














İÇİNDEKİLER 

 Sayfa No 

İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim............................................................  

RECEP KOÇAK 

1 

Beden Dili...........................................................................................  

OSMAN ZATİ YAZAR 

15 

Etkili Sunum Teknikleri.......................................................................  

FATİH KAYA 

39 

Gruplarla Çalışma Teknikleri (Moderasyon).......................................  

İSMET BOZ 

57 

Uyuşmazlık (Çatışma) Yönetimi.........................................................  

ALPAY ERSÖZLÜ 

89 

Motivasyon (Güdülenme) Teknikleri...................................................  

TAHSİN İLHAN 

107 

Yeniliklerin Yayılması.........................................................................  

ORHAN ÖZÇATALBAŞ 

121 

Yetişkin Eğitimi...................................................................................  

ZEHRANUR ERSÖZLÜ 

137 

Tarım Çalışanlarında İş Güvenliği Uygulamaları................................  

RIZA ÇITIL - MÜCAHİT EĞRİ 

151 

Tarım Çalışanlarında İlkyardım Uygulamaları....................................  

YALÇIN ÖNDER - RIZA ÇITIL 

167 

 
TOPLAM SAYFA: 195 



 
1 

İNSAN İLİŞKİLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM  
 

 

Doç. Dr. Recep KOÇAK 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 
60240 TOKAT 

E-mail: recep.kocak@gop.edu.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AMAÇ  

 Bireylerin kişilerarası ilşkilerinde farkındalık oluşturmak ve çevresi ile 
sağlık kiletişim ve ilşkiler kurma becerilerini geliştirmektir.  

HEDEF 

 Sosyol verlık olan bireylerin gerek yakın çevresi gerek ise aile içinde 
sağlıklı iletişim kurma ve iletişim çatışmalarını çözmede farkındalık 
kazandırmak. 

 Bireylerin günlük yaşamda çevresi olan ilşkilerinde sağlıklı iletişim 
kurma becerllerini geliştirmek. 

KAZANIMLAR 

 Kişilerarası ilişkiler ile ilgili temel kavramları bilir. 

 Sağlıklı iletişim kurmanın önemi ve gerekliliğini kavrar.   

 Temel iletişim becerileri ile kavramları ve farklarını anlar ayırt edebilir.  

 Günlük yaşamda karşılaştığı insanlar ile nasıl bir iletişim kurduğunu 
düşünür ve anlamaya başlar 

 Empati kavramını ve içeriğini anlar.  

 Günlük yaşamda yaşadığı iletişim çatışmalarını anlar  

 Günlük yaşamda yaşadığı iletişim çatışmalarına yönelik alternatif 
çözüm yoları düşünmeye başlar 

 İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark 
eder.  

 İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.  

 Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim 
özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz modern insanının en önemli sorunlarından birisi bekli de en 
önemlisi iletişim. Bu gün sokağa çıkıp insanlara, "Sizi en çok rahatsız eden 
sorunlar nedir?" diye sorulduğunda çoğunlukla, yalnızlık, boşluk, anlaşılmama, 
bunalım vs şikâyetlerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu şikâyetlerin temelinde 
insanların sağlıklı iletişim kuramaması, sağlıklı doyurucu ilişkilerden yoksunluk 
olduğunu söylemek, bir kehanet olmasa gerek. 

Hasta bir kişiyi normal seviyelerde sağlıklı bir duruma getirmek, sosyal 
ilişkileri uygun şekilde sürdürmek, bir iş yerinde üretmek, yararlı şeylerdir ama, 
yaşamın dış ifadelerinin geçiciliğe tabi bir düzene değil, daha kalıcı, daha 
gerçek bir şeye dayandırılması gerekir. 

Ailede, sokakta, iş yerinde, okulda, sağlıklı, etkili, verimli olmak, daha 
mutlu ve huzurlu yaşamak için, sağlıklı iletişim kurmaya ihtiyacımız olduğu açık 
bir gerçektir.  

2. İLETİŞİM TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR  

Karşılıklı iki sistem arasında duygu düşünce alışverişidir. İletişim iki 
insanın, duygu düşünce ve isteklerini aktarma aracıdır. İletişim sürecinde bu iki 
sitemden biri bilginin geldiği kaynak, diğeri alıcı konumundadır (Dökmen, 
2004). Bu aracın etkili ve verimi kullanılması, iletişim becerilerinin 
kazanılmasına bağlıdır. Eğitimde rehberlik hizmetleri açısından, öğretmen 
öğrenci arasındaki iletişim önem kazanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kısacası iletişim kaynak ile alıcı arasındaki bilgi alışverişi akışıdır. 

Bir iletişim sürecinde, kaynak ile alıcı arasında bazen aracı insanlar, 
mesajı birinden diğerine taşıyan bireyler vardır. Bu durumda, her insan kendi 
yaşam algısına göre mesajı biraz değiştirir. Bu durumda aracı insanlar 
çoğaldıkça, mesaj büyük oranda değişerek, çarpılarak alıcıya ulaşır. Alıcı kişi 
de, mesajın gelen son şeklini alarak, yanlış tepkilerde bulunur. Uzmanlara göre 
hiç bir insan ne kadar iyi niyetli, dürüst olursa olsun mesajı kaynağından 
olduğu gibi almaz. Kendi geçmiş yaşantıları ile oluşan algısı ve dünya 
görüşüne göre bir miktar yorumlar. Mevlana der ki; “Sizin söyledikleriniz ancak 
karşıdakinin anladığı kadardır". Dolaysıyla mesaj kaynaktan alıcıya giderken 
aracı insan sayısı artıkça mesajın değişme-çarpıtılma yüzdesi o kadar 
artmaktadır. Halbuki esnan aracı insan tarafından mesaj kaynağına 
ulaştırıldığında belki %40-50, belki %70-80 civarında değişmiş olmaktadır. 
Hatta kültürümüzde veciz bir söz olan “aşağı mahallede bir yalan söyledim, 

ALICI 
(Kaynaktan 
bilgiyi alan 

birim (beyin, 
duyu organları) 

KAYNAK 
(İletişimde 

bilginin, 
mesajın 

üretildiği yer) 

KANAL 
(Bilginin, mesajın, 

iletildiği uygun 
iletken ortam) 
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yukarı mahalleye vardım ben de inandım” bu durumu daha açıkça ortaya 
koymaktadır. Ancak günlük yaşamda insanların önemli bir çoğunluğu, mesajın 
son aracıdan geldiğine inanarak, öfkeli, saldırgan veya bazen nefret dolu, 
düşmanca tepkilerde bulunmaktadır. Bu durum kavgalara, cinayetlere, 
ölümlere, boşanmalara, ailelerin dağılmasına, kan davalarına ve hatta bazen 
ülkeler arası savaşların başlamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, bütün 
semavi dinlerde laf taşıyan aracı insanların yaptığı bu fiil, büyük günah olarak 
sayılmış ve lanetlenmiştir. İslamiyet’te kardeşinin ölü etini çiğnemek kadar 
iğrenç bir tasvirle anlatılmıştır. Bu nedenle, mesajı alan bireyin aracı insandan 
gelen mesajı doğru olarak kabul etmeyip, doğruluğunu araştırması ve ilk 
kaynağına sorması önerilmektedir.  

MESAJ NASIL ÇARPTIRILIR 

 Genel Müdürden Genel Müdür Yardımcısına 

Yarın saat 9’da güneş tutulması olacak. Bu çok seyrek yaşanan bir olay 
olduğu için, bütün işçiler bahçede toplansın. Kendilerine güneş tutulması ile 
ilgili bilgiler vereceğim. Yağmur yağdığı taktirde, güneş tutulması gözle takip 
edilemeyeceği için, topluca yemekhaneye gitsinler. 

 Genel Müdür Yardımcısından İşletme Müdürüne 

Genel müdürün emridir. Yarın saat 9’da bahçede güneş tutulacak. Hava 
yağmurlu olduğu takdirde güneş tutulması yemekhaneden takip edilecek. 
İşçiler yağmurda bahçeden yemekhaneye gidecekler. 

 İşletme Müdüründen Kısım Amirlerine 

Yarın saat 9’da genel müdür bahçede güneş tutulması yapacak. Hava 
bozarsa, güneş tutulması yemekhaneye alınacak. 

 Kısım Amirlerinden Ustabaşlarına 

Yarın saat 9’da genel müdürü güneş bahçede tutacak. Yemekhaneye 
yağmur yağarsa herkes bahçeye çıkacak. 

 Ustabaşlarından İşçilere 

Yarın saat 9’da bahçede yağmur yağarsa güneş müdürü tutacak. Müdür 
ıslanınca herkes yemekhaneye gidecek. 

3. İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 

3.1. Sözlü İletişim 

Kelimelerin kullanıldığı iletişim türüdür. Söylenen sözlerin anlamı, ses 
tonu, telaffuz sözlü iletişimin araçlarıdır. Bazı hayvanlar belli sözcükleri 
öğrenebilse de, sözlü iletişim daha çok insanlara ait bir iletişim türüdür.  

3.2. Sözsüz İletişim (Beden Dili)  

Kelimelerin ve sesin dışında, beden dili, resim, müzik gibi iletişim 
unsurlarının kullanıldığı iletişim türüdür. Jestler, mimikler, göz teması gibi vücut 
hareketleriyle yapılan iletişimdir. 
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İletişimde önemli olan ne söylendiği değil, nasıl söylendiğidir. Çünkü 
insanların %7'si ne dediğinize, %93'ü ise nasıl söylediğinize ve ne yaptığınıza 
bakar. 

3.3. Kişi İçi İletişim 

İç konuşma şeklinde yapılan bir iletişim türüdür. Kişiler arası iletişimde 
karşıdakini dinlemek çok önemlidir. Ancak bazen iletişimde bireyin kendini de 
dinlemeye ihtiyacı vardır. Birey kendini sorgular, düşünür, neden, niçin ve nasıl 
olduğunu anlamaya çalışır.  

3.4. Kişiler Arası İletişim 

Mesajın iki insan arasında karşılıklı alıp verilmesi durumudur. Bir mesaj 
veya bilginin kaynaktan çıkıp, alıcıya ulaşıp, geri dönüt olarak gidip gelmesine 
dayalı bir iletişim çeşididir.  

Toplumsal yaşamın gereği olarak başkalarıyla geçinmek için özellikle ikili 
ilişkilerde epey tavizler veririz, fedakârlıklar yaparız. Hele ailemizin ve toplumun 
ahengini bir dereceye kadar korumak söz konusu ise: neyi, neden yaptığımızın 
bilincinde olmalı, sonradan, yaptığımız seçimlerden tedirginlik duymamalıyız. 

İnsanlar arası ilişkilerde iletişim en önemli araçtır. Birlikte yaşamanın en 
önemli aracı olan iletişim, günlük hayatımızda, ailemizle, yolculukta, alışverişte, 
okulda ve daha birçok yerde kullandığımız, anlaşma araçları bütünüdür. 

Seçimlerimizin bizi huzursuz etmesi, depresyon ve küskünlük 
olasılıklarını devreye sokacaktır. Duygusal gerginlikler ileride, ani öfke krizleri, 
değişken ruh halleri, depresyon ve çeşitli bağımlılıklar, kazalar, yıkıcılığa eğilim 
ve hatta fiziksel rahatsızlıklara ve ciddi hastalıklara dahi yol açabilirler. 

Yüksek ideallerimizin zıt yönünde olanlar, yani doğru olmadığını bile bile 
yaptığımız şeyler, bizi çelişkiye düşürebilir, suçluluk duygusuna neden olabilir, 
başkalarıyla açık iletişim kurmamızı engelleyebilir ve ruhsal büyümemizi 
engelleyebilir. 

Günlük yaşamda iletişim sürecini olumlu ve olumsuz etkileyen bazı 
davranış ve tutum örüntüleri vardır.  

 

İLETİŞİM SÜRECİNİ OLUMLU 
ETKİLEYEN DAVRANIŞ-

TUTUMLAR 

İLETİŞİM SÜRECİNİ     OLUMSUZ 
ETKİLEYEN DAVRANIŞ-

TUTUMLAR 

 İyi bir dinleyici olmak 

 "Ben dili" ile konuşmaya özen 
göstermek 

 Özsaygı geliştirici dil kullanmak 

 Suçlayıcı eleştirel ifadelerden 
kaçınmak 

 Sabırlı olmak 

 Empati kurabilmek 

 Açık uçlu sorular sormak 

 Çok konuşmak az dinlemek   

 "Sen dili” ile konuşma alışkanlığı 
olmak  

 Özsaygı zedeleyici dil kullanmak  

 Emir verici dil kullanmak   

 Suçlayıcı ifadeler kullanmak   

 Nasihat öğüt vermeye çalışmak 

 Kapalı uçlu sorular sormak 
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4. İLETİŞİMDE "SEN DİLİ" VE "BEN DİLİ" KULLANMANIN ÖNEMİ 

Sen zamiri kullanmadan yapılan iletişim, ben dili kullanılarak yapılanıdır. 
Kısacası ben dili, sen dili kullanmanın tersidir. İletişim sürecinde sen dilini sık 
kullanmak, karşı tarafı suçlayıcıdır, karşı tarafın kendini suçlu hissetmesine ve 
tepkili davranmasına neden olur. Bu da iletişimde çatışmaya neden olabilir. 
Ben dili ise, daha çok duygular ifade edilerek kullanılır. İletişim sürecinde sen 
dili, suçlayıcı ve özsaygıyı zayıflatıcı iken, ben dili daha çok özsaygı 
geliştiricidir ve hatasını anlamaya yöneltir (Kaya, 2010). Ben dili, bireylerin 
karşılıklı duygularını söyleyerek, kendilerini açmalarını sağlar. Bu da, iletişimde 
çatışma çıkma ihtimalini azaltır. 

 

SEN DİLİ İLETİŞİM ÖRNEKLERİ BEN DİLİ İLETİŞİM ÖRNEKLERİ 

 Odanı toplamamışsın  Odanı toplamış olman beni mesut 
yapardı 

 Ödevini yine yapmamışsın  Ödevini yapmış olman beni mutlu 
eder 

 Sana söylediğim gibi yap  Dediklerimi yapman hoşuma gider 

 Neden ders çalışmıyorsun?  Son zamanlarda ders çalıştığını 
görmüyorum 

 Teyzene bağırma terbiyeli ol  Teyzene bağırman beni üzüyor 

 

Çevremizdeki insanların çok sayıda özelliği olumludur ve biz bu özellikleri 
beğeniriz. Ancak beğenmediğimiz, bize yanlış gelen bir iki özelliği yüzünden, o 
insanları acımasızca eleştirebiliriz. Bu durum eğitimde toptancı benlik algısı 
olarak bilinmektedir. Bir insanı cezalandırırken veya ödüllendirirken, tüm 
kişiliğe yönelmek doğru değil, sadece ilgili davranışa ödül veya cezanın 
verilmesi önemlidir. Öyleyse çevremizdeki insanların, yakınlarımızın, bize 
yanlış gelen bir davranışına odaklanıp onu büsbütün kötülemek, iletişim 
açısından çatışmacı bir sonuç doğurur. Yanlış davranışlarını uygun bir dille, 
aşağıdaki örneklerde verildiği şekilde, yani ben dili kullanarak ifade etmek, 
iletişim açısından daha sağlıklı olacaktır.  

Özsaygı Geliştirici Dil Kullanma 

Özsaygı bireyin kendisiyle barışık olma ve kendinden memnun olma 
düzeyidir. Özsaygısı düşük bireyler, kendilerinden memnun değillerdir, 
kendilerini sevmezler ve kendileriyle barışık değillerdir. Yaptıkları davranışları 
beğenmezler. Öz saygı geliştirici dil, aşağılamadan, onuru zedelemeden, 
bireyin kendisine olan güven ve saygısını pekiştirici ifadelerle kurulan 
iletişimdir. Ayrıca egoyu aşağılayıcı, benliğini zedeleyici dil kullanmak, 
çatışmaya neden olur. Genellikle kapalı bir toplum olan kırsal alanda yaşayan 
insanlara yönelik olarak da, teşvik edici, cesaretlendirici, kendine güveni 
geliştirici dil kullanmak çok önemlidir.  

Özsaygısı düşük bireyler daha çok çekingen, ürkek ve içine kapanık 
davranışlar sergilerler. 
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Örnek: Çiftçilere "Pasifsiniz" yerine, "Sorunlarınızın çözümü için harekete 
geçmek size zor geliyor gibi..." 

Örnek: "Bu yaptıklarınız çok iyi, daha fazlasını da başarabilirsiniz, 
gücünüz daha fazlasına yeter." 

Empatik İletişim Becerisini Kullanma - Etkin Dinleme 

Empati, bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, olaylara, 
yaşananlara, onun penceresinden, bakış açısından bakıp, onu anlamaya 
çalışmak ve anladıklarını ona iletme sürecidir. Empatinin tam Türkçe karşılığı, 
karşısındaki insan ile “hemhal olmak” demektir (Dökmen, 2000). Empatiyi 
sempati ile karıştırmamak gerekir. Sempati duygudaşlıktır. Karşısındaki bireyi 
anlamaktan çok, onunla aynı duygu ve düşünceleri yaşamaktır. Sempatide hak 
verme, onaylama vardır, ancak empatide anlamak vardır. Empati etkili dinleme 
ve iletmeyi birlikte içeren, önemli bir iletişim becerisidir. Empati, başka birisinin 
iç dünyasına girerek, onun düşünce ve duygularını anlamayı kolaylaştırır. Bir 
anlamda Kızılderili bakış açısından, "Ötekinin makosenlerini giymek"tir (öteki 
ile hemhal olmaktır). Empati kuran bir insan, karşısındaki bireyin içine dalarak, 
sanki denizden bir inci yakalamış gibi olur. Empatide, karşısındaki bireyin 
yerine kendini koyarken, üç tür rol alma vardır. Bunlar (Dökmen, 2000): 

1) Fiziksel ROL alma 

2) Zihinsel ROL alma 

3) Duygusal ROL alma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEKLER: 

İletilen bir mesajı iyi anlayamadığı için kendini yayım elemanı karşısında 
rahat hissetmeyen bir çiftçiye;  

“Anlatılanı hemen ve bütünüyle anlayamamış ve sormaya çekiniyor 
olabilirsiniz” 

Bir başka durum; 

"Kahvedeki toplantıda size söz vermediğim için mahcup hissetmiş 
olabilirsiniz" (duygu). 

 Bir insana duygularını anladığını belirten ifade, Empatik iletişim 
kurmanın en temel görevidir. 

 Empatik iletişimde ben dili kullanılır ve duygular ifade edilir. 

 Empatinin Sempatiden en önemli farkı, anladığı duygu ve 
düşünceleri tekrar karşıdaki bireye iletmektir. 

 Empati, hak vermek değil, sadece onu anlamak ve anladıklarını 
uygun bir dil ile iletmektir. 
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Kapalı ve Açık Uçlu Soru Kullanmak 

Genel olarak insan ilişkilerinde kapalı ve açık uçlu olmak üzere iki temel 
soru türü vardır.  

a) Kapalı Uçlu Soru: Bu tip sorularda sorunun cevabı evet ya da hayır 
şeklinde tek bir kelimeden oluşur. Yani cevaplayıcının yorum yapmasına, 
açıklama yapmasına fırsat vermez. Sorunun cevabı net ve kesindir. Karşı tarafı 
sıkar, bunaltır çatışmaya sürükler (Kaya, 2010). 

 "Size daha önce dağıtmış olduğumuz broşürü okudunuz mu?"(evet-
hayır) 

 "Üretimde çok mu kimyasal kullanıyorsun?" (evet-hayır) 

 Köyde sosyal ilişkileri en zayıf olan kimdir? (Ali, Şaban, 
Abuzer…..gb.) 

 "Toplantının sonuçlarından memnun musun?" (evet-hayır) 

b) Açık Uçlu Soru: Bu tip sorular kapalı uçlu soruların tam tersine, cevabı 
yorum ve açıklama gerektirir. Cevabı kesin bir yargı bildirmez, cevabı kişi 
kendine göre verebilir. Karşı tarafa alternatifler ve seçme şansı sunar. En 
önemlisi kendini ifade etmeye, anlatmaya fırsat vermeyi kolaylaştırır. İletişimde 
karşı taraf kendini ne kadar kolay ifade edebilirse, o kadar rahatlar ve çatışma 
ihtimali azalır.  

 Kahvede yapılacak toplantıda ne gibi sorunlar ele alınsın istersin? 

 Toplantı sonrasında, ele alınan sorunla ilgili neler düşünüyorsun? 

 Köyünüzde yetişkinlerin eğitimine yönelik bir bina yapılmasıyla ilgili 
ne hissediyorsun? 

 

 

 

 

 

 

5. SAĞLIKLI İLİŞKİLERDE TUTUM VE DAVRANIŞLAR 

İletişimde, şeffaf, saydam, yapıcı, kabul edici ve içten davranmak, 
karşıdakinin daha rahat ve açık olmasını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda 
iletişimde aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

 Özgüveni geliştirmek 

 Öğrenme sürecini sevdirmeye çalışmak 

 Uygun eğitim ortamı oluşturmak için çabalamak 

 Hedef kitle özelliklerini izlemek 

NOT: Kişiler arası ilişkilerde, öğrenen öğretici ilişkilerinde kapalı uçlu 
sorular karşı tarafı ikilem içinde bırakarak baskı altına aldığu, suçlayıcı, 
eleştirel yapıda olduğuiçin, ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
insan ilişkilerinde karşı tarafı baskı altına almayan, ikilem içinde 
bırakmayan açık uçlu sorular tercih edilmelidir. 



 
8 

 Hedef grubu teşvik ederek cesaretlendirmek 

 Hedef grubun onurunu korumak, saygı duymak 

 Etkili, empatik dinleme becerilerini kullanmak 

 Kendilerini ifade etmelerine izin vermek 

 Kendilerini geliştirecek etkinliklere teşvik etmek  

 Kimlik ve kişiliklerini geliştirmelerine destek olmak 

 Olumlu yapıcı ilişkiler kurmak 

 Kişilerin bireysel farklılıklarına saygı duymak 

 

BAZI OLUMSUZ EĞİTİMCİ 
DAVRANIŞLARI 

HEDEF GRUP ÜZERİNDEKİ 
SONUÇLARI 

 Kontrol etmeye, yönetmeye 
yönelik baskıcı davranışlar (emir 
vermek, eleştirmek suçlamak, 
küçük düşürmek gözdağı 
vermek korkutmak)  Kendi 
başına karar vermesini seçim 
yapmasını engellemek. 

 Özsaygı ve özgüveni zedeler. 

 Nefret düşmanlık duyguları artırır. 

 Cesareti kırılır. Girişimciliği azalır. 

 İçine kapanık çekingen davranışları 
artar. Suçluluk duygusu artar.  

 Sosyal ilişkileri zayıflar. 

 Saldırgan uyumsuz davranışlar 
gösterebilir. 

 Sürekli öğüt vermek, nutuk 
çekmek, her durumda acıma, 
kol kanat germe. Her türlü işinde 
yardım etme, kendi başına 
yapmasına fırsat vermemek. 

 Bağımlılık artar 

 Kendine güven ve cesareti azalır. 
Girişimciliği, tek başına iş 
yapabilme becerisi azalır. 

 Mükemmeliyetçilik. Olağanüstü 
beceri ve başarılar beklemek. 
Hatasız olmasını beklemek 

 Mükemmeliyetçi olabilir. Kendini 
çok beğenir.  

 Kendini yetersiz umutsuz çaresiz 
hissedebilir. 

 Kendini baskı altında hisseder. 

 

5.1. İletişimde Bazı Noktalar 

a) Emir vermek, Yönlendirmek: Bu iletiler kişinin duygularının önemsiz 
olduğu mesajını verir. Kişi diğer kişinin istediğini yapma 
zorunluluğunu hisseder.  

b) Uyarmak, Gözdağı vermek: Bu iletiler de emir verme ve 
yönlendirmeye benzer; ancak kişinin vereceği yanıtın karşılığı olacak 
tümceleri de içerir. Kişinin isteklerine saygı duyulmadığı mesajını 
verir. Bu durum kişide öfke ve düşmanlık yaratır.  
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c) Ahlak dersi vermek: Bu tür ilişkilerde otoritenin ve zorunlulukların 
gücü kişiye karşı kullanılır. "Yapmalısın, etmelisin" mesajlarını iletir 
ve bireyi karşı koymaya zorlar (Kaya, 2010). 

d) Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek: Kişinin sorunlarını kendi 
kendisine çözme yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir.  

e) Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme: Bu durum 
kişinin mantıksız ve bilgisiz olduğuna dair mesaj iletir.  

f) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak: Bu 
iletiler kişi üzerinde diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Bu 
değerlendirmeler kişinin benlik saygısını zedeler. Yapılan olumsuz 
değerlendirmeler kişinin kendisini değersiz, yetersiz görmesine 
neden olur.  

g) Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak: 
Genel inanç olarak bu durumun kişiye zarar vereceği hiç 
düşünülmez. Kişinin öz imgesine uymayan değerlendirmelerin 
yapılması kişide kızgınlık yaratır.  

h) Ad takmak, alay etmek: Benlik saygısı üzerinde olumsuz etki yapar.  

i) Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak: Bu durum kişinin 
konuşmasını, kendi duygularını ifade etmesini engeller.  

j) Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak: 
Kişilerin duyguları karşı tarafça tam olarak anlaşılmadığında ortaya 
çıkar. Böyle bir durumda sorun hiç yokmuş gibi algılanıp avutma 
eğilimine gidilir. "Üzülme yarın her şey düzelecek, kendini daha iyi 
hissedeceksin." gibi mesajların verilmesi kişinin önemsenmediği 
hissini verir (Ergin ve Birol, 2000). 

k) Soru sormak, sınamak, sorgulamak: Kişi sorgulanıyor hissine 
kapıldığında bu durum onda güvensizlik, kuşku oluşturur.  

l) Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, 
konuyu saptırmak: Böyle iletiler yüzünden kişi, onunla 
ilgilenmediğini, duygularına saygı gösterilmediğini; belki de 
dışlandığını, dikkate alınmadığını düşünür. Sorunlar ciddi bir şekilde 
dile getirildiğinde,  şaka ve espriyle karşılık verilmesi kişileri incitebilir 
ve itilmişlik, kenara atılmışlık duygusunu verebilir (Ergin ve Birol, 
2000). 

5.2. İletişimde Öfke Kontrolü  

Yaratıcı bütün duyguları gerekli olduğu için vermiştir. Her bir 
duygumuzun yaşam sürecinde işlevi vardır. Ancak önemli olan bu 
duygularımızı yeri ve zamanında dengeli kullanabilmektir ki, bu da, yaşama 
sanatının özünü oluşturmaktadır. Öfke de bu duygularımızdan birisidir. Öfke 
duygusunun bizde var olması kötü değildir. Bu duyguyu, zamanında ve yerinde 
kullanmayı başarmak, öfke duygumuzu kontrol etmeyi öğrenmek önemlidir. 
Öfke duygusunu sürekli bastırmak, sağlıklı bir durum değildir. Çünkü bir nehir 
gibi birikir birikir ve bir gün patlarsa daha büyük zararlar ortaya çıkabilir.  
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Öfke anında kişiler birbirlerini dinlemez, beyin mesajı algılamaz, sadece 
karşı tarafı alt etmek için cümleler kurmaya çalışır. Öfke öfkeyi tetikler ve 
gerilim giderek artar. Öfke insanı esir alır ve o an merhamet, şefkat duyguları 
en alt düzeye iner. Bu nedenle, öfke sonrasında insanların çoğu, söyledikleri 
ve yaptıklarından pişman olurlar. Öfke gibi birçok duygusal durumlar, beynin 
limbik sistemi içinde gerçekleşir. Burada beyinde duygusal davranışların 
üretildiği yer amigdala’dır. Beyinde amigdala çalışmaya üretmeye başladığında 
Adrenalin, kortizol ve noradrenalin gibi hormonlar çok yüksek düzeyde, 
normalin 2-3 katı salgılanmaya başlar. Vücudumuzda terleme, kan 
dolaşımında hızlanma olur, göz bebekleri genişler ve kızarır, kalp atışı artar, 
mide asidi artar. İşte bu durumda beynin düşünen ve muhakeme eden özelliği 
en alt seviyeye iner. Bu durumda birey, akli melekelerini kullanmadan delice 
tepkiler verir büyük hatalar yapar, cinnet davranışları gösterebilir. İşte öfke 
anında 1-2 dakika öfkeyi kontrol edebilmek çok önemli bir beceridir.  

 

 

 

 

 

Öfke Kontrol İçin Tavsiyeler: 

a) Susmak, sakinleşinceye kadar ertelemek, sakinleşince konuşmak 
üzere bırakmak.  

b) Öfke anında ortamdan derhal uzaklaşmak, bulunduğumuz ortamı 
değiştirmek. 

c) Öfke içinde bulunduğumuz vücut konumunu değiştirmek (ayakta ise 
oturmak, oturuluyorsa ayağa kalkmak).    

d) Su veya toprak ile temas etmek.  

e) Yediklerimize dikkat etmek (Ne yersek onun özelliklerini alırız. 
Hayvani besinleri çok sık yememek)  

f) Dua yapmak. Amerika'da yapılan bir araştırmada duanın beyin 
çalışma düzenini değiştirdiği beyni adeta yeniden programladığı 
ortaya konmuştur.  

5.3. İletişim Çatışmaları ve Çatışma Çözme Yöntemleri 

İnsanın olduğu yerde sürekli uzlaşma beklenmesi gerçekçi değildir. Bu 
nedenle insanın bulunduğu kişiler arası ilişkilerde sorun olması kaçınılmazdır. 
İnsanların çıkar ilişkileri uyuşmayabilir ki, bu durumda çatışma kaşınılmaz olur. 
Kişiler arası sorunlar üç temel yol ile çözülebilir (Kaya, 2010). 

Müzakere Yöntemi: Aralarında anlaşmazlık olan tarafların başkalarından 
yardım almaksızın kendi aralarında birlikte yüz yüze çalışarak, düşünerek 
sorunlarını çözme, anlaşmaya çalışma çabalarıdır. 

Büyük yangınlar küçük bir kıvılcımla başlar, küçük 
kıvılcım ise bir fincan kahve ile söndürülür. 
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Arabuluculuk Yöntemi: Aralarında anlaşmazlık olan tarafların bizzat 
kendileri değil de tarafsız hakem rolünde birilerinin yardımı ile aralarındaki 
anlaşmazlıkları çözme sürecidir. 

Oybirliği Karar Alma: Aralarında anlaşmazlık olan bütün tarafların, ya da 
onların temsilcilerinin katılımı ile işbirliği yapıldığı ve çoğunluğun kararına 
dayanan katılımcı sorun çözme yöntemidir. 

 

 

 

 

1. Sert Tepki verilmesi durumunda (Tehdit etme, 
İtme, Bağırma, Güç kullanma, Vurma,Öfke krizi) 
taraflardan birisi veya her ikisi de kaybeder. İkisi 
kazanan olamaz. 

Kaybet – Kaybet  
Kazan – Kaybet 

(Sert tepki veren 
taraf kazanır) 

2. Yumuşak tepki (Geri çekilme, Önem vermeme, 
Pes etme, İnkar etme, kendi isteklerinden 
vazgeçme) Bu durumda ise taraflardan birisi 
kaybederken diğeri kazanır veya her ikisi de 
kaybedebilir. 

Kaybet – Kaybet 
Kaybet – Kazan 

(Yumuşak tepki 
veren taraf 
kaybeder) 

3. İlkeli tutum sergileyen ilkeli davranın taraflar ise 
sorunlara her iki tarafın da tatmin olacağı adil bir 
çözüm yolu bulmayı amaçlarlar. Çünkü her iki 
tarafın rızası ile kabul edilmeyen adil olmayan 
çözümler kalıcı olamaz. İlkeli tutum sergilenen 
durumlarda her iki tarafta kazanır.                       
(Dinleme, Anlama, Empati, Saygı, Adil olma) 

Kazan – Kazan 

  

Johnson ve Johnson (1991) Kişiler arası çatışma çözmede her birisi bir 
hayvan ile simgelenmiş (Ayıcık, Baykuş, Tilki, Kaplumbağa, Köpekbalığı) beş 
farklı stratejiden bahsetmiştir. Bu beş stratejiden hangisinin kullanılacağı 
Amacın önemi ve ilişkinin önemini öne çıkaran iki temel faktöre bağlıdır: 

1) Ayıcık Taktiği (- +) Alttan Alan:  

"Hatırın için çiğ tavuk bile yerim." 

Amaçlarımdan vazgeçiyorum ve istediklerini yapmana izin veriyorum, 
yeter ki beni sev, ilişkimiz devam etsin (sabır küpü Anadolu kadını kocadır 
döver gönüllü kölelik). 

Bu tip bireyler için amaç ve isteklerinden çok ilişkileri önemlidir. Çünkü 
başkaları tarafından kabul edilme ve onaylanma ihtiyacı hissederler. İlişkilerde 
tartışma ve çatışmaların ilişkiye zarar verdiğini düşündükleri için çatışma ve 
sorun çıkmasından korkarlar. Bu yüzden ilişkilerinin devamı, hatırı için kendi 
isteklerinden vazgeçerler. Bu taktikte kendi istek ve ihtiyaçlarından fedakârlık 

Çatışma çözme sürecinde insanlar genellikle SERT, 
YUMUŞAK veya İLKELİ tepkiler verirler. 
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yaparak karşı tarafı memnun ederek uzlaşma anlayışı vardır. Ayıcık köpek 
balığını idare eder, evlilik devam eder ama kaplumbağa hemen terk eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:  + ve – işaretlerinden ilki kendisini diğeri ise karşısındakiyle       ilişkiye 
verilen değeri  ifade eder. 

 

2) Kaplumbağa Taktiği (- -) Geri Çekilme: 

"Hiçbir şey uğruna mücadele edecek kadar önemli değildir." 

Çatışma ve tartışmalarla uğraşmak boşuna, en doğrusu geri çekilip 
uzaklaşarak ilişkiyi bitirmektir. Ben yoluma sen yoluna der. Özsaygı ve güveni 
düşük korkak çekingen pısırık birisidir. 

Kaplumbağa taktiğinde bireye çatışmaları sevmediği için geri çekilmeyi 
çatışma ortamından uzak olmayı tercih eder. Çaresizlik duyguları yoğundur, bu 
nedenle çatışma çözmeye çalışmanın boş hayal olduğuna inanırlar. Bu yüzden 
çatışma çıkan ilişkilerden fiziksel ve psikolojik kaçmanın, uzak durmanın, doğru 
olduğuna inanırlar  ve kabuğuna çekilmeyi yeğlerler. İlişkiyi bitirmek en iyisidir. 
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3) Köpekbalığı Taktiği (+ -) Zorlama 

"Bir ilişkide çatışmada kazanan ve kaybeden varsa, ben mutlaka 
kazanan olurum önemli olan benim isteklerimdir."  Mafya, müdür, patron ilişki 
tipidir. Güçlü olan haklıdır ve kazanır. 

Ayıcıktaki alttan almanın tam tersine, köpek balığı anlayışındaki bireyler 
kendi istek ve amaçlarına ilişkilerinden daha çok önem verirler. Kendi isteklerini 
ve çözüm önerilerini kabul etmesi için çatıştığı kişiyi zorlar ve üzerinde güç 
kullanmayı dener. Ne pahasına olursa olsun, amaçlarına ulaşmak isterler. 
Başkalarının ne düşündüğü ne istediği önemli değildir. Bu tip insanlar Aristo 
mantığı ile düşünürler. Bu nedenle de çatışmada kazanan ve kaybedenin 
olduğuna inanırlar ve kendilerinin mutlaka kazanan olması için savaşırlar. 
Kazanmak, kendini beğenme, başarı; kaybetmek, zayıflık, yetersizlik olarak 
algılanır. Gözdağı vermek, güç kullanmak, baskı yapmak, en çok kullandıkları 
davranışlardır. Asıl önemli olan ben, benim isteklerimdir. İsteklerini karşılama 
uğruna, kazanmak için ilişkiyi feda etmektir. Gücü elinde bulunduranların 
uyguladığı, ben kazanırım sen kaybet anlayışı vardır. 

4) Tilki Taktiği (+ +) Uzlaşma (pazarlık var bir sana bir bana) 

Tilkiler hem kendi istek ve amaçlarına hem de ilişkilerine orta derecede 
önem verirler. Tilki taktiğini uygulayan bireyler, uzlaşma ararlar, kendi 
amaçlarının bir kısmından vazgeçerken, karşı tarafı da amaçlarının bir 
kısmından vazgeçmeye ikna ederler. "Bir benden bir senden ortada buluşalım" 
derler. Karşılıklı her iki tarafın fedakarlık yaparak kazanacağı yaklaşımdır. Her 
iki tarafın karşılıklı isteklerinden fedakarlık yaptığı ve her iki tarafın da 
kazandığı, bir sen bir ben anlayışına dayalı orta yerde buluşmaya dayanan 
uzlaşma yöntemidir. Biraz ilişkiden biraz isteklerden vazgeçerek ortak yolda 
buluşma taktiğidir. 

5) Baykuş Taktiği (+ +)Yüzleşme 

Baykuşlar hem amaçlarına hem de ilişkilerine çok önem vermektedirler. 
Kişiler arası çatışma onlar için bilgece, akılla çözülmesi gereken bir sorundur. 
İlişkilere önem verildiği, saygı duyulduğu, karşılıklı istek ve ihtiyaçların bilgece 
karşılandığı, uzlaşmacı çatışma çözme yöntemidir. İlişkinin gerçekleri ile 
bilgece yüzleşme vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gerçek; çoğunluğun inandığı değil bilginin kendisidir."                             
Bilgi ve zekanın gücü... 
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AMAÇ  
Güven ortamının giderek azaldığı, rekabetin arttığı ve insanların gerçek 

niyetlerini anlamanın zorlaştığı günümüzde, beden dilini öğrenerek öncelikle 
kendini doğru anlatabilmek sonra diğerlerini doğru anlayabilmek ve sonuçta daha 
kaliteli iletişim kurabilmektir. 

HEDEF  

1- İyi bir iletişim kurmada beden dilinin yeri ve önemini kavramak 

2- Beden dilinin unsurlarını ve kullanım şekillerini (yüz, göz, el, kol, ayak, duruş 

vb) bilmek 

3- Planladığı mesajı verebilmek için beden diline yansıyan duygu ve heyecanını 

kontrol edebilmek. 

4- Diğerlerinin planlarını anlamak için saklamaya çalıştıkları duygu ve 

heyecanlarını gözlemleyebilmek. 

5- İnsan yaşamında temel olan (kültürlere göre aşırı değişmeyen/benzerlik 

gösteren) duyguları bilir. 

 

KAZANIMLAR 

1) Beden dilinin teori ve pratiğini bilir ve iyi kullanmaya özen gösterir 

2) Yüz, göz, ağız, el, kol, ayak ve duruş gibi bedensel unsurları tek tek ve 

birleşik biçimde kullanarak dikkatleri kendi üzerine çeker ya da uzaklaştırır. 

3) Az sayıda kelime sarf ederek daha etkili konuşur 

4) Ses tonunu duruma uygun biçimde ayarlar ve sesine uygun beden dili 

kullanarak etki derecesini artırır 

5) Sözel bir konuşmaya başvurmadan da kendini ifade edebilir. 

6) Bulunduğu ortamlarda etrafında olup biteni anlayabilir ve uygun tavır 

takınabilir 

7) Genellikle tebessümlüdür, kendine güvenir, diğerlerine güven verir.  

8) Değerli olduğu hissini yaşar ve diğerlerine bu duyguyu yaşatır. 



 
16 

 
 
 
 

1. GİRİŞ 

İletişim ve onun en önemli parçası olan “beden dili” geçmiş çağlarda 
olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Rekabetin hızla arttığı ve 
artmaya devam edeceği bir çağda yaşıyoruz. Kişiler ve kurumlar daha fazla 
kazanmak, diğerini geçmek, önde olmak ve önde kalmak adına çeşitli yollar 
aramaktadırlar. Bu hızlı yarış süreci sürekli bir değişimi, gelişimi, kaliteli olmayı 
ve kendini ifade edebilmeyi gerekli kılmaktadır. Kaliteli bir ürüne sahip olmak 
tek başına sizi öne çıkartmaya yetmemekte, buna ek olarak kendinizi ve 
ürettiğinizi sergileme, tanıtma, anlatma, ikna etme ve bir bağlılık duygusunun 
da oluşturulması gerekmektedir. İşte bu noktada diğerlerine istenilen mesajları 
verebilmekte kullanılan ve sözel olmayan çok önemli bir dil karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun adına “beden dili” denilmektedir. 

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden dilleri ile 
anlaşırlardı. Beden dili insanın ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. 
Bedenlerinin dili aracılığıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, isteklerini, 
ihtiyaçlarını ve ruhsal zenginliklerini başka insanlarla paylaşmışlardır (Baltaş ve 
Baltaş, 2001). 

Dil denen iletişim aracı ilk insanın var olmasından çok sonra gelişti. Bu 
durumda insanların birbirleriyle iletişim kurmaları için tek yol vardı, o da beden 
dili kullanmaktı. İhtiyaçların çeşidi arttıkça, beden diline yüklenen anlamlar da 
çoğaldı. Günümüzde beden dili önemini artırarak uzmanlık gerektiren bir alan 
haline geldi. 

İnsanlar iletişim esnasında birbirlerini sadece ağızdan çıkan sözlerle 
değil, beden hareketleriyle de birleştirerek değerlendiriyorlar. Diğerlerine 
verilecek mesajın inandırıcılık derecesi, sadece sözlerin kelime anlamıyla 
sınırlı kalmıyor, sözlerin hangi hareketler eşliğinde sunulduğuna bağlı olarak bir 
bütün halinde şekilleniyor. Bugün herkesin çok net bildiği bir gerçek var ki, 
önemli olan bir insanın ne söylediği değil, onu nasıl söylediğidir. 

Bedensel tepkiler kendiliğindendir, kullanılan kelimeler gibi değişken 
değildir (Molcho, 2000). Bedensel hareketler ise, bedensel tepkilere göre 
kısmen bilinçli olabilirler. Her ikisi de toplamda beden dilini oluşturur. 

Beden dili verdiği mesajın kaynağına göre ikiye ayrılır:  

1- İstemsiz beden dili: Her insan karşısındakine bir şeyler anlatırken 
ellerini, kollarını, kaşlarını, göz kapaklarını, ağzını, hatta bacaklarını 
farklı şekillerde hareket ettirir. Bu aslında beynimizin, beden 
organlarımıza gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Bu tamamen istemsiz 
gelişen bir durumdur ve buna istemsiz beden dili denilir.  

2- İstemli beden dili: Burada insan bir taraftan konuşurken, diğer 
taraftan da karşımdakini nasıl daha iyi ikna edebilirim ya da 

“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol”.  
MEVLANA 
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etkileyebilirim düşüncesiyle, bilerek ve istemli olarak beden dilini 
kullanır. Her ikisi de çok önemlidir, bu nedenle bir taraftan hem 
istemsiz beden dilini kontrol altında tutmaya çalışmalı, diğer taraftan 
da daha etkili beden dili kullanmanın püf noktaları öğrenilmelidir.  

Siz farkında olsanız da olmasanız da, diğerleriyle birlikte bulunduğunuz 
ortamlarda beden diliniz onlara kendi diliyle konuşmaya (mesaj aktarmaya) 
devam eder. İnsanların “beni yanlış anladınız” diye yakındıkları durumun 
nedeni, kullandıkları kelimelere uygun biçimde eşlik etmesi gereken ses tonu 
ve beden diline yeterince dikkat etmeyişleridir. 

Diğerleriyle “iletişim kuramamanız” mümkün değildir. Hiçbir söz 
söylemeden de duygularınızı ve tutumlarınızı açığa vurursunuz. 
Gülümseyişiniz “Ben mutluyum” der, kollarınızı kavuşturup kaşlarınızı çatmanız 
“Ben kızgınım” der, parmaklarınızı masanın üzerinde oynatarak patlayacakmış 
gibi derin bir iç çekmeniz “Ben sabırsızım, harekete geç” der. Hiçbir şey belli 
etmemeye çalıştığınızda bile, kapalı tutumunuz ve konuşmayı reddetmeniz 
“Bunun hakkında konuşmak istemiyorum, beni yalnız bırakın” der (McKay et 
al., 1995). 

İnsan doğuştan getirdiği bir eğilimin gereği olarak bulunduğu konumu 
daima yükseltmek, sayılmak, sevilmek, önde olmak, lider olmak ister. 
İnsanların ne düşündüğünü, davranışlarını nasıl tasarladıklarını, nasıl 
algıladıklarını, hangi durumlarda ikna olduklarını, hangi durumlarda ilham 
aldıklarını ve söylediklerinin doğru olup olmadığını çözümlemek için, beden 
dilinin bilinmesi işinizi kolaylaştıracak, sizi öne çıkaracak ve önde kalmanıza 
destek sağlayacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey, tahta çıktığında 
hocası Şeyh Edebali kendisine şöyle nasihat eder (Bu nasihatın bazı bölümleri 
alınmıştır): 

“Ey Oğul! Beysin…Bundan böyle öfke bize uysallık sana… 
Gücenirlik bize, gönül almak sana…Geçimsizlik, çatışmalar, 
uyumsuzluk, anlaşmazlıklar bize adaletli davranmak sana… Kötü 
söz, şom ağız bize, bağışlamak sana.. 
Ey Oğul! Sabretmesini bil. Vaktinden evvel çiçek açmaz. Şunu da 
unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. 
Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, Allah yardımcın olsun…” (Reca, 
2010). 

Burada bir devleti idare edecek kişinin çeşitli iyi ve üstün vasıflara sahip 
olması gerektiği vurgulanıyor. Bunların arasında çatışma çözme becerisi, kriz 
yönetimi, gönül almak, affetmek, bağışlamak, sevmek, kucaklamak gibi üstün 
liderlik özelliklerini geliştirmesi ve halkına uygulaması Osman Bey’den 
bekleniliyor. Bu zorlu işlerin yapılabilmesi için, iyi bir beden dili iletişimi 
becerisine sahip olunması gerekir. 

Günlük yaşamda iletişim, sözcükler, ses tonu ve beden hareketlerinin 
belli bir uyum içinde kullanılması ile oluşan bir süreçtir. Çoğu insan iletişimde 
özellikle kelimelerin seçimine büyük önem verir. Hangi kelimeleri seçerek hangi 
cümleleri kuracağını ve ne kadar etkili olabileceğini planlamaya çok zaman 
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harcar. Beden dili üzerinde daha az çalışır. Konuşma esnasında bilinçli olsun 
veya olmasın baş hareketleri, yüz ifadeleri, el kol hareketleri, fiziksel hareketler 
(kinesis), beden mesafeleri (proksemik), dokunma (haptiks), vücudun duruşu 
(postür) gibi beden dili unsurları da devreye girer. Kültürlere göre anlamları 
farklılık gösteren bu unsurlar, iletişimi kelimelerden daha büyük ölçüde 
etkileyecek ağırlığa sahiptirler. 

Albert Mehrabian, bir iletinin toplam etkisinin aşağıdaki etmenlerden 
oluştuğunu bulmuştur: 

%7 sözel iletişim (sözcükler) 

%38 ses (yükseklik, ton, ritim vb.) 

%55 beden hareketleri (çoğunlukla yüz ifadeleri) 

Beden diline yakın ilgi göstermek için başka bir neden de, beden dilinin 
genellikle sözlü iletişimden daha inandırıcı olmasıdır. Örneğin, annenize 
sorarsınız: “Sorun ne?” Omuz silker, kaşlarını çatar, yüzünü çevirir ve 
mırıldanır: “Hiçbir şey, sanırım, iyiyim” der. Onun bu sözlerine inanmazsınız. 
Annenizin bastırılmış beden diline daha çok inanırsınız ve canını neyin sıktığını 
bulmak için onu sıkıştırırsınız. Ustaca bir sözsüz iletişim için kilit nokta 
tutarlılıktır. Sözsüz ipuçları genellikle birbiriyle tutarlı gruplar halinde ortaya 
çıkarlar. Yani birbirleriyle aşağı yukarı aynı anlamı taşıyan ve onlara eşlik eden 
sözcüklerle bağdaşan el kol hareketleri olur. Yukarıdaki örnekte, annenizin 
omuz silkmesi ve yüzünü çevirmesi kendi içinde tutarlıdır. Hepsi de “Ben 
sıkıntılıyım” ya da “Ben endişeliyim” anlamına gelebilir. Ancak, annenizin 
sözsüz ipuçları, söylediği sözlerle tutarlı değildir. Kurnaz bir dinleyici olarak, siz 
bu tutarsızlığı, tekrar sormak ve daha derinlere inmek için bir işaret olarak 
görürsünüz (McKay et al., 1995). 

Beden dili, öğrenme ve hatırlama konusunda da diğer faktörlere göre 
daha etkili olmaktadır. Öğrenme ve hatırlanma oranları şu şekildedir: 

 Duyduklarımız: %20, 

 Gördüklerimiz: %30, 

 Duyduklarımız ve gördüklerimiz: %50, 

 Duyduklarımız, gördüklerimiz ve denediklerimiz: %90. 

Bu oranlar dikkate alındığında beden diline düşen pay sadece %30 olan 
gördüklerimiz ile sınırlı değildir. Deneyerek öğrendiklerimizin içinde de görsellik 
olduğunu hesaba katarsak, beden dilinin önemi %50’nin üzerine çıkmaktadır. 

2. İLK İZLENİMİ VEREN BEDEN DİLİDİR 

Beden dilini öne çıkaran en önemli durumlardan birisi ilk izlenimi 
vermesidir. Bu izlenim iletişim sürecinin yönünü belirler. İlk izlenim adından da 
anlaşılacağı üzere daha iletişim tam anlamıyla sağlanmadan önce diğerlerinin 
sizin beden dilinize bakarak edindikleri izlenimlerdir. 

Davranışçı ekole mensup psikologlar, davranışı, içsel süreçlere 
(duygulara, düşüncelere) bakmaksızın uyaran-tepki (U-T) bağı ile açıklarlar. 
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Yani ilk izlenimde niyetiniz (içsel eğiliminiz) ne olursa olsun beden diliniz neyi 
anlatıyorsa (ilk dış uyaran olarak) insanlar buna göre size yaklaşırlar. 

Giyim tarzı ya da neyi neden taşıdığımız hangi grup içinde ne rol 
taşıdığımızı gösterir. Her gün giyilen kıyafetlerin seçimi, zevkimiz, kişiliğimiz 
tutumumuz hakkında bilgi verir (James, 1999). 

Beden dilinin diğer bir önemi de insanların duyduklarının değil 
gördüklerinin en fazla akılda kalıyor olmasıdır. Yıllar evvel tanıştığınız birini, 
aradan geçen uzun bir zamandan sonra tekrar gördüğünüzde tanırsınız (beden 
dili algısı kalıcılığını sürdürüyordur), fakat adını hatırlamakta zorlanırsınız. 
Çünkü isim görülerek değil duyularak kodlandığından daha çabuk unutulur. 

3. BİR BEDEN BİR LİSAN 

Beden dili üç zaman diliminden de etkilenir. İnsanın davranışları, geçmiş 
hakkındaki bildiklerinin, gelecek hakkındaki bilmediklerinin ve o anda 
yaşadıklarının etkisi altındadır. Bu üç zamana ait veriler bilinçte harmanlanır ve 
çıkan karara göre beden hareketleri belli bir şekil alır. Her bedenin bir lisanı 
oluşur. Böylece diğerleri sizin görünmeyen niyetlerinize ait bazı ipuçları 
edinirler. Bu durum bazen işinize yarayabilir. Bazı yurt dışı seyahatlerimde, 
yabancı dil bilmeyen arkadaşlarımın, sırf beden dilini kullanarak problemlerini 
zamanında çözdüklerini bizzat yaşadım. “Bir lisan bir insandır” diye yaygın 
olarak bilinen söz kadar güçlü olan bir gerçeği de anladım ki, “her beden bir 
lisandır”. Bununla ilgili birkaç örneği burada paylaşmak istiyorum.  

