır.  

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından kendine yabancılaşma alt boyutunu en iyi 

açıklayan modeli ortaya koyabilmek amacıyla yapılan adım adım regresyon (stepwise) 

analizi sonucunda bağımlı değişkeni açıklayan en iyi model elde edilmiştir. Modelde; 

meslektaşlara güven, yöneticiye duyulan güven, yaş, paydaşlara güven ve cinsiyet 

değişkenleri yer almaktadır. Modelde yer alan değişkenlerden cinsiyet ile kendine 

yabancılaşma arasında pozitif değerleri ile negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Modelde 

yer alan bütün değişkenlerin t- istatistiklerine göre (𝑝<0,05) modele olan katkısı anlamlıdır. 

Modele en çok katkı sağlayan değişken meslektaşlara güven değişkeni en az katkı sağlayan 

değişken ise cinsiyet değişkenidir. Modelin anlamlılığına ilişkin yapılan ANOVA analizi 

sonucunda (F=32,226; 𝑝<0,05) modelin anlamlı olduğu görülmektedir. Kendine 

yabancılaşma puanlarındaki varyansın (R2=,163) %16’sı model tarafından açıklanmaktadır.  

 

6. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazına dayalı olarak 

tartışılmış ve bu sonuçlara göre uygulamacıya, araştırmacıya yönelik önerilerde 

bulunulmuştur. 

6.1. Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütlerine yabancılaşma düzeylerini belirlemek 

ve öğretmenlerin algılarına göre örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma arasındaki 

ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada bulgulardan elde edilen sonuçlar konuyla 

ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak çözümlenmiştir. 
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6.1.1. İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel 

Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşma algılarını belirlemeye yönelik 

yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma 

arasında orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında ise negatif yönlü zayıf 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu 

eğitim örgütlerinde amaçların gerçekleştirilmesi, öğretimsel etkililiğin arttırılmasında tüm 

okul paydaşlarının iş birliği ve uyum içerisinde çalışmaları için karşılıklı güvene dayalı 

ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir (Ayık, Savaş ve Çelikel, 2014, s. 75). Okulda başarıyı 

yakalayabilmek, öğretmenler arasında ve öğretmenlerle yöneticiler arasında sağlıklı bir ilişki 

ve eğitimsel açıdan daha iyi bir ortam oluşturmak için güven önemli bir etkendir. (Çağlar, 

2011, s. 1828). Okullarda iş birliğinin gerçekleştirilmesi çalışanlar arasındaki karşılıklı 

güven algısına bağlıdır. (Cerit, 2009, s. 638). Çalışanların örgütsel güven algısındaki artışa 

bağlı olarak örgüte uyum artmakta örgüte uyumun artması ile de yabancılaşma azalmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuçlara göre örgütsel güven ve örgütsel 

yabancılaşma arasındaki negatif yönlü ve orta düzeydeki ilişki eğitim örgütlerinde güvene 

dayalı ilişkilerin geliştirilmiş olmasının öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerinin düşük 

düzeyde çıkması ile ilişkisi olduğunu göstermektedir.  

Alan yazında konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında elde edilen bulgulara 

benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Akbulut’un (2017) yapmış olduğu araştırmada 

örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki 

olduğu, örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında da negatif yönlü 

zayıf anlamlı ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Kahveci (2015) tarafından yapılan 

araştırmada da örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Özbek (2011) tarafından yapılan 

araştırmada da örgütsel güven ile yabancılaşma arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırma bulgularını destekler 

niteliktedir. Alanyazın ve bu araştırmanın bulguları doğrultusunda örgüt içerisindeki güven 

ortamı arttıkça yabancılaşma gibi olumsuz tutumları azaltacağı sonucuna ulaşılabilir. 

6.1.2. Öğretmenlerin Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına Yönelik Algılarının 

Yordanmasına İlişkin Sonuç ve Tartışma 
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Öğretmenlerin Örgütsel yabancılaşma algılarının yordanmasına yönelik yapılan çoklu 

regresyon analizlerinden adım adım regresyon analizi sonucunda örgütsel yabancılaşmayı 

en iyi açıklayan değişkenlerin meslektaşlara güven, yöneticiye duyulan güven, cinsiyet, yaş 

ve paydaşlara güven değişkenlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meslektaşlara güven, 

yöneticiye duyulan güven, meslektaşlara güven, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin birlikte 

örgütsel yabancılaşmayı %27 oranında yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından güçsüzlük alt boyutunu en iyi açıklayan 

değişkenlerin; meslektaşlara güven, yöneticiye duyulan güven, paydaşlara güven, cinsiyet 

ve yaş değişkenleri olduğu, değişkenlerin birlikte güçsüzlüğü %22 oranında yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından anlamsızlık alt boyutunu 

en iyi açıklayan değişkenlerin; yöneticiye duyulan güven, paydaşlara güven, cinsiyet, 

meslektaşlara güven ve kıdem değişkenlerinin olduğu değişkenlerin birlikte anlamsızlığın 

%17’sini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından 

kuralsızlık alt boyutunu en iyi açıklayan değişkenlerin ise yöneticiye duyulan güven, 

meslektaşlara güven, cinsiyet ve kıdem değişkenlerinin olduğu değişkenlerin birlikte 

kuralsızlığın %18’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel yabancılaşmanın alt 

boyutlarından yalıtılmışlık alt boyutunu en iyi açıklayan değişkenlerin; meslektaşlara güven, 

cinsiyet, yöneticiye duyulan güven ve yaş değişkenlerinin olduğu değişkenlerin birlikte 

yalıtılmışlığın %25 ini yordadığı sonucu elde edilmiştir. Örgütsel yabancılaşmanın alt 

boyutlarından kendine yabancılaşma alt boyutunu en iyi açıklayan değişkenlerin; 

meslektaşlara güven, yöneticiye duyulan güven, yaş, paydaşlara güven ve cinsiyet 

değişkenlerinin olduğu, değişkenlerin birlikte kendine yabancılaşmayı %16 oranında 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Alanyazın incelendiğinde Kahveci (2015) tarafından yapılan araştırmada örgütsel 

yabancılaşmadaki değişimin %27 sinin örgütsel güven tarafından açıklandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. İşçi, Bal-Taştan ve Akyol (2013) tarafından yapılan araştırmada ise örgütsel 

güvenin işe yabancılaşmanın %18 lik bölümünü açıkladığı sonucu elde etmiştir. Her iki 

çalışmanın da sonuçları araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Araştırma bulgularından 

farklı olarak Özbek (2011) örgütsel güvenin yabancılaşma üzerinde doğrudan değil dolaylı 

bir etkisi olduğu sonucunu elde etmiştir. Alanyazın ve bu araştırmanın bulgularına göre 

örgütsel yabancılaşma gibi çalışan performansı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir 

tutumun önlenebilmesi için örgütsel güvenin anlamlı bir tahmin edici olduğu söylenebilir. 
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6.2. Öneriler 

Araştırma sonucunda örgütsel güven ile yabancılaşma arasındaki negatif yönlü ilişki güven  

arttıkça yabancılaşmanın azalacağını göstermektedir. Örgütsel güvenin, örgütsel 

yabancılaşma gibi olumsuz bir tutumla orta düzeyde bir ilişkisi olduğu bulgusuna 

dayanılarak kurumsal etkililiği ve verimliliği arttırmak amacıyla örgüt içinde güveni hâkim 

kılarak yabancılaşmanın olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli önlemler 

alınmalı. 
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KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE İLETİŞİM  

 

Meryem Türkan IŞIK 

 

ÖZET 

21. yüzyıldaki adı “Büyük Köy” olan Dünya’da çeşitli milletlerden, çeşitli etnik 

kökenden birçok insanla karşılaşmamız mümkündür. Globalleşme ile birlikte sağlık 

turizminin yaygınlaşması ile birlikte kültürel farklılıkların en güzel örneklerin sergilendiği  

yerlerden bir hastanelerdir. Kültürel farklılıkların giderek fazlalaşması, farklı kültürlerden 

olan bireylerin aynı ortamda hayatını sürdürmek zorunda kalması sonucunda birlikte 

yaşamasına bağlı meydana gelen sorunlara çözüm bulma, birey ve topluma ayna tutma 

içgüdüsü kültürel farklılığı konu alan güncel bir çalışma alanına yöneltmiştir. Bu yöneliş 

“kültürlerarası hemşirelik” olarak adlandırılmaktadır.  

Kültürlerarası hemşirelik, farklı kültürel özelliklere sahip hastalarla farklı kültürel 

özellikleri olan sağlık bakım profesyonelleri arasında kültürel yönden karşılıklı olarak 

kültürlerini anlamaya dayanan iletişim sürecidir. Kültürlerarası iletişim, iletişimde hataları 

ve yanlış anlamaları en asgari düzeye indirgeyerek, karşılıklı etkileşime yarayan bilgi 

paylaşımıdır. Etkileşimde bulunulan çeşitli kültürlerden insanların kültürel özelliklerini 

belirlemek, onlara saygılı olmak, hoşgörülü olarak karşılamak ve çeşitli kültürel bölgelerde 

etkili bir iletişim sağlamak için kültürlerarası iletişim yeterliliği geliştirilmelidir. 

Bireyin bütüncül ve kaliteli sağlık bakımını alabilmesini sağlayacak faktörlerden biri 

de bakım sunucuların farklı kültürel özelliklere duyarlı, bu özellikleri bilen ve sürecin tüm 

aşamalarında da kültürel özellikleri, kültürel uygulamaları göz önünde bulunduran ve 

sonuçları kültürel boyutu ile de değerlendiren sağlık profesyonelleri olmaları ile mümkün 

olacaktır.  

Bu derleme, kültürel bakımda hemşirelerin iletişimi bağlamında bir değerlendirme 

yaparak, farklı kültürel özelliklere sahip hastalara bakım veren hemşirelerin kültürlerarası 

iletişim yeterliliği hakkında bilgi edinilmesini amaçladı. Bu doğrultuda, farklı kültürden 

gelen hastalara bakım veren hemşirelerin iletişimine ilişkin 2008-2018 yılları arasında 

Google akademik, Pubmed, Cochrane, Yök Tez ve Embase veri tabanlarında yapılan 

çalışmalar taranarak bir değerlendirme yapıldı. 
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Anahtar kelimeler: Kültürlerarası Hemşirelik, İletişim, Hemşire. 

 

Intercultural Nursıng And Communıcatıon 

ABSTRACT 

It is possible to meet many people of various nationalities and ethnic backgrounds in 

the 21st century called “Big Village’. Globalization and the spread of health tourism together 

with the best examples of cultural differences are one of the hospitals. The instinct to find 

solutions to the problems arising from living together together as a result of the increasing 

cultural differences, having individuals from different cultures having to live in the same 

environment, and to mirror the individual and society led to a current study area about 

cultural difference. This trend is called ar intercultural nursing ”. 

Intercultural nursing is a process of communication between patients who have 

different cultural characteristics and health care professionals with different cultural 

characteristics based on culturally mutual understanding of their culture. Intercultural 

communication is the sharing of information for mutual interaction, minimizing errors and 

misunderstandings in communication. Intercultural communication competence should be 

developed to identify, respect, tolerate and effectively communicate cultural characteristics 

of people from a variety of interacting cultures. 

One of the factors that will enable the individual to receive holistic and high quality 

health care will be made possible by the care providers being health professionals who are 

sensitive to different cultural characteristics, know these characteristics and take cultural 

features and cultural practices into consideration in all stages of the process and evaluate the 

results with their cultural dimension. 

With this compilation; The aim of the course is to provide information about the 

intercultural communication competence of nurses who care for patients with different 

cultural characteristics by making an evaluation in the context of nurses' communication in 

cultural care. In line with this aim, the studies conducted in the Google academic, Pubmed, 

Cochrane, Yök Thesis and Embase databases between the years 2008-2018 regarding the 

communication of nurses caring for patients from different cultures were evaluated and 

evaluated. 

Key words: Intercultural Nursing, Communication, Nurse. 
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GİRİŞ 

Dünyada meydana gelen değişim ve yeniklikler, sağlık bakım verenleri farklı 

kültürel özelliklere sahip bireylere özgü bakım vermeye yöneltmiştir [1-3]. Hemşireler 

bireylere kültüre özgü bakım verirken onların iletişim yeteneklerini de göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir [3-5]. Bunun yanı sıra hemşirelerin ortaya çıkan 

olumsuzluklarla başa çıkabilmesinde doğru ve terapötik iletişiminin yararlı olduğu 

bilinmektedir [3,6]. İletişim yetenekleri gelişmiş, kültürel farklılıkların bilincinde olan 

hemşire, hastaları daha iyi anlayabilmektedir [1,7]. Kültürel açıdan donanımlı bir sağlık 

profesyoneli olmak, kültürel olarak zengin toplumlarda öncelikli olarak istenmekte ve 

hemşirelik sürecinin daha yararlı hale gelmesi için izlenilen politikalarda hemşirelerin doğru 

iletişim yeteneklerine ve farklı kültürlerin özelliklerine dikkat edilmektedir [5-7]. 

Kültür ve hemşirelikle yapılan çalışmalar 

Literatüre bakıldığında, farklı kültürden hastalara yaklaşımla ilgili olarak hemşirelik 

öğrencileri ile hemşirelerin bilgi ve tutumlarını değerlendiren bir çalışmada, hemşirelik 

programlarının, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası dönemde özel kültür grupları 

hakkında bilgi birikimi ve beceri sağlamada kısmen sınırlı olduğu rapor edilmektedir (8-9). 

Bayık ve İz (2009) tarafından aktarılan bir çalışmada, Spence, Yeni Zelanda’da başka 

kültürden gelen insanlara bakım veren hemşirelerin deneyimlerini incelemiş; farklılıklarla 

yüz yüze gelme durumunda hemşirelerin gerginlik yaşadıklarını belirtmiştir (10). 

Öğrenci hemşireler ile yapılan bir çalışmada, ikinci sınıf öğrencilerinin klinikte 

kültürel bakım uygulamalarında; hijyen, hasta eğitimi, fizik muayene, diyet/beslenme 

eğitimi ve sağlık öyküsü alma konusunda ileri düzeyde etkin olmalarına karşın; dünya 

görüşü geleneksel uygulamalar, sağlık bakım teknolojileri ve mali konularla ilgili 

tanılamalarının çok az olduğunu belirlenmiştir (11). ABD’de de altı farklı hemşirelik 

okulunda değişik programla kültürel yeterlik eğitimi alan öğrencilerin kültürel farkındalık 

düzeyinin, bilgi, beceri istek açısından orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (12).  

Jeffreys ve Doğan’ın (2012) gerçekleştirdikleri bir çalışmada da ders programlarına 

entegre edilerek yürütülen kültürel yeterlilik eğitiminin ileri sınıf öğrencilerde ilk sınıflarda 

öğrenim gören öğrencilere göre kültürlerarası öz etkililik algılarını daha fazla geliştirdiğini, 

sınıf düzeyi dışında, tanıtıcı diğer özelliklerine göre farklılık olmadığını belirlemiştir (13). 

Lim, Downie ve Nathan (2004) da benzer şekilde, Avustralya’da yürüttükleri bir çalışmada, 

son sınıf hemşirelik öğrencilerinin kültürel öz etkililik algılarının birinci sınıf öğrencilerden 
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fazla olduğunu belirlemişlerdir (14). Öğrenciler ile Yunanistan’da yürütülen başka bir 

araştırmada, birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerin duyuşsal kültürel yeterliliğinin 

yüksek, bilişsel ve uygulama yeterliliğinin ise son sınıf öğrencilerinde birinci sınıf 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca bilişsel ve uygulama 

becerilerinin her iki grupta orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (15). İsrail’de yürütülen bir 

çalışmada ise bir grup öğrenciye kültürel yeterlilikle ilgili terminoloji, teorik modeller, 

kavramlar, modellerin kullanımı ve kültürel yeterliliğin uygulamaya geçirilmesi gibi konular 

doğrultusunda bilgilendirme yapılmış, bu gruptaki öğrencilerin kültürel yeterlilik 

puanlarının bilgilendirilmeyen öğrenci grubuna göre kültürel öz yeterlilik puanın (öz 

yeterlilik puanı) daha yüksek olduğu saptanmıştır (16). Benzer bir çalışma da ABD’de bir 

hastanede (n=98) hemşiresi ile yürütülmüş olan çalışmada, 6 aylık kültürel içerikli bakım 

eğitimi sonunda, hemşirelerin kültürel farkındalık, kültürel duyarlılık ve kültürel yeterlilik 

puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdiği belirlenmiştir (17). İspanya’da 

hemşirelik öğrencileri ile yürütülen bir çalışmada kültürel eğitim programının hemşirelik 

öğrencilerinin bilgi, beceri ve farkındalığını geliştirdiği ancak duyarlılıkta daha az gelişim 

sağladığı saptanmıştır (18). Türkiye’de, Ayaz, Bilgili ve Akın’ın (2010) hemşirelik 

öğrencileri ile yürüttüğü araştırmada; hemşirelik öğrencilerinin %85,5’inin farklı kültürden 

bireylere bakım verdiklerini, ancak kültürlerarası bakım kavramını %73,8’inin bilmediğini 

ortaya koymuşlardır. Öğrenciler, kültürel farklılıkları bakım verdikleri bireylerde en sık; dil 

farklılığı, adetler, gelenekler, dini inançlardaki değişiklerle fark ettiklerini bildirmiştir (19). 

Karakuş ve arkadaşlarının (2013) yürüttükleri bir başka çalışmada hemşirelerin %87,5’i 

farklı kültürden bireylerle iletişim sorunu yaşadıklarını, %62,1‘i kendini kültürel açıdan 

yetersiz hissettiğini, %51,2’si kültürel bakım kavramını duyduğunu, %57,5’i farklı 

kültürden bireylere bakım verdiğini bildirmiştir. Hemşirelerin yarısından fazlasının, farklı 

kültürde birçok bireye bakım vermekte olsa da %90’ının bu konuda eğitim almadığı 

belirlenmiştir (20). 

 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Sonuç olarak, literatürdeki çalışmalar doğrultusunda dünyada ve ülkemizde 

hemşirenin ve hemşirelik öğrencilerinin kültürel farkındalık düzeyinin istenilen düzeyde 

olmadığı söylenilebilir. Globalleşen dünyamızda hemşireler, bakım verdikleri bireylerin ve 

ailelerin kültürlerini bilmeli, sağlığı etkileyen kültürel faktörleri değerlendirmelidir. 
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Hemşire, bireyin kültürel farklılıklarını dikkate alarak, saygı ve anlayış göstererek bakım 

yaklaşımı sergilemeli, yaşamakta olduğu kültürün sağlığı destekleyici yönlerinden 

yararlanırken, zarar verici yönlerinde ise uygun müdahalede bulunabilmelidir. 

 

KAYNAKLAR 

Seviğ, Ü., & Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik (1.). İstanbul: Akademi 

Yayıncılık. 

Cirhinlioğlu, Z. (2016). Sağlık sosyolojisi (6th ed.). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. 

Retrieved from http://www.dr.com.tr/Kitap/Saglik-Sosyolojisi/Zafer-

Cirhinlioglu/ArastirmaTarih/Sosyoloji/urunno=0000000404169?gclid=EAIaIQobChMI8q

o1YG51QIVBxDTCh16mQR0EAQYASABEgJ7T_D_BwE 

Birkök, M. C. (2015). Sağlık Sosyolojisi Paradigmaları ve Sağlığı Etkileyen Sosyal 

Faktörler. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 1(3), 1–6. 

Erdem, N., & Karaca Sivrikaya, S. (2015). Dahiliye Hastalarının Bakımında Kültürlerarası 

Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 1(3), 14–21. 

Held, D. (2010). "Küreselleşme”, Sosyoloji: Başlangıç Okumaları. (A. Giddens, Ed.) (2nd 

ed.).İstanbul: Say Yayınları. 

Loftin, C., Hartin, V., Branson, M., & Reyes, H. (2013). Measures of cultural competence 

in nurses: an integrative review. The Scientific World Journal, 2013, 289101. 

https://doi.org/10.1155/2013/289101 

Delgado, D. A., Ness, S., Ferguson, K., Engstrom, P. L., Gannon, T. M., & Gillett, C. (2013). 

Cultural Competence Training for Clinical Staff: Measuring the Effect of a One-Hour Class 

on Cultural Competence. Journal of Transcultural Nursing, 24(2), 204–213. 

Bond, M. Lou, Kardong-Edgren, S., & Jones, M. E. (2001). Assessment of professional 

nursing students’ knowledge and attitudes about patients of diverse cultures. Journal of 

Professional Nursing, 17(6), 305–312. 

Gözüm, S., & Kırca, N. (2015). Kültürlerarası Hemşirelik ; Uluslararası Hasta Yönetimi. 

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 1(3), 99–104. 

http://www.dr.com.tr/Kitap/Saglik-Sosyolojisi/Zafer-Cirhinlioglu/ArastirmaTarih/Sosyoloji/urunno=0000000404169?gclid=EAIaIQobChMI8qo1YG51QIVBxDTCh16mQR0EAQYASABEgJ7T_D_BwE
http://www.dr.com.tr/Kitap/Saglik-Sosyolojisi/Zafer-Cirhinlioglu/ArastirmaTarih/Sosyoloji/urunno=0000000404169?gclid=EAIaIQobChMI8qo1YG51QIVBxDTCh16mQR0EAQYASABEgJ7T_D_BwE
http://www.dr.com.tr/Kitap/Saglik-Sosyolojisi/Zafer-Cirhinlioglu/ArastirmaTarih/Sosyoloji/urunno=0000000404169?gclid=EAIaIQobChMI8qo1YG51QIVBxDTCh16mQR0EAQYASABEgJ7T_D_BwE
https://doi.org/10.1155/2013/289101


3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 136 

İz, F., & Bayık, A. (2009). Hemsirelikte Kültürel Yeterlik. Aile ve Toplum Dergisi, 5(17), 

51–58. 

Jeffreys, M. R., & Dogan, E. (2013). Evaluating cultural competence in the clinical 

practicum. Nursing Education Perspectives, 34(2), 88–94. 

Kardong-Edgren, S., & Campinha-Bacote, J. (2008). Cultural competency of graduating US 

Bachelor of Science nursing students. Contemporary Nurse, 28(1–2), 37–44. 

Jeffreys, M. R., & Dogan, E. (2012). Evaluating the Influence of Cultural Competence 

Education on Students’ Transcultural Self-Efficacy Perceptions. Journal of Transcultural 

Nursing, 23(2), 188–197. 

Lim, J., Downie, J., & Nathan, P. (2004). Nursing students’ self-efficacy in providing 

transcultural care. Nurse Education Today, 24(6), 428–34. 

Sarafis, P. A., & Malliarou, M. M. (2013). Cultural self-efficacy of baccalaureate nursing 

students in a Greek University. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6), 

446–50. 

Noble, A., Nuszen, E., Rom, M., & Noble, L. M. (2014). The Effect of a Cultural 

Competence Educational Intervention for First-Year Nursing Students in Israel. Journal of 

Transcultural Nursing, 25(1), 87–94. 

Delgado, D. A., Ness, S., Ferguson, K., Engstrom, P. L., Gannon, T. M., & Gillett, C. (2013). 

Cultural Competence Training for Clinical Staff:Measuring the Effect of a One-Hour Class 

on Cultural Competence. Journal of Transcultural Nursing, 24(2), 204–213. 

Cerezoa, P. G., Galceran, M. S., Soriano, M. G., Camps, L. M., & Moral, J. M.L. (2014). 

Design and Evaluation of an Educational Course in Cultural Competence for Nursing. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 132, 262–268. 

Ayaz, S., Bilgili, N., & Akın, B. (2010). The transcultural nursing concept: a study of nursing 

students in Turkey. International Nursing Review, 57(4), 449–453. 

Karakuş, Z., Babadağ, B., Abay, H., Akyar, İ., & Şenol Çelik, S. (2013).Nurses’ Views 

Related to Transcultural Nursing in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 6(2). 

 

 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 

137 

RİSK TOPLUMU VE YENİ TERÖR  (SOSYOLOJİK TEORİYE DOĞRU) 

 

MİNE BOLATLI4 

 

ÖZET 

Dünya toplumları, zamanla toplumsal değişim ve dönüşüme uğramıştır. Toplumlar 

arısındaki sınırların kaldırıldığı, yakın-uzak kavramlarının etkisinin yok olduğu, sınırlar 

ötesi etkileşimin geliştiği, küreselleşme olarak isimlendirilen kavram oluşmuştur. Günümüz 

dünyasında bütün toplumlar hep bir halde değişmekte ve bu değişimde dünya toplumları 

karşılıklı etkileşim halinde olmaktadır. Toplum yapısını bu bağlamda süreklilik içerisinde ki 

değişimini inceleyen sosyologlar belirli kavramları merkeze alarak toplumu yeniden 

isimlendirip analiz yapmaktadır. Bunlardan biri de Ulrich Beck yeni toplumu “Risk 

Toplumu” olarak “Risk” kavramı ile açıklamaktadır. Beck’e modern öncesi dönemde 

kullanılan risk kavramı günümüzde, insanoğlunun kendi eliyle oluşturduğu ve diğer canlıları 

da tehdit eden tehlikeler için de kullanmaktadır. Günümüzde ortaya çıkan riskleri önceki 

dönemlerde görülen “doğa olayları” gibi risklerden ayırmakta ve bütün dünya yaşamlarını 

tehdit eden “ekolojik” ve “ileri teknoloji” riskleri şeklinde olarak tanımlamaktadır. Bu 

risklerden biri olan terör olgusu, risk toplumuna özgü yeni bir terör olarak farklı boyutta 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışma da, Ulrich Beck’in “Risk Toplumu” kavramı merkeze alınmaktadır. 

Günümüzde en büyük risklerden biri olan ve bir örümcek ağı gibi tüm dünyaya yayılarak, 

son teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hız kazanan risk toplumuna özgü olan “yeni terör” 

tehlikesini ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel boyutları ele alınarak sosyolojik analizi 

yapılmaya çalışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Risk Toplumu, Yeni Terör 
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Risk Society And New Terror (Towards Sociological Theory) 

ABSTRACT 

World societies have undergone social change and transformation over time. The 

concept called globalization has been formed, in which the borders between societies are 

removed, the effects of near-far concepts disappear, cross-border interaction develops. In 

today's world, all societies are always changing and in this change world societies are 

interacting. In this context, sociologists who have studied the change in the structure of 

society in this context, renaming and analyzing the society by taking certain concepts as the 

center. One of them Ulrich Beck describes the new society as "Risk Society" with the 

concept of "Risk". According to Beck, the concept of risk used in the pre-modern era is now 

also used by mankind to create threats that threaten other living things. It distinguishes 

today's risks from risks like "natural phenomena" seen in previous periods and defines them 

as "ecological" and "advanced technology" risks that threaten the lives of the whole 

world.One of these risks is the emergence of terrorism as a new terrorism peculiar to the risk 

society. 

This study is centered on Ulrich Beck's concept of "Risk Society". Today, 

sociological analysis of economic, political, social and cultural dimensions of the "new 

terror" threat, which is one of the greatest risks and spread to the whole world like a spider 

web and peculiar to the risk society that is accelerated by the latest technological 

developments, is trying to be done. 

Keywords: Globalization, Risk Society, New Terror 

 

GİRİŞ 

Dünya toplumları tarihsel süreç içerisinde pek çok değişme ile günümüze sosyo-

kültürel, ekonomik ve siyasal anlamda farklılıkları içinde barındıran bir toplum bırakmıştır. 

Dünyada toplumsal değişim süreci içinde gözlemlenen bu toplumsal değişimlerden biri de 

bizim çalışmamızın problematiğini oluşturmaktadır. Toplum yapısını bu bağlamda süreklilik 

içerisinde ki değişimini inceleyen sosyologlardan biri olan Ulrich Beck yeni toplumu “Risk 

Toplumu” olarak “Risk” kavramı ile açıklamaktadır. Günümüz post-modern dönemde yeni 

                                                 
 Bu çalışma, “Risk Toplumu ve Yeni Terör (Sosyolojik Teoriye Doğru) Yüksek Lisans Tezi çalışmasından 

alınmıştır. 
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bir toplum tipine geçtik adı “risk toplumu” ve özetle şöyle tanımlanabilir: Modernleşmenin 

doğurduğu, teknolojik gelişmeler ve bilimin hızla ilerlemesi ile ortaya çıkan belirsizlik ve 

tehlikelerle dolu risklerle tüm dünya canlılarını da içine alan geri dönüşü olmayan, küresel 

çapta sanayileşmenin “örtük” sonucu olarak, bitkilerin, hayvanların ve insanların karşı 

karşıya kaldığı tehditler (gıda maddelerinde ki toksinler, nükleer tehdit, kimyasal ve 

biyoloteknik tehlikeler) bağlamında oluşan yeni bir toplumdur. Bu yeni topluma (risk 

toplumu) özgü olgulardan birisi de “yeni terör” dür ve şöyle tanımlanabilir: Gelişen teknoloji 

ve devletlerarası ilişkiler terörizmin boyutunu daha karmaşık ve kaygan olarak değiştirmiş 

terörizmin yerel ve bölgesel kimliğinden sıyrılarak uluslararası bir kimlik kazandırmıştır. 

Küresel boyutta oluşan bu yeni terör kitle imha silahları tehdidi ile hedef ayırt etmemekte ve 

11 Eylül saldırılarında olduğu gibi kasıtlı olarak çok sayıda can kaybına neden olmaktadır. 

Risk toplumu ve yeni terör görece yeni açıklanmaya başlandı: Risk toplumunun başarılı 

sosyolojik açıklamasını Beck yaptı ama yeni terör için aynı şey söylenememektedir. Bu tez 

çalışmasında yeni terör olgusunun tanımı üzerinde durulacak ve teori geliştirilebilmesi için 

ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel boyutlarına dikkat çekilmektedir. 

Beck’e göre bugün doğa “sentetik”  ve “yapay”  bir haldedir (2011, s. 123), ileri 

modernlikte toplumun ekonomi, siyaset, aile ve kültürdeki alt-sistemlerinin artık doğadan 

bağımsız değildir. Çevre sorunları toplumsal sorunlardır. Aynı zamanda bilimler, 

farklılaşmalarıyla birlikte argüman ihtiyacı duyan cebi dolgun müşterilerin devam ettiği self-

servis dükkanlarına düşmüşlerdir (2011, s. 260). 

Risk toplumu ile sanayi toplumu arasındaki en belirgin fark, risk toplumunda riskler 

alınan kararlar sonucu ortaya çıkmakta iken sanayi toplumunda, teknolojik ve bilimsel 

ilerlemenin yaşanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda risk tanımında da değişim 

yaşanmış ve “yeni riskler” olan nükleer güç, kimyasal ve biyoteknik üretimi “artık riskler” 

olarak tanımlamaktadır. 

Sınıf toplumunun itici gücü “Açım!” iken, risk toplumunun hareket noktası 

“Korkuyorum!” olarak ihtiyaç ortaklığının yerini endişe ortaklığı almaktadır. “Risk toplumu 

modeli, bu anlamda endişeden kaynaklanan dayanışmanın ortaya çıktığı ve siyasi güç haline 

geldiği toplumsal bir dönemi imler. Ama endişenin bağlama kuvvetinin nasıl etki ettiği hala 

belirsizliğini koruyor” (Beck, 2011, s. 71). Bilindiği üzere, çağdaş dünyanın karşı karşıya 

geldiği birçok küresel çevre tehditlerinin (çevreye salıverilen kirlilikler, artık ürünler, 

yenilenebilir kaynakların azalması, küresel ısınma, gibi) yanı sıra, insanlık tarihi kadar eski 

olan terör, modernleşme ve sonrasında küreselleşme ile bir korku, kaos ve belirsizlik 
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yumağına dönerek çağımızın en büyük risk faktöründen biri olarak risk toplumuna özgü 

“yeni terör” bağlamında farklı boyutları ile karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye açısından baktığımızda terör, 1970’lerin ortasından beri terörle mücadele 

eden bir ülkedir. 1975’te ASALA terör örgütü, çeşitli ülkede Türkiye Cumhuriyeti 

diplomatlarına karşı suikastlar düzenlemiştir. Aynı yıllarda ülke içinde sağ-sol çatışması, 

terör eylemlerine dönüşmüş ve bu olaydan doğan şiddet, binlerce kişinin ölümüne deneden 

olmuş; ekonomik açıdan ülkeye çok büyük zararlar vermiş ve 1980 askeri darbesine bir 

gerekçe olmuştur. PKK, 1984’te terör eylemlerine başlamış, binlerce insanın ölümüne sebep 

olan terör, insani ve mali açılardan ülke gelişimine büyük zararlar vermiştir. DHKP-C ve 

TİKKO gibi terör örgütleri PKK’ya lojistik ve eylem desteği vermenin yanı sıra sivillere 

karşı sayısız eylem ve suikast gerçekleştirmiştir. 2014’ten sonraki terör saldırıları ile 

Türkiye’de yüzlerce sivilin ölümüne sebep olan DEAŞ ve son olarak 15 Temmuz 2016 

Darbe girişimiyle açığa çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türkiye’deki terör tehdidinin 

boyutunu ve değişen terör niteliğini gözler önüne sermektedir (Martin, 2017, s. 15). 

Değişen günümüz toplum yapısını risk toplumu bağlamında işleyeceğimiz bu 

çalışma “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri hariç dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

araştırmamızın “Metodoloji” kısmı yer almaktadır. Bu bölümde araştırmamıza ilişkin 

problemin tanımı, amacı ve kapsamı ifadesi vb. alt başlıkları içerecek şekilde tasarlanmıştır. 

İkinci bölüm ise kavramsal ve teorik çerçeveler olarak belirlenmiştir. Çalışmamıza ait olan 

“Küreselleşme, Risk Toplumu, Yeni Terör” kavramları açıklanmaktadır. Üçüncü bölüm 

teoriler çalışmamız kısmında ise risk toplumunda yeni terörü açıklayan, modernleşme, risk 

ve terör bağlamında şu ana kadar ortaya konulmuş olan teoriler ele alınmaktadır. 

Gözlemlerimiz ve konuyla örtüşmesi bağlamında uygun teoriyi seçip açıklamalarımızı, bu 

teori üzerinden dile getirilmektedir. Dördüncü bölümde ise araştırmamızın verileri 

değerlendirmesi yer almaktadır.  

 

1. METODOLOJİ 

Bu tez çalışması teorik ve betimleyici bir çalışma olduğu için hipotez 

kullanılmamıştır. Hipotez yerine beş temel soru için cevap aranacaktır. Bu bağlamda 

çalışmamızda örnekleme kullanılmamıştır. Araştırmaları betimleyici bir perspektifle 

gerçekleştirmeye çalışacağız. Kısacası tekniğimiz, kaynak, doküman taraması ve tarihsel 

materyallerden yararlanma olarak izah edilebilir. 
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1.2.  Araştırma Probleminin Tanımı 

Beck, günümüz toplumlarının sorunlarını ortaya atmış olduğu risk kavramı ile 

açıklarken sanayi öncesi toplum için “eski risk” ayrımı yapar; doğal olaylar, depremler, 

seller vb. bu riskler lokal olarak belli bir bölgeyi etkilemektedir. Günümüz post-modern 

toplum için “yeni risk” ayrımı ise; insan eliyle yapılan belli bir bölgeyi aşan ve küresel 

boyutla hissedilen riskler (küresel ısınma, nükleer santraller, genetiğin değiştirilmiş gıdalar, 

yoksulluk vb.) olarak ifade etmektedir. Bu risklerden biri olan “terör” eski anlamından farklı 

olarak günümüzde risk toplumuna özgü yeni bir anlam kazanmıştır. Yeni terörün en önemli 

özelikleri “tanımı belirsiz (amorphous)” ve “gücü belirsiz (asymmetric)” ve “yeri/konumu 

belirsiz (location uncertain)” oluşudur. Modern toplum yoluna devam edecekse bu 

belirsizliklerin giderilmesi gerekir. Bu gereksinimi karşılamada siyaset, psikoloji ve 

kriminoloji gibi bilimlerden daha çok sosyolojiye iş düşer. Mevcut sosyal bilim teorileri 

dağınıklığa yol açıyor; bunlardan hangisini esas alarak yeni terörü açıklayabiliriz? Bu da 

belirsizdir. Bu bağlamda, bu tezde risk toplumuna özgü olan “yeni terörün” ekonomik, 

siyasi, kültürel ve sosyal boyutları ele alınarak sosyolojik teorinin zeminine katkı yapmak 

istenmiştir. 

1.3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, Ulrich Beck’in “Risk Toplumu” kavramı merkeze alınarak, 

günümüzde en büyük risklerden biri olan son teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hız 

kazanan risk toplumuna özgü olan “yeni terör” tehlikesini ekonomik, siyasal, sosyal ve 

kültürel boyutları ele alınarak sosyolojik analizi yapılmaya çalışılmaktadır.  

1.4. Araştırmanın Önemi 

Risk toplumunda, giderek artan belirsizlikler, insanlığın karşısına çıkabilecek kitlesel 

yok oluş senaryoları, toplumun değişen kaotik yapısı, ruhsal sağlığın bozulması, gıda ve 

beden sağlığı paniği, hükümete, resmi kurumlara ve özel alana duyulan güvensizlik, çevresel 

tehlikelerin yarattığı riskler ve özellikle terör konusu çoğalmıştır. Bu konuyu aydınlatacak 

sosyolojik teoriye gereksinim vardır. 

1.5. Araştırmanın Soruları 

Bilimsel bir araştırmada,  konuyu tanımak, öğrenmek, haber almak, yerinde kararlar 

almanın ve başarının en önemli adımı sayılmaktadır. Bu ise, sorular sormakla 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 142 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada,  betimleyici (deskriptif) türden bir sosyolojik 

araştırmanın temelini oluşturan araştırma sorularına yer verilmekte ve bu soruların cevabı 

aranmaktadır. 

Araştırmada beş temel soruya cevap aranmıştır.  

1. Küreselleşme sürecinde terörün tanımı değişmiş midir? 

2. Yeni terörün sosyolojik boyutları nelerdir? 

3. Yaşadığımız topluma risk toplumu denilebilir mi? 

4. Riskin tanımı değişmiş midir? 

5. Yeni risk kavramı nedir?   

 

2. KAVRAMSAL ve TEORİK ÇERÇEVE 

Bu çalışmanın ana kavramları; küreselleşme, risk toplumu, yeni terör. 

2.1. Küreselleşme 

Küreselleşme kavramı, 1980’li yılların başından itibaren popüler bir “sihirli” kavram 

olarak siyaset, iş dünyası, akademi ve medya dilinde kültürel ve sosyal jargonda sıkça 

kullanılmaktadır. Fakat küreselleşme kavramı tam olarak ne olduğu açık ve net olmamakla 

birlikte birçok sosyal bilimci tarafından açıklanmaya çalışılmaktadır. Bunlardan biri olan 

Giddens’a göre küreselleşme, “bizlerin giderek artan bir biçimde tek bir dünya içinde 

yaşadığımız, öyle ki bireylerin, grupların ve ulusların birbirine bağımlı hale geldiği olgudur” 

(2012, s. 83). George Modelski’ye göre (aktaran, Held ve McGrew, 2008, s. 71) 

“küreselleşme dünyanın büyük medeniyetleri arasındaki artan bağlantının tarihidir” der. 

Yani küreselleşe, en eski medeniyetler arasında düzensiz aralıklarla ortaya çıkan ve 

karşılaşmalara kadar uzanan, uzun vadeli olan tarihsel bir süreçtir. Modelski’ ye göre 

küreselleşme, uluslar, medeniyetler ve siyasal topluluklar arasındaki genel dayanışmanın 

genişlemesinin ve derinleşmesini tarihsel sürecini kapsayan bir olgudur. Aynı zamanda 

David Held ve Anthony McGrew ise küreselleşmeyi, “kıtalar arası veya bölgeler arası akışlar 

ve ağlar meydana getiren, toplumsal ilişkilerin uzamsal örgütlenmesinde dönüşümü temsil 

eden bir süreç” olarak tanımlamaktadır (2008, s. 72). 

Manuel Castells’e göre, yeni ağ toplumu olarak değerlendirdiği günümüzde, daha 

önceleri büyük ölçüde ulusal, bölgesel ve yerel olan önemli nokta, stratejik ekonomik 

faaliyetler, enformasyon çağında elektronik olarak hareket sağlayan sermaye, mal ve 
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enformasyon mübadelesi ağlarıyla küresel olarak birleşmiştir (Castells, 2007, s. 459). 

Küreselleşmeyi Bauman,  “zaman-mekân sıkışması” terimi ile açıklamaktadır. Bauman’a 

göre, zaman ve mekânın kullanımları hem keskin bir şekilde farklılaşmış hem de 

farklılaştırmıştır. Öyle ki, küreselleşme ne kadar birleştirirse o kadar da bölmektedir. Ve bu 

bölme ile dünyayı tek tipliliğe teşvik etmektedir (Bauman, 2012, s. 8).  Emre Kongar 

küreselleşmeyi (2016, s. 23), dünyanın yaşadığı Tarım ve Endüstri Devrimlerinden sonra 

ortaya çıkan üçüncü büyük devrim olan “Bilişim Devrimi” nin görüntülerinden biri olarak 

belirtmektedir. Aynı zamanda Kongar’a göre, son derece karmaşık bir niteliğe sahip olan 

küreselleşmenin siyasal, ekonomik ve kültürel ögelerden oluşan üç farlı ayağı 

bulanmaktadır. 

Genel olarak yukardaki açıklamalar çerçevesinde küreselleşme kavramı dünyada 

toplumsal alanın her çapında bilgi ve teknolojik gelişmelerle, siyasi, ekonomik, sosyal ve 

kültürel ilişkilerin birbirine bağımlı hale gelmesidir. 

2.2. Yeni Terör 

Terör kavramı etimolojik olarak Latince “terere” kelimesinden türetilmiştir. Kelime 

manası olarak ürkütmek, korkutmak, korkudan titretmek, sindirmek ve yıldırmak gibi 

anlamlara gelmektedir (Ündücü, 2011, s. 2). Latince kökenine rağmen Grekler, Romalılar 

ve Yahudi’lerin aksine, tarihte politik bağlamda terör kelimesini kendi dillerindeki karşılığı 

ile ilk kullananlar Asurlulardır (Akın, 2012, s. 7). 

Terörizmin en basit anlamı yıldırıcılıktır. Genel bir tanım olarak ise, “terörizm: 

bireyler veya gruplar tarafından, yerleşik bir otorite adına ya da bu otoriteye karşı, eylemin 

esas mağdurlarından çok daha geniş bir hedef kitle üzerinde azami seviyede endişe ve korku 

yaratmak suretiyle, politik taleplerini kabul ettirmeye yönelik şiddet kullanımı ya da şiddet 

kullanma tehdididir” (Ayhan, 2011, s. 120). 

Sosyolojide terörizmi çalışan önemli bir isim Jean Baudrillard (1991)’de “Kitle ve 

Terörizm” tezinde, günümüzde artık kitle diye bir şey olmadığını, bu kitlelerin sessiz bir 

yığın haline gelerek sosyolojik bütünlük ya da gerçeklik dışında bir “simülasyon” olduğunu 

belirtmektedir. Baudrillard çalışmasında, çoğunluk yerine “kitle” ve belli bir topluluğu (ırk, 

cinsiyet, siyasi görüş, statü, din, kurum, sınıf gibi) ifade etmeyen ve bu şeklide ayrım 

yapılmadığı bir toplum betimlemesi olarak da “yığınlar” kavramını kullanmaktadır. 

Baudrillard’a göre, bu kalabalık yığın kitle iletişim araçlarındaki göstergeler ile 

sessizleştirilmektedir. Bu bağlamda sessiz yığın haline gelen kitle, anlam, politika, temsil 
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edilme, tarih ve ideolojinin içinde uyurgezer bir halde, tepkisiz ve sessizliğin derinliklerinde 

olmaktadır. Öyle ki, bu sesiz yığın kitlelerinin hiçbir anlamı yoktur ve toplumsala ait 

değildirler. Baudrillard’a göre, toplumsallığın ölümü olan kitleyle ilişki kurula bilen tek olay 

terörizmdir. Ancak terörizm kitlelerden kopuktur. Kitle ve terörizmin ortak noktası ise 

toplumsalı ve anlamı inkâr etmeleridir. Terörizm ve kitle aynı merkezden yönetildikleri kitle 

iletişim araçlarıyla büyülenmektedirler. Baudrillard, terör üzerine bir diğer çalışması “The 

Spirit of Terrorism” kitabında (2003)’te, dünyada Prenses Diana’nın ölümünden Dünya 

Futbol Kupası’na kadar geçen süre içinde şiddet olayları ve toplu kıyımlar gibi birçok olay 

yaşandığını fakat dünyanın genel yapısına paralel olarak hiçbir olay yaşanmadığını 

belirtmektedir. 1990’lı yıllarda yaşanan bu genel durgunluk New York Ticaret Merkezi’ne 

yapılan uçak saldırıları ile görülmemiş bir türden olayla bozulmaktadır. Baudrillard’a göre 

bu olayla, tarihin ve gücün oyunu ters yüz olmuştur. Baudrillard, 11 Eylül saldırılarını 

“karanlık bir fantezi” ya da “hazzın karanlık bir nesnesi” olarak görmektedir.  