Hayriye Abla ev hanımı, 45 yaşlarında, ilkokul mezunu ve bir beslenme 
firmasında çalışıyor. 2006 yılında firmanın Macaristan’da yapacağı uluslararası 
bir eğitimine gitmiştik. Ablamız dönüş günü çarşıda alışveriş yapıyordu. Dönüş 
saati gelince bizi havaalanına götürecek olan tur otobüsüne bindik. Vakit 
daralmıştı, çarşıda çok oyalanmıştık. Daha yeni hareket etmiştik ki Hayriye 
ablanın çığlığı duyuldu. "Eyvah! cüzdanım yok, çarşıda unuttum. Duruuun! 
Duruuun!" diye bağırmaya başladı. Neyse otobüs pat diye duramadı tabi, 
epeyce giderek uygun bir yere çektik beklemeye başladık. Ablamız bir bayan 
arkadaşı ile indi. İkisi de "yes, no, thank you" (evet, hayır, teşekkür ederim) 
dışında İngilizce kelime bilmiyorlardı. Bir saat sonra döndüklerinde cüzdanı ve 
pasaportu elindeydi. Çok mutluydu. Etrafında kümeleşen meraklı insanlara 
yaşadıklarını, kaç dükkâna girdiğini ve onlarla nasıl konuştuğunu anlatıyordu. 
“Abla nasıl buldun? Senin yabancı dilin yok ki, ne söyledin?” diyenlere gülerek 
şöyle diyordu: “Valla ben dil-mil anlamam, her gittiğim yere Türkçe olarak, “ben 
cüzdanımı kaybettim, burada göreniniz var mı? Sizden şu eşyaları aldım ama 
çıkışta cüzdanımı unutmuşum. Yardımcı olur musunuz?” dedim, tarif ettim. 
Kimisi pek anlamadı ama, orada olmadığını ben anladığımda çıkıp diğer iş 
yerlerine gittim. Sonuçta buldum”. Anladığınız gibi Hayriye abla beden dilini 
kullanarak işini zamanında halletmişti. Beden dili kültürden kültüre farklılıklar 
gösterse de, günlük yaşamsal ihtiyaçları karşılamada büyük oranda evrensel 
bir dildir. 

Diğer bir örnek Hikmet arkadaşımız. İlkokul mezunu, eski mesleği 
garsonluk. O da aynı beslenme firmasında çalışan ve yabancı dil bilmeyen bir 
arkadaşımızdı. Firmanın uluslararası (adına extravaganza denilen) bir eğitimi 
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için, sanırım Singapur’a uçuyorduk. Hikmet, sade, eğlenceli, karmaşık olmayan 
tavırlarıyla etrafındakilere hoş vakit geçirten pozitif bir arkadaşımız. 9-10 saatlik 
bir uçak yolculuğunda, herkes vakit geçirecek bir şeyler arıyordu. Hikmet, 
unbelievable (inanılmaz), very beautiful (çok güzel), very good (çok iyi) ve 
süper gibi birkaç İngilizce kelimeyi, firma eğitimlerinde sıkça kullanıldığı için, 
öğrenmiş durumdaydı. Uçakta yemek ikramı yapılıyordu ama Hikmet, business 
class yolcularına yapılan ikramlardan almak istiyordu. Bize dedi ki, "şu hostesi 
ayarlayacağım, öndekilere ne veriyorsa ben de alacağım". İki hostesten kısa 
boylu ama daha güler yüzlü olanı gözüne kestirmişti. Hostes tam yanından 
geçerken ona dikkatlice bakıyor ve bir elinin başparmağı ile hostesi işaret 
ederek diğer elinin parmaklarını birleştirmiş halde (bizim yemek çok nefis 
olmuş derken yaptığımız el hareketi)  hostese dönerek, gülümseyen bir yüz 
ifadesiyle, “yu bitiful” (you beautiful) diyordu. Biz de gülüşüyorduk. Hostes bir 
iki kez duymazdan geldi. Sonra tebessümle karşılık verdi. Hikmet, eğlenceliydi 
fakat laubali değildi ve ölçülüydü. Diğer hostesi işaret ederek, dudak büküyor, 
kafasını sağa-sola sallayarak, "onu beğenmedim ama seni beğendim, sen very 
good, sen çok iyisin" şeklinde Türkçe-İngilizce karışık konuşuyordu. Hostes 
onunla iletişim halindeyken etrafında oturan bizlere de bakıyordu. Biz de "yes, 
yes" deyip onaylayan baş hareketlerimizle 8-10 kişi Hikmet’e destek 
veriyorduk. Sonun da ne mi oldu? Hostes, Hikmet başta olmak üzere hepimize 
tüm yolculuk boyunca ekstra yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Hikmet 
bir yabancı dili bilmiyordu ama evrensel bir dil olan beden dilini çok iyi 
öğrenmişti. Bu grup ile çeşitli ülkelere 19 kez yolculuk ettik, benzer durumlara 
hep şahit oldum. Beden dili iyi öğrenildiğinde sizi çoğunlukla amacınıza 
ulaştıran en kestirme yoldur. 

4. BEDEN DİLİNİN UNSURLARI 

4.1. BAŞ VE YÜZ 
       4.1.1. Jest ve mimikler 
       4.1.2. Göz hareketleri 
       4.1.3. Bakış süresi 
       4.1.4. Ağız ve dudak hareketleri 
       4.1.5. Baş sallama (sağa-sola, öne, arkaya) 
4.2. GÖVDE 
       4.2.1. Dik duruş 
       4.2.2. Eğik duruş 
       4.2.3. Bedenin yönü  
4.3. KOLLAR 
       4.3.1. Yanda aşağı salınmış 
       4.3.2. Yanda bele dayalı (dirsekler dışa dönük) 
       4.3.3. Önde bel hizasında birleşik 
       4.3.4. Önde göğüs hizasında bağlanmış 
       4.3.5. Arkada birleşik 
4.4. ELLER 
       4.4.1. Avuç içleri bitişik   
       4.4.2. Avuç içleri yukarı doğru açık 
       4.4.3. Eller açık avuç içleri birbirine paralel 
       4.4.4. Yumruk şeklide sıkılmış 
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       4.4.5. Tek el avuç içi yukarı açık 
       4.4.6. Tek el avuç içi yere paralel açık 
       4.4.7. Parmak hareketleri 
       4.4.8. Diğer el hareketleri 
4.5. BACAKLAR 
       4.5.1. Ayakta duruş 
       4.5.2. Oturmuş halde 
4.6. AYAKLAR 
       4.6.1. Sabit 
       4.6.2. Hareketli 
       4.6.3. Bitişik/Yakın 
       4.6.4. Açık 

Beden dilini oluşturan parçaların her birisi iletişim esnasında tek tek birer 
mesaj içerdiği gibi, birbirleri ile birlikte bir akış ve ahenk oluşturmakta ve 
mesajın içeriği birleşik hareketler sonucunda daha güçlenmekte, hatta 
değişikliğe uğramaktadır. 

Şimdi sırasıyla beden dilinin unsurlarını ve iletişimdeki önemini ele 
alalım. 

4.1. Baş ve Yüz  

4.1.1. Jest ve mimikler 

İnsan bedeninde baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesajlar 
jest olarak tanımlanır. Mimik, hislerin ve düşüncelerin insan yüzünde oluşan 
anlam yüklü, küçük ve anlık olan fiziksel değişiklikler ve hareketlerdir. Jest ve 
mimikler sözün anlamını desteklemek için söz ile eş zamanlı ve eş anlamlı 
olmalıdır. 

 

Baş bölgesi; alt-orta-üst olmak üzere 3 bölümde ele alınabilir. Ancak 
mesaj vermesi bakımından dördüncü olarak, “bütün bölüm” görünümü dikkate 
alınmalıdır: 
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 Üst bölüm; alın bölgesidir. Burası iletişim esnasında çizgilerin 
oluştuğu, genç ya da yaşlı izlenimi veren bölümdür. 

 Orta bölüm; kaşlar, gözler ve burun hareketleri ile mesaj verirler.  

 Alt bölüm;ağız, dudak ve çene hareketleri ile mesaj verir. 

 Bütün bölüm; Başın bir bütün olarak görünümü, sağa, sola, öne ve 
arkaya eğilimi ile mesaj içerir. 

Yüz ifadesi ile oluşturulan en belirgin duygu ifadeleri üzüntü, kızgınlık, 
korku, tiksinme, küçümseme olmak üzere beş türdedir 
(http://hakanmenguc.org). 

 

 

ÜZÜNTÜ 

1- Üst göz kapaklarının 
sarkması 

2- Gözlerde odaklanma 
kaybı 

3- Dudak uçlarının hafifçe 
aşağı eğilmesi 

  

 

KIZGINLIK 

1- Kaşların aşağı inmesi ve 
birbirine yaklaşması 

2- Gözlerde parlama 

3- Dudakların birbirine 
doğru bastırılması 

  

 

KORKU 

1- Kaşların yukarı kalkması 
ve birbirine yaklaşması 

2- Üst göz kapaklarının 
yukarı kalkması 

3- Alt göz kapağının 
gerginleşmesi 

4- Dudak uçlarının hafifçe 
kulaklara doğru çekilmesi 

http://www.gamet.com.tr/wp-content/uploads/2014/01/lie-to-me-1.jpg
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TİKSİNME 

1- Burunda kırışma 

2- Üst dudağın yukarı doğru 
çekilmesi 

  

 

KÜÇÜMSEME 

1- Dudağın bir ucunun 
hafifçe kasılarak yukarı 
kalkması 

 

4.1.2. Göz hareketleri 

Beden dilinin en çok dikkat edilen ve en fazla mesaj içeren bölümü, göz 
bölgesi ve gözün hareketleridir. İnsanlar bir kısım göz hareketlerine sonradan 
öğrenme yolu ile bazı anlamlar yüklemiş olsalar da, hem insanlar hem 
hayvanlar diğerinin gözüne bakmayı ve ona gözler yoluyla mesaj verme 
becerisini doğuştan getirirler. Eğitimli ya da eğitimsiz çoğu insan, göz 
hareketlerine odaklandığında, diğerinin düşünce ve duygularını gerçeğe yakın 
bir boyutta algılayabilir  

Göz hareketlerini dokuz farklı biçimde inceleyebiliriz 
(http://yeniyasamokulu.com): 

 

1- Yukarı ortada bakıyorsa; alınan kokuyu 
ayıklama ya da önceki kokuyu hatırlama 
hareketidir. Her iki göz birkaç saniye süreyle 
yukarıya bakar. Bu arada baş hafif yukarı kalkar ve 
burundan nefes alınır. Ağız kapalı durumdadır. 

  

 

2- Yukarı sola bakıyorsa; bakıyorsa görsel olarak 
imge hatırlıyor demektir. Birine, “ilkokul binanız ne 
renkti?” diye sorarsanız, bunu görsel olarak 
hatırlamaya çalışırken gözleri bu yöne bakacaktır. 

http://yeniyasamokulu.com/goz-yogasi.html
http://www.gamet.com.tr/wp-content/uploads/2014/01/lie-to-me-disgust.jpg
http://www.gamet.com.tr/wp-content/uploads/2014/01/lie-to-me-contempt.jpg
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3- Yukarı sağa bakıyorsa;  görsel olarak imge 
kurguluyor demektir. Birine “kırmızı bir fil hayal et” 
derseniz görsel olarak bunu zihninde 
canlandırırken bu yöne bakacaktır. 

  

 

4- Sol yanabakıyorsa; İşitsel olarak hatırlıyordur. 
Birine “Babanın sesi kime benziyor?” diye 
sorarsanız, “işitsel olarak hatırlamaya çalışan” 
birinin bakacağı yön budur. 

  

 

5- Sağ yana bakıyorsa; işitsel olarak tasarlıyordur. 
Birine “Zihninde havada iki uçağın çarpışma sesini 
oluştur” derseniz bu sesi düşünürken “işitsel 
tasarlayıcıların” bakacağı yön budur. 

  

 

6- Düz ileri bakış; fikirleri birleştirip bir bütün 
meydana getirmek istiyorsa bu şekilde bakar. 

  

 

7- Aşağı ve sola bakıyorsa; duyguları,  hisleri 
hatırlamaya çalışıyor ve içsel konuşma yapıyordur. 
“Kendi kendine konuşan”, içsel diyaloğa girmiş biri 
bu yöne bakacaktır. 

  

 

8- Aşağı ve sağa bakıyorsa; kinestetiktir. Birine 
“Piknikteki yanmış odun kokusunu ya da pişen şiş 
kebap tadını hatırlıyor musun?” diye sorarsanız, o 
kokuyu, tadı ve o günkü heyecanı hatırlamaya 
çalışan birinin bakacağı yön budur. 

  

 

9- Aşağı ortada bakıyorsa; tat, lezzet konusunda 
karar vermek istediğinde bu yöne bakar. 

 

4.1.3. Kaşlar 

Kaşların duruşu iletişimde odak noktasını belirleme bakımından önem 
taşımakta ve göz hareketlerinin anlamını güçlendirmektedir. İki kaşın aynı anda 
aşağı yukarı kaldırılması, “hayır” anlamına gelirken, tek kaşın yukarı 
kaldırılması “acaba”, “söylediğine tam katılmıyorum”, “düşünmem lazım” gibi 
anlamlara gelebilmektedir. Kaşların birbirine yaklaştırılarak burun hizasında 
çizgi oluşturulması “kızgınlık” anlamı taşımaktadır. 
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4.1.4. Bakışların süresi 

Bir insana doğrudan baktığımızda, bunun nedeni o insandan 
hoşlanmamız, o insanı merak etmemiz ya da tehdit etmek istememiz olabilir. 
Sevgililer sıklıkla birbirlerinin gözlerinin içine bakar; tıpkı bir annenin bebeğinin 
gözlerine dalıp gittiği gibi. Fakat tehlikeli insanlar da hedeflerini etki altına 
almak ya da tehdit etmek için gözlerini dikerek bakabilir. Diğer bir deyişle 
beyin, aşk, ilgi ya da nefret duygularını iletmek için tek bir bakışı (gözlerin güçlü 
bir şekilde dikilmesi) devreye sokar. Bu nedenden dolayı, karşımızdaki kişinin 
bizden hoşlandığını (rahat bir gülümseme) ya da hoşlanmadığını (gerginleşmiş 
bir çene, sıkılmış dudaklar) anlamak için, gözlerin dikilmesiyle aynı anda 
oluşan, diğer yüz ifadelerine bakılması gerekir (Navarro ve Karlins, 2008). 

İçinde bulunulan fiziksel durum ve ihtiyaçlar da bakışların anlamına yön 
verirler. Sınav esnasında kopya çekme girişimi hazırlığında olan öğrencisini 
gözleriyle takibe alan sınav gözetmeninin bakışı, sevgi veya nefret dışında bir 
kontrol amacı taşır. 

4.1.5. Ağız ve dudak hareketleri 

Ağız bölgesi, gözlerden sonra en çok bakılan yerdir. Çok dikkatli dinleyici 
olan insanlar, bakışlarını konuşmacının gözleri ile ağzı arasında sürekli 
gezdirirler. Bu gezinti esnasında toplam beden hareketlerini de görmeyi ihmal 
etmezler. 

Ağzımız da, tıpkı gözlerimiz gibi, diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde 
daha etkili olmamıza yardımcı olabilecek bir dizi güvenilir ve kayda değer işaret 
göstermektedir. Ancak ağız davranışları, düşünen beyin tarafından 
çarpıtılabileceğinden ötürü, yorumlama konusunda çok dikkatli olmak 
gerekmektedir. İnsanların hem sahte hem de gerçek bir gülümsemeleri olduğu 
araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Sahte gülümsememizi bize çok 
yakın olmayan insanlara yönelik sosyal bir araç olarak kullanırken, gerçek 
gülümsememizi gerçekten umursadığımız insanlar ve olaylar için saklarız 
(Navarro ve Karlins, 2008). 

Stresli durumlarda değişikliğe uğrayarak kişiyi ele veren yer ağız 
bölgesidir. Stresli bir şey olduğunda, sözel olmayan hiçbir işaret, dudakların 
kaybolmasından daha evrensel değildir. Bastırılması zor olan ağır stres 
durumlarında bedenimiz üzerindeki kontrol gücümüz azalır ve bilinçli 
davranışlar yerini bilinçaltının kontrolüne bırakır. Stresli zamanlarımızda, 
bilinçaltından gelen bir tepkiyle dudaklarımızı geri çekeriz. 

Stresin ağız ve dudaklar üzerindeki etkisi kuruluk, kas gücünde azalma, 
kasların normal ritminin bozulması ve konuşma sırasında kelimelerin 
telaffuzunda zorluklar, kaşıntı vb bozukluklardır. Bunu tolere edebilmek için 
dudaklarımızı sıkarız, baskı altına almaya çalışırız. Dudaklarımızı 
bastırdığımızda, bunu beyinde limbik sistemin bir uyarısı olarak düşünebiliriz 
(ağzımızı kapatarak bir anlamda kendimizi kapatmamız ve vücudumuzun içine 
hiçbir şeyin girmesine müsaade etmememiz şeklinde bir hazırlık yaparız). 
Dudakların bastırılması, gerçek zamanlı (Hocam “gerçek zamanlı” ifadesi 
açılabilir mi ya da ikamesi var mı?) olarak ortaya konan ve olumsuz duyguların 
göstergesi sayılabilecek bir davranıştır. Bu davranış kişinin rahatsız bir 
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durumda olduğunun ve bir şeylerin yanlış gittiğinin açık bir göstergesidir ve 
nadiren olumlu bir anlam ifade etmektedir. Dudak hareketlerimizdeki bu 
hareket değişiklikleri dinleyicilerin gözünden kaçmayacak kadar bariz yaşanır. 
Kişi bunu bildiği için el hareketleriyle ağız bölgesini kapatmaya ya da yana 
dönerek durumu gizlemeye çalışabilir. Ağzın el ile kapatılması, dudakların 
bastırılması, kişinin yalan söylediği anlamına gelmez. Belki beklenmeyen ve 
tepkisinden çekinilen bir farklılığın gizlenmesi anlamına gelebilir. 

4.1.6. Baş sallama 

En belirgin baş sallama hareketleri “evet” anlamına gelen aşağı yukarı, 
"hayır" anlamına gelen sağa sola sallamadır. Bazen “hayır” anlamında aşağı 
yukarı sallama yapıldığında, kaşlarda yukarı kaldırılarak anlama destek 
sağlanır. 

Başın sağa ya da sola eğimli tutulması bir dikkat etme anlamı içerebilir. 
Bu hareketin içinde söyleneni kabul etmeye yönelik bir eğilim olduğu 
düşünülebilir. Başı yanlara eğilerek yapılan dinleme, sevgi duygusunun, dile 
getirilemeyen ilginin tezahürü olabilir. Başı yanlara eğilerek yapılan konuşmada 
ise, konuşmacının diğerinden kabul beklentisi içinde olduğu, içten bir yalvarış 
anlamı vardır. 

4.2. Gövde 

Gövdenin, hacim olarak daha geniş olması bakımından duruş şekli 
gözden kaçmaz. Gövdeye ait mesajlar az gizlenebilen, sıkça değişmeyen, 
daha çok genel karakter özelliklerini yansıtır. Diğer organlar iletişim esnasında 
duruma göre çok sık pozisyon değiştirirken, gövde bunlara kıyasla daha az 
değişiklik gösterir. Gövdenin duruşu genel psikolojik durum ve takınılan tutumu 
yansıtma bakımından geçerli ve güvenilirdir. 

4.2.1. Dik duruş 

Bir yere tutunmadan ve dik duran bir beden, daha fazla güç ve yüksek 
özgüven olarak algılanır. “Yaşadığı acılara rağmen hala dik duruyor” ve 
“yıkılmadım, ayaktayım” gibi sözler ile, sağlam irade ve dayanma günün 
yüksek olduğu anlatılır. 

4.2.2. Eğik duruş 

Fiziksel olarak sağa, sola, öne ve arkaya eğilmiş vaziyetteki duruşlar, 
içsel bir destek ihtiyacının bedensel yansımaları olarak algılanır ve güçsüz bir 
algı oluşturur. Çoğunlukla fiziksel dik duruş, zihinsel güçlülüğün karşılığıdır, 
yansımasıdır. Depresyonlu insanların teşhis edilmesinde çökkün beden 
duruşları, kişinin ruh sağlığı hakkında önemli ipuçları verirler. 

4.2.3. Bedenin yönü 

Bedenin yönü, kişinin ne ile ilgilendiğinin belirleyicisidir. Elleri klavyede 
bedeni ve yüzü bilgisayar ekranına dönük olan bir profesörün odasına, bir 
öğrencisi sağ tarafta olan kapıyı tıklayarak girse ve kapı önünde durarak 
müsait olup olmadığını sorsa, sadece yüzünü kapıya dönerek öğrencisini 
dinlemeye çalışan profesör, gövdesi öğrencisine tam dönük olmadığı için 
konuşmasa bile “şu an sana ayıracak hiç vaktim yok” mesajı vermiş olur. 
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Bedenin diğer kişi ile tam karşıt duruşu, iletişim açısından tercih 
edilmemesi gereken durumdur. Fiziksel karşıtlık bir rekabet havası oluşturarak 
bilinçaltında istenmeme duygusu doğurabilir, ortamın pozitif değerini 
düşürebilir. 15-20 derece açı ile oturmak daha sıcak bir ortam için elverişlidir. 
Tartışma programlarında karşıt fikirli insanların birbirlerinin karşılarına, paralel 
düşüncedekilerin yan yana oturmaları bunun en güzel örneğidir. 

4.3. Kollar 

Kolların duruşu, hareketin, içsel enerjinin, mevcut veya gerçekleşecek 
olan eylemin yönünü ve şiddetini belirleme bakımından en iyi ipucudur. 

4.3.1. Kollar yanda aşağı salınmış (1 numara) 

Eğer bir ast-üst ilişkisi (saygı gösterilmesi gereken birisi) yoksa, birinin 
karşısında kollar yanda aşağı salınmış durumda uzun süre durmak bir eziklik 
göstergesidir. 

4.3.2. Kollar yanda bele dayalı (2 numara) 

Bir çeşit meydan okuma ve rahatlık göstergesidir. Dirseklerin yanlara 
doğru açılışı ile genişleyen beden hacmi, bir tür güç gösterisi anlamında karşı 
tarafa üstün gelme çabasını gösterir. 

 

 
 

4.3.3. Kollar önde bel hizasında birleşik (3 numara) 

“Sizinle bir problemim yok. Bir teklifim olacak buna lütfeder evet derseniz 
memnun olurum. Hayır derseniz de eski ilişkimiz devam eder”. “Siz en iyisini 
bilirsiniz”, gibi anlamları verir. 

4.3.4. Kollar önde göğüs hizasında bağlanmış (4 numara) 

“Senden gelecek teklifi merakla bekliyorum, ancak bilmelisin ki seninle 
aynı fikirde değilim. Yine de benden farklı düşünmene saygı duyuyorum.” 

4.3.5. Kollar arkada birleşik (5 numara) 

Yüzü bize dönük ve kolları arkada, bir el diğerin avucun içinde duruş 
şekli, duygusal olarak uzaklığı, eylemsel olarak belirsizliği ve mevki olarak 
üstünlüğü simgeler. 
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4.4. Eller 

Eller, hareket ettirilebilen, vücudun en serbest organı olduğundan, hem 
kişinin kendi bedeni hem de diğerleri üzerinde etkisi çok olan bir konumdadır. 
Kolların ucunda olan ellerimiz, duruşu ile kendisi bir mesaj verirken, kolların 
mesajını da şekillendirme gücüne sahiptir. Diğerine uzanmış bir kolun ne 
amaçla uzatıldığı, bilek hizasından itibaren kapatıldığında, anlaşılması zordur. 
Elin avuç içi yana doğru açık ise (normal tokalaşma pozisyonunda) “merhaba” 
anlamında tokalaşmak amaçlı, avuç içi yukarı doğru açık ise “bir şey isteme” 
amaçlı, yumruğu sıkılı ise “tehdit” amaçlı uzatılmış olabilir. 

4.4.1. Avuç içleri bitişik 

Avuç içlerinin ileriye ok şeklinde bitişik olması, kabul, onaylama, hazır 
olma, saygı gibi anlamları içermektedir. 

 

 
 

4.4.2. Avuç içleri yukarı doğru açık 

Eller yukarı doğru açılarak bitişik olursa, dua anlamı, ellerin ayrık durması 
ise, hem dua hem de bir çocuğun kendisine gelmesini arzu etmek, dostluk, 
barış göstergesi anlamlarına gelmektedir. 

4.4.3. Eller açık avuç içleri birbirine paralel 

Bu hareket bir durumu izah etme ve kabul ettirme yönünde baskı içerikli 
açıklama yapmada kullanılır. 

4.4.4. Yumruk şekilde sıkılmış 

Yumruk sıkma, kararlılık, yüksek düzeyde isteklilik, katılımcı beklentisi 
içinde olma gibi olumlu anlamların yanında, şiddet ve öfke, kızgınlık ifadesi gibi 
olumsuz anlamları içermektedir. 

4.4.5. Tek el avuç içi yukarı açık 

İlk çağrıştırdığı anlam isteme hareketidir. Bir misafire yer göstermek, 
buyurun demek durumlarında da bu hareket yapılır. 

4.4.6. Tek el avuç içi yere paralel açık 

Karşıdaki yaşı ya da makamı küçük kişiye uzatılan “el öptürme” 
hareketidir.  
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4.4.7. Parmak hareketleri 

Parmaklar beden dilinde en çok ihtiyaç duyulan ve en net mesaj veren 
kısımdır. Parmak hareketleri ile harfler sembolize edilerek konuşma engelliler 
için standart bir konuşma dili oluşturulabilmektedir. 

Aşağıda parmak hareketlerinin temsil ettiği harfler yer almaktadır 
(www.isaretdilikursu.com): 

 
 

4.4.8. Diğer el hareketleri 

İletişim esnasında oluşan düşünceler duyguları, duygular da davranışları 
etkileme sürecine girerler. Duygular hormonal salgı sistemini etkileyerek bazı 
fizyolojik durumların yaşanmasına neden olurlar. Örneğin, heyecan 
durumlarında adrenalin hormonu salgılanır ve el içleri, alın, sırt bölgesi başta 
olmak üzere, vücutta bir terleme ve kaşıntı oluşabilir. Bu tür durumlarda oluşan 
ihtiyacı gidermede ya da durumu diğerinden gizleme eğiliminde eller kullanılır. 
Aşağıda ellerin çeşitli durumlarda kullanıldığı değişik şekilleri ve anlamları 
verilmiştir (Paranteze alınmış koyu ifadeler 
“http://www.renkliweb.com/yasam/kadin/kadinlarin-beden-dili-ve-anlamlari” 
adresinden alıntıdır. Diğer anlam ve açıklamalar bu bölümün yazarına aittir): 

1. Saklayacak bir şeyim yok. Sana karşı tamamen dürüstüm. Kendime 
güveniyorum. 

2. (Ağız Koruyucu). Söylediklerine inanamıyorum. Ben bunları 
söyleyemezdim, şaşırdım. 

3. Sana karşı rahatım, kendimden eminim, konuşmaya hazırım. 

4. Gizlemem gereken bazı duygularım var, ama şu an rahatım 
diyebilirim, kontroldeyim. 

http://www.isaretdilikursu.com/kategori/isaret-dili-kursu-2/page/18
http://www.renkliweb.com/yasam/kadin/kadinlarin-beden-dili-ve-anlamlari
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pi_NGSPfbKwlRM&tbnid=cVDyEeuQuCbR9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isaretdilikursu.com/kategori/isaret-dili-kursu-2/page/18&ei=4ThIU_C7GYWJtAbbrIHQDA&psig=AFQjCNHyEkBXjtuq5NNsbFvfnHdzw0Am-A&ust=1397324042414692
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5. (Ense kaşıma). Ne desem bilemiyorum, uygun olmayan bir şey 
söylemek de istemem. 

6. (Yaka çekiştirme). Yeterince söyleyemesem de durumdan rahatsızım, 
çaresizim. 

7. (Buruna dokunma). Hem ağız kapama hem de buruna dokunma, bu 
konuda aynı fikirde değilim. Bu konuyu tekrar değerlendirelim. 

8. (Can sıkıntısı). Üzgünüm, yardıma ihtiyacım var. 

9. (Yüksek çatı). Konuya hazır geldim, teklifleriniz duymak istiyorum, 
hepimiz ölçülü olmalıyız. 

10. (Alçak çatı). Olan durum ortada, yapacaklarımın hepsi bu kadar, siz de 
biraz empati kurun, biraz geri adım atarsanız anlaşmamız daha koyla 
olacak. 

11. (Çene desteği). Dediklerinizi ihtiyatlı şekilde dinliyorum, bazı fikirlerimiz 
örtüşmüyor, yine de konuşmaya değer, anlaşmamız imkansız değil. 
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12. (Karar verme). Dediklerinizi dinledim kararımı verdim.  

13. (İlgiyle değerlendirme). Konuya karşı ilgiliyim, çözümden yanayım, 
henüz çözmüş değiliz, bir başka fikri olan varsa lütfen söylesin. 

14. (Olumsuz düşünceleri var). Söylenenleri kaygıyla dinliyorum ve 
katılmıyorum. 

15. Yeni bir teklifim yok, lütfen siz de biraz anlayış gösterin, ben anlaşma 
taraftarıyım, söz sizde buyurun konuşun sizi dinliyorum. 

16. Ben diyeceğimi dedim şimdi sıra sizde, sanırım anlaşmamız kolay 
olacak, ben farklı fikirlere de açığım, çözüm için buradayım. 

4.5. Bacaklar 

4.5.1. Ayakta duruş 

Oturulması mümkün bir ortam varken ayakta durmak, farklı anlamları 
içerebilir. Bunlar; “Ben aceleciyim, zamanım yok, seninle fazla vakit geçirmeye 
niyetim yok, başkalarına senin yanında oturuyorken görünmek istemem, 
senden gelecek iyi niyet tekliflerine bile hayır diyebilirim, bana yeterince güven 
vermiyorsun, burada saygı değer insanlar varken oturmam hoş olmaz” vb. 
olabilir.  

Oturan kişinin yanına birisi geldiğinde oturanın ayağa kalkarak, gelen 
kişiye “hoş geldin” diyerek, gelen kişi oturduktan sonra oturmak, gelen kişiye 
saygı göstermek anlamında kabul edilir. Bu şekildeki karşılama hareketine halk 
arasında “gelenin ayağına kalkmak” denilir. 

Ayakta durmak, nasıl durduğuna göre değişmekle beraber öncelikle 
fiziksel olarak güçlü oluşu gösterir. "Nasılsınız?" şeklindeki hal hatır etme 
sorusuna insanlar, “yıkılmadım ayaktayım”, “ayakta durmaya çalışıyorum”, 
“ayağa kalkmaya az kaldı” şeklinde cevaplar vererek yaşamın zorlukları 
karşısındaki dirençlerini, problem çözme becerisine sahip olduklarını anlatmak 
isterler. 

Anadolu insanının Türk milletinin 1949 yılındaki durumunu, yolculuğu 
sırasında Sakarya nehrini seyrederek, Sakarya Türküsü (Çile: 312) ile 
anlatmaya çalışan ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek (1904 - 1983) şiirin son dört 
mısrasında gücünü yeniden toplamasını istediği Anadolu insanına seslenerek 
şöyle yazıyor: 

“Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz: 

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber kılavuz! 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya: 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! 

Bazı ayakta duruş biçimleri ve verdiği mesajlar aşağıdaki gibidir 
(Çizimler: http://beyazbulten.blogspot.com.tr/2014/01/kas-ve-goz-
hareketlerinden-ne-tur.html): 
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Şekil 1. Şekil 2. Şekil 3. 
 

 Şekil 1: Savunmacı duruş pozisyonudur. Karşıdaki kişiye genel veya o 
anki konuyla alakalı olarak kabul edici olmayan duruştur. 

 Şekil 2: Kapalı beden ve kapalı tutumdur. İkisi de birbirine karşı 
mesafeli durmaktadırlar. Mecbur kalınmış bir zorunlu iletişim halidir. 

 Şekil 3: Açık beden ve açık tutumdur. İkisi de birbirine karşı iletişime 
açık, istekli ve memnun olmuş ve memnun etmek isteyen duruştadırlar. 

 

 

Hasta ve ezik duruş biçimi herkes tarafından 
anlaşılabilecek evrensel bir mesaj içeriğine 
sahiptir. Yüzü donuk, kollar dirsekten bükülü, 
baş ve gövde öne doğru eğilmiş, ellerde 
titreme var, bacaklar diz kısmından bükülüdür. 

Bu duruşa benzer görünümdeki beden 
hareketleri güven vermeyen, bazen de sahte 
karakter imajı veren mağdur edilmiş duruştur. 

Şekil 4. Hasta ve ezik duruş (çizim "www.turanuslu.net" adresinden 
alınmıştır) 

 

 

Bu duruş rahatlatıcı bir beden dili mesajı verir. 
Genellikle siyasetçilerin halkı etkilemek ve 
kendilerine inandırmak için çok sık kullandıkları 
bir taktik harekettir. 

Ayakta ve diğerlerine karşı ellerin içi açık 
duruş, ben size her şeyi açıkça söylüyorum, 
gizlediğim bir şey yok, doğru ya da yanlış ne 
varsa hepsini sizlere açıklamaya hazırım ya da 
açıkladım anlamındadır. 

Şekil 5. Kendine güvenen ve açık duruş 

http://www.turanuslu.net/
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Samimi karşılama şeklidir. İki taraf da bir kol 
mesafesi uzakta durmaktadırlar. Bayan tek 
kolunu uzatmış, erkek iki eliyle bayanın elini 
avuç içine almış şekilde tokalaşıyorlar. 

Bizim kültürümüzde diğerinin elini iki elin 
arasına alarak tokalaşmak, tek elini uzatan 
kişiye saygı ve samimiyet duygusunun 
gösterilmesidir. Tek elini uzatan kişi kısmen 
üstündür ve bu durum ikisi tarafından da kabul 
edilmektedir. (Çizim; "www.kisiselbasari.com" 
adresinden alınmıştır) 

Şekil 6. Samimi karşılama 

 

4.5.2. Oturmuş halde 

Oturmak, genel anlamda; sakin olmanın, güç gösterisi peşinde 
olmamanın, karşıdaki kişiyi ve konuyu kabul etmenin, anlaşmaya niyetli 
olmanın göstergesidir. Birinin yanına gitmek ve onun yanında oturmak yanına 
gidilen kişiye değer vermektir. 

Oturan kişiler arasında mesafenin yakınlığı aradaki samimiyeti gösterir. 
Oturduğu yerden kalkmadan öne doğru biraz eğilerek ve kolunu uzatarak elini 
diğerinin dizine değdirecek kadar bir uzaklıkta oturanlar birbiriyle samimi, yakın 
arkadaş olarak kabul edilirler. Oturan iki kişi arasında iş ortamındaki gibi bir 
çalışma masasının olması iletişime kısmen bir uzaklık katar, samimiyetin 
derecesini azaltır. Bundan dolayıdır ki yakın iletişim (kabul edici, terapötik 
iletişim) içinde olmaları gereken, psikolojik danışman ve danışanı arasında 
masa veya benzeri eşyaların olmaması, danışanın kendisini iyi hissetmesi 
bakımından gerekli görülmektedir. 

Oturma duruşunda, baş, el, kol, ayak birbirine daha yakın hal alır, 
birbirine girift hale gelirler. Örneğin ayakta dururken eller ile bacakları ve dizleri 
temas ettirmek mümkün değilken, oturulduğu zaman bu mümkün hale gelir. 
Dolayısıyla beden diline ait mesajın içeriği de karmaşık hale gelir. Aşağıdaki 
oturuş biçimlerine bakalım (sadece çizimler: "www.egitimkutuphanesi.com" ve 

"www.bilgiustam.com" adreslerinden alınmıştır): 

 

http://www.kisiselbasari.com/
http://www.egitimkutuphanesi.com/
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Oturuş 1: Oturan bayan eller önünde normal dururken ayakları çapraz 
duruyor. Ayakların çapraz durması içe kapanık olmayı, tedirginliği çağrıştırıyor.  

Oturuş 2: İki eliyle üstteki bacağını kavrayarak ve dik oturarak kendine 
güvenen, ortama uyum sağlamış, katılımcı, üretken, biraz da üstünlük gayreti 
içinde olduğu mesajını veriyor. 

Oturuş 3: İlk bakışta bacakların açık oluşu göze çarpıyor ve kendine 
güvenen biri gibi görünüyor. Ancak ayaklar birbirine çaprazlandığı için kendine 
güven izlenimi kayboluyor. Elleriyle oturağın koltuğa sıkıca tutunarak destek 
ihtiyacında olduğunu gösteriyor. Ayrıca kamburu çıkacak kadar ezik duruyor ve 
boynu kaybolmuş durumda. Bu bir çökmüşlük, çaresizlik göstergesidir. 
Depresyon tedavisine gelmiş hasta gibi oturuyor. 

Oturuş 4: Ayaklar açık, dirsekler de yana taşmış vaziyette bir güç 
gösterisi içerisinde. Ancak sol el içe kıvrık ve bir tutunma arayışında, düz 
durmadığı için bir çelişki oluşturuyor, güvensizlik içeriyor. Ayrıca kişi kamburu 
çıkmış vaziyette, boynu kaybolmuş, ezik, tedirgin ve yardıma muhtaç durumda. 
Bu vaziyette arkaya yaslanmış olsaydı daha güven verici bir imaj oluşturacaktı.    

Oturuş 5: Bir bacağın üstte olması klasik bir rahat oluşu gösteriyor. 
Çenesini eliyle kavraması düşünen bir imaj veriyor. Sol kol ile çeneyi tutan kolu 
kavraması düşünceli duruşa güç katıyor ve baktığı yöne doğru ilgiyi 
yoğunlaştırıyor.  

 

Oturuş 6: Bir bacak üstte ve ayak dize yakın olduğundan kendine 
güvenen bir mesaj veriyor. Arkaya yaslanması ve üstelik de iki eli ensede 
birleştirerek dirsekleri yana açması özgüveninin yüksek olduğunu meydan 
okuyan bir tarz ile gösteriyor. 

Oturuş 7: Burada Oturuş 6 ile aynı mesaj var. Ancak ikisinin de benzer 
duruyor olması rahat oldukları kadar gizli bir rekabeti de işaret ediyor. Bu 
hareketi genelde aynı cinsiyettekiler birbirlerine karşı sıkça yaparlar.  

Farklı cinsiyetler yan yana gelince gizlenmiş bir kabul edilme arayışı 
varken, aynı cinsiyetler yan yana gelince gizlenmiş bir rekabet duygusu beden 
diline yansır.  

Oturuş 8: Kalkmaya hazırlanan ve oturduğu süreyi tedirgin geçirmiş bir 
izlenim veriyor. Kalkmak için diğerinin sözünün bitmesini ve iznini bekliyor. 
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4.6. Ayaklar 

4.6.1. Ayaklar sabit 

Ayakların sabit durması, uyumu, rahatlığı, memnuniyeti gösterir. Hem 
sabit hem de açık olması, uyumun, rahatlığın ve memnun oluşun derecesini 
artırır. 

4.6.2. Ayaklar hareketli 

Ayakların hareketli olması, bir beklenti içinde olmayı, uygun zamanı 
gelince yapılacak itirazının olduğunu, konuşmacıyı (ayıp olmasın diye) sözde 
dinliyor olmayı gösterir. Ayaklar ile beraber bacaklar da hareketli ve sallanıyor 
ise yukarıdaki durumları saklamaya gerek duymuyor, açıkça itiraza hazırlanıyor 
ve nezaketen diğerinin sözünün bitmesini bekliyor demektir. Bu tür hareketler 
sergileyen birisi karşısında konuşmak ve bir fikri savunmak oldukça zordur. 

4.6.3. Ayaklar bitişik / yakın 

 

Ayaların bitişik veya çok yakın duruşu nezaket 
kurallarına uymayı, örf ve adetleri biliyor ve 
benimsiyor olmayı gösterir. Diğerine saygı 
gösterilmesi gereken ortamlarda ayakları ve 
bacakları birleşik veya ona yakın tutmak bir saygı 
ifadesidir. Bu hareket, karşıkine duyulan saygıyı 
gösterdiği kadar, bunu yapan kişiyi de saygın 
yapar.   

Şekil 7. Bitişik / Yakın 
 

4.6.4. Ayaklar açık 

 

Ayakların açık olması rahat bir imaj verir. Bel 
hizasını taşmayacak kadar olan açıklık normal 
kabul edilir ve bu durum kişinin rahatlığını, 
kendine olan güveni gösterir. Fakat bel 
genişliğinden daha fazla açmak, rahatlığı değil örf 
ve adet bilmemeyi, kural tanımamazlığı gösterir 
ve özellikle kadınların böyle davranması hoş 
karşılanmaz. 

Şekil 8. Ayaklar Açık 
 

5. İLETİŞİMDE GÜVENLİK MESAFELERİ 

İletişim biçimini etkileyen önemli bir husus da kişiler arasındaki uzaklık 
durumudur. Uzaklık kelimesi yerine, iletişim dilinde genellikle “mesafe” kavramı 
kullanılır. Uzak durulması gereken kişilere karşı “mesafeli dur” denir. 

Mesafe, insanlar arası ilişkilerde kişilerin birbirlerine verdikleri değeri, 
önemi gösteren ve kendilerini ilişki içinde koydukları yer konusunda bize bilgi 
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veren en temel belirleyicidir. Mesafe, öneminin farkında olanlar tarafından 
kontrol edilebilir bir iletişim öğesidir. Bu sebeple hem yüz yüze ikili ilişkilerde, 
hem de geniş mekân içinde bir toplulukla kurulan ilişkilerde mesafeyi bilinçli 
olarak kullanmak büyük yarar sağlar. Kişinin diğer insanlarla arasına koyduğu 
uzaklık, onlara karşı olan duyguları ile ilgilidir. Mesafe bütün ilişkilerimizde 
önemli bir duygusal belirleyici olduğuna göre kendimizi çok yakın hissettiğimiz 
kişilere yaklaşır, hatta onlara temas ederiz. Ama pek de hoşnut olmadığımız 
kişiler söz konusu olunca onlardan uzaklaşmaya ve aramıza mesafe sokmaya 
çalışırız. Çok genel bir ifadeyle söylemek gerekirse, batı ve kuzey 
toplumlarında mesafe, doğu ve güney toplumlarına kıyasla daha uzaktır. 
İnsanlar birbirleriyle ilişkilerini esas olarak dört bölgede düzenlerler: 

a) Mahrem alan,  

b) Kişisel alan,  

c) Sosyal alan, 

d) Genel alan.  

E. Hall'ın 1966 yılında yaptığı araştırmaya göre ABD'de mahrem mesafe 
0 - 46 cm, kişisel alan 46 - 120 cm, sosyal alan 120 - 350 cm, genel alan 3,5 
m'den daha fazla olan bir uzaklıktır (Baltaş ve Baltaş, 2010). 

a) Mahrem Alan: Her insanın bir psikolojik korunma sınırı vardır. Buna 
mahrem alan denir. 0-25 cm'lik mahrem alan içine, sadece özel duygusal 
ilişkimiz olan insanları alırız. Bunlar aile bireyleri, eşimiz - sevgilimiz ve çok az 
sayıdaki yakın arkadaşlarımızdır. Bu kimselerin dışında herhangi bir kişinin bu 
mesafeyi aşması bizde rahatsızlık yaratır (Baltaş ve Baltaş, 2010). Kent 
yaşamının getirdiği toplu taşıma araçları, ortak kullanılan park, asansör, 
alışveriş merkezleri (AVM), dar kaldırımlar gibi durumlar insanların mahrem 
alanlarını giderek daraltmaktadır. Bu da değişen ölçülerde kişileri kaygı, öfke, 
saldırganlık gibi taşkın duygular yaşamasına neden olmaktadır. 

b) Kişisel Alan: Kişisel alan, iletişim halindeki kişilerin bir kol mesafesi ile 
iki kol mesafesi arasındaki alandır. Yaklaşık 25 cm ile 1 metre arasında 
değişen uzaklıktır. Genellikle aile üyeleri, bazı iş arkadaşları ve akrabaların 
girebildiği bu alana, bunların dışındaki insanların girmesi kişide rahatsızlık 
yaratır. 

c) Sosyal Alan: Genellikle 1 m ile 2,5 metre arasında kalan alandır. 
Sosyal alan içindeki insanlar, ilk bakışta tehlikeli görünmeyen, giyiminden 
rahatsız olmadığımız ve ne iş yapıyor olabileceğini kestirmeye çalıştığımız ve 
bizim için tehlike oluşturmayan insanların girebileceği alandır. Kamuya açık 
yerlerde bu alanın içine girilmesi gereken durumlar oluşur ve bu esnada 
bedenimiz adrenalin salgılayarak kendini uyarır ve korunmaya hazır hale 
getirir. 

d) Genel Alan: Otobüs durakları, tren istasyonları, büyük otellerin lobileri 
gibi topluma açık yerlerde birbirlerini hiç tanımayan insanların - imkân olduğu 
takdirde - korumaya özen gösterdikleri mesafe en az 2,5 metre'dir. Örneğin, 
boş bir sinema veya konferans salonunda yanımızdaki koltuğa birisi oturursa 
rahatsız oluruz ve yer değiştirme ihtiyacı duyarız. Eğer oturduğumuz sıra 
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bütünüyle boş ise sıra başından bize kadar olan mesafenin yarısının aşılacak 
şekilde bize yakın oturulması bile bizi rahatsız eder. Yukarıda sayılan genel 
yerlerde, tanımadığınız insanların genel alanlarına girerek, insanların verdiği 
tepkiyi gözleyebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz ortam, 2,5 metre’lik genel alan 
bölgesini koruma imkânını veriyorsa, insanların büyük bir ihtimalle, kendileri 
dahi fark etmeden bir adım atarak, sizden uzaklaştıklarını göreceksiniz. Bu 
alan içindeki kimselerle selamlaşmak veya herhangi bir şekilde ilişki kurmak 
ihtiyacı hissedilmez (Baltaş ve Baltaş, 2010). 

6. BEDEN DİLİ YALAN SÖYLEMEZ 

Dünyanın her yerinde insanlar yalan söylerler ve bunu da gizlemek 
isterler. Yalanı saklama konusundaki bazı kontrol etme çabaları sonradan 
öğrenilse de gene de beden dili başka bir yerinden bunu ele verecek hareketler 
yapıyor. Demek ki, insan ne kadar da bilinçli ve kontrollü davranırsa davransın, 
tüm nöronlarını kontrol altına alamıyor ve yalanı ortaya çıkıyor.  

Erkekler yalan söylerken gözlerini ovuşturuyorlar, kadınlar bunu 
yapmıyorlar (İzgören, 2012). Cinsiyet ayırımına girmeden yalan söylerken 
insanların davranışlarında gözlenen durumları şöyle özetleyebiliriz: 

1- Yalan söyleyen kişinin bedeni duruyorsa kıpırdar, hareketliyse 
durağanlaşır. 

2- Elleriyle bir yerini düzeltir ya da genellikle baş ve yüz bölgesinde bir 
yerini kaşır. 

3- Çoğunlukla ses tonu değişir, öksürür, boğazını temizler ya da 
burnunu siler. 

4- Göz hareketleri normalden daha hızlı ya da normalden daha yavaş 
olmaya başlar. 

5- Ya yalandan önce ya da sonra çoğunlukla yutkunur. 

6- Acemi olanlar elleriyle ağzını kapatma gereği duyarlar. 

7- Sizinle göz göze gelmekten kaçınır. Ancak usta bir yalancı ise 
normalden daha uzun süre gözlerinize bakar. Bu kadar uzun ve sabit 
bakış gereksiz olduğunu siz anlarsınız ama o bunu fark etmez. 
Çünkü yalanına odaklıdır, size değil. 

8- Hafif bir gülümseme ya da el şakalaşması ile durumu örtme gereği 
duyar. 

9- Bazı usta yalancılar yalanın hemen ardından size soru sorarak sizi 
meşgule alırlar ve durumu dikkatinizden kaçırarak örtmeye çalışırlar. 

10- Öğretilmiş olmamasına rağmen çocuklar ve yetişkinler kendi 
yaşıtlarının yalanlarını, çoğu çocuklar da yetişkinlerin yalanlarını 
hissederler.  

Yalanı söyleyebilmek için eğitim alamaya, ya da yalanı anlayabilmek için 
gizili ajan eğitimleri almaya gerek yok. Her iki durum için de sadece insan 
olmak ve biraz da dikkatli olmak yeterli.  
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AMAÇ  
Bu ders; belli bir konuda bilgiye ulaşıp bilgiyi derleyerek anlatım amacına 

uygun etkili bir sunum hazırlayabilme ve bu sunuyu herhangi bir topluluk 
önünde etkili bir şekilde sunabilmek için gerekli teknik ve becerilerinin 
geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

HEDEF  
 Sunumların hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olunacaktır. 

 Etkili bir sunumun hazırlanması aşamasında yapılması gerekenler 
öğrenilecektir. 

 Etkili bir sunumun nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi 
olunacaktır. 

 Etkili bir sunum için çeşitli sunum hazırlama teknikleri hakkında detaylı bilgi 
sahibi olunacaktır. 

 Etkili bir sunum için yapılması ve yapılmaması gerekenler öğrenilecektir.  

KAZANIMLAR 
 Etkili sunumun yaşamındaki önemini ve etkisini kavrama. 

 Ekili bir sunumun nasıl hazırlanacağını ve yapılacağını öğrenme. 

 Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanma. 

 Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle 
bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından yararlanarak amaca uygun 
şekilde sunum hazırlayabilme. 

 Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin 
nasıl üstesinden gelinebileceğini, sunum sırasında yapılması gereken ve 
yapılmaması gerekenleri bilme. 
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1. SUNUM 

Sunum bir mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen, sözlü veya hem 
sözlü hem görsel bir iletişim yöntemidir. Etkili bir sunum, aktarılması 
hedeflenen düşüncelerin başarılı bir şekilde aktarılmasını veya ikna edilmek 
istenen grup veya kitlenin başarılı bir şekilde ikna edilmesini sağlar. Bir 
topluluğun önünde konuşma yapmak, insanlara hitap etmek, görüşlerinizi ya da 
çalışmalarınızı dinleyenlere etkili biçimde 
aktarabilmek etkili bir sunum ile mümkün olur. 
Geçmişte dinleyici olarak katılmış olduğunuz 
sunumları bir düşünürseniz, bazılarında çok 
sıkıldığınızı ve anlatılanların belki de hiçbirinin 
dikkatinizi çekmediğini hatırlayacaksınız. Diğer 
taraftan, bazı sunuların dikkatinizi çektiğini ve 
hiç sıkılmadan sunuyu baştan sona kadar takip 
ettiğinizi anımsayacaksınızdır. Acaba bir 
sunuyu dinlenir veya sıkıcı kılan nedir? Etkili bir 
sunum, dinleyiciye veya izleyiciye aktarılmak 
istenen düşüncenin veya konunun onları 
sıkmadan ve uygun yöntemlerle başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Etkili 
bir sunumda izleyiciler, özenle kullanılan sözel ve yazılı ifade, anlamlı beden 
dili ve teknolojik görsel-işitsel araçların desteği ile kendinden emin, saygın ve 
ikna edici biçimde bilgilendirilebilir, yönlendirilebilir veya etkilenebilir.  

2. SUNUMLARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ 

Sunumlar hayatımızın her aşamasında ve her anında kendine yer 
bulmaktadır. Örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde, çok çeşitli mesleklerin 
icra edilmesinde ve günlük hayatın diğer pek çok alanında yer alan sunumlarda 
ya dinleyici/izleyici ya da sunumu yapan kişi olarak görev almaktayız. 
Dolayısıyla, etkili bir sunumun nasıl hazırlandığını ve gerçekleştirildiğini bilmek 
veya deyim yerindeyse işin mutfağını görmek, daha etkin sunumlar 
hazırlamamıza ve yönetmemize yardımcı olacaktır. 

3. ETKİLİ BİR SUNUM NASIL ORTAYA ÇIKAR? 

3.1. Sunum Hazırlamadan Önce Sorulması Gereken Sorular 

Herhangi bir sunum hazırlanmadan önce sorulması gereken önemli 
sorular vardır. Bu sorulara net ve eksiksiz cevapların verilebilmesi sunumun 
etkili olması için önemlidir. Bu sorular: 

 Sunumda ne tür bir bilgi verilmeye 
çalışılacak? 

 Bu sunumun yapılma amacı nedir? 

 Sunum kimlere yapılacak? Hedef kitle 
kim veya kimler? 

 Sunum nerede yapılacak? 

 Sunum ne zaman yapılacak? 
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 Sunumda hangi destek araçları kullanılacak? 

 Sunum nasıl gerçekleştirilecek? 

Bu sorulara eksiksiz cevap verebiliyorsak, etkili bir sunum için gerekli 
olan planlamayı ve hazırlıkları yerine getirmişiz demektir.  

4. SUNUM HAZIRLAMA AŞAMALARI 

4.1. Hazırlanma ve Planlama 

Sunum öncesi planlamanın yapılması ve iyi bir hazırlığın 
gerçekleştirilmesi, sunum esnasında bilginin anlamlı ve etkin paylaşımını ve 
mesajın doğru bir şekilde algılanmasını sağlar. Ayrıca, iyi bir hazırlık sunumu 
yapan kişiye özgüven kazandırır. Sunuma hazırlık için harcanan her dakikanın 
değeri, sunum yapıldığı zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Nasıl ki iyi bir 
yemek sofraya gelmeden önce hangi uğraşları gerektiriyor,  hangi 
aşamalardan geçiyor, nasıl bir tabakta, nasıl bir masada ve kimlere 
sunuluyorsa, etkili bir sunum yapmak için de benzeri unsurlara dikkat edilmesi, 
yani işin mutfağına önem verilmesi gerekir. İşin mutfağı dediğimiz bu hazırlıklar 
aşağıda sıralanmıştır.  

Sunumun amaç, içerik ve organizasyonunun belirlenmesi 

Etkili bir sunum için sunumun amacının belirlenmesi, içeriğinin 
oluşturulması ve sunum organizasyonunun yapılması gerekir.  

a) Amaç: Bir sunumun hazırlanma aşamasında cevaplanması gereken 
en öncelikli sorulardan birisi sununun amacının ne olduğudur. Sunumda 
hedefiniz dinleyiciyi bilgilendirmek, ikna etmek, eğlendirmek veya bu amaçların 
bir bileşimi olabilir. Sunumunuzun amacına göre, sunumunuzun biçimi değişir. 
Dinleyiciyi bilgilendirmek, ikna etmek ya da eğlendirmek istiyorsanız, 
sunumunuzun neler içermesi gerektiğine bir göz atalım.  

Bilgilendiren sunumlar, dinleyicinin konuya ilişkin bilgi düzeyini artırır ya 
da belli durumlarda kullanabileceği bilgileri verir. Dinleyiciyi bir konu hakkında 
bilgilendirirken, dinleyicileriniz arasında kaç kişinin bu konu hakkında bilgi 
sahibi olduğunu bilmeniz ve buna göre dinleyenlerin bilgilerine katkıda 
bulunmanız gerekir.  

Sunumunuz dinleyiciyi belli bir görüş konusunda ikna etmeyi amaçlıyorsa 
ileri sürdüğünüz tezi destekleyen örnekler ve kanıtları kullanarak sunumunuzu 
yapmalısınız. Görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve 
sunum araçlarınızdaki çeşitlilik iknaya dayalı sunumlarda çok önemlidir.  

Bir sosyal etkinlikte, akşam yemeğinden sonra ya da bir kutlamada 
dinleyiciyi eğlendiren ve keyif veren daha az ciddi bir sunum yapmak 
isteyebilirsiniz. Bu tür sunum özel bir anlatım tarzı ve hazırlık gerektirebilir. 
Konuyla ilgili fıkra anlatarak mizah kullanmak, öykülere yer vermek, bazen de 
kostüm ve aksesuarlarla canlandırmalar yapmak işinize yarayabilir. 

b) İçerik: Amacın belirlenmesinden sonra amaç ya da amaçların 
gerçekleştirilmesi için sunum içeriğinin hazırlanması gerekmektedir. Bu 
aşamada, konu üzerinde beyin fırtınası yapılarak akla gelen herşey bir kağıda 
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yazılabilir. Konu ile ilgili ortaya çıkan başlıklar belli bir mantık ve plan 
çerçevesinde gruplanır. Daha sonra konu ile ilgili araştırma yapılarak bilgilerin 
toplanması ve paylaşılacak örneklerin belirlenmesi içeriğin oluşturulması için 
gereklidir. İçerik oluşturulurken seçici olmakta fayda vardır.  

 

Örneğin, elma yetiştiricilerine daha iyi verim alma konusunda bir sunum 
yapacaksınız. Elma üretiminde, verimi artıran konular üzerinde beyin fırtınası 
yaparak alt başlıkları bir kağıda yazabilirsiniz. Diyelim ki sulama, ilaçlama ve 
budama gibi alt başlıklar ortaya çıktı. Sonra her alt başlığı hangi sıra ile ve ne 
kadar detaylı olarak sunacağınıza karar verirsiniz. Sonrasında ise her konu ile 
ilgili araştırma yapar ve ilgili örnekleri oluşturursunuz. Unutulmamalıdır ki, 
sunumlarda bilginin doğru, öz ve kolay anlaşılır olması ve sunum esnasında 
kolay takip edilebilir olması önemlidir.  

c) Organizasyon: Sunum organizasyonunun yapılması ve sunumun akıcı 
bir şekilde dinleyiciye aktarılması, etkili bir sununun vazgeçilmez 
öğelerindendir. Organizasyon üç aşamalı bir süreç olarak düşünülmelidir: 

Sunumlar kısa bir giriş ile başlayıp, 
gelişme ile devam eder ve kapanış veya 
sonuç ile biter. Giriş bölümünde, 
katılımcılara "hoş geldiniz" mesajıyla 
başlayıp kendinizi tanıtın, konunuzu, 
amacınızı ve sunumunuzun ana hatlarını 
belirtin ve sunacağınız konularla ilgili ip 
uçları verin. Gelişme bölümünde, asıl 
vermek isteğiniz konuyu dinleyiciye 
aktarmaya çalışın. Örneklerle konu veya 
savınızı güçlendirin. Sunumunuzun 

sonuç bölümünde ise, sunumun ana hatlarını veya başlıklarını belirterek, kısa 
bir özet yapın. Katılımcılara teşekkürlerinizi sunup varsa sorularını yanıtlayın. 
Katılımcıları canlı tutmak açısından ana bölümler sonunda da varsa sorularını 
alıp, yanıtlayıp, kendi sorularınızı sorabilirsiniz.  
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Sunumun görsel-işitsel araçlar ve teknoloji ile desteklenmesi 

Bir sunumu, normal günlük bir konuşmadan ayıran özelliklerden birisi, 
sunumda görsel ve işitsel araçların kullanımı ve sunumun teknolojik donanım 
ile desteklenmesidir. Kapsamlı bir bilgiyi tablo, grafik ve şemalar yardımıyla, 
başlıklar halinde ve öz biçimde ekranda açıklamak, etkin bir anlatım yoludur. 
Slaytların kullanılması bu amaç için renk, hareket ve sesi bir araya getirici 
özelliğinden dolayı çok uygun olsa da, etkili bir sunum, görselliğin anlatımla 
paralel ilerlemesini ve çok fazla yazılı öğe içermemesini gerektirir. Ses veya 
müzik kullanıcaksa, gürültü niteliği taşımayan ve ancak konuyla bağlantısı olan 
ses veya müziğin kullanılması gerekir. Anlatımı güçlendirecek belli basit görsel 
malzemeler şunlardır: Tablolar, haritalar, istatistikler, ölçümler, resimler, 
videolar, posterler, resim kartları, filmlerden kesitler veya müzikler ve 
diyagramlardır. 

Fiziksel teknolojik donanım 

Etkin bir sunumun 
gerçekleştirilmesinde, sunumun 
yapıldığı fiziki ortamın ve sunum 
esnasında kullanılacak donanımın 
etkisi büyüktür. Sunum 
gerçekleştirilmeden önce gerekli 
altyapı önceden hazırlanmalı ve 
kontrol edilmelidir. Sunumun 
yapılacağı oda, ışıklar, hareket alanı, 
oturma planı, araç-gereç, teknoloji, 
akustik düzen ve ses ayarlamaları önceden hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir. 

Sunum odasının denetimi 

Sunum yapılacak mekan, sunum başlamadan önce düzenlenmelidir. 
Katılımcıların nasıl oturacağı 
önceden ayarlanabilir. Örneğin, daire 
şeklinde, at nalı şeklinde veya sıralı 
gibi oturma düzenlerinden birisi 
seçilebilir. Sununuzun içeriğine ve 
katılımcıların özelliklerine uygun bir 
oturma şekli belirleyebilir ve sunum 
başlamadan odayı bu şekilde dizayn 
edebilirsiniz. Buna ek olarak, odanın 
aydınlığı, sıcaklığı ve havalandırması 
gibi konulara da dikkat edilmelidir.  

Katılımcı veya izleyicilerin tanımı 

Katılımcı grup kimlerden oluşuyor? Katılımcıların sayısı, yaşı, cinsiyeti ve 
belki de en önemlisi hazır bulunuşluk düzeyleri nedir? Katılımcıların bilmesi 
gerekenler nelerdir? Halihazırda bildikleri nelerdir? İçerik ve yöntem hakkında 
katılımcı beklentileri nelerdir?. Katılımcılar konuya ne kadar hakimdir? 
Katılımcıların ilgi alanları, uzmanlık konuları veya tercihleri nelerdir? Bu 
sorulara sunum hazırlanmadan önce cevap verilmelidir. Özellikle, katılımcıların 
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hazır bulunuşluk düzeyleri olmak üzere 
katılımcıların tüm özellikleri sunum 
amaçlarımızın belirlenmesi, içeriğin 
oluşturulması, teknoloji ve görselliğin 
entegre edilmesi gibi, sunumun her 
aşamasında gözönünde bulundurulması 
gereken bir durumdur.  

Katılımcılarla ilgili bazı konular 
aşağıda sıralanmıştır: 

 Her grupta çok değişik bireylerin 
olmasına karşın, dinleyicinizin 
genel özelliklerini inceleyerek 
mesajınızı en iyi sunma yolunu 
belirleyebilirsiniz. 

 Dinleyiciler, sunacağınız konu hakkında fazla bilgi sahibi değillerse, 
sunumunuzun içeriğini detaylandırabilir ve örneklere daha fazla yer 
verebilirsiniz. 

 Dinleyici sayısı az olduğu zaman, sunumunuz tartışmaya daha 
ağırlık verilen resmiyetten uzak bir sunum haline gelebilir. 

 Küçük gruplarda ifadelerinizi düzeltmek ve değiştirmek için bir çok 
olanağa sahip olursunuz. 

 Dinleyici sayısı arttıkça iletişiminiz tek yönlü ve daha resmi olur. 
Daha kalabalık gruplara yapılan sunumların kolay anlaşılır olması 
gerekir. 

Sunucunun kendini hazırlaması  

Etkili bir sunum için sunumun hazırlanması kadar sunucunun kendisini 
hazırlaması da gereklidir. Sunucu kendisini hem fiziksel hem de psikolojik 
olarak sunuma hazırlamalıdır. Fiziksel olarak dış görünüşe ve giyime dikkat 
edilmelidir. Sunumun içeriğine ve sunum yapılacak ortama uygun bir şekilde 
giyinilmeli, aşırı dikkat çekici veya dikkat dağıtıcı giysiler tercih edilmemelidir. 
Giyeceklerinizi özenle seçmeniz aynı zamanda dinleyenlere saygı 
duyduğunuzu ve onları önemsediğinizi göstermesi bakımından önemlidir.  

Sunum öncesinde prova yapmaya özen gösteriniz. Prova yapmak 
sunucunun eksik yönlerini sunum öncesinde farketmesini, sunum esnasında 
kullanacağı zamanını etkin bir biçimde ayarlamasını ve sunu esnasında 
kullanılacak teknolojinin etkin ve doğru şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca, ayna karşısında prova yapmak kişinin mimikleri, el ve kol hareketleri 
gibi kendi vucut dilini izlemesini sağlar.  

Sunumda akıcılık sağlamak için her slaytta bahsedilecek konu farklı 
kartlara yazılabilir. Bu kartlar A4 kağıdının dörtte biri büyüklükte olabilir. Bu 
kartlar slayt sırasına göre elde tutularak sunum esnasında yardımcı olarak 
kullanılabilir. Son olarak sunum planını içeren bir yönerge hazırlayabilir ve 
sunum sırasında hatırlatma amacıyla el altında bulundurabilirsiniz. 
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4.2. Sunum ve Dinleyici ile Etkileşimi 

Bu bölümde etkili bir sunumun gerçekleştirilmesi için sunum sırasında 
yapılması gerekenler ele alınacaktır. Başka bir ifadeyle, hazırlama ve planlama 
aşamasında yapılanların uygulamaya konulması veya sunumun 
gerçekleştirilmesi aşaması üzerinde durulacaktır. Sunum esnasında dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar farklı başlıklar atında aşağıda sıralanmıştır.  

Ruh hali 

Sunum sırasındaki ruh haliniz etkili bir sunumun gerçekleşmesi için kritik 
öneme sahiptir. Sunumun başında heyecanlı olabilirsiniz. Bu normal bir 
durumdur. İlk birkaç dakika çok hızlı konuşmamaya dikkat edin. Yumuşak, 
kararlı bir ses tonuyla, katılımcılarla iyi etkileşim içinde güven veren bir açılış 
yapın. Unutmayın ki, ilk izlenim çok önemlidir. Ruh haliniz ile ilgili olarak en 
önemli nokta sunum sırasında duyulan kaygıdır.  

Sunum kaygısı ve kaygının denetimi 

İyi bir konuşmacının hiç heyecanlanmaması gerektiğine ilişkin bazı yanlış 
inançlar olabilir. Bu yanlış inançlar duygularınızın, bedeninizin ve sonuçta 
performansınızın en büyük düşmanıdır. Sunum esnasında yaşadığınız kaygı, 
performansınızı sergilemek durumunda olduğunuzda yaşadığınız bedensel, 

duygusal ve zihinsel 
değişimlerle kendini gösteren 
bir uyarılmışlık durumudur. 
Sunum yapacağınız kişilerin 
önüne çıktığınızda kalbinizin 
hızla çarpması, ağzınızın 
kuruması, soluk alıp vermede 
güçlük çekmeniz, ellerinizin ve 
bacaklarınızın titremesi veya 
kaskatı kesilmesi, sesinizin 
çatallanması, terden 
sırılsıklam olmanız, 
söyleyeceklerinizi unutmanız 

yaşadığınız kaygının göstergeleridir. Ama bu durum tamamıyla normaldir. Bu 
belirtileri yalnızca siz yaşamadığınız için korkmaya grek yok. Tam aksine, 
sunum kaygısı kendinizi hazırlamanız için bir uyarılma yoludur. Kaygı üzerine 
yapılan araştırmalar, orta düzeyde bir kaygı durumunun ortaya konacak 
performans üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü, 
kaygı durumu ciddiye almanızı sağlar. Yani konuşmanızı yaparken ne çok 
yüksek düzeyde ne de çok düşük düzeyde kaygı işinize yarar. Sizin işinize 
yarayan orta düzeyde bir heyecandır. Öyleyse bu kaygıyı hiç yaşamamak 
yerine, ona yenik düşmemeniz ve kaygıyı belirli düzeyde tutarak onunla rahat 
etmeyi öğrenmeniz önemlidir. Sunum sırasında heyecanlanmanın normal 
olduğunu ve bir süre sonra geçeceğini kabul etmelisiniz. Böylesi bir kabul 
paniğinizi yatıştırır ve kaygınızı çıkarınız için kullanabilmenizi sağlar.  

Hintli devlet adamı, hitabet ustası Gandi halk önünde yapacağı ilk 
konuşmasında, halkın karşısına çıktığı an heyecandan bayılır. Gandi'nin tekrar 
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kendine gelip konuşmasını yapması o gün için olası olmaz. Görüldüğü gibi 
tanınmış konuşmacıların bile sunumlarını yapmadan önce bu derece 
heyecanlanıyor olmaları daha sonra çok iyi konuşmacılar olamalarına engel 
değildir.  

Ayrıca, sunum kaygısı belirtilerinin çok az bir bölümü dinleyici tarafından 
farkedilir ve farkedilen bu belirtiler, sunumun kalitesini fazla düşürmez. Ne 
yazık ki konuşmacı sesinin çatallandığını farkedince, dinleyicinin de bunu fark 
edeceğini düşünür. Bu konuşmacıyı huzursuz eder ve yeni rahatsızlıkların 
başlamasına, bedensel belirtilerin artmasına neden olur. Bu kısır döngü böyle 
devam ederse konuşmacıyı devam edemeyeceği bir noktaya götürebilir. 
Dinleyiciler büyük olasılıkla, konuşmacının sesi ilk kez çatallandığında, bunun 
üzerinde durmamışlardır. Küçük bir sunum kaygısı belirtisini, büyük bir soruna 
dönüştüren konuşmacının kendisidir.  

Göz teması 

Sunum esnasında göz teması hem sunucu için hem de katılımcılar için 
önemli bir durumdur. Sunucunun bakması gereken nokta ne tavan, ne yer, ne 
odadaki boş noktalar ve ne de sunum kartları olmalıdır. Sunucu katılımcılar ile 
doğrudan göz teması kurmalıdır. Katılımcılar ile kurulan göz teması, onların 
sunum ile etkileşimlerini artırır ve sunucuya anında geri bildirim sağlar. Büyük 
bir katılımcı grubunda herkes ile tek tek göz teması kurmanız mümkün olmasa 
da salonun farklı 
yerlerindeki farklı 
kişilerle göz teması 
kurmaya dikkat etmek 
gerekir. Devamlı aynı 
kişi ile göz temasında 
kalmak da uygun 
değildir. Çünkü bu 
durum o kişi ile diyaloga 
girmişsiniz izlenimi 
yaratabilir. Göz 
temasının bir başka 
faydası ise, sunucuya güven hissi vermesidir. Özellikle önceden tanınan birisi 
ile kurulacak göz teması sunucu için güven veren bir sahil gibidir. Bu nedenle 
önceden tanıdığınız birisi varsa size yakın oturmasını sağlayıp sunu esnasında 
onunla göz temasına girmeye çalışın. Onun olumlu ve sizi destekleyici göz 
teması sunum esnasında size özgüven aşılayacak ve performansınızı olumlu 
yönde etkileyecektir.   

Sözel iletişim (Ses kullanımı ve tonlama) 

Dinleyicilerin sizi sunumunuz süresince açık ve net bir şekilde 
duyabilmeleri gerekir. Sesiniz, cümleler sonunda alçalmamalıdır. Sesinizin 
müzikalite değerini yakalayıp, vurgulama, inişli çıkışlı bir tonlama ve hız 
ayarlarını iyi yapmanız durumunda katılımcılara içeriği daha etkin biçimde 
verebilirsiniz. 
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Görsel ve işitsel araçların kullanımı 

Sesinizin ve paylaşacağınız görsellerin katılımcılara sağlıklı bir şekilde 
ulaşması için gerekli görsel ve işitsel araçlar kullanmanız gerekebilir. Örneğin, 
büyük bir salonda slaytlarınızı yansıtacağınız bir perde yeterli olamayabilir. Bu 
durumda bütün katılımcıların rahat görebilmesi için yeteri kadara projektör 
perdesi kullanılmalıdır. Aynı şekilde sesinizi ulaştırmak için mikrofon 
kullanmanız gerekebilir. En uygunu kablosuz yaka mikrofonu kullanmaktır. 
Çünkü hem hareket kabiliyetinizi kısıtlamaz hem de ellerinizi meşgul etmez. Bir 
diğer kullanışlı araç da, slaytlarınızı uzaktan değiştirebileceğiniz ve slaytlar 
üzerinde istediğiniz noktaları gösterebileceğiniz lazerli uzaktan kumandadır. Bu 
kumanda da sizi bilgisayar başında durmaktan kurtarır ve hareket kabiliyetinizi 
artırır. Başka bir ifadeyle sunum yaptığınız alanı daha etkin kullanmanızı 
sağlar.   

Dilin kullanımı 

Sunumlarda akademik bir dil kullanılmaya çalışılmalıdır. Akademik dilden 
kasıt, dinleyicilerin anlamayacağı kompleks bir dil değildir. Öncelikle 
katılımcıların seviyesini dikkate alarak bir dil kullanılmalı ama bu dil günlük dil 
kadar sıradan da olmamalı. Ayrıca, dil kullanımında edilgen yerine etken 
cümleler kullanılmalı ve dil duru, net ve anlaşılır olmalıdır. Örneğin, siz bazı 
yabancı kelimeleri biliyor ve hatta günlük dilde sıkça kullanıyor olabilirsiniz. 
Ama bu kelimeleri kullandığınız da dinleyicinin anlayıp anlamayacağını hesaba 
katmanız gerekir. Hazırlık aşamasında ilgili yabancı kelimelerin karşılıkları 
bulunarak katılımcılar için anlaşılır hale getirilebilir.  

Yumuşak geçişler / vurgular 

Sunum esnasında bir konudan başka bir konuya geçişlerde veya konu 
aralarında anlatılan ilgili fıkra ve hikayeler arasındaki geçişler, dinleyiciyi 
rahatsız etmeyecek şekilde ve takibi zorlaştırmayacak şekilde yapılmalıdır. 
Başka bir konuya geçildiğinde, katılımcı kolayca takip edebilmelidir. Bu da 
ancak ön hazırlıkta geçişler üzerinde iyi bir planlamanın yapılması ile mümkün 
olur.  

Sunucunun yeri ve katılımcılarla mesafe 

Tüm katılımcılara eşit uzaklıkta, rahat hareket edebileceğiniz bir 
konumda durup, sakince, yanlara veya ekrana yönelebilirsiniz. Katılımcılara bir 
metre mesafeyi korumak şartıyla yaklaşabilirsiniz. Bir metre, kişisel 
mahremiyet sınırıdır. Bu nedenle bir metre kuralını ihlal etmemekte fayda 
vardır. Sunu yaparken aşırı hareket edilmemelidir. Örneğin odada bir sağa bir 
sola durmadan yürüyerek hareket etmek, sık yapılan yanlışlardan biridir. Ne 
çok hareketsiz, ne de çok hareketli olmak üzere, dikkat dağıtmayacak şekilde 
hareket edilebilir.  

Vücut dili 

Sunumunuz süresince kendinden emin bir şekilde ayakta durun. 
Dinleyiciyi rahatsız edebilecek, hoş görünmeyen, belki sürekli yaptığınız el 
hareketleri ve tavırlarınızı kontrol etmeye çalışın. Özellikle soruların ve 
görüşlerin size yönlendirilmesinde mimik ve davranışlarınıza dikkat edin. Tahta 
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kullanımı veya diğer nedenlerle sırtınızı izleyicilere dönmekten kaçının. 
Ellerinizi bağlamayın veya gereksiz şekilde aşırı hareket ettirmeyin. Çoğu 

zaman elleri nereye 
koyacağınız ve nasıl 
tutacağınız konusunda 
tereddüt yaşayabilirsiniz. 
Elinizde tuttuğunuz bir şey 
yoksa bu bir problem olabilir. 
Bir elin en iyi dostu diğer eldir. 
Ellerinizi birbirine hafifçe 
dokundurarak kendinize 
psikolojk destek 
sağlayabilirisiniz. Eller cepte 

olmamalı veya arkada bağlanmamalıdır. Vucut dik ve izleyiciye dönük 
olmalıdır. Bacaklar ne çok kapalı ne de çok açık olmalıdır.  

Görsel-işitsel araçların izleyici önünde kullanımı 

Görsel ve işitsel malzemelerinizi yerinde ve kendinizden emin bir şekilde 
kullanmalısınız. Dinleyicilerinize görsel ve işitsel olarak sunduğunuz bilgileri 
kavramaları için zaman tanıyın. Video veya sesli bir materyal kulanacaksanız, 
geçişlerde zaman kaybetmemeye özen gösterin. Arada zaman kaybı olması 
katılımcıların sunumdan kopmasına neden olabilir.  

Katılımcılar ile etkileşim 

Sunucu olarak coşkunuz ve konunuza olan ilginiz, katılımcıların da 
konuya ilgi duymalarını sağlayacaktır. Sunumun bir paylaşım olduğunu 
katılımcıya hissettirmelisiniz. Katılımcıların etkileşimini sağlamak için dinamik 
bir tonla özetleyici sorular sorabilir, eş veya grup çalışmaları uygulayabilirsiniz. 
Böylelikle, izleyicileri aktif katılımcılar olarak canlı tutabilirsiniz. 

4.3. Özetleme ve Geri Bildirimler 

Sunum sonunda özet yapılması 

Sunulacak konu tamamlandıktan sonra, sunulan konu ana hatlarıyla veya 
ana başlıklar halinde özetlenmelidir. İyi yapılan bir özet, konuyu toparlayacaktır 
ve katılımcıların konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Özet yaparken, 
yeni bir konuya girilmemelidir ve konu dağıtılmamalıdır.  

Sunum sonunda soruların alınması 

Her sunumun sonunda katılımcıların 
sorularını almak için zaman ayrılmalıdır. 
Sunu esnasında alt konuların birinden 
diğerine geçerken de ara soruların 
alınmasında fayda vardır. Ama en sonda 
kesinlikle sorular alınmalıdır. Katılımcılar 
anlayamadıkları veya akıllarına takılan 
konularda sorularını rahatça sorabilmelidir. 

Katılımcı tepkisini olumlu 
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değerlendirmek önemlidir. Bazı saldırgan sorulara kısa, kibar ve diplomatik 
yanıtlar verebilir. Ancak, sunu esnasında kendinizi ateş altında hissettirecek 
sorular yöneltilirse, kapsamlı yanıt gerektirebilecek soruların sunumun sonunda 
yöneltilmesi ricasıyla sunumunuza devam edebilirsiniz. 

Katılımcılara görüş ve değerlendirmelerini alabileceğiniz yazılı sorular 
yönlendirmeniz, geri bildirim tekniği olarak yararlıdır. Bu etkinlikte amacın 
belirtilmesine özen göstermelisiniz.  

Sonraki irtibat için iletişim bilgilerinin paylaşımı 

Her ne kadar sunum sonunda sorular alınsa da, bazı katılımcılar o anda 
akıllarına gelmeyen soruları sonradan sormak isteyebilir. Bunun yanında, 
anlattığınız konunun uzmanı olarak o konuda size daha sonradan ulaşmak 
isteyebilirler. Bu nedenle, sunumun sonunda katılımcılarla isminizi, 
kurumunuzu ve iletişim bilgilerinizi (e-posta ve telefon gibi) paylaşmakta fayda 
vardır.  

5. SLAYT HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 

Sunum yaparken en çok tercih edilen yöntemlerden birisi slayt 
gösterimidir. Genellikle Microsoft Windows Power Point programı en çok 
bilinen ve kullanılan programdır. Bunun yanında Prezi isimli program da slayt 
hazırlama konusunda çok çeşitli ve kolay uygulamalar sunmaktadır. Ayrıca 
Prezi, hazırladığınız sunumları açacağınız online hesabınızda saklamanıza ve 
istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda onlara erişmenize olanak vermektedir. 

Prezi programına "www.prezi.com" websitesinden 
ulaşabilirsiniz.  

İster Power Point'de ister Prezi'de hazırlayın, 
slaytların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken pek 
çok husus vardır. Bu husular maddeler halinde şu 
şekilde sıralanabilir: 

Yazı tipi ve boyutu 

 Slaytlarınız için bir yazım fontu seçin ve tutarlı bir biçimde baştan sona 
bu fontu kullanın. Seçtiğiniz fontun Türkçe karakterlerin hepsini 
desteklediğine emin olun. Örneğin, "ş" veya "ç" harfini desteklemeyen 
bir yazı fontu 
slaytlarınızda bu 
harflerin yerine garip 
karakterlerin 
gözükmesine sebep 
olacaktır. 
Kullanılabilecek en ugun 
fontlar Times New 
Roman ve Arial’dir. Ama 
bunların haricin de de 
pekçok font bulmak 
mümkündür. 

http://www.prezi.com/
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 Yazım şekli veya font stilinizi belirleyin. Genelde normal, eğik (italic) 
ve koyu (bold) olmak üç seçenek vardır. Genel yazım için normalin 
kullanılması daha uygundur. Eğik ve koyu yazım şekilleri genellikle 
başlıklar veya vurgulama için kullanılabilir. Gerek olmadıkça eğik ve 
koyu yazım şekli kullanımından kaçının.  

 Font büyüklüğünü belirleyin ve baştan sona tutarlı bir şekilde devam 
ettirin. Başlıklar için en uygun büyüklük 36-44 punto arası iken, normal 
metin için ideal font büyüklüğü 20-32 punto arasıdır.  

 Gerek olmadıkça büyük harfler kullanılmamalıdır. Büyük harf yazı 
dilinde yüksek sesle konuşma, bağırma veya uyarma anlamına gelir. 
Bu nedenle slaytların yazımında büyük harf değil küçük harf 
kullanımına özen gösterilmelidir.  

Zemin ve okunaklılık 

 Slaytlarınızda hedef kitleye uygun bir tasarım seçin. 

 Yazı rengi ve fon (arka plan) rengi seçimine dikkat edilmelidir. 
Okunaklılığa özen gösterilmelidir. Fon rengi ve yazı rengi birbirinin ne 
kadar zıttı renkler olusa, okunaklılık o derece daha yüksek olacaktır. 
Farklı renkleri vurgulama yapmak veya dikkat çekmek için kullanın. 
Yazı ve fon renklerin seçiminden daha sonra renklerin dili bölümünde 
bahsedilecektir.  

Slayt yazım  

 Slaytların yazımında uzun cümleler yazmaktan kaçının. Hatırlatıcı 
anahtar kelimeler, kısa cümleler veya maddeler halinde ifadelerin 
yazımı daha etkin bir yazım yöntemidir.  

 Her slayt tek bir konu içermelidir. 

 Slaytlardaki başlıklar açıklayıcı ve tutarlı olmalıdır. Katılımcı hangi ana 
konunun, hangi alt başlığını dinliyor veya izliyor olduğunu başlıklardan 
takip edebilmelidir. 

 Slaytlarınızda yazım ve dil bilgisi hatası yapmamaya dikkat edin. 

 Sembol ve işaretler slaytlarda organizayonu sağlamak için işlevsel 
hale getirilebilir.  

 Slaytları yazı ile doldurmayın. Dört taraftan en az birer cm’lik boşluk 
bırakın ve bu durum tüm slaytlarınız için tutarlılık göstersin.  

 666 kuralına uyun. Bu kurala göre, slaytların yazımında her satırda en 
fazla 6 kelime, her slaytta en fazla 6 satır ve en az her 6 slaytta bir 
görsel öge bulunmalıdır.  

Animasyon ve resim kullanımı 

 Kullanılan görseller konu içeriği ile uyumlu olmalıdır.  
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 Hareketli animasyonlar 
amaca yönelik ve içeriğe 
uyumlu olarak 
kullanılabilir. Ama 
kullanılan animasyonlar 
içeriğin önüne 
geçmemelidir.  

 Kullanılan görseller amaç 
değil araç olmalıdır. 

 Kullanılan görseller ile 
varsa onları açıklayıcı metinler aynı slaytta verilmelidir. 

 Slayt geçişlerinde çok fazla dikkat dağıtıcı geçişler veya efektler 
kullanmayın. 

 Grafik, tablo vb. görsellerin okunaklılığına özen gösterin. 

Renk kullanımı 

 Renk kullanımında basitlik ve tutarlılık önemlidir. Sunu boyunca aynı 
renkler tüm slaytlarda tutarlı bir şekilde devam etmelidir. 

 Okunabilirliğe özen gösterilmelidir. Renk kontrastı okunurluluk 
açısından önemlidir. 

 Verilmek istenen mesaja ve katılımcılara uygun renkler seçilmelidir.  

 Vurgulamak istenilen yerlerdeki renk seçimine özen gösterilmelidir. 
Vurgu yapmak için kırmızı renk genelde idealdir. 

 Bir ekranda dört farklı renkten fazla renk kullanılmamalıdır. 

Renklerin Dili 

TURUNCU 

 Sıcak bir renktir hayranlık verici, canlı ve samimidir. 
 Sayfanın göz alıcı ve dikkat çekici olması için turuncu kullanılabilir. 
 Zemin rengi olma açısından zayıftır. 

 Mavi ile kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 

SIYAH 

 Mali veriler sunmak için kullanılabilir. 
 Gücü ve tutkuyu temsil eder. 
 Genellikle, keder, ağır ve depresyon rengidir. 
 Fakat doğru bağlamda kullanılırsa, sofistike ve gizemli olabilir. 
 Çalışmalar, siyah artalan üzerinde on-line okumanın zorluğunu 

ortaya koymaktadır. 

 Baskın renk olarak siyah kullanımı bir çocuk sitesi için en kötü seçim 
olabilirken; bir sanat galerisi sitesi için mükemmel bir seçim olabilir. 



 52 

 

MAVI 

 Sakinlik ve güvenirlik simgesidir. 
 Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. 
 Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı 

saptanmıştır. 
 Çok popüler bir zemin rengidir. 

 Fakat turuncu ile maviyi birlikte kullanırken dikkatli olmak 
gerekmektedir. 

 

YEŞIL 

 Geri bildirim (Feedback) isteniyorsa kullanılabilir. 
 Güven veren renktir, sadakat ve zekayı simgeler. 
 Bankaların logolarında hakim renktir. 
 Yaratıcılığı körükler. 
 Büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir. 
 Rahatlatıcı, sakinleştirici ve şifa vericidir. 

 Denge ve dayanıklılığın simgesidir. 

 

KIRMIZI 

 Şiddetli ve güçlü her şeyi temsil eden tüm renklerin en sıcağıdır. 
 Bir grubu motive etmek için kullanılabilir. 
 Kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır. Çünkü renk körleri için 

en zor farkedilen renklerdir. 
 Mavi ve mor ile uyum sağlamaz. 
 Kırmızı, iş hayatında başarısızlığı, finans sektöründe ise kaybı temsil 

eder. 
 Her zaman bir uyarı olarak algılanır. 
 İştah açar. 

 Kan akışını hızlandırır. 

 

MOR 

 Asaleti simgeler. Bilgelik, lüks ve gücün simgesidir. 
 Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanları bilinç altının 

korkuttuğu saptanmıştır. 

 Ekranda gözü oldukça fazla yoran bir renktir. 
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KAHVERENGI 

 İnsanın hareketlerini hızlandırır. 
 Kansas Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde bir deney için bilgisayar 

yardımıyla duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fon 
kahverengiye döndüğünde insanlar daha hızlı hareket etmişler. 

 Bu yüzden fastfood restoranları iç mekanda kahverengi 
kullanılmaktadır. 

 

SARI 

 İyimserliği temsil eder. 
 Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. 
 Bu yüzden dünyada taksiler sarıdır, geçici olduğu bilinsin ve dikkat 

çeksin diye. 
 Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır. 
 Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak istemez. 

 Zıt renkler ile kullanıldığında okunabilirliği kolay olan iyi bir zemin 
rengidir. 

 

6. KÖTÜ BİR SUNUM NASIL ORTAYA ÇIKAR? 

Bu bölümde konuya tersinden bir bakış açısı geliştirerek, etkili olmayan 
veya kötü bir sunumun nasıl ortaya çıkabileceğinin üzerinde duralım. Kötü bir 
sunumun ortaya çıkmasına, sunum öncesinde, sunum başlangıcında, sunum 
esnasında ve sunumun sonunda yapılan bazı yanlışlıklar veya eksikliklerin 
neden olduğunu söyleyebiliriz. 

6.1. Sunum Öncesi Yapılan Yetersiz Hazırlık 

 Sunum öncesinde hiç araştırma yapmamak veya yetersiz araştırma 
yapmak.  

 Dinleyicileri tanımamak.  

 Ortamı araştırmamak veya sunum için uyumlu hale getirmemek. 

 Sunum öncesi hiç prova yapmamak. 

 Sunulacak konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak. 

6.2. Sunum Başlangıcındaki Hatalar 

 Sunum başlangıcında kendini tanıtmamak. 

 Giriş kısmı yapmadan doğrudan konuya girmek. 

 Girişte konuyla alakasız, içeriği ortama ve dinleyicilere uymayan 
hikaye, fıkra veya örneklerle giriş yapmak.  

6.3. Sunum Esnasındaki Hatalar 

 Tek düze ve sıkıcı bir tonda konuşmak. 



 54 

 Slaytlardan okumak. 

 Dinleyicilere arkasını dönmek. 

 Ezberden çok hızlı bir şekilde anlatım yapmak. 

 Seyircilerle göz kontağı kurmamak. 

 Vücut dilini uygunsuz kullanmak. 

 Dinleyici veya izleyicilerin dikkatini dağıtacak ve rahatsızlık verecek 
hareketler yapmak. 

 Tamamen teorik bilgiler verirken, pratik hayata ilişkin örnekler 
vermemek.  

 Dinleyicilerin ilgisini takip etmemek, sadece anlatım yaparak bitirme 
ve gitmek. 

6.4. Sunumun Sonunda Yapılan Hatalar 

 Aktarım esnasında ya da sonrasında dinleyicilerden soru ve geri 
bildirim almamak. 

 Sunum için bir kapanış ve özet kısmı yapmamak.   

 Sunum sonunda iletişim bilgilerini dinleyici ile paylaşmamak.  

 

7. ETKİLİ BİR SUNUMUN İÇERİSİNDEKİ BÖLÜMLER: UYGULAMA 
ÖNERİLERİ 

Tekrar, tekrar, tekrar! En az üç veya dört kez sunumunuzun 
uygulamasını yapın. Uygulama yaptıkça konuya daha çok hakim olursunuz ve 
başarı seviyeniz artar. Uygulamalar, sanki sunumun yapılacağı odadaki grubun 
önündeymişsiniz gibi gerçekleştirilebilir. Bazı sunumları defalarca yapmış 
olsanız bile, en azından hatırlamak amacıyla sunumdan önce prova yapmanız 
gereklidir. 

Uygulamaları gerçek sunumunuza ne kadar yaklaştırırsanız, sunumun 
yapılacağı gün başarısızlık olasılığı o kadar azalır. Etkili bir sonuç için, 
uygulamalarınızın birinde, sunum yapacağınız mekanın olanaklarını ve sunum 
sırasında yararlanmayı planladığınız görsel gereçlerin aynılarını 
kullanmalısınız. 

Uygulama yaparken her yanlış yaptığınızda, tekrar başa dönmeyin. Böyle 
yaparsanız sunumunuzun bazı bölümleri tekrar nedeniyle daha fazla tanıdık 
gelir. Uygulamada hata yapsanız bile, sunumun sonuna kadar gidin. 
Taslağınızda zorlandığınız bölümlere işaret koyun ve o bölümler üzerine biraz 
daha çalışın. 

Sunumunuzun süresini hesaplayın. Bu, sunumunuzun süre sınırına ve 
hızına daha duyarlı olmanızı sağlar. 

Sunumunuzda ayrıntılara dikkat edin ve sizi dinleyenlere geri bildirim 
yaptırın. Deneme sunumunuzu dinleyenlerden öneride bulunmalarını isteyin. 
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Sunuları kesinlikle ezberlemeye çalışmayın. Ezberlenen sunumlar soğuk, 
sıkıcı ve doğallıktan uzaktır. 

8. SUNUMLARDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER 

Yapılması Gerekenler 

 Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde düzenleyin. 

 Konuşmanızı en az üç kez prova edin. 

 Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi tanıtın. 

 Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve beden dilinize 
dikkat edin. 

 Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin. 

 Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında denge 
olmasına dikkat edin. 

 Konuşmanız süresince görsel malzemelerinize işaret edin. 

 Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için 
içeriğe uygun değişiklikler yapın. 

 Zamanınızı iyi kullanın. 

Yapılmaması Gerekenler 

 Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın. 

 Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı 
renklerle doldurmayın. 

 Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin. 

 Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin. 

 Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde 
konuşmayın. 

 Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın. 

 Gösterilen slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını 
konuşmanızda kullanmayın. 

 
 

KAYNAKLAR 

Aldağ, H. ve Gürpınar, K., 2007. Üniversite öğrencilerinin sunu becerilerini etkileyen 
faktörler. Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya. 

Arias, M., Pando, P., Rodriguez, A., Miaja, P.F., Vazquez, A., Fernandez, M. ve Lamar, 
D.G., 2012. The master's thesis: An opportunity for fostering presentation skills. 
IEEE Transactions on Education, 55(1): 69-77. 

Breadbury, A., 2006. Successful presentation skills (3
rd

 Ed.). Kogan Page Publishers, 
London-UK. 

Longo, A. ve Tierney, C., 2012. Presentation skills for the nurse educator. Journal for 
Nurses in Staff Development, 28(1): 16-23. 



 56 

Mandel, S., 2000. Effective Presentation Skills: A Practical Guide for Better Speaking 
(3

rd
 Ed.). Crisp Publications Inc., Seattle-USA. 

Siddons, S., 2008. The Complete Presentation Skills Handbook: How to Understand 
and Reach Your Audience for Maximum Impact and Success. Kogan Page 
Publishers, London-UK. 

Stuart, A., 2013. "Engaging the audience: developing presentation skills in science 
students". Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 11(2): 1-10. 

Tübitak, Etkili Sunumlar için El Kitabı. Web: 
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.
pdf 

Van Emden, J. ve Becker, L., 2004. Presentation Skills for Students. Palgrave 
Macmillan, Basingstoke. 

Yarmalı, S., 1999. Sunuş Yapma. Hayat Yayınları, İstanbul. 



 
57 

GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ (MODERASYON) 
 
 
 
 

FOTOĞRAF 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. İsmet BOZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 
SAMSUN 

E-mail: ismet.boz@omu.edu.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

AMAÇ 

HEDEF 

KAZANIMLAR 
1) Bir grubun ne olduğu ve hangi amaçları gerçekleştirmek üzere 

kurulduğu öğrenilecek, 
2) Günlük hayatta karşılaşılan grup çeşitlerinin neler olduğu ve gruplarla 

çalışmanın olumlu ve olumsuz yönleri kavranacak, 
3) Bireylerin gruplara katılma nedenleri öğrenilecek, 
4) Gruplarla çalışma süreci ve her bir evrede grubun yapısı irdelenecek, 
5) Grup yönetimi ile ilgili temel bilgiler öğrenilecek, 
6) Moderasyon öncesi ve sırasında uyulacak kurallar öğrenilecek, 
7) Gruplarda karşılaşılan sorunlar ve bunlarla başa çıkma yöntemleri 

öğrenilecektir. 
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1. GRUP VE ÇEŞİTLERİ 

1.1. Grup Nedir? 

İnsanlar yaşamlarının her evresinde çeşitli amaçlarla gruplar oluşturur. 
Sosyal bir varlık olan insanoğlu bütün yaşamını tek başına geçiremez. 
Doğduğu andan itibaren anne, baba ve çocuklardan oluşan ve aile olarak 
adlandırılan bir gruba katılır. Bir ailedeki bireyler kendi akrabalarıyla aile 
bağlarından ötürü başka bir grup oluşturur. Aynı apartmanda veya köy 
ortamında yaşayan aileler de komşuluk ilişkilerinden doğan gruplar oluşturur. 
Okulda aynı sınıfta eğitim gören öğrenciler bir grup oluştururken, aynı futbol 
takımında oynayan veya aynı ödevi yapmak için bir araya gelen öğrenciler de 
farklı gruplar oluştururlar. Benzer şekilde iş yerinde çeşitli görevleri yerine 
getirmek için oluşturulan bir çalışma ekibi de başka bir grup oluşturur. Daha 
somut olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin çeşitli 
komisyonlar oluşturarak çalışması; bir siyasi partinin meclisteki grubu; vakıf 
üniversitelerinin mütevelli heyetleri; üniversite senatosu veya bir köydeki 
muhtar ve azalardan oluşan köy ihtiyar heyeti de birer grup olarak ele alınabilir. 
Bütün bu gruplar ortak bir amacı yerine getirmek için çalışır.    

Hemen hemen herkesin bir grubun ne olduğu ve hangi amaçlarla bir 
araya geldiği konusunda bir görüşü vardır. Ancak konuyu daha bilimsel olarak 
ele alabilmek için bu alanda çalışan bilim insanlarının tanımlarına yer vermek 
gerekir. Bu tanımlar oldukça eski olup günümüzdeki çalışmalarda da referans 
gösterilmektedir.   

Barnlund ve Franklyn (1960)’e göre grup; “Ortak bir faaliyette bulunmak 
amacıyla bir araya gelen, birbirleriyle dinamik bir şekilde etkileşen ve sözlü 
olarak iletişimde bulunan belirli sayıdaki insan topluluğudur.” 

Hamack ve ark. (1977) grubu; “İki veya daha çok kişinin belirli bir amaca 
ulaşmak için yüz yüze bir ortamda bilgi veya fikir paylaşımı amacıyla bir araya 
gelmesi” şeklinde tanımlamıştır.  

Diğer bir tanım, Brilhart ve Galanes (1992) tarafından yapılmış olup 
grubu “Ortak bir kimlik veya fikri paylaşan, faaliyetlerini yürütürken belirli 
standartlar koyarak bunlara uyan, yüz yüze iletişimde bulunan ve diğer üyeleri 
birer birey olarak algılayan kişilerin oluşturduğu bir topluluk” olarak ele almıştır.  

Yukarıdaki tanımlar sözel olarak birbirinden farklı görünse de bazı ortak 
yönleri vardır. Bu ortak yönler dört ana kategori altında incelenmektedir (Beebe 
ve Masterson, 1994): 

1) Gruplar ortak bir amaca ulaşmak için kurulur:  

Gruplardaki bireyler farklı düşünce ve görüşlerde olsa da grup için belirli 
bir amaç doğrultusunda hareket etmelidir. Bir otobüste veya uçaktaki yolcular 
gidecekleri yere varma açısından aynı amaca sahip olabilirler. Ancak, burada 
yolcuların aynı yere varma dışında kolektif olarak bir amaca sahip oldukları 
söylenemez. Yani belirli bir plan veya projeyi yürütmek amacıyla bir araya 
gelmiş kişiler olmadıkları için gidecekleri yere varınca bireysel olarak güttükleri 
amaca da ulaşmış olurlar.  
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Ortak amaç grubun oluşumunu ve çalışmasını sağlayan en önemli 
faktördür. Açık bir şekilde tanımlanmadığı zaman hem grubun oluşumu hem de 
bu amacı gerçekleştirmek için verimli bir şekilde çalışması oldukça zordur. 
Grup üyeleri her ne kadar bazı konularda farklı görüş ve düşüncelere sahip 
olsa da ortak bir amaç bunları birbirine kaynaştıran temel faktördür. 

2) Grup üyelerinde gruba ait olma hissi vardır:  

Grupların başarılı olabilmesi için gruptaki her bir üye gruba ait olma hissi 
duymalıdır. Bir otobüs durağında bekleyen yolcular büyük bir olasılıkla bu 
eylemlerinden dolayı kendilerini kolektif bir oluşumun parçası olarak görmezler.  
Ama gönüllü bir kuruluşun üyeleri çoğunlukla bir gruba ait olduklarını ve kendi 
çabalarının aynı zamanda grubun amaçlarına ulaşmasında önemli katkı 
sağlayacağını hissederler. Kişi bir gruba aidiyet hissetmediği zaman hem o 
grubun bir üyesi olmaktan mutluluk duymaz hem de grup çalışmalarına katkı 
sağlayamaz.  

3) Grup üyeleri birbirini etkiler:  

Gruplar genellikle seçimle veya atamayla iş başına getirilen bir lider 
tarafından yönetilirler. Ancak grupta lider dışındaki diğer bireylerin de belirli 
düzeyde liderlik özelliklerine sahip olması ve bu özellikleri kazanmak için çaba 
göstermesi kaçınılmazdır. Her bir üyenin üstlenebileceği liderlik görevleri; grup 
toplantılarında işlerin planlandığı gibi yürümesi için çaba göstermek, grup 
çalışmaları hakkında bilgi vererek aşama kaydedilmesini sağlamak, üyelerin 
uyum halinde çalışmasını sağlamak, grup çalışmalarıyla ilgili kayıtlar tutmak 
gibi uygulamaları içerir. Küçük gruplarda bile her bir üyenin liderlik özelliklerini 
taşıması ve böyle bir inisiyatif üstlenmesi, grup başarısı için son derece 
önemlidir.  

4) Grup çalışmalarında yüz-yüze iletişim vardır:  

Grup üyeleri toplantılarda ele alınan konuları bütün ayrıntılarıyla 
tartışmalıdır. Bu amaçla yüz-yüze olmak üzere hem sözel hem de vücut diliyle 
iletişim kurulması kaçınılmazdır. Gerek sözel olarak uyulması gereken kurallar, 
gerekse uygun vücut dilinin kullanımı, gruptaki iletişimin daha sağlıklı olmasını 
ve grubun başarısını artıran faktörlerdir.  

1.2. Grup Çeşitleri 

Gruplar, genel olarak kişilerin eğitim hayatında katıldıkları gruplar üç 
sınıfa ayrılmaktadır (Johnson ve ark.,1998): 

1) Informal gruplar,  

2) Formal gruplar, 

3) Temel gruplar. 

İnformal gruplar okullarda bazen 2-3 dakikalık kısa bir zamanda bile 
oluşturulabilir. Genelde karmaşık bir formatları olmayıp öğrencilerin her gün ve 
hatta her derste böyle bir gruba katılımları söz konusu olabilir. Örneğin, 
öğretmenin sınıftaki öğrencilere bir konu vererek her öğrencinin konuyu 
yanındaki arkadaşıyla tartışmasını istemesi böyle bir gruba örnek oluşturur. Bu 
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yöntemle öğrencilerin konuyu daha geniş kapsamlı olarak öğrenmeleri 
sağlanabilir. Formal gruplar birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen süreler 
için kurulur ve grup süresince aynı üyelerle faaliyet gösterirler. Daha planlı bir 
formata sahip olup belirli bir görevin yerine getirilmesini amaçlarlar. Son olarak 
temel gruplar da bir veya birkaç dönem süren ve üyelerinin düzenli olarak bir 
araya geldiği gruplardır. Bu gruplar da belirli bir amaca ulaşmak için kurulurlar. 
Grup faaliyetleri bir planlama doğrultusunda yürütülür. Grup çalışma sürecinde 
üyeleri bir arada tutmak için onları desteklemek ve cesaretlendirmek gerekir.           

İnsanların eğitim hayatı dışında da katıldıkları birçok grup vardır. Bunlar 
da göz önünde bulundurularak gruplar beş kategoriye ayrılmaktadır (Beebe ve 
Masterson, 1994): 

1) İlk gruplar,  

2) Çalışma grupları,  

3) Terapi grupları,  

4) Problem çözme grupları, 

5) Karar verme grupları. 

İlk gruplar, insanların temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla 
katıldıkları gruplardır. Bu gruplara verilecek en güzel örnek ailedir. Ailede 
insanın temel gereksinimleri karşılanır ve bireyler arasında iletişim belirli bir 
formata bağlı değildir. Bunun dışında insanların arkadaşlık ilişkileriyle belirli bir 
formata bağlı olmadan sosyalleşmeleri de ilk gruplara örnek sayılabilir. 

Çalışma grupları, çoğunlukla okullarda oluşturulan ve temel amacı çeşitli 
konularda bilgi toplamak ve yeni fikirleri öğrenmek olan gruplardır. Okul 
dışındaki organizasyonlarda kurulduklarında genellikle belirli bir fikri veya 
inancı yayma amacını güderler. Bu bağlamda dini örgütler, siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri sık sık çalışma grupları kurarak kendi fikir ve görüşlerini 
daha geniş kitlelere yaymaya ve insanların tutum ve davranışlarını 
değiştirmeye çalışırlar.  