Aynı zamanda Baudrillard’a göre, gerçek ve kurgu içinden çıkılamaz şeylerdir. Bu 

saldırıların yarattığı şaşkınlık öncelikle imajın yarattığı şaşkınlıktır. Yazara göre, 

20.yüzyılda iki büyük kütle unsuru en yüksek noktada bir araya gelmektedir. Bu unsurlar 

“sinemanın beyaz büyüsü” ve “terörizmin kara büyüsü” olarak, isteyen istediği anlamı 

yükleyebilir ve istediği yorumu yapabilmektedir. Ancak bunun hiçbir anlamı ve yorumu 

bulunmamaktadır. Çünkü bu durum eğlencenin radikali olarak, orijinal ve hakkından 

gelinmez olarak eğlencenin katılığıdır. 

Terör, çok eskiden beri var olan bir savaştır. Ancak 11 Eylül 2001’de ABD’de, 

2004’te İspanya da, 2005 yılında da İngiltere de gerçekleştirilen saldırılardan sonra batıdaki 

gelişmiş ülkelerin ortak kaygı noktası haline gelmiştir (Öztürk & Çelik, 2009, s. 87). 

Terörizmin genel olarak şiddet mi, yoksa şiddetin özel bir biçimi mi olduğu tartışmalarına 

bir fikir birliği sağlanamasa da genel kanı, bir hareketin terör olması için dört temel unsur 

olan, “ideoloji”, “örgüt”, “eylem” ve son yıllarda terörün faaliyetlerinin devamı için gerekli 

olan unsur “destek” tir ve bu unsurları taşıyan “şiddet” hareketlerinin olması gerekmektedir. 

Yeni terörizm, kitle imha silahları tehdidi, hedef ayırt etmeme ve Birleşik 

Devletlerde 11 Eylül 2001’de, İspanya’da 11Mart 2004; İngiltere’de 7 Temmuz 2005’te; 

Kuveyt ve Tunus’ta 26 Haziran 2015’te ve Nijerya, Suriye, Irak ve Pakistan’da tekrarlanan 

saldıralar da olduğu gibi kasıtlı olarak yüksek sayıda can kayıplarına neden olma çabaları ile 

nitelendirilmektedir (Martin, 2017, s. 28). 
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Emilio Sanchez de Rojas Diaz (2016, s. 5) “Terörizm, propaganda arayışının önemli 

bir rol oynadığı bir şiddet ya da zorlamanın kullanımını ya da tehdit içeren politik olarak 

güdülen bir taktiktir” olarak açıklamaktadır. Sandler’in “Todd’un Oxford Economic 

Papers’de Terrorism Anda Counterterrorism: An Averview” yazısına göre, (2014) “Terörün 

iki temel maddesi, onun şiddeti ve politik veya sosyal güdüsüdür. Terörün öngörülemeyen 

ve korkunç saldırıları, bir terörist olaya kurban gitme ihtimalinin oldukça düşük olmasına 

rağmen, herkesin risk altında olduğunu hissettirmek anlamına gelir, kabaca boğulmakla 

eşdeğerdedir.” Horgon ise (2005, s. 27) “kendi zamanın ve yerinin yaratıcısı” olarak 

tanımıyla terörizmin hiçbir zaman siyasi, sosyal ve ekonomik olarak ayrı ayrı ele alınmaması 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

Rapoport’a göre (2004, s. 47); yeni terörizm uluslararası sistemde değişimlerin 

yansıması olarak 1880’lerde Rusya’da başladı ve devam eden on yıl içinde Batı Avrupa, 

Balkanlar ve Asya’da ortaya çıkmıştır. Ve bu oluşum sonucu terörizmin, dalgalar halinde 

biçimlendiğini belirtmektedir. 

2.3. Risk Toplumu 

Beck “Risk toplumu felaket toplumudur” sözüyle (2011, s. 29), toplumda olağanüstü 

halin, normal duruma dönüşme tehlikesinin mevcudiyetinden bahsetmektedir. Risk 

toplumunu “eski (sanayi öncesi)” ve “yeni” olarak açıklamaya çalışan Beck’e göre, eski 

(sanayi öncesi) risk, duyu organları ile algılanabilen ve doğa da Tanrısal güçlerin yaratmış 

olduğu, bölgesel ve yerel risklerdir (kuraklık, seller, deprem, sağlıksal veba gibi). Yeni 

riskler ise, günümüz post-modern topluma denk gelmekte, bilim ve teknoloji ile hız kazanan 

küresel çapta sanayileşmenin “örtük” sonucu olarak, bitkilerin, hayvanların ve insanların 

geri dönüşü olmayan tehditlerdir (gıda maddelerinde ki toksinler, nükleer tehdit, kimyasal 

ve biyoloteknik tehlikeler) “Bunlar modernleşmenin riskleridir.” (2011, s. 25). 

Risk toplumu anlayışını Giddens ise, modernleşme ve küreselleşme kavramları ile 

geliştirmektedir. Giddens’ a göre içinde yaşadığımız dönem geç modernite veya 

radikalleşmiş modernleşme dönemidir.  Onun risk yoğunluğu olarak adlandırdığı şey bugün 

içinde yaşadığımız koşulların “tehditkâr görünümü” nün temel ögesi olarak 

değerlendirmektedir. Öyle ki modernliğin dinamizmi risk koşullarını da 

yoğunlaştırmaktadır. (Giddens, 1994, s. 111). Aynı zamanda Giddens’a göre çağımız 

modernliğin yüksek etkili riskleri “totaliter gücün büyümesi”, “ekonomik büyüme 

düzeneklerinin çöküşü”, “ekolojik çürüme ya da felaket” ve “nükleer çatışma ya da geniş 
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ölçekli savaş” olarak belirtmektedir (1994, s. 154). Günümüz riskini “üretilmiş risk” olarak 

açıklamaya çalışan Giddens diğer bir deyişle “imal edilmiş riskler” olarak 

kavramlaştırmaktadır. Bilimsel ve teknolojik kalkınmalar çok büyük kazanımların yanı sıra 

yitimleri olanaklı kılan risklerle dolu bir dünya yaratmıştır.  Nükleer savaşın olasılığı, 

küresel ısınma, engellenemeyen nüfus patlaması, küresel ekonomik krizler, GDO’ lu 

yiyecekler ve diğer küresel felaketler herkes için bir tehlike yaratmaktadır (Giddens, 2012, 

s. 1017). 

Bu arada risk toplumu kavramını eleştirenler de vardır (Furedi, 2001; Neocleous, 

2014). Örneğin Furedi güvenliğin kutsanması yoluyla toplumun gelişme yollarının 

kapandığını söyler. Yani risklerin varlığı ve insanın risk alma davranışı normaldir (2001, s. 

35-36). 

 

3. TEORİLER 

Bu çalışma üç farklı teori grubuna dâhildir. Çalışmanın problemi itibariyle ilk olarak 

modernleşme teorileri, ikinci olarak risk teorisi ve son olarak terör teorileri söz konusudur. 

3.1. Modernleşme Teorileri 

Çalışmada üç farklı teori grubuna dahil olarak modernleşmeyi savununlar, 

eleştirenler ve risk toplumu teorisi olarak ele alınmaktadır.  

3.1.1. Modernleşmeyi Savunanlar 

Modernleşme kuramı, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı’da yeni siyasi ve ekonomik 

gelişmelerin yarattığı ihtiyaçlara karşılık olarak Batılı sosyal bilimcilerce ortaya atılmıştır. 

Kuram, bu gelişme ve ihtiyaçlar çerçevesinde, Batı’nın, kendi dışında kalan Batı-dışı 

toplumlara bakışını yansıtmaktadır. Suavi Aydın’a göre (2000, s. 22) modernleşme 

kuramının özünde “değişme” olgusu yatmaktadır. Bu bağlamda modernleşme kuramı veya 

toplumsal değişme konusunda çalışanlar modernleşmeyi toplumsal değişmenin özel bir türü 

olarak ele almaktadır. Öncüleri, Bert Hozeliz ve Walt Witman Rostow gibi isimlerden oluşan 

toplumsal değişmeyi, modern toplum-geleneksel toplum ikiliği ve karşılaştırması ile 

açıklayan modernleşme okuluna göre: Modern toplum, yapısal bağlamda farklılaşmayı ve 

uzmanlaşmayı gerçekleştiren toplum olarak görülürken, geleneksel toplum, rasyonellik, 

verimlilik ve özgürlük gibi modern unsurların tersine geleneksel değerlerin hakim olduğu, 
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bulundukları coğrafi alan içinde kısıtlanmış toplum olarak görülmektedir (Suğur, 2012, s. 

61).  

Bendix’e göre modernleşme, Batı Avrupa ülkelerinin bugünkü duruma gelmeleri için 

geçirdikleri süreci ve şu anda bulundukları durumu modernleşme olarak 

değerlendirmektedir (Bendix, 1969, s. 6-7; aktaran Özkiraz, 1993, s. 34). Bir diğer bilim 

insanı Smelser, modernleşmeyi, “yapısal farklılaşma” ile ele almaktadır. Lerner’e göre 

(Lerner, 1964, s. 44; aktaran Kongar, 2014, s. 227), modernleşmenin temelinde  “akılcı ve 

positivist bir ruhun benimsenmesinin” yattığını belirtmektedir. Ona göre Batı modeli 

evrensel olarak geçerli olduğunu savunmaktadır. Lerner’e göre, Batı’da görülen kentleşme, 

artan okuryazarlığa, artan okuryazarlık ise kitle haberleşme araçlarının daha etkili olasına ve 

bunun soncunda daha geniş ekonomik ve toplumsal katılıma neden olmaktadır.  Ve bu süreç 

Lerner için bütün dünyada geçerlidir. Bu bağlamda Onun için temelde modernleşme, 

Batılılaşmaktır. Modernleşme savunucularından bir başka düşünür, Eisenstadt’tır. 

Eisenstadt’a göre modernleşmenin iki genel niteliği bulunmaktadır. Birincisi, toplumların 

sosyo-ekonomik değişmeleri; ikincisi ise, toplumsal örgütlenmenin yapısal değişmeleridir 

(Eisenstadt, 1966, s. 2; aktaran Kongar, 2014, s. 230). Levy, batılı toplumlar ve batılı 

olmayan toplumlar gibi genellemelerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekerken, birbirine oranla 

modernleşmiş ve modernleşmemiş olan toplum ayrımı yaparak arasındaki farklılıkları 

açıklamaya çalışmaktadır (Levy, 1967; aktaran Kongar, 2014, s. 233). 

3.1.2. Modernleşmeyi Eleştirenler 

Modern görüşlerle doğrudan doğruya karşıtlık içinde olan postmodernistler, baskıcı 

modern teori ve rasyonellik kiplerinin panzehri olarak kıyaslanamazlık, farklılık ve bölük 

pörçüklüğe üstün bir değer atfetmektedir. Modernliğin yenilikçi ve kapsamlı bir eleştirisini 

sunan Foucault’a göre postmodern teori genel olarak aklın ve özgürlüğün modern 

eşitlenimini reddeder ve modern rasyonellik biçimlerini indirgemeci ve baskıcı oldukları 

gerekçesiyle sorunlaştırmaktadır (aktaran Best ve Kellner, 2011, s. 56-57). Fredic Jameson 

ise (2008, s. 32-33), postmodernizmi, modernizmin yeni bir aşaması olarak görmekle 

beraber modernizmin formlarını ve özelliklerini değişik biçimlerde çirkin, uyumsuz, 

anlaşılmaz, ahlak dışı, bölücü ya da genelde “toplum dışı” olarak bulan eski Viktoryen ya 

da post-Viktoryen burjuvazi tarafından şiddetle reddedilmiş olmasına bağlamaktadır. Der 

Loo, modernleşmeyi T. Parsons’un yapısal-fonksiyonel yaklaşımıyla açıklamaya çalışmakta 

ve ona göre modernleşme: farklılaşma, akılcılaşma, bireycilelleşme ve evcilleşme 
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süreçlerinin bileşimini dile getirmektedir (Der Loo, 1993, s. 122; aktaran Özkiraz, 1993, s. 

49). Modernleşme Okulu’nu eleştirmek için ortaya çıkan Bağımlılık Okulu, “geleneksel-

modern” toplum ikiliği yerine “merkez-çevre” veya “metropol-uydu” ikiliği kullanmaktadır. 

Bağımlılık Okulu, kapitalist üretim biçiminin güçlü merkez ülkeler ve onlara bağımlı 

oldukları için azgelişmiş olan çevre ülkeler yarattığını belirtmektedir (Suğur, 2012, s. 62).  

3.1.3. Risk Toplumu Teorisi 

Ulrich Beck, geleneğin modernleşmesi ile sanayi toplumunun modernleşmesi 

arasındaki ayrımı, diğer bir deyişle klasik modernleşme ile dönüşlü modernleşme ayrımını 

“risk toplumu” ve “kendi üstüne düşünen modernleşme” (reflexive modernization) kuramı 

ile açıklamaya çalışmıştır. 

Beck (2011, s. 14), dönüşlü modernleşmeyi iki ana temele oturtmaktadır. Birincisi, 

süreklilik ve kopuşun iç içe geçmesi, servet üretimi ve risk üretimi olarak. Daha genel bir 

ifade ile klasik sanayi toplumunda servet üretimi mantığı, risk üretiminin mantığına baskın 

durumda iken, risk toplumunda bu tam tersi bir duruma gelmiştir. Teknik-ekonomik 

ilerlemenin ilk aşamadaki riskleri “örtük yan etkiler” iken bu riskler, küreselleştikçe ve 

kamusal ile bilimsel araştırmalara konu oldukça gizlilik örtüsünü üzerinden atarak, sosyal 

ve siyasal alanda tartışma merkezi haline gelmektedir. Bu riskler, bitkilerin, hayvanların ve 

insanların hayatına yönelik geri döndürülemez tehditler doğuran modernleşmenin riskleri 

olarak merkezde yerini almaktadır. Aynı zamanda bu riskler, klasik sanayinin fabrika ya da 

mesleki tehlikelerinin aksine belli yerellikler veya gruplarla sınırlı değil, küreselleşme 

eğilimi ile ulus-aşırı ve sınıfa-özgü olmayan yeni bir tür sosyal ve siyasi dinamizme sahip 

küresel tehlikeler yaratmaktadır. Beck’in bir diğer ana temeli ise, sanayi toplumunun 

modernlik ile karşı-modernlik arasındaki içkin çelişkiler olarak belirtmektedir. Diğer bir 

deyişle, sanayiciliğe içkin gelenekselliğin yapısal öğeleri, çeşitli yollardan (sınıflar, çekirdek 

aile, mesleki çalışma şemalarında, bilim, ilerleme, demokrasi anlayışında) sanayi 

toplumunun sularına kapılmış ve modernleşmenin dönüşlülüğü ile temelleri çürüyüp 

dağılmaya başlamaktadır (Beck, 2011, s. 16).  

Risk toplumu bağlamında Giddens Beck’in teorisinden hareketle çalışmalarını 

biçimlendirmektedir. Onun risk toplumu yaklaşımı, imal edilmiş belirsizlik durumlar ile 

modernliğin kurumsal boyutları olarak tanımladığı, kapitalizm, endüstriyalizm, askeri 

iktidar ve gözetleme konularının yanında bu boyutların bireysel kimlikler üzerindeki 

etkileriyle de ilgilidir. Aynı zamanda yazar, risk toplumu analizini, küreselleşme, geç 
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modenlik, radikalleşen modernlik ve postmodern toplum gibi kavramlarla açıklamaya 

çalışmaktadır. Ona göre eski toplumlardan farklı çağın toplumları modernliğin radikalleştiği 

ve genelleştiği bir “risk kültüründe” yaşamaktadır. Modernliğin geldiği son aşamayı risk 

toplumu olarak görmekte ve aynı zamanda radikalleşen modernlik dönemi olarak da 

“yüksek-etkili risklerin” üretimini temele almaktadır (Giddens, 1994, s. 41).  Koçak ve 

Memiş (2017, s. 262), terör ve risk toplumu bağlamında güvenlik ve özgürlük ikileminin, 

hem devletleri hem de bireyleri olumsuz yönde etkilemekte olduğunu belirtmektedir. 

Küresel çapta meydana gelen bu ikilemin, bireylerin içsel bir duygusu olan güvende olma 

tutkusunu körüklemekte olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda bireyler, güvenlik ve 

özgürlük ikilemi karşısında, önceliğini, güvende olmaktan yana kullanmaktadır. 

3.2. TERÖR TERORİLERİ 

Terör teorisi dört alanda geliştirilmek istenmiştir.  

3.2.1. Siyaset ve Kriminoloji Bakışı 

Siyasal alanda Rapoport’un (2004) “The four Waves of Modern Terrorism” çalışması 

“Dört Dalga Teorisi” olarak en çok bilinen teoridir. Modern toplumun başlangıcından 

günümüze dünyadaki siyasal (ideolojik) gelişmeleri takip eden teori dört ayrı terör tipi olarak 

belirlemektedir. 1880’lerden 1920’lere kadar geçen sürede “anarşistler” (1. Dalga), 1920-

1960 arasında “emperyalizm karşıtları” (2. Dalga), 1960-1990 arasında “radikal sol terör” 

(3. Dalga) ve İran Devrimi sürecinde kendini göstermeye başlayan 1990’lar sonrasında 

ağırlığını hissettiren “dinsel terör” (4. Dalga) (pek çok batılıya göre İslami terör) söz 

konusudur. 

Postmodern toplumdaki değişmeleri takip eden Jeffrey Kaplan (2008) de “ 

Terrorism’s Fifth Wave: A Theory, a Conundrum and a Dilemma” çalışmasında, dört dalga 

teorisinin günümüz terörün değişen özelliklerini açıklamakta yetersiz kaldığını gözler ve 

Beşinci Dalga’yı Rapoport’un teorisine eklemektedir. Kaplan’a göre (2008, s. 12), modern 

beşinci dalga, 1975’te Kamboçya’da iktidara gelen radikal komünist partisinin lideri Khmer 

Rauge (Pol Pot)’ un  Kızıl Khmerler olarak bilinen terör örgütün yapmış olduğu soykırım 

eylemleri ve bir diğer örgüt olan Kuzey Uganda Tanrının Direniş Ordusunun ortaya çıkışı 

ile beşinci dalga terörizmin saf örneğini temsil etmektedirler. Beşinci dalganın öncülerinden 

17 farklı özelliği olduğunu iddia etmektedir. Kaplan’ın (2008, s. 20) beşinci dalga teorisi 

terörist grupları için genel kanısı şudur; çöküşün eşiğindeki toplumlara odaklanır, bu da 

insanlarını tek bir nesilde yeniden inşa etmek için binlerce yıllık hayallerle terörist hareketler 
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üretir, bunu başarmak için de tek mantıksal eylemleri etnik ya da kabile akrabalarına 

yöneltilen cinsel şiddete (büyük ölçekte tecavüze) yol açan eylemlerdir. Öyle ki, DEAŞ 

(IŞİD), PKK/PYD, Boko Haram, El-Kaide, ETA, IRA, LRA, Janjaweed Örgütü bu 

özellikleri pekiştirmektedir. 

Emilio Sanchez de Rojas Diaz (2016) “Are we facing the fifth international terrorist 

wave?” çalışmasında Kaplan’ın kriterlerini takip ederek uluslararası terörizmde yeni bir 

dalga ile nesiller arası değişimin varlığına değinmektedir. Rojas Diaz, terörizmin son yıllarda 

yeni yönleriyle önemli değişime uğramış olduğunu belirtmektedir. Bunlar genel olarak, aşırı 

şiddet, üç farklı cephede strateji, toprakların işgal edilmesi ve kontrolü, bir finansman aracı 

olarak yerel sömürü, propagandaların aşırı kullanımı (özellikle sosyal medyada) olarak 

belirtmektedir. Bunun uluslararası toplumu korkutan, kurumsal paniğe benzer durumlara yol 

açan yeni bir fenomen olarak görüldüğünü savunmaktadır. Ona göre, terörist gruplar ve ulus 

ötesi organize suç grupları arasında melezleşme ortaya çıkmıştır. FACH ya da Hizbullah gibi 

bazı örgütler, insan ticaretinden gasp etmeye ya da kaçırmaya kadar çeşitli suç 

faaliyetlerinden yararlanmakta ve bundan finansman gelir sağlamaktadır. 

Bu çözümlemeyi sürdüren Erin Walls (2017) “Waves Modern Terrorism: Examining 

The Past and Proedictig The Future” çalışmasında, beşinci dalganın üç çeşit olduğunu iddia 

etmektedir. Walls, 2020 ile 2025 yılları arasında dördüncü dalganın son bulup yeni bir 

beşinci dalganın oluşacağından ama bunun neye benzeyeceği tartışma konusu olduğuna 

değinmektedir.  

Dördüncü dalganın başat ismi Usame Bin Ladin’in ölmesine rağmen El Kaide korku 

salmaya devam etmekte ve 2014’te IŞİD’in yükselişi, dördüncü dalga sürecindeki şiddetli 

dinsel aşırılığın azalmaya başladığı yönündeki düşünceleri karmaşık hale gelmektedir. Yeni 

bir beşinci dalganın işaretlerinin görüldüğünü ancak, dördüncü dalganın gelecek yıllarda 

zirveye çıkabileceğine de değinmektedir. Ona göre, bir dalganın bitip diğerinin ne zaman 

başlayacağını belirlemek imkânsız görülmektedir (2017, s. 48-49).  

Walls’a göre üç çeşit beşinci dalga görüşü vardır: Kaplan’nın “Yeni Tribalizm”, 

Jeffrey Simon’un “Teknolojik Dalga” ve Anthony Celso’nun “Cihadist Terör Grupları.” 

Walls’ın çalışmasında, Kaplan’ın “yeni tribalizm” dalgası olarak, 1980’li yılarında soykırım 

yoluyla ütopik bir toplum yaratma arzusu içinde olan Kamboçya’da Khmer Rouge grubunu, 

Uganda’da “Tanrı’nın Direnişi Ordusunu” (LRA) ve Nijerya’ BOKO Haram Örgütünü 

beşinci dalgaya örnek olarak göstermektedir (Walls, 2017, s. 55-62). 
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3.2.2. Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Bakışı 

Konuyu doğrudan psikolojik (psychopathy) ele alan yaklaşımları ortaya koyan John 

Horgan (2005) de “The Psychology of Terrorism” kitabında yer vermektedir. Bu yaklaşımlar 

terörist bireyin üzerinden olguyu açıklamak istemektedir. Bu yaklaşımlardan bazıları 

şöyledir: Hayal kırıklığı-saldırganlık hipotezi, narsisizm (ve narsisizm-saldırganlık) ve 

psikodinamik etkilerin süreçleridir. Gus Martin ise çalışmalarında (2017, s. 77), “bireysel 

düzeyde” ve “grup düzeyinde” psikolojik açıklamalar yapmaktadır. 

İbrahim Sani Mert (2010), sosyal psikoloji alanında, Terör Yönetimi Kuramını 

(TYK) Dehşet Yönetimi Kuramı olarak da bilinmektedir. TYK’ya göre, her insan ölüm 

korkusu ile endişe ve dehşet yaşar. Yaşanan bu dehşet, bireyi bir şeyler yaparak kendilerini 

ölümle ilgili bu endişeden korumaya iter. Ölüm farkındalığını düzenlemek ve 

düzenlenmediği takdirde yaratacağı endişeyi kontrol etmek için birey (1) kültürel dünya 

görüşlerini korumaya ve (2) bu kültürel dünya görüşlerinin sağladığı değerlere uygun şekilde 

yaşayarak benlik saygısı kazanmaya çalışır (Doğulu & Uğurlu, 2015, s. 43). 

3.2.3. Sosyolojik Bakış 

Sonradan geliştirilen sosyolojik terör teorileri genel ve kapsamlı bakış açısı itibariyle 

rağbet görmektedir. Bunlardan en bilineni Kolektif Şiddet, Guruplar Arası Çatışma 

Teorisidir. Atkinson ve Olson gibi bilim insanlarının geliştirdiği bu teoride kolektif terör 

davranışına yol açan içsel motiflere dikkat çekilmiştir. John William Atkinson kişiyi kolektif 

eylemde bulunmaya iten içsel dürtülerin varlığından söz etmiştir (John William Atkinson 

1964; aktaran Abanoz & Sütcü, 2017, s. 53). 

Terörizmi, kolektif eylem içinde ele alan Anthony Oberschall (2004), toplu eylemin 

dört boyutundan söz etmektedir. Bunlar: (1) hoşnutsuzluk, (2) ideoloji-besleme şikâyetleri, 

(3) örgütlenme kapasitesi ve (4) politik fırsattır. Oberschall kollektif eylemin dört boyutunu 

şöyle açıklamaktadır (Oberschall, 2004: 27-28). Terörizmi sosyolojik bağlamda Gus Martin, 

gruplar arası çatışma ve kolektif şiddet teorilerini, “yapısal teori” ve “göreli yoksunluk 

teorisi” kavramları ile açıklamaktadır (Martin, 2017, s. 75). 

Roberta Senechal De La Roche, (2004) de “Toward a Scientific Theory of Terrorism” 

çalışmasında, 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi, New York ve Washington ve 
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Pentagon’a yapılan saldırıların sosyoloji alanını da etkilediğini belirtmektedir. Yıllardır 

terörizm çalışmaları yapan sosyologların yanı sıra uluslararası ilişkiler uzmanlarının ve 

siyaset bilimcilerin de terörizm çalışmaları yaptığını belirtmektedir. 

Terör teorisi geliştirmek isteyenler toplumu statik (sabit verili) kabul ediyorlar 

hâlbuki toplumsal değişme dinamikleri hiç olmadığı kadar hızlı işliyor. Bu durumda değişen 

toplum yapısına uygun terör teorisi geliştirilmelidir. Önerim şudur: Ulrich Beck’in 

(başkalarının postmodern toplum dedikleri) Risk Toplumu Teorisi esas alınmak suretiyle 

bunun bir boyutu olarak “Yeni Terör Teorisi” ortaya konmalıdır. Bu noktada Kaplan’ın 5. 

Dalga Teorisi uygun gözükmektedir. Kaplan’a göre (2008, s. 13) bu teorinin 17 farklı 

özelliği şöyledir:  

1.Daha önce var olan bir terörist dalgadan kopup, kendine özgü yeni bir terörist dalgaya 

kökten bağlanmak,  

2.Tüm umutlar kayboldu derken yeni bir umudun doğuşu gerçekleşir,  

3.Issız alanların (yabani ve gelişmemiş bölgelerin) içine çekilme,  

4.Yeni bir takvim (sıfır yıl) türü oluşturma isteği, 

5.Irk, kabile ve çevresel temizlik (safiyet) için radikal bir arayış,  

6.İçsel uzlaşımın imkânsız olduğu durumlarda, ölümcül şemalar ve şiddetler sürekli görülür, 

7.Yaşamları boyunca mükemmel bir hayat sürüleceği, binyılcı ütopya inancı vardır,  

8.Yeni erkek ve kadın modelleri yaratma düşüncesiyle, soykırım mantığını benimser, 

9.Yeni bir ırk yaratmak için, beşinci dalga şiddetinin hem özne hem de nesnesi olan 

kadınların boyun eğdirilmesine vurgu yapar, 

10.Eski toplumlarda en az bozulmuş olan kitle çocuklarken, yine beşinci dalganın öncü 

kitlesi çocuklardır, 

11.Tecavüz, beşinci dalganın sembolik imza taktiğidir, 

12.Yüksek düzeydeki şiddetler o kadar yaygındır ki, “Biz Varız”  mesajı içeriğini kaybeder, 

13.Ritüelleşmiş öldürme ve tecavüz, özellikle yeni kaçırılan “askere alınanlar” için ve bütün 

grup üyelerine yapılan eylemlerin etkileri, aileye, eski toplumlara ve hayatlarında önceki 

yaşamlarına dönmek için tüm kapıları kapatır, 
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14.Beşinci dalga grupları tikelci (bağımsız/çıkarcı) ve yereldir aynı zamanda onları ortaya 

çıkartan uluslararası dalgalara da sırt çevirir,   

15.Eğer gerekirse, hayatta kalmak için ve daha fazla hedefe ulaşmak için yabancı 

müttefiklere pragmatik bağımlılık gerçekleşir, 

16.Doğal oteriterler, karizmatik ve lider modellerdir, 

17.Binyılcılar’ ın doğası, şiddete dayalı mücadele ile gerçekleştirilecek milyonlarca rüyayı 

desteklemek için liderler tarafından aşırı dindar olan ile eklektik (seçici) ya da senkretik 

(birleştirici/bağdaştırıcı) olan dini çevrelerle bir araya getirilerek yorumlandı. 

 

4. RİSK TOPLUMUNDA TERÖRÜN SOSYOLOJİK AÇIKLAMASI 

Çağın şartlarına göre yeniden tanımlanan risk kavramı, Soğuk Savaş ile farklı bir 

değişim sürecine girmiş nitekim ABD ve SSCB arasındaki siyasi, ekonomik, askeri ve 

teknolojik alandaki her türlü rekabet dünyayı farklı bir risk sarmalının içine sürüklemiştir. 

Soğuk Savaş döneminde teknolojinin hız kazanımıyla küresel etkileri sürecinde, kimyasal, 

radyolojik ve biyolojik silahlar, nükleer enerjinin askeri amaçla kullanıldığı uluslararası sınır 

tanımayan risk sadece insanlığı değil dünyadaki tüm canlıların yaşamı için çok daha 

problemlamatik hale gelmiştir. 

Bu bağlamda önceki yıllarda görülmesine istinaden son otuz yılda yaşanan terör olayı 

akademi dünyasının dikkatini çekmiş ve bu olgu üzerine disiplinler arası çalışmaları 

beraberinde getirmiştir. Toplum bilimi olarak sosyolojiyi yakından ilgilendiren terör 

olgusuna genel olarak siyasi ve ekonomik bağlamda çalışmalar yapılmış fakat bu 

çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. 

4.1. Eski ve Yeni Terör 

Soğuk savaş sonrasında terörizm pek çok açıdan niteliksel olarak değişim 

göstermiştir. Yeni terörizm eskiye göre içerik, amaç, yöntem, örgütlenme biçimi ve eylem 

olarak değişim göstermiştir. 

Giddens, (2012, s. 934) terörizmi eski ve yeni tarz terörizm olarak ayırmakta, eskiye 

nazaran yeni terörizmin arasındaki farklara değinmektedir. Giddens’ın çalışmasında, eski 

terörizm, 18. yüzyılın sonlarında ulusçuluğun yükselişiyle başlamıştır. Eski tarz terörizmin 

amacı, ulusların o topraklardaki devlet aygıtının üzerinde denetimin olmadığı yerlerde devlet 
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kurma düşüncesindedir. Amaçları toprak bütünlüğünü korumak ve kimlik edinmek, temelde 

hırsları gibi amaçları da yereldi. Giddens (2012, s. 935-938) yeni tarz terörizmi ise, iletişim 

araçlarının ve teknolojinin küreselleşmeye başladığı dönemde ele almış ve bunu için en iyi 

örneğini El-Kaide’nin İslami kökten-dinciliğiyle ilişkilendirmektedir. Yeni tarz terörizm, 

küresel jeopolitik amaçlar içirmekte ve dünya toplumunu yeniden yapılandırmaya 

çalışmaktadır. 

Horgan’a göre (2005) 1989’dan 2001’e kadar terörün niteliği ve hızı önemli ölçüde 

değişmiştir. Bu değişim, daha önce terörist tehdidi, ağır ve yavaş hareket etmekte aynı 

zamanda tahmin edilebilir ve açıklanabilir nitelikte idi. Terör grubuna destek veren ülkeler, 

kullandığı silahlar ve patlayıcılar herkes tarafından bilinmekte, grubun eylemlerinin 

sorumluluğunu üstlenmek için kullandığı geçici imzayı deşifre etmek çok kolay olmaktaydı. 

Bugün ise terör, acımasızlığını daha da arttırmış, uçsuz bucaksız ve irrasyoneldir. 

Walls (2017, s. 79) terörist grupları altı genel gruba ayırmaktadır. Bunlar: “Yerli”, 

“etnosentrik/sosyal”, “uluslararası/ulus ötesi”, “milliyetçi/ayrılıkçı”, “siyasi/devrimci” ve 

“dini” gruplardır. Beck’e göre, “Günümüzdeki riskler ve tehlikeler, tehdidin küresel doğası 

ve tehdidin modern sebepleri olması hasebiyle yüzeysel olarak genellikle benzer oldukları 

Ortaçağ’daki risk ve tehlikelerden ciddi şekilde ayrılıyor” (2011, s. 25).  Küreselleşme ile 

dünya yeni bir risk olgusunun ve terör bağlamında yeni bir terör olgusunun içine girmekte, 

risk ve terör olgusunu yaratan toplumlar ve diğer toplumlar risk ve terör olgusunun içinde 

birbirlerini etkilemektedirler. 

John Horgan’ın “The Psycholgy of Terrorism” kitabında (2005), Tüm farklı şekil ve 

biçimleriyle küresel bir olgu olan terörzm 1960’lara kadar marjinal bir tehdit olarak 

görülmekte olduğunu belirtmektedir. Ancak günümüzde küresel bilgi ağlarını işgal etmiş ve 

medya için en çok tercih edilen konu olmaktadır. Terörist girişimde önemli olan husus, 

giriştiği operasyonun büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı yankının büyüklüğüdür 

(Kılıç, 2007, s. 23). Gelişen teknoloji ve devletlerarası ilişkiler terörizmin boyutunu 

değiştirmiş terörizmin yerel ve bölgesel kimliğinden sıyrılarak uluslararası bir kimlik 

kazandırmıştır. Bu süreç karşımıza küresel terör denen bir sorunsalı ortaya çıkarmıştır. 

Küresel terör, amacı yöntemleri ve aktörleri bağlamında 20.yüzyıl ve öncesi terör 

algılamasından ayrılmakta ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, 

tüm dünyanın ilgi alanına hızla girmektedir (Aktel & Gürkaynak, 2007, s. 80). 
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11 Eylül 2001 tarihine kadar terör eylemleri sadece gerçekleşmiş olduğu ülke veya 

bölgeyi etkilemekteydi. Bu tarihten itibaren sonra terör daha farlı bir şekilde algılanmaya 

başladı ve olay bir terörist saldırısı olarak değil küresel şiddet, küresel terör olarak 

tanımlanmakta ve küresel çözüm arayışları başlamıştır (Taşğın, 2004, s. 95). Modernleşme 

sürecinde terör de sadece nitelik olarak değil teröristlerin kanlı eylemlerini gerçekleştirmek 

için kullandıkları silah ve araç gereçlerde de değişmelere gidilmiştir. Bilim ve teknolojik 

gelişimde teröristler kullandıkları silah ve araç gereçlerin etkilerinin çok daha yüksek ve 

belirleyici olması için “konvansiyonel silah” teknolojisinden nükleer, kimyasal ve biyolojik 

silah teknolojilerine kadar değişen alanlarda yenilik göstermektedirler. Yazırdağ’a göre 

(2017, s. 2) Kitle İmha Silahları (konvansiyonel olmayan) olarak, nükleer, kimyasal ve 

biyolojik silahlara ek olarak radyolojik silahlar ile kitle imha potansiyeline sahip diğer 

silahları kapsamaktadır. Aynı zamanda bu silahlar büyük can ve mal kayıplarına neden 

olmakta ve “dehşet silahı” olarak da bilinmektedir. 

4.2. Yeni Terörün Sosyolojik Boyutları 

Terörizmin nedenleri irdelenirken tek bir perspektiften bakmak değil bütün boyutları 

ve etkenleriyle incelenmesi gerekmektedir. Genel olarak terörizmin nedenlerini 6 ana başlık 

altında toplamak mümkün olmaktadır. Bunlar; siyasi nedenler, ekonomik nedenler, sosyo-

kültürel nedenler, psikolojik nedenler, jeopolitik nedenler, dini nedenler olarak ifade edile 

bilmektedir. Bu nedenlerin hiç biri bir diğerinden daha önemli ya da önemsiz kabul etmemek 

gerekmektedir. Sadece terör eylemlerinin gerçekleştiği yere göre öncelik ve önem sırası 

değişmektedir. Bu çalışmada daha önce akademik olarak ele alınmayan terörün ekonomik, 

siyasal, kültürel ve sosyal boyutunun sosyolojik perspektifle bilimsel veri ışığında analiz 

etmeye çalışılmaktadır. 

4.2.1. Ekonomik Boyut 

Sosyolojik olarak terörün etki ettiği alanlardan biri ekonomidir. Terörist grupların 

öncelikli amaçlarından biri ekonomiyi tahrip ederek üretim araçlarına, üretime sürecine zarar 

vererek ekonomik yapıda kaos yaratmaktır. Terörün oluşturduğu korku ve risk olgusu ile 

ekonomik getiri ve işlemler üzerindeki belirsizlik, ticari işlemler, talep ve yatırıma da büyük 

oranda ket vurmaktadır. Çetinkaya’nın belirttiği gibi (2010, s. 29), maliyeti yüksek kontrol 

ve inceleme, havaalanı ve limanlardaki sıkı güvenlik, iş adamları ve turistler için malların 

nakliyesi, özellikle zaman maliyeti seyahat masraflarını arttırmakta ve uluslararası 

terörizmin küreselleşme sürecinde ki ekonomik etkisini gözler önüne serilmektedir. 
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Ekonomik yapıda terörün etki ettiği diğer bir alan sosyo-politik alandır. Toplumsal 

güvenceyi, işsizlik, yoksulluk, hastalık, sağlık, eğitim ve toplumsal haklar gibi bu 

çerçevedeki diğer politikaları içermektedir. Ekonomi ve terörün arasındaki ilişkilerden biri, 

terörün kendi içinde başlı başına ekonomik bir iş koluna sahip olduğu gerçeğidir. Terör 

örgütlerinin yaşamasını sağlayan, uluslar arası kaçakçılığın her çeşidi sonucu temin edilen 

kara para ve sempatizan kitleden toplanan aidat ve haraçlar, çeşitli yardımlar ve diğer 

gelirler, sonunda muazzam bir ekonomik alan ortaya çıkmaktadır (Akın, 2012, s. 15). 

Terörizmin tehdidi altındaki ekonomi, devlet iç borçlanma artışına ve uzun vadeli bir 

ekonomik soruna neden olarak,  devlet ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini 

göstermektedir (Çağlar, 2014, s. 74). 

Terör turizmi kullanarak ülkeye vermiş olduğu ekonomik zararın yanı sıra, ülkenin 

yaşamış olduğu imaj kaybına da neden olmaktadır. Bir ülkenin imajını etkileyen en önemli 

faktörlerin başında ülkenin güvenliği gelmektedir. Saran ve Bitirim, (2009, s. 94) 

çalışmalarında, bu olumsuz etki yalnızca terör saldırılarına maruz kalan ülkenin ekonomisini 

etkilemekte kalmayıp, uluslararası ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yaratmakta 

olduğunu belirtmektedir. 

Terör örgütleri, varlıklarını ve eylemlerini sürdürebilmek için ekonomik güce ihtiyaç 

duymaktadır. Bu ekonomik gücü, meşru (yardım yoluyla, diğer devletlerden sağlanan, hayır 

kurumlarından gelen paralar vb.) ve gayrimeşru (uyuşturucu, insan ticareti, silah ve göçmen 

kaçakçılığı vb.) yöntemlerle çok çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır (Karatay & 

Kapusızoğlu, 2011, s. 120).   

4.2.2. Siyasal Boyut 

Terör örgütlerinin siyasi ideolojileri zaman içinde değişiklik göstermiştir. Etnik bir 

hareket olarak başlayan grup, dini kullanmaya başlamış veya dincilikten etnisiteye, oradan 

da başka ideolojilere kayma göstermiştir (Akın, 2012, s. 15). 

Öyle ki, eskiden düzenli ordular savaşırken günümüzde ise ülkeler terör örgütlerini 

kendi çıkarları etrafında ve rakiplerini etkisiz hale getirmek için bir maşa olarak 

kullanılabilmektedirler. Bazı devletlerin, terörü uygulama alanı olarak seçmiş oldukları 

gelişmemiş ülkelerde, terörden çıkar sağlayan devletler elde ettikleri başarılar sonucunda 

cesaret bulmuş ve bu bağlamda terör alanı gittikçe genişlemiştir. Bu durum ise günümüzde 

terörizmi uluslararası bir savaş türü olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
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4.2.3. Kültürel Boyut 

Geleceğin savaşları nasıl olacak? Sorusuna “Medeniyetler Çatışması” tezi ile 

açıklayan Huntington’ göre, günümüz milli-devletleri arasındaki mutat çatışmalar gelecekte 

makroskopik bir nitelik kazanacak ve bunu medeniyetler arasında birbirlerini ortadan 

kaldırmaya yönelik bir mücadele takip edecektir. Bu savaşın tarafları ve belirleyici güçleri 

ise yüzyılımızda olduğu gibi milli-devletler değil, (Batı-İslam-Hinduizm-Konfüçyüsizm-

Ortadoksluk) gibi dünyanın büyük kültür sistemleri olacaktır (Huntington, 2017, s. 204). 

Terör örgütlerinin en büyük hedeflerinden biri de; toplumun kültür yapısını, özellikle 

toplumu bir arada tutan değerleri bozup, değiştirerek terörizmin yaşayabileceği bir başka 

ortam yaratabilmektir (Akın, 2012, s. 18). Göç, gecekondulaşma, hızlı nüfus artışı, moral 

değerlerin zayıflaması gibi sosyo-kültürel nedenler, beraberinde ürettiği sorunlar terör 

örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletmiş, ezilmişlik, dışlanmışlık ve hizmetin az gelişi gibi 

gerekçeleri istismar ederek, özellikle gençleri saflara çekmeyi başarmaktadır (Öztürk & 

Çelik, 2009, s. 92). 

Terörzm bir yandan eski duruma uygun olarak belirli etnik, dini, coğrafi ve sınıfsal 

referanslar üzerinden hareket ederek, bir yandan da postmodern toplumdaki yalnızlaşmış, 

yabancılaşmış, ruhsuzlaşmış ya da öfkeli bireylerin liman haline gelmeye başlamıştır. 

Örneğin, DAEŞ içinde dünyanın dört bir yanından gelen ve Müslüman olmayan teröristlerin 

varlığı bu düşüncemizi pekiştirmektedir. 

4.2.4. Sosyal Boyut 

Toplumda din/mezhep ayrılıkları, eğitim düzeyinin düşüklüğü, etnik ayrılıkların 

bulunması, azınlık unsurlarının varlığı, feodal kalıntıların bulunması, kişisel hak ve 

özgürlüklerin sınırlı olması, toplumun ideolojik sınıflara ayrılması, genel ahlak anlayışının 

yozlaşması, toplumun bölünmezlik bilincinin kaybetmesi terörün sosyal nedenleri olarak 

gösterilmiş ve bunların terörizmin alt yapısını oluşturmada önemli etkenler olduğu ifade 

edilmiştir (Yahşi, 2015, s. 26). 