Terapi grupları, üyelerin kişisel problemlerini çözmek amacıyla kurulur. 
Bu gruplarda aynı problemleri taşıyan üyeler bir araya getirilir ve her bir üyeden 
problemini grupla paylaşması istenir. Problemler nedenleriyle derinlemesine 
irdelenir ve ortak çözüm yolları aranır. Terapi grupları genellikle profesyonel 
moderatörler tarafından yönlendirilirler. Alkol ve uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklardan kurtulmak veya çeşitli psikolojik sorunların çözümü için kurulan 
gruplar bu kapsamda ele alınır.  

Problem çözme grupları, örgütlerde karşılaşılan sorunları çözmek 
amacıyla kurulur. Terapi gruplarından farkı, bu gruplarda bireyin değil bütün 
grubun problemi esas alınır. Çalışma hayatında en çok rastlanan gruplardır. 
Şirketlerde yüksek olan maliyetleri düşürmek, işgücü verimliliğini artırmak veya 
yeni bir ürünün piyasada tutunmasını zorlaştıran engelleri ortadan kaldırmak 
amacıyla kurulan gruplar bu kapsamda ele alınır.  

Karar verme grupları, belirli sayıdaki alternatif seçenekten en doğrusunu 
seçmek amacıyla kurulur. Bu gruplar çoğunlukla problem çözme sürecinin 
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sonunda kurulur. Örneğin, bir şehirde artan yolcu trafiği sorununu çözmek 
amacıyla yeni bir havalimanı yapımına karar verilebilir. Ancak bunun nerede 
yapılacağına dair farklı alternatif yerler gündeme gelebilir. Şehrin ileri gelenleri 
bu alternatiflerden en uygununa karar vermek için böyle bir grup kurabilir.      

2. GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Gittikçe modernleşen bir dünyada gerek eğitim gerekse meslek 
hayatımızda birçok işi çeşitli gruplara katılarak yürütmek zorundayız. Buna 
karşın özellikle gelişmekte olan ülkelerde okullarda bile gruplarla çalışma 
yöntemleri konusunda gerekli eğitimin verildiği söylenemez. Ancak modern 
anlamda üretim yapan ve insan kaynaklarına yapılan yatırımın uzun dönemde 
işletmeye önemli getiri sağlayacağını algılayan işletmelerde grup performansını 
artırıcı hizmet içi eğitim çalışmalarından söz edilebilir. Günümüzde toplumun 
çeşitli kesimlerinde gruplar halinde çalışma konusunda bilgi edinilmesini gerekli 
kılan etmenler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Beebe ve Masterson, 1994): 

(a) İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını gruplar halinde çalışarak 
geçirir. 

(b) Grupların karar verme ve problem çözme yöntemlerinin bilinmesi 
sağlanır. 

(c) Gruplarda diğer kişilerle çalışırken belirsizlik ve endişelerin 
azaltılması sağlanabilir. 

(d) Gruplar halinde çalışma tekniklerini öğrenerek kendi iletişim 
davranışlarımızı öğrenme ve değerlendirme olanağına sahip 
olabiliriz.  

(e) Katıldığımız grubun daha etkili ve fonksiyonel olabilmesi için katkıda 
bulunabiliriz.  

İş, eğitim ve sosyal hayatımızın kaçınılmaz çalışma yöntemleri arasında 
sayılan gruplarla çalışma tekniklerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin bilinmesi, 
bu tekniklerin daha uygun bir şekilde kullanılmasını ve grupların verimliliğinin 
artırılmasını sağlar. Bu bağlamda gruplarla çalışmanın avantajları ve 
dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Bebe ve Masterson, 1994): 

2.1. Gruplarla Çalışmanın Avantajları 

Grup bir bütün olarak kendisini oluşturan bireylerin her birinden daha çok 
bilgi kaynağına sahiptir:  

Bir grubu oluşturan bireylerin her biri farklı bilgi birikimine, farklı 
deneyimlere ve farklı ilgi alanlarına sahiptir. Bu tür farklılıklara sahip bireylerin 
bir araya gelmesiyle, ele alınan konunun bütün yönleriyle incelenmesi ve 
tartışılması mümkün olmakla beraber sonuçta sorunlara daha tutarlı çözümler 
bulunabilmektedir. Örneğin, bir fabrikatör yeni bir ürünü üretip piyasaya sürme 
kararını vermeden önce konunun işletmenin mühendislik, pazarlama, reklam, 
personel, yönetim ve finansman konularından sorumlu uzmanlarla 
tartışılmasını daha yararlı görmelidir. Bu şekilde hareket edilmesiyle yeni ürün 
bütün yönleriyle ele alınarak üretilip üretilmemesi konusunda daha tutarlı bir 
karar verilmiş olur.    



 
62 

Grup içerisinde birçok yaratıcı problem çözme yöntemi kullanılabilir:  

Bireyler gruplar halinde çalışarak tek başına çözemeyecekleri problemleri 
çözmek için değişik yöntemler kullanabilir. Bu durum, batı dünyasında yaygın 
olarak kullanılan; “Sıra problem çözmeye geldiğinde iki baş bir baştan 
üstündür” sözüyle açıklanmaktadır. Bizde de “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” 
ve “Birlikten güç doğar” atasözleri, bireysel olarak çözülemeyen problemlerin 
grup kurarak çözülebileceğine işaret etmektedir.  

Genel olarak bir grup onu oluşturan bireylerinden her birinin tek başına 
verdiği karardan daha olumlu bir karar verir. Çünkü gruptaki her bireyin farklı 
deneyim ve bilgi birikimi olabileceği gibi, problemlerin çözümünde daha çok 
sayıda farklı yaklaşımın tartışılması ve bunlar arasından en olumlusunun tercih 
edilmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin, bir bölgede erozyona karşı 
alınabilecek önlemler konusunda karar verilirken, konuyla ilgili ve bölgeyi 
yakinen tanıyan uzmanlardan oluşacak bir grupla çalışılması, verilecek kararın 
doğruluk olasılığını artırır.      

Gruplar halinde çalışma, öğrenmeyi kolaylaştırır ve bireylerin konu 
hakkında daha geniş kapsamlı bilgi sahibi olmasını sağlar:  

Grupların bu avantajı özellikle eğitim ve öğretim hayatında kendini 
gösterir. Örgün ve yaygın eğitimde birçok öğrenci gruplar halinde çalışmayı 
tercih eder. Böyle bir çalışma ortamında her bir öğrenci daha iyi bildiği 
konularda grubun diğer üyelerine yardımcı olabilir. Ayrıca konular farklı kişiler 
tarafından tekrarlandığı için daha kolay öğrenilir. Diğer taraftan grubun bilgi 
birikimi her bir üyenin bilgi birikiminden daha çok olduğundan, üyelerin konuyu 
daha geniş kapsamlı olarak öğrenmeleri sağlanır.    

Grup üyeleri karar verme sürecine katıldıkları için verilen kararı 
sahiplenir:  

Grup halinde bir problemin çözülmesi, gruptaki her bireyin karar verme 
sürecine aktif olarak katılımını ve grubun hedeflerine ulaşabilmesi için çaba 
sarf etmesini gerektirir. Böyle bir durumda problemin çözülmesi, kolektif bir 
uğraşının ürünü olduğundan, gruptaki her bireyin sonucu sahiplenmesi ve 
kişisel tatminin artması mümkün olur. Örneğin, bir ilimizin Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, 
köylere yapılan ziyaretlerin ve çiftçilerle görüşme saatlerinin artırılması 
konusunda bir tartışma grubu oluşturarak böyle bir karara varsalar, gruptaki 
her bireyin kararı sahiplenmesi ve ondan tatmin olması mümkün olabilir. Diğer 
taraftan, kararın müdür t  arafından verilerek yayım elemanlarına bildirilmesi, 
grup halinde verilen karar kadar sahiplenilmeyecektir. Karar yönetici tarafından 
verildiği için yayım elemanlarının karara karşı duydukları tatmin düzeyi de aynı 
düzeyde olmayacaktır.   

Grup üyelerinin kendilerini anlamaları ve değerlendirmeleri daha kolay 
olur:  

Yalnız çalışmayı tercih eden bireylerin grup halinde çalışırken 
sergileyebilecekleri tutum ve davranışlar hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu 
yüzden bu bireylerin göstermiş olduğu davranışların başkaları tarafından nasıl 
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karşılanacağını belirleme olanakları olmaz. Grup halinde çalışarak, 
problemlere bakış açımızın, iletişim tarzımızın ve karar verme sürecine katılma 
durumumuzun grubun diğer bireyleri tarafından nasıl karşılandığını 
öğrenebiliriz. Örneğin, grup içinde sürekli aynı olumsuz davranışı göstermekle 
eleştiriliyorsak bu davranışı düzeltmek için bir çaba içine girebiliriz. Grup 
normlarına uymama, eleştiride aşırıya kaçma veya başkalarının sözüne 
müdahale etme gibi davranışlar konusunda sürekli eleştiri alıyorsak, kendi 
kendimizi değerlendirme ve zayıf yönlerimizi güçlendirme şansımız olabilir.  

2.2. Gruplarla Çalışmanın Dezavantajları 

Karar verme aşamasında bazı grup üyeleri diğerlerinin etkisi altında 
kalabilir:  

Gruplarla çalışma sürecinde üyeler özgür iradeyle karar verdiği zaman 
genellikle grup kararı bireysel olarak verilecek karardan daha olumlu sonuçlar 
doğurur. Ancak bazı üyeler karar verirken çatışma veya anlaşmazlık 
çıkmaması için çoğunluğun verdiği karara katılma eğiliminde olur. Hatta bazı 
üyeler gerçekte karşı olsalar da grup liderinin kararına katılma yönünde bir 
tercih kullanabilir. Böyle durumlarda grup halinde alınan bir karar, bireysel 
olarak alınan bir karardan daha olumsuz sonuçlar doğurabilir.  

Grup üyelerinden bazıları tartışmada dominant hale gelebilir:  

Gruplarda bazı üyeler diğerlerine oranla hem konuşmayı hem de 
başkaları tarafından dinlenmeyi daha çok sever. Tartışmada kendi görüşlerinin 
daha çok dinlenmesi ve kabul görmesi, bazı kişilerde grup çalışmasında kendi 
çabalarının daha çok olduğu ve verilen kararın kendi emeklerinin bir ürünü 
olduğu hissini uyandırabilir. Tartışmaya yeterince katılmayan bireyler ise 
konunun zaten diğer üyelerce tartışıldığını ve grup kararının alındığını, bu 
yüzden daha çok söz sarf etmenin anlamsız olacağını düşünebilir. Her iki 
şekilde de verilen bir kararın doğru olma olasılığı düşüktür. Çünkü tartışmada 
dominant hale gelen bireyler genellikle toplam grup üyelerine oranla daha az 
bir sayı oluşturur ve bunların vereceği karar olumsuz sonuç doğuruyorsa bütün 
grup bundan etkilenir. Diğer taraftan, tartışmaya katılma eğiliminde olmayan 
üyelerin ise karar hakkında çok farklı ve olumlu sonuç doğurabilecek 
düşünceleri olabilir. Bu üyeler sessiz kalmakla sahip oldukları pozitif 
düşüncelerin karar verme sürecinde ihmal edilmesine neden olmaktadır.        

Bazı üyeler işleri diğer üyelerin üzerine yıkabilir:  

Grupta bazı üyeler diğerlerine oranla verilen görevleri zamanında yerine 
getirme ve problem çözme sürecine daha aktif olarak katılma eğiliminde 
olabilir. Buna karşın, grupta böyle üyelerin varlığının bilinmesi, diğer bazı 
üyelerce istismar edilip yükün tamamen çalışkan üyelere yıkılmasına neden 
olabilir. Böylece grupta her üyenin kendi bilgi ve deneyimleri ölçüsünde 
problem çözme ve karar verme sürecine katılmasıyla sağlanabilecek 
yararlardan yoksun kalınmış olunur. 

Yukarıdaki durumlarda lidere önemli görevler düşmektedir. Özellikle 
toplantılarda çekingen olan ve inisiyatif almakta zorlanan üyeleri 
cesaretlendirme ve aktif olarak katılımlarını sağlamak için grup lideri önemli 
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roller üstlenebilir. Örneğin lider her bir üyenin bütün toplantılara katılımını 
sağlayabilir. Grup üyelerine kendi görev ve sorumluluklarını ve grubun 
amaçlarını hatırlatarak bazı üyelerin işi diğerlerinin üzerine yıkmasını 
önleyebilir.     

Grup halinde bir problemin çözümü bireysel olarak çözümünden daha 
uzun bir zaman alabilir:  

Bireyler gruplar halinde çalışarak belirli problemleri çözmek 
istediklerinde, grubun ne zaman ve nerede toplanacağı, toplantı sürelerinin ne 
kadar olacağı ve bütün üyelerin katılımı için taşıma ve konaklama giderlerinin 
nasıl karşılanacağı gibi konuları aydınlığa kavuşturmalıdır. Grup halinde 
toplanıldıktan sonra da problemlerin tanımlanması, analiz edilmesi, 
araştırılması ve çözümü için gerekli zamana gereksinim vardır. Yine 
toplantılarda üyelerin belirli fikirleri ortaya atması ve diğer üyeleri dinlemesi de 
zaman almaktadır. Diğer taraftan grup çalışma sürecinde, karar verme veya 
problem çözme işlemi uzadıkça masraflar da artmaktadır. Bütün bu faktörler, 
grup halinde çalışmanın bireysel çalışmalara göre daha uzun zaman 
alabileceğini göstermektedir.     

Grup halinde problem çözme ve karar verme süreci daha uzun zaman 
almasına rağmen, erişilen çözüm ve verilen kararın daha olumlu sonuçlar 
doğurduğu söylenebilir. Fakat bazı durumlarda grup kararı almak için yeterli 
zaman olmayabilir ve bu durumda bireysel kararlar verilmesi kaçınılmazdır. 
Örneğin, savaşta aniden düşman taarruzuna hedef olan bir komutan, 
askerleriyle ve diğer komutanlarla oturup savunma stratejisi geliştirmek yerine 
ani bir bireysel kararla karşı taarruza geçebilir. Burada grup kararı almaya 
kalkışmak, zaten çok sınırlı olan zamanı etkin kullanmamak ve birliğin 
çıkarlarına aykırı davranmak anlamına gelebilir. Bu yüzden, bu ve benzeri 
durumlarda iyi düşünerek verilebilecek bireysel bir karar grup kararından daha 
avantajlı olabilir.       

3. BİREYLERİN GRUPLARA KATILMA NEDENLERİ 

3.1. Kişiler Arası Gereksinmeler 

Maslow (1970) motivasyonu bireyin kendi içsel gereksinmelerine verdiği 
yanıtlar olarak tanımlar. Gereksinme ise, tatmin edildiği zaman insana bir zevk 
ve mutluluk veren, tatmin edilmediği zaman ise elem ve keder veren 
duygulardır. İnsan yaşadığı sürece gereksinmelerinin sonu gelmez. Daha 
düşük oranda duyulan bir gereksinme karşılandığında bir üst gereksinme 
doğar ve insan bunu karşılamaya motive olur. Gereksinme karşılandığında da 
onu karşılamaya yönelik motivasyon son bulur. Bu tanımlara göre içsel 
gereksinmeler kişileri çeşitli gruplara katılmaya motive eden faktörlerdir. 
Maslow gereksinmeleri piramidi andıran bir hiyerarşiyle açıklamıştır (Bkz. Şekil 
1). Piramitte fizyolojik gereksinmeler kişinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu 
olan hava, su ve temel gıda maddelerine duyulan gereksinmeleri ifade eder. 
Korunma gereksinmesi kişinin çevre koşullarının olumsuz etkilerine karşı 
duyduğu fiziki korunma ve güvencede olmayı ifade eder. Fizyolojik 
gereksinmelerini karşılayan ve olumsuz koşullara karşı güvende olan insanlar, 
daha sonra başka insanlarla ilişki ve iletişim halinde olmayı isterler. Bu da 
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onların sosyal gereksinmelerini gösterir. Başkalarıyla ilişki halinde olan insan 
çeşitli gruplara katılabilir. Grupta kendisinin saygın bir kişi olarak görülmesi ve 
görüşlerine değer verilmesi insanın duyduğu bir başka gereksinmedir. İnsanın 
karşılamayı arzu ettiği en ileri gereksinme de kendini tam olarak 
gerçekleştirmektir. 

 

 
Şekil 1. Maslow'un gereksinmeler hiyerarşisi 

 

3.2. Bireysel Hedefler 

Bireysel hedefler kişilerin hangi gruplara katılacağını belirleyen en önemli 
faktörlerdendir. Kişi öncelikle gruba katılırken bireysel olarak neyi amaçladığına 
karar vermelidir. Prestij mi arzulamaktadır? Toplumda daha yüksek bir statüye 
mi kavuşmak istemektedir? Diğer kişilere karşı daha güçlü mü olmak 
istemektedir? Yoksa gruba katılarak yeni arkadaşlar mı edinmek istemektedir? 
Bütün bu bireysel hedefler kişiden kişiye değişmekle beraber, kişinin katılmak 
istediği grubu da belirlemektedir.     

3.3. Grubun Hedefleri 

Grup hedefleri de bireyleri gruba katılmaya motive eden hedefler 
arasındandır. Bir siyasi partiye üye olma, bir derneğe, vakfa veya başka bir sivil 
toplum örgütüne katılma arzusu, grup hedeflerinden kaynaklanabilir. Örneğin, 
sağlıklı bir çevrede yaşama konusunda endişe eden bireyler TEMA Vakfına 
üye olarak, ülkemizin önemli bir sorunu olan erozyonla mücadeleye katılmak 
isteyebilir. Burada grup hedefleri bireyler tarafından bilinmektedir ve o gruba 
gerek işgücü veya finansal destek gerekse uzmanlık katkısı sağlayarak 
katılmak, grubun daha da güçlenmesini ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. 

3.4. Kişiler Arası Cazibe 

Bazı bireylerin gruplara katılma isteği tamamen orada bulunan diğer 
üyelerden kaynaklanır. Kişi gruptaki üyelerden etkilendiği ve onlarla birlikte 
zaman geçirmekten hoşlandığı için gruba katılmak ister. Burada bireyi 
etkileyen temel faktörler; gruptaki diğer üyelerle olan benzerlik, tamamlayıcılık, 

Kendini 

Gerçekleştirme 

Saygın Olma ve Değer Verilme 

Sosyal Gereksinmeler 

Korunma Gereksinmesi 

Fizyolojik Gereksinmeler 
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yakınlık ve fiziksel çekiciliktir. Kişi gruptaki üyeleri bu faktörler bakımından 
kendine uygun görüyorsa gruba katılım arzusu gösterir.  

3.5. Grubun Cazibesi  

Bazı kişilerin gruplara katılma sebebi orada bulunan üyelerin 
cazibesinden kaynaklanabileceği gibi grubun bir bütün olarak yürüttüğü 
etkinlikler, amaçları ve grup üyeliği gibi faktörler de katılımı etkilemektedir. 
Kişilerin gruplara katılımını etkileyen kişiler arası cazibe ve grubun cazibesine 
ilişkin faktörler, bunların tanımı ve açıklamaları Tablo 1'de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Gruplara Katılımı Etkileyen Kişiler Arası Cazibe ve Grup Cazibesi 

GRUBA KATILIMI ETKİLEYEN KİŞİLER ARASI CAZİBE 

FAKTÖR TANIMI AÇIKLAMA 

Benzerlikler 
İki bireyin birbirine 
benzerlik derecesidir. 

Kişiler düşünce ve deneyim bakımından 
kendilerine benzeyen ve kendilerini 
daha iyi anlayan kişilerden daha çok 
hoşlanır. 

Tamamlayıcılık 

İki bireyin birbirini 
eksik olan yönler 
bakımından 
tamamlama 
derecesidir. 

Kişiler genellikle kendilerinde 
bulunmayan fakat bulunmasını 
istedikleri kaliteli özelliklere sahip 
bireylerle bir arada olmak isterler.  

Yakınlık 
Kişilerin fiziksel olarak 
birbirine yakın olma 
derecesidir. 

Konuşacak kadar yakın olunan kişilerle 
olan benzerlikler ve tamamlayıcı yönler 
daha kolay anlaşılır. Bu bağlamda 
uyuşma varsa gruba katılma isteği 
doğar. 

Fiziksel 
Çekicilik 

Kişisel cazibenin 
güzellik veya 
yakışıklılıktan 
kaynaklanmasıdır. 

Özellikle grupların kurulma aşamasında 
önemli olabilir. Ancak grup kurulduktan 
sonra kişiler birbirini tanıyınca önemini 
kaybeder. 

GRUBA KATILIMI ETKİLEYEN GRUP CAZİBESİ 

FAKTÖR TANIMI AÇIKLAMA 

Grup 
Etkinlikleri 

Aynı etkinliklere ilgi 
duyan bireyleri bir 
araya getiren 
faktördür.  

Grubun etkinlikleri kişileri katılım için 
motive eder. Bu etkinliklere katılmak 
bazen kişilere bazı ödüller de 
kazandırabilir.  

Grubun 
Hedefleri 

Cazibenin ortaklaşa 
paylaşılan hedeflerden 
kaynaklanmasıdır.   

Sivil toplum örgütleri, düşkünlere yardım 
kuruluşları ve çevre koruma örgütleri 
gruba katılma cazibesini artırır.   

Grup Üyeliği 

Cazibenin grup 
üyeliğinden 
sağlanabilecek 
ödüllerden 
kaynaklanmasıdır. 

Bazı gruplara üye olabilmek herkes için 
olanaklı değildir. Bu yüzden bu gruplara 
üye olmak kişiye bir saygınlık veya 
yüksek statü kazandırır.  

Kaynak: Bebe, S.A. ve Masterson, J.T., 1994. Communication in Small Groups. 
Principles and Practices. 
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4. GRUPLARLA ÇALIŞMA SÜRECİ 

Gruplarla çalışma süreci ile ilgili çeşitli modeller geliştirilmiştir. Üzerinde 
en çok uzlaşılan model Tuckman (1965) tarafından geliştirilen ve Tuckman ve 
Jensen (1977) tarafından revize edilen “Küçük Gruplarda Gelişme Evreleri” 
modelidir. Birinci çalışmada, konuyla ilgili literatür ve teoriler irdelenerek 
gruplarla çalışma süreci (1) oluşma, (2) çatışma, (3) norm geliştirme ve (4) 
performans olmak üzere dört evreye ayrılmıştır. Yaklaşık 12 yıl sonra yapılan 
ikinci çalışmada ise, birinci çalışmaya olan bilimsel yansımalar ve yeni teoriler 
de göz önünde bulundurularak sürece “dağılma” evresi de eklenerek gruplarla 
çalışma süreci beş evreden oluşan bir model haline getirilmiştir (Şekil 2). Model 
günümüzde bazı eleştirilere konu olsa da insan kaynakları yönetiminde en 
yaygın olarak kullanılan modellerden biridir.  

 

Şekil 2. Grubun iş becerisi ve grupta kişilerarası iletişim becerisi ilişkisi 

 

Modelin her bir aşamasında grubun yapısı aşağıdaki bölümlerde 
verilmiştir. 

4.1. Oluşma Evresi 

Gruplar başlangıçta üyeler arasındaki uyum sorununu çözmeye çalışır. 
Üyeler arasındaki ilişkiler ve görevler tanımlanır. Davranışların sınırları 
belirlenmeye çalışılır. Üyeler grup lideriyle, diğer üyelerle ve önceki 
standartlarla bağımlı olan ilişkiler geliştirir. Oluşma evresinde işlerin planlandığı 
gibi yürümeme olasılığı her zaman vardır. İlk toplantılarda çalışmalara 
katılmayan üyeler olabilir. Katılanların çoğu da grubun toplanma amaçlarını ve 
grup içindeki görev ve sorumluluklarını bilmeyebilir. Bu aşamada gruptaki 
bireyler arasındaki genel eğilim şöyledir: Üyelerin ne yapacakları ve nasıl 
davranacakları konusunda belirsizlik vardır. Birbirine karşı olabildiğince 
naziktirler ve konuşmaya katılım konusunda kararsızdırlar. Birbirini iyi 
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tanımadıklarından, genellikle endişeli ve kuşkuludurlar. Genelde yapmacık 
olarak ilgi duyduklarını gösterirler ve konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederler. 
Karmaşık hisler taşırlar. Gruba olan zayıf bağ ve yetersiz katkıdan dolayı 
kendilerini rahat hissetmezler.  

Grup kurma aşamasında üyelerin yukarıda belirtilen tutum ve 
davranışlarını olumlu yönde etkilemek son derece önemlidir. Aksi takdirde 
henüz yolun başındayken üyelerin vazgeçmesi bile söz konusu olabilir. Bu 
noktada üyelerde olumlu bir hava yaratmak ve grup kurulma sürecini 
hızlandırmak için lidere önemli görevler düşmektedir. Kurulma evresinde 
grubun yapısı, hedefleri, gideceği yön ve roller açık bir şekilde tanımlanmalıdır. 
Bu yolla üyeler birbirine güven duymaya başlamalıdır. Grubun misyonu, 
hedefleri, grup çalışması sonucunda elde edilecek ürünler ve her şeyden 
önemlisi grubun çalışma süreci belirgin bir şekilde bütün üyelerce 
kavranmalıdır. Kurulma aşamasında grup üyeleri enerjilerinin çoğunu grubun iş 
görmesinden çok, fonksiyonel bir şekilde işleyebilmesi için grup yapısının 
tanımlanmasında harcamalıdır.   

4.2. Çatışma Evresi 

Grup çalışmalarında üyelerin görev ve sorumlulukları belirlenirken kişiler 
arası ikilem ve çatışmalar kaçınılmazdır. Grupta hangi üye hangi görevi yerine 
getirecektir? Bu görevi yerine getirirken grup üyeleri ve lideri ile ilişkiler nasıl 
olacaktır? Bu sorulara yanıtlar aranırken grupta aşırı tartışmalar ve 
anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bütün bu davranışlar grubun devamına ve işleyişine 
karşı bir direnç oluşturabilir. 

Çatışma evresinde grup üyeleri birbirlerine oluşma evresinde olduğu gibi 
nazik davranmaz. Grupta hedefler, beklentiler, roller ve sorumluluklar 
konusunda anlaşmazlıklar büyüyebilir. Bazı üyeler grup çalışmalarını sınırlayıcı 
faktörler üzerinde durarak ümitsizliğe kapılabilir. Bazı üyeler kötü gidişatın 
nedeni olarak diğer üyeleri veya grup liderini suçlayabilir. Hatta bazı üyeler 
grubun misyon ve hedeflerinin değiştirilmesi gerektiğini bile ileri sürebilir.  

Çatışma evresini atlatmak için öncelikle grubun hedeflerinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. Geniş kapsamlı hedefler alt hedeflere bölünerek ele 
alınmalıdır. Grup bu evrede görevlerle ilgili yeteneklerin yanı sıra çalışma 
süreci ve çatışma yönetimi konularında da yetenekler geliştirmelidir. Grubun 
hedefleri, üyelerin rolleri, görev ve sorumluluklarının belirlenebilmesi için, 
öncelikle gruptaki bütün üyelerin birbirinin görüşüne saygı duyarak tartışmayı 
öğrenmesi gerekir. Çatışma evresindeki karmaşa ve ikilemlerden kurtulmak 
için grupta belirli kuralların konulması gerektiği hissedilir.  

4.3. Norm Geliştirme Evresi 

Bu evrede üyelerin rolleri, görev ve sorumlulukları net bir şekilde 
tanımlanır. Her üye kendi görev ve sorumluluğunu benimsediğinden dirençler 
azalır ve bütün üyeler kendilerini grubun bir parçası olarak hissetmeye başlar. 
Duruma göre yeni roller ve görevler belirlenebilir. Bu konularda üyeler kişisel 
görüşlerini açıklayabilir.  
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Norm geliştirme evresinde üyeler gruptaki problemlerin çözümü ve üyeler 
arasında uyumun sağlanması için gerçekten bilinçli bir çaba sarf eder. Üyeler 
arasında daha anlamlı konuşmalar yapılır ve yardımseverlik duygusu gelişir. 
Grupta uyulacak temel kurallar belirlendiğinden üyeler yavaş yavaş gerçek 
görevlerine odaklanmaya başlar. Norm geliştirme evresinde üyeler enerjilerini 
grubun hedeflerine odaklayarak, bireysel ve grup olarak verimliliği artırmaya 
çalışırlar. Bu aşamada grubun işlevselliği ve verimliliği değerlendirilebilir. 

Resim 1. Grup başlangıç aşamasında üyelerin çekingen ve isteksiz olması durumu 

Kaynak: Pokras, S. 1995. Rapid Team Deployment: Building high performance project 
teams. 

 

4.4. Performing Stage 

Interpersonal communication is developed at this stage. Each of the 
group members can easily understand their duties in the group and carry out 
them. Roles of the members become more flexible and functional. The energy 
of the group is totally focused on the duties. Structural problems are solved. 
The functional structure of the group brings a basis which is increasing the 
performances. 

Group members have information about their strong and weak aspects 
and they act accordingly. The ability to solve the possible problems is 
developed. Problems related to assigning new responsibilities do not occur. 
Divergence or different ideas of the group members are turned into 
opportunities to increase the group performance. Groups make use of its whole 
energy to achieve the objectives of the group. Since group members become 
more skillful, achieving the objectives is not that hard anymore. Increase in the 
group performance is observed as the group members carry out their duties 
and acquire new skills and information. 

4.5. Adjourning/Mourning Stage 

When the group completes duties, the objectives to establish the group is 
achieved. After that, group members may prefer to join other groups which are 
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formed for different objectives with new members or the same members. The 
process of working in a group begins again. 

At the adjourning or mourning stage, members of the group may have 
different emotions. They can criticize themselves to evaluate whether they 
fulfilled their responsibilities in the best way. As a result of the self criticism, 
they may feel satisfied or they may be anxious for the responsibilities that may 
occur because of the duties they carried out in the group. Some of the 
members may have difficulty to leave their friends. However, all the members 
feel satisfied as they completed the group works. 

5. MODERASYON 

Günümüzde her meslek dalında çeşitli amaçlarla toplantılar 
düzenlenmektedir.  Fakültelerde yönetim kurulu toplantıları, fakülte kurulu 
toplantıları, çeşitli kurul ve komisyon toplantıları; kooperatiflerde genel kurul 
toplantıları, yönetim kurulu toplantıları; köylerde köy ihtiyar meclisi toplantıları 
gibi toplantılar günümüz toplumsal yaşamının vazgeçilmez etkinlikleri 
arasındadır. Her bir toplantıda çözüme kavuşturulması amaçlanan sorunlar ele 
alınmakta ve katılımcılarca tartışılmaktadır. Sonuçta belirli kararlar verilmekte 
ve bunlar uygulamaya konulmaktadır.  Ancak her toplantıda ele alınan 
sorunların çözüme kavuşturulduğu ve belirli kararlara varıldığı söylenemez. 
Bazı toplantılarda karar verme aşamasına kısa sürede varılmasına rağmen 
bazı toplantılarda ise saatler geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme 
kaydedilememektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Katılımcıların kişilikleri, 
davranış şekilleri, toplantının yönetim biçimi, toplantı yeri ve kullanılan 
teknolojiler gibi birçok faktör toplantıların başarısını etkilemektedir. İşte grup 
çalışmalarında çeşitli iletişim yollarını ve görsel teknikleri kullanarak farklı görüş 
ve fikirleri özgürce tartışmak ve grubun amaçlarına ulaşmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen toplantılara moderasyon denir.   

Moderasyon günümüzde sık sık başvurulan bir grup çalışması 
yöntemidir. En çok kullanıldığı alanlar ise;  

1) Etkileşimli öğrenim,  

2) Ortak problem çözümü, 

3) Planlama kararlarıdır.  

Etkileşimli öğrenim, öğrencileri eğitmene fazla bağımlı kılmadan gruplar 
halinde çalışmalarını teşvik ederek ve kendi sorunlarını kendilerinin çözmesine 
yardımcı olarak yürütülen bir eğitim şeklidir. Ortak problem çözme ve planlama 
kararları da günümüzde bütün kurum ve kuruluşların katılımcı bir yaklaşımla 
ele aldıkları konulardır. Her üç alanda da moderasyon tekniklerinin kullanımı 
gün geçtikçe artmaktadır (Değirmenci ve ark., 2008).   

Moderasyonun başarılı olabilmesi için, moderasyon öncesi ve sonrasında 
uyulması gereken kurallar ve izlenmesi gereken stratejiler aşağıda 
özetlenmiştir. 
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5.1. Moderasyon Öncesinde Uyulacak Kurallar 

Moderatör kendini zihinsel ve duygusal olarak hazırlamalıdır:  

Moderatör toplantıya başlamadan önce kendini zihinsel olarak 
hazırlamalıdır. Kişisel, ailevi veya iş hayatıyla ilgili bütün sorunlardan arınarak 
dikkatini tamamen yapacağı işe vermelidir. Ayrıca hızlı düşünmesini ve 
yapacağı işe odaklanmasını sınırlandıran heyecan ve baskıları da üzerinden 
atmalıdır. 

Moderasyonda sorulacak soruları, konu başlıklarına göre hazırlamalıdır. 
Her bir sorudan sonra üyeler tarafından sorulması olası soruları 
cevaplandırmak için de hazırlık yapmalıdır. Moderasyonun akışına göre soru 
sırasında değişiklik yapabilir. Ancak soruları mümkünse ezberlemelidir. Bunu 
yapamıyorsa önündeki notlara çok kısa bir süre baktıktan sonar, üyelerle göz 
teması yaparak sormalıdır. Notlardan okunarak sorulan sorularda üyelerin ilgisi 
azalabilir.  

Moderatör kendini, dinleme ve düşünme işlemlerini aynı zamanda 
yapmaya hazırlamalıdır. Bu eylemleri aynı zamanda yapması, moderasyona 
doğru zamanda doğru ifadelerle müdahale etmesini sağlar. Üyeleri dinlerken 
düşünemeyen bir moderatör, çoğunlukla ne söyleyeceğini bilemez ya da 
moderasyona yersiz ve amaçsız müdahalelerde bulunabilir. Moderatör kendini 
zihinsel ve duygusal olarak hazırlarken aşağıdaki kurallara uymalıdır (Krueger, 
1998): 

(1) Giriş konuşması ve soracağı sorularla ilgili uygulama yapmalıdır. 

(2) Moderasyonun yapılacağı mekana erken gelmelidir. 

(3) Yapılacak işleri sıraya koyan bir liste oluşturmalıdır. 

(4) Grup çalışmasından önce sessiz bir ortamda 5-10 dakika dinlenerek 
yapılacak işleri zihninde canlandırmalıdır. 

(5) Anlama yeteneği, bilgi düzeyi, zeka ve sabır sınırlarının, en üst 
düzeyde olması için çaba sarf etmelidir.  

(6) Grup çalışmasından önce alkol ve ilaç almamalıdır. 

Gerekli ekipman ve teknolojiyi hazırlamalıdır:  

Grup çalışmalarında toplantıdan önce gerekli bütün materyal hazır 
olmalıdır. Öncelikle katılımcıların ve bağlantı kurulacak kişilerin isimleri, 
adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin yazılacağı listeler 
oluşturulmalıdır. Üyelerin isimleri ve çalıştıkları kurumu gösteren yaka kartları 
hazırlanmalıdır. Ayrıca moderasyon sırasında üyelerin birbirine isimleriyle hitap 
etmesi için masaya konmak üzere isim kartları hazırlanmalıdır. Moderatör, 
yardımcısı ve üyelerin not tutması için defter ve kalem sağlanmalıdır. Yine 
tartışma konularını ana hatlarıyla üyelere göstermek için yazı tahtası ve renkli 
kalemler bulundurulmalıdır. Moderasyon sırasında ana konuları içeren bir 
sunuş yapılacaksa bunun power point sunumu olması tercih edilir. Bu yüzden 
salonda bilgisayar ve projektör bulundurulmalıdır. Hatta bilgisayarda internet 
bağlantısı da olmalıdır. Bütün bu donanım, grup tartışmalarında varılan 
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kararların ve tartışılan konuların özetlenerek gruba gösterilmesine de olanak 
sağlar. Gruplarda bazen 4-5 kişilik alt gruplar halinde çalışmalar yapılabilir. 
Böyle durumlarda her bir alt grubun kullanımına sunulacak flip kartlar ve renkli 
kalemler bulundurulmalıdır. Grup çalışmasının kayıt altına alınması için kamera 
bulundurulması son derece önemlidir. Kamera kaydı olan bir grup 
çalışmasında bütün bilgiler korunmuş olur. Çalışma sonuçları daha sonra 
çeşitli plan veya projelerde kullanılabilir. Kayıtlar ayrıca moderatör ve 
yardımcısına kendilerini değerlendirme ve eksik yönlerini tamamlama fırsatı 
verir.        

Moderasyonun yapılacağı salonu düzenlemelidir:  

Moderasyonun yapılacağı salon grup çalışmasına elverişli olmalıdır. 
Öncelikle katılımcıların salona sığması gerekir. Çok dar veya geniş bir salon 
tercih edilmez. Salonun oda sıcaklığında olması ve havalandırılması gerekir. 
Yörenin iklim durumuna göre kış aylarında ısıtma, yaz aylarında ise soğutma 
gereklidir. Elektrik donanımı ve aydınlatması kusursuz işlemelidir. Bilgisayar ve 
projektörün takılacağı prizler çalışır halde olmalıdır. Toplantının, elektrik 
kesintisi olasılığı göz önünde bulundurularak, jeneratör bulunan binalarda 
yapılması tercih edilir. Salon koşulları elverişli hale getirildikten sonra, üyelerin 
ve moderatörün oturma düzenine karar verilir. Genellikle moderasyon 
toplantılarının yuvarlak masa toplantısı şeklinde yapılmasında yarar vardır 
(Şekil 3). Bu yolla bütün üyelerin eşit düzeyde moderatörü ve birbirlerini 
görmeleri sağlanır. Başka bir oturma şekli de moderatörün bütün üyeleri 
karşısına aldığı düzen olup, böyle bir düzende moderatörün üstünlüğü daha 
belirgin bir hal alır (Şekil 4). Salonda yukarıdaki oturma düzenlerini sağlayacak 
olanaklar yoksa kare veya dikdörtgen düzenleri de uygundur. Moderatör 
sunum yapacağı masadan bütün üyelerle göz teması kurabilmelidir. Olanaklar 
ölçüsünde bu masa kapıya karşı yerleştirilmeli ve moderatörün toplantıya yeni 
gelenlerle de göz teması kurması sağlanmalıdır. Yardımcı moderatör kapıya 
yakın yerlerde oturarak geç gelenlere yer göstermelidir. Toplantıya gelen 
üyeler için hazırlanan kayıt defteri ve üyelere verilecek materyaller salonun 
dışına yerleştirilmelidir. Ayrıca üyelere çay, kahve, pasta vb. ikramlar 
yapılacaksa, bunların da salonun dışında yapılması daha uygundur. Bazı 
toplantılarda toplantı sırasında da ikramlar yapılabilir. Ancak bu durum üyelerin 
dikkatinin dağılmasına ve çalışmaların aksamasına sebep olabilir.      

 
Şekil 3. Eşit süreli konuşma şeklinde yürütülen yuvarlak masa moderasyonu (Şekil: 

Nurhan POYRAZ) 
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Şekil 4. Moderatörün üyeleri karşısına alarak yürüttüğü moderasyon (Şekil: Nurhan 

POYRAZ) 

 

5.2. Moderasyon Sırasında Uyulacak Kurallar 

Üyelerle ilgili kişisel bilgileri kayıt etmek: Üyelerin isim, adres, telefon 
numarası ve e-posta adreslerinin yanı sıra, diğer kişisel özelliklerinin de kayıt 
altına alınmasında yarar vardır. Bu tür kayıtlarla hem üyeler hakkında daha 
geniş bilgiye sahip olunur, hem de daha sonra yapılacak çalışmalarda uygun 
üyelerin davet edilmesi sağlanmış olur. Bu yüzden yukarıdaki kişisel bilgilerin 
yanı sıra, üyelerin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, medeni durumu, sorumlu 
olduğu kişiler, gelir düzeyi, mesleği, iş yerindeki pozisyonu ve moderasyon 
konusu ile ilgili deneyimi gibi bilgiler de kayıt edilmelidir.        

Grubun misyonunu belirterek üyeleri tanıtmak: Kayıt işlemleri 
tamamlandıktan sonra moderatör toplantıya başlayabilir. Ancak öncelikle 
grubun misyonunu ve yerine getireceği görevleri açıklayan kısa bir giriş yapar. 
Daha sonra her üyeye kendisini gruba tanıtması için söz hakkı verir. Böylece 
gruptaki üyelerin birbirine ve moderatöre karşı olumlu bir ilk izlenim edinmeleri 
sağlanır.  

Tartışma sürecini yönetmek: Grubun misyonu ve tanıtım 
konuşmalarından sonra moderatör grup çalışma sürecini başlatabilir. Bu 
bağlamda önceden hazırladığı plan kapsamında konuları tartışmaya açar. 
Tartışma sırasında moderatör grup üyelerini düşünmeye ve fikir geliştirmeye 
teşvik etmelidir. Bunu yaparken aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir: 

Düşünce ve fikirleri açıklığa kavuşturmak: Grup tartışmaları sırasında 
bazı üyelerin konu hakkındaki düşünceleri net bir şekilde anlaşılmayabilir. 
Bazen kişinin ifade etmeye çalıştığı düşünce ile diğer üyelerin anladığı 
arasında da farklılıklar olabilir. Tam anlaşılamama veya yanlış anlaşılma 
nedeniyle tartışmalar uzayabilir ve grubun görevlerini yerine getirmesi veya 
karar vermesi zorlaşabilir. Böyle durumlarda moderatör grup üyesinin ifade 
etmek istediği konuyu açık ve net bir şekilde anlatmasını sağlamalıdır. Uygun 
zamanda konuyla ilgili sorular sorarak, kişinin düşüncelerinin bütün grup 
üyelerince tam olarak anlaşılmasını sağlamalıdır.  
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Belirli aralıklarla özetleme yapmak: Grup üyelerinin konuşulanları anlama 
ve kavrama yetenekleri farklı olabilir. Bazı üyeler bütün konuşulanları, farklı 
yaklaşımları ve hatta konular arasındaki bütün ilişkileri daha kolay kavrayabilir. 
Buna karşın bazı üyelerin bu konulardaki yetenekleri daha zayıf olabilir. Bu 
yüzden gruptaki her bir üye düşüncelerini açıklarken süre gereğinden fazla 
uzatılmamalı, moderatör belirli aralıklarla konuşulanları özetlemelidir. Ayrıca 
yapılan özetlemenin konuşmacının ifadelerini yansıtıp yansıtmadığı sorulmalı 
ve özetlemenin doğru yapıldığından emin olunmalıdır.   

Yeni fikirlere öncülük etmek: Grup üyelerinin tartışmaları aynı konu 
etrafında sürdürmesi, hem ele alınan sorunlara çözüm üretmeyi hem de 
grubun karar vermesini zorlaştırır. Aynı konu üzerinde uzun süreli ve anlamsız 
tartışmalar üyelerin yorulmasına ve ikili ilişkilerde sorun yaşanmasına da sebep 
olabilir. Gruplarda bu tür sorunların yaşanmaması için ele alınan konu yeterli 
düzeyde tartışıldıktan sonra ve grup üyelerince anlaşıldıktan sonra moderatör 
yeni fikirlerin ele alınmasına öncülük etmelidir. Ele alınan konunun yeterince 
tartışılmış ve anlaşılmış olduğunu belirterek üyeleri başka konulara veya 
mevcut konunun daha ileriki aşamalarına yönlendirmelidir.  

Fikirler arasında bağlantı kurarak konuları bütünleştirmek: Bazen grup 
üyeleri ele alınan konuyu sadece kendi açılarından değerlendirmektedir. Her 
üyenin konuya kendi bakış açısıyla yaklaşımı, ana temanın dağılmasına neden 
olmakta ve grubun karar vermesini güçleştirmektedir. Böyle durumlarda 
moderatör farklı fikirler arasında bağlantı kurarak konuları bütünleştirmelidir. Bu 
yolla grup çalışmaları sürerken kaydedilen aşamaların bütün üyelerce 
kavranması sağlanabilir.      

Aktif dinleme yapmak: Grup tartışmalarında bir üye diğer üyeleri 
dinlerken, kafasında konuşma sırası kendisine gelince ne diyeceğini 
tasarlamaya çalışır. Bu yüzden konuşmanın kendi söylemlerini ilgilendiren 
kısımlarına olan ilgisi daha yoğun olur. Konuşulanları seçerek dinleme, 
konuşanın tam olarak anlaşılmamasına ve konunun bütünüyle 
tartışılmamasına sebep olur. Aktif dinleme ise konuşmanın tamamına 
odaklanmayı gerektirir. Aktif dinleme ile hem konuların bütünüyle anlaşılması 
daha kolay olur hem de iyi iletişimden dolayı ikili ilişkilerin bozulması önlenmiş 
olur. Grup tartışmalarında her üye diğer üyeleri dinlerken aşağıdaki kurallara 
uymalıdır: 

Bir üye konuşurken sözü kesilmemelidir. Üyeler uzun süre sessiz 
kalmaktan çekinmemelidir. “Mutlaka ben de bir şeyler söylemeliyim!” 
düşüncesiyle yersiz ve zamansız konuşmaya başlamaktansa “En uygun 
zamanda ne söylemeliyim!” düşüncesiyle neyi ne zaman söyleyeceğine karar 
vermelidir. Karşısındaki kişinin bütün ifadelerini aktif olarak dinleyecek zaman 
yoksa bu durum kibar bir şekilde konuşmacıya söylenmeli ve sözü fazla 
uzatmaması sağlanmalıdır. Hiçbir üye kendi hislerinden ve başkaları 
hakkındaki önyargılardan etkilenmemelidir. Konuşmacının ne söylediği tam 
olarak anlaşılmaya çalışılmalı ve özetlenmelidir. Duyulan ifadelerin doğru 
anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için konuşmacıya zaman zaman sorular 
sorulmalıdır. “Anladığım kadarıyla hükümetin yükseköğretim sorunları ile 
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yeterince ilgilendiğini söylemeye çalışıyorsunuz. Doğru anlamış mıyım acaba?” 
şeklinde ifadeler kullanmalıdır.  

Uygun beden dili kullanmak: Grup tartışmaları sırasında üyeler uygun 
beden dili kullanmalıdır. Sözsüz iletişim anlamına da gelen beden dili, uygun 
kullanıldığında sözlü ifadeleri pekiştirmekte ve konuşmacının vermiş olduğu 
mesajların daha iyi anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Toplantı sırasında grup 
üyelerinin üzerinde durması gereken beden dili dört kısımda ele alınabilir. 
Bunlar; göz teması, jest ve mimikler, vücut duruşu ve ellerin kullanımıdır.   

Göz teması: Göz teması konuşmacı ve dinleyicinin iletişim sürecinde 
birbirinin gözlerine bakmasıdır. Toplantılarda konuşmacı ve dinleyiciler birbiri 
ile göz teması kurmalıdır. Gözleri başka yöne çevirmek genellikle konuya ilgisiz 
kalındığı ya da konunun önemsenmediği anlamına gelmektedir. Bu yüzden 
toplantılarda konuşurken veya dinlerken tavana veya dışarıya bakmamak 
gerekir. Özellikle konuşurken sadece bir kişi ile değil belirli aralıklarla bütün 
dinleyicilerle göz teması kurulmalıdır. Dinleyicilerde konuşmacının salondaki bir 
veya birkaç kişiye odaklandığı hissi uyandırılmamalıdır. Buna karşın 
konuşmacı bütün dinleyicilerle göz teması kurarak onlarda önemsenme hissi 
uyandırmalıdır. Diğer taraftan konuşmacı sadece bir grup üyesi ile ilgili bir 
şeyler söylüyorsa o üye ile göz teması kurmalı daha sonra da diğer grup 
üyelerine odaklanmalıdır.  

Jest ve mimikler: İletişimde başın kullanımına jest, yüz ifadelerine de 
mimik denir. Toplantılarda verilen mesajların anlaşılması ve iletişimin sağlıklı 
bir şekilde yürümesi için konuşmacı ve dinleyiciler uygun jest ve mimikler 
kullanmalıdır. Başın dikkat çelecek derecede sağa sola veya aşağı yukarı 
sallanması ya da kımıldamadan durması uygun jest sayılmaz. Buna karşın 
konuşmada ses tonuna, yüz ifadelerine ve konuşma akışına uygun baş 
hareketleri önerilir. Uygun baş hareketlerinin mimiklerle veya yüz ifadeleriyle 
desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda konuşmacının zaman zaman üyelere 
gülümseyerek bakması, somurtmaması ve donuk bir şekilde bakakalmaması 
gerekir. 

Vücudun duruşu: Vücut duruşu konuşmanın ayakta ya da oturarak 
yapılma şekline göre değişir. Konuşma ayakta yapılacaksa vücut dengeli bir 
şekilde durmalı, öne, arkaya, sağa veya sola sarkmamalıdır. Konuşmacı 
toplantı sırasında normal adımlarla salonda dolaşabilir. Ancak küçük bir alanda 
ileri geri adımlarla kısa mesafeli yürüyüşler pek önerilmez. Salonda dolaşarak 
yapılan konuşmada konuşmacının vücut duruşu, dinleyicilerle olan göz teması 
ve yüz ifadesi birbiriyle tutarlı olmalıdır. Oturarak yapılan konuşmada da, 
oturulan yer dinleyicilere ne çok uzak ne de çok yakın olmalıdır. Konuşmacı 
sandalye veya koltukta dengeli bir şekilde oturmalı, vücudu dinleyicilerin 
dikkatini çekecek şekilde sağa sola sarkmamalıdır. Önünde masa varsa ellerini 
kenetleyerek masaya yaslamamalı veya dirseklerini masaya dayayarak öne 
doğru eğilmemelidir. Bacaklarını üst üste atacaksa bunu normal bir şekilde 
yapmalıdır.  

Ellerin kullanımı: Konuşmada ellerin ustalıkla kullanılması konuşmacının 
daha iyi dinlenmesine yardımcı olur. Eller konuşmacının mesajlarını 
destekleyici nitelikte kullanılmalıdır. Genelde avuçlar açık olmalıdır. Elde 
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kalem, silgi veya tespih gibi nesnelerle oynanmamalıdır. Eller kenetlenmiş 
halde durulmamalıdır. Konuşma sırasında eller ceplere sokulmamalıdır.  

6. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Grup çalışmalarında problemlerin yaşanması kaçınılmazdır. Zaman 
zaman grubun genel durumu bazen de grup üyelerinden kaynaklanan 
problemler bulunmaktadır. Ancak her problemin mutlaka bir çözümü de vardır. 
Sağduyulu, saygılı, azimli ve kararlı moderatör ve grup üyeleri bütün sorunların 
üstesinden gelebilir. Grup çalışmalarında başarılı olmak için karşılaşılması 
olası sorunlar ve bunların çözümü için atılması gereken adımlar daha spesifik 
olarak aşağıda ele alınmıştır (ICA, 2014; Krueger, 1998): 

6.1. Grubun Genel Durumu İle İlgili Sorunlar     

Üyelerin ilgi duymaması: Grup üyeleri çalışmaya ilgi duymazsa veya 
ilgileri dağılırsa grup çalışmasını sürdürmek zordur. İlgi eksikliği duyulan 
gruplarda üyeler ana konu üzerinde tartışmayı bırakır. Bazı üyeler 
yanındakilerle sohbete başlar. Bazıları önündeki kâğıda resim veya anlamsız 
şekiller çizer. Hatta bazı üyeler kâğıttan uçak yaparak diğerleri üzerine 
uçurabilir. Buna rağmen mevcut durumdan hoşnut olmayan ve çalışmanın 
devam etmesini savunan üyeler de olabilir. Böyle durumlarda grubun ilgisini 
toparlayarak çalışmaya devam etmek oldukça zordur. Başarısız moderatörler 
genelde aşağıdaki yöntemleri izleyerek grubu organize ve kontrol etmeye 
çalışır: 

(1) “Dikkatinizi grup çalışmasına çekebilir miyim?” “Lütfen beni dinler 
misiniz?” “Yapacak çok işimiz var!” şeklindeki ifadelerle grubun 
ilgisini çekmeye çalışır. Sorun çok ciddi değilse bu yöntem işe 
yarayabilir. Ancak ilgi dağılması ileri düzeyde ise moderatörün 
yüksek sesle yaptığı bu güç gösterisi olumsuz sonuçlar da 
doğurabilir. 