Horgan’a göre (2005, s. 119), terörist olayların ortaya çıkması genel olarak, öncelikli 

olarak çevrenin, fırsatların, siyasal bağlamın, liderlik ilişkilerinin ve bireyin çevreyle olan 

ilişkileri gibi konuları olarak ele almaktadır. Terör faaliyetlerinin sosyal etkilerinden biri de 

hiç şüphesiz mülteci göçlerinin yaşanmasındır. Suriye ve Irak’ta 2011’de başlayan ve devam 

eden DEAŞ (İŞİD) terör eylemleri dünyanın en kötü insani kriz eylemlerinin yaşanmasına 
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neden olmuştur. Avrupa’da mülteci krizinin artık terörizmden farklı bir tehdit olarak 

değerlendirilmemekte ve göçmenlerin diğer göçmenler arasında saklanan potansiyel 

teröristler olarak göç-terörizm bağı kurulduğu görülmektedir (Walls, 2017, s. 77). 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada dikkat çektiğimiz üzere Ulrich Beck’in yeni bir toplum olarak risk 

toplumu kavramı ile Jeffrey Kaplan’ın beşinci dalga olarak isimlendirdiği yeni terör kavramı 

bir arada ele alınabilir. Kavramsal ve kuramsal bilgiler ve literatür ile bir arada 

değerlendirildiğinde şu tespitler yapılabilir: 

İlkin söylenebilir ki, yukarıda teorik ve betimleme yöntemi ile ortaya koyduğumuz 

üzere, günümüz toplumları risk toplumlarıdır ve içinde bulunduğumuz risk toplumunda yeni 

bir terör olgusuyla karşı karşıyayız. 

İkinci tespit ve öneri olarak söyleye biliriz ki, yeni terör süreci kuramsal olarak 

açıklanmalıdır. Bunun için sosyolojik yaklaşım içinde yer alan William Atkinson ve Olson 

gibi bilim insanlarının geliştirdiği “Kolektif Şiddet, Gruplar Arası Çatışma” modeli uygun 

gözükmektedir. 

Araştırmanın başlangıcında cevap aradığımız beş soru(nsal) vardı. Araştırma 

sonucunda bunlara verebileceğimiz cevapları şöyle sıralayabiliriz: 

Soru 1: Riskin tanımı değişmiş midir? Cevap: Evet. 

Eskiden risk denildiğinde Tanrısal güçler tarafından hatta insanoğlunun işlemiş 

olduğu bir suç yüzünden cezalandırılması olarak görüldüğü doğa olayları olarak 

değerlendirilmekteydi. Günümüz postmodern dönemde ise riskler, bilim ve teknoloji ile hız 

kazanan küresel çapta sanayileşmenin örtük ve yan etkileri sonucu olarak oluşan dünyadaki 

tüm canlıların geri dönüşü olmayan tehditleri olarak görülmektedir. 

Soru 2: Yeni risk kavramı nasıl tanımlanabilir?  

Beck, 21. yüzyılın risk toplumu çağı olduğunu ve bu toplumun, ekonomik, siyasal, 

kültürel, sosyal, çevresel, teknolojik ve bilimsel değişimlerin yan etkisi olarak tehlike, tehdit 

ve yeni risk olarak kapsadığını belirtmektedir. 

Soru 3: Yaşadığımız topluma risk toplumu denilebilir mi? Cevap: Evet. 
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Günümüz postmodern çağda doğa toplumsuz, toplum da doğa olmadan 

anlaşılamamaktadır.  Artık, çevre sorunları etrafımızdaki dünyayla ilgili sorunlar değil 

tamamen insan sorunları olarak, onun tarihi, yaşam koşulları, dünya ve gerçeklikle ilişkili, 

ekonomik, kültürel ve siyasi durumlarıyla ilgili sorunlardır. Bugün fazlasıyla sentetik bir 

doğada yaşamaktayız. Bu da bizi risk toplumunda olduğumuzun kanıtlar niteliktedir. 

Soru 4: Küreselleşme sürecinde terörün tanımı değişmiş midir? Cevap: Evet.  

Şöyle ki:  Soğuk Savaş sonrası terörizmi Anthony Oberschall’ın ‘Kolektif Eylem’ 

modeline uygundur. Ancak terörizmde amaç, nitelik, örgütlenme biçimi ve eylemsel olarak 

değişimleri Jeffrey Kaplan’ın ‘Beş Dalga Modelini’ pekiştirmektedir. Terör örgütleri 

ideolojik ve etnik terörden ziyada uluslararası terör olarak yerini almaktadır. Simgesel 

hedeflerden uzaklaşarak daha çok korku ve dehşet yaratmaktadır. Diğer yandan biyolojik, 

kimyasal, nükleer ve siber saldırı yöntemlerinin kullanmaktadır. Örgütsel modelden esnek 

modele geçiş benimsenmiştir. 

Soru 5: Yeni terörün sosyolojik boyutları nelerdir?  

Yeni terörün sosyolojik olarak ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal olmak üzere dört 

boyutu söz konusudur. 

Ekonomik boyut olarak: Terörist grupların ekonomiyi tahrip ederek üretim araçlarına 

ve üretime yönelik mallara zarar vermekte ve finansal pazarda bir kaos yaratmaktadır. Diğer 

yandan terörün getirmiş olduğu koku ve risk olgusu ile uluslararası ticaretin maliyeti de 

olumsuz yönden etkilenerek, ekonomik getiri ve işlemlere ket vurmaktadır. Örgütleri önleme 

ve mücadele de ekonomik olarak daha pahalı olmaktadır. Toplum içindeki güven, sağlık, 

eğitim, hastane gibi politik alan içinde kamusal güvenliği sağlamak için harcamalar 

artmaktadır. Öyle ki, terörizmin kendisi başlı başına ekonomik kara deliktir. 

Siyasal boyut olarak: Terör örgütlerinin siyasi ideolojileri zaman içinde değişiklik 

göstermiştir. Etnik bir hareket olarak başlayan grup, dincilikten etnisiteye oradan da başka 

ideolojilere kaymıştır. Eskiden düzenli ordular savaşırken günümüz çağında ise terör 

örgütleri, kendi çıkarları için ve rakiplerini etkisiz hale getirmek için kullanan ülkelerin bir 

maşası ve piyonu olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu durum terörizmi küresel boyuta 

taşımaktadır. 

Kültürel boyut olarak: Terör örgütlerinin en büyük hedeflerinden biri de, toplumun 

kültür yapısını ve toplumu bir arada tutan değerleri bozarak terörizmin yaşayabileceği bir 
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ortam yaratmaktır. Savaş ve işgallerin görüldüğü ve çatışmaların sıklıkla yaşandığı 

ortamlarda terörün birey ve grup üzerindeki etkisi benimseme, içselleştirme ve yeniden 

üretme olabilmektedir. Ülkedeki, göç, gecekondulaşma, hızlı nüfus artışı gibi sosyo-kültürel 

nedenler terör örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletmekte ve bu durumdan faydalanan 

örgüt kişileri kendi saflarına çekebilmektedirler. Diğer yandan yeni terör eski duruma uygun 

etnik, dini, coğrafi ve sınıfsal referanslar üzerinden hareket ederken bir yandan da günümüz 

postmodern toplumda yalnızlaşmış, yabancılaşmış veya öfkeli bireylerin sığınağı haline 

gelmiştir. 

Sosyal boyut olarak: Toplumda din/mezhep ayrımı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, 

etnik ve ideolojik ayrılıklar, toplumsal ahlakın bozulması gibi nedenler terörizmin alt 

yapısını oluşturmada önemli etkenlerdir. Toplumsal yaşantı günümüz postmodern dönemde 

heterojen bir hal almaktadır.  Şiddet ve teröre başvuranların zihin dünyasında “biz” ve 

“onlar” ayrımı yapıldığı bir tür kimlik inşası soncunda “ötekiler, onlar, diğerleri” tüm 

kötülüklerin kaynağı olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda küreselleşen terörde dünyanın 

faklı ülkelerinden ve kıtalarından militana sahip terör örgütleri bulunmaktadır. Diğer yandan 

küreselleşme ve modernleşmeye bağlı olarak gelişen bilim ve teknolojik gelişmeler risk, 

tehlike ve tehditlerin yapısında değişmelere neden olmakta ve içinde yaşadığımız dünyayı 

daha “belirsiz” ve “güvensiz” bir hale getirmektedir. Terör olaylarının sosyal etkilerinden 

biri de hiç şüphesizi mülteci göçlerinin yaşanmasıdır. Bu durum yasa dış göç bağlamanda 

uluslararası bir güvenlik sorununa dönüşmektedir. Göçmen sorununun getirmiş olduğu 

sorunlara bağlı olarak Avrupa mülteci krizine terörizmden ayrı bir tehdit olarak 

değerlendirmemekte ve göç-terörizm bağı kurmaktadır. 
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GEBELİKTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI: EBELİK 

UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

Sevgi PALAMUT 5 

Mine YURDAKUL6 

ÖZET 

 Gebelik dönemi sadece anne ve doğacak bebeğin sağlığı için değil, aile ve toplum 

sağlığı için de kritik önemi olan bir dönemdir. Gebelik dönemi fizyolojik bir süreç olarak 

değerlendirilmekle birlikte, bu dönemde meydana gelen psikolojik, fizyolojik değişikliklerin  

ve  çevresel etkenlerin risk oluşturduğu  bilinmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü  raporlarına  

göre, bebek ölümlerinin %17-43’ü doğumsal anomali kaynaklıdır. Yenidoğan anomalilerin 

önemli bir kısmının ilaçların teratojenik etkisine bağlı olduğu bilinmektedir. Gebelikte ilaç 

kullanımı doğum anomalileri yanısıra fetal kayıplara, intrauterin gelişme geriliğine ve uzun 

dönemde nörogelişimsel sorunlara da neden olabilmektedir. Gebelikte ilaç 4 farklı durumda 

kullanılmaktadır. Bunlar; gebe olduğunu bilmeden ilaç kullanımı, gebelik sırasında vitamin 

veya mineral desteği, kronik bir hastalığın varlığında ilaç kullanımı ve  gebelik sırasında 

gelişen enfeksiyon gibi akut bir hastalık gelişmesi nedeniyle  ilaç kullanımıdır.  Çalışmalar, 

hem gelişmiş  hem de gelişmekte olan  ülkelerde gebelik  döneminde ilaç kullanımının 

yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrıca kullanılan ilaç sayısında da hızla artış olduğu 4 ve 

daha fazla ilaç kullanma oranının son 30 yılda 3 kat arttığı rapor edilmiştir. Ülkemizde 

plansız gebeliklerin yaygın olması, kronik hastalıkların giderek aratması gibi nedenlerle 

gebelikte  akılcı ilaç kullanımı ciddiyetle ve geniş bir çerçevede ele alınması gereken  önemli 

bir halk  sağlığı sorunudur. Bunlarla birlikte yarar- risk değerlendirilmesi yapmaksızın 

gebelikte ilaç kullanımından kaçınılması da  önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 

Sağlık sistemi içinde genelde birinci basmak sağlık çalışanları özelde ebeler,  tüm 15-49 yaş  

doğurgan çağ kadınların ve özellikle gebelerin sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma konusunda 

birincil kaynaklardır.  Gebelik öncesi danışmanlık ve doğum öncesi bakım hizmetleri ile 

ebeler gebelikte akılcı ilaç kullanımı konusunda kilit rolle sahiptir.  Bu çalışmada gebelikte 

ilaç kullanım yaygınlığı, sıklıkla hangi ilaçların kullanıldığı, ilaç sınıflama sistemleri ve  
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gebelikte akılcı ilaç kullanımı ve kanıta dayalı uygulamalar üzerinde durulmuştur.  Gebelik 

döneminde ilaç kullanımı ile ilgili ebelere yönelik temel bilgiler vermeyi amaçlayan bu 

çalışmayla gebelikte gereksiz ilaç kullanımı ve gereksinim duyulan durumlarda ilacın akılcı 

kullanımına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, gebelikte ilaç kullanımı, akılcı ilaç kullanımı,  

gebelik öncesi bakım, doğum öncesi bakım 

 

ABSTRACT 

Pregnancy is a critical period not only for the health of the mother and infant(s), but 

also for that of the family and community. Pregnancy is assessed as a physiological period, 

and it is known that the psychological and physiological changes and environmental factors 

constitute risks. The World Health Organization reports that 17% to 43% of infant deaths 

occur due to congenital anomalies. A majority of newborn anomalies occur due to the 

teratogenic effect of medicines. In addition to congenital anomalies, the use of drugs during 

pregnancy may cause fetal loss, intrauterine growth retardation, and, in the long-term, 

neurodevelopmental problems. Drugs are used under four conditions during pregnancy: 

without being aware of pregnancy, vitamin and mineral supplements, treatment of a chronic 

disease, and treatment of an acute disease such as an infection during pregnancy. Studies 

show that drugs are commonly used during pregnancy in both developed and developing 

countries. In addition, the number of drugs used is rapidly increasing and the rate of women 

using four or more drugs has tripled within the last 30 years. Rational drug use is a significant 

public health problem that should be addressed seriously and broadly because of the high 

rate of unplanned pregnancies and the rising rate of chronic diseases in Turkey. On the other 

hand, avoiding the use of drugs during pregnancy without assessing the benefits and risks 

may also cause serious health problems. Within the healthcare system, primary healthcare 

personnel in general, midwives in particular, are the main sources of information for women 

in fertile age groups (15 to 49 years of age), especially for pregnant women.  

Midwives play a key role in rational drug use during pregnancy through 

preconceptional counseling and prenatal care services. This study addresses the prevalence 

of drug use during pregnancy, which drugs are used frequently, drug classification systems, 

rational drug use during pregnancy, and evidence-based practices. It aims to provide 

midwives with basic information about the use of drugs during pregnancy follow-ups and is 
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expected to contribute to the reduction of unnecessary drug use during pregnancy and 

rational drug use when necessary 

Key Words: Pregnancy, medication use during pregnancy, rational drug use, 

preconceptional  care, prenatal care 

 

GİRİŞ 

Gebelik dönemi normal fizyolojik bir süreç olarak tanımlanmakla birlikte bu 

dönemde meydana gelen anatomik, fizyolojik, psikolojik değişikliklerin ve çevresel 

etkenlerin risk oluşturduğu bilinen bir gerçektir.  Gebelik sürecinin başlamasıyla ilk üç ayda 

hem büyüyen ve gelişen fetüsde, hem de annede çok hızlı fizyolojik değişiklikler 

yaşanmaktadır (Robson  ve Waugh, 2016). Gebeliğin gerektirdiği bu değişimlere uyum 

sağlamak veya kronik bir hastalıkla beraber olan  gebeliklerde  annenin ve fetüsün sağlığını 

korumak ve geliştirmek için ilaç kullanmak gerekebilmektedir (Aydemir ve 

Hazar,2014;Haas ve ark.,2018). Geçmişte fetüsün anne karnında  korunduğuna, dış etkenlere 

çok fazla maruz kalınmadığına inanılırdı ve plasentanın embriyo ve fetüs için  koruyucu 

bariyer sağladığı düşünülmekteydi.  Ancak tıbbı ve teknolojik  gelişmelerle  birlikte annenin 

aldığı her türlü ilacın plasentadan fetüse geçtiği ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği 

görülmüştür. 1960’lı yılların başında “Talidomid faciası” olarak bilinen  birinci trimesterde 

talidomit  kullanımı ile ilişkili olarak fetüste ekstremite anomalileri ve diğer   

deformasyonların oluştuğu belirlenmiştir (Öztürk,2014;  Vargesson,2015, Boyle ve 

ark.,2018). Talidomid faciasından sonra gebelik süresince uygulanan tedavilerin yanlızca 

anne sağlığını ilgilendirmediği aynı zamanda fetüs ve yenidoğan sağlığını da ilgilendirdiği 

konusunda  uzmanlar arasında fikir birliği oluşmuştur. 

İlaca veya herhangi bir teratojene fetüsün yanıtı, ilk üç ayda çok yüksek ve etkili 

olabilmektedir. Diğer aylarda etkisi  nispeten daha  düşük gözlense bile, etkinliği ve etkisi 

önemli oranda  devam  etmektedir.  Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu 

verilerine göre konjenital malformasyon ile sonuçlanan doğumlar; genetik, çevresel veya 

bilinmeyen nedenler adı altında üç başlıkta toplanabilinir. Yenidoğan da meydana gelen 

konjenital  malformasyonların yaklaşık %25’i genetik olup (kromozomal), %65’i ise 

multifaktörel olabilmektedir. Yenidoğanda meydana gelen bu anomalillerin %2-5 oranın da 

ilaçların teratojenik etkisine bağlı olduğu bildirilmektedir ( Ergün,2016;).  Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) verilerine  göre, Avrupa’da bebek ölümlerinin %17-43’ü doğumsal anomali 
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kaynaklıdır (Boyle ve ark.2018). 2014 yılı verilerine göre Türkiye’de konjenital 

malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri toplamda %1.4 olarak 

bildirilmiştir ( Sağlık  İstatistik Yıllığı,2015). Konjenital anomali dışında gebelikte ilaç 

kullanımının  tek veya çoklu organ tutulumu, spontan düşükler, intrauterin gelişme geriliği,  

amniyotik sıvı hacminin azalması ve doğumun erken olması veya gecikmesi gibi gebeliğin 

fizyolojisi üzerine olumsuz etkileri de olabilmektedir. Ayrıca  gebelikte ilaç kullanımının 

yenidoğanda düşük veya yüksek doğum ağırlığı ve gelişme geriliğine neden olabileceği 

rapor edilmiştir (Charlton ve ark.,2014;Kaplan, Kelekçi ve Demir,2015; Vargesson,2015; 

Shan ve ark.,2018).  Bununla beraber ilaç kullanması gerektiği halde ilaç kullanma 

konusunda negatif tutum içerisinde olan gebeler de olabilmektedir.  Bu durumun da  ciddi 

sağlık sorunlarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Gebelik döneminde vitamin 

eksikliği telafi edilmediği durumunda veya gebeliğe eşlik eden kronik bir hastalık nedeniyle 

ilaç kullanılmadığında, anne adayının  ve fetüsün sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Hatta 

çocukluk dönemine kadar uzanan morbidite ve mortalite oranında artışa neden olabileceği 

bildirilmekteidr (WHO,2015; Dayı,Taygun ve Pekcan, 2019).  

Gebelikte İlaç Kullanımının Yaygınlığı  

Gebelikte ilaç kullanımı oldukça yaygındır ve kullanılan ilaç sayısında da giderek 

artış olduğu bilinmektedir. DSÖ (2019) verilerine göre gebeler, gebelik döneminin 

gerektirdiği vitamin ve demir preparatları dışında üç çeşit daha ilaç kullanmaktadır. En sık 

kullanılan ilaçlar sırası ile antimikrobiyal, analjezik ve antiemeklerdir.   Lupattelli ve 

arkadaşlarının 2013 yılında Avrupa,  Amerika ve Avustralya’da yaptıkları çok uluslu 

çalışmada; vitamin, mineral takviyesi ve demir ilacı dışında gebelerin %81.2’i hem reçeteli 

hem de reçetesiz en az bir ilaç kullandıkları belirlenmiştir.  Bu ilaçların % 50’si birinci 

trimesterde kullanılmaktadır. Kullanılan ilaç çeşidi ülkeler arası farklılıklar göstermektedir. 

Gebelikte toplam ilaç kullanımının yüksek olduğu ülkeler: %95.1 ile Hollanda, İzlanda %93 

ve Finlandiya ise %92,3 olarak bulunmuştur. En çok kullanılan ilaç türü ise %57.5 ile sinir 

sistemine etki eden parasetamol  (setaminofen) ve kombinasyonlarıdır ( Lupatelli ve ark., 

2014).  Gebelik dönemi her ne kadar fizyolojik bir süreç olarak tanımlansa da hormonların 

etkisiyle duygu durum bozuklukları da sık görülmektedir.  Erken gebelik döneminde uygun 

şekilde müdahale edilmeyen duygu durum bozuklukları ileri dönemlerde depresyon olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Bilindiği gibi gebelik sırasında ve / veya postpartum dönmede  

depresyon giderek yaygınlaşmaktadır. ( Creeley ve Denton,2019). Desai ve ark. (2014) 

2000-2007 yılları arasında, gebelerde ilaç kullanım oranlarının giderek arttığını ve analjezik 
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türü ilaç kullanım oranının 2000 yılında %18,5 iken, 2007 yılında %22,8’e yükseldiğini 

belirtmişlerdir. 2000-2007 yılları arasında en az bir kez analjezik ilaç kullanım oranı ise 

%21,6’dır.  Bu durum eyaletler arası farklılık gösterdiği gibi ırklar arası farklılık da 

göstermektedir (Desai ve ark.,2014).  Jonge de ve ark. (2014) kadınların gebelikleri sırasında 

%20,8 inde en az bir kez antibiyotik kullandıkları, %2.0 i ‘potansiyel olarak zararlı’ bir 

antibiyotik, %0,8 i ‘zararlı’ olarak nitelendirilen antibiyotik kullandıkları  belirlenmiştir. 

  Gebelerin ilaç kullanımı ile ilgili Türkiye genelini yansıtacak  ulusal bir veriye 

ulaşılamamıştır. Ancak çeşitli dönemlerde yapılmış lokal çalışmalar vardır.  Yurdakul ve 

ark. (2008) yaptığı çalışmada gebelerin %32.6'sının gebelikleri süresince ilaç kullandığı, 

gebelikte sık  kullanılan  ilk üç ilacın sırası ile antiemetik, antibiyotik ve analjezik olduğu 

belirlenmiştir.  Çekiç ve ark.(2014) retrospektif olarak yaptıkları çalışmada gebelik 

döneminde kullanılması gereken ilaçlar dışında;  ilk sırada %30.9 sinir sistemi grubuna giren 

ilaç kullandıkları saptanmıştır. Göker ve ark. (2012) Manisa ve Trabzon’da  yaptıkları 

retrospektif çalışmada; Manisa da en sık  kullanılan ilk üç ilacın  antidepresan (%19), 

antibiyotik (%17,8) ve antiepileptik (%11,7) olduğunu belirlemiştir. Trabzonda  yapılan bir 

çalışmada ise ilk sırada %38,3 ile antidepresan, ikinci %32,9 ile antibiyotik ve üçüncü sırada 

ise %23,3 ile analjezik yer almaktadır ( Göker ve ark.,2012). Başka bir çalışmada  Özel ve 

ark. (2018) gebelikte görülen baş ağrıları nedeniyle, en az bir kez ilaç kullanım oranını 

%84,4 olarak  rapor etmişlerdir. 

Gebelikte İlaç Kullanımı Hangi Durumlarda Olmaktadır  

Gebelik süresince ilaç kullanımı dört farklı durumda olabilmektedir. 

1. Gebe olduğunu bilmeden ilaç kullanımıdır.  Genellikle adet düzensizliği yaşayan 

kadınlar gebe olduğunu fark etmeden ilaç kullanmaktadır (Aktaş,2018;Öztürk, 2018).  

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)  sonuçlarına göre son 10 yıllık isteyerek düşük 

oranlarını 2008 yılı için  %10, 2013 yılı için %5 ve 2018 yılı için  % 6 olarak belirlenmiştir. 

İsteyerek düşük nedenlerinde biri ilaç kullanımına bağlı olabilmektedir. Plansız gebelik 

sonucu teratojene maruz kalınması nedeniyle ebeveynler gebeliklerini sonlandırmaktadırlar 

(TNSA, 2018). Sel ve ark. (2017) plansız gebelik sonucu ilk trimesterde teratojen nitelikte 

ilaç kullanan gebelerle yaptığı çalışmada,  gebelere kullandıkları ilaç türüne göre FDA’ nın 

sınıflamasını dikkate alınarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bilgilendirmeler sonucunda 

%61,2 i gebeliğin sonlandırılmasına karar verirken, %38,8’i gebeliğin devamına karar 

vermiştir. İstenmeyen gebelikler kontreptiflerin uygun olmayan kullanmına bağlı olabildiği 
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gibi etkinliği  diğerlerine göre daha  düşük olan geleneksel yöntemlerin  kullanımından da 

kaynaklanabilmektedir. Türkiye genelinde doğurganlık çağındaki kadınların % 70 oranında 

aile planlaması yöntemlerinden herhangi birini kullanmakla beraber modern aile planlaması 

yöntemi kullanma oranı 2013 %47 iken 2018 de %49’a yükselmiştir.  Etkinliği daha düşük 

olan geleneksel yöntemlerden olan ‘geri çekme’ yöntemi 2013 de %25.5 olarak, 2018 de ise 

%18 olarak belirlenmiştir. Giderek  kullanılma oranında düşme gözlense de  planlanmayan 

veya istenmeyen  gebelikler için geleneksel aile planlaması yöntemleri kullanma  riskli bir 

durumdur. Gebelikte ilaç kullanma açısından bu durum üzerinde durulması ve çalışılması 

gereken konulardan birisidir (TNSA,2018; Sözbir ve ark.,2019). 

2. Gebeliğin getirdiği ilaç kullanımıdır. Bunlar,vitaminler, mineraller ve demir desteği 

başlıkları  altında toplanabilir. Kullanılması gereken bu ilaçların uygun dozda alınması 

gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji 

Koleji, İngiltere Ulusal Klinik Uygulamaları Mükemmelliyet Enstitüsü gibi önemli kurumlar 

A ve D vitaminlerinin ihtiyaçtan fazla kullanılmasının fetüs üzerinde teratojenik etkisi 

olduğunu belirtmektedir.  Bu vitaminlerin kandaki serum düzeylerine göre kullanılması 

gerektiği vurgulamaktadır (Okumuş ve Mete,2009; Güler ve ark.,2019).   

3. Diabet, hipertansiyon, depresyon, epilepsi gibi kronik bir hastalığın varlığında kullanılan 

ilaçlardır.  Bu ve benzeri hastalığı olan gebelerde hastalık tedavi edilmediğinde fetal gelişim 

olumsuz yönde etkilemekte ve anne adayının hayatı tehlikeye girbilmektedir. Gebelik 

döneminde kullanılan her ilaçta olduğu gibi yarar- risk ilişkisi gözetilerek ilaç kullanılması 

gerekmektetedir. Gebelerin yaklaşık % 2-3’ünde kronik olarak tiroid fonsiyon bozukluğu 

görüldüğü bildirilmiştir ( Tel ve Sabuncuoğlu,2017). 

4. Gebelik sırasında tedavi gerektiren enfeksiyon gibi akut  hastalık gelişmesi nedeniyle 

alınan ilaçlardır.  Yazıcı ve ark. (2009) çalışma grubunda ki gebelerin %63.3’nün üriner 

sistem enfeksiyonu tanısı aldığını ve bu tanıyı alan gebelerin %70.3’ü antibiyotikle tedavi 

edildiğini saptamışlardır (Yazıcı ve Demirsoy,2009). Ayrıca indüksiyon amaçlı  ilaçlar veya  

erken gebelik kayıplarını  önlemek için bazı ilaçlar  gebelik öncesinde veya gebelik sırasında  

kullanılabilmektedir. Doğum sırasında verilen oksitosin indüksiyonun emzirme başarısını 

olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Emzirmenin toplum sağlığında önemli bir yeri 

olduğu düşünüldüğünde halk sağlığı için önem arz etmektedir ( Özcan ve Tokat,2015). 

Gebelikte İlaçların Etki Mekanizması  
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Gebelik döneminde yaşanan değişiklikler ilacın emilimini, dağılımını, atılımı ve 

vücutta neden olduğu değişimlerin derecesini etkilemektedir. Bununla beraber ilacın hangi 

yolla alındığının da önemli bir etkisi vardır. Gebelikte yaşanan fizyolojik değişiklikler 

ilaçların etki mekanizmaları  açısından üzerinde durulması ve araştırması gereken bir  

durumdur(Akıcı,Tamirci ve Gören, 2017) . 

Gebelikte alınan ilacın etki mekanizmasını belirleyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. 

Bu faktörler;  ilacın çeşidi, alınma sıklığı, dozu, molekül ağırlığı, yağda çözülünürlüğü,  

protenine bağlanabilirliği, plasentadan geçişi, yarılanma ömrü, neden olduğu fizyolojik 

mekanizma, vücuttan atılımı, beraberinde başka ilaçların alınıp alınmadığı, fetüsün ilaca 

verdiği tepki, fetüste herhangi bir hastalığın var olup olmadığı, gebeliğin hangi döneminde 

alındığı, annenin yaşı, kilosu, gebeliğe  eşlik eden başka bir hastalığının olup olmadığı ve 

beslenme biçimidir(Sinclair ve ark,2016; Çalık ve Çetin,2018).  Ayrıca gebelikle birlikte 

anne de yaşanan fizyolojik değişiklikler de ilaçların etki mekanizmaları üzerinde etkili 

olmaktadır. Gebelikte akciğerde meydana gelen kardiyak output artışı, alveollerden kana 

geçen ilaç miktarını arttırarak etki edebilmektedir. Deri üzerinde alınan topikal ajanların 

emilimi gebelik süresince deri de ekstraselüler sıvı artışı olduğundan dolayı ilaçlar etkilerini 

normalden fazla arttırarak gösterirler. Periferik perfüzyonun artmasıyla intramüsküler  

ilaçların emilimi de artabilmektedir (Çalık ve Çetin, 2018; Temming,Cahill ve Riley,2016).  

Gebelikte gastrointestinal dönemde görülen en önemli değişiklikler; azalmış gastrik asit 

sekresyonu, uzamış mide boşalma zamanı ve intestinal motilitedir. Oral olarak kullanılan 

ilaçlar gebelik döneminde yaşanan gastrointestinal değişiklikler nedeniyle en fazla 

biyoyararlanım değişikliğine uğrayan ilaçlardır (Erdoğan ve Karadağ,2016; Morgan, De 

Joan-van den ve Jordan,2011). Gebelik döneminde, renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon 

hızı artmaktadır. Bu durum ilaçların  daha fazla atılmasına neden olmakta ve yine doz 

hesaplamasını  gerektirmektedir (Özbudak, Ünal ve Sabuncuoğlu, 2016). 

Gebelik döneminde teratojenin alınma zamanlarına göre gösterdiği etki farklılık 

gösterdiği gibi sonuçları da farklılaşmaktadır. 

Preembriyonik Dönem: İlk  18 günü kapsar. “Ya hep ya hiç” kuralı vardır. Bu 

dönemde ilaca maruz kalınması kalıcı hasar oluşturacak düzeyde ise düşükle sonuçlanmakta 

ya da herhangi bir etkisi olmamakta gebelik devam etmektedir. Dolayısıyla ilaç ya 

embriyoyu hiç etkilemez ya da  düşüğe neden olmaktadır (Ergün2016; Morgan, De Joan-

van den ve Jordan,2011). 
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Embriyonik Dönem: 18-21. günden başlayıp 55-60. güne kadar olan 36 günlük dönemi 

kapsar. Bu dönemde ilaç alımı en yüksek düzeyde risklidir. İlacın alındığı zaman hangi organ 

oluşuyorsa, o organda deformasyona neden olabilmektedir (TSEB,2018). 

Fetal Dönem: Organogenezden sonra başlayan ve doğuma kadar süren dönemdir. Fetal 

dönemde etkene maruz kalınmasıyla, organların büyümesinde ve fonksiyonlarında 

aksaklıklara neden olabilir ( Mithell ve ark., 2011). 

Doğuma Yakın Günler ve Doğum Eylemi: Bu dönemde ilaçların fetüs üzerindeki etkisi 

geçicidir. Malformasyon oluşuma neden olmaz. Ancak kısa süreli sağlık problemlerine 

neden olabilmektedir. Örneğin morfin benzeri narkotik analjeziklerin kullanılması, bebeğin 

doğum depresyonu ile doğmasına neden olmaktadır (TSEB, 2018  Mithell ve ark,2011). 

Gebelik Döneminde Kullanılan İlaçların  Sınıflandırılması 

Gebelik döneminde ilaç kullanımı sonucu yaşanan sıkıntıları gidermek ve  yarar-risk 

ilişkisini netleştirmek için, gebelikte ilaç kullanımına dair çeşitli sınıflama sistemleri ortaya 

çıkarılmıştır.  Bunlar:  Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug 

Administration-FDA) tarafından oluşturulan Amerikan sınıflama sistemi, Avustralya İlaç 

Değerlendirme Komitesi (Australian Drug Evaluation  Committee-ADEC)’nin oluşturduğu 

Avustralya Sınıflama Sistemi, Anatomik Terapotik Kimyasal Sınıflama Sistemi 

(Anatomical Therapeeutic Chemical Classification System-ATC),     İsveç Sınıflama Sistemi 

(Pharmaceutical Specialties in Sweden-FASS) ve  Teratojen Bilgi Sistemi (Teratogen 

Information System-TERIS)’dir  (Sinclair ve ark,2016; Frederiksen, 2011) 

U.S. Food And Drug Administration (FDA)  

FDA 1979’da ilaç sınıflandırma sistemlerini kurmuştur. Gebelikte güvenli ilaç 

kullanımı için girişimsel hayvan deneyleri ve kontrollü insan çalışmalarıyla ilaçlara 

standardizasyon getirilmesi amacıyla kurulmuştur (Frederiksen,2011). FDA gebelikte 

kulanılan ilaçları 5 gruba ayırmaktadır. A grubunu; gebeler için teratojenik etkisinin 

olmadığını belirtirken, B  grubunu hayvan çalışmalarında teratojenik etkisi bulunmadığını 

ve insanlarda herhangi bir sorun olmadığını güvenli kullanılabilecek olarak belirtmektedir. 

C grubunu  hayvan çalışmalarında terojenik olduğu belirlenmiş olduğundan yarar-risk 

ilişkisi dikkate alınarak kullanılmasını önermektedir. D  kategorisi terojenik etkisi kesin 

olarak belirlenmiş bir gruptur ve son olarak X  grubu ise kesinlikle gebelikte  kullanılmaması 

gereken ilaç  kategorisi olarak belirtilmektedir. Zamanla bu kategorinin ihtiyaca cevap 
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vermediği ve yeni anlatım modellerine geçilmesi gereği ortaya çıkmıştır (Miral ve 

Beji,2017; Pernia ve DeMaagd,2016).  Yeni anlatım modelinde “ Öyküleştirilmiş” tarza  bir 

anlatım modeli benimsenmiştir. 2008  yılında yürürlüğe giren yeni anlatım modelinin  

bireysel farklılıklar gözetilerek ilaçların etki düzeylerini belirlemede daha güvenilir olduğu  

belirtilmektedir (Pernia ve DeMaagd, 2016; Tillet,2015; Kaplan ve ark.,2014).  

Avustralya İlaç Değerlendirme Komitesi (ADEC) 

Talidomid faciasının ardından tarafsız ve bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere 1963 

yılında Avustralya İlaç Değerlendirme Komitesi kurulmuştur. Zaman içinde komite; 

ilaçların niteliği, güvenliği ve etkinliği konusunda çalışma yapan ve uluslararası düzeyde 

kullanılan bir sınıflama sistemini oluşturmuştur. İlaçların etkisini sınıflayan komite en son 

2010 yılında yeni bilgilerle güncellenmiştir (Denton ve arak.,2018). Avustralya sisteminde 

gebelikte kullanılan ilaçlar daha spesifik hale getirilip 11 gruba ayrılmıştır. Ayrıca, bazı ilaç 

türlerinde  de (Paracetamol, Aspirin vb.) FDA ile arasında kategori farklılıkları  

bulunmaktadır ( Miral ve Beji,2017). 

Anatomik Terapotik Kimyasal Sınıflandırma Sistemi (ATC) 

1960’lı yıllarda ilaçlarla ilgili sorunların artmasına paralel olarak; DSÖ Avrupa 

Bölge Ofisi öncülüğünde ilaçlarla ilgili çalışmalara hız verilmiştir. 1969 yılında uluslararası 

bir sınıflama sistemine gereksinim duyulduğu ifade edilmeye başlanmıştır (TSEB,2018).   

Anatomik Terapotik Kimyasal Sınıflandırma Sistemi, DSÖ tarafından oluşturulan ilaçların 

terapötik ve kimyasal niteliklerine göre farklı sınıflandırmalardır. Bu sınıflamayı 

diğerlerinden ayıran özellik ise etkin madde birlikte etki ettikleri sistem ve organlara göre 

tanımlama yapılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretilen ve reçetelen ilaçların 

bir ATC kodu vardır (Kaplan,Kelekci ve Demir, 2015;TSEB,2018; Kaplan ve ark.,2014).   

İsveç Sınıflama Sistemi (FASS) 

İlk olarak 1978’de risk sınıflandırması kullanılmıştır. Bu sistemde ilaçlar güvenliden 

riskliye doğru A, B, C, D olarak 4 gruba ayrılmıştır. B grubu da B1, B2, B3 olarak üç alt 

gruba ayrılmıştır ( TSEB,2018). 

Teratojen Bilgi Sistemi (TERIS) 

1980’li yıllarda gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili eksiklikleri gidermek, anomaliler 

nedeniyle artmış küretaj sayısını azaltmak amacıyla gelişmiş ülkelerde “Teratojen Bilgi 

Servisleri(TBS)” kurulmuştur. İlk olarak ABD de California eyaletinde kurulan bu servisler 
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sadece sağlık çalışanlarına değil gebelere de hizmet sunmaktadır. Telefonla veya doğrudan 

başvuruları değerlendirip, kayıt tutarak, toplanan verileri analiz  (TSEB,2018; Miral ve 

Beji,2017). 

Ülkemizde hem gebeye hem de sağlık personeline danışmanlık yapıp teratojenler 

hakkında bilgi veren teratojenite bilgi servisleri (TBS) bulunmaktadır. Bu birimlere en son 

çekilmiş USG ve kullanılan  veya kullanılacak ilacın prospektüsü ile başvurmaları 

istenmektedir. Mevcut durumla ilgili karara varmak için; TERİS, Peprorısk, Peprotox, 

Reprotext, Martındale, Shepard’s, Pdr, Medline, FDA, Perinatology.com, Motherısk 

Program, Mıcromedex ve makalelerden bilgiler derlenerek bunlardan yararlanılmaktadır. 

İlaçlarla ilgili güncel bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılarak, mevcut tedaviye ya da uygulanacak 

tedavi için fikir vermektedir (Öztürk,2014;TSEB,2018). Mother to Baby, Reprotox ve 

Treating For Two gibi online uygulamalar kanıta dayalı literatür bilgileri ile ilaçların 

farmakokinetik özellikleri ve olası etkileri hakkında veriler  içermektedir (Sinclair ve 

ark,2016; Denton ve ark.,2018). Modern tıbbın gelişmesiyle etken maddeyi kategorize 

etmeden gebenin mevcut durumu temel alınarak; ilacın dozu, kullanma sıklığı, süresi, 

gebelik haftası, istenmeyen yan etkisi veya etkisi gibi gebenin içinde bulunduğu özel durum 

ve koşuları dikkate alınarak karar verilebilmektedir (Pernia ve DeMaagd,2016; Kaplan ve 

ark.,2014; Shroff,McNeil ve Borrero,2017). 

Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı 

Günümüzde en çok kullanılan ve tercih edilen tedavi yöntemi, ilaçtır.  Gebelikte de 

sağlığın korunması, geliştirilmesi için ve ayrıca hastalıkların tedavi edilmesi gerektiği  

durumlarda da  sıklıkla ilaç kullanılabilmektedir (Miral ve Beji,2017). İlacın yarattığı zararlı 

etkileri ortadan kaldırmak ve ilaçtan maksimum yarar sağlamak için bilinçli kullanmak 

gerekmektedir. İlaç sektörünün çok hızlı gelişmesiyle, ilaçlar çok fazla çeşitlilik 

göstermektedir. Buna paralel olarak, bilgi kirliliği ve kontrolsüzce kullanımı da artmıştır. 

Bilgi kirliliğini hem en aza indirmek, hem de ilaçların etkisinin pozitif sonuçlanması ve yan 

etkilerinin en az düzeye indirilebilmesi için akılcı ilaç kullanımı kavramı ortaya çıkmıştır. 

Akılcı ilaç kullanımı (AİK); belirlenen doğru ilaç, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, 

doğru zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yaparak, uygun maliyette kullanımı şeklinde 

tanımlanmaktadır (SGK,2013; Chauhan ve ark.,2018). Dünya Sağlık Örgütü ise  AİK’nı 

“Hastaların hastalıkları ve kendi bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun süre ve kullanım 
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şekliyle, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almalarına yönelik uyulması  gereken 

kurallar  bütünü” olarak tanımlanmıştır (WHO,2019). 

İlaçların teratojenik etkisini ortadan kaldırmak ve sağlık harcamalarında gideri azaltmak 

için, ilaç kullanımında akılcı davranılmasının önemi her geçen gün artmaktadır. İlaçların 

kontrolsüzce çok fazla veya yanlış kullanılması, hem sağlığı olumsuz etkilemekte, hem de 

ülke kaynaklarının tükenmesine neden olmaktadır.  (Altındiş,2017).  

Dünyada ve ülkemizde anne adayları gebelik döneminde  ya kontrolsüzce ilaç 

kullanmakta  ya da ilaç kullanması gerektiği  halde bebeğe zarar vereceği düşüncesiyle ilacı 

tamamen kesebilmektedir.. İlacın birden bire kesilmesi, ilacın alınmasından çok daha fazla 

fetüse ve anneye zarar verebilmektedir. İlacın etkin kullanımı, erken dönemde hastalıklardan 

korunmak, var olan hastalığı tedavi etmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek demektir. Gebelik 

sürecinde  ilaç kullanımına dair yanlış uygulamalar önemli bir  halk sağlığı sorunudur ( Wolf 

ve ark.,2019;Gilbert ve Harmon,2011). 

Akılcı ilaç kullanımı sadece antibiyotik ve benzeri ilaçlarla ilişkilendirmemek 

gerekmektedir. Gebelikte kullanılan vitaminlerin yanlış kullanımıda konuya dahil edilebilir.  

Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucu daha sonra ki süreçte gelişebilecek olan hastalıklarda 

tedaviyi zorlaştırabilir. Bazı ilaçlara karşı da direnç gelişebilir ve yan etkilerde daha sık 

görülülebilir. Ayrıca artan tedavi maliyetine paralel olarak ekonomik ve sosyal kayıplar da 

artmaktadır(Yılmaz ve ark,2011;Büyükkayhan ve Kurtoğlu,2006). 

Aile planlaması hizmetlerininetkin olarak yürütülmesi ile  plansız gebeliklerin 

önlenmesi ile akılcı ilaç kullanımına katkıda bulunulabilir. Prekonsepsiyonel eğitimlerle 

gebelere ilaç kullanımı konusunda bilinç kazandırılabilir ( Şahin ve Yurdakul,2012). Gebelik 

sürecinde reçetesiz ilaç kullanımının önüne geçirilmesi gerekmektedir. İlaç reçete edilirken 

gebelik sorgulanması veya gebelik varsa gebelik haftası dikkate alınarak ilaç yazılmalıdır. 

Etkinliği kanıtlanmış ilaçların kullanılması ve en uygun dozla başlanması bir çok sorunun 

önüne geçirilmesi nedeniyle akılcı ilaç kullanımı önemlidir ( Çoşkun,2017). 

 

 

Gebelikte İlaç Kullanımında Ebenin, Rol ve Sorumlulukları 

Gebelikte ilaç kullanımına bağlı sağlık problemlerinin önlenebilir olması, 

prekonsepsiyonel dönemden itibaren ebenin ilaç kullanımı konusunda kilit role sahip 
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olduğunu göstermektedir.  Doğru işleyen bir sağlık sistemi içinde  ebeler  genelde 15-49 yaş 

kadınların  özelde de gebelerin   sağlık bilgilerine ulaşma konusunda başvurulacak birincil 

kaynaktır. Ebelerin bu misyonu kadın, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi 

açısından kritik önem taşımaktadır. Ebelerin AİK’nin tüm topluma yaygınlaştırılmasında 

hem gebelerde hem de diğer popülasyonlara yönelik önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 

Ebelerin  gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili temel görevleri  gebelik öncesi dönemden 

başlayarak plansız ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, doğum öncesi bakımda  gebelikte 

görülebilecek basit rahatsızlıkların  önlenmesine yönelik  girişimler,  gebelerin genel ilaç 

kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, kronik hastalıklara bağlı ilaç kullanan gebelerin 

izlenmesi ve eğitimi olarak sıralanabilir.  Ayrıca ilaç kullanımına yönelik kayıtların doğru 

ve eksiksiz tutulması da tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi ebenin de temel görevleri 

arasında sayılabilir ( Şahin ve Yurdakul,2012; Çoşkun,2017;SB,2018).  

Prekonsepsiyonel danışmanlık: Prekonsepsiyonel bakımda ilaç kullanımı ve 

oluşabilecek riskler anlatılmalıdır. İyi bir prekonsepsiyonel bakımla  ilk trimesterde ilaç 

kullanım oranını azaltılabilir. Gebelik planlayan anne adayları herhangi bir nedenle ilaç 

kullanmaları gerekiyorsa  bu durumu  hekimlerine  hatırlatmaları gerektiği konusunda 

bilgilendirilmelidir (Çalık ve Çetin,2018). Ayrıca bazı ilaçların (metotreksat, leflunomid, 

izotretinoin) prekonsepsiyonel dönemde kesilmesi yeterli değildir. Vücutta etkileri uzun süre 

devam eden ilaçların kullanımından en az 6 ay sonra gebelik  planlanması gerektiği 

konusunda anne adayları bilgilendirilmelidir(Öztürk,2014). 

Çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlerin  koruyuculuğu yüksek modern aile 

planlaması yöntemlerini kullanmaları sağlanarak gebelikte  farkına varmadan ilaç 

kullanımlarının önemli bir kısmı önlenebilir.  Ülkemizde yaygın olarak kullanılan geri 

çekme gibi geleneksel  aile planlaması yöntemlerinde yöntem başarısızlığı  oldukça 

yüksektir. (Büyükayhan ve Kurtoğlu,2006;TNSA,2018). Nitelikli sunulan aile planlaması 

hizmetleri ile istenmeyen veya planlanmamış gebelikler önlenebilir. 

Günümüzde kadınların iş hayatında daha aktif rol almasıyla gebelik yaşı 

yükselmiştir. Yaşla birlikte artan kronik hastalıklar nedeniyle gebelikte ilaç kullanımı daha 

sık görülmeye başlanmıştır. Fertil dönemdeki kadınlar daha önceden kronik bir hastalığı var 

ise,  gebe kalmadan önce  tedavi edilmesi  gerektiği ya da  hastalık stabil hale getirildikten 

sonra gebeliğin planlanması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Planlanmayan 

gebeliklerde kronik hastalıklar mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmektedir (Şahin 
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ve Yurdakul,2012;Çoşkun,2017). Bu nedenle 15-49 yaş kadın izlemlerinde başka çocuk 

istemeyen  veya uzun bir süre gebelik planlamayan kadınların etkili aile planlaması  

yöntemleri  ile  gebelikten korunmaları   sağlanmalıdır.  

Doğum öncesi bakım: Tüm gebelerin ilk antenatal vizitte ilaç kullanımı sorgulanmalı  ve    

kaydedilmelidir. Gebelik tanısı genellikle geciken  veya atlanan adet periyodu ile 

konulduğundan,  gebelikte ilaç maruziyetleri gebeliğin  ilk iki ayını kapsamaktadır. Özellikle 

adet düzensizliği olan kadınlarda, gebelik tanısı geç konulmakta ve ilaca maruz kalma 

süreleri uzamaktadır.  Gebelik döneminde kullanılan ilaçların ebeler tarafından kayıt 

edilmesi, uzun vadede sonuçların analizi için bilim dünyasına sağlıklı ve güvenilir bilginin 

sunulmasına katkı sağlar(Göker ve ark.,2012;SB,2018). Gebelerle ilgili doğru ve güvenilir 

kayıt sisteminin oluşturulmasıyla nedeni bilinmeyen sağlık problemleri çözüme kavuşabilir. 

Bu veriler sadece gebelik ile ilgili değil doğum sonrası bebeğin takibinde saptanan gelişim 

geriliği gibi problemlerin çözümüne de katkı  sağlayacaktır (Morgan,De Jong-van den ve 

Jordan,2011;Beji,2015). 

Gebeliğin 1. trimestirde büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu durumlarda ilaç kullanımı 

sınırlandırılmalıdır. Bu dönemde maternal ve fetal güvenlik için, optimal ilaç tedavisi 

uygulanmalıdır (Umans ve Lindheimer,2015). Gebelikte akılcı ilaç kullanımı ile ilgili gebe 

ve ailelerinin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması kullanım oranını düşürecektir. 

Kronik bir hastalığı nedeniyle ilaç kullanan gebeler sık takip edilmeli ve ilaçların etki ve yan 

etkileri konusunda bilgilendirilmelidir (Yılmaztürk,2013;  SB,2014). Gebelik döneminde sık 

görülen  mide yanması, konstipasyon, bacak krampları ve ödem gibi rahatsızlıkların  

fizyolojik ve anatomik değişiklikler sonucunda olduğu anlatılmalı ve  bu durumlarda ilaç 

kullanmadan önce  non-farmakolojik yöntemlerle  baş etme yöntemleri  konusunda 

bilgilendirilmelidir ( Beji,2015; Çalık ve Çetin ,2018). 

 FDA tarafından 1980’den 2000 yılına kadar 468 tane yeni ilaç onaylanmıştır. 

Onaylanan bu  ilaçların %91,2’sinin  gebelerde kullanımına yönelik  çalışmaların yetersiz 

olduğunu bildirilmektedir (Burkey ve Holmes,2013).  Yapılan son çalışmalarla birlikte bazı 

ilaçların kategorileri de değişebilmektedir. Ebenin, ilaçların  anne  ve  yenidoğan sağlığı 

üzerindeki etkileri ve yan etkileri konusunda güncel  literatürü takip etmesi oldukça  

önemlidir. Gebeliğin gerektirdiği vitamin kullanımı, akut veya kronik bir hastalık nedeniyle 

ilaç kullanması gerektiği halde ilaç fobisi nedeniyle kullanılan ilacın kesilmesi de riskli bir 

durumdur. İlacın birden bire kesilmesi veya hiç alınmaması fetüse daha çok zarar 
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verebilmektedir. İlacın etkin kullanımı, erken dönemde hastalıklardan korunmak, var olan 

hastalığı tedavi etmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek demektir (Wolf ve ark., 2019; Gilbert 

ve Harmon,2011). İlaçların besin ve başka alınan ilaçlarla etkileşimi konusunda  gebeler 

bilgilendirilmelidir. Özellikle birinci basamakta demir ve D vitamini ebeler tarafından 

başlanmaktadır. Besin-ilaç ve ilaç-ilaç etkileşimi anlatılmaması sonucunda hem  ülkenin 

kaynakları boşa harcanmakta hem de gebelere yük oluşturmaktadır ( Kırca ve Dolgun,2018).  

 

SONUÇ 

Gebelikte maternal ve fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için ilaç kullanımı 

giderek artmaktadır. Gebelikte yaşanan fizyolojik değişiklikler bazen patolojik hale 

gelebilmekte ya da daha önceden var olan kronik hastalık nedeniyle de ilaç kullanılması 

gerekebilmektedir. Ebeler plansız ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi ve gebelikte akılcı 

ilaç kullanımı konusunda farkındalık yaratabilirler. Nitelikli prekonsepsiyonel  bakım ve 

doğum öncesi bakım hizmetleri ile gebelikte biliçsiz ilaç kullanımı azalatılabilir. Ayrıca 

gebeler üzerinde ilaç çalışmaları yapmak hem etik olmadığından hem de geri dönüşü 

olmayan etki ve defektlere neden olacağından genellikle retrospektif çalışmalar yapılarak 

ilaçların etkileri incelenmeye çalışılmıştır.  Ebeler  doğru ve eksiksiz kayıt tutarak bu konuda  

veri tabanın oluşturulmasına  ve literatüre katkı sağlanabilirler. Sonuç  olarak  gebelik anne 

adaylarının ilaç kullanımından tümü ile uzak durabilecekleri bir dönem olmadığından  

gebelikte gereksinim duyulan durumda ilaçların akılcı kullanımının yaygınlaştırılması 

konusunda tüm sağlık çalışanlarına ve ebelere önemli görevler düşmektedir.  
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KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Levent AKKOL 7 

 

GİRİŞ 

Çevre; insanın doğa ile buluştuğu yerde inşa ettiği ortam ve koşullardan 

oluşmaktadır. İnsanın inşa ettiği ortamlar; en yakından başlamak üzere aile ortamından kent 

ve ülke ortamına kadar uzanmaktadır. Hatta ülkenin de ötesinde tüm dünyayı insanın etki 

ettiği dış ortamı olarak nitelemek mümkündür. Çevre; doğal kaynaklar ve maddi kültür 

ögelerinin birlikte oluşturduğu geniş kapsamlı bir ortamdır (Arslan, 1978: 28). Bu tanımda 

yer alan “maddi kültür ögeleri” insanın üretimini ve kent olgusunu hatırlatmaktadır. İnsanlar 

kentleri kurduklarında çok sayıda kültürel eser meydana getirmişlerdir. Yapılaşma, şehir 

düzenlemeleri, heykeller, çeşmeler gibi maddi kültürel ögeler aracılığı ile insan doğayı 

değiştirme ve düzenleme çabasını somutlaştırmıştır.  

Sanayileşme ile birlikte kentlerin kültürel ögelerine sanayi ve ticari ögeler de 

eklenmiştir. İşçileri fabrikalara taşıyan yollar, işçi konutları, kalabalıklaşan kentlerin alt 

yapısı gibi daha birçok öge kentlerin bünyesine katılmıştır. Böylece insanın doğayı 

dönüştürme hızı giderek artmış, bu hız arttıkça da insan doğadan daha da uzaklaşmıştır. 

Doğadan uzaklaşan insan kendisini doğanın bir parçası olarak değil, doğanın hükmedicisi 

olarak görmeye başlamıştır. İnsan doğaya hükmettikçe doğanın dengesini bozmuş, kendi 

oluşturduğu çevreye zarar vermiştir. Kentlerin ihtiyaçları doğal kaynaklar kullanılarak 

karşılanmıştır (Yiğitbaşoğlu, 1998: 15). Bu ihtiyaçlar giderek arttıkça doğanın kullanımı bir 

sömürüye dönüşmüştür. Bunun için çevre sorunlarını kent özelinde tartışmak gerekli ve 

önemlidir. İnsanın doğaya hükmetmesinin bir sonucu ve göstergesi olarak 

değerlendirilebilecek olan kentler, çevre sorunlarının yaşandığı ve küresel boyuttaki çevre 

sorunlarına kaynaklık eden yerlerdir.  

Kentleşmeye bağlı olarak hızla büyüyen çevre sorunları günümüzde giderek artan bir 

endişeyi de beraberinde getirmektedir. Küresel boyutta kentleşme oranı attıkça çevre 

sorunlarının alarm düzeyi de yükselmektedir. Alarm çanlarının en yüksek perdeden 

                                                 
7 Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 
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çalmasına neden olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedenlerinden biri de 

kentleşmedir. Kentler birer ısı adası oluşturarak yerin gece soğumasını yavaşlatmakta ve 

yeryüzünün ısınmasını hızlandırmaktadırlar (Uttara & Bhuvandas & Aggarval, 2012: 1638). 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber hemen her çevre sorunu kentleşme ile 

ilişkilendirilebilir. Temiz su kaynaklarının kirlenmesi, hava ve gürültü kirliliği, verimli 

toprakların kaybedilmesi, sanayi ve ev atıkları gibi çevre sorunları kentleşmenin sonucunda 

oluşmakta ve giderek artmaktadır.  

Kentleşme, sosyolojinin başta gelen çalışma konularından biridir. Sanayi devriminin 

ardından yaşanan toplum yapısındaki ve yaşayıştaki değişimde kentleşmenin büyük payı 

vardır. Günümüzde büyük kentler ve metropoller aynı zamanda birer sanayi merkezidir. Bu 

merkezler halen göç almakta ve çekim etkisi yaratmaktadır. 

Giderek daha geniş alanlara yayılan kentler bünyelerinde betonu ve asfaltı 

barındırmaktadırlar. Toprağın beton ve asfaltla örtülmesi doğanın ısı dengesini bozmakta ve 

suyun toprakla buluşmasını engellemektedir. Kentleşmenin bir sonucu olarak;  su toprakla 

buluşamadığında, erozyon ve nehirlerde sedimantasyon-çökelme- oluşmaktadır. Böylece 

toprağın yapısı bozulmakta, toprak verimliliğini yitirmekte ve verimli topraklar 

kaybedilmektedir (Uttara & Bhuvandas & Aggarval, 2012: 1639). 

Günden güne kalabalıklaşan kentlerin elektrik ve ısınma ihtiyaçları da artmaktadır. 

Elektrik üretimi ve ısınma ihtiyacı fosil yatıkların kullanımını arttırmaktadır. Fosil yakıtların 

kullanımı çevre kirliliğinin başlıca sebebidir. 

Kentlerin kanalizasyon sistemlerinin yükü de günden güne artmaktadır. Bu durum 

doğaya giderek daha çok kirli suyun bırakılması ile sonuçlanmaktadır. Doğaya tolere 

edebileceğinden fazla kirli suyun bırakılması temiz su kaynaklarının kirlenmesi anlamına 

gelmektedir. 

Kentleşme, sanayileşme ve kapitalizmi destekleyen bir süreç olmuştur. Kentlerin 

gelişmesi tüketimi, rantı ve bencilliği arttırmıştır. Sorumsuzca tüketen bencil insanın çevre 

ile olan ilişkisi de bozulmuştur (Keleş, 1994: 275). Toprağın veriminin kaybolduğu, temiz 

su kaynaklarının azaldığı, ısı dengesinin bozulduğu, çöplüklerle dolu bir doğa, çevre 

sorunlarını en üst seviyede yaşıyor demektir. Bu durumun oluşmasında da kentleşmenin 

azımsanmayacak bir payı vardır. 
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1. KENTLEŞME 

Kentleşme; en yaygın ve öz kullanımında, her hangi bir yerleşim biriminin kırdan 

kente geçişini/dönüşümünü ifade etmektedir. Özellikle kentlerin kurulduğu bölgelerdeki 

arazi kullanımındaki değişikliklere dayalı olarak bu bölgeler “kentleşmiş” olmaktadır. Arazi 

kullanımının yanı sıra nüfusun hızla artması, ekonomik faaliyetlerde sanayileşmeye bağlı 

olarak yeni çalışma alanlarının açılması, tarıma dayalı faaliyetlerin azalması ve bir “kent 

kültürünün” gelişmesi kırsaldan kente dönüşümün/kentleşmenin birer göstergesidir. Kırdan 

kente geçişte değişime uğrayan unsurlar; nüfus, arazi kullanımı, ekonomik faaliyetler ve 

kültürdür. 

 Kentleşme süreci; geçiş, dönüşüm ve değişim sürecidir. Yaşamın kırsal alandan 

kentlere taşınması sonucunda yaşam biçiminde görülen büyük değişimler toplumsal yapıyı 

ve kurumları da etkilemiştir. Bu yönüyle kentleşme yalnızca bir fiziksel değişme süreci değil 

aynı zamanda bir toplumsal değişme sürecidir (Keleş, 1994: 275). Kentlerin toplumsal yapısı 

ve kurumları, kırsal yerleşimlerden çok farklıdır. Özellikle kentli kimliğin oluşması 

toplumsal değişimi beraberinde getirmiştir. Bunun için “kentleşme” sosyolojinin başlıca 

çalışma konularından biridir.  

Yeni bir kentin “sıfırdan” kuruluşmuş olması mümkün olabildiği gibi eskiden bir köy 

ya da kasaba olan yerleşim yerinin yıllar içerisinde bir kente dönüşmüş olması da 

muhtemeldir.  

Yerleşim yerinin nüfusu, bu yerin ölçeğini belirlerken yerleşik kurumlar ve yaygın 

kentli yaşam biçimi bu yerin kimliğini oluşturmaktadır. Bir yerleşim yerine kent sıfatını 

kazandıran nitelikler arasında yerleşim yerinin ölçeği dışında başka kıstaslar da 

bulunmaktadır. Bu kıstaslar; idari birimler, istihdam olanakları, tarım dışı iş alanları, çalışma 

biçimleri, yaygın giyim tarzı, üst düzey okulların ve sağlık kuruluşlarının bulunması, altyapı, 

ev ve sokakların mimarisidir.  

Bu kıstaslar yalnızca kent sıfatını belirleyen kıstaslar olarak değil “kentlilik 

kimliğini” belirleyen kıstaslar olarak ta değerlendirilmelidir. Bazı yerleşim yerlerinin nüfusu 

birçok kent merkezinden fazla olmasına rağmen bir kent olarak sınıflandırılmamaktadır. 

Bunun nedeni bu yerleşim yerlerinin kenti ve kentliliği belirleyen diğer unsurlara sahip 

olmamasıdır. Ayrıca kentlerin tanımı ülkelere göre de değişiklik göstermektedir. Bununla 
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beraber her hangi bir yerleşim yerinin kent olarak tanımlanmasında gözetilen kıstaslar zaman 

içerisinde değişim göstermektedir (McGranahan&Satterthwaite, 2014).  

Kentlerin kendine özgü toplumsal yapıları ve kurumları arasında idari birimlerin 

ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Birçok ülkede, bir yerleşim yerinin kent olarak ifade 

edilebilmesi için bu yerleşim yerinde idari işlerin ve işlevlerin belli bir idari birim tarafından 

yerine getiriliyor olması beklenmektedir. İl, ilçe ve büyükşehir belediyeleri, kaymakamlık 

ve valilikler bir yerleşim yerinin kentli kimliğini belirlemektedir.   

 

Guangzhou, Çin 8 

Kentleri ve kentliliği niteleyen özellikler kırsal kesimle karşılaştırıldığında, kentlerde 

ticaretin daha gelişmiş olduğu, altyapı olanakları sayesinde daha iyi yaşam koşullarına sahip 

olduğu görülmektedir. Kentler sahip oldukları özellikler ve sundukları daha iyi yaşam 

koşulları sayesinde birer çekim merkezine dönüşmektedirler (Yiğitbaşoğlu, 1998: 14-15). 

Kentlerin birer çekim merkezi oluşunda yalnızca maddi olanakların fazlalığı değil kentli 

kimliğin çekiciliği de önemli rol oynamaktadır. Kentlerin birer çekim merkezine dönüşerek 

giderek daha da büyümesi kentsel çevre sorunlarının yıkıcı etkisini arttırmaktadır. 

1.1. Sanayi Devrimi ve Kentleşme 

Sanayi devrimi ile yeni bir toplum yapısı ve yaşam biçimi gelişmiştir. Sanayi devrimi 

sonrası oluşan yeni toplum yapısı ve kurumlar beraberinde kentleşmeyi getirmiştir. 

Endüstrileşme ve kentleşme ile birlikte yeni bir yaşam biçimi doğmuştur. Bunun için sanayi 

                                                 
8 Resim; http://www.wikiwand.com/id/Urbanisasi adresinden alınmıştır. 

http://www.wikiwand.com/id/Urbanisasi
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devrimi ve kentleşme böylesine köklü bir toplumsal dönüşümün ögeleri olarak bir arada 

değerlendirilmelidir.  

Toplumun dönüşümünde ilk olarak emeğin kullanım biçiminin değişmesi 

görülmektedir. Emeğin kullanımında görülen değişim, insanların artık tarımsal üretimden 

uzaklaşması, üretim tezgâhlarında ve bantlarında çalışmaya başlamaları ile gerçekleşmiştir. 

Üretim tezgâhları ve bantlarının yer aldığı fabrikaların bulunduğu yerler de zamanla kentlere 

dönüşmüştür. Buradan yola çıkarak sanayileşme ve kentleşme arasında doğru orantı 

bulunduğundan söz etmek mümkündür. Günümüz kentlerinin oluşumu ve gelişimi büyük 

ölçüde sanayi devrimine bağlıdır. Halen geleneksel yapısını muhafaza eden kentler 

bulunmakla beraber bu kentlerinde kurulmasında ticaret yolları üzerinde oluşlarının etkisi 

olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile ticaret ve sanayileşme, sanayi devrimi öncesi ya da sonrası 

olması fark etmeksizin kentleri kuran temel faktörlerdir. 

Sanayi devrimi ile dünya yeni bir evreye girmiştir. Bu yeni evrede yeni bir toplum 

modeli ortaya çıkmıştır. Bu noktada bir sanayi/endüstri toplumundan söz etmek 

mümkündür. Bunun için sanayi devrimi, sosyolojik çalışmalar açısından bir kırılma noktası 

olarak görülmektedir. Feodal yapının yerini sermaye ve işçi sınıfının ağırlıkta olduğu bir 

toplumsal düzene bırakması ile birlikte iş kollarındaki çeşitliliğe bağlı olarak toplumsal yapı 

da çeşitlilik kazanmıştır. Zamanla orta sınıfın oluşması, ekonomik temelli siyasal teoriler ve 

göçlerle sanayi devrimi aşama kaydetmiştir. Sanayi devrimi aşama kaydettikçe kentleşme 

biçimlerinde de değişiklik olmaktadır. Post endüstriyel toplumun kentleri uluslararası 

metropoller olmuştur.  

Sanayi devriminin topluma etkisi arttıkça bir takım toplumsal hassasiyetler 

gelişmiştir. Bu hassasiyetlerden biri de artan çevre sorunlarıdır. Sanayi üretiminin çevre 

sorunları doğurduğu bir gerçektir. Bu çevre sorunlarının yoğun bir şekilde görüldüğü 

yerlerin başında kentler gelmektedir. Bunun içindir ki; çevre sorunları konu edildiğinde 

sanayi devrimi ve kentleşme birbirlerini tamamlamaktadır. 

Sanayileşme çevre sorunlarının başlıca kaynaklarından biridir. Ancak 

sanayileşmenin bir zihniyetin sonucu olduğu da bir gerçektir. Sanayileşmenin gelişimini 

mümkün kılan zihniyeti, zihinsel bir dönüşüm süreci olan “modernlikte” bulmak 

mümkündür (Önder, 2003: 16-17).  Modernliğin temelleri Rönesans’ta atılmıştır. Rönesans 

sonrası insan aklının giderek yüceltilmesi ile insanın doğa karşısındaki egemenliği artmıştır. 

Sanayi devriminin temelinde de bilimsel buluşların bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
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Buradan yola çıkarak sanayi devrimi ile insan aklının yüceltilmesini, rasyonelleşme ve 

modernliği bir arada düşünmek mümkündür. Çevre sorunlarının kentleşme ile başladığını 

söylemek yetersizdir. Kentleşmenin öncesinde çevre sorunları, insanın doğa karşısındaki 

egemenliği ile başlamıştır.  

Kentleşmede, sanayi devriminin önemli bir etkisi olmakla beraber modernleşmenin 

etkisi göz ardı edilemez. Özellikle endüstri toplumunun kurumları ve yaşam biçiminde 

sanayi kuruluşları kadar modernleşmenin beraberinde getirdiği kurumların da etkisi 

olmuştur. Mimari ve şehir planlamada bu etkiyi görmek mümkündür. Ayrıca endüstri 

toplumunda eğitim kurumlarına fabrika üretiminin model teşkil etmesi kadar (Bozkurt,2014) 

modernizmin, pozitivizm ve idealizmin de etkisi olduğu unutulmamalıdır. 

9  

Söz konusu olan çevre sorunları olduğunda kentleşmeyi modernleşme ve 

modernleşmenin ideolojik boyutu ile ele almaktan çok sanayileşme ile birlikte ele almak 

doğru olacaktır. Kentleşmenin çevre sorunlarına sebep olan ayağı sanayileşme ile açığa 

çıkmıştır. Bu sorunların başında; gecekondulaşma, betonlaşma, çöp-atık fazlalığı, hava ve 

suyun kirlenmesi gibi çevre sorunları gelmektedir.  

1.2. Kırdan Kente Göç ve Kentleşme 

Kentleşme, net bir şekilde ifade etmek gerekirse kırsal kesimden kentsel alanlara 

göçün sonucunda gerçekleşmiştir. Kırsal kesimlerden kentsel alanlara göçün sonucunda 

kentsel sınırlar genişlemiş ve yeni kent merkezleri oluşmuştur (çoğunlukla yerleşim yerleri 

daha önceki konumlarından farklı olarak yeniden adlandırılmakta ve sınıflandırılmaktadır). 

Kentleşmede önemli bir itici güç olan göç; yeni şehir merkezlerinin oluşumuna ve eskilerin 

                                                 
9 Resim; https://www.ldc.com/blog/our-roots/part-2-uncharted-waters-industrial-revolution/ adresinden 

alınmıştır.  

Sanayi devrimi ile dünya yeni bir 

evreye girmiştir. Bu yeni evrede yeni 

bir toplum modeli ortaya çıkmıştır. 

Bunun için sanayi devrimi, 

sosyolojik çalışmalar açısından bir 

kırılma noktası olarak görülmektedir.  

https://www.ldc.com/blog/our-roots/part-2-uncharted-waters-industrial-revolution/
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mekânsal genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Köy ve kasabalar büyüyüp geliştikçe 

kentsel alanlara dönüşmektedirler (McGranahan&Satterthwaite, 2014). 

Sanayi devrimi ile yaşanan hızlı toplumsal değişimin başlıca dinamiği kırsal alandan 

kentlere doğru yaşanan göç olmuştur. Emeğini toprağı işlemek üzere kullanan kişiler kitleler 

halinde toprakla bağlarını terk etmiş, işçi olmak üzere sanayi merkezlerine göç etmiştir. 

Kentleşmenin hızlanmasını bu göç hareketinde görmek mümkündür. Bunun için 

kentleşmeyi göç olgusunda ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Kırsal alandan kentlere doğru yaşanan göçler süreklilik kazanmış hatta giderek 

artmıştır. Bu göçlerin sonucunda kentlerin uzak bölgelerinde, kentin bir parçası olan yeni 

yaşam alanları kurulmuştur. Göç hareketi kontrol edilemez bir hıza ulaştığında bu yeni 

yerleşim yerleri düzensiz bir biçimde büyümüştür. Günümüzdeki banliyölerin, gettolar ve 

gecekondu semtlerinin oluşmasının nedeni kırsal alandan kentlere doğru yaşanan hızlı göçler 

ve kentlerin düzensiz büyümesidir. 

Kentleşmeye bağlı oluşan çevre sorunlarının en etkili olduğu bölgeler kontrolsüz 

olarak aşırı genişleyen kentlerin düzensiz oluşmuş banliyö ve gettolarıdır. Kırsal alandan 

kentlere doğru yaşanan göçün çevre sorunlarına sebep olduğu görüşünün temelinde kentlerin 

kontrolsüz ve düzensiz büyümesi bulunmaktadır. 

1.3. Gecekondulaşma 

 Kentleşmenin sonuçlarından birisi de gecekondulaşmadır (Keleş, 1994: 275). 

Gecekondulaşma başlığı altında kentleşme sürecinde kentlerin dış bölgelerinde oluşmuş 

olan yerleşim bölgeleri incelenmiştir. Gecekondulaşma bir çevre sorunu olmanın ötesinde 

“insanca yaşam” sorunudur. Gecekondu bölgelerindeki yaşam koşulları, insanca yaşamın 

asgari şartlarını sağlayamamaktadır. Kentleşmenin çekim etkisi ile köylerini terk ederek 

gecekondu bölgelerine yerleşenlerin çoğu zaman kırsal yaşantının sağladığı yaşam 

koşullarının daha gerisinde bir hayat sürdüklerini söylemek mümkündür. Zamanla 

gecekondu bölgelerine alt yapı hizmetleri götürülse de hızlı kentleşmenin sonucunda her 

geçen gün yeni gecekondu alanları oluşmaktadır. 

Gecekondulaşma, insani boyutu dışarıda tutularak bir çevre sorunu olarak 

değerlendirildiğinde; gecekonduların öncelikle bir imar sorunu olduğu görülmektedir.  İmar 

sorunu, kentlere doğru yaşanan göçün sebep olduğu kentsel problemler arasındadır (Güven 

ve Alan, 2018: 183). Göçlerin etkisiyle kentlerde yaşanan aşırı nüfus artışı ve yoğunlaşmanın 
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sonucunda ortaya çıkan gecekondu bölgelerinin öncelikli imar sorunu altyapı sorunlarıdır. 

Kentsel bir problem olarak değerlendirilen imar sorunu, altyapıya dayalı çevre sorunları 

yaratmaktadır. Bu sorunlarının yanı sıra mimari anlamda estetikten yoksun yapılar görsel 

kirliliğe de yol açmaktadır (Kışlalıoğlu ve Berkes, 2017: 148-151). Görsel kirlilik çevre 

kirliliğinin boyutlarından biridir.  

 Gecekondulaşma çevre ve estetik sorunu olmakla beraber aynı zamanda bir sağlık 

sorunudur. Gecekondular sanayi bölgelerine yakın yerlere kurulduğundan gecekondu 

sakinleri bu yakınlıktan ötürü fabrikalardan yayılan zehirli gazlara ve kimyasallara maruz 

kalmaktadır. Gecekonduların bulunduğu yerler kentlerin her an bir felaketin yaşanabileceği 

potansiyel felaket bölgeleridir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 2017: 150). 

 Gecekondu bölgelerinin kentlerin çöp toplama alanlarına yakın olukları 

bilinmektedir. Fabrikalara yakın olmaktan kaynaklanan sağlık risklerine ek olarak çöp 

toplama alanlarına yakın olmak ta sağlık riskleri doğurmaktadır. Çöplerin içme suyuna etki 

etmesi ihtimali beraberinde salgın hastalıklar gibi sağlık risklerini getirmektedir. Ayrıca çöp 

toplama alanlarında biriken metan gazının patlamaya sebep olma ihtimali bir güvenlik 

riskidir.  

Gecekondulaşma üzerinden kentleşmenin yol açtığı çevre sorunlarına ulaşmak 

mümkün olduğu gibi kentleşmenin taşıdığı sağlık ve güvenlik risklerine de gecekondulaşma 

üzerinden ulaşılabilir. Hızlı kentleşme sonucunda yalnızca çevre sorunları değil sağlık ve 

güvenlik riskleri de oluşmaktadır.    

Gecekondulaşma ile beraber ele alınan çevre sorunlarının “toplumsal adalet” 

kavramı ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar, çevre 

sorunlarına bağlı sağlık ve güvenlik risklerini şehrin zengin muhitlerinde yaşayanlara 

nazaran çok daha fazla hissetmektedirler.  

1.4. Sanayi Kentleri ve Metropoller 

Sanayi devriminin bir sonucu olarak yaşanan kırsal alandan kentlere göç mevcut 

kentlerin hızla büyümesi ile sonuçlanmıştır. Burada sözü edilen hızlı büyüme bazı kentler 

için aşırı büyüme olarak değerlendirilmelidir. Kırsal alandan göç edilen kentler aynı 

zamanda sanayi merkezleri olarak değerlendirilebilir. Bu merkezlerde sanayi 

yatırımlarındaki artış nüfusun artması ile beraber sürmüştür. Bunun sonucunda kırsaldan 

kentlere doğru yaşanan göç te artarak devam etmiştir. Aşırı büyümüş sanayi kentleri bir 
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aşamadan sonra metropol olarak adlandırılmıştır. Bu kentler, büyük kentler olmanın ötesinde 

bağlı oldukları ülkenin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin yürütüldüğü, çevrelerine ekonomik 

ve toplumsal yönden hâkim ana şehirledir (TDK, Türkçe sözlük). 

Sanayi kentlerine doğru yaşanan göçlerin küresel bir boyut kazanmasıyla dünya 

kentleri metropoller ortaya çıkmıştır. Sanayi kentlerinin çekiciliği yalnızca kırsal alandan 

kentlere doğru bir göçü sağlamamıştır. Bir süre sonra küçük kentlerden büyük kentlere doğru 

göçler yaşanmış, bu göçler zamanla uluslararası boyut kazanmıştır. Yaşanan bu göçler de 

metropolleri birer küresel merkeze dönüştürmüştür. Uluslararası küresel ekonomiye adapte 

olmuş ülkelerin sanayi ve ticaret merkezi olan kentleri dünya genelinden göç alan birer 

uluslararası metropole dönüşmüştür.  

Kentleşme ve çevre sorunları sanayi kentleri ve metropoller özelinde ele alındığında 

çevre sorunlarının bu merkezlerde çok daha fazla yaşandığı görülmektedir. Metropollerdeki 

çevre sorunları, kentleşmeye dayalı sorunların katlanarak artması ile açıklanabilir. 

 

2. KENTLEŞMEYE BAĞLI ÇEVRE SORUNLARI 

 Arazinin kentleşmeye dönük kullanılması ile tarım faaliyetlerine ayrılmış olan 

arsalara konutlar inşa edilmiştir. Tarım arazileri yerleşim alanlarına dönüştürülmüştür 

(McGranahan&Satterthwaite, 2014). Tarım arazileri yerleşim alanlarına dönüşürken yeşilin 

yerini “beton” almaya başlamıştır.  

Kentleşme ile yalnızca yeni yerleşim yerleri inşa edilmemiş aynı zamanda yeni 

sanayi alanları da kurulmuştur. Sanayi alanlarının genişlemesi ile elektrik kullanımı ve 

ihtiyacı artmıştır. Elektrik üretimi suyun kullanımı ile ilgilidir. Bu sorunların yanında kentsel 

atıkların doğanın karşılayabileceği miktarı aşması başlı başına bir çevre sorunu olmakla 

beraber zincirleme olarak başka çevre sorunlarına da yol açmaktadır. Çevre sosyolojisinin 

ilk çalıştığı çevre sorunları hava ve su kirliliği olmuştur. Kentlerin giderek daha geniş 

alanlara yayılmasının çevre için bir diğer olumsuz sonucu da alt yapı yatırımları ve ulaşım 

gereksinimlerinin maliyetlerindeki artışlardır. Bu maliyet artışları yüksek maddi 

harcamalardan çok hava kirliliğinin sebep olduğu çevre yıkımlarından kaynaklanmaktadır 

(Deniz, 2009:102).Bu sorunlara gürültü kirliliğinin eklenmesi ile kentleşmeye bağlı çevre 

sorunlarına çeşitlilik kazanmıştır.   
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Bu sorunlar; betonlaşma, elektrik ve sanayi üretimi, su kullanımı, hava ve gürültü 

kirliliği ile çöp sorunu başlıkları altında ele alınmıştır. Kentleşmenin yol açtığı çevre 

sorunlarının küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmaya etkisi de ayrı bir başlık altında 

değerlendirilmiştir.  

2.1. Betonlaşma 

Kentlerin üzerine kurulu olduğu arazilerin günden güne genişlediği düşünüldüğünde 

kentleşmenin toprağın kullanılışı ile ilgili olduğu görülmektedir (Arslan, 1978: 28). Kentsel 

alanların hızla genişlemesi beraberinde betonlaşmayı getirmiştir. Yüksek binalar ve sitelerin 

sayısı hızla artmıştır. Daha önce belirtildiği gibi kentleşme sürecinde tarım arazilerinin imara 

açılması oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Kentlerin manzarasını oluşturan betonarme 

binaların sayısı arttıkça tarım arazilerinin ve yeşil alanların azalması kentleşmeye bağlı 

önemli bir çevre sorunudur. 

Tarım arazilerinin imara açılması ile toprak verimsiz bir şekilde kullanılmış 

olmaktadır. Kentlerin üzerine kurulu olduğu alan genişledikçe üretime katılabilecek verimli 

tarım arazileri imara açılarak yerleşim yerlerine dönüştürülmektedir. Böylece toprak 

üretimden kopartılmakta, dolayısı ile israf edilmektedir. Yaşam kaynaklarından biri olan 

verimli toprağın israfı tek başına bir çevre sorunudur. Bu çevre sorununda kentleşmenin 

toprağın israf edilmesine etkisi erozyon gibi doğal faktörlerden çok daha fazladır. Erozyonla 

mücadelede olduğu gibi verimli toprakların betona dönüştürülmesinin sebep olduğu toprak 

kaybı ile de mücadele etmek kentleşmeye dayalı çevre sorunlarını tanımakla ve tanıtmakla 

mümkündür. 

Kentlerin doğaya uygun bir şekilde kurulup gelişmelerinde mimarinin önemli bir 

payı vardır. Geleneksel mimari ahşap ve taşın kullanımıyla doğaya çok daha uyumludur. 

Ancak modern mimari betonla tozlu kara asfalt üzerinde yükselerek doğadan uzaklaşmıştır 

(Kışlalıoğlu ve Berkes, 2017: 136-137). 

Betonarme evlerin sıcak altında yanmaları, geniş caddelerin kara asfaltları kentin 

sıcaklığını büsbütün arttırmaktadır. Bu sıcaklık artışı öldürücü boyutlara kadar 

varabilmektedir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 2017: 138-139). 

Oysaki doğaya uygun mimari şehir planlaması mümkündür. Bunun için geleneksel 

mimarinin ve kentlerin hatırlanması yeterlidir. 

2.2. Elektrik ve Sanayi Üretimi  
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Kentleşmenin elektrik ihtiyacını arttırdığı ve elektrik üretiminin çoğunlukla çevre ile 

barışık olmadığı bir gerçektir. Elektik ve sanayi üretimi insanın doğaya egemen olmasında 

önemli bir aşama olan baraj yapımına dayanmaktadır. Barajlarla beraber inşa edilen 

hidroelektrik santrallerinden elde edilen elektrik sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Sanayi daha çok elektriğe ihtiyaç duydukça yeni barajlar inşa edilmiş, zamanla alternatif 

enerji üretim metotları geliştirilmiştir. 

Elektrik üretimi için barajların inşa edilmesi atmosferin bileşenlerindeki su buharı 

oranını arttırmaktadır. Atmosferdeki su buharının artışı atmosferin sera etkisini arttırarak 

yeryüzünün soğumasını yavaşlatmaktadır. Daha az soğuyan yeryüzünün sıcaklığı 

artmaktadır. Böylece barajlarda tutulan suyun küresel bir çevre sorunu olan küresel ısınmaya 

dolaylı etkisi oluşmaktadır. Akarsular üzerine inşa edilen hidroelektrik santralleri doğal bitki 

örtüsü ve yaşam alanını tahrip etmektedir. Bu durum sel ve heyelan gibi doğal afetlerin 

yıkıcılığını arttırmaktadır.  

Hidroelektrik santrallerinden çok daha fazla doğaya zarar veren termik santraller 

sanayinin elektrik ihtiyacına cevap verebilmek için inşa edildikçe çevre yıkımı daha da 

hızlanmıştır. Karbondioksit oranını arttıran fosil yakıt tüketiminin (başta kömür) çevreye 

verdiği zarar atmosferdeki su buharı oranını arttıran barajlardan çok daha fazladır. 

Elektrik üretiminde ve sanayide kömürün kullanılması hava kirliliğini arttırmaktadır. 

Kömür kullanımının, hava kirliliğine bağlı olarak sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. 

Kömür kullanımına dayalı hava kirliliğinin termik santrallerin bulunduğu sanayi kentler 

olması bir tesadüf değildir. 

2.3. Suyun Kullanımı 

 Kentleşme ile ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri de su ihtiyacıdır. Toplumda 

refah düzeyinin artışıyla kişi başına tüketilen su miktarı artmaktadır (Yiğitbaşoğlu, 1998: 

18). Tüketilen su miktarının artmasının yanı sıra hızla artan dünya nüfusu ve sanayileşmeye 

bağı olarak kullanılabilir tatlı su ihtiyacı da artmaktadır. 20. yüzyılın başlarından günümüze 

kadar bu ihtiyaç neredeyse on kat artmıştır (Akın, 2017: 153). Kişi başına su tüketiminin 

artması da kentlerin su ihtiyacını arttırmaktadır. 

 Evlerdeki kullanım suyunun temini için yapılan barajlar, kentlerin giderek artan su 

ihtiyacını karşılayamaz olmuştur. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi adına daha çok su tutulması 

gerektiğinden baraj göllerinin kapladığı alan genişlemiştir. Baraj göllerinin kapladığı alanın 
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genişlemesi sonucunda daha önce de belirtildiği üzere atmosferdeki su buharı oranı artmış, 

bölgesel ve küresel iklim değişiklikleri yaşanmıştır. Barajlarda su tutulması zorunluluğu 

gerek elektrik ihtiyacı, gerekse de su ihtiyacı olsun kentleşmeden kaynaklanmaktadır. Suyun 

kullanımı da elektrik üretiminde olduğu gibi dolaylı olarak küresel ısınmanın sebepleri 

arasında yer almaktadır. 

 Kentleşme, su kaynaklarının kirlenmesine sebep olan ve bu kirlenmeyi hızlandıran 

etmenlerden biridir (Akın, 2017: 154). Kentleşmenin sonucunda temiz su ihtiyacının açığa 

çıkmasının yanında atık su problemi de çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Atık su problemi 

çevre kirliliğinin yanı sıra bir toplum sağlığı sorunudur. 

 Suyun kullanımının bir çevre ve sağlık sorunu olmasının yanında bir de güvenlik 

sorunu olma özelliği vardır. Özellikle temiz su kaynaklarının hızla azalıyor olması bu 

kaynaklar üzerinde bir egemenlik yarışını başlatacaktır. Bu yarış ta hem iç güvenliği hem de 

ülkelerin sınır güvenliğini tehdit etmektedir. Suyun kullanımındaki kentleşmenin etkisi, 

suyun sebep olduğu ya da olabileceği tüm sağlık ve güvenlik sorunlarının dolaylı olarak 

sebeplerinden biridir.   

2.4. Hava ve Gürültü Kirliliği 

 Kentleşme kaynaklı çevre sorunlarından bir diğeri de hava kirliliğidir. Hava kirliliği, 

alt yapı yatırımları ve ulaşımda kullanılan enerjinin fosil yakıtlardan elde edilmesine bağlı 

olarak artmaktadır. Hava kirliliğindeki artışın maliyeti küresel ölçekteki çevre yıkımlarının 

sebep olduğu maliyetler arasında büyük paya sahiptir. Hava kirliliğinin; can kayıplarına 

sebep olabilecek ölçüde yaşandığı bölgelerdeki yıkımın telafisi mümkün değildir.  

İnsanın doğadan karşıladığı ihtiyaçları arasında en önemlisi havadır. Hava kirliliği 

insanın yaşamla olan bağlarının zarar görmesine sebep olmaktadır. Hava kirliliği tek başına 

insan sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte diğer kaynakların da kirlenmesine sebep 

olduğundan doğrudan ve dolaylı etkileriyle ciddi bir çevre sorunudur. Havanın kirli olduğu 

bir bölgede suyun ve toprağın temiz kalmasını beklemek gerçekçi değildir. Bu durumun tam 

tersi de geçerlidir. Havanın temiz olduğu yerde, su kaynakları ve toprak ta temizdir. 

Hava kirliliği, kentleşmeye dayalı başlıca çevre sorunlarından biridir. Kentlerde, 

özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğundan, binaların ısınma ihtiyacından, 

fabrikalardaki enerji kullanımından kaynaklanan hava kirliliği sorunu bulunmaktadır. 
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Kentlerin nüfusu arttıkça havayı kirleten faktörlerin kullanımı da artmaktadır. Kent 

sakinlerinin sağlık şartlarını  

 

 

 

 

 

 

 

olumsuz etkileyen hava kirliliği havanın bileşenindeki karbon dioksit oranını 

arttırarak küresel anlamda bir çevre sorununa dönüşmektedir.10 

Kentleşmenin sebep olduğu çevre sorunlarından bir diğeri de gürültü kirliliğidir. 

Diğer çevre sorunları gibi fiziksel bir kirlenmeye sebep olmasa da; gürültü kirliliği, insan 

sağlığına diğer kirletici faktörler kadar zarar vermektedir. Özellikle psikolojik açıdan kişinin 

dingin bir ruh haline sahip olabilmesi karşısında gürültü kirliliği büyük bir engeldir. Gürültü 

kirliliğinin; sinirlilik, öfke, konsantrasyon bozukluğu, anksiyete gibi günümüz insanının 

yaşadığı pek çok soruna sebep olduğu bilinmektedir (Cansaran, 2017: 93). 

                                                 
10  Resim; https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health adresinden 

alınmıştır. 

https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health
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11 

2.5. Çöp Sorunu 

  Çöp sorunu dendiğinde anlaşılması gereken kentsel atıklardır. Kentsel atıklar 

evsel ve endüstriyel atıklardan oluşmaktadır. Kentlerde evsel ve endüstriyel atıkların 

doğanın kirlilik yükünü artık taşınamayacak bir boyuta getirdiği bilinmektedir. Kentsel 

atıklar tahmin edilenin çok ötesinde çevre kirliliği doğurmaktadır. Kentsel atıklar arasında 

özellikle de endüstriyel atıklar arasında kimyasal atıklar bulunmaktadır. Bu kimyasal 

atıklara tıbbi atıkları da eklemek mümkündür. Kimyasal ve tıbbi atıklarla birlikte kentsel 

atıkların doğayı tehdit eden boyutu görülenin hata tahmin edilenin ötesine geçmektedir. 