(2)  Üyelerde suçluluk duygusu uyandırarak yeniden çalışmaya 
odaklanmalarını sağlayabilir. “Sabahtan beri hiçbir şey yapamadık!”, 
“Devletin kaynaklarını boşuna harcıyoruz!” “Aileniz size okumanız 
için para gönderiyor!” Bütün bu ifadeler üyelerde suçluluk duygusu 
uyandırabileceği gibi onların incinmesine ve moderatöre karşı tavır 
takınmasına neden olabilir. 

(3) Grup üyelerinin alışık olmadığı bir beden dili kullanarak ilgilerini 
çekebilir. Ancak üyelerin bu tür davranışlara da pek sıcak 
bakmayacakları söylenebilir.  

Başarılı moderatörlerin izlediği metotlar ise şunlardır: 

 Çalışmaya belirli bir süre ara verir. Grup üyelerinin ilgisi, genellikle 
üyelerin aşırı çalışması ve yorgun düşmesi sonucu azalır. Dağılan 
dikkatin yeniden toparlanması için üyelerin ortam değiştirmesi ve 
belirli bir süre rahatlaması gerekir. Aralarda çay veya kahve içilmesi, 
üyelerin daha dinamik bir şekilde toplantıya devam etmelerini 
sağlayabilir. 
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 Üyelere bazı fiziksel aktiviteler yaptırır. Örneğin ayağa kalkıp 
oturmak, avuçları kapatıp açmak, kolları havaya kaldırıp indirmek 
gibi aktiviteler katılımcıları hem daha uyanık tutar hem de ilgilerini 
tekrar ana konuya çekmek daha kolay olur. 

 Gruba direkt olarak ilgilerinin neden dağılmış olduğunu sorar. Bu 
soruya alınan yanıtlar büyük ölçüde dağılan ilginin yeniden 
toparlanması için atılacak adımlarla ilgili ipuçları verir. 

 Ele alınan konuyu, daha sonra dönmek üzere değiştirebilir.  

Bütün grubun pasif kalması: Grup çalışmalarında bazen bütün üyeler 
pasif kalmayı tercih edebilir. Konular tartışmaya açılmış olsa bile, genellikle hiç 
kimse katılma eğilimi göstermez. Üyeler ne moderatörle ne de bir birleriyle 
konuşma eğilimindedir. Genelde ya başlarını öne eğer ya da not tutuyor gibi 
gözükerek önlerindeki kâğıtlara bir şeyler karalar. Grup üzerinde anlaşılması 
zor bir pasiflik hakimdir. Bu durum özetle “Kimsenin ağzını bıçak açmıyor!” 
deyimi ile açıklanabilir. Moderatör sessizliği, “grubun rızası var” şeklinde 
yorumlayarak işe bu şekilde devam etmemelidir. Katılım sağlamak için sadece 
bir veya birkaç üyeye de odaklanmamalıdır.  Başarılı bir moderatör pasif bir 
grubu aktif hale getirmek için aşağıdaki metotları uygulayabilir: 

(1) Başlangıçta grup üyelerine beyin fırtınası yaptırarak konu ile ilgili 
görüşlerini yazmalarını ve daha sonra grup ile paylaşmalarını 
sağlayabilir. 

(2) Her bir üyeden konu ile ilgili fikirlerini sıralamasını isteyebilir. Fikirler 
sıralandıktan sonra her bir üyeye en çok önemsediği iki veya üç fikri 
tahtaya veya kartonlara yazmasını söyleyebilir ve bunlar üzerinde 
tartışma açabilir. 

(3)  Salonda biraz dolaştıktan sonra her bir üyeden bir görüş ileri 
sürmesini isteyebilir. Daha sonra grubun bu fikir hakkındaki 
görüşlerini sorabilir. 

(4) Çalışma programına odaklanarak gruba mevcut sorunu çözmeye 
hazır olup olmadıklarını sorar. Grubun hazır olmadığı yönünde bir 
cevap alırsa sorunu çözmek için grupla beraber bir çalışma planı 
hazırlayabilir.   

Günah keçisi aramak: Grupta işler yolunda gitmediği zaman bunun 
sebeplerini bir veya birkaç üyeye yüklemek zaman zaman başvurulan 
yöntemlerden biridir. Bu durum günah keçisi yapılan üyeler için son derece 
yıpratıcı olmakla beraber grubun bundan sonraki çalışma sürecini ve 
performansını da etkiler. Günah keçisi bütün olumsuzlukların sebebi olarak 
görüldüğünden diğer üyelerce hedefteki kişidir. Birçok üye böyle bir kişinin 
gruptan çıkarılmasını da isteyebilir. Diğer taraftan günah keçisi aşırı 
eleştirildiğinde veya üzerine fazla gidildiğinde özellikle kendini savunacak 
argümanı yoksa gruptan ayrılmayı bile düşünebilir. Eğer grup gerçekten 
sadece bir üye görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için başarısız 
oluyorsa moderatörün bu kişi ile özel olarak bir görüşme yapması doğru olur. 
Görüşmede bu durumun nedenleri derinlemesine irdelenir. Üye grup 
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çalışmasında konulan kuralları anlayabilmiş mi? Grup çalışmasında hangi 
görevleri yerine getireceği kendisine anlatılmış mı? Görev ve sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi için grubun diğer üyeleri ve moderatör tarafından yeterince 
destek görmüş mü? Bütün bu konular irdelenerek sonraki aşamalarda 
yürütülecek stratejiler belirlenir. Moderatörün bundan sonra izleyeceği en 
uygun yöntem ise, grubu daha az üyeli alt gruplara bölerek her bir alt grubun 
görev ve sorumluluklarını yeniden tanımlamaktır. Bu yolla hem günah keçisinin 
etkisi bütün grup tarafından hissedilmez hem de daha küçük gruplarda kişiler 
arası iletişimde daha samimi ve güvene dayalı bir çalışma ortamı 
sağlanacağından, üyenin grupla kaynaşması daha kolay olur.  

Anlaşmazlık ve çatışma: Anlaşmazlık ve çatışma grup çalışmalarında sık 
sık rastlanan ve çözüme kavuşturulmadığında grubun karar vermesini 
engelleyen bir durumdur. Genellikle anlaşmazlık ve çatışmanın kişide negatif 
çağrışım yaptığı ve grup çalışmalarında arzulanmadığı düşünülür. Ancak insan 
ögesinin bulunduğu hiçbir grupta herkesin aynı fikirde olması beklenemez. 
Herkes aynı fikirde ise ya grubun amaçları çok net bir şekilde tanımlanmış, 
herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş ve alınan kararlar herkesi 
mutlu etmiş; ya da üyeler özgür iradeyle karar vermemiş sayılır. Genellikle ast 
ve üstlerin aynı grupta eşit düzeyde çalışması, astların özgür iradeyle görüş 
bildirmesi ve karar vermesini güçleştirir. Böyle bir grupta anlaşmazlık ve 
çatışma olmaz ancak grubun verimli bir şekilde çalışması ve doğru karar 
vermesi de sağlanamaz. Çünkü kariyer ve pozisyon gözetmeksizin bütün 
üyelerin eşit ortamda gruba katıldığı varsayımı yapılsa bile, astlar görüş 
bildirirken üstlerden çekinecektir. Diğer taraftan üstlerin de astları domine 
etmesi söz konusu olabilir. Grup çalışmalarında anlaşmazlık ve çatışma doğru 
yönetildiği zaman grubun daha verimli çalışmasına ve doğru karar vermesine 
yardımcı olur. Bazı grup üyeleri ileri atılan görüşe katılmıyorsa, mutlaka buna 
alternatif başka bir fikri gündeme getirerek tartışılmasına olanak sağlayacaktır. 
Farklı fikirlerin çatışması grup için en sağlıklı kararın verilmesini 
kolaylaştıracaktır. Bu yüzden anlaşmazlık ve çatışma başta zararlı bir çağrışım 
yapsa da grup çalışmalarında farklı fikirlerin tartışılmasına ve grup için en 
doğru kararın verilmesine yardımcı olmaktadır.   

Yöneticilerin kurallara uymaması: Günümüzde bütün organizasyonlarda 
çeşitli grup çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle moderasyon yöntemiyle yapılan 
çalışmalarda ve verilen kararlarda grup üyelerinin eşit düzeyde bir araya 
gelmesi gerekir. Üyeler arasındaki ast ve üst ilişkilerinin tartışmada fikirlerin 
özgürce ifade edilmesine ve kararlara etki etmemesi gerekir. Birçok 
organizasyonda yöneticiler çalışanların özlük haklarıyla ilgili karar verme 
gücüne sahip olduğundan, yöneticinin bulunduğu bir moderasyonda üyelerin 
gerçek görüşleri grup çalışmasına ve kararlara yansımayabilir. Bu yüzden 
yöneticinin bu tür çalışmaların içinde olmaması tercih edilir. Grubun vereceği 
karar zaten üst yöneticiye geleceğinden, yönetici alt düzeyde organizasyonla 
ilgili daha sağlıklı bir kararla yüzleşmiş olur.   

Yönetici, örgütteki birçok gruptan sorumlu olmakla beraber hiçbir grubun 
moderatörü değildir. Ancak bazı yöneticiler gruplarda verilen kararların kendi 
çıkarları doğrultusunda olması için hem grubun çalışma sürecine hem de karar 
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vermesine etki etmeye çalışır. Grup üyelerini değiştirmek, toplantıyı iptal etmek 
veya verilen kararları geçersiz saymak gibi uygulamalara sık sık rastlanabilir. 
Böyle durumlarda çalışanların kararlara katılımı engellenmiş olur. Yöneticiye 
olan güvenleri zayıflar ve organizasyonun performansı düşer.            

Yönetici bütün yöneticilik özellikleri ve üyeler üzerindeki gücü ile beraber 
moderasyon çalışmasına katılırsa kurallara uymayabilir. Yöneticinin bulunduğu 
moderasyonda grup üyeleri örgütün gerçek sorunlarına değinmekten 
kaçınabilir ve görüşlerini açıkça ortaya koymaktan çekinebilir. Bazı üyeler 
başka gerekçeler ileri sürerek toplantıya katılmak da istemeyebilir. Böyle bir 
grupta moderatörlük yapmak oldukça zordur. Çünkü gruptaki ast üst ilişkileri 
çalışma sürecini, kişilerin rollerini ve karar verme sürecini olumsuz yönde 
etkilemektedir.   

Moderatör bu durumda grubun önünde yöneticiye meydan okumamalıdır. 
Bunu yaparsa yönetici de büyük bir olasılıkla kendisini savunma pozisyonuna 
geçerek grubun önünde moderatörü küçük düşürecek söylemlere geçecektir. 
Aynı şekilde moderatör, yöneticinin bulunmadığı bir ortamda onun aleyhine 
konuşmamalı ve onu daha üst bir yöneticiye şikâyet etmemelidir. Grup 
çalışmalarında bir sorunun varlığını kabul etmeli ve bu sorunu görmezlikten 
gelmemelidir. Çünkü hem üyeler hem de yöneticiler moderatörden belirli görev 
ve sorumlulukları yerine getirmesini beklemektedir. Ancak moderatör grupta 
otoriter tavır takınan bir yöneticiye boyun da eğmemelidir. Böyle davranırsa 
moderasyon kurallarını ihlal etmiş olur.  “Bükemediğin bileği öpeceksin!” 
atasözü burada geçerli değildir.  

Moderatör olarak izlenecek en doğru yol grup çalışma sürecini ve 
moderasyon kurallarını kibar bir dille hatırlatmaktır. Yöneticiyle baş başa 
görüşerek grubun misyonunu, çalışma süreçlerini, yöneticinin grupla olan 
ilişkilerini, gruptan beklentilerini ve grup üyelerinin görev ve sorumluluklarını 
açık bir şekilde tanımlamasını isteyebilir. Daha sonra grupla bir görüşme 
yaparak bu konuların bütün üyelerce kavranmasını ve çalışmaların bu 
doğrultuda devam etmesini sağlayabilir. 

Grubun verilen görevi tamamlayamaması: Grubun verilen görevi 
tamamlayamamasının birçok nedeni olabilir. Üyeler görev ve sorumluluklarını 
tam olarak anlamayabilir veya birbirinin üzerine yıkmaya çalışabilir. Bir görev 
bitmeden başka bir göreve geçmek isteyebilir. Grup, çalışma süreçleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Üstlenilen görev ve sorumluluklar 
yanlış öngörü nedeniyle grubun kapasitesini aşmış olabilir veya gruba 
kapasitesinin üzerinde bir yük yüklenmiş olabilir. Bu durumlarda genellikle grup 
üyeleri görevlerin tamamlanmamasından, iş yükünün çok olmasından, grup 
çalışmasına dışarıdan müdahale edilmesinden, grup ve örgütün önceliklerinin 
değiştirilmesinden veya grup normlarının işlememesinden şikâyetçi olabilir. 

Moderatör yukarıdaki sorunları çözmek için grupta suçluluk duygusu 
uyandırmamalıdır. Özellikle çalışmaları engelleyici olarak belirlediği bazı grup 
üyeleriyle tartışmaya girmemelidir. Tam aksine grupta işlerin gereği gibi 
yürümediğini, bunun normal olduğunu ancak çözümsüz olmadığını 
belirtmelidir. Grubun misyonunu, çalışma sürecini, üyelerin görev ve 
sorumluluklarını, konuların ele alınış sırasını ve zaman yönetimini üyelere 
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hatırlatır. Grup çalışmalarında yapılan işlerin izlenmesini ve aksaklıklara 
zamanında müdahale edilmesini sağlar. Gruba kapasitesinin üzerinde bir yük 
yüklendiyse üyelerin genel tutumuna göre, çalışmalara ara verebilir veya 
çalışmaları o gün için erteleyebilir.   

Grubun değişime direnmesi: Gruplar verilen görevleri başarıyla 
yürütürken yöneticilerce başka işlerle görevlendirilebilir. Eğer grup uzun 
dönemli bir görevi yerine getiriyorsa ve belirli aralıklarla bir araya geliyorsa, 
grup üyelerinde de değişiklikler olabilir. Zamanla gruptan ayrılanlar olabileceği 
gibi yeni üyeler de girebilir. Bu tür ortamlarda gruba yeni görevler verilmesi 
veya mevcut görevlerde değişikliklere gitme isteği, bazı sorunları da 
beraberinde getirebilir.  

Grup içinde değişimle ilgili iki güçten söz edilebilir. Bunlardan birincisi 
değişim gücü olup genellikle üst yönetim tarafından gruba empoze edilen bir 
güçtür. İkincisi de mevcut durumun değiştirilmesine yönelik uygulamaları kabul 
etmemeye yönelik direnme gücüdür. Her iki güç de kaynaklarını örgütün 
önceliklerinden veya üyelerin kişisel tutumlarından alabilir. Güçler ya grubun 
önceliklerini değiştirmekte ya da grubun değiştirilen hedefe doğru hareketini 
engelleyebilmektedir. Değişim ve direnme güçleri hemen hemen her durumda 
ortaya çıkabilir. Örneğin, bir gruba ait bireyler yeni yöntemlerin denenmesi 
konusunda aynı görüşü paylaşmayabilir. Bazıları değişimi arzularken bazıları 
da mevcut durumu korumaya çalışabilir. Birçok kişi de ikilemde kalabilir. Bu 
kişiler bir taraftan değişimin getireceği yararları görmek isterken diğer taraftan 
da mevcut uygulamanın sağlamakta olduğu tatminden yoksun kalma 
endişesini yaşamaktadır. Değişim ve direnme güçleri arasındaki ikilemin, 
kişileri kararsızlığa itip itmediği, bireyler veya gruplar arasında tartışma çıkıp 
çıkmadığı, ikilemlerin ve tartışmaların sonuca bağlanıp bağlanamadığı gibi 
konular değişim sürecini önemli ölçüde etkiler. Eğer bir değişim işleminde 
başlangıcında başarılı bir değerlendirme yapılarak, değişim ve direnme güçleri 
bütün ağırlıklarıyla ortaya konulursa üyeleri değişime motive etmek daha kolay 
olur. 

Gruplarda değişime direnç sorunu yaşanıyorsa genellikle bazı üyeler 
değişim nedeniyle sık sık şikâyetçi olur, direnen ve değişimi isteyenler 
arasında sürekli tartışmalar yaşanır, işler planlandığı gibi yürümez, bazı üyeler 
toplantılara zamanında gelmez veya toplantı bitmeden ayrılır, örgütçe 
kendilerine değer verilmediğini hissedebilir veya aidiyet duyguları zayıflayabilir.  

Moderatör bu durumda hiçbir şey olmamış gibi davranmamalıdır. Grubun 
eski ve yeni üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar yaparak soruna çözüm 
aramamalıdır. Sürekli değişimin gerekliliğini vurgulayarak direnenleri 
suçlamamalıdır. Bunun aksine örgüt yöneticisinin de davet edildiği bir 
toplantıda bütün grubun önünde değiştirilen noktaların neler olduğunu, bunların 
neden gerekli olduğunu ve yeni görevlerde her bir üyenin hangi görevleri 
üstleneceğini açık bir şekilde belirtir. Gruba yeni görevlere adapte olması için 
bir süre tanır. Gerektiğinde yöneticiden destek alır.   
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6.2. Bireysel Davranışlardan Kaynaklanan Sorunlar 

Birçok grup çalışmasında grubun genel yapısı dışında sadece bir veya 
birkaç bireyden kaynaklanan sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunlar 
zamanında belirlenip çözümleri için gerekli önlemler alınmazsa grup 
çalışmaları sekteye uğrar. Grup çalışmalarında bireylerin tutum ve davranışları 
çeşitli kültürlerde hayvan karakterlere benzetilir. Şekil 5-10’da bunlardan 
bazıları gösterilmektedir.   

  

Şekil 5. Aslan grupta liderlik sembolüdür Şekil 6. Tilki kurnazlığı ile ünlüdür 

  
Şekil 7. Keçi inatçılığı ile ünlüdür                              

 

Şekil 8. İnek çalışkanlık ve üretkenlik 
sembolüdür 
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Şekil 9. Eşek saflık ve bağlılığı ifade eder Şekil 10. Kuzu uysallık ve uyumluluğu 
belirtir 

Şekiller: Nurhan POYRAZ 

Pasif ve utangaç katılımcı: Pasif ve utangaç katılımcılar genellikle 
konuşmayı tercih etmez ya da konuştuğu zaman alçak sesle birkaç kelime 
söyleyebilir. Tam anlaşılmama, yanlış anlaşılma, küçük görülme veya 
aşağılanma endişesi taşıyabilir. Kişilikleri, yetiştikleri aile veya okul ortamları 
böyle davranmalarında etkili olabilir. Grup içinde genellikle önce düşünme 
sonra konuşma eğilimindedir. Grup çalışmalarına katkı sağlayacak çok önemli 
fikir ve görüşleri olmakla beraber bunlardan yararlanmak için tartışmaya 
katılımlarını sağlamak gerekir. Bunu başarmanın birkaç yolu vardır. Öncelikle 
moderatör bu tür katılımcılara grubun önemli bir üyesi olduklarını ve 
görüşlerinin çok önemli olduğunu hissettirmelidir. Sık sık göz teması yaparak 
onları konuşmaya teşvik etmelidir. Bu yöntemler işe yaramıyorsa katılımcıya 
ismiyle hitap ederek kolay yanıtlayacağını düşündüğü sorular sormalıdır. 
Soruların açık uçlu olması üyenin cesaretini artıracaktır. Örneğin, “Bu konudaki 
düşüncenizi alabilir miyim?”, “Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?”, “Eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?” soruları sorulabilir.   

Konuyu dağıtmaya çalışan katılımcı: Konuyu dağıtmaya çalışan 
katılımcılar genellikle diğer üyelere oranla daha çok konuşma eğilimindedir. 
Grup içerisinde konuşurken herhangi bir utanma veya sıkılma duygusu 
hissetmezler. Buna karşın kendilerini bir şeyler söylemek zorunda hissederler. 
Ancak yaptıkları konuşmaların neredeyse tamamı konu ile ilişkili değildir. 
Bazen gereğinden daha fazla konuşarak grubun değerli zamanını harcarlar. 
Sonuçta çalışmalar sekteye uğrayabilir ve grup görevlerini yerine getiremez. 
Böyle üyelerle karşılaştığında moderatörün ilk tepkisi üye ile olan göz temasını 
kesmektir. Moderatör gözlerini diğer üyelere, önündeki notlara, saatine veya 
salondaki başka bir yöne çevirebilir. Mevcut durumdan sıkıldığını gösteren bir 
vücut dili kullanabilir. Üye konuşmaya devam ediyorsa cümlesini bitirdiği veya 
nefes aldığı bir anı izleyerek araya girebilir. Tartışmanın ana temasını bütün 
üyelere tekrar ederek konuyu dağıtmaya çalışan üyenin de konuya konsantre 
olmasını sağlayabilir.  
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Dikkatini konuya veremeyen katılımcı: Grup çalışmalarında bazı 
katılımcıların dikkatini konuya çekmek oldukça zordur. Bu tür katılımcıların 
zihinleri başka şeylerle meşguldür. Grup herhangi bir konuyu tartışırken onlar 
genelde ya ailevi ya da iş hayatıyla ilgili bir sorun üzerinde düşünür. 
Çoğunlukla tartışılan konuları duymuş olmalarına rağmen anlamazlar ve 
sorulan sorulara ilgisiz yanıtlar verirler. Bu tür üyelerin grup çalışmalarına 
herhangi bir katkısı olmaz. Gruptaki görevlerinin ne olduğunu ve grubun hangi 
amaçla bir araya geldiğini de tam olarak kavrayamazlar. Böyle bir durumda 
moderatörün yapacağı ilk iş katılımcıya ismiyle hitap ederek soruyu tekrar 
etmektir. Soru hakkında herhangi bir fikrinin olup olmadığını sorarak üyeyi 
motive etmeye çalışır. Uygulanabilecek diğer bir metot da soruları tahtaya veya 
flip kartlara yazarak üyelerin okumasına olanak sağlamaktır. Bu yolla 
gündemdeki her bir sorunun bütün üyelerce görülmesi ve dikkatlerinin konuya 
çekilmesi sağlanabilir.  

Uzman katılımcı: Uzman katılımcılar grupların ele aldığı konularda diğer 
üyelere ve hatta bazen moderatöre göre daha çok bilgi ve deneyime sahip 
olabilir. Bunların gruplardaki varlığı hem grubun başarısı hem de diğer üyelerin 
yararlanması açısından fırsatlara dönüştürülmelidir. Genellikle fazla saldırgan 
davranış sergilemez ve yeri geldiğinde diğer üyelere de söz hakkı vermesini 
bilirler. Ancak böyle olmadığı durumlarda uzmanların katkılarından 
yararlanmak ve bunu grubun ahengini bozmadan yapmak kuşkusuz 
moderasyondaki başarıya bağlıdır. Başlangıçta uzman katılımcının tutum ve 
davranışları diğer üyelerden farklı olabilir. Daha çok konuşma ve daha çok şey 
anlatma eğiliminde olabilirler. Bunu yaparken kendilerinden emin bir vücut dili 
sergileyebilirler. Böyle davranışlar hem moderatörü hem de diğer üyeleri 
rahatsız edebilir. Uzman katılımcıya diğer üyeler gibi davranılırsa hem kendini 
tam olarak ifade etmesi engellenir hem de katkılarından yararlanılmamış 
olunur. Bundan dolayı moderatörün uzman katılımcıya belirli düzeyde bir 
ayrıcalık yapması ancak bunu yaparken diğer üyeleri rahatsız etmemesi 
arzulanır. Öncelikle uzman katılımcıya söz hakkı verilebilir. Konuşma 
gereğinden fazla uzuyorsa moderatör araya girerek; “Gördüğümüz kadarıyla 
bu konuda oldukça fazla bilgi ve deneyime sahipsiniz! Acaba diğer üyelerimizin 
bu konudaki görüşleri nelerdir?” şeklinde ifadelerle sözü diğer üyelere verebilir. 
Bazen uzman katılımcının ifadeleri doğru olmayabilir. Yanlış bilgiler veren bir 
konuşmacıya uzun süre konuşma hakkı vermek hem grup çalışmasını aksatır 
hem de diğer üyeleri rahatsız eder. Bu durumu fark eden moderatör uygun bir 
zamanda araya girerek; “Bu düşüncenizin doğru olduğundan emin misiniz? 
Acaba başka bakış açıları var mıdır? Diğer üyelerimiz sizin gibi mi düşünüyor?” 
şeklinde ifadelerle sözü diğer üyelere vermeye çalışır.     

Baskın katılımcı: Grup çalışmalarında bütün üyelerin görüş ve katkılarının 
alınması, varılan kararın grubun ortak kararı olması açısından çok önemlidir. 
Ancak gruplarda diğer üyelere göre daha dominant olan ve grubu kontrol 
altında tutmaya çalışan üyeler olabilir. Bu üyeler genellikle bütün konularda 
konuşmak isteyen, diğer üyeler konuşurken sözlerini sık sık kesen ve kendi 
görüşlerinin hakikat veya gerçek olduğunda ısrarcı olan kişilerdir. Gruplarda bu 
tür üyelerin varlığı, diğer katılımcıların genellikle daha az katkı sağlamasına 
neden olur. Üyelerin çoğu böyle bir durumdan hoşnut olmaz. Düşüncesini ifade 
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etmek isteyen veya sözü kesilen bir üye grup çalışmalarına yeterince katkı 
sağlayamaz. Kendisine yeterince söz hakkı verilmeyen ve bir üye olarak 
konuşma hakkı elinden alınan üyeler grup çalışmasından vazgeçebilir. Böyle 
bir durumla karşılaşmamak için moderatörün ön hazırlık yapması gerekir. Ön 
hazırlık yapmayan moderatörler çoğunlukla aşağıdaki yöntemlere başvurarak 
sorunu çözmeye çalışabilir: “Özür dilerim, sanırım yeterince konuştunuz. 
Gruptaki diğer üyelere de söz hakkı vermemiz gerekiyor” ifadeleri kullanılabilir. 
Bu durumda baskın katılımcılar moderatörle de tartışmaya başlayabilir. Yapılan 
uyarıyı grup çalışmaları kurallarını bilmedikleri yönünde bir saldırı olarak da 
algılayabilirler. Böylece grup çalışmaları bir çıkmaza doğru sürüklenebilir. 
İzlenebilecek diğer bir yöntem ise dominant üyelerle çalışmaya ara verildiğinde 
özel olarak konuşmaktır. Üyelere kibar bir dille yapılmakta olan çalışmanın bir 
grup çalışması olduğunu, bütün grubun dinlenmesi gerektiğini ve kendilerinin 
tavır ve davranışlarıyla bu çalışmayı zorlaştırdıkları söylenmelidir. Burada 
moderatörün üyeleri aşırı bir şekilde eleştirmemesi ve onlarla karşılıklı 
tartışmaya girmemesi gerekir.  

Önceden hazırlanan moderatörler ise dominant katılımcıların bulunduğu 
gruplarda aşağıdaki yöntemleri izler: 

a) Bütün çalışmayı önceden organize eder. 

b) Salondaki herkese konuşma hakkı verir. 

c) Alt gruplar oluşturarak konunun önce tartışılmasını daha sonra da 
bütün gruba sunulmasını sağlar. 

d) Her bir katılımcıya toplantıdan önce veya toplantı sırasında izlenecek 
tartışma metotları ile ilgili önerilerini sorar veya bunları yazmalarını 
ister. 

e) Gruba, ortak amaca ulaşmak için bütün üyelerin katılımının önemli 
olduğunu hatırlatır. 

f) Toplantıdan önce grubun çalışma kuralları oluşturmasını ve toplantı 
sırasında bunlara uyulmasını sağlar. 

g) Grubun çalışma süreci, üzerinde anlaşılan konular ve amaçların 
gerçekleşme durumu ile ilgili notlar tutar. 

h) Grup üyelerinden toplantının güçlü ve zayıf yönlerini sorar. Zayıf 
yönlerin sonraki toplantılarda yinelenmemesi için gerekli önlemleri 
alır. 

Saygısız katılımcı: Grup çalışmalarını çıkmaza sürükleyen en önemli 
faktörlerden biri saygısız katılımcılardır. Saygısızlık kendini farklı davranışlarda 
gösterebilir. Bunlardan bazıları; sık sık üyelerin ve moderatörün sözünü 
kesmek, ses tonunu yükselterek tehditkâr bir şekilde konuşmak, söylenenleri 
dinlememek, farklı bakış açılarına şiddetle karşı çıkmak, bakışlarla üyeleri 
aşağılamak ve etik sınırları aşan el kol hareketleri yapmaktır. Saygısız 
katılımcılar çoğu zaman kendi fikirlerinin, inançlarının ve siyasi görüşlerinin 
diğer katılımcılardan üstün olduğunu vurgulayarak onlar üzerinde baskı 
kurmaya çalışırlar. Bütün bu kuralları bozucu davranışlar gruplarda işlerin 
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planlandığı gibi yürümesini engeller. Moderatör olarak uygulanabilecek ilk 
yöntem gruptaki farklı bakış açılarının ve görüşlerin normal olduğunu belirterek 
grup çalışmasında bütün üyelere söz hakkı verilmesi gerektiğini vurgulamaktır. 
Saygısız üyeye, doğru iletişim kurallarını hatırlatır. Grupta bütün üyelerin 
birbiriyle hemfikir olmasının beklenmediğini, ancak bütün fikirlere saygı 
duyulması ve bu fikirleri ileri süren üyelerin dinlenmesi gerektiğini belirtir. 
Ancak bu yöntem işe yaramıyorsa ve saygısız katılımcı eylemlerine devam 
ediyorsa moderatör grup çalışmasına belirli bir ara verebilir. Arada katılımcıyla 
konuşarak saygısız davranışlarının devam etmesi halinde gruptan ihraç 
edileceğini söyleyebilir.   

6.3. Moderatör Ne Zaman Araya Girmeli?  

Grup çalışmalarında özellikle uzman, dominant ve saygısız katılımcı 
bulunduğu zaman moderatörün mutlaka müdahale etmesi gerekir. Her 
konuşana dilediği kadar konuşma süresi verirse belki de bazı üyelere söz hakkı 
vermeden süre bitmiş olacaktır. Böylece bütün üyelerin görüşü ve katkısı 
alınmadan grup çalışması sona erebilir. Diğer taraftan üyeler arasında aşırı 
tartışmalar yaşanabilir ve grup çalışması yarıda kalabilir. Bu yüzden 
moderatörün grup çalışmasının planlandığı gibi yürümesi için uygun 
zamanlarda müdahale etmesi kaçınılmazdır. Ancak bu zamanı nasıl 
belirlemelidir? Moderatör üyelerin görüş bildirmesini sekteye uğratmadan, 
birbirlerini rahatsız etmelerine ve kendisine karşı olumsuz bir tavır 
takınmalarına fırsat vermeden konuşmalara ne zaman ve hangi üslupla 
müdahale etmelidir? Bu sorun Krueger (1998)’e göre aşağıdaki yöntemlerin 
uygulanmasıyla çözüme kavuşturulabilir: 

 Konuşmacıya müdahale etmeye karar verdiğinizde öncelikle 
konuşan kişinin nefes alışverişlerini izleyin. Ne söylediğine fazla 
aldırış etmeyin. Konuşmacı tam nefes aldığı sırada müdahale edin. 
Kişi nefes alırken konuşmaya çok kısa anlarla ara vermek 
zorundadır. Aynı anda hem nefes alış hem konuşma teknik anlamda 
mümkün değildir. Bu yüzden nefes alış anını belirleyip anında 
müdahale etmek için hızlı davranmalısınız. Müdahaleyi aşağıdaki 
ifadelerle yapabilirsiniz: “Teşekkür ederiz!.” “Bu görüşleriniz 
grubumuz için gerçekten çok yararlı olacak!.” “Tartışmayı bir ileri 
aşamaya götürmemiz gerekiyor!” “Başka bakış açılarına da yer 
vermemiz gerekiyor!” “Bu katkınız gerçekten çok önemli, diğer 
üyelerin görüşüne de başvurmamız gerekiyor!”  

 Herhangi bir olay, anı veya fıkra anlatılırken araya girmemeye 
çalışın. İnsanlar bu tür anlatımlarının yarıda kesilmesinden 
hoşlanmazlar. Bu yüzden süre aşılmış olsa da bu tür anlatımlarda 
konuşmacının sözünü kesip anında başka bir konuya geçmek 
kabalık olarak algılanabilir. Anlatılan olay, anı veya fıkra konu ile 
ilgisiz ise konuşmacı ile göz teması kesilebilir, başka üyelerle göz 
teması kurulabilir ve sıkıldığımızı gösteren vücut diliyle konuşmacı 
uyarılabilir.  

 Konuşmacının duygusal olduğunu hissettiğinizde müdahale 
etmemeye çalışın. Bazı üyeler konuşmayı kendi yaşamlarıyla 
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ilişkilendirerek, özellikle geçmişte yaşadıkları haksızlıklar ve 
olumsuzluklardan bahsetmek isteyebilirler. Sorunlarını grup 
ortamında diğer üyelerle paylaşırken zaman zaman duygusal 
olabilecekleri gibi konu dışına da kayabilirler. Üyenin ele aldığı konu 
grup için önemsiz olabilir ancak kendisi için son derece önemlidir ve 
bunu duygusal bir atmosferde dile getirmektedir. Böyle durumlarda 
moderatörün sabırlı olması ve üyeye anında müdahale etmemesi 
gerekir.  

 Gruplarda gelenekler, kültür ve cinsiyet gibi faktörler üyelerin 
davranışlarını etkiler. Bu yüzden modere edeceğiniz grubun bu 
özelliklerini önceden öğrenin. Grup genel olarak moderatörün 
müdahalesini nasıl karşılıyor? Bazı gruplar buna olumlu bakarken 
bazıları da olumsuz bakabilir. Moderatör bu durumu önceden 
öğrenerek müdahalenin dozunu ayarlayabilir.  

 Üyeler birbirinin sözünü keserse her bir üyenin katkısını almadan 
grup çalışmasını bitirmeyin. Bazı durumlarda bir üye konuşmaya 
başlar başlamaz diğer üyelerce sözü kesilebilir. Müdahale eden üye 
tartışmayı ya aynı konu üzerinden sürebilir ya da başka bir konuya 
geçebilir. Konuşmaya başlayan bir üyenin sözü sık sık kesilirse bu 
üyenin görüşleri grup çalışmalarına yansımaz. Moderatör durumu 
kontrol için ya sözü kesen ya da sözü kesilen üye ile konuşmalıdır. 
Sözü kesen üyeye şunu söyleyebilir: “İzin verirseniz bu konuda ilk 
konuşmaya başlayan üyemizi dinleyelim. Daha sonra size de söz 
hakkı vereceğiz” Bunu yapamıyorsa sözü kesilen üyeye dönerek: 
“Kusura bakmayın ve sözünüzü unutmayın! Diğer üyemiz bitirir 
bitirmez size söz hakkı vereceğim!” 

6.4. Moderatörün Kişisel Özellikleri 

Grup çalışmalarının başarılı olması için moderatörün bazı kişisel 
özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler grubun kuruluşuna, çalışma 
sürecine, üyelerin katılımına ve sonuçta grubun görevlerini yerine getirmesine 
katkı sağlar. Moderatörlerin sahip olması gereken kişisel özellikler şunlardır 
(Krueger, 1998):    

Gruplarla çalışma sürecini bilmelidir: Moderatör grubun lideri olduğundan 
gruptaki farklı kişilerle nasıl çalışabileceğini bilmek zorundadır. Örneğin, pasif 
veya sessiz katılımcılar kadar saldırgan veya uzman katılımcı ile nasıl başa 
çıkacağını bilmelidir. Grup tartışmalarında üyelerin birbirini kırmasına ve 
incitmesine fırsat vermeden bütün üyelerin katkılarını alabilmelidir. Tartışmalar 
amacından ve ana konudan sapma gösterdiğinde durumu toparlayabilmeli ve 
grup çalışmalarını normal seyrine döndürebilmelidir.   

Moderatörlük rolünü üstlenmede istekli olmalıdır: Herhangi bir görevde 
başarılı olmanın ön koşulu o görevi üstlenmedeki arzu ve istektir.  Moderatör 
hem gruba liderlik etme hem de grubun ele aldığı sorunların çözümüne katkı 
sağlamada istekli olmalıdır. Bu konularda isteksiz olan veya kayıtsız kalan bir 
moderatör kendini üyelere kabul ettiremez.   
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Uygun iletişim becerilerine sahip olmalıdır: Moderatör grup üyeleriyle açık 
bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Sözlü iletişimin yanında yazı dilini de 
kullanabilmeli ve sözel ifadeleri yazarak özetleyebilmelidir. Karmaşık veya 
anlaşılamayan ifadelerden kaçınmalıdır. İletişimde uygun vücut dili 
kullanmalıdır. Soru sorarken dolaylı anlatım yerine açık ve net ifadeler 
kullanmalıdır.   

Arkadaşça ve esprili olmalıdır: Moderatörün arkadaşça bir tavır takınması 
ve espritüel olması gruba pozitif enerji yayar. Tam tersine yüzü gülmeyen veya 
halk deyimiyle mahkeme duvarı gibi asık yüzlü bir moderatör gruba pozitif 
enerji yayamaz. Moderatör zaman zaman ustaca espriler yaparak grubun daha 
dinamik olmasını sağlayabilir. Ancak grubun neşesini artırmak amacıyla 
kendini zorlayarak her durumdan bir espri üretmeye çalışmamalıdır. Bu tür 
davranışlar anlaşılmamaya, yanlış anlaşılmaya veya grubun önünde komik 
duruma düşmeye sebep olabilir.     

İnsanlara ilgi duymalıdır: Özellikle profesyonel moderatörler geçimlerini 
sağlamak için insanlarla çalışmak zorundadır. Başka mesleklerde insan 
öğesinin bu kadar fazla ön plana çıktığı söylenemez. Örneğin, bir mühendis 
bürosunda proje çizerken, bir tarım işçisi tarlada çalışırken veya bir otobüs 
şoförü otobüsünü sürerken mesleğindeki uzmanlığını kullanır ve insanlarla 
moderatör kadar iletişim halinde olmaz. Bütün bu mesleklerle uğraşan kişiler 
insanlara fazla ilgi duymadan da mesleklerinde başarılı olabilirler. Ancak 
moderatör başarılı olmak için mutlaka farklı insanlara ilgi duymalı ve onlarla 
beraber olmaktan keyif almalıdır.      

Yeni fikirlere açık olmalıdır: Moderatörler grup çalışma sürecinde izlenen 
yöntemler ve kurallar konusunda aşırı düzeyde katı olmamalıdır. Her grupta 
mutlaka üyeler arasında farklı yöntemler, yaklaşımlar ve fikirler ileri sürülebilir. 
Başlangıçta kurallar konulmuş olsa bile grup çalışma sürecinde ileri sürülen 
yeni önerileri hemen silip atmamalıdır. “Akıl akıldan üstündür” deyiminden 
hareketle yeni fikirlere açık olmalı ve bunlardan grubun başarısı için 
yararlanmalıdır.    

Aktif dinleme yeteneğine sahip olmalıdır: Moderatör grup tartışmalarını 
kontrol eden ve grubu bir harmoni içerisinde yöneten kişidir. Bu yüzden grupta 
konuşan her bir üyeyi dinleyebilmelidir. Aktif dinleme kurallarını sergilemelidir. 
Bu amaçla konuşan üye ile göz teması kurmalı, üyeyi dinlediğini destekleyici 
jest ve mimikler kullanmalı ve konuşmacının ifadelerini pekiştirmek için zaman 
zaman sorular sormalıdır.     
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1. Çatışmayı tanımlar, 

2. Çatışma ve rekabeti karşılaştırır, 

3. Çatışma anlayışının nasıl değiştiğini açıklar, 

4. Çatışma türlerini sınıflandırır, 

5. Bazı çatışma nedenlerini analiz eder, 

6. Çatışmanın olumlu ve olumsuz sonuçlarını analiz eder, 

7. Çatışmanın çözülmesinde kullanılan stratejileri değerlendirir, 

8. Örgütlerde çatışma yönetimi tarzlarını inceler, 

9. Çatışma yönetiminde iletişimin oynadığı rolü değerlendirir.  
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1. GİRİŞ 

Çatışma kavramı doğası açısından insan yapısıyla benzerlikler gösterir. 
Başka bir ifadeyle çatışma olgusu insanın var olduğu her yerde ona özgü, farklı 
şekillerde ortaya çıkar. İnsanlar arası etkileşimin doğal bir ürünü olan çatışma 
günlük yaşamın kaçınılması zor olan bir gerçeğidir. İnsanların sosyal bir varlık 
olarak bulunduğu birçok ortamda, çatışmanın farklı düzeyleri ve türleriyle 
karşılaşılabilir. Bireyler, farklı insanlar olmanın gereği olarak, değişik ilgi, istek, 
ihtiyaç ve değerlere sahip olabilirler. Bu nedenle olayları ele alış biçimlerinde, 
çıkarımlarında ve değerlendirmelerinde farklılıklar olması, bulundukları 
konumdan baktıklarında kendilerini haklı görmeleri diğer tarafı kusurlu ya da 
hatalı görmeleri veya göstermek istemeleri olasılığı çok yüksektir. Ayrıca, 
bireylerin kendilerine göre bazı kabulleri, doğruları olabilir ve bazen bu doğrular 
karşı taraf üzerinde bir baskı aracı olarak da kullanılabilir. Bu durumlarda 
çatışmanın ortaya çıkması kaçınılmaz olduğu gibi bunun kontrollü ortaya 
çıkarılması, görünür hale geldikten sonra yönetilmesi bireyler açısından önemli 
olduğu kadar, bireylerden oluşan örgütler içinde hayati önem taşımaktadır.  

 

Modern endüstrileşmiş toplumlarda örgütler toplumun yaşam kalitesinin 
oluşmasında yaptıkları etkinliklerle katkıda bulunurlar. Bu hedeflere ulaşmada 
örgütlerin sahip oldukları nitelikli, yaratıcı, sorgulayıcı, sorunlara çözüm 
üretebilen kişiler örgütlerin verimli ve etkili olmasında önemli rol oynarlar. Bu 
noktada çatışmaların işgörenler ve örgütün yararına olacak şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Çatışma kaçınılması, uzak durulması gereken olumsuz bir 
deneyim olarak düşünülmesine rağmen, eğer uygun şekilde yönetilebilirse 
olumlu örgütsel çıktılar üretebilecek bir potansiyel taşımaktadır. İlgili alan 
yazında çatışma örgütün ayakta durduğunun ve yaşadığının bir işareti olarak 
görülmekte, değişime kapı açmakta, gelişime yön vermekte, olumlu çatışma 
ortamları yaratarak farklı ve yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamakta, örgütün etkililiği ve verimliliği açısından önemli olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. 

Durum böyle olmakla birlikte çatışma hangi şiddette olursa olsun 

İnsan olduğunuz için çatışma olacaktır. Lois B. Hart 
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yöneticilerin mesafeli durmaları gereken, örgüt içerisinde bireyler arasında 
çabuk yayılan doğal bir olgudur. Çatışma bireylerde isteksizlik, stres, 
tatminsizlik ve dolayısıyla işyeri performanslarının azalmasına neden olabildiği 
gibi başka örgütsel çıktıları da olumsuz etkileyebilir. Engellenemediği veya 
kontrol edilemediği takdirde bireylere ve örgüte zarar verebileceği de gözden 
kaçırılmamalıdır. Yönetim böyle durumlarda öncelik alarak örgüt içindeki farklı 
duygu, düşünce, amaç ve değer yargılarının yansıması sonucu ortaya çıkan 
çatışmayı, etkili bir çatışma yönetimiyle en alt düzeye indirerek uygun 
davranışlar oluşmasını sağlayabilmelidir. Aynı olmasa bile benzer davranışlar 
sergileyen, karşıt düşüncelere saygı gösteren bireylerden oluşan örgütlerde 
kontrolü ele almak kolaylaşacağından, değişim ve gelişmenin önü açılarak, 
örgütsel verimlilik ve etkililik artırılabilir. 

Çatışma anlaşıldığı üzere örgüt hayatının vazgeçilemez bir 
ürünüdür.Birçok insan için olumsuz çağrışımlar yapan, uzak durulması gereken 
bir kavram olarak düşünülmesine rağmen, eğer etkili şekilde yönetilebilirse 
olumlu örgütsel çıktıları üretebilecek bir işleve sahiptir. Bu nedenle çatışmanın 
ve yönetiminin öğrenilmesi önemlidir. Bu bölümde, çatışmanın bireysel ve 
dolayısıyla örgütsel performansı nasıl etkileyebileceğini anlamak için, bu 
olgunun tanımı, yapısı ve nedenleri ile birlikte çatışmayı yönetmek için 
kullanılan stratejiler tartışılacaktır. 

2. ÇATIŞMANIN TANIMI 

Çatışma yönetimini keşfetmek için öncelikle çatışma kavramını 
incelemek önemlidir. Çatışma farklı disiplinler tarafından incelenen bir konu 
olduğundan birçok tanımı bulunmaktadır. Bu yüzden çatışma kavramı ile ilgili 
ortak bir tanım ifade etmek oldukça zordur. Çatışma (conflict) kelimesi, Latince 
beraber vurmak, sarsılmak ya da savaşmak anlamına gelen conflictus 
kelimesinden türetilmiştir (Forster, 2005). McLean (2009)’a göre “çatışma farklı 
ihtiyaçlar, algılar, duygular, hisler, güç ve değerlerden” kaynaklanır. Bireyler 
doğuştan gelen özelliklerini ve çevresinin etkilerinin yansımalarını 
davranışlarında gösterebilir. Çatışma, iki ya da daha fazla seçenekten birisini 
tercih etme durumuyla karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan görüş ayrılığı 
olarak da tanımlanır (İpek, 2003). İnsanlar bazen hoşlanmasalar da bu tip 
durumlarla karşılaşabilirler. Şimşek (2002)'e göre çatışma, "örgüt içinde iki 
veya daha fazla kişi ya da grup arasında kıt kaynakların paylaşılması veya 
görevlerin dağıtımı ile yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü, amaç, değer 
ya da algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya uyuşmazlık" şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bireyler, örgütün amaçlarına uygun hareket ederler fakat 
kendilerinin de geleceğe yönelik hedeflerinin olması davranışlarında belirleyici 
olur. Çatışma, bir insanın (veya bir grup insanın), diğer insanın veya grubun 
önemli bir işi engelleyici veya engellemeye çalıştığını algılamasıyla ortaya 
çıkan bir süreçtir (Vecchio, 1995). Tarafların birbirleriyle bağdaşmayan 
farklılıkları birbirlerine engel olmalarına ve karşı çıkmalarına yol açar. Çatışma, 
bireylerarası, gruplar arası, örgütler arası ve uluslararası düzeyde olmak üzere 
toplumsal yaşamın her katmanında ortaya çıkabilmekte, daha çok toplumsal 
taraflar arasındaki etkinliklerde, ilişkilerde ve davranışlarda görüldüğünde ise 
uyuşmazlık olarak ifade edilmektedir (Karip, 2010). Webster’s New World 
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College Dictionary isimli sözlüğün 4. basımında, çatışmanın, ayrıntılı, karmaşık 
bir tanımı yapılmıştır (Raffel, 2008): 

 Kavga ya da mücadele etmek, savaşmak, iddia etmek, 

 Muhalif, uyumsuz veya zıt olmak, keskin görüş ayrılığı, ilgi ya da 
fikirlere karşı olmak;çarpışmak.  

 Karşıt dürtülerin çatışmasından ya da dürtüleri gerçekçi ya da ahlaki 
kaygılarla bağdaştıramamaktan kaynaklanan duygusal rahatsızlık, 

Çatışma ile eş anlamlı olan ifadelerse; "herhangi itiraz, ağız kavgası, 
sözlü kavga ya da ihtilaf, var olmak ya da üstünlük kurmak için dost ya da 
düşmanca kavga veya mücadele - akıl yarışı" olarak tanımlanmıştır. 

Çatışma, yukarıda değinildiği gibi iki ya da daha fazla olumsuz dürtünün 
aynı anda ortaya çıkması (DuBrin, 2010), iki veya daha fazla güç, pozisyon 
veya eylemler arasındaki mücadeledir (Hart, 1999). Çatışma, farklı fikirlerin var 
olduğu ve bu yüzden alternatiflerin düşünülmesi ve karşıt bakış açılarının 
gözden geçirilmesi gerektiği anlamına gelir (Silverthorne, 2005). Çatışma “çok 
değişik ortam ve düzeylerde ortaya çıkan bir seçeneği tercih etmede bireyin ya 
da bir grubun zorlukla karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar verme 
mekanizmalarında bozulma” diye tanımlanabilir (Can, 2005). Örgütlerde karar 
verme zorlu bir süreçtir. Bireyler arası ilişkilerin iyi yönetilmesi, katılımcı bir 
karar verme süreci örgüt ortamını rahatlatır. Bunun tersi olarak, gerilimlerden 
yoksun bir iş ortamı, temelde sıkıcı ve durgun, yaratıcılık ve büyümeyi ortaya 
çıkarması muhtemel olmayan bir yerdir (Silverthorne, 2005). O yüzden çatışma 
tamamıyla ortadan kaldırılması veya yok edilmesi istenen bir olgu olarak 
düşünülmemelidir. 

Çatışma, çoğu zaman örgüt iklimini yıpratan, istenmeyen, olumsuz bir 
olgu olarak görülür. Fakat örgütlerin birer makine olmadığı insanlardan 
oluştuğu düşünülürse çatışmanın ortaya çıkmasına şaşırmamak gerekir. Birçok 
örgütün farklı değer, ilgi ve amaçları olan birey ya da gruplardan oluşması 
çatışmaya zemin hazırlar. Kaynaklar kısıtlı olduğunda ve ödüller söz konusu 
olduğunda bir rekabet ortamı doğabilir. Bu rekabet çatışma potansiyelini 
doğurur, zira herkesin çıkarı her zaman eşit olarak karşılanmayabilir (Forster, 
2005). Burada rekabet ile çatışmayı birbirinden ayırmak önemlidir. Çatışma 
diğer gruba karşı doğrudan olurken, rekabet diğer grubun müdahalesi 
olmaksızın istenen amacı sağlamaya yöneliktir. Örneğin, rekabet “kendi 
performanslarını sergileyen iki satıcı arasında gerçekleşir, fakat çatışma iki 
kişinin müdahale etmesiyle ve karşı koymasıyla ilgili olmayabilir” (Vecchio, 
1995). Eğer rekabete birinin kazandığı diğerinin kaybettiği bir çatışma olarak 
bakarsanız bu tür durumlarda çoğu zaman taraflardan birinin sahip olduğu güç 
kimin kazanacağını tayin etme konusunda belirleyici olabilir. Bunun hem 
bireyler hem örgütler için yıkıcı sonuçları olabilir. Karip (2010)’e göre ortaya 
çıkan çatışmalar; basit farklılıklar, anlaşmazlık, uzlaşmazlık, zıtlaşma, yasal 
çekişme, şiddet ve kavga aşamalarından oluşur. Aşamaların vardığı sonucun 
ciddiyeti çatışmanın ne olduğunun anlaşılması ve yönetilmesinin gerekliliği 
daha iyi anlatmaktadır.  

Genel olarak çatışma ile ilgii tanımlara bakıldığında, “çeşitli ve farklı bakış 
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açılarının olduğu ve bu bakış açılarının birbirlerine zıt oldukları” (Özdemir ve 
Özdemir, 2007) söylenebilir. Çatışma kavramının doğal yapısı bu karmaşıklığa 
yol açabilir. Sonuç olarak, çatışma sosyal yaşamda bireyler için olduğu kadar, 
özellikle örgütlerde üst kademelerde yer alan yöneticiler veya liderler 
tarafından da etkili biçimde anlaşılıp ele alınması gereken bir kavramdır.  