  

Evsel ve endüstriyel atıkların içeriği çevre kirliliği tehdidini arttırmaktadır. Örneğin plastik 

atıklar doğa için ciddi bir tehlikedir. Kentsel atıkların hacminin düşürülmesi önemli olmakla 

beraber içeriğinin plastikten arındırılması da önemlidir. Evsel ve kentsel atıkların toplandığı 

yerlerde metan gazı birikimi ayrı bir çevre sorunu doğurmaktadır. Atmosferdeki metan gazı 

birikimi küresel ısınmanın sebeplerinden sera etkisini arttırdığı bilinmektedir. 

 Evsel, endüstriyel ve tıbbi atıkların yeniden eko-sisteme kazandırılması çevreyi ve 

insan sağlığını tehdit eden risklerin açığa çıkma riskini önemli ölçüde azaltacaktır.  Eko-

sisteme kazandırılamayan atıklar zamanla toprağı, suyu ve havayı kirletmektedir 

                                                 
11 Resim; https://www.nuheara.com/noise-pollution-solution/ adresinden alınmıştır. 

Çöp sorunu; kentleşme ile birlikte 

doğayı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

Günümüzde doğanın 

taşıyabileceğinden çok daha fazla 

fiziksel atık yükü oluşmuştur.  

Gürültü kirliliği; İnsan 

sağlığına ciddi zararlar veren 

bir çevre sorunudur. Bu sorun 

özellikle büyük kentlerde 

başta trafik gürültüsü olmak 

üzere ciddi boyutlara 

ulaşmıştır.  

https://www.nuheara.com/noise-pollution-solution/
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(Ağaçsapan ve Çubuk, 2015: 171). Bu kirlenme de kentleşmenin sebep olduğu çevre 

sorunları arasında öncelikli yere sahiptir.  

2.6. Küresel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma  

 Kentleşmeye dayalı çevre sorunları yeryüzünü tehdit eden küresel ısınma ve 

iklim değişikliğine olumsuz anlamada katkı sunmaktadır. Küresel ısınmanın nedenlerinin 

başında atmosferin bileşenlerindeki karbon dioksit, metan gazı ve su buharı oranındaki artış 

gelmektedir. Sanayi üretiminde fosil yakıtların kullanılması karbon dioksit başta olmak 

üzere zehirli gazların atmosfere salınıma neden olmaktadır. Kentsel alanların artışı ile 

motorlu taşıtların kullanımı da artmaktadır. Egzoz gazlarının atmosfere salınımı da 

atmosferin bileşenlerindeki dengeyi olumsuz etkilemektedir. Kentlerin elektrik ihtiyacını 

karşılamak adına elektrik üretilen santrallerde kömür kullanılması atmosferin 

bileşenlerinden karbondioksit oranını arttırırken hidroelektrik santrallerinde kullanılmak 

üzere su tutulması ise atmosferdeki su buharı oranını arttırmaktadır. Atmosferin sera etkisini 

arttıran metan gazının başlıca kaynağı kentsel atıkların toplandığı çöplüklerdir. Kentlerdeki 

beton ve asfalt kullanımı ısının tutulmasını arttırmaktadır. Kentlerdeki hava sıcaklığı, 

kentleşme olmayan alanlara nazaran daha yüksek olmaktadır. Kentleşmenin birer sonucu 

olan bu çevre sorunları yeryüzünün ısınmasında etkilidir. Yeryüzünün ısınması da küresel 

iklim değişikliğine yol açmaktadır. 

3. YEŞİL KENTLER 

Kentleşme ve çevre sorunlarını tespit ettikten sonra bu sorunları gidermek ve 

azaltmak adına yapılabilecekleri düşünmek etkili sonuçlar üretecektir. Kentleri doğaya zarar 

veren bir yapı olmaktan çıkartarak doğa ile uyumlu hale getirmek mümkündür. Doğa ile 

uyumunu sağlamış kentler için “yeşil kentler” tanımı kullanılmıştır. Yeşil kentler özellikle 

enerjinin üretimi ve kullanımında fosil yakıtları terk edilerek “sürdürülebilir” enerji 

kaynaklarının tercih edildiği kentlerdir. Sürdürülebilirlik yalnızca enerji kullanımında değil 

kentsel yaşamın tüm alanlarında takip edildiğinde yeşil kentler tanımından sürdürülebilir 

kentler ve kentleşme tanımlarına ulaşılmaktadır. Sürdürülebilir kentleşme farklı bir başlık 

altında tartışılarak sürdürülebilirliğin yeşil kentler için önemi vurgulanmıştır. 

3.1. Sürdürülebilir Kentleşme 

 Sürdürülebilir kentleşme kavramının doğru anlaşılabilmesi adına öncelikle 

“sürdürülebilir gelişme” kavramını açıklamak doğru olacaktır. Sürdürülebilir gelişme 
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kavramı; Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayınlanmış olan 

Ortak Geleceğimiz raporunda; “ bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların da 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak” olarak tanımlanmıştır (Karakurt Tosun, 2009). 

Doğanın dengesinin bozulması, çevrenin kirlenmesi ve yıkıma uğraması; insanın doğa 

karşısındaki saygısız, zalimce ve sömürücü tutumunun sonucudur (Ünder,1996: 75). 

Yalnızca bugünün ihtiyaçları düşünüldüğünde hiç tükenmeyecek bir kaynağın kullanıldığı 

yanılgısına düşmek mümkündür. Oysaki kişinin kendisinden sonra yaşayacak olan bireylerin 

ihtiyaçlarını da hesap etmesi durumunda “tükenmez kaynak algısı” yerini dikkatli 

kullanılması gereken “kısıtlı kaynak algısına” bırakmaktadır. Kullanılan kaynakların 

kısıtlılığı bilincinin oluşması ile üretim sistemi ve ekonomik sistemin sürdürülebilirliğe 

uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu zorunluluğa göre ekonomik sistemin 

üretim fazlası sağlayabilen bir ekonomik sistem olması gereklidir. Ayrıca üretim sistemi de 

doğanın ekolojik temelini koruyan ve ona saygı gösteren bir üretim sistemi olmalıdır 

(Karakurt Tosun, 2009). 

 Sürdürülebilirlik yaklaşımını; çevre bilinci ve sorumlulukların farkında oluş olarak 

tanımlamak mümkündür. Ne var ki; çevre yıkımının sebeplerinden olan ve bu yıkımı 

hızlandıran kapitalizmin sürdürülebilirlikle beraber yorumlandığı yaklaşımlar 

görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramının; kapitalizmi doğa ile uzlaştırma ve 

doğanın kapitalizm ile birlikte yeniden üretilmesi çabalarının sonucunda üretildiğine dair 

eleştiriler yapılmaktadır. Kalkınma insanın doğa karşısındaki egemenliğini sürdürmek 

anlamına gelmektedir. Bu anlayış insanı doğadan üstün gören, doğayı insanın hizmetine 

sunan bir anlayıştır. Kapitalizm de bu anlayıştan beslenmektedir. Oysaki sürdürülebilirlik 

doğaya hükmedilmesi yerine doğa ile uzlaşmayı gerektirmektedir. Kapitalizm kar amacı 

peşinde olduğu müddetçe çevreyi korumaya yönelik çabalar ile buluşması mümkün değildir. 

En azından bu tür çabalar gerçekçi olmayacak, bu çabaların altında kar elde etme hesapları 

bulunacaktır. Bunun için sürdürülebilirlik ile kapitalizm ve kalkınmanın bir arada 

kullanılması çelişki yaratmaktadır (Çokişler&Çokişler, 2017).  Bu eleştiriler kapsamında 

sürdürülebilir kalkınma, “sürdürülebilir kapitalizm” olarak adlandırılabilir. Sürdürülebilirlik 

kavramını küresel yıkımın önlenmesi adına bir bilinçlenme süreci olarak algılamak 

mümkünken “sürdürülebilir kapitalizm kavramı” kar sağlama stratejisine yönelik bir 

anlayışa dönüşmektedir (Foster, 2012: 75). 

 Kapitalizmin ürettiği toplumsal ve kültürel çürümeye ancak ilkeli bir duruş 

sergileyerek karşı koyulabileceğini öne süren yaklaşımlar da bulunmaktadır (Bookchin, 
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2017: 75) Çevre sorunlarını aşmak insanların sorumlu davranışları ve hümanizm ile 

mümkündür. Bu davranışlara yön verecek olan; eşitsizlikler ve tahakkümü aşmak adına 

sergilenen davranışlardır. Bu anlayışa göre ahlaki bir ekonomi daha fazla kar elde etmek 

yerine toplumun ortak refahını gözeten bir ekonomi olmalıdır (Biehl, 2016: 136-137). 

 İnsan ve doğa birliğinin kurulmasıyla insanın doğaya yabancılaşmasının önüne 

geçmek mümkündür. Doğanın insanın yeniden yurdu olabilmesi için insan, doğada 

kendisine doğa ile uyumlu bir yer bulmalıdır (Ünder,1996: 75). İnsanın, doğada kendisine 

doğa ile uyumlu bir yer arayışıyla kentlerin de yapısı ve işleyişi değişecektir. Kentlerdeki 

doğaya zarar veren ve doğa ile uyumsuz unsurlar doğa ile uyumlu hale getirilecektir. Bu 

kentler sürdürülebilir kentleşme anlayışı ile kurulmuş “yeşil kentler” olacaktır. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İnsan, doğa ile yeryüzünde var olduğu andan itibaren ilişki içindedir. İnsan doğa ile 

ilişkisinde kendini doğadan ayrı ve üstün görerek doğaya egemen olmaya başladığında doğa 

ile olan ilişkisini tek taraflı, sömürüye dayalı bir ilişkiye dönüştürmüştür. İnsanın doğayı 

dönüştürme çabası “kentleşme” ile boyut kazanmıştır. Kentler, insanın doğanın içerisine 

kurduğu doğa ile uyumsuz hatta doğaya ters bölgeler oluşturmuştur. Kuşbakışı yeryüzünü 

seyir ettiğimizde kentler, mavi gezegen üzerinde kanserli hücreler gibi durmaktadır. 

Kentleşme, bünyesinde ciddi çevre sorunları barındırmaktadır. Kentleşme, sanayi 

devrimini takip eden kırdan kente göç ile bugünkü biçimine kavuşmuş ve hız kazanmıştır. 

Kırdan kente göç gecekondu bölgelerinin oluşması ile çevre sorunlarını derinleştirmiş, 

yaşanan çevre sorunlarına toplumsal adaleti gerileten bir boyut eklemiştir. Toplumsal adaleti 

gözetmek adına çevre sorunlarının çözümleri öncelikle gecekondu bölgelerinde hayat 

geçirilmelidir. Sağlık risklerini azaltmak adına fabrikaların yakın çevrelerine zehirli atık 

bırakmaları engellenmelidir. Engellenmesi gereken zehirli atıklar; fabrika bacalarından 

havaya karışan gazlar, katı ve sıvı kimyasal maddelerdir. 

Betonlaşma kentsel bir olgudur. Kapitalizmin “hız” kavramı hayattaki hemen her 

olguyu hızın tutsağı haline getirmiştir. Hızla üreten ve hızla tüketen “endüstri toplumunun 

insanı” giyimden yemeğe kadar her şeyin hızlısını tercih ederken inşa edeceği evler ya da iş 

yerlerini de bu hıza uydurmuştur. Beton binalar endüstri toplumunun yaşam biçimine “hız” 

aşamasında da cevap vermiştir. Bunun için kişilikli, insan yaşamına ve doğaya çok daha 

uygun olan taş binaların yerini betonarme binalar almıştır. Zamanla çelik ve camekânlar 

kullanılarak inşa edilmiş binalar betonlaşmanın alternatifi olarak sunulmuştur. Ancak bu 
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binaların da doğa ile uyumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. İnşaat teknolojilerinin 

gelişmesi insanın inşa ettiği binaları doğa ile barıştırmamış daha yüksek, devasa ve doğaya 

daha da ters binaların inşasına olanak sağlamıştır. İnşaat sektöründe doğa ile uyumlu ve 

insani malzemelerin kullanılması doğa ile uyumun tekrar yakalanabilmesi adına önemlidir. 

Yüksek binaların yerini daha az katlı binalar almalı, yeşil alanlara en az yerleşim yerleri 

kadar yer bırakılmalıdır. 

Betonlaşmanın önüne daha az ısı tutan, doğa ve insan yaşamı ile daha uyumlu inşaat 

malzemeleri geliştirilerek geçilebilecektir. Bu tür malzemelerin kullanımı yalnızca doğanın 

korunmasına değil doğal afetlerde insan yaşamının korunmasına da katkı sağlayacaktır. 

Yüksek katlı ve çirkin binaların inşasının yerine az katlı ve daha estetik binaların inşası 

yönünde kentleşme politikaları geliştirilmelidir. Estetik insanca yaşamın olmazsa 

olmazlarından biridir. Bu gibi uygulamalarla kentleşme ve doğa arasındaki uyumsuzluk 

giderilebilecek, yeşil kentlerle kentleşmenin sebep olduğu çevre sorunları azaltılacaktır. 

Yeşil kentlerin elektrik ihtiyacının güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanması 

sürdürülebilir kentleşme adına ilk yapılaması gereken uygulamalardır. Sıcak su ve ısınma 

ihtiyaçlarının da güneş enerjisi ile ısınma kaynaklarından karşılanması bu uygulamalar ile 

beraber düşünülmelidir. Otomobil ve toplu taşıma araçlarının petrol türevi yakıt yerine 

elektrik enerjisi kullanmaları teşvik edilmelidir. Bunun için şehirlerde şarj noktalarının 

sayısının arttırılması ve buralara ulaşımın kolaylaştırılması için projeler geliştirilmelidir. 

Yeşil kentlerde, kentsel atıkların tamamen dönüştürülebilir olması sağlanmalıdır.  

Ulaşımda elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi hem hava hem de gürültü 

kirliliğini azaltacaktır. Böylece yalnızca çevreyi korumaya yönelik değil, insan sağlığını da 

korumaya yönelik olumlu bir adım atılmış olacaktır. 

Çevre sorunlarının güvenlik boyutu, küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma ile 

doğrudan orantılıdır. Kıtlık sonucunda yaşanabilecek göçler ve iç savaşlar insanlığın 

geleceğini tehdit eden güvenlik sorunlarıdır. Kentleşmeye dayalı çevre sorunlarının 

azaltılması ile küresel ısınmanın önlenmesine de katkı sunulmuş olacaktır. Dolaylı olsa da 

kentleşmeye dayalı çevre sorunları ile mücadele etmek aynı zamanda küresel ısınma ve iklim 

değişikliği ile mücadele etmek olacaktır.   
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MEME KANSERİNDE BRCA-1 VE BRCA-2’DE SIK GÖRÜLEN POLİMORFİZM 

MUTASYONLARIN BÖLGEMİZDE GÖRÜLME SIKLIĞI 

 

Uzm. Dr. Mustafa Zanyar AKKUZU 12 

 

Giriş ve Amaç: Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign 

tümör olup, tüm kadın kanserlerinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Her yaş grubunda 

görülebilmesine karşın genç yaşta ailesel olguların dışında nadir olarak görülmektedir. 

BRCA 1, 2 mutasyonları, nokta mutasyonlarından dolayı oluşan meme kanserlerinin 

çoğunluğunu ve genel meme kanserlerinin %3’ünden sorumlu tutulmaktadır. BRCA 1 ve 

BRCA 2 genlerinde kodlama bölgeleri boyunca dağılan yüzlerce farklı mutasyon 

bildirilmiştir. Biz çalışmamızda meme kanserinde genetik yatkınlığı belirlemek için sık 

olarak tespit edilen BRCA 1 (rs16942, rs1799966) ve BRCA 2 (rs144848, rs1799944) 

genlerine ait polimorfik nokta mutasyonlarının bölgemizdeki sıklığını PCR özgül belirleme 

grubundan Hibridizasyon Prob Yöntemiyle “LightCycler” PCR cihazı kullanılarak 

belirlemeyi ve bu mutasyon oranlarının ER pozitifliği, HER 2 durumu, Evre , Grade ve yaş 

ile ilişkili olup olmadığını saptamayı amaçladık. 

Materyal ve Metod: Araştırmamızda Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Onkoloji 

Bilim Dalında genç yaş (44 yaş altı) grubu kadınlarda meme kanseri tanısı almış 96 adet 

hasta çalışmaya alındı. Parafine gömülü tümör dokulardan genomik DNA izolasyonu yapıldı 

ve DNA saflığı ile konsantrasyonu yapıldı. Sonra bu tüplerden BRCA 1 ve BRCA 2 

genlerindeki polimorfizm mutasyonları Real-Time PCR ile belirlendi. Ülkemizde yapılmış 

çalışmalardan en sık saptanmış olan 4 nokta mutasayonu çalışmada değerlendirildi. Bu 

hastalara ait yaş, grade, ER, HER- 2 reseptör durumu ve Evre gibi parametreler çıkarıldı. 

SPSS 21.0 bilgisayar programı kullanılarak çalışmanın istatiksel değerlendirilmesi yapıldı. 

p≤0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre 96 olgumuzdan BRCA 1 genine 

ait rs16942 de 14 (%14.5) adet homozigot (GG), 55 (%57.3) adet heterozigot (AG); 

rs1799966 da 18 (%18.75) adet homozigot (GG) 46 (%47.9) adet heterozigot (AG); BRCA 

                                                 
12 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin 
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2 genine ait rs144848 de 9 (%9.37) adet homozigot (TT), 25 (%26.04) adet heterozigot (GT); 

rs1799944 de 2 (%2.08) adet homozigot (GG), 3 (%3.12) adet heterozigot (AG) hastada 

nokta mutasyonu saptadık. Bu oranların ülkemizin diğer bölgelerinde yapılmış çalışma 

oranlarından biraz yüksek olduğu görüldü. Bu nokta mutasyonları ile; Grade ilişkisi 

karşılaştırıldığında ortalama p değeri 0.464, ER pozitifliği ile karşılaştırıldığında ortalama p 

değeri 0.647, .HER 2 pozitifliği ile karşılaştırıldığında ortalama p değeri 0.833, 35 yaş üstü 

hastalarla kıyaslandığında ise ortalama p değeri 0.358 olarak bulundu. 

Sonuç: Bölgemizde BRCA 1-2 deki polimorfizm mutasyon oranları yüksek sıklıkta 

görülmektedir. Bu nedenle de bölgemiz de erken yaşta meme kanserli vakalara ve aile 

bireylerine genetik taramaların yapılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: BRCA-1; BRCA-2; meme kanseri; nokta mutasyon, 

polimorfizm, LightCycler PCR 

 

Frequency Of Polymorphısm Mutatıons In Brca-1 And Brca-2 In Breast Cancer In 

Our Regıon 

Introduction: Breast cancer, the most frequent malign tumor in the world, 

constitutes approximately 25% of all women cancers. Although it can be seen in all age 

groups, breast cancer, except familial cases rarely seen at an early age. BRCA 1,2 mutations 

are held responsible for the most of breast cancers, develop due to point mutations and 3% 

of overall breast cancers. Hundreds of different mutations are reported in BRCA 1 and 

BRCA 2 genes spreading throughout the decoding zones.In our research, we aim to designate 

the frequency of polymorphic point mutations belonging to BRCA 1 (rs16942, rs1799966) 

and BRCA 2 (rs144848, rs1799944) genes in our region , ascertained frequently, in order to 

identify genetic susceptibility in breast cancer by using the "LightCycler" PRC device with 

the method of Hibridization Prob from the group of PRC specific identification and 

determine the relationship of those mutation rates with ER positive, the state of HER 2 , 

stage, grade and age.  

Materials and Method: In our research 96 patients, diagnosed breast cancer among 

the young women group (under the age of 44) are taken to the study in Diyarbakır Dicle 

University, Faculty of Medicine -Departman of Oncology. Genomic DNA isolation from the 

the paraffin-embedded tumor tissues is done and DNA purity and concentarion is held. Then 
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polymorphism mutations in BRCA 1 and BRCA 2 genes from those test tubes are defined 

with Real -Time PRC. Four points mutation , the most frequent one which is confirmed in 

researches in our country is evaluated in our research. Some parameters are assigned as age, 

grade, ER, the state of HER 2 and stage belongig to those patients. Statistical evaluation of 

the reseach is practiced by using SPSS 21.0 computer programme. p≤0.05 is accepted 

meaningful statistically.  

Results: According to the data aquired from our study we found out 14(14,5%) homozygotes 

(GG), 55(57,3%) heterozygotes(AG) in rs16942; 18(18,75%) homozygotes(GG), 

46(47,9%)heterozygotes (AG) in rs1799966 belong to BRCA1 gene; 9(9,37%) homozygotes 

(TT), 25(26,04%) heterozygotes (GT) in rs144848; 2(2,08%) homozygotes (GG), 3(3,12%) 

heterozygotes (AG) in rs1799944 belong to BRCA 2 gene, point muations among the 

patients out of 96 cases. These v rates are higher than the study rates made in other regions 

in our country. It is found out that when comparing point mutations and Grade relation, 

aproximate p value is 0.464 , when comparing point mutations and ER positiveness 

aproximate p value is 0.647 and when comparing point mutations and HER 2 positiveness p 

value is 0.358.  

Conclusion: In our region the rate of polymorphism mutations in BRCA 1-2 is seen in high-

frequency. For this reason it is essential to make a genetic screening to the early aged-

cancerous patients and their family members. We also found that these polymorphism 

mutations in BRCA1 / BRCA2 were not associated with age, stage, grade, ER status, HER 

status. 

Key Words: BRCA-1 BRCA-2; breast cancer; point mutation, polymorphism, LightCycler 

PCR. 

 

GİRİŞ VE AMAÇ:  

Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen malign tümördür. Kadınlarda 

görülen tüm kanserlerin yaklaşık %25-30’unu meme kanserleri oluşturmaktadır. Meme 

kanserinin dünyada ortalama insidansı yüz binde 38-40 iken, Avrupa’da bu oran yüz binde 

66-67, ülkemizde ise ortalama yüzbinde 40 civarındadır (1). Uluslar arası Kanser Ajansı 

özellikle meme kanserindeki artışa dikkat çekmiştir. Kadınlarda meme kanser insidansının 

bir önceki tahminlere göre %20, meme kanserinden ölümlerin ise %14 arttığını belirtmiştir. 
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Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan 

kanserdir. Dünyada kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir. Meme kanseri 

insidansı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek, meme kanserinden 

ölüm ise gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha düşüktür (2). Meme kanseri 

için major risk faktörleri yaş, cinsiyet, geçirilmiş meme hastalığı, ailede meme kanseri 

öyküsü ve genetik yatkınlık olarak belirlenmiştir. Meme kanseri oluşumunda bir çok tümör 

supresör genler, onkogenler ve DNA tamir genleri rol oynar. EGFR, HER-2/neu, Ras, c-

Myc, Siklinler, siklin bağımlı kinazlar ve inhibitörleri kanserde etkili onkogenlerdendir. 

Tümör supresör genlerden p53, ATM, PTEN, BRCA1 ve BRCA2 genlerinin meme 

kanserine yol açtığı belirlenmiştir. Meme kanserlerinin büyük çoğunluğu sporadik vakalar 

olarak görülürken, tüm olguların % 5–10’unu kalıtsal nedenli ailesel meme kanseri oluşturur. 

BRCA geninin keşfedilmesinden sonra yapılan çalışmalar sonucu BRCA1 ve BRCA2 

genlerinin mutasyonunun tüm ailesel kanserlerin %40-50’sinden sorumlu olduğu ortaya 

konmuştur (3). BRCA 1 ve BRCA 2 genlerinde kodlama bölgeleri boyunca dağılan yüzlerce 

farklı mutasyon bildirilmiştir. Biz çalışmamızda meme kanserinde genetik yatkınlığı 

belirlemek için sık olarak tespit edilen BRCA 1 (rs16942, rs1799966) ve BRCA 2 (rs144848, 

rs1799944) genlerine ait polimorfik nokta mutasyonlarının bölgemizdeki sıklığını PCR 

özgül belirleme grubundan Hibridizasyon Prob Yöntemiyle “LightCycler” PCR cihazı 

kullanılarak belirlemeyi ve bu mutasyon oranlarının ER pozitifliği, HER 2 durumu, Evre , 

Grade ve yaş ile ilişkili olup olmadığını saptamayı amaçladık.  

 

MATERYAL VE METOD:  

Çalışmamız Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalında, 2010- 2015 

mayıs tarihleri arasında meme kanseri tanısı almış 44 yaş ve altı 200 adet hasta çıkarıldı..Bu 

vakalara ait tüm preperatlar ışık mikroskobu (nikon- eclipse 80i) ile tekrar değerlendirildi ve 

canlı tümör oranı en az %50 olan 96 adet hasta çalışmaya alındı. Olgularımızın ER, PR, 

Cerb-B2 sonuçları daha önceden labaratuvarımızda Ventana Benchmark XT (Ventana, 

Tucson, AZ) cihazı ile çalışılmış ve raporlarında mevcuttu. Bu sonuçlar çalışmada kullanıldı. 

Parafine gömülü tümör dokulardan genomik DNA izolasyonu yapıldı ve DNA saflığı ile 

konsantrasyonu yapıldı. Sonra bu tüplerden BRCA 1 ve BRCA 2 genlerindeki polimorfizm 

mutasyonları Real-Time PCR ile belirlendi. Çalışma bütçesinden dolayı 4 mutasyon noktası 

belirlendi, bunun içinde literatürde yapılmış çalışmalardan en sık saptanmış olan mutasyon 
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noktaları çalışma da değerlendirildi (4 -5). Bu hastalara ait yaş, grade, ER, HER- 2 reseptör 

durumu ve Evre gibi parametreler çıkarıldı. SPSS 21.0 bilgisayar programı kullanılarak 

çalışmanın istatiksel değerlendirilmesi yapıldı. p≤0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

BULGULAR:  

Çalışma hastalarının BRCA 1 genine ait rs16942’ de 14 (% 14.5) adet 

homozigot(GG), 55 (% 57.3) adet heterozigot (AG) ; rs1799966’ da 18 (% 18.7) adet 

homozigot (GG), 46 (% 47.9) adet heterozigot (AG); BRCA 2 genine ait rs144848’ de 9 ( 

% 9.37) adet homozigot (TT), 25 (% 26.04) adet heterozigot (GT); rs1799944’ de de 2 (% 

2.08) adet homozigot (GG), 3 (% 3.12 ) adet heterozigot (AG) hastada polimorfik gen 

mutasyonları saptadık. Bu mutasyonların Evre ile, ER pozitifliği ile, Grade ile, yaş ile ve 

HER 2 pozitifliği ile ilişkili olmadığını saptadık. Yaş ile mutasyon sıklığı bakıldığında 35 

yaşında artmakta ancak p değeri anlamlı değildi. Evre ile mutasyon sıklığı bakıldığında evre 

2 ve evre 3 te mutasyon oranları artmakla beraber p değerinin klinik olarak değeri yoktu. 

Benzer şekilde grade ile mutasyon oranı arasındaki ilişkiye baktığımızda grade 2 ve grade 3 

te mutasyon sıklığı daha çok görülmekle birlikte klinik bir anlamlılık yoktu. 

Sonuç: Bölgemizde BRCA 1-2 deki polimorfizm mutasyon oranları yüksek sıklıkta 

görülmektedir. Bu nedenle de bölgemiz de erken yaşta meme kanserli vakalara ve aile 

bireylerine genetik taramaların yapılması gereklidir. Ayrıca BRCA1/BRCA2 deki bu 

polimorfizm mutasyonlarının yaş, evre, grade, ER durumu, HER durumu ile ilişkisinin 

olmadığını saptadık. 

Anahtar Kelimeler: BRCA-1; BRCA-2; meme kanseri; nokta mutasyon, polimorfizm, 

LightCycler PCR 
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MİDEDEN ENDOSKOPİK SNARE İLE ÜÇ ADET PİL ÇIKARMA OLGUSU 

 

Uzman Dr. Mustafa Zanyar AKKUZU13 

 

Giriş: Yabancı cisim yutulması çocuklara oranla erişkinlerde daha az 

rastlanılmaktadır. Şizofreni hastalarında %10 oranında suisid olgusuna rastanıldığı tespit 

edilmiştir (1). Yabancı cisimlerin yutulması özellikle erişkinlerde psikiatrik hastalıklar, 

psikoaktif madde kullanımı, sosyal etkenler veya suicidal amaçlı olabilmektedir. Burada 

nadir görülen koroziv etkiye sahip olan 3 adet kalem pil çıkarma olgumuz sunulmuştur. 

Olgu:  Cezaevinde yatmakta olan 22 yaşındaki bilinen herhangi bir hastalığı 

olmayan, psikiatrik öyküsü olmayan hasta karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. 

Yapılan fizik muayenede anlamlı bir bulguya rastlanılmayan hastanın çekilen direk 

grafisinde mide lokalizasyonuna uyan bölgede 3 adet silindirik yapıda yabancı cisme 

rastlanıldı. Sağlıklı anamnez vermek istemeyen hastada cezaevinde yapılan inceleme sonucu 

3 adet kalem pilin olmadığı öğrenildi. Kalem piller bazik olduğu ve perfore etme riski olduğu 

için  acilen hasta onayı alındıktan sonra hasta endsokopik işleme alındı. Antrumda 3 adet 

kalem pil izlendi. Snare ile kalem piller tek tek yakalanıp dik bir şekilde özofagustan 

çıkarıldı (Tablo 1). Takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta psikiatri 

kontrolü önerilerek taburcu edildi. 

Sonuç: Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda dikkatli bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Radyografik olarak sindirim kanallarında pil saptandıysa acilen çıkarılmalıdır. 

Pil yutulduktan bir saat sonra mukozal hasar meydana geldiği ve yaklaşık dört saat sonra 

tam kat yaralanma ortaya çıktığı gösterilmiştir. Piller elektrolit kaçağı, basınç nekrozu, civa 

toksisitesi veya alkali ortam oluşturarak etki eder. Konsantre potasyum hidroksit salınımı ile 

alkali ortam meydana gelir (2). Bizim pil yutan hastamız 3 adet kalem pil yutmuş psikiatrik 

problemleri olan bir hastaydı. Snare ile yakalanarak mideden çıkarılmıştı. Psikiatrik 

problemlerden ötürü aynı hasta tırnak makası da yutmuştu, grafi takiplerinde çekumu geçip 

çıkmakta olduğu görüldü. Takiplerinde herhangi bir problem gelişmedi. Yabancı cisimleri 

yutma riski daha yüksek olanlar: çocuklar ve gençler, zihinsel engelli hastalar, yaşlılar, 

                                                 
13 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin 
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psikiyatrik hastalığı olanlar ve uyuşturucu veya alkol bağımlılarıdır. Psikiatrik sorunu 

olanların çoğu tekrarlayan yabancı cisim yutma ile başvurabilir. Uyuşturucu ve / veya 

alkolün etkisi altındaki kişiler, çok sayıda yabancı cisim aldıktan sonra genellikle acil 

servislere başvururlar. Alınan yabancı cisim tipleri yanlışlıkla olma eğilimindedir ve sıklıkla 

hastalar nesneyi yutmayı hatırlamazlar (3) 

Sonuç olarak özellikle yabancı cisim yutma olgularında kalem piller koroziv etkiye sahip 

olduğundan acil endoskopik işlemle çıkarılmalıdır. Bu hastaların özellikle suicid veya 

psikiatrik zemini olan olgularda olay tekrarlayabildiğinden yabancı cisimleri çıkarıldıktan 

sonra hastanın dikkatli bir psikiatrik incelemeden de geçmesi gerektiği kanısındayız.  

 

 

Tablo 1 : Pillerin mide antrumunda görünümü 

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Pil çıkarma, Mide 

 

 

 

 

 

 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 

212 

Endoscopy From The Stomach With 3 Cases Of  Battery Extraction 

 

Uzman Dr. Mustafa Zanyar AKKUZU*14 

 

Introduction: Foreign body ingestion is less common in adults than in children. It 

was determined that 10% suicidal cases were seen in schizophrenia patients. Swallowing of 

foreign bodies may be especially for adults in psychiatric disorders, psychoactive substance 

use, social factors or suicidal purposes. Here, we present 3 pencil batteries with a rare 

corrosive effect. 

Case: The 22-year-old who was in prison had no known disease and had no 

psychiatric history. She presented to the emergency department with abdominal pain. In the 

physical examination, no significant findings were found and the patient was found to have 

3 cylindrical foreign bodies in the region that was in the region of the stomach. The patient 

did not want to give anamnesis. Since the pen batteries were basic and there was a risk of 

perforation, the patient was taken to the patient after the patient's consent was obtained. 3 

pencil batteries were observed in the antrum. Snare and pen batteries were captured one by 

one and removed from the esophagus. During the follow-up period, the patient was 

discharged without any complication. 

Result: A careful evaluation should be made in patients presenting to the emergency 

department with abdominal pain. Especially in cases of foreign body swallowing, pen 

batteries should be removed by emergency endoscopic procedure since they have a corrosive 

effect. Especially in patients with suicid or psychiatric background, the patient may repeat 

the event and the patient should be alerted to a psychiatric examination. 

Keywords: Endoscopy, Remove the battery,Stomach 

 

 

 

                                                 
14 *Mersin University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Mersin 
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 

ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

 

R.Nalan TİFTİK15 

İsmail ÜN16 

Kansu BÜYÜKAFŞAR16 

 

Bu çalışmada akılcı ilaç kullanımı eğitimi alan tıp fakültesi dönem 6 öğrencilerinin 

eğitim ile ilgili görüşlerini değerlendirmeyi amaçladık. Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri 

arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalının verdiği 

toplamda 5 işgünü süren akılcı ilaç kullanımı eğitimleri sonrası yapılan intörn geri bildirim 

toplantılarına katılan öğrencilerin staj sonrası değerlendirme anketini cevaplamaları istendi. 

Anketler öğrenciler tarafından isimsiz olarak dolduruldu. İntörn geri bildirim toplantılarına 

katılan 134 öğrencinin 118’i staj sonrası değerlendirme anketini cevapladı.  Anketten elde 

edilen sonuçlara göre öğrencilerin %83.03’ü (98 öğrenci) stajı “verimli” ya da “çok verimli” 

olarak değerlendirdi. Öğrencilerin %14.40’ü staj için “daha iyi olabilirdi” derken staj 

süresinin kısa olmasını gerekçe gösterdiler. Öte yandan öğrencilerin %80.51 staj süresinin 

uygun olduğunu, %92.37 si de ders saatlerinin yeterli olduğunu düşündüklerini belirttiler. 

100 öğrenci (%84.75) stajda yeterli uygulama yapabildiklerini ifade ederken geri bildirim 

formunu dolduran öğrencilerin tamamı K (kişisel) ilaç seçimi ve kazanılması gereken 

becerileri ilk kez bu eğitimde bir öğretim üyesinden öğrendiklerini ifade ettiler.  Dönem 6 

öğrencileri hipertansiyon (%81,36), Tip II diyabetes mellitus (%79.66), akut bakteriyel sistit 

(%72.03) ve akut tonsillofaranjit (%69.46) vaka örneklerinde K ilaç seçimi ile ilgili pratik 

uygulamalarının kendileri için faydalı olduğunu belirttiler.  

Bununla birlikte geriatrik hastalarda ilaç kullanımı, çocuklarda akılcı ilaç kullanımı, 

hamilelik ve laktasyonda ilaç kullanımı, bitkisel ve geleneksel ilaçlar-alternatif tıp,  ilaç 

etkileşimlerine akılcı yaklaşım, sporda ilaç kullanımı ve doping, farmakovijilans, 

                                                 
15 Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD., nalantiftik@yahoo.com 
16 Prof. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD., unisfarma@yahoo.com,Prof. Dr. 

Kansu Büyükafşar, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD., kbüyükafşar@yahoo.com 
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farmakogenetik ve bireye özgü ilaç seçimi ve gıda farmakolojisi ile ilgili verilen teorik 

derslerin de faydalı olduğunu düşündüklerini belirttiler (%80.20). 

Stajdaki eğitimin kanıta dayalı ilaç seçimi ve reçete yazma konusunda kendilerinde bir 

farkındalık yarattığını ve hekimlik pratiklerinde işe yarayacağını düşünenlerin oranları ise 

sırasıyla %97.45 ve %90.68 idi. Bunlara ilaveten öğrencilerin %87.28’si kitap, cd, veri 

tabanı gibi eğitim için kullanılan kaynakların yeterli olduğu görüşündeydiler. Bu çalışmanın 

bulgularına göre Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerinin akılcı ilaç 

kullanımı eğitimi sırasında ilk kez K-ilaç seçimi ve kazanmaları gereken beceriler hakkında 

kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını ve eğitimin gerçek anlamda yararlı olacağına ve 

hekimlik uygulamalarında fayda sağlayacağına inandıklarını görmekteyiz. Sonuç olarak 

akılcı ilaç kullanımına yönelik teorik eğitim ile birlikte özellikle vaka örnekleri üzerinden 

yürütülen pratik K-ilaç seçimi uygulamalarının öğrenciler tarafından daha faydalı 

bulunduğunu ve tıp fakülteleri eğitim müfredatlarında mutlaka bulunması gerektiğini 

öneririz.  

Anahtar Sözcükler: Akılcı ilaç kullanımı, K-ilaç seçimi, Tıp eğitimi 

 

THE OPINION OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS ABOUT RATIONAL DRUG 

USE EDUCATION 

 

In this study, we aimed to evaluate the opinions of medical school 6th grade students who 

participated in rational drug use education. The training was organized between July 2017 

and June 2018 by Mersin University Faculty of Medicine Medical Pharmacology 

Department for 5 working days. The students who participated in intern feedback meetings 

after rational drug use trainings were asked to answer the post-internship evaluation 

questionnaire. The questionnaires were filled by the students anonymously. 118 out of 134 

students who participated in the intern feedback meetings answered the post-internship 

evaluation questionnaire. According to the results of the survey, 83.03% of the students (98 

students) evaluated the internship as “efficient” or “very efficient. 14.40% of the students 

stated that the internship could be better, citing the short duration of the internship. On the 

other hand, 80.51% of the students stated that their internship period was appropriate and 

92.37% of them thought that their course hours were sufficient. 100 students (84.75%) stated 
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that they had enough practice during the internship, while all of the students stated that they 

learned P (personal) drug selection and the skills to be acquired for the first time from a 

lecturer. 6th grade students stated that their practical applications for P drug selection in case 

of hypertension (81,36%), Type II diabetes mellitus (79.66%), acute bacterial cystitis 

(72.03%) and acute tonsillopharyngitis (69.46%) were beneficial for them. However, drug 

use in geriatric patients, rational drug use in children, drug use in pregnancy and lactation, 

herbal and traditional drugs-alternative medicine, rational approach to drug interactions, 

drug use in sports and doping, pharmacovigilance, pharmacogenetic and personalized drug 

selection and food pharmacology theoretical lessons were also useful (80.20%). Rate of 

those who think that education creates awareness about evidence-based drug selection and 

prescription and would be useful in medical practice were 97.45% and 90.68%, respectively. 

In addition, 87.28% of the students thought that the tools used for education such as books, 

cd, database were sufficient. According to the findings of this study, it is seen that the 

students of Mersin University Medical School 6th grade students developed themselves about 

P (personal) drug selection for the first time during the rational drug use education and 

believed that they would benefit in the practice of medicine. As a result, we suggest that the 

training on rational drug use, especially P-drug selection practices which are based on case 

examples, are found to be more beneficial by the students and must be included in the 

curriculum of medical faculties. 

Keywords: Rational drug use, P-drug selection, Medical education 

 

GİRİŞ  

 Modern tıp uygulamalarında en önemli tedavi araçlarından biri olan ilaçların doğru 

kullanımı hasta ve toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalarına 1980’li yıllarda başlamıştır ve ilk 

olarak 1985 yılında Nairobi’de yapılan toplantıda toplantıda akılcı ilaç kullanımını tanımı 

yapılmıştır. Bu tanıma göre akılcı ilaç kullanımı “Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 

özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca 

ulaşabilmeleri” olarak tanımlanmıştır (WHO,1985). Herhangi bir endikasyon için uygun ve 

akılcı ilaç seçimi ancak etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet gibi dört evrensel kriter 

dikkate alınarak seçilebilir (İskit 2006). Söz konusu seçimde en önemli sorumluluk hekime 

aittir. Hekimin seçimini rasyonel bir şekilde yapabilmesi genel tıp bilgisine, deneyimine ve 
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ayrıca sahip olduğu güncel temel ve klinik farmakoloji bilgisine bağlıdır. Öte yandan 

hekimin sahip olduğu bütün bu bilgi ve deneyimlerini hasta karşısında onun mevcut durum 

ve özelliklerine göre uyarlama yeteneği de oldukça önemlidir. Hekimin bu konudaki bilgi 

ve deneyimlerini geliştirmesi için mezuniyet öncesi aldığı temel farmakoloji eğitiminin 

ardından yine mezuniyet öncesi alacağı akılcı ilaç kullanımına yönelik klinik farmakoloji 

eğitiminin uygulamalı olarak ve kanıta dayalı tıp kavramına uyularak verilmesi oldukça 

önemlidir (Le Grand 1999, De Vries 1994). Mezuniyet öncesi kazanılan bu eğitimlerin 

mezuniyet sonrasında da sürdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla hekimler iyi örgütlenmiş 

ve belirli yaptırımlara bağlanmış mezuniyet sonrası sürekli eğitimlere alınmalıdır. 

 Hollanda-Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990’lı yılların başlarında DSÖ ile 

işbirliği içerisinde akılcı ilaç kullanımı konusunda bir eğitim programı geliştirdi ve başarı ile 

de uyguladı. Bu eğitim programını yaygınlaştırmak amacı ile sonrasında Groningen’de 

birçok ülkeden gelen tıp eğitmeninin eğitim almasının ardından “probleme dayalı AİK 

eğitimi” dünyaya hızla yayılmaya başladı ve bunun sonucunda da mezuniyet öncesi tıp 

eğitiminde ciddi kazanımlar sağlanmış oldu (De Vries 1993, De Vries 1995). Bu 

kazanımların Türkiye için de gerçekleşebilmesi amacı ile DSÖ T.C. Sağlık Bakanlığı ile 

1998/99 Orta Vadeli İşbirliği Programı kapsamında çalışmalar başlatıldı. Söz konusu 

çalışmaların amacı Türkiye’deki tıp fakültelerinde de mezuniyet öncesi akılcı ilaç kullanımı 

eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve mezuniyet sonrasında da sürekli tıp eğitiminin 

sağlanması idi. 1990’lı yılların başında dünyada yayınlaşmaya başlayan “mezuniyet öncesi 

dönemde AİK eğitimi” 1996 yılından itibaren ülkemizde de gündem olmuş ve farmakoloji 

camiası tarafından uygulanmaya başlanmıştır (Oktay 1999) . 1996-2005 yıllarında tıp 

fakültelerinde görev yapan çok sayıda öğretim üyesi ve elemanı önemi ölçüde Türk 

Farmakoloji Derneği’nin desteği ile gerek yurt dışında gerek de yurt içinde “Akılcı İlaç 

Kullanımı Eğitici Eğitimi” kurslarına katılmış ve sertifika almıştır. Ardından Türkiye’deki 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim dallarının %70’inden fazlasında akılcı ilaç kullanımı eğitimi 

vermeye başlamış ve yine yaklaşık % 70’i bu eğitimi bağımsız bir klinik farmakoloji staj 

programı içinde vermektedir (Akıcı 2011).  

Biz bu çalışmada anabilim dalımızda akılcı ilaç kullanımı eğitimi alan tıp fakültesi dönem 6 

öğrencilerinin eğitim ile ilgili görüşlerini değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM ve GEREÇLER 
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Temmuz 

2017-Haziran 2018 tarihleri arasında 5 işgünü süren akılcı ilaç kullanımı eğitimleri sonrası 

yapılan intörn geri bildirim anketleri değerlendirildi.  

 

BULGULAR 

İntörn geri bildirim toplantılarına katılan 134 öğrencinin 118’i staj sonrası 

değerlendirme anketini cevapladı.   Öğrencilerin %83.03 (98 öğrenci) stajı “verimli” ya da 

“çok verimli” olarak değerlendirdi. %14.40’ü staj için “daha iyi olabilirdi” derken staj 

süresinin kısa olmasını gerekçe gösterdiler. Öte yandan öğrencilerin %80.51 staj süresinin 

uygun olduğunu, %92.37’si de ders saatlerinin yeterli olduğunu düşündüklerini belirttiler  

(Şekil 1, 2, 3).  

 

Şekil 1: Öğrencilerin staj hakkındaki genel değerlendirmelerinin dağılımı. 