3. ÇATIŞMA KAVRAMININ DEĞİŞİMİ 

Çatışmanın geçmişten günümüze geçirdiği değişime baktığımızda üç 
farklı bakış açısıyla olumsuzdan olumluya doğru bir evrilme görülmektedir. 
Geleneksel, davranışsal, modern veya etkileşimci bakış açılarıyla çatışma 
kavramına bakmadan önce aşağıdaki tablodan çatışma anlayışının 19, 20 ve 
21. yüzyıllar arasında geçirdiği değişimi ve temel farklılıkları görebilirsiniz. 

 
Tablo 1. Çatışma Kavramının Değişimi 

 19. YÜZYIL 20. YÜZYIL 21. YÜZYIL 

ÇATIŞMA 
Yıkıcı ve 
kaçınılır 

Yıkıcı fakat toplu pazarlıklar 
yoluyla çözümlenebilir 

Yaşamın normal 
bir parçası 

Kaynak: Mullins, L.J., 2010. Management and Organisational Behaviour. 10
th
 Edition, 

Pearson Education Limited, Harlow, s. 18’den uyarlanmıştır.  

 

Geleneksel bakış açısı, çatışma kavramını gereksiz, faydasız, zararlı ve 
kötü olarak varsaymıştır. Çatışmanın varlığının hem birey hem de örgüt için 
yıkıcı sonuçları olduğu, yöneticilerin ve lider konumundaki olanların zaman ve 
enerjilerini sorunları çözmeye harcamaları nedeniyle kaçınılması gereken bir 
kavram olarak görmüşlerdir. Bu dönemde çatışmanın ortaya çıkması bir 
yönetim problemi olarak kabul edilmiş ve başarı için yok edilmesi gerektiği 
savunulmuştur. 

Davranışsal bakış açısı çatışma kavramının değişim için gerekli 
olduğunu, ortaya çıkan anlaşmazlık veya uyuşmazlıkların daha çok sınırlı 
sayıdaki bireyler arasında olduğunu, üstesinden gelindiğinde benzer bireylerin 
gruplar halinde birlikte daha iyi çalışabileceğini ileri sürmektedir. Bu dönemde 
yönetim çatışmayı nasıl kontrol edebileceği veya ortadan kaldırabileceğine 
odaklanmış ve örgütsel bir gereklilik olarak kabul etmiştir.  

Modern ya da etkileşimci bakış açısı ise çatışmanın performansın 
artması için gerekli olduğunu benimser. Davranışçı bakış açısının çatışmayı 
kabul etmesini daha ileriye taşıyarak, uygun düzeyde çatışmanın devam 
ettirilmesinin örgütlerin değişmesi ve gelişmesi için gerekli olduğuna işaret 
etmektedir. Bu dönemde yönetimin farklı, zıt fikirlerin rahatça dile getirilmesi 
için uygun ortamı oluşturması teşvik edilir.İş ortamındaki çatışma normal ve 
sağlıklı karşılanabilir. Böylece örgütün amaçlarına uygun eylemlerin 
katılımcılıkla çıkması sağlanır. 

4. ÇATIŞMA TÜRLERİ 

Güç ve örgüt politikaları, doğaları gereği farklı düzeylerde çatışmalara yol 
açarlar. Genellikle, yer, mesele ve kişiler çatışmayı etkileyen temel unsurlardır 
(Harris, 2006). Çatışma ile ilgili alanyazın incelendiğinde çatışma türlerinin 
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bilim adamlarının konuya bakış açısına göre farklılıklar gösterdiği 
görülmektedir. Bu bağlamda çatışma türleri, çatışmanın taraflarına, çatışmanın 
niteliğine, ortaya çıkış şekline göre ve örgüt içindeki yerine göre 
gruplandırılabilir.  

Çatışmanın Taraflarına Göre 

Taraflarına göre çatışmalar, bireylerin kendi içinde yaşadığı çatışmalar, 
bireylerarası çatışmalar, grup içi çatışmalar ve gruplar arası çatışmalardır. 

Çatışmanın Niteliğine Göre 

Niteliğine göre çatışmalar işlevsel ve işlevsel olmayanlar olarak gruplanır. 
İşlevsel çatışmalar örgütü harekete geçiren, çalıştığını gösteren, faydalı, 
işlevsel olmayan çatışmalar ise örgüt çalışmasını engelleyen, yıkıcı 
çatışmalardır. 

Ortaya Çıkış Şekline Göre 

Ortaya çıkış şekillerine göre çatışmalar, potansiyel çatışma, algılanan 
çatışma, hissedilen çatışma ve açık çatışma olarak sıralanabilir. Potansiyel 
çatışma; çatışmaya neden olan muhtemel durumları, algılanan çatışma; 
bireylerin olayları farklı algılamaları durumunu, hissedilen çatışma; çatışmanın 
ilk belirtilerinin görülmeye başlandığı durumları, açık çatışma; çatışmanın sözlü 
hatta fiziki olarak görünür olduğu durumları anlatır. 

Örgüt İçindeki Yerine Göre 

Örgüt içindeki yerine göre çatışmaları dikey ve yatay çalışmalar, yönetici-
uzman çatışması olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Dikey 
çatışmalar farklı konumlardaki ast-üst gibi bireyler arasında, yatay çatışmalar 
aynı düzeydeki çalışanlar arasında meydana gelen çatışmalardır. Yönetici-
uzman çatışması, uzmanın ilgili olduğu konudaki yetkinliğinin otoritesini 
sarsabileceği endişesinden, uzmanlar içinse yöneticinin önde kendilerinin geri 
planda kaldıklarını düşünmelerinden kaynaklanır.  

Mevcut çatışma türlerinin dışında yöneticilerin ne gibi durumlarla 
karşılaştığında bunun bir çatışma olduğunu anlamaları kişisel farkındalıklarını 
artırabilir. Hart (1999)’a göre aşağıdaki durumlarla karşılaşılması çatışmanın 
varlığına işaret eder: 

 Sizin beklentileriniz ile personelinizin gerçekliği çatıştığında, 

 İşinizi yapma tarzınızla, personelinizden bazılarının iş yapma tarzı 
arasında fark olduğunda, 

 Bir proje için belirlenen son tarihte gelmediğinde, 

 İnsanların kabul görme ihtiyacı karşılanmadığında, 

 İnsanların gizli gündemleri var olduğunda, (gerçek düşüncelerini ve 
duygularını açığa vurmayacaklardır), 

 Katkıları görmezden gelindiğinde,(insanlar yeni bir öneri sunmaktan 
kaçınırlar), 
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 Ortada yapılacak çok fazla iş olduğunda, (bu insanların kişisel 
sağlığını ve aile hayatını etkiler), 

 İnsanlar çatışmaları geçiştirdiklerinde (onların uzaklaşıp gideceklerini 
umarlar). 

5. ÇATIŞMA NEDENLERİ 

Çatışma birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bireysel farklılıklar, 
iletişim ve yapısal nedenler olmak üzere üç genel gruba ayrılabilir. 

Bireysel Farklılıklar  

Ortak yanları çok olan, birbirine benzeyen insanlar, hatta aynı anne 
babadan bile olsalar sahip oldukları kişilik özeliklerinden dolayı farklı davranış 
kalıpları sergileyebilirler. Harris ve Hartman (2002), bu durumu “bireylerin 
tutumları ve eylemleri geçmiş yaşamlarına, eğitimsel düzeylerine, kültürel, 
sosyal ve etnik farklılıklarına bağlı olarak birbirinden ayrışır” şeklinde yorumlar. 
Bu ayrışma insanların değerlerini etkiler, hayata bakış açılarına yansır ve 
diğerleri için bir çatışma unsuru oluşturabilir. Bireysel farklılıklardan kaynaklı 
çatışmalar rol ve statü farklılığı, kişilik farklılıkları ve kişisel amaçlardaki 
farklılıklar olarak sınıflandırılabilir. 

İletişim Kaynaklı 

İletişim bozuklukları, çatışmanın önde gelen nedenlerindendir. Eksik 
iletişim becerileri bireyler arasındaki farklılıkları büyütür, anlaşmazlıklara yol 
açabilir. Çatışma, genellikle etkili iletişim için fırsat, yetenek veya güdülenme 
eksikliği nedeniyle meydana gelir (McShane ve Von Glinow, 2008). Tarafların 
biraraya gelip konuşma fırsatı bulamamaları, sağlıklı iletişim kurmak için gerekli 
iletişim becerilerinin zayıf olması, farklı değer yargılarına sahip veya 
kültürlerden gelen bireylerin iletişime geçmek için yeterli isteklerinin olmaması 
bu tür çatışmalara zemin hazırlayabilir. İletişimsel farklılıklar; algılama, yetersiz 
bilgi alışverişi, anlama güçlüğü ve iletişim engelleri olarak gruplandırılabilir. 

Yapısal Kaynaklı 

Çeşitli örgütsel özellikler çatışmanın gelişmesini etkilediği gibi 
çatışmadan kaçınmaya da katkıda bulunur. Bunlara örnek olarak örgütün 
büyüklüğü, performans ve ödüllendirmedeki farklılıklar, yönetsel farklılıklar, 
işbölümü, işlevsel bağımlılık, sınırlı kaynaklar, karar almada katılımcılık, 
uzmanlaşma, denetici baskısı verilebilir. 

Çatışmaya neden olan durumlarla birlikte örgütlerde çatışmayı tetikleyici 
bazı durumlar da vardır. Çatışmayı tetikleyici durumlardan kastedilen, bireyler 
arası ya da gruplarda çatışma potansiyelini artıran durumlardır. Örgütlerde 
görülebilecek belli başlı çatışma tetikleyicileri şunlardır (Linwood ve Petrucelli, 
2001): 

1. Kesişen ya da belirsiz yetkiler, 

2. Kıt kaynaklar için rekabet, 

3. İletişim kesintileri, 
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4. Zamanla ilgili baskılar, 

5. Mantıksızstandart, kuralya da politikalar, 

6. Statü farklılaşmaları, 

7. Gerçekleştirilmeyen beklentiler. 

Yönetimin alacağı önlemlerle bu tür tetikleyicilerin çoğunu azaltması 
mümkün olabilir. Örnek olarak örgütünde iletişim kanallarını açık tutan, iletişim 
becerilerine önem veren bir yönetici çatışmayı tetikleyici durumları 
indirgenmesini sağlar. Ayrıca, bu tetikleyicileri anlayan liderler, çatışmayı daha 
planlı biçimde yönetmek için büyük resmi okuyabilir, geleceğe yön verebilirler. 

6. ÇATIŞMANIN SONUÇLARI 

Çatışmaların sonuçları olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Burada 
önemli olan çatışmanın hem birey hem de örgüt üzerindeki etkileridir. 
Çatışmanın düzeyi doğru miktarda olursa iş performansını iyileştirebilir, ancak 
çok fazla ya da çok az çatışma varsa performansı azaltabilir. Yöneticinin bu 
aşamada oynayacağı rol değerlidir. Yönetici, aşırı çatışmanın rahatsız edici 
boyutlara vardığını gözlemlerse, öncelikli olarak çatışmayı azaltacak yöntemleri 
denemeli, önlemler almalıdır. Tersi bir durum da söz konusu olabilir. 
Çalışanlarda bir hareketsizlik veya boşvermişlik söz konusuysa, yönetici 
performansın yararına kontrollü bir şekilde çatışmayı artırabilir. Ortada hiçbir 
çatışmanın olmaması örgüt içinde mücadele edilecek bir şey olmadığı 
anlamına gelebilir. Dolayısıyla çatışmaya örgütler için olumlu ve olumsuz 
sonuçlarıyla varlığı gerekli olan bir araç olarak bakılabilir. 

Çatışmanın Olumlu Sonuçları  

Çatışma ikili düzeyde bireysel olarak ele alındığında olaylara daha geniş 
bir bakış açısıyla bakabilme ve daha derin bir anlayış sunabilmesi nedeniyle 
pek çok insan tarafından yapıcı ve sağlıklı olduğu ileri sürülebilir. McConnon ve 
McConnon (2008)’a göre, yapıcı çatışma; “ilişki daha güçlü, taraflar birbirlerini 
daha çok anlıyorsa, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya daha istekli 
olduklarında, güven artmış, geleceğe ait çatışma kaynaklarını kurutulmuşsa ve 
daha zengin bakış açıları ortaya çıktığı” söz konusu olduğu durumlar olarak 
açıklar. Bireyler yapıcı çatışmayla kazanımlarını artırabilir, ortaya olumlu bir 
sinerji ve kazanımlar çıkabilir. 

İşyerinde çatışmanın pek çok olumlu yönü vardır. Çok sayıda yönetici ve 
uzman, çatışmanın olumlu sonuçlar doğurabileceğine inanmaktadır (DuBrin, 
2010). Kişileri normalde tartışmayacakları konuları tartışmaya zorlar. Problemi 
çözmek için yeni fikir ya da yaklaşımların ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. 
Örgütteki verimliliği ve üretkenliği artırır. Örnek olarak “işgörenler bir hizmet ya 
da ürünün nasıl daha iyi hale getirileceği hakkında çatışıyorsa, bu kesinlikle 
olumludur” (Topchik, 2001). Örgütler, çalışanlarından üretken olmasını 
bekledikleri için kontrollü çatışmalar teşvik edilir. DuBrin (2010), iş ortamındaki 
çatışma iyi yönetildiğinde aşağıdaki sonuçlardan biri ya da daha fazlasının 
beklenebileceği söylemektedir: 

 Artan yaratıcılık; Çatışmaya tepki olarak yetenek ve kabiliyetler öne 
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çıkabilir. Kişiler başkalarıyla yoğun bir yarışa sokulduğunda 
özgünleşirler.  

 Artan çaba; Yapıcı miktarlardaki çatışma, insanlar çatışmanın galibi 
olmaya güdülenmeleri perfromanslarını artırır, hatta yaptıkları işlerin 
sonuçları hem kendilerini hem de üstlerini şaşırtabilir.  

 Artan tanılayıcı bilgi; Çatışma, örgüt ya da bölüm içindeki sorun 
alanları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Liderler çatışmadan 
haberdar olduğunda, benzer problemlerin önlenmesi için 
soruşturmalar yürütebilir.  

 Artan grup bağlılığı; Bir örgütteki bir grup diğeriyle çatışma içinde 
olduğunda, grup üyeleri birbirine daha bağlı hale gelebilir. Kendilerini 
ortak bir düşmanla karşı karşıya kalmış olarak algılarlar.  

Çatışmanın Olumsuz Sonuçları  

Çatışmanın olumsuz sonuçlarından dolayı örgütlerde çatışmadan uzak 
durulur. İletişim kesilebilir, kişiler iş arkadaşlarının ya da yöneticilerinin canını 
sıkabilir, moral ve üretkenlik azalabilir (Topchik, 2001). Kişiler arası ilişkiler 
zedelenir. Çatışma daha çok hayal kırıklığı, olumsuz duygu ve büyüyen bir 
düşmanlığa sebep olursa ilişkiler için yıkıcıdır ve bireyleri içinden çıkılması zor 
durumlarla karşı karşıya bırakır (McConnon ve McConnon, 2008). En kötü 
çatışma biçimi ise, kişiyi iki istenmeyen alternatif arasında seçim yapmak 
zorunda bırakandır. Bu tür çaresizlikler beklenmedik sonuçlar meydana 
getirebilir, hem bireyler hem de iş performansı bundan ciddi zarar görebilir. 

Çatışmanın olumsuz sonuçları şu şekilde sıralanabilir (DuBrin, 2010): 

 Bozuk beden ve ruh sağlığı; Uzun süreli ve yoğun çatışma yaşayan 
biri stres kaynaklı rahatsızlıklar yaşayabilir. İş yerinde meydana 
gelen şiddet hareketlerinin çoğunluğu bu şeklide ortaya çıkar.   

 Kaynak israfı; Çatışan çalışanlar ve gruplar, sık sık zaman, para ve 
diğer kaynakları kendi kişisel savaşlarından ve birbirlerine karşı 
besledikleri hoşnutsuzluktan dolayı israf ederler.  

 Ertelenmiş hedefler; Olağandışı çatışma biçimlerinde, taraflar 
çatışmayı kendi lehlerine sonlandırmaya odaklanır, önemli hedeflerin 
peşinden koşmayı ihmal edebilirler.  

 Yüksek kişisel çıkar; Grup içi çatışma genellikle, grup ve daha büyük 
ölçekte örgüt pahasına, kişisel çıkarların aşırı derecede ön plana 
çıkmasıyla sonuçlanır.  

7. ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

Çatışmalar yöneticilerin günlük hayatında her zaman ortaya çıkabilen 
sıradan olaylardır. Çatışmanın üstesinden gelebilme yeteneği yönetsel 
başarıda temel etken olduğu için (Everard et al., 2004), bireylerin çeşitli 
yöntemlerde uzmanlaşmaları yönetsel etkililiği artırabilir (Mullins, 2010). Ancak, 
yöneticiler çoğu zaman çatışmaları çözecek kadar donanımlı değildir. Bu 
nedenle, etkili liderler, örgütün bireysel ihtiyaçları ve beklentilerinin çatıştığı 
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durumlarda arabuluculuk yapmaya büyük zaman ve enerji harcarlar (Harris, 
2006). Bu yüzden yöneticilerin çatışmadan kaçamayacaklarını anlayıp, 
çatışmayla nasıl başa çıkılabileceğini en iyi şekilde öğrenmeleri gerekir. 
Çatışma yönetimindeki kritik beceriler, -paydaşlar arasında mesleki işbirliği ve 
iyi niyet ruhunu besleme- diğerlerine karşı olumlu tutum geliştiren insan ilişkileri 
davranışlarında temsil edilir (Harris, 2006). Yönetici pozisyonunda olanların 
astları hakkında her zaman bu tür olumlu duygular içerisinde olması zor 
olabilir. Ancak göz ardı edilmemesi gereken konu karşımızdakilerin 
arkadaşlarımız veya sevdiklerimiz olduğu gerçeğidir. Muhataplarımıza saygı 
duymak, çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul edip, çatışmayı yapıcı bir 
şekilde yönetmek için çaba gösterilmesinin hem bireysel hem de örgütsel 
açıdan fayda sağlayabileceğidir. Raffel (2008), yapıcı çatışma yönetiminin yedi 
önemli aşamasını bilmenin, fikir ayrılıklarına düşünüldüğünde en az hasarla 
çıkmak için önemli bir yapı olduğuna dikkat çeker.Bu adımlarınbelli bir sırayla 
takip edilmesi gerekmez, ancak beraber uygulandıklarında çatışmayla başa 
çıkmada önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu tavsiyeler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir (Raffel, 2008):  

Adım 1: Kibarca konuşun; nezaket kuralları önemlidir, 

Adım 2: Gururunuzu bir kenara bırakıp hatalarınızı kabul edin, 

Adım 3: Anlamaya çalışın; savunacak hiçbir şeyiniz yok, 

Adım 4: Şefkatli olun ve başkalarının iyiliğini de düşünün, 

Adım 5: Dürüst olun ve diğerlerinin size duyduğu güveni kazanın (dürüst 
olduğunuzu onlara kanıtlayın), 

Adım 6: Kızgın boğaya asla kırmızı renk göstermeyin, 

Adım 7: Cesaretlendirme ve gülüşü çatışmayı uzak tutmak için kullanın. 

Bu adımların farkında olmak dahi bireylerle kurulacak ilişkilerde olumlu 
katkı sağlayabilir. Hayatı daha huzurlu, yaşanılır hale getirebileceği gibi az hata 
yapmaya, daha çok kazanmaya neden olabilir.  

8. ÇATIŞMANIN ÇÖZÜLMESİNDE KULLANILAN STRATEJİLER 

Bireysel çatışmalar bireyin yaşam kalitesini etkiler. Daha nitelikli ilişkiler 
ve kaliteli bir yaşam için bireylerin çatışmanın çözülmesinde kullanılan 
stratejileri bilmeleri önemlidir. Gidilecek yolun, nasıl gidileceğinin bilinmesi 
bireylere güven verir. Stratejileri bilenler hedeflerine daha hızlı gidebildikleri gibi 
kötü anlar yaşandığında zamanın uzamasının çıldırtıcılığına direnç gösterebilir. 
Bireyler daha sağlıklı ve sağlam ilişkiler kurabilir. Bu çerçevede, beş tarz 
çatışma yönetimi (Harris, 2006 düşünülebilir: 

a) Kaçınma (düşük işbirliği, düşük zorlayıcılık),  

b) Uzlaşma (orta noktada),  

c) Rekabet (düşük işbirliği, yüksek zorlayıcılık),  

d) Uyum (yüksek işbirliği, düşük zorlayıcılık), 

e) İşbirliği (yüksek zorlayıcılık, yüksek işbirliği). 
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Aşağıdaki Tablo 2, Thomas- Kilmann Çatışma modeline göre 
uyarlanmıştır. 

 

Thomas-Kilmann tarafından tanımlanan çatışmayla başa çıkma 
stratejileri, içinde bulunulan durumun koşulları ve bireylerin kişilik özellikleri 
dikkate alınarak uygulanabilir (Helmes, 2...). Uygun durumlarda kullanıldığında 
bu stratejilerin hepsi bir düzeye kadar etkilidir (Harris, 2006). Aşağıda bu 
stratejilerin hangi çatışma durumlarında nasıl kullanılması gerektiğine dair 
ipuçlarını bulabilirsiniz. 

Rekabet - Kazan / Kaybet Stratejisi: Güç odaklı bu tarzda birey elindeki 
her türlü aracı (gücünü, örgütteki konumu, tartışma yeteneği, zorlama vb.) 
kullanarak kendi kazanımlarını gerçekleştirmeye ya da karşı taraf üzerinde 
egemenlik kurmaya çalışır. Diğer yöntemlerin denendiği ve başarısız olduğu, 
çok da popüler olmayan değişimlerin uygulanmak durumunda olduğu, hızlı ve 
kararlı eylemin gerektiği acil durumlarda uygun olabilir (Linwood ve Petrucelli, 
2001). Lider konumunda ve gücü elinde tutanlar bu zorlayıcı yaklaşımı 
kullandığında astları genelde gönüllü kabul ederler (DuBrin, 2010). Güç bu 
yöntemde dengeleri haklı olanın değil güçlü olanın tarafına çeviren bir 
unsurdur. 

Uyum - Kaybet / Kazan Stratejisi: Uyumcu tarz stratejisi taviz vermeyi ya 
da kendi kazanımlarınızdan vazgeçip başkalarının onları elde etmesini 
sağlamayı öne çıkarır (DuBrin, 2010). İsteyerek kabul edilen bir rol olduğundan 
bazen stratejik amaçlı kullanılabilir. Bu yaklaşımın bazı uygun kullanımları 
aşağıda sıralanmıştır (Linwood ve Petrucelli, 2001): 

 Meseleyi tartışmak yerine ilişkiyi korumak daha önemli olduğunda, 
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 Mesele, sizden ziyade diğer taraf için daha çok önem arz ettiğinde, 

 Belli bir derece makuliyet göstermek istediğinizde, 

 Diğerlerini bakış açılarını ifade etmeye teşvik etmek istediğinizde, 

 Diğerlerinin kendi eylem ve seçimleri yoluyla öğrenmelerini 
istediğinizde. 

Kaçınma - Kaybet / Kaybet Stratejisi: Hiçbir tarafın çatışmayı çözme, 
meseleyi ele alma gibi bir isteği bulunmadığı, hatta dışarıdan zorlama olmazsa 
işbirliği yapmaya isteksiz olduğu, olayları akışına bıraktığı durumları anlatır. 
Ancak, kaçınma iki kişi arasındaki farklılıkları çözmeye yardımcı olmak için 
uygun biçimde kullanılabilir. Kaçınma tarzı (Linwood ve Petrucelli, 200....); 
başkaları çatışmayı daha etkili çözebilecekse, her iki taraf da meseleyi 
önemsiz görüyorsa, durumun kendisinin olumsuz etkisi her iki taraf için de çok 
fazla tahrip edici ya da bedeli yüksek olacaksa, daha fazla zamana ihtiyaç 
varsa ve her iki tarafın da sakinleşmeye ihtiyacı varsa kullanıma uygundur. 

Uzlaşma - Kazan / Kaybet Stratejisi: Uzlaşma tarzı dikkatli yürütülmesi 
gereken esnek bir pazarlık sürecidir. Taraflar karşılıklı görüşerek, bazen 
isteklerinden ödün verebilir veya ellerindekini değiş tokuş yapabilirler. Taraflar 
almaktan çok ne kadar verebileceklerini önceden planlamaları süreci olumlu 
veya olumsuz hızlandırabilir. Bu süreçte her iki tarafta karşılıklık ilkesi 
içerisinde birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarına önem vererek hareket etmeleri 
gerekir. Linwood ve Petrucelli (2001)’e göre, uzlaşmanın uygun kullanımları: 

 Her iki taraf eşit güçte olduğunda anlaşmaya varmak için  

 Her iki tarafın birbirine rakip hedefleri olduğunda ortak zemin bulmak 
için  

 Karmaşık durumlarda geçici çözüm sağlamak için;  

 Zor şartlar ya da zaman baskısı altında çözüme ulaşmak için;  

 Hem ilişkiyi korumak hem de kişisel hedefleri sürdürmek için 
şeklinde sıralanır. 

İş Birliği - Kazan / Kazan Stratejisi: İşbirliği stratejisi farklılıkların yönetimi 
ve her iki tarafın meseleyi sahiplenmesi açısından zor da olsa tarafların tam bir 
memnuniyeti sağlamasına önem verdiği için uzun vadede uzlaşmadan çok 
daha faydalıdır. Örgütlerde takım çalışmasına olanak sağlar. İş Birliğinin 
kullanımı aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir (Linwood ve Petrucelli, 2001): 

 İlişki sürdürülürken üzerinde uzlaşılamayan hedeflerin de korunması, 

 Farklı geçmiş ve bakış açılarına sahip kimselerden gelen deneyim ve 
hisleri birleştirmek,  

 Her iki tarafın da bireysel olarak düşünemeyeceği alternatifleri 
beraber keşfetmeye istekli olarak yaratıcılık göstermek,  

 Yürüyen ilişkiyi uzun zamandır engellemiş olabilecek çözülmemiş, 
kökleşmiş sorunlara ulaşmak için. 
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9. ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ 

Her örgütte farklı düzeylerde görülmekle birlikte çatışma 
ortayaçıkmaktadır. Çatışma ortaya çıktığında nasıl hareket edileceği, izlenecek 
yöntemler büyük ölçüde yönetimin sorumluluğundadır. İşgörenlerin beklentisi 
de çatışmanın yönetici veya lider konumunda olan kişiler tarafından görülüp, 
çözülmesidir.  

DuBrin (2010)’e göre, yöneticiler iş zamanlarının %20 kadarını 
çatışmaları çözmek için harcarlar ve eğer çatışmayı etkili bir biçimde yönetmeyi 
öğrenirlerse bu liderlerin üretkenliğini artırabilir. Bir söz kesenin olması ve 
çatışmayı tarafları tatmin edecek biçimde sonlandırması örgütün verimliliğine 
katkıda bulunabilir. Bunun yanı sıra, çatışmayı çözebilmek, liderin “Lider 
Duruşu”na da katkıda bulunur (DuBrin, 2010). Bir otorite olarak ön olana 
çıkmasını sağlar.  

Mullins (2010)’a göre, örgütlerde çatışma çözme tarzlarından en çok 
kullanılan ve etkili olan yöntemlerden bazıları karşılaştırılmaktadır. Nitelikli bir 
yöneticinin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarakçatışma durumuna en 
uygun yaklaşımı seçmesi beklenir (Tablo 3). 

Tablo 3’te örgütlerde çatışmayı çözümleme stratejileri temel tanımları, 
olumlu ve olumsuz yanlarıyla gösterildi. Aşağıda bu beş temel problem çözme 
tarzı ya da yöntemlerinden; kaçınma, yumuşatma, hâkimiyet ya da 
güçmüdahalesi, uzlaşma ve yüzleştirme ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.  

Kaçınma 

Kaçınma çatışma yönetimi tekniğinin işe yaraması için, yönetim, 
çatışmanın nedenlerini görmezden gelmeye istekli olmalı ve çatışmanın kendisi 
ya da çözümü, örgüt için hayati olmalıdır (Mullins, 2010). Bu yöntemde grup 
üyeleri, farklılıklardan doğan sıkıntıları çözmeleri için kendi başlarına 
bırakılırlar; burada umulan sorunun tamamen ortadan kalkması ya da iyiye 
gitmesidir ve bazen bu beklenti gerçekleşir. Bu yöntemde nedenlere yönelik bir 
girişim olmadığı için çatışmanın tamamen çözülmesi zordur. Yöneticiler, grup 
üyeleri arasındaki çatışmadan kaçınmak, çatışmaya müdahil olmamak için bu 
yöntemi kullanabilirler (DuBrin, 2010). 

Yumuşatma 

Bir çatışma yönetimi tekniği olarak yumuşatma örgütteki uyumu vurgular, 
çatışmanın varlığını kabul etse de, çatışmanın temel nedenleriyle ilgilenmez 
(Mullins, 2010). Odadaki pisliği halını altına süpürmek misali görünürde temizlik 
sağlanmış gibi görülür, aslında sadece gizlenmiştir. Bu nedenle kısa vadede 
Yumuşatma işe yarayabilir bir teknik olabilir fakat zamanla daha şiddetli bir 
şekilde çatışmanın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Yine de örgütte uyum ve 
huzur her şeyden önemliyse sınırlı bir süre kullanılabilir. Çünkü bu yöntemde 
çatışmanın nedenlerini belirleyip çözme gibi bir çaba içerisine girilmediğinden 
kesin sonuca ulaşmak zordur. 
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Tablo. 3. Örgütlerde Çatışmayı Çözümleme Tarzları 

STRATEJİ TEMEL GÜÇLÜ ZAYIF 

KAÇINMA 

Yöneticiler, bazen 
kaçınılan sorunun 
kaybolup gideceği 
inancıyla, sorunla 
uğraşmak zorunda 
kalmaktan 
kaçınmak isterler. 

Yöneticilerin, kendi 
kendine 
çözülebilecek 
sorunlara zaman 
harcamaktan 
kaçınmasını sağlar. 

Temel nedenlerle 
ilgilenmez, örgüt 
için hayati 
meselelerin 
yöneticilerce ihmal 
edilmesine neden 
olur. 

YUMUŞATMA  

Yöneticiler örgüt 
içinde uyum 
olmasını 
vurgulamak ister.   

İlişkilerin uyumu, 
çalışanlar arasında 
yüzeysel bir barış 
ortamı. 

Problemin içeriği ile 
ilgilenmez, 
genellikle sorun 
çözülmüş izlenimini 
ortaya çıkarır. 

HAKIMIYET 
yada GÜÇ 
MÜDAHALESI 

Yönetici sorunu 
hızlıca çözmek ve 
mevcut güç 
yapısını devam 
ettirmek isterler. 

Çatışma en 
hızlıbiçimdeçözüme 
kavuşturulur. 

Temelnedenlerleilgi
lenmez, 
çatışmaçözülebilir,y
önetim  ve 
çalışanlararasındak
ötüduygulargelişebil
ir. 

UZLAŞMA  

Yönetici her iki 
tarafı kısmen de 
olsa memnun 
etmek ister. 

Her bir taraf bir şey 
alır kısmen kazanır. 

Temel nedenlerle 
ilgilenmez, taraflara 
memnuniyet 
sağlamaz. 

YÜZLEŞTİRME  

Yönetici çatışmanın 
köklerine ya da 
nedenlerine inmeye 
çalışır. 

Yönetim çatışmanın 
nedenleriyle ilgilenir 
ve müdahil olan 
herkesin 
taleplerinin 
gerçekle 
örtüşmesini 
sağlayan 
uygulanabilir bir 
çözüme ulaşır. 

Düzgün 
yönetilmezse kötü 
hislere yol açar, 
yöneticinin sorunun 
kaynağı ile 
ilgilenmeye çok 
fazla takılıp sorunu 
asla çözememe 
tehlikesi vardır. 

Kaynak: Mullins, L.J., 2010. Management and Organizational Behaviour. 10
th
 Edition, 

Pearson Education Limited, Harlow, s. 18’den uyarlanmıştır.  

 

Hâkimiyet ya da Güç Müdahalesi 

Bu yöntemde çatışmaya sunulan çözüm üstten alta doğru kabul ettirilir. 
Yönetici örgütteki hâkim konumun gücünü kullanarak astlarına çözümü kabul 
ettirir. Mullins (2010), bu yöntemin çatışmanın çözümünü hızlandırması ve 
örgütteki mevcut güç yapısını sağlamlaştırması açısından olumlu bulurken, 
çatışmanın nedenlerini tam olarak ele almadaki güçlükten veileride yeniden 
ortaya çıkabilmesi ihtimalinden dolayı sakıncalı bulur. Yöneticinin, çalışanlar 
arasında olup bitenlere dair sınırlı bilgiye sahip olması nedeniyle üretilen 
çözümler örgütün genel hedefleri üzerinden, toptancı bir anlayışla çözülmeye 
çalışılır. Elde ayrıntılı bilgi olmadığı için böyle durumlarda kişisel hassasiyetler 
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dikkate alınmayabilir, çalışanlarda bazı kırgınlıklar gözlenebilir. 

Uzlaşma 

Uzlaşma bir çatışma strateji yönetimi olarak tarafların kısmen 
memnuniyetini esas alır. Bu yöntemde çatışmanın her iki tarafı memnun 
edecek şekilde çözüm bulunması için ortak paydalar aranır, taraflara bir şeyler 
verilir, bu yöntemde mutlak anlamda kazanan olmadığı gibi kaybeden de 
yoktur. Taraflar arasında tam bir memnuniyetinsöz konusu olmaması bu 
çatışma yöntemi için bir eksiklik olarak görülebilir. Mullins (2010), bu yöntemin 
çeşitli zayıf yönleri olarak; yalnızca çözüme odaklanması, çatışmanın temel 
nedenleriyle ilgilenmemesi, çatışmanın taraflarınıtamamen memnun etmede 
başarısız olunması ve son olarak, uzlaşmaya varırken, gerçek sorunun aslında 
çözülmemiş olma ihtimalinin varlığı olarak değinir.  

Yüzleştirme 

Yüzleştirme çatışma yönetimi tekniği olarak çatışmanın nedenleriyle 
ilgilenmesi yönüyle önceki yöntemlerden ayrılır. Yüzleştirme hassas bir süreç 
olduğundan yönetimin bu konuda istekli olması ve becerili bir şekilde 
anlaşmazlıkları çözümlemesi gerekir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için tarafların 
kişisel hedeflerini arka planda tutup, örgütsel hedeflerin anlaşılması ve 
gerçekleştirilmesi öne çıkar. Mullins (2010)’a göre çalışanlar, “örgüt hedeflerini 
anlayabilmeli ve yönetim, çatışan tarafları istenen örgütsel hedeflere tek başına 
ulaşamayacaklarına, iş birliği yapmaları gerektiğine ikna etmelidir”. 

Örgütte meydana gelen çatışmaları yönetmek, yöneticiler açısından 
sorunlu ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde 
yönetilebilmesi büyük ölçüde lider pozisyonunda olan kişilerin gerekli çatışma 
yönetimi becerilerine sahip olmasıyla yakından ilgilidir. Yukarıda değinildiği gibi 
örgütlerde çatışmanın çözümünde kullanılan çeşitli teknikler vardır. Burada 
önemli olan çatışmanın iyice analiz edilmesi ve hangi çatışma tekniğinin 
uygulanacağının yönetimce belirlenmesidir. Uygun çatışma yönteminin 
yönetimce seçilip, kullanılmasıyla örgüt içindeki çatışmaları önlenebilir veya 
çözülebilir. Ayrıca çatışma örgütün yararına ise çatışmanın kontrollü bir 
biçimde sürdürülmesi ve çözülmesi de mümkündür. Çatışma yönetiminin diğer 
stratejileri ise şunlardır (Harris, 2006): 

 İhtiyaç duyulan kaynakları genişletmek, 

 Herkesin içinde sesini duyurabileceği cazip bir sistem kurmak, 

 Çatışan birey ya da gruplar arasında değişen etkileşim kalıplarına 
açık olmak, 

 Gerçek veya hissedilen bir eşitsizlik olduğunda ödül sisteminde 
değişiklikler yapmak, 

 Belirsiz rolleri netleştirmek, 

 Gerektiğinde üçüncü kişilere danışmak. 

Kullanılan bu stratejilerle çalışanların kendi iş tanımını bilmesi sağlanır, 
örgüt içerisinde iletişim ağları güçlenebilir, farklı seslere saygılı bir ortam 
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oluşturulmasına fırsat verilebilir, yönetime duyulan güven ve örgüte duyulan 
bağlılık artabilir. 

10. ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE İLETİŞİM 

İş ortamında kullanılabilecek liderlik becerileri önemli bir rol oynamakla 
beraber, çatışma yönetimi becerilerinde iletişim becerileri de önemli bir rol 
oynamaktadır. İyi iletişim becerileri çatışmanın etkili biçimde çözümlenmesi ve 
istişare edilmesi için önemlidir (Silverthorne, 2005). Yönetici veya lider 
konumunda olanların iletişim becerilerine sahip olmaları hem kendileri hem de 
örgütleri için yarar sağlar. Forster, (2005)’a göre “aktif dinleme, konuşanın 
sözünü kesmeme, diğerlerinin yaptığı katkıları özetleme, kazan-kazan 
çözümlerine odaklanma, kişilikten ziyade meseleye odaklanma, düşmanca 
sözsüz davranışların farkında olma, duygu patlamaları ve öfkeyle başa çıkma 
ve en önemlisi hâkimiyet kuran ya da sindiren davranışlardan kaçınma” 
çatışmayla başa çıkmada işe koşulacak en önemli becerilerdir. İletişim 
becerileri karmaşık ve kapsamlı becerilerdir. Liderler sadece sözlerle değil 
hareketlerle de iletişimin öneminin farkında ve karar verme sürecinde 
personelin algısına karşı hassas olmalıdırlar (Harris, 2006). Doğru iletişimin 
kurmanın yanında karşı tarafın algısını etkilemek birçok konuda çözüm 
üretebilir. Doğru söylenen bir söz bile yanlış algılandığında beklentinin aksine 
sonuçlar doğurabilir. Sözsüz iletişimin yanında beden dilinin bilinçli kullanımı, 
empati kurma gibi davranışlar yöneticilerin hareket alanını artırabilir. Bunların 
dışında yöneticiler çalıştığı konuda yeterli ve yetkinliğini personelini 
desteklemede kullanabilen liderler olmalıdırlar. Bu tür liderler daha özgüvenli 
davranışlar sergileyebilirler. Çatışmayla mücadelede yüksek özgüven, 
yöneticiler tarafından değerlendirildiğinde, daha etkili bir performansla 
sonuçlanmıştır (DuBrin, 2010). Risk ve sorumluluk alabilen liderler çatışma 
ortamından örgütleri için değerli fırsatlar bulabilir. 

Örgütteki bütün bireyler aynı kişi tarafından seçilip işe alınsa dahi benzer 
şekilde hareket etmeleri, her konuda aynı davranış örüntülerini göstermeleri 
beklenemez. Örgütteki bireyler birbirleriyle etkileşimde bulundukça farklılaşan 
değerler ve durumlar gerilime yol açar (Silverthorne, 2005). Bu doğal sürecin 
yansımaları duygusal bazı tepkilere yol açar. Fikir uyuşmazlığı ya da 
çatışmayla gelen bazı durumlar gücenme, korku, hırs ve öfke gibi duygusal 
ağırlıkları da beraberinde getirirler. Bu tür durumlarda, özellikle de birey ya da 
gruplarla çatışmaya girilecekse, düşünmeden hareket edilmemesi gerektiği 
herkesçe hatırlanmalıdır (Forster, 2005). Bir Türk atasözünde “Öfkeyle kalkan 
zararla oturur!..” ifadesiyle öfkeli durumlarda sağlıklı düşünülmeden kontrolsüz 
söylenen sözler veya davranışların, sakinleştikten sonra pişmanlıklara, telafisi 
zor durumlara neden olabileceği  vurgulanmıştır. McKay., Davis ve Fanning 
(2012), “çatışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda sergilenen tutumun 
pazarlıktaki başarıyı belirlediğine” dikkat çeker. Pazarlık veya görüşmelerin 
yürütüldüğü hassas zamanlarda bireyler daha dikkatli tepkiler vermelidirler. 
Kontrollü tepkiyle kurulan sağlıklı iletişim, tarafların zarar görmesini önleyebilir 
ve farklı kazanımlar elde edilebilir. 

Çatışma fark edildiği, kabul gördüğü ve uygun yolla ele alındığında kişisel 
ve örgütsel yararlar elde edilecektir (Silverthorne, 2005). Yöneticinin 



 

 
105 

etrafındakilere güven telkin etmesi, çalıştığı kurumda olup bitenlerden haberdar 
olması, farklılıklara saygılı davranması, meselelere olumlu yaklaşması ve 
mümkün olduğunca yakından takip etmesi sağlıklı bir iletişim açısından çok 
önemlidir. Etkili bir yönetici, güçlü iletişim becerileriyle çatışmayı hem örgütün 
bölümleri hem de ilgili bireyler için bir gelişme ve şekillendirme fırsatı olarak 
kullanır. Sonuç olarak çatışmanın bireyler ve örgütler için olası yıkıcı etkisinin 
azaltılıp, bir fırsat haline dönüştürülmesi çatışma yönetimin bilinmesinin 
yanında sadece yöneticilerin değil her düzeyde iletişim kurmada ustalaşmış 
bireylerin varlığıyla mümkün olabilir.  

11. SONUÇ 

İnsanın doğası gereği kaçınılmaz bir olgu olarak ortaya çıkan çatışma, 
günümüzde çalışma ortamında görünürlüğünü daha fazla hissettirmektedir. 
Bireylerin sahip oldukları dünya görüşleri, olaylara bakış açıları ve algılama 
biçimlerindeki farklılıkların aynı zamanda onların zenginlikleri olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Yapılması gereken bu farklılıkları aynı potada eritip, fırsata 
çevirmektir. Çatışma yönetimini popüler ve önemli kılan, insanlar arasındaki 
farklılıkların iyi yönetildiği durumlarda, örgütleri geliştirmede, performansı 
artırmada yararlanılan bir araç olarak kullanılabilmesidir. Liderler bu aracı 
kullanmada kilit rol oynadıklarından çatışma yönetimi becerilerini kullanabilme 
yeterliğine sahip olmalıdırlar. Çatışmanın kendileri ve örgütleri için anlamını 
bilen, çatışma yönetimi becerilerine sahip bireyler ve örgütlerin istenilen 
hedeflere daha kolay ulaşması beklenir. Çatışmaların çalışma ortamları 
dışında, hayatın hemen her alanında yaşanabileceği gerçeği de dikkate 
alınırsa, çatışma yönetiminin hayatta karşılaşılabilecek sorunları çözümlemede 
de kullanılabilecek önemli bir araç olduğu göz önünde tutulmalıdır.  
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*
 Bu bölüm yazılırken yazarın doktora tezinden kısmen yararlanılmıştır.  

AMAÇ  

Bu bölümün amacı; tarım danışmanların ve eğiticilerin motivasyon 
tekniklerini eğitimlerinde etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaktır. 

HEDEF  

1. Motivasyon kuramları hakkında tarım danışmanlarının ve eğiticilerin 
farkındalık düzeylerini artırmak, 

2. Eğitim alacak kitlenin ihtiyaçlarını belirleme konusunda tarım 
danışmanları ve eğiticilere ışık tutmak. 

KAZANIMLAR 

Bu bölüm sonunda eğitimciler; 
1) Motivasyon kuramlarını, 
2) Tarımda çalışanların davranışlarının arkasındaki güdüleri, 
3) Dışsal motivasyonun nasıl içselleştirilebildiğini, 
4) Hangi motivasyon türünün daha etkili olduğunu ve çiftçilerin 

motivasyon düzeylerinin nasıl artırılabileceğini 

5) Eğitimde motivasyon kuramlarının nasıl kullanılacağını bilirler.  
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1. MOTİVASYON (GÜDÜLENME) TEKNİKLERİ 

İnsanoğlu yaşamının her döneminde bir ihtiyacını karşılama üzerine 
güdülenmiştir. Kimi zaman bu ihtiyaç  hayatta kalmak iken, bazen de daha 
konforlu bir yaşama ulaşma şeklinde idi. Arkeolojik bulgulardan anlaşıldığı 
kadarıyla, insanlık ilkel yaşamdan medeni/modern yaşama geçinceye kadar 
birçok evrelerden geçmiştir ve hala da geçmektedir. İlk zamanlar avcılık, 

insanların hayatta kalması 
için yaptığı temel görevlerden 
birisi iken, yerleşik yaşama 
geçmekle birlikte tarım, 
avcılıktan daha öncelikli hale 
gelmiştir. Günümüzdeki 
birçok toplumda, tarımla 
uğraşma önceliğini 
korumaktadır. Bazı toplumlar 
tarımı modern bilimin 
öncülüğünde yaparken, geri 
kalmış toplumlar ya da ülkeler 
binlerce yıllık geleneklerini 
sürdürmektedirler. Acaba geri 
kalmış ülkeler köklerine bağlı 

oldukları için atalarının kullandıkları yöntemleri takip ediyor olabilirler mi? Bu 
yöntemlerin arkasındaki güç ya da güdü (motiv) ne olabilir? Bu sadece 
ekonomik parametrelerle açıklanabilir mi? Çok fazla değil, bundan yüz yıl önce 
çok fakir olan ve açlıktan kırılan İrlanda, bugün nasıl olmuş da patatesi altına 
dönüştürmüştür? Kuşkusuz bu soruların birçok cevabı olacaktır, ama belki de 
en önemli cevap eğitimde gizlidir. Bu nedenle, tarımla uğraşan insanların 
eğitimli olması verimlilik, kalite ve katma değer açısından anahtar rol 
oynayacaktır.    

Tarım kesiminde çalışanlara yönelik bir eğitim verirken hedef kitlenin, 
eğitim düzeyi, yaş aralığı, ne tür ürün yetiştikleri ve yaptıkları işten ne 
bekledikleri gibi özelliklerinin bilinmesi önemli olmakla birlikte, onların alacakları 
eğitime yönelik güdülenme düzeyleri de önemlidir. Bu nedenle, onlara eğitim 
vermeden önce insanların davranışlarının arkasındaki güdülerin ve güdülenme 
süreçlerinin bilinmesi yararlı olacaktır. Aşağıda önce güdülenmeyle ilgili temel 
bazı kuramlardan söz edilecek, ardından kuramsal bilgiyi, tarımda çalışanların 
eğitiminde nasıl kullanacağımız konusu ele alınacaktır.  

2. MOTİVASYON KURAMLARI 

Güdü ya da diğer adıyla motiv, kısaca organizmayı harekete geçiren içsel 
ve dışsal güç olarak tanımlanmaktadır (Deci ve Ryan, 2000). Örneğin açlık 
hissi bir güdü, bunu karşılama isteği güdülenme, bir şeyler yemesi ya da 
yiyecek araması ise davranıştır. Bir çiftçinin yaşamını devam ettirebilmesi için 
paraya ihtiyacı vardır. Bu noktadan bakıldığında hayatta kalma isteği bir 
güdü/motiv, bunu sağlamak için tarlasına gitmesi, tohum ekmesi ve mahsul 
elde etmeye yönelik tüm çabaları ise, motivasyon sonucunda ortaya koyduğu 
davranışlardır. Literatürde motivasyonla ilgili birçok kuram olmakla birlikte, 
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burada belli başlı olanları ele alınacaktır ancak, buna geçmeden önce kavram 
kargaşası olmaması için ihtiyaç, güdü/motiv ve dürtü kavramları arasındaki 
ilişkiyi açıklamakta yarar vardır. İhtiyaç kelimesi, motivasyon kuramlarında 
dürtü ve güdünün yerine kullanılmaktadır. Yine, motivasyon kuramları ilk 
geliştirildiği yıllarda, insanları harekete geçiren güce dürtü denilmekte ve bu 
dürtülerin biyolojik olduğu iddia edilmekteydi. Daha sonra geliştirilen kuramlar 
ise, insanı harekete geçiren şeylerin sadece biyolojik değil, aynı zamanda 
psikolojik ve sosyal olduğunu savunmuştur. Bu kuramlarda ise dürtü yerine 
daha çok güdü kelimesi kullanılmıştır. Burada ifade edilenleri toparlarsak, 
güdülerin biyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç grupta toplandığını; 
biyolojik güdülerin dürtü olarak kavramsallaştırıldığını söyleyebiliriz. Şimdi, 
tarihsel sırayı dikkate alarak motivasyon kuramlarını ele alalım. 

2.1. Hull’un Fizyolojik İhtiyaçlar Kuramı (Dürtü Kuramı) 

Güdülenmeyi sistematik olarak açıklayan ilk kuramcılardan olan Hull, 
kuramını biyolojiden ödünç aldığı homeostasis (dengelenme) kavramına 
dayandırmaktadır. Hull, homeostatik mekanizmanın, motivasyonun bilimsel 
olarak anlaşılmasına katkı sağlayacağını iddia etmiş ve çalışmalarını bu yönde 
yoğunlaştırmıştır. Hull, bütün motivasyonların biyolojik dengesizlikler ya da 
ihtiyaçlardan kaynaklandığını öne sürmüştür. Dürtü kuramına göre bir ihtiyaç, 
organizmanın biyolojik gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Açlık, daha fazla 
enerji ihtiyacını; susuzluk, daha fazla suya ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. 
Hull’a göre motivasyon, organizmada ortaya çıkan yetersizlikleri ortadan 
kaldıran veya telafi eden bir işlevi yerine getirmektedir (www.intropsych.com, 
2014). Hull, dürtü kuramında (drive theory) temel ihtiyaçları biyolojik açıdan ele 
almakta ve insanların; su, yiyecek, cinsellik, acıdan kaçınma ve hazza ulaşma 
gibi temel biyolojik ihtiyaçları olduğunu öne sürmektedir. Bu ihtiyaçlar doğuştan 
olup, eksikliğinde organizmayı harekete geçiren ve canlılığın devamını 
sağlayan özelliğe sahiptir (Akt: Deci ve Ryan, 2000; Patrick et al., 2007).  

2.2. Murray’ın Psikolojik İhtiyaçlar Kuramı 

Murray, Hull’un aksine, temel ihtiyaçların sadece biyolojik olmadığını, 
aynı zamanda psikolojik olduğunu ve sonradan kazanıldığını iddia etmiştir. 
Murray, temel psikolojik ihtiyaçları geniş bir perspektiften ele almış ve 
ihtiyaçların organizmayı harekete geçiren birçok şey olabileceğini ifade etmiştir. 
Murray, sayısını 12 olarak belirlediği biyolojik ihtiyaçları (viscerogenic) 
yetersizlik (yiyecek, su, hava vb.), gerginlik (bir kişinin mesanesinin 
dolmasından dolayı ortaya çıkan baskı) ve acıdan kaçınma başlıkları altında 
sınıflarken, psikolojik ihtiyaçları (psychogenic) olumlu ve olumsuz olarak ikiye 
ayırmıştır. Murray, kuramında, 28 psikolojik ihtiyaç belirlemiştir. Örneğin bir 
insanın küçük düşmesi, açgözlülüğü, üstün olma isteği gibi, insanın kendisini 
gerçekleştirmesini önleyen ya da uyumunu zorlaştıran ihtiyaçlar kadar; başarı, 
güç ve ilişki gibi insanın işlevselliğini artıran, uyumunu destekleyen ihtiyaçlar 
de olabilir (Akt: Ryan ve Deci, 2000; Lesser, 1995; Patrick et al., 2007). Murray 
ihtiyaçları tanımlarken, psikoanalitik kuramdan ödünç aldığı kateksis 
kavramlarını kullanmaktadır. Kuramda, olumlu uyarılmayı sağlayan nesnelere 
olumlu kateksis, olumsuz uyarılmayı sağlayan uyarıcılara olumsuz kateksis adı 
verilmektedir. Murray ihtiyaçları tanımlamak için, baskı (press) kavramını 

http://www.intropsych.com/
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kullanmıştır. Murray çevresel olayları, ortaya çıkardığı fayda ve zarara göre 
sınıflamaktadır. Alfa baskısı, bir kişinin doğasında var olan bir baskıdır ve 
nesnel gerçeklikle ilgilidir. Beta baskısı ise bir kişinin çevresel olayları algılama 
biçimine bağlı olarak ortaya çıkar ve öznel gerçekliktir (Lesser, 1995).  