 

Şekil 2: Staj süresi hakkında geribildirim anketinde belirtilen görüşler. 
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Şekil 3: Öğrencilerin ders saati hakkındaki düşünceleri. 

100 öğrenci (%86) stajda yeterli uygulama yapabildiklerini ifade ederken 

öğrencilerin tamamı K (kişisel) ilaç seçimi ve kazanılması gereken becerileri ilk kez bu 

eğitimde bir öğretim üyesinden öğrendiklerini belirttiler (Şekil 4).   

 

Şekil 4: Stajda yapılan uygulamaların sayısı hakkındaki öğrenci görüşleri. 

Stajda K-ilaç seçimi pratiklerini uygulayabilmek için önceden hazırlanmış 

hipertansiyon, tip II diabetes mellitus, akut bakteriyel sistit ve akut tonsillofarenjit 

senaryoları kullanıldı. Burada amaç tanı koymak değil akılcı tedavi planlamak olduğundan 

öğrencilere tanısı belli senaryolar sunuldu. Sunulan vaka örnekleri üzerinden öğrenciler önce 

hastaya bilgi ve öğüt vermek, ilaçsız tedavi, ilaçla tedavi ve sevk basamaklarından oluşan K 

(kişisel) tedavi basamaklarını her endikasyon için ayrı ayrı belirledikten sonra ilaçla tedavi 

basamağı için K (kişisel) ilaç seçimi uygulamasını yaptılar. Etkililik, güvenlik, uygunluk ve 

maliyet kriterlerine göre ilaç seçim pratiği yaptıkları hipertansiyon (%81.36), tip II diabetes 

mellitus (%79.66), akut bakteriyel sistit (%72.03) ve akut tonsillofarenjit (%69.46) gibi vaka 

örneklerinden yüksek oranlarda faydalandıklarını ifade ettiler.  

92%

8%

Ders saatleri sizce yeterli miydi?

Evet

Hayır
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Staj süresince K-ilaç ile ilgili teorik dersler ve pratik uygulamaların dışında geriatrik 

hastalarda ilaç kullanımı, çocuklarda akılcı ilaç kullanımı, hamilelik ve laktasyonda ilaç 

kullanımı, bitkisel ve geleneksel ilaçlar-alternatif tıp, ilaç etkileşimlerine akılcı yaklaşım, 

sporda ilaç kullanımı ve doping, farmakovijilans, farmakogenetik ve bireye özgü ilaç seçimi 

ve gıda farmakolojisi başlıklarında teorik dersler de verilmişti. Geri bildirim veren 

öğrencilerin %82’si adı geçen teorik derlerin de faydalı olduğunu düşündüğünü belirtirken 

%15’i faydalı bulmadıklarını ifade ettiler (Şekil 5).  

 

Şekil 5: K ilaç dışı teorik dersler ile ilgili öğrenci görüşleri. 

Öğrencilerin %97.45’i stajdaki eğitimin kanıta dayalı ilaç seçimi ve reçete yazma konusunda 

kendilerinde bir farkındalık yarattığını belirtirken %90.68’sı da yapılan bu uygulamaların 

hekimlik pratiklerinde işe yarayacağını düşündüklerini ifade ettiler (Şekil 6, 7).  

 

Şekil 6: Staj eğitiminin kanıta dayalı ilaç seçimi ve reçete yazma konusunda etkilerine ait 

öğrenci görüşleri. 
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Şekil 7: Staj eğitiminin hekimlik pratiğine etkilerine ait öğrenci görüşleri. 

 

Şekil 8: Stajda kullanılan kaynaklar hakkında öğrenci görüşleri. 

Staj süresince uygulama yapılan salonda öğrencilere basılı ve dijital kaynaklar 

sağlandı. Basılı kaynaklar arasında çeşitli Tıbbi Farmakoloji kitaplarının Türkçe ve İngilizce 

baskıları, konularla ilgili tam metin makale çıktıları ve Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu gibi 

örnekler yer alırken dijital kaynaklar içerisinde interaktif ilaç bilgi kaynağı (her öğrenci için 

eğitim amaçlı üretici tarafından hibe edilen RxMediaPharma® isimli bilgisayar ortamında 

çalışan geniş kapsamlı bir ilaç bilgi kaynağı aboneliği bireysel olatrak sağlandı) kullanıldı. 

Ayrıca pubmed,  Up to date ve benzeri online veri tabanlarını kullanabilmeleri için staj 

odasında internet erişimli bilgisayar sağlandı.    Ankete katılan öğrencilerin %87.28’si kitap, 

cd, veri tabanı gibi eğitim için kullanılan kaynakların yeterli olduğu görüşündeydiler. 

 

SONUÇ  
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Bu çalışmanın bulgularına göre Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 6 

öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı eğitimi sırasında ilk kez K-ilaç seçimi ve kazanmaları 

gereken beceriler hakkında kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını, eğitimin gerçek 

anlamda yararlı olacağına ve hekimlik uygulamalarında fayda sağlayacağına inandıklarını 

görmekteyiz. Bu bağlamda diğer birçok örneklerinde de olduğu gibi bizim anabilim 

dalımızda da akılcı ilaç kullanımına yönelik teorik eğitim ile birlikte özellikle vaka örnekleri 

üzerinden yürütülen pratik K-ilaç seçimi uygulamalarının öğrenciler tarafından daha faydalı 

bulunduğunu ve tıp fakülteleri eğitim müfredatlarında mutlaka bulunması gerektiğini 

öneririz.  
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LİDER OLUNUR MU, DOĞULUR MU? LİDERLİK TEORİLERİ 

ÇERÇEVESİNDE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 

 

Neşe GENÇ 

Yunus YILDIRIM 

 Necla Ezgi MÜFTÜOĞLU 

 

ÖZET 

Liderlik kavramı, insanların birlikte yaşamaya başladıkları günden beri var olan ve 

insanoğlunda merak uyandıran bir kavram olmuştur. Toplumları ve bireyleri belirli hedefler 

için bir araya getirmek, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, onlara daha üst beceriler 

kazandırmak ve mutlu olmaları yolunda yön göstermek liderlik özelliklerini taşımakla 

yakından ilişkilidir. Değişen şartlar ve zamanlar, liderliğin ortaya çıkmasında ve 

uygulanmasında değişiklik yaratmış ve çeşitli teoriler geliştirmiştir. Liderliğin kazanımı 

konusunda iki bölüme ayrılan görüşlerden ilki liderliğin doğuştan kazanıldığını, sonradan 

lider olunamayacağını savunur. Bu görüş, liderde olması gereken kişisel özelliklere ve 

yeteneklere odaklanmaktadır. Liderliğin kazanımı konusunda ileri sürülen diğer bir bakış 

açısı ise liderlik yeteneğinin alınan eğitimlerle ve kişisel tecrübelerle oluşabileceği 

kanaatidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, birçok araştırmaya konu olan ve sırrını hepimizin 

merak ettiği liderlik yeteneği nasıl kazanılır? Sorusu çerçevesinde geleneksel ve modern 

liderlik teorilerini incelemek ve değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Lider, liderlik, geleneksel liderlik teorileri, modern liderlik 

teorileri 
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Can a Person be a Leader or Born as a Leader? A Conceptual View in the Frame of 

Leadership Theories 

ABSTRACT 

The concept of leadership has existed since the day when people began to live 

together and has become a curiosity for human beings. Bringing societies and individuals 

together for specific goals, letting them to reach their goals, providing them with higher skills 

and guiding them to be happy are closely related to carrying leadership characteristics. 

Changing conditions and times have changed the emergence and application of leadership 

and developed various theories. The first of the opinions divided into two sections on the 

acquisition of leadership argues that leadership is inherent and cannot be a leader afterwards. 

This view focuses on the personal characteristics and abilities that should be in the leader. 

Another point of view regarding the acquisition of leadership is the opinion that leadership 

skills can be formed through trainings and personal experiences. In this context, the purpose 

of the study is to examine and evaluate traditional and modern leadership theories within the 

framework of the question of how to gain leadership ability? Which is the subject of many 

researches and we all wonder. 

Key Words: Leader, leadership theories, traditional leadership theories, modern 

leadership theories 

 

GİRİŞ 

Liderlik kavramı, çok geniş bir kullanım alanına sahip olması ve çok farklı alanlarda 

ortaya çıkması nedeniyle üzerinde en fazla çalışılan ancak buna rağmen en az anlaşılan 

kavramlardan biri olarak kabul edilmektedir (Tannenbaum, Weschler ve Massarik 1961; 

Burns 1978). Liderlik, insanlığın başlangıcından itibaren var olan ve günümüze kadar süre 

gelen bir olgudur. Liderlik alanında yapılan çalışmalarda, üzerinde hemfikir olunan en 

önemli unsur, liderin organizasyonundaki kişileri etkileyebilme özelliğidir (Dal ve 

Çorbacıoğlu,2014).  

Michigan Üniversitesi’nden bir bilim adamı toplum için ölümcül bulduğu on 

tehlikenin bir listesini yapmış ilk sıraya da nükleer savaş veya kaza tehlikesini koymuştur. 

İkinci sırada salgın hastalık, açlık ve çöküntü, üçüncü sırada ise, yönetimde ve kurumlardaki 
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kalitesizlik ile liderlik eksikliği bulunmaktadır (Bennis, 2002:16-17). Küçük kabileler iyi 

liderler sayesinde hayatta kabilmişler, büyük ordular birçok zaferi iyi liderlerin öncülüğünde 

kazanmışlar ve birçok güçlü devlet hep iyi liderlerin yönetimiyle varlıklarını devam 

ettirmişlerdir. Günümüzde ise büyük şirketler, liderlik yetenekleri parlak olan kişilerce güçlü 

hale getirilip dünya ekonomisinde yerlerini almışlardır (Dagistan, 2013: 22). 

Değişen şartlar ve zamanlar, liderliğin ortaya çıkmasında ve uygulanmasında 

değişiklik yaratmış ve çeşitli görüşler geliştirmiştir. Çalışmanın amacı, birçok araştırmaya 

konu olan ve sırrını hepimizin merak ettiği liderlik yeteneği nasıl kazanılır? Sorusu 

çerçevesinde geleneksel ve modern liderlik teorilerini incelemek ve değerlendirmektir. 

Birçok düşünür tarafından ele alınan ve bu araştırmalara konu olan ve sırrını hepimizin 

merak ettiği liderlik yeteneği nasıl kazanılır sorusunun cevabı konusunda iki karşıt görüş 

ortaya çıkmıştır. Bu konudaki görüşleri aşağıda şöyle belirtebiliriz (Güney, 2011, s.374). 

 Liderliğin doğuştan geldiğini savunan düşünce.  

 Liderliğin sonradan kazanıldığını savunan düşünce.  

A. Liderliğin Doğuştan Geldiğini Savunan Düşünce  

Liderliğin kazanımı konusunda iki bölüme ayrılan görüşlerden ilki liderliğin 

sonradan edinilemez bir yetenek olduğu düşüncesidir. Savunulan bu görüşe göre bir insan 

ancak ve ancak lider olarak doğarsa gerçek anlamda lider olabilir.  Klasik okulun 

savunucuları, liderlik yeteneklerinin geliştirilemeyeceği görüşünü savunurken, bu yeteneğin 

Allah vergisi bir armağan olduğuna inanmışlardır. Bu nedenle belirtilmesi gereken diğer bir 

husus da, bu yeteneklerin genetik olarak geçtiğidir (Işık,2014). 

B. Liderliğin Sonradan Kazanıldığını Savunan Düşünce 

Liderliğin kazanımı konusunda ileri sürülen diğer bir bakış açısı ise liderlik 

yeteneklerinin sonradan kazanılabilir bir husus olduğudur. Burada özellikle üzerinde 

durulması gereken temel düşünce liderlik yeteneğinin alınan eğitimlerle ve kişisel 

tecrübelerle oluşabileceğidir. Lider olmak için liderlik yetenekleriyle donatılmış bir bireye 

ihtiyaç yoktur. Ancak bu yetenekler süreç içerisinde kişinin kendi çabalarıyla gelişebildiği 

düşünülmektedir (Işık,2014). 

Batılı ülkeler liderlik konusunda çocukların okul öncesi eğitimle başlayıp çalışma 

yaşamına gelinceye dek çeşitli tipte teknikler kullanılarak liderlik yetenekleri edinmesi için 

planlama yapmaktadırlar.  Son dönemlerde ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenerek 
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özellikle siyaset bilimi, askerlik bilimi ve işletme yönetimi konularında eğitimler 

verilmektedir. 

1. Liderlik Teorileri 

Liderlik sürecini ve olayını anlamak, hangi koşullarda ne tür liderlere ihtiyaç 

olduğunu anlamak, lider olabilecek kişileri önceden belirlemek için liderlik ile ilgili çeşitli 

teorileri oluşturulmuştur (Bolat, 2008: 7). 

Liderlik teorilerinin bazıları liderlik özelliklerinin doğuştan geldiğini bazıları ise 

sonradan kazanıldığını iddia etmektedir. 1950’li yıllara kadar liderliğin, liderin kişisel 

özelliklerinden geldiği düşünülmekteydi. Ancak kişisel özelliklerin liderlik için yeterli 

olmadığı düşünülmüş ve liderlerin, yönetim esnasında çeşitli davranışlarıyla ilgili çeşitli 

araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bir süre sonra da sadece davranışlar üzerinde durmanın 

yetersiz olduğu anlaşılmış ve liderlerin davranışlarında durumların da etkili olduğu 

anlaşılmıştır (Begeç, 1999). 

Tablo 1’de yıllara göre hangi liderlik teorisinin benimsendiği gösterilmektedir. 

Tablo 1. Yıllara Göre Liderlik Teorileri 

DÖNEM  YAKLAŞIM  ANA KONU  

1940’ların sonu  

1940-1960 

1960-1980 

1980'den günümüze  

Özellikler Teorisi 

Davranışsal Teoriler 

Durumsallık Teorisi 

Dönüşümcü liderlik 

Etkileşimci liderlik  

Liderin yeteneği doğuştandır. 

Liderin etkililiği, liderin nasıl 

davrandığı ile ilgilidir. 

Etkin liderlik duruma bağlıdır. 

Etkin liderler, değişim ajanlarıdır.  

Yüksel, E. A, (2005). Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı. Yayınlanmamış  

Doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

1.1. Özellikler Teorisi 

Liderlik konusunda ilk olarak geliştirilen teori, özellikler teorisidir. Aslında, özellikler 

teorisi büyük adam düşüncesinin devamı niteliğinde, liderin kişisel nitelikleri üzerine 

odaklanan bir teoridir. (Bass, 1990; Northouse, 2001; Yukl, 1989). Bu kapsamdaki 
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çalışmalar ilk olarak, Tholas Carlyle (1795-1881) tarafından yapılmıştır. Carlyle, bazı 

kişilerin lider olarak doğdukları ve insanlık tarihini etkiledikleri savının yer aldığı “The 

Great Man in History” kavramını tartışmaya açmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan bazı 

çalışmalar, Özellikler Kuramının gelişmesine katkıda bulunmuştur (Erçetin, 1998:13).  

Özellikler teorisinde varılmak istenen nokta; bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu 

doğal liderleri başkalarından ayıran fiziksel özelliklere ve yeteneklere sahip oldukları 

düşüncesidir (Yukl, 1991:178; Koçel, 2003:588). Bu amaçla 1920-1950 yıllarında 

geliştirilen psikolojik testler ile liderin sahip olduğu özellikler bulunmaya çalışılmıştır 

(Yukl, 1991:183). 

Lider özelliklerini tespit etmeye yönelik yapılan bazı araştırma sonuçları kısaca Tablo 2‘de 

gösterilmiştir.  

Tablo2. Lider Özelliklerini İnceleyen Araştırma Sonuçları 

Stogdill 

(1948) 
Mann (1959) Stogdill (1974) 

Lord, 

DeVader ve 

Alliger(1986) 

Kirkpatrick 

ve Locke 

(1991) 

 Zekâ 

 Duyarlılık 

 Anlayış 

 Sorumluluk 

 İnisiyatif 

 Israrlı  

 Öz güven 

 Beşeri 

İlişkilerde 

Ustalık 

 Zekâ 

 Erkeklik 

 Uyumluluk 

 Başat 

(dominant) 

 Dışadönük 

 Tutuculuk 

 Başarı İsteği 

 Israrlı 

 Anlayış 

 İnisiyatif  

 Öz güven 

 Sorumluluk 

 İşbirlikçi 

 Hoşgörülü 

 Etkileme 

 Beşeri 

İlişkilerde 

Ustalık 

 Zekâ 

 Erkeklik 

 Başat 

(dominant) 

 Dürtü 

 Motivasyon 

 Dürüstlük 

 Öz güven 

 Bilişsel 

Yetenek 

 Meslek 

Bilgisi 

Kaynak: Northouse, 2001: 18. 

Liderlik sürecini sadece lider değişkenini ele alarak inceleyen bu teori çok başarılı 

olamamıştır. Liderlikle ilgili her türlü özellikleri ortaya koyamadığı, durumsal koşulları ve 

lideri izleyen kişilerin gereksinimlerini dikkate almadığı için eleştirilmiştir. Bu yaklaşımının 
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liderliği açıklamakta yetersiz kalması sebebiyle, araştırmacılar, liderin sahip olduğu 

özellikler yerine izleyicilerin özelliklerine, liderin nasıl davrandığına bakmaya başlamıştır. 

Davranışsal liderlik teorileri böylece ortaya çıkmıştır (Gayef, 2006: 9) 

Liderliği belirlediği varsayılan özelliklerin çoğunun aynı anda bir kişide 

bulunmasının mümkün olmaması ve bazen izleyiciler arasından liderin özelliklerinden daha 

fazlasına sahip olanlar bulunduğu halde bunların lider olarak ortaya çıkamaması ve bu 

özelliklerin kolaylıkla ölçülememesi, liderlikle ilgili yeni arayışları gündeme getirmiştir. 

Bunun üzerine liderin sahip olduğu özellikler yerine izleyicilerin özelliklerine ve liderin 

nasıl davrandığı konusuna ağırlık verilmiş ve ortaya Davranışsal Liderlik (Önderlik) Teorisi 

çıkmıştır (Tengilimoğlu, 2005: 14).   

1.2.Davranışsal Liderlik Teorileri  

Davranışsal yaklaşım, özellikler teorisinin liderlik kavramında birçok soruyu 

aydınlatamadığı gerekçesiyle liderlik literatürüne girmiştir. Davranışsal liderlik teorisiyle 

ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların en önemlileri; Ohio State Üniversitesi 

liderlik çalışmaları, Michigan Üniversitesi çalışmaları, Blake Mouton’un yönetim tarzı 

matrisi, Douglas Mc Gregor’un X ve Y teorileri ve Likert’in sistem modelidir (Gül, 2003:9). 

Davranışsal liderlik teorilerinin ana fikri, liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, 

liderin özelliklerinden çok, liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur. Liderin 

astları ile haberleşme şekli, yetki devredip devretmemesi, planlama ve kontrol şekli, 

amaçları belirleme tarzı vb. gibi davranışlar liderliğin etkinliğini belirleyen önemli faktörler 

olarak ele alınmıştır. Liderin kendisi kadar izleyicilere de ağırlık verilmiştir  (Koçel, 

2001:470). Bu doğrultuda, davranışsal teorinin amacı, davranışların etkin liderlikle nasıl 

bütünleştirileceğini belirlemek ve “bir lider, etkin bir lider olabilmek için ne yapmalıdır?” 

sorusuna cevap aramaktır. Bu yaklaşımın ana fikri, liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, 

liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur 

(Keçecioğlu, 2003:157). 

Davranışsal Teorilerin, Özellikler Teorisine göre çok önemli üç faydasının 

bulunduğu söylenebilir. Bunlar (Zel, 2001: 101);  

1. Özellikleri araştırmaktansa, davranışları ortaya koymak biçimsel 

liderlerin yanında, biçimsel olmayan liderleri de ortaya çıkarır.  
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2. Eğer lideri tanımlayabilecek etkili davranış biçimleri ortaya 

çıkarılırsa, eğitim yoluyla liderlik davranışları kişilere kazandırılabilir.  

3. Liderin davranış biçimlerine karşılık grubun diğer üyelerinin (izleyicilerin) 

davranışları, lider ile izleyenlerin davranış ilişkilerini yakından inceleme fırsatı 

yaratır. 

Bu yaklaşıma göre davranışlar gözlemlenebilir ve öğrenilebilir, yani Özellikler 

Yaklaşımı’nda belirtildiği gibi “Lider olarak doğulur, bu sonradan öğrenilebilecek bir olgu 

değildir” görüşü desteklenmemektedir.  

1.3. Durumsal Liderlik Teorisi  

Liderlik olayını, koşulları da dikkate alarak açıklamaya çalışan bu teoriye göre, liderin 

etkinliğini belirleyen faktör, içinde bulunulan koşullardır (Koçel, 2001: 466). Bazı 

durumlarda kişiye yönelik liderlik davranışları çok etkin sonuçlar doğururken, bazı 

durumlarda ise işe/üretime yönelik liderliğin daha etkin olduğu ortaya çıkmıştır. "En iyi" 

olarak tanımlanacak tek bir liderlik türünün mevcut olmadığı, en etkili liderlerin liderlik 

yaklaşımlarını duruma göre uyarlayabilen lider olduğu anlayışı durumsal teorilerin temel 

söylevidir (Bakan, 2004, s. 34) 

Durumsal liderlik kuramı ile hangi koşullarda hangi tür liderlik davranışının uygun 

olabileceğini gösteren çalışmaların sayısı çok değildir. Bu konuda en çok bilinen çalışma 

Fred Friedler‟in liderlik etkinlikleri ile ilgili çalışmasıdır. Bu model her durumda geçerli bir 

liderlik yaklaşımı olmadığını savunur. İçinde bulunulan duruma göre etkili olabilecek 

liderlik yaklaşımları değişiktir. İçinde bulunulan durumu belirleyen üç önemli değişken 

vardır: Bunlar lider ile üyeler arasındaki ilişkiler, başarılacak işin niteliği, liderin bulunduğu 

konuma dayanan yetkisinin derecesidir. 

1.4. Modern Liderlik Teorileri 

Yönetim alanında gerçekleşen değişmeler, liderlik tarzlarındaki geleneksel  modellerin 

yeterli olmadığı sonucunu ortaya çıkarmış ve yeni liderlik teorileri geliştirilmiştir. Bu yeni 

veya modern teoriler geleneklere ve geçmişe daha bağımlı olan etkileşimci; ve geleceğe, 

yeniliğe ve değişime açık olan dönüşümcü liderlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her iki liderlik türünü incelemeden önce; “Etkileşimci liderliğin” daha çok kamuoyu, 

yasama, yürütme, bürokratik ve siyasal parti liderliklerini; “dönüşümcü liderliğin” ise 
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entelektüel, reformist, radikal, kahraman ve ideolojik liderleri içerdiği belirtilebilir (Gül, 

2003: 12).  

 

 

Etkileşimci Liderlik  

Etkileşimci lider, tipik bir “iyi yönetici” görüntüsü vermektedir. İzleyenlerin işten 

beklentilerini belirledikten sonra, çalışmaları karşılığında beklentilerine ulaşabileceklerini 

vurgular. Ödül ve ceza onlar için önemlidir. İşler yolunda gittiği sürece devreye girmez. 

Sorumluluk almaktan ve karar vermekten çekinir. Standartların ve kuralların uygulanması 

konularında çok hassas davranır ve aykırı davrananları cezalandırır. Etkileşimci lider 

izleyicilerin gerekli çabayı göstermeleri için onlarda kendilerine güven duygusu 

uyandırmalıdır (Sayın,2008: 24).  

Etkileşimci liderlik biçimi temel olarak geleneklere ve geçmişe bağlı olarak hareket 

eder. Etkileşimci liderlikte, çalışanların sorumlulukları, liderin onlardan bekledikleri, 

çalışanların gerçekleştirmeleri gereken işler, lidere itaat ve yapılan işleri yerine getirmeleri 

karşılığında elde edecekleri ödüller açık bir biçimde ortaya konmaktadır (Luthans, 

1995:357-358). Etkileşimci lider işin kurallar ve standartlar çerçevesinde sonuçlanmasına 

bakar. Nasıl yapıldığına değil. İşin yapılması aşamasında yol göstermez kararlar vermez eğer 

ki işin yapılışı sırasında hata yapıldıysa o zaman cezalandırmak için devreye girer. Kararı 

astlara bırakır karar vermekten korkar.  (Baltacı, 2013:21). 

Bass’a göre etkileşimci liderlik boyutları şöyledir (Gayef, 2006:18-19):  

 1. Koşullu ödüllendirme: Çalışanlar, liderin övgüleri, vaadleri,    

ödülleri veya negatif geri dönüt, hata bulma, mobbing ve disiplin ile motive edilirler. 

 2. İstinai yönetim: Çalışanlar liderleri tarafından sürekli gözetim 

altında tutulurlar. Çalışanların başarılı olabilme ölçütleri belirlenerek bu 

standartlardan sapma olması halinde, izlenen hataların en kısa sürede düzeltilme 

faaliyetleri gerçekleşmektedir (Balcı, 2009:122).  

Bass ve Avolio (1993) istisnalarla yönetimi iki alt boyuta ayırmışlardır. Bu alt 

boyutlar,  

 1 pasif  
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 2 aktif yönetim tarzlarıdır (Bass ve Avolio, 1993:51-55).  

Lider prosedürleri, standartları aktif olarak izliyor ve olumsuzluk halinde ya da 

oluşma olasılığı halinde müdahale ediyorsa istisnalarla yönetimin aktif boyutudur (Gayef, 

2006:18-19). 

Lider sorun ortaya çıkana kadar herhangi bir müdahalesi olmuyor ise bu da 

istisnalarla yönetimin pasif boyutudur (Bass ve Avolio, 1993:51-55).  

Dönüşümcü Liderlik  

Bu yaklaşım Burns’ün ortaya koyduğu çalışmaları ile yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşıma 

göre dönüştürücü liderlik örgütte değişimler meydana getiren lider anlamındadır (Taşkıran, 

2005:89). Bu liderler, hitap ettiği topluluğun yerleşmiş düşünce ve davranışlarını değiştiren 

kişiler olarak tanımlanabilirler. Dönüşümcü liderler organizasyonun ihtiyacı olan değişim 

hedefi doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken kişilerdir (Bolat, Seymen, 2012: 66). 

Dönüşümcü liderler, örgütlerdeki iş görenlerin çabalarını somut hedefler yerine, bir 

vizyona yöneltmektedir. Uzun dönemli bir bakış açısına sahip olan dönüşümcü liderler, 

astların tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkartıp, kendilerine olan güvenleri artırarak, 

onlardan normal olarak beklenenden daha fazla sonuç almayı hedeflemektedirler (Tabak, 

2005). Dönüşümcü liderler, çalışanların güdülenmelerine ve ihtiyaçlarına önem verip, bu 

ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya çalışıp, çalışanları ödüllendirip onların en üst seviyede 

çalışmalarını sağlar. (Northouse, 2004: 170).  

Sonuç 

Liderlik üzerine bilimsel çalışmalar 20. Yüzyılın başlarında başlayarak günümüze 

dek artan bir ilgi ile devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında liderlik üzerine çok sayıda 

teori ve yaklaşım gelişmiştir (Semiz, 2011). Genel olarak liderler bir kurumun başarı veya 

başarısızlığından sorumlu olarak kabul edilirler. Değişen rekabet koşullarına, zamanında ve 

yeni yöntemlerle cevap verebilecek ve yönetim bilgilerini sürekli geliştirebilecek ve aynı 

zamanda bu hizmetlere liderlik edebilecek kişilerin önemi büyüktür (Uno ve Zakariasen 

2010; Lazarus 2009). Bu çalışma ise, ele aldığı konular çerçevesinde, liderliğin öneminin 

anlaşılması, liderlik teorilerinin ve lider yetiştirmenin gelişimine katkı sağlanması 

noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma sonucuna göre: Liderlik özelliklerine sahip kişiler kendi doğasından gelen 

özelliklerini liderlik tarzına yansıtabilir ya da benimsemiş olduğu liderlik modeli onu etkili 
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bir lider yapabilir. Liderlik potansiyeline sahip olmak kadar bu özellikleri ortaya çıkarmak 

da önemlidir. Lisans ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerle liderlik özellikleri 

geliştirilmelidir. Geliştirilmeyen liderlik özellikleri geriler. Diğer taraftan liderlik 

özelliklerine doğuştan sahip bazı kişiler geride kalıp liderlik yapmamayı tercih edebilir ya 

da aktif liderlik yapma fırsatı bulamayabilir (Yeşilyurt,2007).  

Etkili liderlik davranışlarının değerlendirilmesi için akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Liderlik alanında yapılacak çalışmalar ile liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik kanıta 

dayalı stratejiler belirlenmelidir. Yapılan bu teorik çalışmada nihai ve genel sonuç olarak, 

liderlik özelliklerinin erken yaşlarda fark edilip ve üzerinde durularak geliştirilebileceği ve 

söz konusu özelliklerin ileriki yaşlarda liderlik rolünü üstlenen kişilerin liderlik gücünü 

arttırabileceği söylenebilir.  
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OPİYAT BAĞIMLILIĞINDA AGONİST VEYA ANTAGONİST TEDAVİSİ GÖREN 

BİREYLERİN TEDAVİYE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ 

 

Mehmet Aykut ERK 

Sunay FIRAT 

 

ÖZET  

Amaç: Agonist veya antagonist tedavilerinin farklı dinamikleri göz önünde 

bulundurulduğunda opiyat kullanım bozukluğu tanısı konulmuş bireye en uygun tedavinin 

yüksek verim ile sürdürüleceği düşünülmektedir. Bu çalışma opiyat kullanım bozukluğu 

nedeniyle kliniklerde yatarak tedavi gören bireylerin tedavi yöntemleri ve birtakım 

sosyodemografik değişkenlerin tedavinin başarısına yönelik olumlu algı oluşmasındaki 

etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Bu çalışma opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle Adana Dr. Ekrem Tok 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve 

Araştırma Merkezi (AMATEM), 2. ve 3. kliniklerinde yatarak agonist 

(buprenorfin/nalokson) ve antagonist (naltrekson implant) tedavisi gören bireylerin, tercih 

edecekleri tedavi biçimine yönelik algılarında değişikliğe yol açabilecek etkenlerin ortaya 

konulması ve bu iki grubun sosyotropik-otonomik kişilik özelliği gibi değişkenlerce 

karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle; bireylere, sosyodemografik verilerin, 

tedavinin başarısına etki ettiği düşünülen faktörlere ilişkin algıların ve kişilik özelliklerinin 

belirlenebilmesi için “Sosyodemografik Veri Toplama Formu”, “Bağımlılık Tedavisinin 

Başarısını Öngören Faktörler Ölçeği (BÖF)” ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ)” 

uygulanmıştır. Veriler, bireyler kliniklerinde yatarak tedavi gördükleri sırada kliniğin iş 

akışını aksatmayacak ve bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini engellemeyecek 

şekilde uygun olan zamanlarda yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.  

Bulgular: Opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle klinikte yatarak agonist ve 

antagonist tedavisi gören ortalama 27,57±5,34 (min:19; maks:50) yaşında olan 136 erkek 

hasta çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların %82,4’ünün uyuşturucu maddeye 

başlangıç maddesinin esrar olduğu, opiyat kullanımına başlama yaşının ise 17,53±4,25 

(min:10; maks:32) olduğu tespit edilmiştir. Opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle klinikte 
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yatarak tedavi gören bireylerin, agonist ve antagonist tedavilerinin başarısını öngören 

faktörler ve sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri incelenmiş ve hastaların tedavinin 

başarısına yönelik algılarının; tedavi yöntemine (p<0,05), tedavi görme sıklığına (p<0,01), 

anne-babanın hayatta olup olmamasına (p<0,05) göre aralarında anlamlı farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmanın sonunda, özellikle her iki tedavi yönteminin süreçleri hakkında 

bireylere tedaviye başlamadan önce bilgilendirmeler yapılmasının bireylerin algılarına ve 

kişilik özelliklerine uygun tedavi yöntemlerini seçmelerinin, tedaviye uyum sağlamasında 

tıbbi ve toplumsal olarak bireyin yardımcı olabileceği ve ülkemiz maddi kaynaklarının da 

yerinde kullanılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Opiyat kullanım bozukluğu, agonist, antagonist, implant, 

tedavi algısı,tedavi başarısı. 
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Investigation Of Treatment Perception In Individuals Who Have Been Getting Agonist 

Or Antagonist Treatment For Opioid Use Disorder 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was the following. When the different dynamics of 

agonist or antagonist treatments for individuals who have been diagnosed with opioid use 

disorder considered it is assumed that the eligible treatment to the individual may be 

maintained with high efficacy. Thus, we aimed to examine the effect of the difference 

between treatment methods and sociodemographics regarding positive perception for 

treatment success. 

Method: This study has been conducted in order to compare the two treatment groups 

which have being treated as outpatients in 2 and 3. Clinics of Adana Dr. Ekrem Tok Mental 

Health and Diseases, Alcohol and Substance Addiction Treatment Center regarding agonist 

(buprenorphine/naloxone) and antagonist (naltrexone) treatment differences and their affect 

which may alter their perception healing. Also, sociotropic and autonomic traits have been 

included to study. Therefore, “Sociodemographic Data Evaluation Form”, Predictive Factors 

for The Addiction Treatment Success Scale” and “Sociotropy-Autonomy Scale” were used 

to assess the sociodemographic data, the perception towards factors which have been 

affected to the treatment and characteristics. The data of the individuals have been collected 

by the researcher via face-to-face interviews while patients were residential in the clinic. 

Results: Total number of 136 male patients whose average age was 27,57±5,34 

(min:19; max:50) have been included to study. The starting substance for patients who have 

been included to study was marijuana (82,4%). The average of starting age for opioid usage 

is found to be 17,53±4,25 (min:10; max:32). According to results of our study, it has been 

detected that there are some differences in the perception of treatment success between 

individuals who have been getting agonist or antagonist treatments in clinics such as 

treatment method (p<0,05), treatment frequency (p<0,01) and parents' vital statuses 

(p<0,05).  

Conclusion: In the end of the study we concluded that proper briefing about two 

different treatment methods which decisive for suitable treatment selection for patient has 

enormous amount of importance both for the individual and pecuniary source of our country.  
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Key Words: Opioid use disorder, agonist, antagonist, implant, perception, success 

of treatment. 

 

GİRİŞ 

Opiyat kullanım bozukluğunda tedavi seçenekleri her geçen gün alandaki 

gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir. Bunlar detoksifikasyon ve/veya tıbbi denetim 

altındaki yoksunluk, bir başka opiyat agonisti ile sürdürüm (metadon, levomethadil asetat 

veya buprenorfin), tedavi toplulukları ve yoksunluk odaklı diğer farmakolojik tedavi 

yöntemleri (antagonist tedavisi) olarak genellenebilir. Bireyin tedaviyi kabul etmesi ve 

sonrasında uygun tedavi yönteminin belirlenmesi bireyin yaşantıları, aile ilişkileri, 

bağımlılığın şiddetine göre zamanla değişebilmektedir (Dilbaz, 2012). 

Opiyat kullanım bozukluğu tedavisinde uygulanan ve günlük kullanım için 

geliştirilmiş olan oral naltrekson 1970’lerden bu yana ABD’de klinik kullanım için de 

onaylanmış bir ilaçtır ve birçok formu bulunmaktadır. Ayrıca naltrekson, reçetesiz 

opiyatların kullanımı ile oluşan etkileri engellemek ve yoksunluk yaşayan bireylerin relaps 

yaşamasını önlemek gibi etkileri ile Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi rehberlerinde yer 

edinmiştir (WHO, 2009). Ancak klinik uygulamalarda bireylerin tedaviye uyum ile ilgili 

yaşadıkları sorunlardan dolayı oral naltreksonun etkililiğinin azaldığı düşünüldüğünden 

2010 yılında naltreksonun uzun salınımlı enjeksiyon formu bir doz ile yaklaşık bir ay 

boyunca opiyat reseptörlerine uyguladığı blokaj etkileri dolayısı ile FDA tarafından relaps 

önleme programına psikososyal programlar ile bütünleştirilerek onaylanmıştır (Bisaga vd., 

2018). Naltreksonun bir başka formu ise deri altı implant formudur. Avustralya’da 

geliştirilen (Hulse vd., 2004) naltrekson implant formu, Rusya tarafından kullanım izni 

alınarak standart klinik uygulamalarda envanterde yer edinmiştir (Krupitsky vd., 2012). 

Türkiye’de opiyat kullanım bozukluğu tedavisinde son birkaç yıldır Alkol ve 

Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezlerinde (AMATEM) iki temel 

yöntem uygulanmaktadır. Bunlar yoksunluk ve yerine koyma tedavisi olarak kullanılan ve 

bir agonist olan buprenorfin veya tekrar madde kullanılmasının önüne geçmek adına 

uygulanan farmakolojik bir yaklaşım olarak antagonist yani naltrekson tedavisidir. 

Opiyat kullanım bozukluğunun tedavisinde; kişisel, çevresel, sosyodemografik 

faktörlerin bireylerde tedavinin başarısını öngören faktörler olduğu düşünülmektedir. Opiyat 
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kullanım bozukluğu gibi hızlı gelişen ve bireyde fazlaca tahribat bırakan bir bozukluğun 

tedavisinde bireyler, isteksiz olabilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında bireyin tedavi için 

verdiği kararların bireye uygunluğu daha da önem taşımaktadır. Bu nedenle agonist veya 

antagonist tedavilerinin farklı dinamikleri göz önünde bulundurularak bireye en uygun 

tedavinin yüksek verim ile sürdürülebileceği düşünülmektedir. Bu verimin belirleyicilerinin 

de bireylerin tedavi başarısına yönelik algıları ve birtakım sosyodemografik ve kişilik 

özellikleri olduğu sanılmaktadır.  

Bu çalışma, opiyat kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak agonist veya antagonist 

tedavisi gören bireylerin bağımlılık tedavisinin başarısına yönelik algıları ve kişilik 

özelliklerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

MATERYAL METOT 

Araştırmanın evrenini 3 ay boyunca Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hastanesi AMATEM’de tedavi gören DSM V/ICD-10 tanı kriterlerine göre 

opiyat kullanım bozukluğuna sahip bireyler oluşturmuştur. Örneklem için, bu dönemde 

tedavisi devam etmekte olan 19-56 yaş arasındaki 394 kişi içerisinden, antagonist 

(Naltrekson implant) tedavisi gören 68 birey ve agonist (Subokson dilaltı) tedavisi gören 

68 birey toplamda 136 birey araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. 

Verilerin toplanmasında opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle tedavi gören 

bireylerin tanıtıcı özelliklerini içeren “Sosyodemografik Veri Toplama Formu”, 

bağımlılık tedavisine yönelik algılarını değerlendirmek için “Bağımlılık Tedavisinin 

Başarısını Öngören Faktörler Ölçeği” (BÖF) ve bireylerin kişilik özelliklerini belirlemek 

için ise “Sosyotropi-Otonomi Ölçeği” (SOSOTÖ) kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı 

tarafından Eylül 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında opiyat kullanım bozukluğundan 

dolayı Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM’de tedavi 

gören bireylerden araştırmaya katılmayı kabul edenler arasından toplanmıştır. Veriler, 

araştırmacı tarafından bireyler AMATEM 2 ve 3 kliniklerinde yatarak tedavi gördükleri 

sırada yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Kliniğe yeni yatışı yapılan, 1-3 gün 

içerisinde yoksunluk belirtileri gösteren ya da tedavisi gereği buprenorfin aldığı için 

yeterli bilişsel düzeyde bulunmayan bireyler, klinikteki sağlık profesyonellerinin 

önerileri ile yoksunluk sürecinden sonra ayık olduğu durumlarda çalışmaya dahil 

edilmiştir.  
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Sosyodemografik Veri Toplama Formu 

Çalışmada “Sosyodemografik Veri Toplama Formu” sosyodemografik ve klinik 

özellikleri saptamak için yarı yapılandırılmış iki bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde; 

yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek vb. gibi, ikinci bölümde ise maddeye başlama yaşı, 

tedaviye ilk başvuru yaşı ve sayısı, madde kullanımına bağlı gelişen adli-idari sorunlar 

gibi demografik veriler yer almıştır. 

Bağımlılık Tedavisinin Başarısını Öngören Faktörler Ölçeği (BÖF) 

Bağımlılık tedavisinin başarısını öngören faktörler ölçeği Turan ve Yargıç 

tarafından (2010) geliştirilmiştir. Yapılan pilot çalışmanın sonucunda, tedavi ve takip 

programında başarı ve başarısızlığa yol açabilecek etkenler belirlenip iki gruba 

ayrılmıştır. Bu gruplardan ilki olan Sosyal ve Yasal Faktörler Alt-Ölçeği 17 maddeden 

oluşurken diğer grup olan Psikolojik Faktörler Alt-Ölçeği ise 11 maddeden 

oluşturulmuştur. Dörtlü likert tipi olarak hazırlanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı tüm grup 

için 0.879 bulunmuştur. 

Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) 

SOSOTÖ, insanlara bağımlı ve insanlardan özerk kişilik özelliklerini saptamak 

amacıyla uygulanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir (Beck vd., 1983). Ölçek; Beck, 

Epstein, Harrison ve Emery (1983) tarafından geliştirilmiş, beşli likert tipi altmış 

maddelik sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin ölçüldüğü 30’ar maddelik iki alt 

boyut olan bir ölçektir. Yapılan çalışmalarda ölçeğin güvenirliği sosyotropi için .89 ile 

.94 ranjında iken otonomi için .83 ile .95 ranjındadır (Şahin vd., 1983).   

İstatistiksel Analizler 

Çalışmamızın verilerine ilişkin istatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS Statistics 

22) adlı paket program kullanılarak yapılmıştır. Birbirinden bağımsız iki grup 

karşılaştırılırken sürekli değişkenlerin normal dağılım gösterdiği durumlarda Independent 

Samples T test kullanılırken normal dağılımın görülmediği durumlarda da Mann Whitney 

U testi kullanılmıştır. Birbirinden bağımsız ikiden fazla grup karşılaştırılırken ise sürekli 

değişkenlerin normal dağılım gösterdiği gözlendiğinde One-Way ANOVA testi 

kullanılırken normal dağılımın gözlenmediği değişkenler için Kruskall-Wallis H testi 

kullanılmıştır. İstatistiksel önem düzeyi uygulanan tüm testlerde 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 
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BULGULAR  

AMATEM kliniklerinde opiyat kullanım bozukluğu (opiyat bağımlılığı) tanısı 

almış ve implant (çip) ya da dilaltı tedavisi görmekte olan 136 erkek bireye ait 

sosyodemografik veriler değerlendirilmiştir. Tez çalışmasının yürütüldüğü tarihlerde 

kliniklerde yatarak tedavi görmekte olan kadın hasta sayısının istatistiksel veri 

oluşturamayacak kadar az olmasından dolayı çalışmaya yalnızca erkek bireyler dahil 

edilmiştir.  

Opiyat kullanım bozukluğu tedavisi gören bireylere ait sosyodemografik veriler 

arasından sürekli değişken durumunda olan veriler değerlendirildiğinde; bireylerin yaş 

ortalaması ve standart sapması 27,57±5,34 (min-max:19;56) bulunmuştur. Bireylerin 

opiyat kötüye kullanımını ilk olarak geliştirdikleri yaş ortalaması ve standart sapması ise 

17,53±4,25 (min-max:10;32) olarak saptanmıştır. 