2.3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

İnsanların davranışlarına yön veren güdüleri farklı bir açıdan ele alan bir 
diğer kuramcı ise Abraham Maslow’dur. Maslow kuramında, insanların 
doyurulmamış ihtiyaçlar tarafından güdülendiğini öne sürmekte ve insan 
davranışlarına yön veren iki temel ihtiyaçtan/güdüden söz etmektedir 
(www.abraham-maslow.com, 2014). Birincisi, ihtiyaç duyulan bir nesnenin 
eksikliğiyle ortaya çıkan yetersizlik güdüsüdür (fizyolojik, güvenlik, sevgi-ait 
olma, saygı-saygınlık). İhtiyaç duyulan nesne elde edildiğinde yetersizlik 
güdüleri doyuma ulaşır. İnsanların, karşılık beklemeden sevme ve kendisini 
gerçekleştirme ihtiyaçları büyüme/gelişme ihtiyaçları (kendini gerçekleştirme) 
ise, ikinci ihtiyaç türüdür. Yalnız, gelişimsel ihtiyaçlar, ihtiyaç duyulan nesne 
bulunduğu zaman azalmaz, karşılandıkça hissedilen ihtiyaç artar. Maslow, 
tanımladığı yetersizlik ve gelişim ihtiyaçlarını/güdülerini beş ana sınıfa 
ayırmıştır. Bu sınıflamaya göre (Şekil 1) ihtiyaçlar, karşılanma önceliğine göre 
hiyerarşik bir yapı sergiler. Bir ihtiyaca geçmek için onun altındaki ihtiyaçların 
belli bir miktar karşılanması gerekir. Maslow’un hiyerarşisinde şu ihtiyaçlar yer 
almaktadır (Boeree, 2008; Burger, 2006): 

 

 

Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

http://www.abraham-maslow.com/


 
111 

Fizyolojik ihtiyaçlar: Yiyecek, içecek, hava ve uyku en temel ihtiyaçlardır. 
İnsanın diğer ihtiyaçlarına yönelmeleri için asgari düzeyde bu ihtiyaçların 
giderilmesi gerekir. Maslow’un kuramına göre, eğer bu temel ihtiyaçlar 
karşılanmazsa, saygı ve tanınma gibi daha üst düzey ihtiyaçlar fark edilmez. 

Güvenlik İhtiyacı: Fizyolojik ihtiyaçlar bir miktar karşılandıktan sonra sıra, 
emniyet, korunma, yapı ve düzen, korku ve karmaşadan kurtulma gibi 
ihtiyaçlara gelir. Özellikle siyasi karışıklıklarda ve ekonomik kriz durumlarında, 
bu ihtiyaç daha fazla fark edilir. Güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünen 
insanlar büyük miktarlarda paralar biriktirirler, risk almaktan kaçınırlar. Güvenlik 
ihtiyacının karşılanmaması durumunda, insanlarda korku ve kaygı başlar. 

Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan 
kişilerin, bir süre sonra arkadaşlık ve sevme/sevilme gibi bir takım sosyal 
ihtiyaçları ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında kişide, artan bir 
yalnızlık ve sosyal kaygı durumu oraya çıkar. Maslow iki tür sevgi olduğunu 
öne sürmüştür. Biri açlık gibi yetersizlik üzerine kurulu ve bencillik içeren 
yetersizlik sevgisi, diğeri ise yetersizlikten çok büyümeye dayanan, sahiplenici 
sevgidir. 

Saygı İhtiyacı: Maslow saygı ihtiyacını; kendini yeterli görme, başarılı 
algılama ihtiyacı (öz-saygı) ve beğenilme (saygı görme) ihtiyacı olarak ikiye 
ayırmıştır. Maslow, başkalarından saygı görme, statü, ün, onur, tanınma, takdir 
edilme gibi ihtiyaçları alt düzey; öz-güven, yeterlik, başarı, işinde ustalık, 
bağımsızlık ve özgürlük gibi ihtiyaçları da üst düzey saygı ihtiyaçları içerisinde 
ele almıştır. Kişi öz-saygı ve saygınlık ihtiyaçlarını karşılayamazsa kendini 
yetersiz görür ve aşağılık duygusuna kapılır. Maslow, yukarıda tanımlanan dört 
ihtiyacı yetersizlik ihtiyaçları olarak isimlendirmiştir.  

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: İhtiyaçlar hiyerarşisinin son basamağı 
kişinin kendisini gerçekleştirmesi, diğer bir ifadeyle potansiyelinin tam olarak 
açığa çıkarmasıdır. Diğer dört ihtiyacın aksine, kendini gerçekleştirme ihtiyacı 
asla tam olarak karşılanmaz, çünkü insanın psikolojik olarak gelişimi için, 
karşısına birçok fırsatlar çıkar. Maslow, bu basamağı kendi içinde 
sınıflandırarak, tanıma-bilme ve estetik ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme 
ihtiyacının ön koşulları olarak tanımlamıştır.  Kendisini gerçekleştiren insan, 
gerçeklik, doğruluk/adalet, bilgelik ve anlam arayışı gibi ihtiyaçlara eğilim 
gösterir. Maslow, çok az sayıda insanın potansiyelini tam olarak kullandığını ve 
kendisini gerçekleştirebildiğini söyler (Boeree, 2014; Burger, 2006; 
www.abraham-maslow.com, 2014).  

2.4. Alderfer’in VİG (ERG) Kuramı 

Alderfer (1969), Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramını gözden 
geçirerek VİG kuramı’nı (Var olma ihtiyaçları, İlişki ihtiyaçları, Gelişim ihtiyaçları 
[ERG; Existence needs, Relatedness, and Growth]) öne sürmüştür.  
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Şekil 2. Alderfer’in VİG  Kuramı (www.envisionsoftware.com, 2008) 

 

Alderfer, Maslow’un kuramındaki beş temel ihtiyacı varolma ihtiyacı, ilişki 
ihtiyacı ve gelişim ihtiyacı olarak yeniden sınıflamıştır. Varolma ihtiyacı; 
güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçları kapsamaktadır. İlişki ihtiyacı; öz-saygı ve kişiler 
arası ilişkileri kapsamaktadır. Son olarak gelişim ihtiyacı; saygı görme/tanınma 
ve kendini gerçekleştirmeyi içermektedir. Alderfer’in kuramı bazı açılardan 
Maslow’un hiyerarşisinden ayrılmaktadır. Birincisi, VİG’in her bir basamağında 
birden fazla ihtiyaç vardır ve alttaki ihtiyaçlar karşılanmadan da bir üst ihtiyaca 
geçilebilir (Örneğin, mankenlerin zayıf kalabilmek, bu sayede tanınma ihtiyacını 
gidermek için fizyolojik ihtiyaçlarını sınırlandırmaktadır). İkincisi, Maslow’un 
hiyerarşisindeki genellemeler nedeniyle ortaya çıkan kültürel sınırlılıklara 
karşılık VİG’de esnek bir yapının olmasıdır. Yani, ihtiyaçların sıralaması kültüre 
ve kişiye göre farklılaşabilir. Üçüncüsü, VİG’e göre eğer üst düzey bir ihtiyaç 
engellenirse, birey karşılanması daha kolay olan alt düzey ihtiyaçlara 
yönelebilir ve doyumunu artırabilir (Alderfer, 1969; Arnolds ve Boshoff, 2002). 

2.5. Öz-Belirleme Kuramına Göre Motivasyon 

Öz-belirleme kuramı (Ryan, 1995; Deci ve Ryan, 1985; Deci ve Ryan, 
2000; Ryan ve Deci, 2000a), ihtiyaç/güdü kavramını bir taraftan Hull’un 
kuramında olduğu gibi doğuştan gelen gereksinimler olarak tanımlarken, diğer 
taraftan Murray’ın kuramındaki gibi psikolojik olduğunu kabul etmektedir. Deci 
ve Ryan’a (1985) göre, güdüler/ihtiyaçlar yaşayan bir varlığın gelişim, 
bütünleşme ve sağlığı açısından temel besinlerdir. Deci ve Ryan (1985), güdü 
kavramını birtakım işlevsel ölçütleri kullanarak organizmanın ihtiyaçlarını 
belirleyen evrimsel ve biyolojik yaklaşımlardan türetmişlerdir. Örneğin, bir 
bitkinin ihtiyaç duyduğu su, hava ve bazı minerallerden biri veya ikisi eksik 
olduğunda, bitkinin gelişiminde ve sağlıklı görüntüsünde bozulmalar olacaktır. 
Deci ve Ryan (2000) bu örneği psikolojik sisteme uyarlayarak insanın gelişimi, 
sağlığı ve kişisel bütünlüğü için, en az üç tür besinin olması gerektiğine vurgu 
yapmışlardır. İfade edilen üç temel besin ihtiyacı; yeterlik, özerklik ve ilişkide 
olma durumudur. Deci ve Ryan (2000) “besin” olarak adlandırdıkları temel 
psikolojik ihtiyaçların, tam olarak karşılanmaması durumunda sağlıklı bir 
gelişimin meydana gelemeyeceğini iddia etmişlerdir. Örneğin, bir sosyal çevre, 
bireyin yeterlik ihtiyacını karşılıyor fakat, ilişki ihtiyacını beslemede başarısız 
oluyorsa, kişinin iyi oluşu olumsuz yönde etkilenecektir.  

Deci ve Ryan (2000), üç temel ihtiyacın evrensel olduğunu, fakat bunun 
bütün kültürlerde aynı şekilde doyurulduğu veya ifade edildiği anlamına 

Var Olma 

İhtiyaçları 

İlişki 

İhtiyaçları 

Gelişim 

İhtiyaçları 

Doyum                   İlerleme 
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gelmediğini ifade etmektedirler. Her kültürün değerleri farklı şekillerde 
içselleştirmesine bağlı olarak, temel ihtiyaçlar da farklı şekillerde 
doyurulmaktadır. Örneğin, toplulukçu kültürlerde insanlar grup normlarına 
uygun şekilde davranırlar. Bu davranışları onların kültürlerindeki toplulukçu 
değerleri içselleştirdikleri ölçüde, özerklik ve ilişki deneyimlerini geliştirmelerine 
yol açar. Bireyci kültürlerde ise toplulukçu kültürlerdekinin aksine, grup 
kurallarına uygun davranmak kişilerde, itaat ve uyma anlamına gelecek, bu 
durum bireyci kültürlerdeki insanlara göre, özerklik ihtiyaçlarına yönelik bir 
tehdit olarak görülecektir. Aşağıda öz-belirleme kuramında tanımlanan üç 
temel ihtiyaç ve ihtiyaçların kültürel bağlamda nasıl karşılandığı hakkında, 
kuramsal ve araştırmalara dayalı bilgilere yer verilmiştir.  

Yeterlik İhtiyacı: Yeterlik, bir insanın içinde bulunduğu çevreyi keşfetmesi, 
öğrenmesi, uyum sağlaması ve çevreyle etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan üstünlük duygusudur (Deci ve Vansteenkiste, 2004; Filak ve Sheldon, 
2003; White, 1959). Diğer bir ifadeyle yeterlik, bir kişinin kapasitesini zorlayan 
bir işle başa çıkma çabasının sonucunda ortaya çıkan, etkililik ve başarma 
duygusudur. Kişinin yeterlik ihtiyacı dış bir dürtü ya da teşviğe gerek 
duymaksızın özerk bir şekilde kişiyi davranışa sevk etmelidir (Ryan ve 
Powelson, 1991).  

Özerklik İhtiyacı: Özerklik, insan davranışlarındaki düzenleme süreçlerini 
anlamak için, öz-belirleme kuramında anahtar bir konudur. Öz-belirleme 
kuramına göre özerklik, bir kişinin kendi başına kararlar alabilmesi, kendi hür 
iradesiyle seçimler yapabilmesidir. Özerkliğin (otonomi) karşıtı olan bağımlılık 
(heteronomi) ise, içsel dürtü ve taleplerin veya dışsal ödül ve cezaların etkisiyle 
kişinin davranışlarını düzenlemesi, bu doğrultuda seçimler yapmasıdır (Ryan 
ve Deci, 2000??; Ryan ve Deci, 2006).  

İlişki İhtiyacı: İlişkide olma, bireyler arasındaki kişisel ve duygusal 
bağlarla ilgili olmakla birlikte bundan daha öte bir şeydir. Diğer bir ifadeyle ilişki 
ihtiyacı, insanların başkaları tarafından anlaşılma, başkalarıyla bağlantıda 
olma, destek alma/verme ve bir arada bulunma çabalarını yansıtır (Deci ve 
Vansteenkiste, 2004; Ryan ve Powelson, 1991). İlişki ihtiyacının literatürde 
farklı adlar altında kavramlaştırıldığı görülmektedir. Örneğin bu ihtiyaç, Maslow 
(1968) ve Baumeister ve Leary (1995) tarafından ait olma ihtiyacı olarak 
tanımlanmış, temel ihtiyaçlar kategorisinde ele alınmıştır. Maslow, sevgi ve ait 
olma ihtiyacını yetersizlik ihtiyaçları kategorisinde değerlendirirken, Baumeister 
ve Leary, öz-belirleme kuramındaki gibi ait olma (ilişkide olma) ihtiyacını, temel 
ihtiyaçların merkezi olarak ele almıştır. Deci ve Ryan’a (2000) göre, birçok 
ampirik temelli kuram, ilişkide olma ihtiyacını açık bir şekilde tanımlamasa da, 
bir şekilde bu ihtiyaçtan söz etmektedir.  

Bölümün başlarında güdü, organizmayı harekete geçiren iç ve dış güç 
olarak tanımlanmıştı. Öz Belirleme Kuramına göre, bir ihtiyacın/güdünün 
karşılanma isteği içten veya dıştan olabilir. Örneğin, insanların takdirini 
kazanmak için birisine yardım davranışının arkasındaki güdünün kaynağı 
dışsaldır. Aşağıda içsel ve dışsal motivasyon hakkında daha geniş bilgi 
bulacaksınız. 
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2.6. İçsel ve Dışsal Motivasyon 

Motivasyon ve kişilik kuramı olan öz-belirleme kuramı, motivasyonu 
insanın kişilik gelişimini destekleyen ve doğuştan gelen bir güç olarak kabul 
etmektedir. İnsanlar çevreyi keşfetmek, ilgilerini ve bilişsel yapılarını geliştirmek 
için içsel motivasyonla dünyaya gelirler (Deci ve Ryan, 1985; Sheldon, 2001). 
Bebekler ilgilerini çeken birçok yeni uyarıcıyla karşılaşırlar ve gelişimleri devam 
ettikçe çevrelerini bütün yönleriyle keşfetmeye çalışırlar. Onlar ellerine aldıkları 
cisimleri sallar, tatlarına bakar, odanın bir tarafına fırlatır ve sık sık “Bu ne?” 
diye sorarlar. Aynı zamanda yaptıkları bu eylemlerden büyük keyif alırlar. İçsel 
motivasyonun sürdürülmesi, yaşam boyu ortaya konan başarıların, iyi oluşun 
ve gelişimin en önemli belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (Sheldon, 2001). 

2.6.1. İçsel Motivasyon 

İçsel motivasyon, insanların ilgilerini geliştirmek, kapasitelerini artırmak, 
en üst düzeydeki meydan okuyucuların ya da güçlüklerin üstesinden gelmek 
için, doğuştan sahip oldukları bir enerji kaynağıdır. Bu tür motivasyon, içsel 
eğilimlerle ortaya çıkar ve çevresel bir kontrol ya da vaat edilen bir ödül 
olmaksızın insanı davranışa sevk eder. İçsel motivasyon aynı zamanda insanın 
gelişiminin temel özelliklerinden olan öğrenme, uyum ve yeterlik geliştirme 
açısından en önemli harekete geçirici unsurdur. Bu tür motivasyon her ne 
kadar güçlü ve kararlı bir insani özellik olsa da, hassas bir yapıya sahiptir (Deci 
ve Ryan, 1985). Eğer insanın bu gücü yanlış yönlendirilir (para ödülü, 
denetleme, süre sınırı, değerlendirme, dayatma, rekabet vb.) ve/veya baskıcı 
bir çevrenin etkisiyle engellenirse, oldukça kırılgan bir özellik kazanır (Ryan ve 
Deci, 2000a; Sheldon, 2001).    

Öz-belirleme kuramı içsel olarak motive edilmiş davranışların kaynağını, 
bir taraftan organizmik/doğuştan gelen bir kökenle açıklarken (Deci ve Ryan, 
1985), diğer taraftan destekleyici bir çevrede gelişen sosyalleşme süreciyle 
ortaya çıkan dışsal motivasyonun içselleştirilmesiyle açıklamaktadır. 
Başlangıçta dışsal kökenli bir davranış, zamanla içselleştirme ve bütünleşme 
süreçleriyle, bireyin organizmik yapısıyla uyum sağlanmaktadır. Öz-belirleme 
kuramı, başlangıçta dışsal olarak motive edilmiş davranışların derece derece 
içselleştirilmesini bir alt kuram olan “organizmik bütünleşme süreci” olarak 
tanımlamaktadır (Sheldon, 2001). Örneğin, anne çocuğuna dişlerini fırçalaması 
gerektiğini söylediğinde, önceleri çocuk bunu ödül almak ya da cezadan 
kaçmak için yapar. Daha sonra dişlerini fırçalamadığında suçluluk duyar ve 
bundan kurtulmak için fırçalamayı sürdürür. Son olarak bilişsel süreçlerdeki 
gelişmeye paralel olarak kendi değer yargılarını oluşturur ve diş fırçalamanın 
sağlık için önemli olduğunu kavrar.  

2.6.2. Dışsal Motivasyonun İçselleştirilmesi (Organizmik Bütünleşme Süreci) 

Öz-belirleme kuramı, içselleştirmeyi sosyalleşmenin bir parçası olan 
sosyal yaptırımlar, töreler ve taleplerin, birey tarafından kişisel değerlere 
dönüştürülmeye çalışıldığı - içsel motivasyon gibi- aktif ve doğal bir süreç 
olarak kabul etmektedir (Deci ve Ryan, 1985). İçselleştirme süreci (Tablo 1) en 
üst düzeye çıktığında insanlar, toplumsal düzenlemelerin ya da kuralların 
önemini kendi benliğine uygun bir şekilde özümseyecek ve özdeşleştirecek, 
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sonuç olarak toplumsal değerleri tam olarak benimseyecektir. Buna karşın 
içselleştirme süreci sekteye uğradığında, toplumsal düzenlemeler ve değerler 
ya dışsal bir yaptırım kaynağı olarak duracak ya da kısmi olarak içselleştirilmiş 
biçimde kalacaktır (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000a). Diğer bir 
anlatımla, toplumsal değerler bireyin benliğiyle tam bütünleşmediğinden 
yeterince benimsenmeyecektir.  

 
Tablo 1. Öz-belirleme Sürecinin Nedensellik Odağı, Motivasyon, Düzenleme Türleri ve 

Düzenleyici Faktörlerle İlişkisi  

Davranış Özerk Olmayan                                                                                                Özerk 

Motivasyon 
Türü 

Amotivasyon Dışsal Motivasyon 
İçsel 

Motivasyon 

Düzenleme 
Türü 

Düzenleme 
yok 

Dışsal 

düzenleme 

İçe 

yansıtılmış 

düzenleme 

Özdeşleşmiş 

düzenleme 

Bütünleşmiş 

düzenleme 
İçsel 

düzenleme 

Nedensellik 
Odağı 

Kişisel 
olmayan 

Dışsal 
Kısmen 
Dışsal 

Kısmen    
İçsel 

İçsel İçsel 

Kaynak: Deci ve Ryan (2000); Ryan ve Deci (2000a). 

 

Öz-belirleme kuramına göre dışsal motivasyon dört aşamada 
içselleştirilmektedir: Dışsal (external), içe yansıtılmış (introject), özdeşleşme 
(identified) ve bütünleşme (integration). Aşağıda her bir düzenleme süreci 
hakkında bilgi verilmiştir.  

Dışsal Düzenleme: Dışsal düzenleme, insanların davranışlarının dışsal 
faktörler tarafından kontrol edildiği bir motivasyon durumudur. Dışsal 
düzenlemeye sahip insanlar bir ödül almak ya da cezadan kaçmak için 
davranışa geçerler (Deci ve Ryan, 2000; Sheldon, 2001). Örneğin bir 
öğrencinin ödevini yapma gerekçesi öğretmeninden ödül alma ya da cezadan 
kaçınma şeklinde ise bu davranış dışsal düzenlemenin etkisiyle ortaya 
çıkmıştır.  

İçe Yansıtılmış Düzenleme: İçe yansıtma, özdeşleşme ya da tam 
özümseme ile dışsal kontrol arasında kalan bir düzenleme biçimidir (Ryan ve 
Connel, 1989). Bireyler içe yansıtma mekanizmasıyla eylemlerinin 
nedenselliğini içselleştirmeye başlarlar (Vallerand ve Bissonnette, 1992). Buna 
karşın bu eylem tam bir içselleştirme değildir.  Perls (1973) içe yansıtma 
kavramını, eylemlerinin nedenselliğini çiğnemeden yutma olarak 
tanımlamaktadır (Akt. Deci ve Ryan, 2000). Dışsal düzenlemede davranışların 
kontrolü dış faktörlerden kaynaklanırken, içe yansıtmada ortaya çıkan 
davranışların kaynağı kişinin kendisiyle ilgilidir. Kişinin davranışta 
bulunmasının nedeni gurur, kaygı, suçluluk ve utanma duyguları gibi içsel 
baskılardır (Sheldon, 2001). İçe yansıtma,  kişide devam eden düzenleme 
sürecinde kısmî bir içselleştirmeyi ifade etse de, benlik yapısının bilişsel, duyuşsal 
ve motivasyonel yönleriyle gerçek anlamda bir bütünlük sağlamamaktadır. Çünkü 
davranışlar özerk bir nedenle ortaya çıkmadığından içe yansıtılmış düzenleme 
benlik tarafından tam olarak özümsenmemektedir (Deci ve Ryan, 2000).  
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Özdeşleşmiş Düzenleme: Bu süreçte bireyler davranışlarının altında 
yatan değerlerin farkındadırlar ve bu eylemlerin önemini içtenlikle kabul 
etmektedirler. Böylece insanlar düzenleme sürecinde daha fazla içselleştirme 
yaşamakta, eylemlerini daha samimi bir şekilde sahiplenmektedirler (Sheldon, 
2001; Vallerand ve Bissonnette, 1992). Dolayısıyla davranışlar insanın 
kimliğinin bir parçası olmaya başlayacaktır. Her ne kadar bu süreç doğal olarak 
doyumun ve hazzın sonucu olmaktan çok dışsal motivasyonun bir parçası olsa 
da, ortaya çıkan davranışlar daha fazla özerk bir yapıya sahiptir (Deci ve Ryan, 
2000). Örneğin, insanlar spor yapmanın sağlık üzerinde olumlu etkisinin önemli 
olduğunu kabul etmişlerse, bu durumda daha gönüllü bir şekilde spor 
etkinliklerine katılacaklardır. Özdeşleşmede, davranışın yapılma gerekçesi, 
başkalarının önemli bulmasından daha çok kişi tarafından önemsenmesidir.  

Gelişimsel olarak birey -içe yansıtma bir kural olarak değil de bir eğilim 
olarak ele alındığında- özdeşleşmeye doğru bir hareket sergilemektedir. 
Özdeşleşmiş düzenleme, kendini abartmanın ya da küçültmenin bilişsel ve 
duyuşsal sonuçlarını azaltmakta, bireye eylemlerinde daha çok esneklik 
kazandırmaktadır (Deci ve Ryan, 1985). Özdeşleşmelere dayalı olarak gelişen 
düzenlemelerin, benlik tarafından onaylandığı/kabul edildiği için daha iyi 
sürdürülebileceği ve daha yüksek bağlılık ve performans ile ilişkili olacağı kabul 
edilmektedir (Deci ve Ryan, 2000).  

Bütünleşmiş Düzenleme: Bu düzenleme dışsal motivasyonun tam olarak 
içselleştirilmiş biçimidir. Kişi bu seviyede daha gönüllü bir şekilde davranışta 
bulunur ve kendini düzenleme bireyin benlik kavramıyla tutarlı hale gelir. 
Bütünleşmiş düzenleme her ne kadar dışsal motivasyonun bir parçası olsa da, 
içsel motivasyonun özelliklerini taşımaktadır (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve 
Deci, 2000a; Vallerand ve Bissonnette, 1992). Organizmik bütünleşme 
kuramına göre, bütünleşmiş kendini düzenleme türü, içselleştirmenin doğal bir 
sonucudur. İnsanlar dışsal motivasyonu içselleştirdikçe ve benliğin bir parçası 
haline dönüştürdükçe, eylemlerinde özerklik duygusunu daha fazla 
hissetmektedirler (Ryan ve Deci, 2000a; Vallerand ve Bissonnette, 1992).   

Öz-belirleme kuramında söz edilen motivasyon süreçlerini kısaca 
özetlersek, insanların ortaya koydukları davranışların arkasında bazı itici güçler 
vardır. Bu güçler bazen içimizden (içsel motivasyon), bazen dışımızdan (dışsal 
motivasyon) gelir. Örneğin, Devlet çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltma için 
bazı teşvikler kullanmaktadır: Belirli aralıklarla verilen mazot desteği ve birkaç 
yıl geri ertelemeli düşük faizli krediler gibi. Çiftçilere verilen bu destekler dışsal 
motivasyonla ilgilidir. Bazen de çiftçi maddi destek almasa da, arkadaşlarının 
onun ürününü övmesinden haz duyar. Yine, eğer çiftçi o yılın en fazla üretimini 
yaparsa ve bu nedenle başkalarından daha iyi olduğunu düşünürse, dışsal 
olarak güdülenmiştir diyebiliriz. Biz her zaman başkaları bizi övsün diye bir iş 
yapmayız. Yetişkin biri çoğu zaman bir işi severek yapar ve bundan haz duyar. 
Örneğin, domates yetiştiren bir çiftçi domateslerin büyümesinden zevk 
duyabilir, bazen onlara bir ressamın tablosuna baktığı gibi de bakabilir. Bu 
davranışlar ise içsel güdülenmeyle ilgilidir.  
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3. SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE GÜDÜLENME 

Sosyal öğrenme kuramını geliştiren Bandura (1989, 1991), insanların 
kendi deneyimlerinden daha çok başkalarının yaşamlarından öğrendiklerini 
belirtmektedir. İnsanlar, önce davranışını model alacağı kişiyi dikkatli bir 
şekilde izler. Daha sonra, izlediği davranışları hafızasında tutar. Sonraki 
adımda o davranışları tekrarlar. Benzer davranışlar sergilediğinde güdülenir ve 
o davranışları daha sık yapmaya başlar. Örneğin, bir çocuk tarlanın nasıl 
çapalandığını önce izler, sonra bunu zihninde tutar, daha sonra birkaç deneme 
yapar. Eğer kuralına uygun yapmaya başlarsa bu sonuç, onu diğer davranışları 
yapma konusunda güdüler. Tarımla uğraşmaya yeni başlayan birisi, o yerde 
geleneksel olarak hangi tarım ürünleri yetiştiriliyorsa ve hangi yöntemler 
kullanılıyorsa benzer yolu izleyecektir. Bu tür öğrenmeler, her ne kadar zaman 
ve maliyet açısından ekonomi sağlasa da, öğrenme sadece taklit şeklinde 
olmamalıdır. Örneğin, çevredeki çiftçiler salma yöntemi ile sulama yapıyorsa ve 
toprak verimliliği azalıyorsa, modeli izleyen gözlemci (bizim yeni çiftçi) başka 
yöntemleri denemelidir (damlama yöntemi gibi).  

Bandura (1977), insanların başkalarından 
şu dört yol ile öğrendiğini savunur: Dolaylı 
pekiştirme, dolaylı güdüleme, dolaylı ceza, 
dolaylı duygu. Dolaylı pekiştirmede gözlemci, 
modelin davranışlarının sonucunda aldığı 
ödülden etkilenir ve o da aynı şeyleri yapmak 
ister. Burada temel motivasyon, benzer ödüle 
kavuşmaktır. Tahmin edileceği gibi bizim 
gözlemci dışsal olarak güdülenmiştir, çünkü 
amacı ödüle ulaşmaktır. Bir anlamda modelin 

aldığı ödül, bizim gözlemci için 
de dolaylı bir pekiştirme/ödül 
olmuştur. Dolaylı güdüleme ise, 
modelin dışarıdan bir ödül/teşvik 
almasına gerek kalmaksızın, 
yaptığı işi aşk ve tutku ile 
yapmasının onu gözlemleyenleri 
güdülemesidir. Örneğin, bir çiftçi 
her sabah erkenden tarlasına 
gidip, bakım ve sulama gibi 
işlemleri severek yaparsa, bu 
durum etrafta daha özensiz 
bakım yapan çiftçileri olumlu 
yönde etkileyebilir. Onlar da 
çiftçi arkadaşını örnek alıp daha 
istekli çalışabilirler. “Üzüm 
üzüme baka baka kararır.” sözü 
tam da bu durumu 
anlatmaktadır.  

Model bir davranışından 

Bir yörede patates 
veya soğan ekenler 
çok para kazanırsa, 
sonraki sene patates 

veya soğan ekim oranı 
ne olur? Bunu dolaylı 
pekiştirme açısından 

tartışalım.  

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre, "tarımsal destekleme 
ödemelerinin yerinde kullanılıp 
kullanılmadığı titiz çalışmalarla" 
denetleniyor. 

Bu denetimler sonucu, uydu 
takibinin de yardımıyla Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) uygulamalarının hayata geçirildiği 
2001-2012 döneminde 17.134 çiftçiye, 
"gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve 
haksız yere desteklemelerden 
yararlandığı" gerekçesiyle 5 yıl süreyle 
hiçbir destekleme programından 
yararlanamama cezası uygulandı. 

"Dimyat'a pirince giderken evdeki 
bulgurdan olan" çiftçilerden 10.390'ının 
cezası sona ererken, 6.744'ü hala 
desteklerden yararlanamıyor. 
Kaynak: AA 

http://ekonomi.haber7.com/etiket/uydu
http://ekonomi.haber7.com/etiket/%C3%A7ift%C3%A7i
http://ekonomi.haber7.com/etiket/beyan
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dolayı cezalandırılırsa, modeli izleyen gözlemcilerin muhtemel davranışlarında 
azalma olacaktır, çünkü bu ceza gözlemciye “eğer sen de aynı şeyi yaparsan 
aynı cezayı alırsın.” Mesajı verilmektedir. Bu durum dolaylı ceza ile ilgilidir. 
Örneğin, organik tarımla uğraşan bir yatırımcı kurallara uygun olmayan gübre 
kullanmış ya da ilaçlama yapmışsa bu durumun tespiti sonucu lisans iptal 
edilir. Lisans iptali sadece o yatırımcı için değil, diğer yatırımcılar için de birer 
ceza niteliği taşır. Gözlemcinin dolaylı öğrenme yollarından sonuncusu ise 
dolaylı duygudur. Bazen herhangi bir yaşantı geçirmesek bile bazı şeylerden 
korkarız ya da o şeyi severiz. Örneğin, daha önce yılan tarafından sokulmasak 
da yılan gördüğümüzde korkarız. Ya da trafik kazası geçirmediğimiz halde 
trafiğe arabayla çıkmaktan korkabiliriz. Tüm bu duyguların temelinde dolaylı 
yaşantılar söz konusudur. Bir çiftçi daha önce kredi alıp batmışsa, diğer kredi 
almak isteyen çiftçiler olaya daha temkinli yaklaşacaktır. 

 
 
 
 
 
 

4. EĞİTİMDE MOTİVASYON TEKNİKLERİNİ NASIL KULLANABİLİRİZ? 

Motivasyon kuramları her ne kadar farklı bakış açılarına sahip olsalar da, 
hepsinin ortak bir noktası vardır; insanın davranışları amaca yöneliktir ve bu 
amaca sevk eden güç güdüdür. Her insanın bir amacı olduğu gibi eğitime 
katılan tarımcıların da bir amacı vardır. Eğitimin sonunda işe yarar bir şeyler 
kazanmak ve öğrendiklerini hayata geçirmek onların en temel amaçları 
arasında yer alır. Bu nedenle bir eğitime başlarken öncelikle ihtiyaç analizi 
yapmak ve onların beklentilerini almak öncelikli adım olmalıdır. Diğer bir nokta, 
verilen eğitimin onların seviyesine ne kadar uygun olup olmadığıdır. Eğer hedef 
kitlenin dilini kullanmıyorsanız onların sadece bilgilendirmiş olursunuz. 
Katılımcıların davranışlarında değişim oluşturulmak isteniyorsa, onlarla iyi bir 
iletişim köprüsü kurulmalıdır. Eğitim alan kişiler içerisinde çok deneyimli 
insanlar olacaktır. Bu kişilerin bilgileri, onların tarım üreticiliğine başladığı 
yıllarla sınırlı değildir, binlerce yıllık bir gelenek, onların kültürel bilinçaltında 
bulunmaktadır. Bu nedenle onlarda bir değişim oluşturmak için, önce onları 
tanımak gerekir.  

İnsan hangi eğitim ve kültür seviyesinde olursa olsun, değişim ya da ikna 
için somut kanıtlar arar. Bu nedenle verilecek eğitimin kanıt temelli olması 
yerinde olacaktır. Verimliliği artıran yöntemlerle ilgili deneyimli insanların 
görüntüleri ve araştırma raporları bu konuda işe yarayabilir.  

Abraham Maslow’un kuramı açısından bakıldığında, modern toplumlarda 
tarımla ilgilenen insanlar tanıma-bilme basamağına ulaşmış durumdadırlar, bu 
nedenle bilgilerini artırmak için yeni şeylere daha açıktırlar. Bizim tarım 
çalışanlarının en azından önemli bir bölümü,  verilecek eğitimlerle ancak 
modern tarımüreticilerinin seviyesine ulaşabilir. Bunun için de önümüzde uzun 
bir yol olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca, eğitim sabır isteyen ve sonuçları 
uzun dönemde ortaya çıkan bir yatırımdır.  

Bir Öneri: 

Bandura’nın dolaylı öğrenme yöntemleri ile ilgili çeşitli haberler eğitimde 
çiftçilerle paylaşılırsa, onların öğrenmelerine önemli düzeyde katkı 
sağlayacaktır. 
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Motivasyon tekniklerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, 
üreticilerin sadece maddi ödüller/teşvikler noktasında desteklenmemesidir. Çok 
kısa sürede çok para kazanmak tarımda mümkün değildir, ancak bazen 
verimliliği artırmak için toprak yapısını bozan ve çevreye zarar veren yöntemler 
kullanılmaktadır. Çiftçilerin çevre dostu yöntemleri seçmeleri konusunda içsel 
olarak güdülenmeleri desteklenir ve bu konuda daha fazla bilinçlenmelerine 
yardımcı olunursa, daha yararlı bir eğitim verilmiş olur. Maslow’un kuramında 
belirtilen kendini gerçekleştirmeyi sağlarken, bunu çevreye karşı değil çevreyle 
birlikte yapmalıyız.  

Verilen eğitimlerde bilgilerin içselleştirilmesi ve dışsal bir motivasyon 
unsuru olarak kalmaması için, öz-belirleme kuramında belirtildiği gibi, kişinin 
benliğiyle bütünleşmesi gerekir. Bunun için de öncelikle eğitimde değer 
sistemlerine vurgu yapılmalıdır. Örneğin “küçük olsun benim olsun” gibi küçük 
düşünmeyi teşvik eden değil “birlikten kuvvet doğar” gibi kollektif düşünmeyi ve 
ortak projeler üretmeyi destekleyici sözler, eğitim sürecinde tartışılabilir. Bu 
konuda Avrupa Birliği, Tarımsal Kalkınma, Orta Karadeniz Ajanı gibi proje 
desteği veren kurumlar tanıtılabilir.  
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AMAÇ 
Tarımda gelişmenin yeniliklerin kırsal toplumla buluşturulmasıyla mümkün 
olduğundan hareketle, yeniliklerin benimsenmesinin ve yayılmasının yayım 
çalışmaları için önemli bir çalışma alanı olduğuna dikkat çekmektir.                    

HEDEF  

Tarımsal yeniliklerin yayımcı ve danışmanlar tarafından üretici ve ailesine 
ulaştırılarak, çiftçi ailesinin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktır.    

KAZANIMLAR 
1) Tarımsal enformasyon ve bilgi sistemi ve yenilik kavramlarını kavrar. 
2) Yeniliklerin kırsal alanda ve tarımsal üretimde önemini ve değerini 

öğrenir. 
3) Yenilikçilik ve Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecini kavrar.   
4) Yeniliklerin Benimseme Sürecini ve Aşamalarını öğrenir. 
5) Benimsemeyi Etkileyen Faktörleri ve Yeniliklerin Yaşam Sürecini 

öğrenir ve konuyla ilgili isabetli yorumlarda bulunur. 
6) Yayımda yeniliklerin uygulama alanındaki etkisini artırmada 

enformasyon ve beceri kazanır. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bilim ve teknolojide ulaşılan yüksek düzey tarım sektörünü 
de etkilemiş ve tarımsal faaliyetin üretim sitemlerinin yeniden şekillenmesine 
yol açmıştır. Bu değişimin sürdürülebilir, kalıcı ve birey ile ülke yararına 
olabilmesi için insan kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde önemle durmak 
gerekmektedir. Bu nedenledir ki; ülkeler sahip oldukları insan kaynağını 
geliştirmek üzere sürekli uğraş içerisindedirler. Çünkü sahip olunan insan 
kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi kaynakların rasyonel ve etkin kullanımına 
önemli katkılar sağlamakta, bu ise ülkelerin kalkınmasına pozitif etkiler 
yapmaktadır. Ancak bir toplumdaki insan kaynağı ne kadar üstün bilgi ve 
becerilerle donanmış ise; o toplumun bilgi-teknoloji üretme gücü de o ölçüde 
yüksektir, denilebilir. Ayrıca nitelikli insan gücü dışarıdan ulaşan yeniliklerin 
amaca uygun ve rasyonel kullanımı bakımından da önemli yararlar 
sağlamaktadır.  

Günümüzde artık bilgi ve teknolojinin üretimi ve rasyonel kullanımı, 
gelişmişliğin en önemli göstergelerindendir. Gelişmekte olan ülkelerde 
genellikle aynı ülke içinde farklı gelişmişlik düzeyine sahip kesimler görmek 
mümkündür. Bir örnek olarak kırsal alanda yaşayan kırsal nüfus, kentsel 
alanlarda yaşayanlara göre(kendini geliştirme olanakları bakımından) önemli 
olumsuzluklara sahiptir. Bu durum kırsal nüfusa ulaşılmasını ve onların eğitim-
yayım hizmetlerinden yararlandırılmalarını gerekli kılmaktadır (Özçatalbaş, 
2001). Dünden bugüne hemen her ülkede kırsal nüfusun daha iyi yaşam 
standartlarına ulaştırılması için, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yeniliklerin 
kırsal alanda yaygınlaştırılması üzerinde önemle durulmaktadır. Ülkeler, tarım 
politikalarında temel bir amaç olarak, kırsal nüfusun yaşam standarını (refah 
düzeyini) yükseltmek gibi temel bir konuyu ele almaktadırlar. Bu nedenle 
devlet, kırsal alandaki mevcut üretim biçimine (yeni teknoloji ve düşünceleri 
kırsal topluma sunarak) müdahale eder ve kırsal alanda değişim için ortam 
hazırlar. Bugün Kamu’nun bu amacı gerçekleştirme yönündeki gayretleri 
devam etmekle birlikte, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yeniliklerin kırsal alana ulaştırılmasında, üretici örgütlerinin ve özel sektörün 
rolünün yükseldiği  görülmektedir.   

2.YENİLİK KAVRAMININ KAPSAMI 

Yenilik kavram olarak, bireyin geçmiş yaşantısında duymadığı ve 
karşılaşmadığı bir fikir veya uygulamayı ilk kez algılaması olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla yenilik subjektiftir, bireyin ilk kez gördüğü, 
duyduğu ve algıladığı her şey, o birey için yenilik özelliği taşımaktadır (Rogers, 
2003). Söz konusu yenilik çok önceden başka toplumlardaki bireyler tarafından 
bilinse, hatta kendi yaşadığı toplumdaki diğer bazı bireyler tarafından da bilinse 
dahi, eğer birey bunu ilk kez algılıyorsa, bu durumda bu birey için bir yeniliktir. 
Günümüzde gelişmekte olan bir çok toplum için kablosuz iletişim teknolojileri, 
biyoteknoloji çalışmaları, hassas tarım uygulamaları ve internetin yayımda 
kullanılması(cyber extension) gibi konular yenilik olarak kabul edilebilir. 

Ayrıca teknolojinin üretildiği ülkelerde sözkonusu teknoloji başlangıçta o 
ülkede yaşayanlar için yenilik olarak algılanır. Daha sonraki dönemlerde 
yaygınlaşmayla birlikte sözkonusu yenilik “yeni olma” özelliğini kaybeder.  
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Yenilikler toplumdan topluma ve zamana göre değişime uğrar. Örneğin 
radyo-televizyon ve telefon gibi araçlar başlangıçta bir yenilik özelliği taşırken 
bugün bunlardan özellikle radyo ve televizyon artık birçok toplum için bu 
özelliğini kaybetmiş, akıllı cep telefonu ve internet  gibi araçlar ise kaybetmek 
üzeredir. Ancak bu araçların hala ulaşmadığı toplumlar için yine de yenilik 
özelliği taşımaktadır (Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). Yine günümüzde özellikle 
kırsal alanlarda yaşayanlar için kablosuz iletişim teknolojileri, internet kullanımı 
ve bilgisayar kullanımı, biyoteknoloji, hassas tarım ve uzaktan eğitim gibi 
konular yenilik olarak adlandırılabilir. 

2.1. Tarımsal Enformasyon Kavramı  

Enformasyon çiftçiler için yaşamsal  öneme sahip  bir kaynak olup, bu 
olmadığında mevcut ve diğer ilgili kaynakların en iyi şekilde kullanılması söz 
konusu olamaz (Fitzherbert, 1983). Enformasyonun birçok yönü vardır. 
özellikle üretimde ve ürün pazarlama işlevlerinde bir girdi niteliğinde olması 
önemlidir. Enformasyon, gübrelemeden sulama suyunun miktar ve 
zamanlamasına, üretimde ve girdi kullanımında riskin düşürülmesine kadar 
tarımsal üretimi etkilemektedir (Howard ve ark.,1996 ). 

Bilgi ve enformasyon gıda güvenliğinin ve sosyo-ekonomik değişimin 
sağlanmasında ve kırsal kalkınmanın kolaylaştırılmasında temel unsurlarıdır 
(Munyua, 2000) hakkında getirerek için gereklidir. Çiftçilere yönelik olarak 
ekonomik içerikli enformasyon gibi diğer ilgili konuların da örneğin Entegre 
Zararlı Yönetimi (IPM) programlarının etkili yürütülmesi de önemlidir (Brumfield 
ve Brennan, 1998). Tarımsal enformasyon devlet kurulumları, ticari şirketler, 
yabancı uzmanlar, tüketici lobileri, çeşitli özellikteki çiftçi grupları, aracı 
kuruluşlar ve diğer kurumlar oluşan karmaşık bir olgudur (Roling, 1988). 
Esasen tarımsal enformasyon sistemi (AIS); verimliliği arttırmak ve kalkınma 
için  gerekli bilgileri elde etmeye yönelik entegre bir analitik araçtır (Taluğ, 
1990). Bu çerçevede Röling (1988); üreten, dönüştüren, transfer ve konsolide 
eden, alınan ve geri besleme yapan tarımsal enformasyon sisteminin; üreticiler 
tarafından kullanılan bilgiyi destekleyerek sinerji oluşturacağı üzerine vurgu 
yapmıştır. 

Enformasyon sisteminde ilgili birimler enformasyonu üretir, dönüştürür, 
aktarır ve enformasyonu alır. Bunun yanı sıra sistem süreç öğeleri arasındaki 
akışı sağlar ve bağlantı mekanizması olarak da işlev görür. Bu basit modele 
göre, bir tarımsal enformasyon sistemi üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar 
araştırma, yayım ve kullanıcı alt-sistemleridir.  Sanayileşmiş ve hem de 
gelişmekte olan ülkelerde tarımsal enformasyon sistemi birçok bakımdan 
önemli bir değişim halindedir. Güncel piyasa koşullarında tüketici talebinin 
değişen yapısı içerisinde çevrenin korunması gibi önemli endişelere cevap 
aramak gerekmektedir. Bunun için çiftçilerin kendi tarım sistemlerinde 
değişiklikler yapması doğal olacaktır. Bu durum çiftçi eğitim düzeyinin, çiftlik 
yönetim becerisinin ve enformasyon ihtiyaçlarının da değişimine yol 
açmaktadır (Rolls ve ark., 1994). Bu kapsamda tarımsal enformasyon sistemi, 
tarımsal üretim ve tarım sektörüne ilişkin enformasyon toplamayı ve üretim 
verilerini elde etmeyi gerektirir. Bu çalışmanın ise, sürekli ve sistematik olarak 
yapılması gerekir (Özçatalbaş ve ark., 2004). Toplanan enformasyon aynı 
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zamanda bir değerlendirme sürecine tabidir, düzenlenen ve saklanan 
enformasyon belirli bir sistematik içinde  ilgilenen insanlara (çiftçilere) iletilir. 

2.2. Bilgi ve Enformasyonun Transferi  

Bilgi, enformasyon ve veri birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan 
kavramlardır. Bunlar bir bakıma insan zihni tarafından işlenme derecesiyle 
birbirinden ayrılmaktadır. Bilgi bir bakıma anlamlı ve yararlı enformasyondur. 
Bilgi bireyin zihninde olup transfer edilemez ve enformasyon insanlar arasında 
mevcut bilginin dönüşümüne neden olmaktadır. İnsan duyu organları yoluyla 
alınan veriler zihinde işlenir ve sadece bu veriler, eğer yeni bilgi oluşturmaya 
katkı sağlarsa, enformasyona dönüşür (Röling, 1988). Bunun anlamı ise 
esasen iletişimdir (Demiryürek, 2001). Ancak enformasyon dışarıda bulunabilir 
ve transferi sözkonusudur. Dolayısıyla her ne kadar bilgi doğrudan transfer 
edilemese de veri ve enformasyon transfer edilebilir. Bu şekilde yenilikler aynı 
zamanda  enformasyondur. Birey tarafından farkına varılan enformasyona 
anlam yüklenmeye başladığında bilgi oluşur.  

Burada üretilen enformasyonun ilgili kesimlere ulaştırılması yönünde iki 
temel alan bulunmaktadır. Bunlar Tarımsal Enformasyon Sistemi (AIS: 
Agricultural Information System) ve Tarımsal Bilgi Sistemi (AKS:Agricultural 
Knowledge System)'dir. Sözkonusu sistemler insanlarla kurumlar arasında 
karşılıklı öğrenmeyi; tarımla ilgili teknolojiyi (bilgi ve enformasyonu) üretmeyi, 
paylaşmayı ve faydalanmayı teşvik etmek üzere önemli işlev görmektedir 
(FAO, 2000). Dolayısıyla esas olan üreticiler tarafından enformasyon ve 
bilginin etkin kullanımını sağlayarak,  sistemin getirilerinden yaygın şekilde 
yararlanmayı sağlamak olamalıdır. 

Buna göre tüm yeniliklerde olduğu gibi, her tarımsal yeniliğin de nesnel 
(materyal) ve enformasyon (fikir) boyutu vardır. Öyleki enformasyon boyutu 
olmayan hiçbir yenilikten söz edilemez. Buna karşılık birçok yenilik, materyal 
boyutu olmaksızın salt enformasyon boyutundan oluşur. Örneğin yüksek 
verimli tohumluk, kimyasal gübre ve ilaçlar ve damla sulama yöntemi gibi 
girdilerin elle tutulan gözle görülen fiziksel kısmı, materyal (nesnel) boyutu 
ifade eder (Taluğ, 1990). Yayım yaklaşımları, bilişim teknolojisi çözümleri, ekim 
nöbeti sistemleri, üretici örgütlenmesi yöntemleri ve planlama teknikleri gibi 
konular ise; salt bilgi boyutundan oluşan yeniliklere örnek olarak verilebilir.  

3. YENİLİKÇİLİK VE YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ  

Yenilikçi (innovator) kavramı; yeniliklere karşı hızlı tutum geliştirme 
özellilği nedeniyle toplumdaki az sayıdaki birey için kullanılmaktadır. Dahası 
bireyin , içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerine göre, yeni bir fikri erken 
benimseme derecesi, yenilikçilik olarak adlandırılmaktadır. Rogers (2003)’a 
göre yenilikçiler; yeni fikirleri denemek ve yenilik getirmek için hazır bekleyen 
gönüllü kimselerdir. Yenilikçiler ile karşılaştırıldığında, erken benimseyenler 
toplumsal sistemin sınırları ile daha sınırlıdır. 

Yenilikleri benimseme kavramsal olarak, çoğu zaman karar verme, 
deneme ve uygulama kavramlarıyla karıştırılmaktadır. Hatta önerilen bir 
yeniliğin denenmesi bile söz konusu yeniliğin benimsendiği şeklinde 
yorumlanmaktadır. Oysaki yeniliğin denenmesine veya uygulanmasına karar 
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verilmiş olunması da yeniliğin benimsenmesi anlamına gelmez (Özçatalbaş ve 
Gürgen, 1998). Bu nedenlerle bu kavramların yerinde kullanımı üzerinde 
önemle durmak gerekiyor. 

Karar verme, deneme ve uygulama kavramlarıyla benimseme arasındaki 
esas fark söz konusu yeniliğin sürekli uygulanmasıyla, yani yenilikten 
vazgeçme(cayma)olasılığının varlığıyla ilgilidir. Dolayısıyla benimseme geri 
cayma olasılığının kalmadığını ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle yukarıda 
belirtilen üç kavram, bu geri cayma olasılığını içermediği için benimseme 
anlamında kullanılması doğru olmaz. 

Birey için bir yeniliğin benimseme süreci sözkonusu yeniliğin mevcut 
uygulamalara göre değerlendirilmesiyle ilgilidir. Kişi genel olarak yeniliğe karşı 
olumlu veya olumsuz tepkisini hemen ortaya koymaz,  belirli bir inceleme ve 
gözlemden sonra uygulamaya karar verebilir (Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 
Örneğin üretici yeni bir makineden haberdar olduğunda, onu hemen satın 
almaz, almaya çalışmaz. İhtiyaçlarını, sorunlarını, koşullarını, beklentilerini ve 
ailesinin düşüncesini dikkate alır, söz konusu yeniliğin maliyetini, sağlayacağı 
yararları, kendisine yükleyeceği riski inceler, araştırır ve bilgiler edinir. Bunları 
yapmak içinse zamana ihtiyaç duyar. İşte üreticinin bir yeniliği benimsenmesi 
için bir sürece ihtiyaç vardır ve bu süreç boyunca hangi evrelerin geçirildiği 
önemlidir.  

4. BENİMSEME SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Bir yenilik topluma sunulmasından itibaren bireyler tarafından 
benimsenmeye başlanır. Bireyin yenilik hakkında bir mesajı ilk kez 
duymasından onu benimsemesine kadar geçen süreye yenilikleri benimseme 
süreci (adoption process) denir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Böyle bir zaman 
dilimini (süreç) belirtmekteki amaç, genellikle kişilerin bir yeniliği duyar duymaz 
hemen o yeniliği benimsemediklerini anlatmak içindir. Yeniliğin birey tarafından 
benimsenebilmesi için, o yeniliğin mevcut uygulamalara göre avantaj 
sağlayacağı kanısı kişide oluşmalıdır. Yeniliklerin benimsenmesi için haberdar 
olma, ilgi duyma, değerlendirme, deneme ve benimseme’den oluşan 5 aşamalı 
bir süreç sözkonusudur. Her bir aşamada geçen süre yeniliğin özelliğine, 
sunuluş şekline ve kişinin özelliklerine göre çoğunlukla değişiklikler gösterir. 
Hatta bazı durumlarda risk üstlenmeyi seven, yeniliklere açık ve cesaretli 
üreticiler bu aşamalardan bazılarını atlayabilirler. Yeniliklerin fazla kullanılan bir 
sınıflandırmaya göre beş aşamayı gerektirmektedir. Burada da karışıklığa yol 
açmamak için bu 5 aşamalı süreç üzerinde durulmuştur.  