Tablo 1(a).  Opiyat kullanım bozukluğu tanısı almış ve implant (çip) ya da dilaltı 

tedavisi görmekte olan bireylere ait sosyodemografik değişkenler 

Değişken (N=136) 

Çip tedavisi (n=68) Dilaltı tedavisi 

(n=68) p 

N % N % 

 Aylık Gelir 

1500 tl ve altı 

                    1501-2000 tl arası 

                    2001-3500 tl arası 

3501 tl ve üzeri 

 

14 

23 

13 

18 

 

20,6 

33,8 

19,1 

26,5 

 

17 

20 

15 

16 

 

25,0 

29,4 

22,1 

23,5 

0,859 

Anne baba tutumu 

İlgili ve koruyucu 

Diğer 

 

57 

11 

 

83,8 

16,2 

 

46 

22 

 

67,6 

32,4 
0,028 

Maddeye başlama yaşı 

14 ve altı 

15-16 yaş 

17-19 yaş 

19 üzeri 

 

13 

15 

24 

16 

 

19,1 

22,1 

35,3 

23,5 

 

22 

16 

12 

18 

 

32,4 

23,5 

17,6 

26,5 

0,091 

Başlangıç maddesi 

Esrar 

Eroin 

İnhalan 

Alkol 

Stimülan 

 

55 

6 

3 

3 

1 

 

80,9 

8,8 

4,4 

4,4 

1,5 

 

57 

8 

- 

1 

2 

 

83,8 

11,8 

- 

1,5 

2,9 

0,325 

Yatarak tedavi seferi 

Daha önce yatış yok 

Bir kere yatış yapmış 

2 ve 4 arası yatış yapılmış 

4 ve üzeri yatış yapılmış 

 

19 

9 

24 

16 

 

27,9 

13,2 

35,3 

23,5 

 

14 

21 

19 

14 

 

20,6 

30,9 

27,9 

20,6 

0,099 
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Suç Öyküsü                          

Hayır 

Evet 

 

28 

40 

 

41,2 

58,8 

 

34 

34 

 

50,0 

50,0 

0,302 

 

Tablo 1(a)’ya göre AMATEM kliniklerinde opiyat kullanım bozukluğu (opiyat 

bağımlılığı) tanısı almış ve implant (çip) ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler yaş 

değişkenine göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 32’si (%47,1) 27 ve üzeri 

yaş grubundayken dilaltı grubundakilerin 36’sı (%52,9) 27 ve üzeri yaş grubundaydı. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile yaş 

arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,493). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler medeni durum değişkenine 

göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 24’ü (%35,3) evli, 40’ı (%58,8) bekar 

ve 4’ü (%5,9) boşanmış iken dilaltı grubundakilerin 23’ü (%33,8) evli, 40’ı (%58,8) bekar 

ve 5’i (%7,4) boşanmıştı. Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat kullanım 

bozukluğu tedavileri ile medeni durum arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır (p=0,936). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler eğitim düzeyi değişkenine 

göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 15’i (%22,1) ilkokul, 22’si (%32,4) 

ortaokul, 27’si (%39,7) lise ve 4’ü (%5,9) üniversite mezunu iken dilaltı grubundakilerin 

9’u (%13,2) ilkokul, 26’sı (%38,2) ortaokul, 29’u (%42,6) lise ve 4’ü (%5,9) üniversite 

mezunuydu. Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri 

ile eğitim düzeyi arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,592). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler annenin hayatta olup 

olmamasına göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 66’sı (%97,1) evet yanıtı 

vermişken dilaltı grubundakilerin 62’si (%91,2) evet yanıtı vermişti. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile annenin yaşıyor oluşu 

arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,145). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler babanın hayatta olup 

olmamasına göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 56’sı (%82,4) evet yanıtı 

vermişken dilaltı grubundakilerin 54’ü (%79,4) evet yanıtı vermişti. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile babanın yaşıyor oluşu 

arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,663). 
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Tablo 1(b). Opiyat kullanım bozukluğu tanısı almış ve implant (çip) ya da dilaltı 

tedavisi görmekte olan bireylere ait sosyodemografik değişkenler 

Değişken (N=136) 

Çip tedavisi (n=68) Dilaltı tedavisi 

(n=68) p 

N % N % 

 Aylık Gelir 

1500 tl ve altı 

                    1501-2000 tl arası 

                    2001-3500 tl arası 

3501 tl ve üzeri 

 

14 

23 

13 

18 

 

20,6 

33,8 

19,1 

26,5 

 

17 

20 

15 

16 

 

25,0 

29,4 

22,1 

23,5 

0,859 

Anne baba tutumu 

İlgili ve koruyucu 

Diğer 

 

57 

11 

 

83,8 

16,2 

 

46 

22 

 

67,6 

32,4 
0,028 

Maddeye başlama yaşı 

14 ve altı 

15-16 yaş 

17-19 yaş 

19 üzeri 

 

13 

15 

24 

16 

 

19,1 

22,1 

35,3 

23,5 

 

22 

16 

12 

18 

 

32,4 

23,5 

17,6 

26,5 

0,091 

Başlangıç maddesi 

Esrar 

Eroin 

İnhalan 

Alkol 

Stimülan 

 

55 

6 

3 

3 

1 

 

80,9 

8,8 

4,4 

4,4 

1,5 

 

57 

8 

- 

1 

2 

 

83,8 

11,8 

- 

1,5 

2,9 

0,325 

Yatarak tedavi seferi 

Daha önce yatış yok 

Bir kere yatış yapmış 

2 ve 4 arası yatış yapılmış 

4 ve üzeri yatış yapılmış 

 

19 

9 

24 

16 

 

27,9 

13,2 

35,3 

23,5 

 

14 

21 

19 

14 

 

20,6 

30,9 

27,9 

20,6 

0,099 

Suç Öyküsü                          

Hayır 

Evet 

 

28 

40 

 

41,2 

58,8 

 

34 

34 

 

50,0 

50,0 

0,302 

Tablo 1(a)’ya göre implant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler aylık 

gelirlerine göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 14’ü (%20,6) 1500 TL ve 

altı, 23’ü (%33,8) 1501 ve 2000 TL arası, 13’ü (%19,1) 2001 ve 3500 TL arası ve 18’i 

(%26,5) 3501 TL ve üzeri gelire sahipken dilaltı grubundakilerin 17’si (%25,0) 1500 TL 

ve altı, 20’si (%29,4) 1501 ve 2000 TL arası, 15’i (%22,1) 2001 ve 3500 TL arası ve 16’sı 

(%23,5) 3501 TL ve üzeri gelire sahipti. Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat 

kullanım bozukluğu tedavileri ile aylık gelir arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır (p=0,859). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler çocukluklarında 

karşılaştıkları anne-baba tutumuna göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 

57’si (%83,8) ilgili ve koruyucu bir tutumla karşılaştıklarını belirtmişken dilaltı 
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grubundakilerin 46’sı (%67,6) ilgili ve koruyucu bir tutumla karşılaştıklarını belirtmişti. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile anne-

baba tutumu arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,028). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler madde kötüye kullanımına 

başlama yaşına göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 13’ünün (%4,4) 14 yaş 

ve altında, 15’inin (%16,2) 15-16 yaş arasında, 24’ünün (%48,5) 17-19 yaş arasında ve 

16’sının (%30,9) 19 yaş üzerinde başladığı saptanmışken dilaltı grubundakilerin 22’sinin 

(%32,4) 14 yaş ve altında, 16’sının (%23,5) 15-16 yaş arasında, 12’sinin (%17,6) 17-19 

yaş arasında ve 18’inin (%26,5) 19 yaş üzerinde başladığı saptanmıştır. Elde edilen 

bulgular incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile geçim düzeyi algısı 

arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,091). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler klinikte yatarak tedavi 

seferine göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 19’unun (%27,9) daha önce 

yatış yapmadığı 9’unun (%16,2) bir kere yatış yaptığı, 24’ünün (%35,3) 2 ile 4 arası sefer 

yatış yaptığı ve 16’sının (%23,5) 4 seferden fazla yatış yaptığı saptanmışken dilaltı 

grubundakilerin 14’ünün (%20,6) daha önce yatış yapmadığı 21’inin (%30,9) bir kere 

yatış yaptığı, 19’unun (%27,9) 2 ile 4 arası sefer yatış yaptığı ve 14’ünün (%20,6) 4 

seferden fazla yatış yaptığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde ise opiyat 

kullanım bozukluğu tedavileri ile klinikte yatarak tedavi seferi arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,099). 

İmplant ya da dilaltı tedavisi görmekte olan bireyler daha önce var olan suç 

öyküsüne göre değerlendirildiğinde implant grubundakilerin 40’ı (%58,8) evet cevabı 

vermişken dilaltı grubundakilerin 34’ü (%50,0) evet cevabı vermişti. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde ise opiyat kullanım bozukluğu tedavileri ile suç öyküsü arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,302). 

Tablo 2. Opiyat kullanım bozukluğu tanısı almış ve implant ya da dilaltı tedavisi 

görmekte olan bireylere ait BÖF ve SOSÖTÖ alt ölçek ve toplam puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

Gruplar arası 

Çip (n=68) Dilaltı (n=68) p 

�̅�±S.D. 

Median [Min-Max] 

�̅�±S.D. 

Median[Min- 

Max] 
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O
to

n
o
m

i 74,00±21,35 

77,50 [22-120] 

73,94±22,20 

75 [26-118] 
0,987 

S
o
sy

o
tr

o
p

i 63,84±20,57 

66 [22-113] 

64,65±22,12 

62,50 [22-112] 
0,826 

S
o
sy

al
 

v
e 

Y
as

al
 

F
ak

tö
rl

er
 

48,47±8,53 

48 [28-64] 

46,37±7,30 

47 [30-61] 
0,125 

P
si

k
o
lo

ji
k
 

F
ak

tö
rl

er
 

32,65±6,08 

33,50 [18-42] 

30,69±5,27 

30,50 [20-40] 
0,047 

B
Ö

F
 

T
O

P
L

A

M
 81,12±14,04 

81 [46-105] 

77,06±11,35 

75,50 [57-98] 
0,045 

 

İmplant ve dilaltı tedavileri gören bireyler psikolojik faktör alt ölçek puan 

ortalamaları bakımından karşılaştırıldığında; implant tedavisi gören bireylerin psikolojik 

faktör puan ortalaması ve standart sapması 32,65±6,08 iken dilaltı tedavisi görenlerin 

puanları 30,69±5,27 olarak saptanmıştır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p=0,047). 

İmplant ve dilaltı tedavileri gören bireyler BÖF toplam puan ortalamaları 

bakımından karşılaştırıldığında; implant tedavisi gören bireylerin BÖF toplam puan 

ortalaması ve standart sapması 81,12±14,04 iken dilaltı tedavisi görenlerin puanları 

77,06±11,35 olarak saptanmıştır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p=0,045). 

Tablo 3. Opiyat kullanım bozukluğu tanısı almış ve implant ya da dilaltı tedavisi 

görmekte olan bireylere ait BÖF ve SOSÖTÖ alt ölçek ve toplam puan ortalamalarının 

yatarak tedavi sıklığına göre karşılaştırılması 

 
Yatarak 

Tedavi Sıklığı 

(Seferi) 

Çip tedavisi 

(n=68) 

Dilaltı tedavisi 

(n=68) 

p �̅�±S.D. 

Median [Min-

Max] 

�̅�±S.D. 

Median [Min- Max] 
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O
to

n
o
m

i 

Daha önce 

yatış yok 

79,26±18,08 

78 [48-116] 

74,64±14,39 

72 [58-100] 
0,436 

Bir sefer 
75,44 ±26,12 

68 [45-120] 

68,38±27,30 

65 [32-118] 
0,516 

2-4 sefer 
69,13 ±23,35 

77 [22-108] 

72±24,36 

75 [26-110] 
0,696 

4 üzeri 
74,25±19,25 

76,50 [41-113] 

84,21±13,94 

85 [61-106] 
0,120 

p 0,494 0,216  

S
o
sy

o
tr

o
p
i 

Daha önce 

yatış yok 

63,79±17,25 

70 [33-83] 

62,86±15,30 

57 [38-89] 
0,873 

Bir sefer 
64,33±32,38 

62 [22-113] 

63,24±26,29 

67 [22-112] 
0,923 

2-4 sefer 
60,71±19,29 

64,50 [22-94] 

65,47±25,05 

61 [22-106] 
0,485 

4 üzeri 
68,31±19,13 

69,50 [29-103] 

67,43±18,40 

65,50 [36-105] 
0,899 

p 0,734 0,938  

S
o
sy

al
 v

e 
Y

as
al

 

F
ak

tö
rl

er
 

Daha önce 

yatış yok 

54,32±6,07 

56 [44-62] 

52±5,44 

52,50 [42-60] 
0,267 

Bir sefer 
55,11 ±8,19 

57 [41-64] 

49,81±5,75 

49 [40-61] 
0,039 

2-4 sefer 
45,21±7,83 

48 [28-56] 

43,11±6,02 

43 [32-55] 
0,340 

4 üzeri 
42,69±5,37 

43,50 [33-52] 

40±5,63 

40,50 [30-48] 
0,192 

p <0,001 <0,001  

P
si

k
o
lo

ji
k
 F

ak
tö

rl
er

 Daha önce 

yatış yok 

36,32±3,28 

37 [29-41] 

34,14±4,73 

35,50 [24-40] 
0,129 

Bir sefer 
33,27±5,84 

33 [20-41] 

33,48±3,98 

34 [27-40] 
0,069 

2-4 sefer 
30,96±6,50 

33 [18-41] 

28,16±4,37 

28 [21-37] 
0,115 

4 üzeri 
28,75±5,50 

29 [20-41] 

26,50±4,01 

26 [20-34] 
0,217 

p <0,001 <0,001  

B
Ö

F
 T

O
P

L
A

M
 Daha önce 

yatış yok 

90,63±8,93 

93 [73-103] 

86,14±8,12 

89 [72-98] 
0,149 

Bir sefer 
91,44±12,51 

95 [69-105] 

83,29±8,21 

86 [67-94] 
0,026 

2-4 sefer 
76,17±13,56 

80 [46-97] 

71,26±8,79 

69 [59-87] 
0,180 

4 üzeri  
71,44±10,07 

71 [53-86] 

66,50±8,15 

65,50 [57-82] 
0,155 

p <0,001 <0,001  

 

İmplant ve dilaltı tedavileri gören bireyler klinikte yatarak tedavi seferleri baz 

alınarak, BÖF toplam puanları tedavi gruplarına göre karşılaştırıldığında; daha önce yatışı 
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olmayan bireylerin BÖF toplam puan ortalaması ve standart sapması implant tedavi grubu 

için 90,63±8,93 ve dilaltı grubu için 86,14±8,12’dir. Bu farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p=0,149). Bir sefer yatış yapmış bireylerde bu ortalamalar 

sırasıyla 91,44±12,51 ve 83,29±8,21 bulunmuş ve bu ortalamalar arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,026). 2 ile 4 sefer arasında yatış yapmış 

bireyler için ise ortalamalar implant tedavisi için 76,17±13,56 iken dilaltı tedavisi için 

71,26±8,79 şeklinde bulunmuş ve bu ortalamalar arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p=0,180). 4 seferden daha fazla yatış yapanlar için ise ortalamalar 

implant tedavisi için 71,44±10,07 iken dilaltı tedavisi için 66,50±8,15 şeklinde bulunmuş 

ve bu ortalamalar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p=0,155). 

Tedavi gruplarının içinde “klinikte yatarak tedavi seferi” gruplarının BÖF toplam 

puanları karşılaştırıldığında; implant tedavisi görenler arasında “daha önce yatış yok”, 

“bir sefer”, “2-4 sefer” ve “4 sefer üzeri” gruplarının BÖF toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,001). Aynı karşılaştırma 

dilaltı grubu için değerlendirildiğinde ise, farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0,001). 

 

TARTIŞMA 

Çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde, opiyat kullanım bozukluğu dolayısıyla 

kliniklerde yatarak tedavi görmekte olan kadın olgu sayısı istatistiksel veri 

oluşturamayacak kadar az olduğu için çalışmaya yalnızca erkek bireyler dahil edilmiştir. 

Bu durum literatürde gerek opiyat kullanım bozukluğunun tedavisinde gerekse diğer 

birçok madde (esrar, alkol vb.) kullanım bozukluklarının tedavisinde, tedavi gruplarının 

büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu şeklinde saptanmıştır. Buna göre yapılan bir 

çalışmada katılımcıların %98,8’ini erkeklerin oluşturduğu görülmüştür (Hısım, 2016). Bu 

veri ülkemizde “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri” kararı üzerine yapılan birçok 

çalışmanın erkek birey oranı (%93,5-100) hakkındaki bulgularını da destekler niteliktedir 

(Bahçeci vd., 2014; Düztaş, 2011; Petin, 2014). Kadınların alkol ve/veya madde 

kullanımının Türk toplumu tarafından yoğun etiketlemeye maruz bırakılması, kadınların 

alkol ve/veya madde kullanımı gibi uğraşlardan uzak kalmasına ya da kullanımlarını 

gizlemesine neden olduğu düşünülmektedir. Böylelikle bu etiketlenme kadınların madde 
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kullanımlarını ve/veya olası madde kullanım bozuklukları için yardım almasını 

engelleyebilmektedir (Altıntoprak, 2011). Bireyler arasındaki cinsiyet oranı farkının bir 

diğer nedeni ise; kadınların toplumsal yapılardan kaynaklandığı düşünülen sosyal yaşama 

katılım oranının nispeten daha az olması sebebiyle erkeklere kıyasla gerçekleştirdikleri 

risk alıcı davranışların daha az sıklıkta olmasından kaynaklanmaktadır (Asan vd., 2015; 

İnce vd., 2002; Vogel vd., 2013).  

 Madde kullanım bozukluğu nedeni ile tedavi alan bireylerin yaş özelliklerinin 

de tedaviyi kabul, tedaviye devam ve tedavinin başarısı bakımından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmamızda AMATEM’de opiyat kullanım bozukluğu tedavisi gören 

bireylerin yaş ortalaması 27,57±5,34 olarak bulunmuştur. Bu bulgu literatüre girmiş 

birçok çalışma ile uyumludur. Yapılan bir çalışmaya göre tedavi görmekte olan bireylerin 

yaş ortalaması 28.23±7.78 iken (Hısım, 2016) başka bir çalışmaya göre, örneklemin 

%75,7’sini 18-25 yaş grubu bireyler oluşturmaktadır (Bayrak, 2018). Birçok madde 

kullanım bozukluğunun ergenlik ya da genç yetişkinlik dönemlerinde şekillendiği 

düşünülse de bireylerin tedavi almaya yönelik düşünceleri veya tedavi öykülerinin 

çoğunlukla yetişkinlik döneminden itibaren başladığı sanılmaktadır. (Karaca vd., 2014; 

Saatcioglu vd., 2003). 

Çalışmanın bulgularına göre, opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle agonist veya 

antagonist tedavisi görmekte olan bireyler, tedavinin başarısını öngören faktörler 

bakımından karşılaştırıldığında antagonist tedavisi görmekte olan bireylerin psikolojik 

faktörler alt boyut puan ortalamaları ve BÖF ölçeği toplam puanları diğer gruba kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek saptanmıştır. (p=0,047, p=0,045) 

Antagonist tedavisi gerek uygulama yöntemi, gerekse tedavi öncesi hazırlık bakımından 

geleneksel agonist sürdürüm tedavilerine göre farklılık göstermektedir. Teoride 

antagonistler ile gerçekleştirilen tedaviler, opiyatların öfori gibi etkilerinin bloke edilmesi 

ile bilişsel anlamda pekiştirilmiş aşerme davranışının tükenmesini aynı zamanda da 

fiziksel bağımlılığın yeniden kurulmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Uzun etkili sentetik 

bir opiyat antagonisti olan naltrekson bireye uygulanmadan önce birey detoksifiye 

edilmeli ve takip eden birkaç gün boyunca maddeden arınmış halde olmalıdır 

(Akvardarlar vd., 2011). 

Geçtiğimiz 40 yıl boyunca opiyat kullanım bozukluğunda en yaygın ve en etkili 

tedavi yöntemleri reçetesiz opiyatlar ile tıbbi amaçla kullanılan opiyatların yer 
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değiştirilmesiyle uygulanan tedavi yöntemleriydi (Tiihonen vd., 2012). İlerleyen 

dönemlerde farmakoterapilerin, bireylerin yalnızca üçte birinde etkili olduğunun 

düşünüldüğü bir tabloya dönüşmüştür (Luty, 2004). Türkiye’de 2010’lu yılların başında 

detoksifikasyon ya da sürdürüm tedavisi olarak kullanımı kabul edilen (Sağlık Bakanlığı, 

2009) agonist tedavileri metadon gibi bileşenler ile birlikte madde kullanım bozukluğu 

tedavilerinde ümit vadeden bir tedavi yöntemi olarak görülmekteydi. Özellikle tedavi 

dönemlerini diğer insanlardan bir sır gibi saklayan opiyat kullanım bozukluğuna sahip 

bireyler tarafından tahmin edilen ilgiyi göremeyen metadon agonist tedavilerinin 

bekleneni karşılayamadığı düşünülmekteydi (Joseph, 2000; Woods, 2001). Bireylerin 

tedavide kalma oranları bakımından yapılan bazı çalışmalarda bir başka parsiyel agonist 

olan buprenorfin tedavisi alan hastaların 6 ay boyunca yalnızca %50’sinden daha az bir 

kısmının tedaviyi sürdürdüğü saptanmıştır (Lee vd., 2009; Timko vd., 2016). Opiyat 

kullanım bozukluğu olan bireylerle gerçekleştirilen etnografik ve nitel iki çalışmanın 

sonuçlarına göre, çekilme bulguları yaşamaktan kaçınmak için buprenorfinin kötüye 

kullanıldığı saptanmıştır (Mitchell vd., 2009; Monte vd., 2009) Bu açıdan bakıldığında 

birçok bireyin agonist tedavilerini iyileştiren bir yöntem yerine bir bağımlılığı başka bir 

bağımlılık ile yer değiştirmesi gibi algıladığı görülmektedir (Polonsky vd., 2016). 

 Bir başka yöntem olarak antagonist tedavilerinden naltrekson’un (antagonist) 

implant formunun, 90’lı yılların ortalarından beri plaseboya kıyasla eroin kullanım 

süreleri ve depreşme epizotları üzerinde daha etkili olduğu bilinmektedir (Kunøe vd., 

2010). Nalokson (Narcan®) ve naltrekson (Revia®, Depade®, ve Vivitrol®) gibi 

narkotik antagonistlerin opiyat kullanım ve alkol kullanım bozuklukları üzerinde tutarlı 

etkiler göstermesi, alanda yeni bir tedavi sistemi olarak alternatif oluşturmuştur (Hubbell 

vd., 1986; SAMHSA, 2009). Bu gelişmelerle birlikte önceleri bireylere sadece 

detoksifikasyon tedavisi uygulayan Rusya gibi ülkeler, agonist tedavilerinden tamamen 

vazgeçerek yalnızca antagonist tedavilerine yönelmiştir (Krupitsky vd., 2012). Hem 

agonist hem de antagonist tedavisi mevcut olan Ukrayna’da ise damar yolu ile eroin 

kullanan bireylerin sıklıkla naltrekson tedavisine yöneldiği saptanmıştır (Krupitsky vd., 

2010; Marcus vd., 2017). 

Antagonist tedavileri agonist tedavilerinden farklı olarak herhangi bir indüksiyon 

sürecinden geçmeden tedavi başlangıcında bireyin kontrollü bir biçimde çekilme 

bulguları yaşamasına neden olmaktadır. Tedavi almayı düşünen bireylerin hazır 

bulunuşlukları ve opiyat çekilmesinden dolayı yaşadıkları çekincelerin antagonist 
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tedavisine karşı algılarını etkilediği sanılmaktadır. Bu açıdan bireylerin agonist 

tedavilerine kıyasla antagonist tedavilerine sıcak bakmadığı düşünülmektedir (Ahamad 

vd., 2015; Friedmann vd., 2018; Marcus vd., 2018). Ancak antagonist tedavilerinde 

özellikle implant ya da depo naltrekson gibi ilaç formlarının bireylerin sık aralıklarla 

yatarak tedavi almalarına gerek kalmadan günlük hayata yeniden dahil olmalarına ve 

sosyal etkileşimleri açısından olumlu etkilere neden olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin 

tedavi görmek adına sağlık kuruluşlarında sürekli vakit geçirmek zorunda kalmayarak 

implant tedavisi sayesinde kendilerine kalan zamanı sosyal hayata geri dönüş için 

harcayabilecekleri düşünülmektedir (Neale vd., 2018). Bunun yanı sıra implantın 

derialtına uygulanışı ile birlikte bireylerde tedavi gördüklerine dair onları toplum 

tarafından damgalayacak herhangi bir detayın var olmayışı da antagonist tedavisinin, 

tedavi başarısına yönelik algılarını güçlendirdiğini düşündürmektedir (Gold vd., 1999; 

Nettleton vd., 2013). Ayrıca bireyler klinikte yatarak veya ayakta gördükleri agonist 

tedavilerini, bazı naltrekson formları (oral form vb.) ve metadon tedavilerindeki ilaçlarını 

almayı unutabilmekte veya almayı reddedebilmektedir. Oysa naltreksonun implant 

formunun tedaviye uyumsuzluk, unutkanlık ve aşırı doz agonist alımı gibi sorunların 

aşılmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Itzoe ve Guarnieri, 2017). Bununla birlikte 

naltreksonun, agonistlerin kötüye kullanım riskini de ortadan kaldırması bakımından 

tercih edildiği de düşünülebilir (Carter vd., 2016).  

 Çalışmamızın bulgularına göre naltrekson implant grubu ile subokson grubu 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farkın bir sebebinin de implant tedavisi gören 

hastaların bırakma motivasyonlarının daha yüksek olması olarak düşünülmektedir. 

Literatüre göre tedavi uyumu yüksek olduğu taktirde antagonist tedavilerinin olumlu 

sonuçlar verdiği bulunmuştur (Blanco-Gandia ve Rodriguez-Arias, 2018; Gold vd., 

1999). 

 Yapılan birçok çalışmaya göre naltreksonun implant formunun başka bir 

kötüye kullanıma yol açmayan ve başarılı bir sonuç veren bir tedavi olduğu saptanmıştır 

(Krupitsky vd., 2010; Krupitsky vd., 2011). Bir başka açıdan ise implant tedavisi kısa 

süreli tedavi epizotlarına rağmen uzun süreli remisyon dönemi sağlaması bakımından da 

agonist tedavilerine üstün hale gelmektedir (Burns vd, 2015). 

Literatürdeki birçok klinik çalışmaya göre de naltreksonun geleneksel tedavi 

yöntemlerine kıyasla daha etkili olduğu saptanmıştır (Krupitsky vd., 2017; Lee vd., 
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2016). Ayrıca opiyat kullanımı bakımından naltrekson implantlarının oral yoldan alınan 

geleneksel agonist tedavilerine ve plaseboya kıyasla daha etkili olduğu saptanmıştır 

(Larney vd., 2014). 

Çalışmamızda, opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle agonist veya antagonist 

tedavisi görmekte olan bireyler, tedavi görme sıklıkları bakımından karşılaştırıldığında 

daha az sayıda kliniklerde yatarak tedavi öyküsüne sahip olan bireylerin 2-4 sefer üzeri 

yatarak tedavi öyküsüne sahip olan bireylere kıyasla sosyal ve yasal faktörler ile 

psikolojik faktörler alt boyut puan ortalamaları ve BÖF ölçeği toplam puanları 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Opiyat kullanım bozukluğunun bağımlılık potansiyeli ve fiziki yıkımı tehlikeli 

boyutlarda olan bir bozukluk olduğu göz önüne alındığında, bireylerin klinik ortamlarda 

yatarak tedavi görmeleri doğal bir süreçtir. Yapılan bir çalışmada bireyler yatarak tedavi 

görmeleri açısından incelendiğinde, ortalama yatış sayısının 1,7 sefer olduğu tespit 

edilmiştir (Yıldız, 2014). Yalnız ve arkadaşlarının (2004) değerlendirmesine göre, 

Almanya’da yaşayan Türk eroin bağımlılarının %77,6’sının daha önce yatarak tedavi 

gördüğünü ve %28,6’sının da dörtten fazla kez yatarak tedavi gördüğü saptanmıştır 

(Yalnız vd., 2004). Madde kullanım bozukluklarının doğası gereği bireylerde madde 

kullanımını bırakma girişimleri var olsa da bu girişimlerin birçok sefer boşa çıkan çabalar 

olduğu görülmektedir. Bu durum tedavi görme sıklığını da artırmaktadır (Yıldız, 2014). 

Bireyler çoğu zaman tedaviye yönelik yüksek motivasyona ve hevese sahip olsalar da 

arınma sürecinin uzun sürmesi bireyleri tedaviden uzaklaştıran bir faktör olmaktadır 

(DiClemente ve Prochaska, 1998; Lichtenstein vd., 1994). Çalışmanın bulgularına göre 

daha az yatış sayısına sahip bireylerin tedavinin başarısına yönelik daha olumlu algılar 

geliştirdiği düşünülmektedir. Bunun özellikle implant tedavisinin uzun vadeli etkileri 

sebebi ile bireylerin daha az sıklıkta geri çekilme, depreşme ve kayma yaşamalarından 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, literatürde daha önce tedavi 

geçmişi olmayan birçok bireyin implant tedavisi ile başladıkları saptanmıştır (Uebelacker 

vd., 2016). Öte yandan yatış seferi arttıkça bireyin bir daha hiç tedavi olamayacağına 

yönelik geliştirdiği olumsuz tutum ve algılar tedavinin başarısına yönelik yordayıcı 

faktörler bakımından düşük puanlar almasına neden olabilmektedir. Bir çeşit öğrenilmiş 

çaresizlik yaşayan bireyler tedavi sıklığı arttıkça motivasyonlarını düşürmekte ve 

tedavinin gerekliliklerini yerine getirememektedirler (Eng, 2016; Wang vd., 2017).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak opiyat kullanım bozukluğu nedeniyle klinikte yatarak agonist ve 

antagonist tedavisi gören bireylerin, tedavinin başarısını öngören faktörler ve 

sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri düzleminde incelenmesi ile tedavinin başarısına 

yönelik algılarının; tedavi yöntemine, tedavi görme sıklığına, anne-babanın hayatta olup 

olmamasına göre değişiklik gösterdiği ancak bireylerin aylık gelirlerinin bu değişikliklere 

yol açmadığı saptanmıştır. 

Buna göre bireyin alacağı tedavinin kişilik özellikleri ve tedavi motivasyonuna 

göre tutarlılığı sağlanabilir. Tedavi alacak bireylerin karar verme aşamasında geçirilen 

süre, tedavi uyumu ve iyileşme beklentisi gibi seçim zorluklarına çalışmamızın 

sonuçlarından elde edilebilecek bilgilerin yardımı dokunması beklenmektedir. Özellikle 

her iki tedavi yönteminin süreçleri hakkında bireylere tedaviye başlamadan önce 

bilgilendirmeler yapılmasının bireyin uygun tedaviyi seçmesinde ve tedaviye uyum 

sağlamasında yardımcı olabileceği düşünülmektedir. İmplant tedavisinin opiyat kullanım 

bozukluğu olan bireylerin gelir düzeyleri de göz önünde bulundurulduğunda bireyi 

ekonomik anlamda etkileyebileceği düşünülebilir. Bu konuda yardım kuruluşlarının ve 

sosyal güvenlik kurumunun yardıma muhtaç bireylere vereceği desteğin hem bireyin hem 

de toplumun korunmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlardan biri kadınların 

çalışmaya dahil edilemeyişidir. Bir diğer sınırlılık ise çalışılan örneklemin genişliğidir. 

Daha uzun bir süre içerisinde daha fazla bireye ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın bir başka sınırlılığı ise AMATEM kliniklerinde yatış yapan bireylerin 

tedavilerin doğası gereği yoksunluk belirtileri göstermeleri ile birlikte klinikten çıkış 

yapma istekleridir. Bu durumun örneklem sayısını ve gönüllü katılım oranlarını etkilediği 

düşünülmektedir. 
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YENİ NESİL EĞLENCE SEKTÖRÜ OLARAK ÇEVRİM-İÇİ YAYINCILIK: BİR 

ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 

Mehmet Aykut ERK 

Sunay FIRAT 

 

ÖZET 

Amaç: Twitch, kullanıcıların video oyunu oynadıkları sırada kendilerini canlı 

yayınlayabildikleri çevrim-içi video paylaşımının yapıldığı bir platformdur. Twitch, web 

sitesinde sunulan sohbet kutusu, izleyici yorumları ve bağışlar gibi özellikler sayesinde 

izleyicilerle yayıncılar arasında bağ kurulmasına imkân tanımaktadır. Bu bakımdan Twitch 

kullanıcılarının topluluk olma yatkınlığı da izleyicilerin ortak yayıncı sayesinde meydana 

getirdikleri iletişim örüntüleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma, sürekli gelişen 

bilişim teknolojileri ile birlikte değişen “eğlence kültürünün” bir öğesi ve interaktif canlı 

yayın platformu olan Twitch kullanıcılarının oyun bilgisi arayışı, topluluklar ile duygusal 

bağ kurma isteği ve sosyal yalıtım çabası ile yayıncılara bağışta bulunma eylemi arasındaki 

ilişkileri sosyodemografik değişkinler aracılığıyla incelemek ve bu popülasyon için 

kullanılabilecek likert tipi bir ölçek geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Top Streamers ve Twitch Metrics adlı Twitch 

yayınları, yayıncıları ve izleyicileri ile ilgili istatistikleri tutan web sitelerine göre en çok 

izlenme oranına sahip Türkçe yayın yapan ilk 100 yayıncı oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini çalışma formunu dolduran 318 izleyici oluşturmuştur. Katılımcılara 

“Sosyodemografik Veri Toplama Formu” ve “Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği”  Twitch 

üzerinden ilgili izleyicilere “Google Formlar” aracılığı ile oluşturulmuş veri toplama 

araçlarının özel mesaj olarak gönderilmesiyle uygulanmıştır. 

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda; Kaiser Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett 

Küresellik Testinin sonuçlarına göre ölçeğin maddeleri arasında 0,80’nin üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir uyum değeri olduğu tespit edilmiştir.  

Ölçek maddelerinin faktör yükleri değerlendirildiğinde; 0,615 ile 0,766 arasında 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Tespit edilen üç faktörün (Oyun Bilgisi, Topluluk ile 
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Kurulan Duygusal Bağ, Sosyal Yalıtım) Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi sonucu 

katsayıları 0,67 – 0,82 arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlara göre Twitch izleyicilerinin sanılanın aksine homojen bir grup olmadığı 

ve farklı izleyici motivasyonları ile birbirinden ayrıldığı belirlenmiştir. Twitch izleyicileri, 

izleme motivasyonları bakımından karşılaştırıldığında; cinsiyetin (p=0,002), içinde 

yaşanılan sosyal ortamın (p=0,007), yayın izleme saatinin (p=0,007) ve yayıncılara yapılan 

bağış (p<0,001) gibi değişkenlerin birbirinden farklılaştıkları tespit edilmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak ölçeğin zaman içindeki güvenirliğini ölçmek için test tekrar-

test çalışmasının yapılması ile birlikte günümüzde bireyler arasında yaygın olan video oyun 

yayını/yayıncılığı ve izleyiciliği gibi tanımların daha iyi anlaşılması bakımından 

gerçekleştirilecek spesifik çalışmalarda “Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği”den 

yararlanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Twitch, yayıncı, izleyici, motivasyon, bağış. 
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Onlıne Streamıng As New Generatıon Entertaınment Sector: A Scale 

Development Study 

 

ABSTRACT 

Object: Twitch is an online video sharing platform where the users can livestream 

while playing video games. In that regard Twitch creates has an interactive context and its 

features such as chat box, viewer comment section and donation notifications provide an 

environment in where a connection between viewers and streamer can be created. The need 

to belong a group that arises from the need of social interaction may motivate Twitch users 

to form communities and develop communication patterns through a common streamer. Aim 

of this study is to examine the relationship between the act of donation performed by the 

users of Twitch (a constantly changing interactive live stream platform that is a part of the 

ever-developing “entertainment culture”) and the social isolation, the desire of the creating 

emotional connection with the Twitch communities and game knowledge seeking behavior 

through sociodemographic variables and to create a Likert type scale that can be used when 

examining this population. 

Method: The population of the study was consisted of the Top 100 Turkish speaking 

streamers with the highest numbers of viewers according to the websites such as Top 

Streamers and Twitch metrics that produce statistics about streams, streamers and viewers. 

Study group was consisted of 318 viewers who have filled the study form researchers shared 

on the Twitch platform. Sociodemographic Data Collection Form and Twitch Viewer 

Motivation Scale have been conducted to participants. 

Results: KMO (Kaiser Meyer-Olkin) Barlett Sphericity Test was used to determine 

the suitability of the factor model. According to the results of the test, it was found that there 

was a statistically significant adequacy value above 0,80. Factor loadings of the remaining 

items range from 0,615 to 0,766. Cronbach’s Alpha reliability coefficients of each factor 

(Game Information, 

Emotional Connection Created with The Community, Social Isolation) were found 

to be between 0.67-0.82. According to these results, Twitch viewers is a heterogeneous 

group and they can be differed with their separate motivations contrary to what is believed. 

When viewers have being compared by gender (p=0,002), by people they live together 
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(p=0,007) and by largest amount of money they have donated to the streamers (p<0,001); 

statistically significant differences were found.  

Conclusion: To sum up one could benefit from this scale if reliability study (test-

retest method) has been conduct. One can also benefit this scale while trying to make studies 

in order to illuminate common terms among children and adolescent such as video game 

streams/streaming and viewer. 

Key Words: Twitch, streamer, viewer, motivation, donation. 

 

GİRİŞ 

İnternet üzerinden yapılan interaktif canlı yayınlar, 2011 yılından itibaren dünya 

çapında artış göstermektedir (Needleman, 2015). Twitch’in, 150 bin yayıncıya ve günlük 15 

milyon izleyiciye ev sahipliği yapan bir platform olduğu düşünülmektedir. Yayıncılar, 

bağışlar,  sponsorluklar ve çeşitli aktiviteler (reklamlar, topluluk buluşmaları vb.) sayesinde 

maddi kazanç elde edebilmektedirler. Bu bakımdan yayıncıların yaptıkları yayınlar 

aracılığıyla 2017’den sonra geçmiş yıllara kıyasla %223 daha fazla gelir elde ettikleri 

belirlenmiştir (Twitch, 2017). Televizyon ve Youtube gibi daha durağan görsel medya 

araçlarının aksine, Twitch vb. sosyal paylaşım sitelerinde gerçekleştirilen yayınlar, yayıncı 

ve izleyiciler arasında gerçek-zamanlı etkileşimler sunmaktadır. Twitch, kullanıcıların video 

oyunu oynadıkları sırada kendilerini canlı yayınlayabildikleri çevrim-içi video paylaşımının 

yapıldığı bir platformdur. Twitch yayıncılığı ise yeni akım profesyonel medyacılığı 

oluşturmaktadır. Diğer profesyonel mesleklerde olduğu gibi bu platformda da yayıncılar 

canlı yayın işi ve mesleği hakkında sıkça fikir alışverişi yapmaktadırlar (Bingham, C. M., 

2017). Bu bakımdan interaktif bir bağlamı oluşturan Twitch; web sitesinde sunulan sohbet 

kutusu, izleyici yorumları ve bağışlar gibi özellikler sayesinde izleyicilerle yayıncılar 

arasında bağ kurulmasına imkân tanımaktadır.  

 Yapılan çalışmalara göre bireyler, bilgi teknolojilerini kullanımları sırasında 

“birtakım duygudurum değişiklikleri yaşama beklentisine” girebilmektedirler. Bu beklenti 

video oyunu oynarken de meydana gelebilmektedir (Venkatesh, V., 2000). Bununla birlikte 

izleyiciler, bilişim teknolojilerini ve sanal iletişim yöntemlerini bilgiye ulaşabilmek ve 

doyum sağlamak amacı ile kullanabilmektedirler (van der Heijden, H., 2004). Twitch 

yayıncıları oynadıkları video oyunları ve oyunlar hakkında verdikleri bilgiler ile izleyicilerin 
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yayınlar ile ilgili beklentilerini karşılayabilmektedirler. İnternet sitelerinin ve sosyal ağların 

bireyler tarafından kullanımına yönelik motivasyonlardan biri de bireylerin yüz yüze 

gerçekleştirdikleri bilgi alışverişini uzaktan kolaylıkla sağlayabilmeleridir. Video oyunları 

açısından kendilerini geliştirmek isteyen izleyicilerin Twitch yayıncılarını tercih etmelerinin 

sebeplerinden biri de video oyunları hakkında çeşitli stratejiler geliştirmek olduğu 

söylenebilir (Papacharissi ve Rubin, 2000).  

Bilgiye ulaşmak amacıyla kullanılan forum, blog, chat siteleri ve çevrim-içi 

ansiklopediler geliştirilmiş yönleriyle bireylere bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. Literatüre 

göre, birbirlerinden farklı yapılara sahip bilgi ağlarının kullanımı, bireylerin sosyal 

motivasyonlarında mevcut olan farklılıklardan dolayı değişim gösterebilmektedir 

(Hernandez vd., 2011).  

Yaptıklan bir araştırmaya göre, yeni nesil bilişim teknolojilerinin karşılıklı olarak 

canlı etkileşim imkânı sunduğu, dolayısıyla bireylerin sosyal motivasyonlarını desteklediği 

ve bu durumun dışsal ödüllendirme mekanizmalarıyla oluştuğu ortaya konulmuştur 

(Hernandez vd., 2011). Böylelikle bireyler, takip ettikleri yayıncılar ile sosyal bir etkileşim 

kurma ve bu iletişim ile ödüllendirilme beklentisine sahip olmakta dolayısıyla girilen sosyal 

etkileşimin yoğunlaşmasıyla izleyiciler, kendilerini dikkate alan ve onlara olumlu reaksiyon 

veren yayıncılara karşı yakınlık göstermeye başlamaktadırlar. Böylelikle denebilir ki, 

izleyiciler, yayıncılar aracılığı ile arkadaşlık ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. Sosyal 

etkileşim ihtiyacından doğan bir gruba ait olma gereksinimi ve bu bakımdan Twitch 

kullanıcıların topluluk olma yatkınlığı da izleyicilerin ortak yayıncı sayesinde meydana 

getirdikleri iletişim örüntüleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu ihtiyaç 

aile, okul ve iş çevresi gibi gündelik hayatın içerisinde meydana gelen stres unsurlarından 

bir kaçış olarak da bireyleri, Twitch vb. gibi sosyal paylaşım sitelerine yönlendirmektedir 

(Smock vd., 2011).  

Bu çalışma, sürekli gelişen bilişim teknolojileri ile birlikte değişen “eğlence 

kültürünün” bir öğesi ve interaktif canlı yayın platformu olan Twitch kullanıcılarının; izleme 

motivasyonlarını inceleyebilmek için likert tipi bir ölçek geliştirmek ve yayıncılara bağışta 

bulunma eylemi ve diğer sosyodemografik değişkenler aracılığıyla izleyicileri 

değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 264 

MATERYAL VE METOT 

Literatürde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar* göz önünde bulundurulduğunda 

seçtiğimiz örneklem büyüklüğünün tahmin odaklı çalışmalarda kullanılan PLS-SEM 

modellemesi, (Partial Least Squares Structural Equation Modelling) çalışmada araştırılan 

kriterlerin incelenmesine olanak tanımaktadır (Sjöblom  ve Hamari, 2017).  

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri: 

Bu araştırma Twitch adı ile anılan çevrim-içi video oyunu ve interaktif canlı 

yayınların yapıldığı bir platformda gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: 

Araştırmanın çalışma grubunu Twitch üzerinden Türkçe yayın yapmakta olan 

yayıncılara en çok para veya herhangi bir maddi katkı sağlayan, bağış yapan izleyiciler 

oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini Top Streamers* ve Twitch Metrics* adlı Twitch 

yayınları, yayıncıları ve izleyicileri ile ilgili istatistikleri tutan web sitelerine göre en çok 

izlenme oranına sahip Türkçe yayın yapan ilk 100 yayıncı oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini, Türkçe bilen, bilişim teknolojilerini kullanma güçlüğü olmayan, araştırmaya 

katılmayı kabul eden ve ilgili yayıncılara en çok bağışı yapan her yayıncıdan ilk 10 izleyiciye 

ulaşılması hedeflenmekteydi. Ancak, yayıncılara en çok bağışta bulunan izleyicilerin bir 

kısmından dönüt alınamadığı için çalışmanın örneklemini bu platformda hazırlanan çalışma 

formunu dolduran diğer 318 izleyici oluşturmuştur. 

Örneklem Büyüklüğü 

Literatürde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar* göz önünde bulundurulduğunda 

seçtiğimiz örneklem büyüklüğünün tahmin odaklı çalışmalarda kullanılan PLS-SEM 

modellemesi, (Partial Least Squares Structural Equation Modelling) çalışmada araştırılan 

kriterlerin incelenmesine olanak tanımaktadır (Sjöblom ve Hamari, 2017) 

Verilerin Toplanması:   

 Verilerin toplanmasında izleyicilerin tanıtıcı özelliklerini içeren “Sosyodemografik 

Veri Toplama Formu” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Twitch İzleyici Motivasyon 

Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, Twitch üzerinden ilgili izleyicilere “Google Formlar” 

aracılığı ile oluşturulmuş veri toplama araçlarının özel mesaj olarak gönderilmesiyle 

toplanmıştır. 
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-Sosyodemografik Veri Toplama Formu: Çalışmada kullanılacak olan sosyodemografik 

veri toplama formu, izleyicilerin yaşı, cinsiyeti, aylık geliri, kimlerle birlikte yaşadıkları, 

yayın başında geçirdikleri süre, izledikleri yayıncı sayısı, tek seferde bulundukları en yüksek 

bağış miktarı ve yayıncıları takip etme sebepleri ile ilgili soruları içermektedir.  

-Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği: Literatürde yapılan çalışmalar ışığında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan bu ölçekte bireylerin interaktif canlı yayınlar ve video paylaşımlarının 

yapıldığı platformları tercih etmelerinde rol oynayan alt boyutlar 3’e ayrılmıştır. Bunlardan 

“Oyun Bilgisi” alt boyutunu 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. maddeler, “Topluluk ile Kurulan 

Duygusal Bağ” alt boyutunu 8., 9., 10., 11. ve 12. maddeler ve “Sosyal Yalıtım” alt boyutunu 

ise 13.,14. ve 15. maddeler oluşturmaktadır. Likert tipi ölçek kullanılmıştır. (“Diğer Twitch 

kullanıcıları yorumlarımı dikkate aldığında hoşuma gidiyor.”, 1=kesinlikle katılmıyorum, 

2=biraz katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=çoğunlukla katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum). 

 

BULGULAR 

Sjöblom ve Hamari (2017) tarafından geliştirilen ölçek ışığında, iyi derecede İngilizce bilen 2 uzman tarafından 

Türkçe’ye ardından İngilizce’ye son olarak araştırmacılar tarafından tekrar Türkçe’ye çevrilen ölçek maddeleri 

araştırmacıların uygun gördüğü biçimde yerelleştirilmiş ve birtakım değişiklikler ile son haline getirilmiştir. Twitch İzleyici 

Motivasyon Ölçeğindeki (TİMÖ) ifadelerin ilgili faktör altında dağılım gösterip göstermediğinin tespiti Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA) ile incelenmiştir. AFA uygulanmadan önce faktör modelinin uygunluğunu saptamak amacı ile ana kütlenin 

bütünlüğünü keşfetmeye yardımcı olan KMO (Kaiser Meyer-Olkin) Barlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Test 

sonuçlarına göre ilgili verinin faktör analizinin gerçekleştirilebilmesi için referans değer olan 0,80’nin üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir uyum değeri olduğu tespit edilmiştir. (x2: 1169,303; df:105; p<0,001). KMO örnekleme yeterliliği 

testinin ise 0,829 değerinde olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre örneklem büyüklüğünün faktör analizi 

gerçekleştirebilmek için iyi derecede uygun olduğu söylenebilmektedir (Kalaycı, 2017). Ölçekte faktörlerin birbirleriyle 

ilişkili olabileceği ön görüldüğünden faktör analizi için seçilen döndürme yöntemi ise Promax yöntemidir. (Çokluk vd., 

2010).  

KMO sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. KMO ve Barlett Küresellik Testinin Sonuçları 

KMO Barlett Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,829 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1169,303 
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df 105 

Sig. 0,00001 

Yapılan analiz sonucunda; on üç ifadenin (“Twitch yayınlarını izlemek 

eğlencelidir.”, “Twitch yayınlarını izlemek tüm yorgunluğumu atar.”, “Canım sıkıldığında 

Twitch’i kullanırım.”, “Yorumlarım diğer Twitch kullanıcılarına oynanan oyun hakkında 

bilgili olduğumu yansıtıyorsa iyi hissediyorum.”, “Yorumlarımı diğer Twitch kullanıcıları 

arasında saygınlığımı artırması için yapıyorum.”, “Twitch yayınları hangi oyunu oynamam 

gerektiği konusunda yardımcı oluyor.”, “Twitch topluluğunun bir üyesi olmak benim için 

önemlidir.”, “Twitch yayınları sayesinde güzel vakit geçiriyorum.”, “Twitch yayınları 

izlerken dinlenmiş hissederim.”,  

“Konuşacak veya beraber olacağım kimse olmadığında Twitch’de yayın izlerim.”, 

“Twitch yayınlarını izlemek zihnimi rahatlatır., Twitch’de yayın izlemek heyecan 

vericidir.”, “Twitch yayınları izleyerek sorumluluklarımdan uzaklaşırım.”) birden fazla 

yapıda yüksek dağılım göstermesi ve/veya faktör yüklerinin 0,30’dan düşük olması 

nedeniyle analizden çıkarılmalarına karar verilmiştir.  

Geriye kalan maddelerin faktör yükleri 0,615 ile 0,766 arasında dağılım 

göstermektedir. Bunun yanı sıra her boyutun sahip olduğu varyans oranları toplamda %50,98 

olduğu saptanmıştır. İstendik varyans değeri toplamının en az %50 olması gerektiği 

düşünüldüğünde bu değerin yeterli olduğu söylenebilir (Seçer, 2015: 164) Her bir faktörün 

Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi sonucu katsayıları 0,67 – 0,82 arasında bulunmuştur. 

Cronbach’s Alpha güvenirlik sayısı 0 ile 1 arasında değer almaktadır ve kabul edilebilir bir 

değer için sonuçların en az 0,60 üzerinde bulunması beklenilmektedir (Kalaycı, 2017). Buna 

göre çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Yapılan AFA sonuçları ve 

her bir boyut için yapılan Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi’ne (AFA) ve Güvenirlik Analizlerine İlişkin Bulgular 

Faktörler ve İlgili Maddeler 
Faktör 

Yükü 

Açıklana

n 

Varyans 

Öz 

Değer 

Cronbach’s 

Alpha 
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Oyun Bilgisi 

Twitch yayınları izlemek, bana yeni 

oyun stratejileri hakkında bilgi sağlıyor. 
0,756 

25,909 3,517 0,822 

Twitch, oyunlarda genellikle ne tür 

taktiklerin kullanıldığı hakkında bana 

bilgi sağlıyor. 

0,711 

Twitch yayınları sayesinde oyunların 

püf noktalarını öğreniyorum. 
0,713 

Twitch yayınları ile oyunları nasıl 

oynamam gerektiğini daha rahat 

öğreniyorum. 

0,706 

Twitch yayınları oynamaya başlamak 

istediğim yeni oyunlar hakkında daha 

fazla bilgi sağlıyor. 

0,696 

Twitch yayınları sayesinde daha önce 

keşfedemeyeceğim oyunları 

keşfedebiliyorum. 

0,653 

Twitch yayınları sayesinde öncekine 

kıyasla oynamak istediğim oyunlara 

daha kolay karar verebiliyorum. 

0,605 

Topluluk ile Kurulan Duygusal Bağ 

Diğer Twitch kullanıcıları ile vakit 

geçirmekten keyif alırım. 
0,655 

16,309 2,784 0,712 
Yayıncıların söylediklerimi dikkate 

almalarını seviyorum. 
0,657 

Diğer Twitch kullanıcıları yorumlarımı 

dikkate aldığında hoşuma gidiyor. 
0,647 
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Aynı Twitch topluluğunun üyeleri 

birbirlerini önemsemelidirler. 
0,647 

Ortak bir Twitch topluluğunu paylaşan 

kullanıcılar, önemli etkinliklerde 

birlikte olmalıdırlar. (Yayıncıların 

düzenlediği etkinlikler, dönemsel 

toplantılar vb.) 

0,626 

Sosyal Yalıtım 

Twitch yayınları izlerken daha az yalnız 

hissederim. 
0,773 

8,763 1,907 0,671 

Twitch yayınları sayesinde ders, sınav, 

iş ve bunun gibi diğer dertlerimi 

unuturum. 

0,658 

Twitch yayınları sevmediğim 

insanlardan uzaklaşmama yardımcı 

olur. 

0,572 

Açıklanan Toplam Varyans: 50,981 

Çıkartma Yöntemi: Principal Components 

Döndürme Yöntemi: Promax with Kaiser Normalization 

Twitch izleyicilerinin yayıncıları izleme ve onlara bağış yapma motivasyonlarının 

incelendiği bu çalışmanın bulgularına göre; örneklemi oluşturan izleyicilerden %90,3’ü 

erkektir. Bununla birlikte izleyicilerin yaş ortalaması toplamda 22,10±5,35 (min:12; 

maks:41) iken bu ortalama kadınlarda 22±4,65 erkeklerde 22,11±5,42’dir. Örneklemin 

%62,6’sı herhangi bir işte çalışmazken %58,2’si ise ailesi ile birlikte yaşamaktaydı. 

 

Tablo 3. İzleyicilerin Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

DEĞİŞKENLER (n=318) �̅�±S.D. 

med[min-maks] 
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Yaş  22,10±5,35 

21[12-41] 

Haneye giren toplam gelir 5806,97±4511,78 

4775[475-40000] 

Haftalık Twitch yayını izleme (saat) 18,81±11,72 

18[1-120] 

Takip edilen yayıncı sayısı 

 

21,56±34,48 

16[1-500] 

Tek seferde yapılan toplam bağış (TL) 

 

413,05±915,324 

197,50[1-10000] 

 

Tablo 3’e göre; izleyicilerin hanelerine giren aylık toplam gelir ortalaması 

5806,97±4511,78TL. iken tek seferde herhangi bir yayıncıya yaptıkları toplam bağış 

ortalaması 413,05±915,324TL. idi. Takip edilen yayıncı sayısı ortalama 21,56±34,48 iken, 

haftalık Twitch yayını izleme 18,81±11,72 saat olarak tespit edilmiştir.  
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DEĞİŞKENLER (n=318) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği (TİMÖ)  

 

Oyun Bilgisi 

(OB) 

 

 

 

 

Topluluk ile 

Kurulan 

Duygusal Bağ 

(TKDB) 

 

 

 

Sosyal Yalıtım 

(SY) 

 

�̅�±S.D. 

med[min-maks] 

�̅�±S.D. 

med[min-maks] 

�̅�±S.D. 

med[min-maks] 

Cinsiyet 

Kadın 31 

24,45 ± 6,58 

24 [14 – 35] 

21,55 ± 2,63 

22 [15 – 25] 

12,39 ± 2,33 

13 [8 – 15] 

Erkek 287 

27,70 ± 5,53 

29 [7 – 35] 

19,70 ± 3,91 

21 [5 – 25] 

10,61 ± 2,83 

11 [3 – 15] 

  p=0,002 p=0,011 p=0,001 

Yayıncıyı 

İzlemeye 

Neden 

Olan 

Etmenler 

Yayıncının 

çekici olması 
43 

24,60 ± 7,10 

25 [7 – 35] 

21,20 ± 2,73 

22 [14 – 25] 

11,49 ± 2,64 

12 [6 – 15] 

Yayıncının 

eğlenceli 

olması  

188 

27,01 ± 3,35 

28 [10 – 35] 

19,98 ± 3,55 

21 [8 – 25] 

10,56 ± 2,97 

11 [3 – 15] 

Yayıncının iyi 

oyun oynaması 
87 

29,56±4,93 

30 [10 – 35] 

19±4,66 

20 [5 – 25] 

10,92±2,58 

11 [3 – 15] 

  p<0,001 p=0,007 p=0,136 

 

 

Birlikte 

Yaşanılan 

Kişi/Kişiler 

 

 

 

Aile 185 

27,25 ± 5,90 

28 [7 – 35] 

19,91 ± 3,89 

21 [5 – 25] 

10,83 ± 2,67 

11 [3 – 15] 

Yalnız 56 

26,70 ± 5,98 

27,50 [12 – 35] 

20,28 ± 3,80 

21 [5 – 25] 

11,59 ± 3,14 

13 [3 – 15] 

Erkek/Kız 

Arkadaş 
26 

27,46 ± 5,55 

28 [10 – 35] 

19,96 ± 3,80 

21 [10 – 25] 

9,77 ± 2,53 

9,5 [5 – 15] 

Arkadaş Grubu 51 28,61 ± 4,66 19,29 ± 3,74 10,23 ± 2,98 
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Tablo 4. Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği (TİMÖ) alt ölçeklerinin bazı değişkenler 

açısından karşılaştırılması 

Tablo 4’e göre, izleyicilerin yayıncıları izleme motivasyonları cinsiyetlerine göre 

incelendiğinde; erkek izleyicilerin “oyun bilgisi” alt boyut puan ortalamaları kadın 

izleyicilere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p=0,002). 

Bunun yanı sıra kadın izleyicinler “topluluk ile kurulan duygusal bağ” (p=0,011) ve “sosyal 

yalıtım” (p=0,001) alt boyut puan ortalamaları erkek izleyicilere göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Gruplar arası ortalama farkları Tablo xx’de 

gösterilmiştir.  

Öte yandan izleyicilerin motivasyonları, yayıncıları izleme nedeni değişkenlerine 

göre incelendiğinde; “yayıncının iyi oynamasını” bir neden olarak belirten izleyicilerin diğer 

gruplara kıyasla “oyun bilgisi” puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p<0,001). Bu fark, POST-HOC testlerinden LSD testine göre 

değerlendirilmiştir (md: 4,95; p<0,001). Yine Tablo xx’e göre yayıncının çekici olmasını 

yayıncıyı tercih etmek için bir neden olarak gören izleyicilerin “topluluk ile kurulan 

duygusal bağ alt boyut puan ortalamaları diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p=0,007). Bu fark, POST-HOC testlerinden LSD testine göre 

değerlendirilmiştir (md: 2,20; p=0,002). İzleyicilerin yayıncıları izleme motivasyonları 

birlikte yaşadıkları kişilere göre incelendiğinde; yalnız yaşayan bireylerin “sosyal yalıtım” 

alt boyut puan ortalamaları diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p=0,019). Bu fark POST-HOC testlerinden LSD testine göre 

değerlendirilmiştir (md: 1,82; p=0,007).  

Tablo 5. İzleyici Motivasyonunun İzleme Saati ve Bağış Miktarı Açısından İncelenmesine 

Yönelik Bulgular 

 

 

DEĞİŞKENLER (n=318) 

 

 

 

 

N 

Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği (TİMÖ) 

OB TKDB SY 

�̅�±S.D. 

med[min-

maks] 

�̅�±S.D. 

med[min-

maks] 

�̅�±S.D. 

med[min-maks] 

 1-9 saat 62 26,69 ± 4,95 18,93 ± 3,86 10,08 ± 2,67 

27,50 [17 – 35] 19,50 [5 – 25] 10,50 [3 – 15] 

29 [14 – 35] 20 [8 – 25] 10 [3 – 15] 

  

  

p=0,355 p=0,610 p=0,019 
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Haftalık 

Twitch 

yayını 

izleme 

 

10-14 saat  71 26,14 ± 5,82 20,14, ± 3,85 11,45 ± 2,85 
26 [10 – 35] 21 [5 – 25] 12 [4 – 15] 

15-20 saat 65 26,86 ± 6,38 20,30 ± 3,54 11,21 ± 3,15 

28 [9 – 35] 21 [11 – 25] 12 [3 – 15] 

21-27 saat 58 
29,31 ± 4,51 19,88 ± 3,87 10,50 ± 2,62 

30 [18 – 35] 20,50 [8 – 25] 10 [5 – 15] 

28 saat ve üzeri 62 
29,97 ± 6,14 20,08 ± 4,04 11,54 ± 2,65 

29,50 [7 – 35] 21 [7 – 25] 11 [4 – 15] 

  p=0,011 p=0,283 p=0,035 

 

 

Tek 

seferde 

yapılan 

toplam 

bağış  

 

 

100 TL ve altı 98 26,57 ± 6,09 18,45 ± 4,77 10,02 ± 3,01 

28 [7 – 35] 20 [5 – 25] 10 [3 – 15] 

101 TL - 300 TL  102 27,84 ± 5,73 20,40 ± 3,49 11,25 ± 2,59 

29 [9 – 35] 21 [8 – 25] 12 [3 – 15] 

301 TL ve üzeri 118 27,67 ± 5,33 20,62 ± 2,84 11,71 ± 2,76 

29 [10 – 35] 21 [11 – 25] 11 [4 – 15] 

    p= 0,231 p<0,001 p=0,004 

Tablo 5’te görüldüğü gibi izleyiciler haftalık Twitch yayını izleme saatlerine göre 

incelendiğinde; gruplar arasında “oyun bilgisi” puan ortalamaları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Gruplar arasında oluşan bu farkın hangi 

değişkenden kaynaklığını belirlemek için POST-HOC testlerinden LSD testi uygulandığında 

ise farkın 28 saat ve üzeri izleme süresi bulunan izleyicilerin lehine olduğu bulunmuştur 

(md:1,57; p=0,011).  İzleyiciler tek seferde yapılan toplam bağış miktarına göre 

incelendiğinde ise; “topluluk ile kurulan duygusal bağ” ve “sosyal yalıtım” puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar keşfedilmiştir. Bu farklar POST-HOC 

testlerinden LSD testi incelendiğinde tek seferde 301 TL ve üzeri bağış yapan izleyicilerin 

daha yüksek “topluluk ile kurulan duygusal bağ” alt boyutu puan ortalamalarına sahip 

olduğu tespit edilmişken yine aynı grubun diğerlerine kıyasla “sosyal yalıtım” alt boyut puan 

ortalamaları da daha yüksek tespit edilmiştir.  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışma, sürekli gelişen bilişim teknolojileri ile birlikte değişen “eğlence 

kültürünün” bir öğesi, interaktif canlı yayın platformu olan Twitch kullanıcılarının oyun 

bilgisi arayışı, topluluklar ile duygusal bağ kurma isteği ve sosyal yalıtım çabası ile 

yayıncılara bağışta bulunma eylemi arasındaki ilişkileri sosyodemografik değişkinler 
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aracılığıyla incelemek ve bu popülasyon için kullanılabilecek likert tipi bir ölçek geliştirmek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmamızın bulgularına bakıldığında; örneklemin %9,75’i kadın izleyiciler iken, 

%90,25’ini erkek izleyiciler oluşturmaktadır. Bu durum video oyunları ve bu oyunlar 

üzerinden yapılan yayıncılık faaliyetlerinin erkekler tarafından sıklıkla kullanıldığı göz 

önüne alındığında beklenen bir sonuç olarak yorumlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada 

bilgisayar oyunları ve bu uğraş ile ilgili neredeyse tüm etkinliklerde erkeklerin stereotipi 

hale gelmesi araştırıldığında erkeklerin, katılımcılar tarafından “gerçek oyuncu” oldukları 

belirtilmiştir (Paaßen vd., 2017). Bu açıdan bakıldığında erkek egemen bir uğraş olduğu 

düşünülen video oyunu ve video oyunu ile ilgili tüm platformlarda erkeklerin görece yüksek 

sayıda bulunması anlaşılır bir durumdur. Literatürdeki bir başka çalışmada %96,64 erkek 

katılımcı oranı ile çalışmamızın sonucunu destekler niteliktedir (Raes, 2015). Öte yandan 

erkeklere kıyasla daha az sayıda kadının Twitch gibi bir oyun-oyuncu platformunda yer 

alması bu platformun tamamen erkeklere ait olduğu ile ilgili yanlış algıları da 

değiştirebilmektedir. Konu ile ilgili gerçekleştirilmiş birçok çalışmaya göre çalışmamızın 

bulguları kadın izleyici sayısı bakımından daha yüksek bir orana sahiptir. Bu sonuca göre 

ülkemizde bilişim teknolojileri ve video oyun platformları gibi güncel alanların kadınlar 

tarafından diğer ülkelerdeki kadınlara kıyasla daha fazla rağbet gördüğü söylenebilmektedir 

(Daugherty vd., 2008). Örneklemi oluşturan bireylerin yaşları incelendiğinde toplam yaş 

ortalaması 22,10±5,35 bulunmuşken erkeklerde bu ortalama 22,11±5,42, kadınlarda ise 

22±4,65’dir. Sonuçlara bakıldığında erkek izleyici ve kadın izleyiciler arasında yaş 

ortalamaları bakımından önemli bir fark görülmemektedir. Örneklemin genç yetişkinlik 

dönemine ait bir yaş ortalamasına sahip olması ve çalışmanın bulgularına göre Twitch gibi 

bir eğlence platformunda vakit geçiren bireylerden %62,6’sının çalışmıyor oluşu ve boş 

zamanlarını dijital ortamda geçirmeleri ile genç işsizlik oranları bakımından 

bağdaşabilmektedir (Halim, 2017). Çalışmamızın bulgularına göre bireyler bir hafta 

içerisinde Twitch üzerinden ortalama 18,81±11,73 saat yayın izlemekte iken bu oran 

erkeklerde 19,37±12,02 saat; kadınlarda ise 13,65±6,46 saat olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuca göre erkeklerin kadınlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla 

izleme süresine sahip olduğu söylenebilmektedir. (p<0,001). Erkeklerin kadın izleyicilere 

kıyasla dijital ortamda Twitch üzerinden daha fazla süre geçirmeleri, erkeklerin oyun ve 

oyun platformlarına olan yoğun ilgileri ile açıklanabilmektedir (Todd ve Melancon, 2018). 

Bunun yanı sıra sosyal ya da sanal toplum içerisinde oluşmuş bir tür önyargı olan “kadınların 
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video oyuncusu olamayacağı” inancı kadınların daha az uğraş göstermesine sebep 

olabilmektedir (Suganuma, 2018). İzleyicilerin herhangi bir yayıncıya tek seferde yaptıkları 

en büyük bağış miktarının ortalaması 413,05±815,32 olarak saptanmıştır.  

Ülkemizde net asgari ücretin 2.020,90 TL olduğu dikkate alındığında yayıncılara tek 

seferde yapılan en büyük bağış miktarı ortalamasının önemli seviyede yüksek olduğu 

düşünülebilmektedir (2019_onikiay.pdf). Wan ve arkadaşlarının (2017) çalışmasına göre 

bireyler sosyal medya üzerinde tıpkı bir sokak sanatçısına olduğu gibi beğendikleri herhangi 

bir içeriğe bağışta bulunabilmektedir. Üstelik bu durum gelir düzeyinden bağımsız bir hal 

alabilmektedir (Wan vd., 2017).  

Çalışmamızda kullanılan ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş TİMÖ’nün Oyun 

Bilgisi (OB), Topluluk ile Kurulan Duygusal Bağ (TKDB) ve Sosyal Yalıtım (SY) alt 

boyutlarına verilen cevapların yüzdeleri incelendiğinde; OB alt boyutuna verilen yanıtlar 

%78,26, TKDB alt boyutuna verilen yanıtlar %76,76 ve SY alt boyutuna verilen yanıtlar 

%71,93 oranı ile tam puana yakın oldukları belirlenmiştir. Bu bakımdan incelendiğinde 

örneklemin daha çok oyun bilgisine yönelik sorularda tam puana yaklaştıkları ve böylelikle 

görece bilgilenme motivasyonu ile Twitch platformunu kullandıkları çıkarımı 

yapılabilmektedir. Günümüzde video/bilgisayar oyunları giderek karmaşıklaşmakta ve 

kendine özgü stratejiler oluşturmaktadır. Bu bakımdan bireyler tıpkı kendileri gibi video 

oyunu oynayan başka birini canlı bir şekilde izleyerek yayıncının oynayış şeklini, kullandığı 

stratejileri ve oyun hakkında verdiği ipuçlarını inceleyebilmekte ve öğrenebilmektedir. 

Diğer birçok görsel sanal kaynaklar (Youtube, Facebook, Instagram vb.) Twitch’in sağladığı 

gerçek zamanlı kullanım ile eşleşemediği için video oyun dünyası ile ilgili tüm uğraşlar 

Twitch’de toplanmıştır. Bu bakımdan bireylerin Twitch’i yoğunlukla oyun bilgisi elde 

etmek amacı ile kullanmaları olası karşılanmaktadır (Sjöblom ve Hamari, 2017).  

Örneklem cinsiyetler baz alınarak Twitch izleyicilerinin motivasyonlarının 

incelenmesine yönelik oluşturulan ölçeğin alt boyutları bakımından incelendiğinde; erkekler 

ile kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır. Buna göre 

erkekler kadınlara kıyasla OB alt boyutunda daha yüksek puan ortalamalarına sahip iken 

(p=0,002) kadınlar, TKDB (p=0,011) ve SY (p=0,001) alt boyutlarında daha yüksek puan 

ortalamalarına sahiptir. Video oyunları ve oyunlar ile ilgili platformların erkekler tarafından 

daha çok tercih edilmesiyle bu platformda kadınların daha az kullanıcı olarak bulunduğu 

saptanmıştır. Bu bakımdan erkeklerin bu uğraş ile ilgili daha çok bilgi ihtiyacı duyması 
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araştırmacılar tarafından oluşturulan bu ölçeğin, OB alt boyutundan daha yüksek puan 

ortalamalarına sahip olmasını açıklayabilmektedir. Bunun yanı sıra Twitch yayınları 

yapıldığı sırada yayıncı ve izleyici arasındaki diyalogların incelendiği bir çalışmaya (2018) 

göre kadın yayıncıların “chat” kutuları “ilişkiler, fiziksel görünüm, vücut vb.” kelimeleri 

daha çok içerirken erkek yayıncıların “chat” kutuları ise daha çok oyun hakkındaki ifadeleri 

içerdiği görülmüştür (Nakandala vd., 2016).  

Başka bir çalışmada (2018) ise kadınların izleyiciler veya yayıncılar ile ilişki kurma 

konusunda erkeklere kıyasla daha motive oldukları saptanmıştır. Yine aynı çalışmanın bir 

başka sonucuna göre kadınlar Twitch yayınları vasıtası ile erkeklere kıyasla daha çok “kaçış” 

veya sosyal yalıtım motivasyonuna sahip oldukları belirlenmiştir (Todd ve Melancon, 2018). 

Gros ve arkadaşlarının (2018) yaptıkları çalışmada ise kadın izleyicilerin, Twitch 

topluluklarına dahil olma konusunda erkek izleyicilere göre daha güçlü bir isteğe sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Gros vd., 2018). Böylelikle erkeklerin oyun bilgisi puanları 

bakımından kadınların ise topluluk ile kurulan duygusal bağlar bakımından yüksek puan 

ortalamalarına sahip olmalarının toplumsal cinsiyet rolleri ve platformun genel teması 

hakkındaki çıkarımlarla uyumlu olduğu söylenebilmektedir.  

Örneklemi oluşturan bireylere yöneltilen “Daha çok hangi nedenle Twitch 

yayınlarını izlersiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre üç temel grup ortaya çıkmıştır. Bu 

gruplar “yayıncının çekici olması”, “yayıncının eğlenceli olması” ve “yayıncının iyi oyun 

oynaması” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu gruplar baz alınarak bireylerin TİMÖ alt 

boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde, OB alt boyutu (p<0,001) ve TKDB 

(p=0,007) alt boyutundan alınan puanların gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklı oldukları saptanmıştır. Yayıncının iyi oyun oynamasını bir neden olarak 

belirleyen izleyicilerin OB puan ortalamaları diğer izleyicilere kıyasla anlamlı (md: 4,95; 

p<0,001) olarak yüksek iken, yayıncının çekici olmasını bir neden olarak kabul eden 

izleyicilerin TKDB oranları diğer nedenleri öne süren izleyicilere kıyasla anlamlı (md: 2,20; 

p=0,002) olarak yüksektir. Sonuçlar göz önüne alındığında oyun ile ilgili uğraşların 

yayıncıyı tercih etme konusunda önemli bir neden olabileceği gibi bu tercihte bulunan 

insanların oyun ve oyuna ilişkin bilgiler konusunda daha çok izleme motivasyonuna sahip 

olduğu söylenebilmektedir. İzleyicilerin bu platformu bilgi edinmek için kullanmasının 

sebebi oynadıkları oyunla ile ilgili yeni taktikler geliştirmek ve bu taktikleri oyunlarında 

uygulamak olabilir (Raes, 2015).  
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Öte yandan Daughtery ve arkadaşların (2008) göre, bilgi elde etme motivasyonu ile 

bireylerin zaman harcadıkları hatta bir nevi tüketici gibi davrandıkları da gözlenmiştir 

(Daugherty vd., 2008). Bir sosyolog ve antropolog olan Bourdeieu’nun (1986) teorisine 

göre; bireyler diğer bireyler ile etkileşime girdikten sonra birçok “kapitale” ulaşabilmektedir. 

Bu kapitaller toplumsal bir kazanç olan “sosyal kapital” ve insanlar ile kurulan bağlar sonucu 

bu bağların gelişmesi ile oluşturulacak yeni bağların getirdiği “ekonomik kapital” olarak 

adlandırılabilmektedir (Bourdeieu, 1986). Bu açıdan bakılacak olursa Twitch izleyicileri, 

yayıncıları belirli motivasyonlar ile seçmekte ve arzu ettikleri kapitallere ilişkin doyum 

sağlamaktadırlar. Yayıncının iyi oyun oynaması da bu bakımından bir kapital olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Yayıncının çekici olmasını yayıncıyı takip etmek için bir neden olarak kabul eden 

izleyicilerin TKDB puan ortalamalarının yüksek olması, Sjöblom ve Hamari’nin 

çalışmalarında (2017) tartıştıkları haz parametreleri ile örtüşmektedir (Sjöblom ve Hamari, 

2017). Bu bakımdan şayet erkek izleyiciler kadın bir yayıncıyı takip ediyorsa yayıncının 

topluluğunda olmak için bir çaba gösterebilmektedir. Bu durumda izleyicinin hem yayıncı 

ile hem de topluluk ile duygusal bir bağ kurma çabasına girdiği düşünülmektedir. 

İzleyiciler, birlikte yaşadıkları bireyler baz alınarak Twitch izleyici 

motivasyonlarının incelenmesine yönelik oluşturulan envanterin alt boyutları bakımından 

incelendiğinde; birlikte yaşanılan kişi kategorileri arasında istatistiksel olarak anlam 

farklılıkların olduğu saptanmıştır. Bu farklılık yalnız yaşayan bireylerin diğerleri (ailesiyle 

yaşayanlar, erkek/kız arkadaşıyla yaşayanlar ve arkadaş grubuyla yaşayanlar) ile birlikte 

yaşayanlara kıyasla sosyal yalıtım puanlarının yüksek olması ile açıklanabilmektedir 

(p=0,080, p=0,007, p=0,013). Twitch, Youtube vb. sosyal medya platformlarının 

izleyicilerine uzun kullanım süreleri sağlayabildiği düşünüldüğünde yalnız yaşayan 

bireylerin uzun izleme saatleri ile vakitlerini bu ve benzeri platformlarda geçirdikleri 

sonucuna varılabilmektedir. Öte yandan yapılan bir araştırmaya (2010) göre, gerçek 

yaşamda görece daha az sosyal bağlara sahip bireylerin sosyal bağları kuvvetli olan bireylere 

kıyasla Twitch vb. canlı yayın ağlarından daha çok zaman geçirdiği keşfedilmiştir 

(Desjarlais ve Willoughby, 2010).  

Haz teorisi bakımından bu sonuç tutarlıdır. Bireyler söz konusu sosyal bağları, sosyal 

haz elde etmek için kurabilmektedirler. Şayet bu haz, çevrimiçi bir ortamda kurulan sanal 

topluluklardan elde edildiği taktirde birey, gerçek yaşamdaki sosyal bağları söz konusu 
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ortamdaki bağlara tercih edebilmektedir. Bu da bireylerde sosyal yalıtımı destekler nitelikte 

bir izleme motivasyonu oluşturabilmektedir (Hilvert-Bruce vd., 2018). Ermi ve Mayra’nın 

(2005) SCI (duyumsal/sensory, mücadeleye dayalı/challenge-based, hayal gücü 

ürünü/imaginative immersion) modeline atıfla yapılan bir yoruma göre ise, Twitch, 

izleyicilerinin video oyunu oynama saatlerini düşerse dahi yayıncı ve yayıncının oluşturduğu 

topluluk ile izleyicinin kurduğu bağ “arkadaşlık” ya da “aile” bağı gibi algılanabilmektedir 

(Ermi ve Mäyrä, 2005). İzleyicilerin kendi aralarında oluşturdukları yeni etik değerler ve 

kültür, eğlence işlevinden öte bir bağ kurma işlevini almakta ve bu durum gerçek yaşamda 

bir sosyal yalıtımı meydana getirebilmektedir. 

Twitch izleyici motivasyonlarının incelendiği çalışmamızda izleme saati baz 

alındığında; izleyicilerin OB alt boyutu ve SY alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bu bakımdan haftalık 1-9 saat izleme süresi olan 

bireyler ile 28 saat ve üzeri izleme süresi bulunan bireyler karşılaştırıldığında; daha çok 

izleme süresi olan bireylerin OB alt boyutundan daha yüksek puan ortalamalarına (md: 1,56; 

p=0,007) sahip oldukları bulunmuştur. Öte yandan yine 28 saat ve üzeri izleme süresi 

bulunan bireylerin 1-9 saat arası izleme süresi bulunan bireylere kıyasla SY alt boyutundan 

da daha yüksek puan ortalamalarına (md: 0,46; p=0,004) sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Literatürde bu platformu kullanım süresi arttıkça alınan hazzın da arttığı saptanmıştır 

(Hamilton vd.,  2014; Shaw, 2013). Aynı durum tam tersi şekilde de düşünülebilir.  

Oyuna ilişkin bilginin artması Twitch yayınına ve yayıncısına olan ilgiyi artırabilir 

ve bu durum kullanım süresini uzatabilir. Bu açıdan bakıldığında video oyunu yayıncılığı ve 

izleyiciliği hedonik bir tüketim olarak da algılanabilmektedir. Oyun bilgisi için artan katılım 

aynı zamanda sosyal yalıtımı da meydana getirebilmektedir (Gros vd., 2018). Twitch 

toplulukları ile beraber geçirilen vaktin uzaması ile topluluk içerisinde oluşan kaynaşma ve 

etkileşim, izleyiciyi daha uzun süreler yayında tutabilmektedir. Sosyal ihtiyaçlarını tek bir 

yoldan karşılayabilen birey böylelikle gerçek yaşamdaki sosyal çevresine daha az bağlı hale 

gelebilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için bireyin Twitch topluluğuna karşı 

duygusal bir bağlılık geliştirebilmesi beklenmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre, 

izleyicilerin canlı yayınlarda geçirdikleri artan süreler; eğlence, bilgi arama ve sosyal 

etkileşim gibi alanlarda açıklanabiliyorken sosyal desteğin azalması anlamına da geldiği 

saptanmıştır. Hilvert-Bruce vd., 2018).  
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Çalışmanın bulgularına göre izleyicilerin motivasyonları yayıncılara yaptıkları bağış 

bağlamında incelendiğinde; daha çok bağışta bulunanların daha az bağışta bulunanlara göre 

TKDB (md: 2,17; p<0,001) ve SY (md: 1,00; p=0,009) alt boyut puan ortalamalarının 

istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek olduğu saptanmıştır. Birçokları için sadece 

video oyunu oynayan yabancı birine bağışta bulunmak anlamsız gelse de bu durum Twitch 

toplulukları arasında kabul görmekte ve olağan karşılanmaktadır. Twitch toplulukları kendi 

istek ve beğenilerine göre hareket etmekte ve bunlar doğrultusunda harcamalar 

yapabilmektedir. Bu bakımdan bu yeni nesil tüketici grubu literatürde “aktif izleyici” veya 

“üreten tüketici (prosumer)” olarak adlandırılmaktadır (Kitzinger, 1999; Toffler, 1980). Wan 

ve arkadaşlarının çalışmasında (2017) bu durum tıpkı sokak sanatçısının bahşiş kutusuna 

benzetilmektedir. Sanal bir bahşiş kutusu olan PayPal vb. aracı siteler yordamıyla izleyiciler 

yayıncıya bağışta bulunabilmektedir (Wan vd., 2017). Yapılan başka bir çalışmaya (2017) 

göre ise bağış ya da abonelik (ücret karşılığında) gibi nakdi desteklere ilişkin motivasyonun 

hazdan ziyade sosyal bütünleşmeye yönelik olduğu bulunmuştur (Sjöblom ve Hamari, 

2017). Daha önce Bourdeieu’nun teorisine atıfta bulunularak yapılan açıklamaya göre, 

izleyiciler bağışta bulunarak yayıncı ve yayın topluluğu ile bağlarını güçlendirirken sosyal 

kapital anlamında kendilerine bir fayda sağlayabilmektedirler. Bu sırada yayıncılar da 

izleyicilerin sosyal kapital kazancına karşılık ekonomik kapital elde etmektedirler. Bu 

durum bağların kuvvetlenmesini de beraberinde getirebilmektedir.  

Yayın yapıldığı sırada bağışın gönderilmesi izleyicinin adının (bu durumda takma 

adı da olabilir) diğerlerinin de izlediği yayıncı ekranında görülmesi birey için önemli bir 

sosyal etkileşim olarak görülmektedir. Gros ve arkadaşlarının çalışmasında (2018) yayıncıya 

bağışta bulunanların ya da abonelik satın alanların bağışta bulunmayanlara göre daha yüksek 

seviyede topluluğa katılım isteğinin olduğu saptanmıştır (Gros vd., 2018).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre Twitch izleyicilerinin sanılanın aksine homojen bir 

grup olmadığı ve farklı motivasyonlar ile birbirinden ayrıldığı bulunmuştur. Bu bakımdan 

Twitch izleyicileri, izleme motivasyonları bakımından karşılaştırıldığında cinsiyetin, içinde 

yaşanılan sosyal ortamın, yayın izleme saatinin ve yayıncılara yapılan bağış gibi 

değişkenlerce birbirinden farklılaştıkları gözlenmiştir. Günümüzde video oyunları artık 

sadece oynayan bireye değil, oyuncuyu izleyen kitlelere de hitap eder hale gelmiştir. Video 
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oyun geliştiricileri ve/veya yayıncılar değişen kullanıcı motivasyonlarını dikkate alarak 

izleyicilere daha samimi bir ortam ve uzun süreli kullanım fırsatı sunmaktadır.  

Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği, değişen ve gelişen yeni medya akımlarından biri 

olan çevrimiçi interaktif video yayın sitelerinde vakit geçiren izleyicilerin, yayınları izleme 

ve karşılıklı etkileşimin bulunduğu bu bağlamda yayıncılara bağış yapma motivasyonlarını 

inceleyen bir ölçektir. İzleyicilerin kognitifi, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik izleme 

motivasyonlarını; Oyun Bilgisi, Topluluk ile Kurulan Duygusal Bağ, Sosyal Yalıtım alt 

boyutları ile ölçmeyi hedeflemektedir. Yapılan analizler, ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğinin 

de yeterli olduğunu göstermiştir. Ancak ölçeğin zaman içindeki güvenirliğini ölçmek için 

test tekrar-test çalışmasının yapılması ölçeğin güvenirlik özelliklerinin anlaşılmasına 

yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak günümüzde çocuk ve ergenler arasında yaygın olan video oyun 

yayını/yayıncılığı ve izleyiciliği gibi tanımların daha iyi anlaşılması bakımından 

gerçekleştirilecek spesifik çalışmalarda bu ölçekten yararlanılabilir. 

 

KAYNAKÇA 

Bingham, C. M. (2017) Talking about Twitch: dropped frames and a normative theory of 

new media production. Convergence: The International Journal of Research into New 

Media Technologies, 1–18. 

Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education, edited by J.G. Richardson, 214-258. New York: Greenwood. 

Çalışma Genel Müdürlüğü/Sendika Üyeliği Ve İstatistik Daire Başkanlığı Erişim Tarihi: 

11/05/2018. 2019_onikiay.pdf 

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli 

istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara, Turkey: Pegem Akademi Pegem Atıf 

İndeksi, 001-414. 

Daugherty, T., Eastin M.S., Bright L. (2008). Exploring Consumer Motivations for Creating 

User Generated Content. Journal of Interactive Advertising, 8:2, 16-25. 

Desjarlais, M., & Willoughby, T. (2010). A longitudinal study of the relation between 

adolescent boys and girls' computer use with friends and friendship quality: Support for the 



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 280 

social compensation or the rich-get-richer hypothesis. Computers in Human Behavior, 26, 

896e905. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.02.004. 

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005). Fundamental Components of the Gameplay Experience: 

Analysing Immersion. Changing Views: Worlds in Play. Selected papers of the 2005 Digital 

Game Research Association´s Second International Conference, 15-27. 

Gros, D., Hackenholt, A., Zawadzki, P., & Wanner, B. (2018, July). Interactions of Twitch 

users and their usage behavior. In International Conference on Social Computing and Social 

Media (pp. 201-213). Springer, Cham. 

Halim, B.A.Ş. (2017). Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 255-288. 

Hamilton, W. A., Garretson, O., & Kerne, A. (2014). Streaming on twitch: Fostering 

participatory communities of play within live mixed media. In CHI '14 proceedings of the 

SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 1315-1324). New York: 

ACM. 

Hernandez, B., Montaner, T., Sese, F. J., Urquizu, P. (2011). The role of social motivations 

in e-learning: How do they affect usage and success of ICT interactive tools? Computers in 

Human Behavior, 6, 2224-2232. 

Hilvert-Bruce, Z., Neill, J. T., Sjöblom, M., & Hamari, J. (2018). Social motivations of live-

streaming viewer engagement on Twitch. Computers in Human Behavior, 84, 58-67. 

https://ailevecalisma.gov.tr/media/3278/2019_onikiay.pdf 

Kalaycı, Ş. (2017). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik 

Akademi Yayın Dağıtım. 

Kitzinger, J. (1999). A Sociology of Media Power: Key Issues in Audience Reception 

Research. Message Received, Harlow: Longman. 

Nakandala, S., Ciampaglia, G. L., Su, N.M., & Ahn, Y. (2016, November). Gendered 

Conversation in a Social Game-Streaming Platform. Retrieved from 

https://arxiv.org/abs/1611.06459 

Needleman, S. E. (2015). Mobile-game makers try to catch more whales who pay for free 

games. Wall Street Journal. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.02.004
https://ailevecalisma.gov.tr/media/3278/2019_onikiay.pdf
https://arxiv.org/abs/1611.06459


3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 281 

Paaßen, B., Morgenroth, T., & Stratemeyer, M. (2017). What is a true gamer? the male gamer 

stereotype and the marginalization of women in video game culture. Sex Roles, 76(7), 421-

435. doi:10.1007/s11199-016-0678-y. 

Papacharissi, Z. & Rubin, A. M. (2000). Predictors of internet use. Journal of Broadcasting 

& Electronic Media, 44(2), 175-196. 

Raes, T. C. M. (2015). Twitch TV: motives and interaction, a consumer perspective. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aalborg: Aalborg University Faculty of Humanities 

Master in CCG. 

Seçer, İ. (2015). Spss ve lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Shaw, A. (2013). E-Sport spectator motivation. Fairfax: George Mason University. 

Sjöblom, M., Hamari, J. (2017). Why do people watch others play video games? An 

empirical study on the motivations of Twitch users. Computers in Human Behavior, 75, 985-

996. 

Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., & Wohn, D. Y. (2011). Facebook as a toolkit: A 

uses and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior, 

27(6), 2322-2329. 

Suganuma, N. K. (2018). An Ethnography of the Twitch. TV Streamer and Viewer 

Relationship. California State University, Long Beach. 

Todd, P. R., & Melancon, J. (2018). Gender and live-streaming: source credibility and 

motivation. Journal of Research in Interactive Marketing, 12(1), 79-93. 

Toffler, A. (1980). The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow, New York: Bantam.  

Twitch (2017) retrospective. Erişim Tarihi: 11/05/2018 http://www.twitch.tv/year/2017 

van der Heijden, H. (2004). User acceptance of hedonic information systems. MIS quarterly, 

695-704. 

Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic 

motivation, and emotion into the technology acceptance model. Information systems 

research, 11(4), 342-365. 

http://www.twitch.tv/year/2017


3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 282 

Wan, J., Lu, Y., Wang, B., & Zhao, L. (2017). How attachment influences users’ willingness 

to donate to content creators in social media: A socio-technical systems perspective. 

Information & Management, 54(7), 837-850. 

 

 

 

  



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 283 

NOTLAR 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

  



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 284 

 

NOTLAR 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

  



3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 

 

 285 

 

NOTLAR 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 

 