Her bir aşamada geçen süre yeniliğin özelliğine, sunuluş şekline ve 
kişinin özelliklerine göre çoğunlukla değişiklikler gösterir. Hatta bazı 
durumlarda risk üstlenmeyi seven, yeniliklere açık, cesaretli üreticiler, bu 
aşamalardan bazılarını atlayabilirler. Dolayısıyla bunlar için süreç daha kısa 
sürede tamamlanabilir. Örneğin daha önce başka bir üreticinin arazisinde 
gördüğü bir yeniliği, tekrar deneme gereği duymadan uygulamaya başlayabilir. 

Burada benimseme sürecinin aşamaları olarak verilecek konular olağan 
bir durumda karşılaşılması ve yaşanması olası durumu yansıtmaktadır. Buna 
göre bu aşamalar haberdar olma, ilgi duyma, değerlendirme, deneme ve 
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benimseme olarak sıralanabilir (Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Şekil 1’de benimseme 
süreci aşamaları; Tablo 1’de ise bu aşamalara ait süreçler bir yenilik olarak 
kabul edilen “İkinci Ürün Mısır” tarımı üzerinden örneklenerek aşağıda 
paylaşılmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Benimseme Süreci Aşamaları 

 
 

Tablo 1. Benimseme Süreci Aşamaları ve Örnek Olay (Özçatalbaş ve Gürgen, 1998) 

AŞAMALAR ÖRNEK SENARYO (Yenilik: 2.Ürün Mısır Tarımı) 

a) Haberdar Olma ÇİFTÇİNİN DÜŞÜNCELERİ ve GELİŞMELER; 

 Yenilik hakkında çiftçi  ilk 
kez haberdar olur. 

 Yeniliğin varlığından 
haberdar olunur. Bazı 
genel (ön) bilgiler elde 
edilir. Ancak bu bilgiler 
eksiktir, yeterli değildir. 

 Bilgi Kaynağı: Tarım Bakanlığı Yayım Elemanı  

 Edinilen Bilgi; "- Buğdayı hasat ettikten sonra, 
2.ürün mısır tarımı yaparak  aynı araziyi tekrar 
değerlendirebilirsiniz. 

 Bu da her bir dekardan EK KAZANÇ elde etmek  
demektir (...........TL/da)" 

b) İlgi Duyma (Bilgi)  

 Duyulan yeniliğe ilgi 
duyulmaktadır. 

 Yeniliğin yararları ve 
uygulama için bilgi arayışı 
başlamıştır. 

 Konu ile ilgili birilerini 
dinlemek, metinler 
okumak ve konuyu 
öğrenmek isteği vardır. 

 Evet, Buğdaydan sonra ikinci kez ürün almak, ek 
gelir sağlar. 

 Ancak aynı arazide iki kez ürün almak mümkün 
olabilir mi? 

 Kimden, nereden daha fazla ve güvenilir bilgi 
alabilirim. 

 Acaba! daha önce 2.ürün tarımı yapan, mısır 
eken kimse var mı? 

 Arkadaşlarla konuşmayalım. 

 Uzman Yayımcılarla konuşmalıyım. 

 Girdi bayileriyle konuşmalıyım. 

 Araştırma kuruluşlarıyla görüşmeliyim. 

 
 

Haberdar Olma 

İlgi Duyma 

Değerlendirme 

Deneme 

Benimseme 
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Tablo 1. Benimseme Süreci Aşamaları ve Örnek Olay (devam) (Özçatalbaş ve Gürgen, 
1998) 

AŞAMALAR ÖRNEK SENARYO (Yenilik: 2.Ürün Mısır Tarımı) 

c) Değerlendirme  

 Edinilen genel bilgiler, 
üreticinin özel durumu için 
geliştirilir. 

 Kendi koşullarında 
yeniliğin uygulanabilirliği 
ve neler kazandırabileceği 
değerlendirilir. 

 Yapabilirim ama; 

 2. ürün mısır tarımı yapmak için gerekli alet-
ekipmanım var mı? 

 Edindiğim bilgi ve kullanacağım bilgi kaynakları 
yeterli olacak mı? 

 Pazar sorunu yaşanabilir mi? 

 Olursa; Buğday (vb ürünler) kaldırdıktan sonra 
aynı araziden ek gelir kazanacağım!  

 Boş geçen zamanı, işgücünü ve alet makineyi 
değerlendireceğim! 

d) Deneme  

 Özel koşullar için yenilik 
olumlu değerlendirilmiştir. 

 Yenilik tümüyle 
benimsemeden önce 
denemek ihtiyacı 
duyulmaktadır. 

 Mümkünse işletmenin 
küçük bir bölümünde 
uygulanır. 

 2.ürün mısır tarımı koşullarıma ve olanaklarıma 
uygun. 

 Ek kazanç sağlayacağım. 

 Ancak tüm araziyi ekip büyük risk yükleneceğime, 
daha küçük bir alanda hem daha az risk, hem de 
aldığım kararın doğruluğunu sınayacağım. 

 Diğer üreticilerin (olursa) denemelerini de takip 
edeceğim. 

e) Benimseme  

 Karar verilmiştir. 

 Yenilik tümüyle ve sürekli 
olarak uygulamaya 
başlanır.(Benimseme 
kararının veril- mesinde, 
deneme aşamasındaki 
sonuçların etkisi 
büyüktür). 

 Küçük bir alanda yaptığım çalışma olumlu sonuç 
verdi.  

 Komşu çiftçinin uygulaması da başarı oldu. 

 Bu durumda son kararım;  

 Çiftçi:" - Bu durumda 2. Ürün mısır tarımını her yıl 
yapmalıyım, yapacağım". 

 

5. YENİLİKLERİN YAYILMA SÜRECİ 

5.1. Yeniliklerin Yayılması  

Yenilikler bir toplum içinde bir zaman sürecinde yayılır. Bu yayılma farklı 
nedenlerle toplumu oluşturan bireylerlerin yeniliği kabul etme süresiyle ilgilidir. 
Belirtildiği gibi yenilikleri bazı kişiler çabuk, bazıları ise geç benimser. Yeniliğin 
ilk kez benimsenmesinden, toplumdaki son bireyin benimsemesine kadar 
geçen süreç yeniliğin yayılması olarak ifade edilir. Zaman birimi olarak yıl 
kullanılır. Örneğin Iowa’da (ABD) yapılan bir araştırmada melez mısırın bir 
kırsal topluma yayılması 14 yıl sürmüştür. Kolombiya’nın bir köyünde ise 
kimyasal gübrenin ilk kez kullanımı ile tüm köylülerin benimsemesi arasında 3 
yıldan fazla bir zaman geçmiştir (Taluğ, 1977). Yine Devlet Planlama Teşkilatı 
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(DPT) tarafından yapılmış bir çalışmada, kimyasal gübre kullanım oranı 
Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi’nde %70’in üzerinde iken, Akdeniz 
Bölgesinde %54 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise %3’tür. Kullanmama 
nedeni olarak gübrenin pahalı olması (%32) ve ikinci olarak ise (%22) 
“deneyim sahibi olmamak ve nasıl kullanılacağını bilmemek” gösterilmiştir 

(Tuğaç ve ark.,1970). Ayrıca kimyasal ilaç kullanımında da benzer sonuçlar 
alınmıştır. Hatta ilaçlama yapmama nedeni olarak “yeterli bilgiye sahip 
olmama” (%29) daha yüksek oranda belirtilmiştir. Özellikle kimyasal gübre ve 
ilaç kullanmama gerekçesi olarak “yeniliğin nasıl kullanılacağını bilmemenin” 
belirtilmesi, yeniliklerin yayılmasında yayım çalışmalarının gerekliliğini ve 
süreci kısaltmadaki etkinliğini anlamak bakımından  önemlidir.  

5.2. Yeniliklerin Nitelikleri 

Esas olarak yeniliklerin yayılması süreci bir belirsizlik azaltma süreci (an 
uncertainty reduction process) olarak ifade edilebilir ve yenilik hakkında 
belirsizliği azaltmak içinse yeniliklerin beş temel ve önemli  özelliğinden 
yararlanılması gerekmektedir. Bu alanda, yenilikleri benimseme kategorilerinin 
özelliklerine yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen, yeniliklerin algılanan 
özellikleri ve etkileri üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir (Rogers, 2003). Bu 
kapsamda yeniliklerin benimsenmesi ve yayılmasında, yeniliklerin aşağıda 
belirtilen genel özelliklerinden yararlanmak gerekmektedir.  

a- Yararlılık 

Yenilik, yerini alacağı fikir veya uygulamadan daha iyi (relative 
advantage) olmalıdır (Rogers ve Shoemaker, 1971; akt: Crouch ve Chamala, 
1981). Yararlılık (göreli üstünlük) yeniliğin yerini aldığı daha önceki 
uygulamaya göre daha çok yararlı olması durumudur. Örneğin, buğday ekili ve 
sulanabilir alanlarda 2. ürün soya üretimi gerçekleştirmek yararlı bir yeniliktir. 
Böyle bir yenilikle, bir yandan boş kalan arazi değerlendirmekte, çiftçiye mali 
açıdan katkı sağlamakta ve diğer taraftan ülkenin üretim faktörlerinin daha 
etkin kullanılmasına katkıda bulunulmaktadır. 

Yeniliğin yararlılığı, üreticilere göre değişir. Nitekim pazara yönelik üretim 
yapan bir çiftçi ile yalnız kendi tüketimi (öztüketim) için üretim yapan çiftçinin 
yararlılık konusunda tutumu farklıdır. Pazara dönük üretim yapan çiftçi, 
yeniliğin ekonomik yararlılığı üzerinde çok daha önemle durur ve diğerine göre 
yeniliği daha çabuk benimser. Aynı şekilde büyük çiftçi ile küçük çiftçi 
bakımından da yararlılık farklıdır. Genellikle büyük çiftçiler sunulan bir yeniliği 
ekonomik avantajları olacağı düşüncesiyle daha çabuk deneme ve uygulama 
eğilimindedirler. Ayrıca bunlar yeniliğin olası riskini göze alacak ve yeniliği 
uygulayabilecek sermaye birikimine sahiptirler. Oysa küçük çiftçilerin riski 
üstlenme güçleri düşüktür ve yenilikten elde edecekleri yararlar, büyük 
çiftçilerin elde edecekleri boyutlarda olamayacağı için yeniliği daha geç 
benimserler. Ayrıca yararlılık kavramı, ekonomik anlamda yeni teknolojinin 
eskisine oranla üreticiye daha fazla ekonomik kazanç getirmesiyle ilgilidir 
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 

Bu nedenle yeni teknoloji, ikame edeceği teknolojiden daha ekonomik 
olmalıdır. Aşağıda yeni teknolojinin eskisi yerine kullanılabilmesi için gerekli 
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özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden en az birine yeniliğin sahip olması 
gereklidir (Doll ve Orazem, 1984; Frame, 1983; akt. Uzunlu ve Bayaner, 1991): 

 Yeni teknoloji eski teknolojiden ucuz olmalı, fakat aynı üretimi 
verebilmelidir (maliyet düşürücü teknoloji). 

 Yeni teknoloji kullanılan teknolojiden pahalı olmasına rağmen, daha 
fazla ürün getirebilmeli ve birim maliyet düşük olmalıdır. 

 Yeni teknoloji, kullanılan teknoloji ile aynı pahalılıkta fakat daha fazla 
ürün getirmelidir. 

 Yeni teknoloji daha az ürün sağlamasına rağmen birim maliyet daha 
düşük olmalıdır. 

b- Uygunluk 

Yenilik üreticilerin geçmişteki deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve mevcut 
değerlerine ters düşmemelidir (Rogers ve Shoemaker, 1971; akt: Crouch ve 
Chamala, 1981). Yani yeniliğin belirtilen koşullara uygun (compatibility) olması 
gerekir. Yenilik, ekonomik olarak yararlı da olsa,  bu değerlere uygun değilse, 
benimsenmesi güçleşir. Örneğin, artıkların ve aile işgücünün değerlendirilmesi 
açısından domuz yetiştiriciliği çok ekonomik olmasına karşılık, Türk üreticisinin 
değer yargılarına uymadığından dolayı, domuz yetiştiriciliğini benimsetmek 
olanaklı değildir. Buna karşın yerli kıl keçisinden ekonomik olarak daha üstün 
olan yeni bir keçi türünün benimsetilmesi, üreticilerin değerleriyle 
çatışmadığından daha kolay olabilir. Özellikle keçi yetiştiriciliği konusunda 
üreticilerin geçmiş deneyimleri çok güçlü ise benimseme daha da çabuklaşır. 
Toplumun kültür düzeyi de yeniliğin benimsenmesini etkiler (Özçatalbaş ve 
Gürgen, 1998). Bazı faaliyetler toplumun belirli bir kesimince yapılagelmekte 
ise ve bu faaliyeti yapanlar da o gruptanmış gibi zannedilecekse, o yeniliği 
benimsetmek güçleşebilir. 

ÖRNEK: 

Hindistan’da keçi besiciliğinin yaygınlaştırılması için, büyük tarım 
işletmecilerine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ancak keçi besiciliğinin küçük 
işletme sahipleri ve fakir kimseler tarafından yapıldığı dikkate alınmamıştır. 
Oysaki büyük işletme sahipleri bu işin fakir ve küçük tarım işletmesi 
sahiplerince yapıldığını ileri sürerek, kendilerine de fakir çiftçi gözü ile 
bakılacağı endişesi ile keçi yetiştiriciliğini reddetmişlerdir (Tatlıdil, 1981). Bir 
başka örnek olarak GAP bölgesindeki üreticiler, bilimsel olarak belirlenen 
uygun traktör gücünün üzerinde güce sahip traktörleri alma eğilimindedirler. 
Oysaki belirlenen güçteki traktörler üreticilere daha az maliyetle ulaşacaktır. 
Ancak üreticilerin traktör büyüklüğünü sosyal prestij ölçüsü olarak algılamaları, 
büyük güçlü traktörlere üreticileri yöneltmiştir (Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 

c- Karmaşıklık ve Basitlik 

Doğal olarak yenilik, eski uygulamaya göre göreceli olarak karmaşıktır 
(complexity). Bu nedenle yenilik güç anlaşılır ve kullanımı güçtür (Rogers ve 
Shoemaker, 1971; akt: Crouch ve Chamala, 1981). Bu nedenle bu güçlüğü 
ortadan kaldıracak şekilde yeniliği basitleştirerek faaliyette bulunmak gereklidir. 
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Bunun için üreticilerin konuyu daha iyi kavramlarını sağlayacak bilgi ve beceri 
kazandırma faaliyetleri önem kazanmaktadır. 

d- Denenebilirlik 

Yenilik sınırlı bir alanda denenebilmelidir. Yeniliğin bir ölçüde denenebilir 
olması, benimsenmesini kolaylaştırır. Nitekim yeni çeşit bir tohumu, veya bir 
yabancı ot ilacını denemek mümkündür. Çiftçi bunların olumlu sonuçlarını 
gördüğü taktirde daha kolay benimser. Fakat çiftçilerin girdilerini daha ucuza 
alabilmeleri, ürünlerini ise daha iyi koşullarda satabilmeleri için kooperatif 
kurma ile ilgili bir yenilik yayılmak istenirse, benimsenmesi güç olur 
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). Çünkü kooperatif kurmanın asgari  koşullarını 
yerine getirmek ve somut sonuçlarını ortaya koymak daha güçtür. 

e- Gözlenebilirlik 

Yeniliklerin sonuçları diğer üreticiler tarafından görülür veya hissedilir 
(Rogers ve Shoemaker, 1971; akt: Crouch ve Chamala, 1981). Benimsetilmek 
istenen yeniliğin sonuçları gözlenebiliyor ise ve bu sonuçlar da eskiye göre 
üstün ise, çiftçiler yeniliği kolay benimserler. Örneğin yabancı ot ilacı 
kullanımının sonuçları kısa sürede gözlenebilir veya iyi bir tohumun deneme 
sonuçları bir süre sonra gözlenebilir. Dolayısıyla yeniliğin sonuçları somut 
olarak gözlenebiliyorsa, söz konusu yeniliğin benimsenmesi de kolaylaşır.  

5.3. Benimseme Kategorileri 

Toplumu oluşturan her bireyin kendisine sunulan yenilikleri aynı anda 
kabul etmesi, aynı tepkiyi göstermesi mümkün değildir. Toplumu oluşturan 
bireylerin tek tip veya aynı özelliklere sahip olmaması, aynı düşünmemesi, aynı 
olanaklara ve koşullara sahip olmaması, bu farklılığın (farklı sürelerde kabul 
etmenin) temel nedenidir. Bu farklılık yeniliklerin toplumda yayılmasının seyrini 
etkilemektedir. Dolayısıyla bireyler, yenilikleri benimseme davranışlarına göre, 
farklı benimseme gruplarına ayrılırlar. Her bir benimseme grubunun temel 
karakteristiklerinden hareketle yayımcıların, çiftçilerin yeniliğe karşı olası 
turtumlarını tahmin etmesi belirli ölçüde mümkün olabilir. Buradan hareketle 
her bir gruba yönelik, uygun yöntemlerin saptanması üzerinde durulabilir. 

Yeniliklerin toplumda yayılma seyri grafik üzerinde gösterildiğinde normal 
dağılım eğrisine benzemektedir. Bu eğri, zaman dikkate  alındığında bir 
yeniliğin bir toplumda yayılma sürecini göstermektedir. Buna kısaca yeniliklerin 
yayılma eğrisi denilmektedir (Şekil 1). Buna göre yayılma eğrisi, zaman ve 
benimseme oranı dikkate alınarak hazırlanan grafikler yardımıyla elde 
edilmektedir. Yayılmanın sürdüğü her bir yıl için, o yılda benimseyenlerin yüzde 
oranlarının kesiştiği noktalar birleştirildiğinde yayılma eğrisi elde edilmektedir. 
Rogers (2003), yeniliklerin yayılmasında dört temel ögenin varlığını esas 
almaktadır. Bunlar; Yenilik (Innovation), İletişim Kanalları (Communication 
Channels), Zaman (Time) ve Sosyal Sistem (Social System) olarak 
açıklanmıştır. Buradan hareketle, yenilikçilik temelinde toplumsal sistemin 
üyelerinin yenilikleri benimseme durumları, beş kategoriye ayrılarak 
sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda yeniliklerin yayılma hızına göre bireyler; 
yenilikçiler (innovators), erkenciler (erken benimseyenler, early adopters), 
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erken çoğunluk (early majority), geciken çoğunluk (late majority) ve gecikenler 
(geç kalanlar, laggards) şeklinde gruplandırılmıştır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Diffusion and innovations model (Rogers, 2003) 

 
 

Tablo 2. Benimseme Kategorilerinde Bulunanların Genel Özellikleri (Rogers,2003) 

YENILIKÇILER 

 Yeni fikirleri denemeye karşı 
heveslerinin fazlalığı, onları 
oluşturdukları yerel çevrenin dışına 
çıkarır. 

 Kozmopolit bir yapıları vardır. Kendi 
sosyal sistemlerinden çok, dış dünyaya 
yöneliklerdir. 

 Yenilikçiler birbirinden uzak olsalar 
dahi aralarında iletişim yaygındır. 

 Ekonomik olarak güçlüdürler. 

 Daha eğitimlidirler. 

 Karmaşık teknik bilgiyi anlama ve 
uygulama yeteneğine sahiptirler. 

 Macerayı, riski severler. Benimsediği 
yeni fikirler başarısız olursa, bu 
durumu doğal kabul ederler. 

 Pazar için tarımsal üretim yaparlar. 

 Daha ihtisaslaşmış ve geniş ölçekli 
işletmelere sahiptirler. 

 Daha yüksek sosyal statüye sahiptirler. 

 Sosyal sistemin diğer üyeleri 
tarafından saygı görmemesine 
rağmen, sisteme dışarıdan getirerek 
yenilik yayılma sürecinde önemli rol 
oynarlar. 

ERKEN BENIMSEYENLER 

 Erken benimseyenler, yerel 
ortamda bütünleşmiş bir 
parçadır ve yerel özelliklerini 
korurlar. 

 Bir çok sosyal sistemde, bu 
grubun içinde fikir liderleri 
çoğunluktadır. 

 Potansiyel benimseyiciler onları, 
yenilik hakkında tavsiye ve bilgi 
kaynağı olarak görürler. 

 Erken benimseyenlere yaşıtları 
tarafından saygı duyulur. Başarı 
sembolüdürler. 

 Akıllı ve tedbirli bir şekilde 
yenilik kararları verirler. 

 Yayımcılar tarafından süreci 
hızlandırmada bir misyoner gibi 
yararlanılır. 
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Tablo 2. Benimseme Kategorilerinde Bulunanların Genel Özellikleri (devam) 

(Rogers,2003) 

ERKEN ÇOĞUNLUK 

 Sosyal bir sistemin ortalama 
bireyinden hemen önce yeni 
fikirleri benimser. 

 Yeniliği tamamen 
benimsemeden önce, bir süre 
ihtiyatlı davranabilir ve nadiren 
başı çekerler. 

 Yenilik karar süreçleri yenilikçiler 
ve erken benimseyenlere göre 
uzundur. 

 Yeniyi denemede ne ilk ne de 
son olmak isterler. 

GECIKEN ÇOĞUNLUK 

 Sosyal sistemin ortalama bireyinden 
hemen sonra yeni fikirleri benimser. 

 Benimseme, hem bir ekonomik 
gereklilik ve hem de artan baskılara bir 
cevap olabilir. 

 Yeniliklere ihtiyatlı ve şüpheci bir 
tavırla yaklaşırlar. 

 Yeni fikirlerin yararlılığı hususunda 
ikna edilebilirler. 

 Kıt kaynakları nedeniyle 
benimsemeden önce hemen hemen 
tüm şüphelerinin ortadan kalkmasını 
beklerler.  

GEÇ KALANLAR 

 Bir sosyal sistemde, yeniliği en son benimseyecek olanlardır. Fikir liderliği 
vasfına sahip değildirler. 

 Bulundukları ortamlarda iletişim ağlarından yararlanmazlar. 

 Kararlarını, geleneksel değerlere sahip olan diğer ve önceki kuşakların yapmış 
oldukları şeylere göre verirler. 

 Bu grup, yayımcılara ve yeniliklere şüphe ile bakarlar. 

 Bu grup yeniliği benimsediğinde, yenilik yenilikçiler tarafından kullanılan yeni 
bir fikir ile yer değiştirmiştir.    

 Kaynakları kısıtlı olduğundan, benimsemeden önce başarıya ulaşacağından 
emin olmak ister. 

 

Pek çok çalışmada Rogers (2003)’ın ortaya koyduğu bu (yeniliklerin 
yayılması) teori (Technology Related Studies based on Rogers’ diffusion of 
innovations theory) uygulanmış ve kullanılmıştır. 

5.4. Benimsemeyi Etkileyen Faktörler  

Bireylerin yenilikleri benimsemesini etkileyen faktörler farklı şekilde 
sınıflandırılabilir. Bunlar sosyo-ekonomik, kişisel etkenler ve iletişim 
davranışları (Rogers 2003, Tatlıdil, 1981) gibi ayrılabileceği gibi; sosyal, 
örgütsel ve kişisel motivasyonla ilgili  etkenler (Medlin, 2001) olmak üzerede üç 
grupta ele alınabilir.  

Tarımsal yeniliklerin kırsal topluluklarda yayılmasıyla ilgili araştırma ve 
gözlemler farklı toplumlarda aynı yeniliklerin bile yayılma sürelerinin farklı 
olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun 
yapısı da onların yeniliklere karşı tutumlarını  etkilemektedir Buna göre bu 
bölümde yukarıda verilen ilk gruplandırma dikkate alınarak;  bireylerin sahip 
oldukları, sosyo-ekonomik özellikler, kişiliksel özellikler ve iletişim 
davranışlarının yeniliklerin erken veya geç benimsenmesindeki olası  etkileri 
tartışılmıştır. Esas olarak bu etkenler çeşitli araştırmalarda somut olarak ortaya 
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konulmuş olup, yenilikleri erken veya geç benimsemeyi etkileyen faktörler 
aşağıda ele alınmıştır:  

a- Sosyo-Ekonomik Etkenler  

Bireyin ekonomik olanakları ve dışsal motivasyon kaynağı olarak 
yaşadığı sosyal çevrenin etkisi, yeniliklere bakışı ve benimsemeyi  etkileyici 
sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan çalışmalara göre yeniliklerin erken 
benimsenmesinde nitelikli eğitim ve yüksek sosyal durumuna sahip olma gibi 
sosyo-ekonomik faktörler etkili olmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 
erken benimseyenlerin geç benimseyenlere göre daha eğitimli olduğu 
belirlenmiştir. 

Erken benimseyenlerin geç benimseyenlere göre daha büyük ölçekli 
işletmelere sahip oldukları da görülmüştür. Ayrıca pazar için üretim yapan ticari 
işletmeler, yenilikleri daha erken benimseyebilmektedirler. Bu özelliklerle 
bütünleşen bir başka özellik de, işletmelerin daha çok ihtisaslaşmış olmalarıdır. 
Yeniliklerin benimsenmesiyle yaş arasında kesin bir ilişki görülmemiştir. Erken 
benimseyenler, geç benimseyenlere göre daha yüksek sosyal statüye 
sahiptirler. Yani gelir ve servet düzeyi yüksek, yaşam düzeyi ve mesleki prestiji 
iyi durumda olma önemlidir. İşte çiftçiler arasında bu durumda olanlar, 
olmayanlara göre yenilikleri erken benimsemektedirler. Zengin ve büyük 
işletmeye sahip çiftçilerin, yenilikleri küçük işletme sahiplerine göre daha erken 
benimsedikleri konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Ancak zengin çiftçiler 
yenilikleri uygulamak için yeter sermayeye sahiptirler. Zira bazı yeniliklerin 
denenmesi önemli ölçüde sermaye ve arazi gerektirmektedir. Küçük ve fakir 
çiftçiler bu denemeyi daha güç yapmakta ve benimseme de geç olmaktadır 
(Tatlıdil, 1981; Taluğ ve Tatlıdil, 1993). Dolayısıyla yeniliklerin yayılmasında 
toplumların özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. 

b- Kişiliksel Etkenler 

Bireyin sahip olduğu kültür, donanım, iş disiplini ve kişisel veya içsel 
motivasyon, yeniliklere bakışı ve benimsemeyi etkileyici sonuçlar 
doğurmaktadır.  Bunlardan önemli görülen bazıları; erken benimseyenler katı 
değillerdir. Rasyonel hareket etmeyi severler. Değişimlere karşı daha ılımlı ve 
olumlu bir tutum içindedirler ve bunun da bir sonucu olarak risk almaya 
hazırdırlar. Bilimsel düşünceye ve öğrenmeye karşı son derece ilgilidirler. 
Kendi irade ve zekalarıyla olayları etkileme gücünde olduklarının 
bilincindedirler. Ayrıca kendilerini başkalarının veya karşısındakilerin yerine 
koyabilme (empati) yetenekleri vardır. 

c- Haberleşme Davranışları 

Erken benimseyenlerin geç benimseyenlere göre yayım elemanları ile 
daha sıkı ilişki içine girdikleri, kitle haberleşme araçlarından daha çok 
yararlandıkları, yeniliklerle ilgili olarak daha fazla bilgi aradıkları ve bu nedenle 
kişilerarası kanalları da sıkça kullandıkları, yayımcılarla görüşme sıklığının 
fazla olduğu ve iç ve dış dünya ile ilişkilerinin daha çok olduğu yapılan çeşitli 
araştırmalarla belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, erken benimseyenlerin geç 
benimseyenlere oranla daha iyi bir fikir önderliğine sahip olduğu da 
belirtilmektedir (Tatlıdil, 1981). 
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6. YENILIKLERIN YAŞAM SÜRECI VE YAŞAM EĞRISI 

Tüm tarımsal yeniliklerin sınırlı bir yaşam süresi vardır. Tüm yenilikler 
kaçınılmaz bir şekilde eskirler (Holt ve Schoorl, 1985; Özçatalbaş,2001). Bu 
süreç, belirli zaman dilimilerinde ve farklı özelliklere sahip 4 farklı aşamada 
gerçekleşir. Ancak bir aşamanın diğerinden tam olarak kesin çizgilerle 
ayrılması sözkonusu değildir. Şekil 3'te bir yeniliğin yaşam süreci eğrisi 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Yeniliklerin Yaşam Süreci Eğrisi 

Kaynak: Holt, J.E. ve D.Schoorl, 1985'dan yaralanılarak hazırlanmıştır. 

 

Yeniliğin toplumda yayılması zaman içerisinde farklı gelişmeler 
göstermekte ve farklı aşamalar izlemektedir. Bu aşamalar aşağıda belirtildiği 
gibidir; 

 Giriş Aşaması: yeniliğin topluma ilk olarak girmeye, kullanılmaya 
ve/veya uygulanmaya başladığı dönem   

 Gelişme Aşaması: yeniliğin kısa sürede hızla yaygınlaştığı,  hızla 
kullanımın yükseldiği (hızla kullanım alanı bulduğu) dönem  
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 Olgunluk Aşaması: yaygınlaşmadaki artış hızının yavaşlayarak belirli 
bir düzeyde seyrettiği ve belirli bir süre sonra durağanlaştığı ve inişe 
geçmeye başladığı dönem  

 Gerileme Aşaması: olgunluk aşamasının son dönemlerinde yeniliğin 
terkedilmeye başlanmasıyla birlikte, eğrinin önce yavaş, sonra hızla 
aşağıya doğru düşmeye devam ettiği dönem.  

Yeniliği kullananların sayısının azalmaya başlaması, yeniliğin artık 
terkedilmeye başlandığını (yani yeniliğin eskidiğini) göstermektedir. Bunun 
temel nedeni yeniliğin değişen koşullara artık cevap verememesiyle ilgili olabilir 
yada söz konusu yeniliği ikame edebilecek ve daha (fazla yarar sağlayacak) bir 
başka yeniliğin topluma sunulmuş olmasıyla ilgili olabilir. Bazı yeniliklerin ise, o 
alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarının sürekliliği nedeniyle, eskimeden küçük 
farklılıklarla, yeni versiyonları devreye girebilir ve yayılma sırasında gelişimini 
bu şekilde devam ettirebilir. Dolayısıyla yeniliğin topluma ilk sunumundaki 
orjinal içerik ve özellik, zaman içinde tümüyle değişim (evrilerek) geçirerek 
farklı özelliklere bürünebilir (Holt ve Schoorl, 1985). 

7. SONUÇ 

Yenilikler kırsal toplumlarda üretim biçimini ve üretim anlayışını 
değiştirmek gibi çok önemli işlevleri yerine getirmektedir. Ayrıca yeniliklerin 
yararlı sonuçlarının ortaya çıkması ile birlikte yeni düşünce ve uygulamalara 
karşı üreticilerin olumlu tutum almalarına ve değişim yönünde harekete 
geçirilmelerine yardımcı olunmaktadır. Dolayısıyla yeniliklerin kırsal topluma 
sunumu, üretim biçimine müdahale (ekonomik faaliyetlerde  farklılık ortaya 
çıkarmak) için yapılmış olsa bile, sonuç itibarıyla kırsal toplumun sosyal 
değişimine de zemin hazırlar. Ve bu şekilde toplum belirli bir aşamadan daha 
ileri bir aşamaya doğru harekete geçer. Bu bir bakıma yenilikler eskidikçe, 
toplumun daha ileri bir aşamaya doğru yol alması demektir. O halde kırsal 
topluma yönelik yayım faaliyetleri gerçekleştirilirken kırsal alana ulaştırılmak 
istenen yeniliklerin toplum üzerindeki olumlu işlevleri dikkate alınmalı ve daha 
fazla yeniliğin topluma uygun yayım yaklaşımlarıyla sunulması üzerinde 
önemle durulmalıdır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için araştırma birimlerinin 
mutlaka güncel sorunları çözücü ve yenilik olarak adlandırılabilecek 
çalışmalara, üretici koşullarına uygun teknolojik paketlerin oluşturulmasına 
yönelik çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.   
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Bu bölümü tamamladığınızda aşağıdaki hedeflere ulaşmanız 

beklenmektedir: 

1. Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Kavramlarıyla ilgili bilgilerinizi 

gözden geçirecek ve genel bir tekrar yapmış olacaksınız.  

2. Pedagoji ve Andragoji kavramlarının anlamlarını ve etki 

alanlarını kavramış olacaksınız.  

3. Yetişkinin tanımını ve öğrenme-öğretme ilkelerini öğrenmiş 

olacaksınız.  

4. Yetişkin eğitiminde yansıtıcı uygulamanın yeri ve önemi 

hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız.  
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1. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ÖĞRENME KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ 

Eğitim ile ilgili birçok tanım olsa da en yaygın olarak kullanılan ve kabul 
edilen tanım şüphesiz Ertürk’ün tanımdır. Eğitim; “bireyin davranışlarında, 
kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 
sürecidir” (Ertürk, 1991). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, eğitim bireyin 
merkezde olduğu ve bizzat farkında olduğu bir sürecin tanımıdır. Bir başka 
deyişle, eğitimi alacak kişinin istendikleri öğrenmeye hazır olması ve süreci 
yaşayarak bunu yapması beklenmektedir. Dolayısıyla, etkili ve amaçlarına 
ulaşmış bir eğitimin temelinde, etkili bir öğrenme yaşantısı vardır denilebillir.  

Bir başka açıdan değerlendilirse, eğitim, bireyin neyi nasıl öğreneceği ve 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri konusunda kendi postansiyellerinin 
farkında olmalarına rehberlik etmek olarak düşünülebilir. Burada bireyin kendi 
çabası gerekliyken, öğreticinin rolü de çok önemlidir. Öğretimin 
gerçekleşmesinde iyi bir rehberlikle birlikte, pedagojik ve alan bilgisi yeterlikleri 
de öğretici için oldukça önemlidir.  

Iyi bir öğretimi anlamak için öncelikle öğrenmenin ne olduğu ve nasıl  
gerçekleştiğini anlamak gereklidir.  

Öğrenme; “bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda 
meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir” (Senemoğlu, 2005). 
Bu tanım çerçevesinde, refleks, hastalık, ilaç kullanımı sonucunda ortaya çıkan 
davranışlar öğrenme kapsamında yer almazlar. Öğrenme için kalıcı olmanın 
yanında çevreyle etkileşim sonucunda olması yani yaşantı ürünü olması 
gerekmektedir.  

Günümüze kadar öğrenme alanında çalışan bilim adamları ve 
teorisyenler hep onun nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışmışlardır. Bu 
çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan öğrenme teorileri, öğrenmeye farklı 
açılardan bakmıştır. Öğrenme teorileri, temelde davranışçı, bilişsel, duyuşsal 
ve nörofizyolojik kuramlar olarak 4 ana başlıkta incelenmektedir.  

a) Davranışçılar, öğrenmenin uyarıcı ve uyarıcıya verilen tepki arasındaki 
bağ kurma işlemleri yoluyla gerçekleştiğini varsaymaktadırlar. Temelde 
davranışların gözlenebilir ve ölçülebilir olmasına dayalıdır. Yaparak öğrenme, 
pekiştirme, tekrar ve güdülenme gibi kavramlar bu teoride önem kazanmıştır. 
Klasik koşullanmada tepkilerin koşullandırılması, öğrenmenin en iyi deneme 
yanılma yoluyla gerçekleşmesi, ödüle götüren ve ya cezadan kurtaran 
davranışların öğrenilmesi, pekiştirme yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesi gibi 
ifadeler kısaca davranışçılığı özetlemektedir. Bu bağ kurma sürecinde rol 
oynayan, dikkat, algı, muhakeme gibi karmaşık bilişsel süreçlerin nasıl 
gerçekleştiğini açıklamada yetersiz kaldığı için 1970’lere kadar etkisini devam 
ettirebilmiş ve sonunda yerini bilişsel yaklaşıma bırakmıştır.  

b) Bilişsel teoriler, temelde öğrenmenin içsel bir süreç olduğu ve 
gözlenmese de gerçekleştiği varsayımına dayanmaktaydı. Öğrenme sürecinde 
meydana gelen içsel süreçlerle ilgilenen dışa yansıması ile öğrenmenin 
gerçekleştiğini düşünmektedirler. Bilgiyi işleme modeli, bu sürecin daha 
anlaşılır olmasını sağlamak için, bilişsel süreçlerin bilgisayardaki sürece 
benzetilmesi ile ortaya çıkmıştır. Dışarıdan alınan bilgiler, duyusal kayıt 
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aracılığıyla algılanır ve kısa süreli bellekte hangilerinin önemli olduğuna karar 
verilerek kodlama ve tekrar gibi zihinsel süreçlerle uzun süreli belleğe 
gönderilerek orada saklanır. İhtiyaç durumunda depolanan bilgiler geri 
çağrılarak, hatırlama gerçekleşir. Bu süreç, aynen bilgisayarın işleme sürecine 
benzemektedir.   

Bilişsel yaklaşım temelde Gestalt psikoljisine dayanmaktadır. Gestalt 
psikolojisine göre, beyin bütüncül ve paralel işlemler yapar ve bütün parçaların 
birleşiminden farklı bir şeydir. Bilişsel kuramcılara göre öğrenme zihinsel bir 
süreçtir ve doğrudan gözlenemez, ancak dışa yansımaları anlaşılabilir. 
Anlamlandırma, kavrama, düşünme, muhakeme etme ve sentez etme gibi 
kavramların nasıl oluştuklarını açıklamaya çalışırlar.  

c) Duyuşsal teoriler, öğrenmenin bir sonucu olarak sağlıklı bir benlik ve 
ahlak gelişiminin gerçekleşmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğrenmenin 
sonuçlarıyla ilgilenirler. Davranışlardaki değişimler zihinsel değişimin bir 
göstergesidir. Zihinsel değişim ise, duyuşsal çıktıları etkileyecektir. Duyuşsal 
değişim, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve ahlaklı bir kişilik oluşturmasında 
kilit noktada bulunmaktadır. Eğitimin bir amacı öğretim yoluyla bilgi 
kazandırmak ise bir diğer amacı da kişilikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir. 
Dolayısıyla eğitimin amacına ulaşması için, öğrenme yaşantıları, duyuşsal 
çıktılar da düşünülerek belirlenmelidir. Eğitimin de nihai amacı kendini 
gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir. Kendini gerçekleştiren bireyler toplumsal 
gelişme ve ahlakın gelişiminde önemli rol alacaktır. Kendisi ve başkalarıyla 
barışık, iç huzuru ve mutluluğu sağlamış bireyler, gerekli bilgi ve donanıma da 
sahip olduklarında, eğitim amacına ulaşmıştır diyebiliriz.   

d) Nörofizyolojik teori, öğrenme sürecinin fizyolojik olduğu, öğrenme 
sırasında beyinde meydana gelen değişimlerin esas alınarak öğrenmenin 
açıklaması gerektiğine dayanmaktadır. Buna göre, öğrenme sırasında 
nöronlarda axon iplikçikleri ve sinaptik bağları oluşmaktadır. Beyindeki nöronlar 
ve bağların nasıl  çalıştığı ve öğrenme sırasında ve sonrasında ne gibi 
değişikliklere uğradığını bilmeksizin öğrenmenin anlaşılamayacağı 
düşünülmektedir. Öğrenmenin biyokimyasal yapısından dolayı bazı besin 
maddeleri veya ilaçlar yoluyla öğrenmenin ve kalıcılığın arttırılabileceği 
düşünülmektedir.  

Öğretim; “öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların 
gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür” (Varış, 1994). Öğretim süreci 
genellikle okulda gerçekleşen bir süreçtir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
öğretim, öğrenmenin okulda planlı bir şekilde gerçekleştirilme sürecidir. Okulda 
sağlanan bu yaşantının kalitesi ve durumu doğrudan öğrenmenin kalitesi ve 
kalıcılığını etkileyecektir.  Öğretim uygulamalarının başarısı, öğrenen ve 
öğreticinin özelliklerinden başlayarak eğitim programlarına, aktivitelere, fiziksel 
ekipmana kadar bir çok şeyle ilişkilidir. Etkili bir öğretimin gerçekleşmesinde 
öncelikle öğrenenlerin gelişim ve öğrenme özelliklerinin bilinmesi gereklidir. 
Örneğin, çocukların öğretimi ile yetişkinlerin öğretimi birbirinden bir  çok 
bakımdan farklılaşmaktadır. Pedagoji ve Andragoji kavramları tam da bunu 
karşılamak için kullanılabilecek kavramlardır. Konuyu daha detaylı bir şekilde 
anlayabilmek için öncelikle kavramların içeriği ve muhatapları hakkında bilgi 
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sahibi olunması gerekmektedir. Aşağıda sırasıyla, pedagoji ve andragoji, 
yetişkin, yetişkin öğretimi, yetişkin ve yansıtıcı uygulama  kavramlarına ve 
içerikleriyle ilişkili diğer kavramlar verilmiştir.  

2. PEDAGOJİ VE ANDRAGOJİ 

Pedagoji kavramı, Yunanca “paid” (çocuk) ile “agogus” (yol gösterme) 
kelimelerinden türetilmiştir. Yedinci yüzyıldan itibaren önce Avrupa’ dan yayılan 
bir kavram olmuştur. Pedagoji, çocuğun öğretimi anlamına gelmektedir. Her 
disiplin alanında bilim ve sanatta çcocuğu eğitmek, yetiştirmek, öğretimini en iyi 
şekilde sağlamak anlamlarında kullanılabilir. Andragoji ise, 1929’larda 
Amerika’da Yetişikin Eğitimi Dergisi ile başlayan, ancak pedagojik bakış 
açısından yetişkinleri eğitmek üzerine odaklanan bir kavramdır. Zamanla 
pedagojik varsayımların, yetişkinler için geçerli olmayan yönlerinin ortaya 
çıkmasıyla, yetişkin eğitimine yönelik düşünceler de değişmeye başlamıştır. Bu 
süreçte Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi önemli katkılar sağlamıştır. 1950’lere 
gelindiğinde yetişkin eğitimiyle ilgili kitaplar yazılmaya başlandığı 
görülmektedir. Andragoji kavramı yine Yunanca “aner” (adam) kelimesinden 
türetilmiştir.  

Knowles (1980), Andragoji kavramını “yetişkin öğrenmesine yardım etme 
sanatı” olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte Knowles (1980), Andragojinin 
altında yatan beş varsayımı; yetişkin öğreneni;  

1) Bağımsız kendi konseptine sahip olan ve kendi öğrenmesini 
yönlendirebilen,  

2) Öğrenme için zengin kaynak olan hayat tecrübelerinin deposuna 
biriktiren,  

3) Sosyal rollerin değişimi ile yakından ilişkili olan ve öğrenme 
ihtiyacına sahip olan,  

4) Problem merkezli olan ve bilginin dolaysız uygulamasıyla ilgilenen, 

5) Dış faktörlerden ziyade iç faktörler tarafından öğrenmeye güdülenen 
kişi olarak açıklamaktadır.  

Bu varsayımlara dayalı olarak, yetişkin, kendi öğrenmesinden sorumlu 
olmalı ve öğrenmesini yönetebilmelidir. Yetişkinler kendi yaşantıları yoluyla 
biriktirdiklerini öğrenme ortamına getirmektedirler, bu ise daha genç yaştaki 
öğrenenler ile aralarındaki en büyük farklardan biridir. Çünkü yetişkin, daha 
uzun zaman yaşamış olmanın verdiği yaşantı çeşitliliğini öğrenme ortamına 
katabilmektedir. Yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçları çocuklarından farklı olarak bir 
sorunu çözmeye ya da bir görevi yerine getirmeye yöneliktir. Bir problemi 
çözme yetişkinin öğrenmesinde daha önemlidir. Yetişkinin iç motivasyonu, 
güdülenmesi, bir konuyu öğrenmeye olan isteği baskın bir şekilde iç 
faktörlerden kaynaklıdır. Dış motive edicilerin önemi de yadsınamaz ancak, 
yine de yetişkin içsel tatmini daha fazla önemser ve öğrenme yaşantısında da 
bunu ön plana çıkarır. Bu ifadeler varsayım niteliğinde olduğundan, bazı durum 
ve şartlarda yetişkinler dışsal motivasyondan daha fazla etkilenirken, bazı 
çocuklar içsel motivasyon yoluyla güdülenmiş olabilirler.   
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Knowles (1980), pedagoji ve andragoji varsayımlarını Tablo 1'deki gibi 
karşılaştırmıştır.  

 
Tablo 1. Pedagoji ve Androgoji Varsayımlarının Karşılaştırılması 

İLGİLİ  PEDAGOJİ  ANDROGOJİ  

ÖĞRENEN 
AÇISINDAN 

Öğrencinin rolü bağımlıdır. 
Öğretmen neyin, ne 
zaman, nasıl 
öğrenileceğinin ve 
öğrenilip öğrenmediğinin 
karar vericisidir.  

İnsanın bağımlılıktan kendini kontrol 
aşamasına geçmesinin normal 
olgunlaşma sürecidir. Ancak farklı 
insanlar için farklı oranlarda ve 
yaşamın farklı boyutlarındadır. 
Öğretmenlerin bu süreci 
yüreklendirme ve besleme görevi 
vardır. Yetişkinler, bazı özel 
durumlarda bağımlı olsalar da, 
psikolojik olarak kendilerini yönetmeye 
ihtiyaçları vardır.  

ÖĞRENENİN 
DENEYİM 
ROLÜ 
AÇISINDAN  

Öğrencilerin getirdikleri 
deneyimler çok az değere 
sahiptir. Başlangıç noktası 
olarak kullanılabilirler. 
Ancak öğrencilerin 
deneyimleri çoğunlukla, 
öğretmen, metin yazarı, 
kulak ve göze hitap eden 
yardımcı yapımcıları ve 
diğer uzmanlar 
aracılığıyladır. Buna göre, 
eğitimde temel teknikler 
iletişim teknikleridir-
anlatım, tahsis edilmiş 
okuma, AV sunumları.  

İnsanlar büyüdükçe ve geliştikçe, 
öğrenme için büyük bir kaynak 
oluşturacak deneyimler biriktirirler—bu 
hem kendileri hem diğerleri içindir. 
Bunun yanı sıra, öğrenciler 
deneyimleri sonucunda elde edilmiş 
öğrenmeye pasif olarak aldıkları 
öğrenimden daha çok anlam yüklerler. 
Buna göre, öğrenme için gerekli olan 
temel teknikler deneyimseldir—
laboratuar çalışmaları, tartışmalar, 
problem çözme durumları, 
simülasyonlar, alan deneyimleri ve 
benzerleri . 

ÖĞRENMEYE 
HAZIRLIK 

İnsanlar toplum (özellikle 
okullar) onların öğrenmesi 
gerekliliği hakkında baskı 
yaptığı sürece öğrenmeye 
hazır olurlar. Üzerlerinde 
baskı hissetmeleri 
(başarısız olma korkusu 
gibi) onlar için yeterlidir. 
Aynı yaş gurubundaki 
birçok insan aynı şeyleri 
öğrenmeye hazırdır. Bu 
nedenle, öğrenme 
düzenlenmiş  programlar 
üzerinde organize 
edilmelidir ve öğrencilerin 
adım adım ne yapacakları 
belirtilmelidir.  

İnsanlar gerçek yaşamda 
karşılaştıkları durum ve problemlerin 
çözümü için gerekli gördükleri şeyleri 
öğrenmeye hazırdırlar. Öğretmenler, 
öğrencilerin ‘neye ihtiyacı olduğunu 
keşfetmelerini sağlayacak ortamlar 
hazırlamakla sorumludur. Ve öğrenme 
programları yaşama uygun kategoriler 
etrafında şekillendirilmeli ve 
öğrencinin hazır olma durumuna göre 
birbirini takip etmelidir.  
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Tablo 1. Pedagoji ve Androgoji Varsayımlarının Karşılaştırılması (devam) 

İLGİLİ  PEDAGOJİ  ANDROGOJİ  

ÖĞRENME 
YÖNELİMİ 

Öğrenciler eğitimi konuyu 
öğrenme süreci olarak 
değerlendirirler. 
Öğrendiklerinin bir çoğu 
hayatlarının daha ileriki 
aşamaları için gerekli olan 
şeylerdir. Buna göre, 
program konu üniteleri 
(dersler) etrafında 
şekillendirilmeli, konunun 
mantığı takip edilmeli (eski 
zamanlardan modern 
tarihe, basit matematikten 
veya fenden zora gibi) 
İnsanların öğrenme 
yönelimleri konu temellidir.  

Öğrenciler eğitimi kapasitelerinin en 
yüksek derecesinde kendilerini 
geliştirme süreci olarak görürler. Bilgi 
ve becerileri, bugün öğrendiklerini 
yarın en etkili şekilde nasıl 
uygulayabileceklerine odaklı olarak 
organize etmek isterler. Buna göre, 
öğrenme deneyimleri yeterlikgeliştirme 
kategorileri etrafında şekillenir. 
İnsanların öğrenme yönelimleri 
performansa dayalıdır.  

 

Tablo incelendiğinde, pedagoji ile andragoji arasındaki farklılıklar, 
öğrenen açısından, bağımlı halden bağımsız hale geçmeye; deneyimler 
açısından, daha zengin tecrübe elde etmeye; öğrenmeye hazırlık açısından, 
gelişim düzeyi arttıkça bireyin yaşantısının içeriğine göre şekillendirilmeye; 
öğrenme yönelimi açısından da, konu temelinden performansa doğru bir 
değişim içerisindedir. Bireyin yaşı ve eğitim kademesindeki ilerlemesi arttıkça 
daha bağımsız, daha sorumlu, daha farkında bir öğrenme yaşantısının 
gerçekleştiği düşünülebilir.  

3. YETİŞKİN  

Yetişkin, insanın yaşamında bir evreyi anlatır. Birey bebeklik, çocukluk ve 
gençlik derken yetişkinliğe ulaşır. O bir statüye, toplum tarafından kişinin 
acemilik evresini tamamladığı ve topluma tam olarak birleştirildiği  bir kabule 
işaret edebilir (Tight, 2002). Reşit olma, yetişkinlik için yeterli değildir. Çünkü 
olgunluk, fiziksel olduğu kadar biyolojik bir algıdır. Bu durum kişiden kişiye, 
kültürden kültüre değişebilir, hatta aynı kültürde bile değişkenlik gösterebilir.  

Tight’a göre (2002), “yetişkin” fikri doğrudan yaşla bağlantılı değildir, biz 
yetişirken genelde meydana gelenler ile ilişkilidir. Yani biz fiziksel olgunluğu 
başarırız, kendimizi düşünme yeterliliğimiz olur, kendi ailemizi kurar, kendi 
çocuklarımıza sahip olur ve kendi kararlarımızı almada daha büyük rol alırız. 
Diğer bir deyişle, biz başlıca statü ve öz görüntümüz hakkında bir yetişkin 
olmak ya da olmamanın arasındaki farkı görebiliriz. 

Yetişkin olmak, en genel anlamda kendisini ve toplumdaki yerini tam 
olarak fark etme, kendine ilişkin sorumluluğun tamamını alma ve toplumdaki  
diğer bireyler tarafından kendine yetebilen bir birey olarak görülmekle 
alakalıdır. Yetişkinlik genel olarak tüm dünya ülkelerinde 18 yaş ile başlayıp 
ölüme kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır.  
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Knowles (1913)’ın Havighurst’ten aktardığına göre; yetişkinlerin 
yaşamları boyunca gelişimsel görev değişimlerini gösteren üç periyodu şu 
şekildedir:  

A. Erken Yetişkinlik (18 ile 30 arası yaş):  

 Eş-seçme  

 Evlenilen kişi ile yaşamayı öğrenme 

 Aile olmaya başlama 

 Çocuk yetiştirme 

 Ev geçindirme 

 Bir mesleğe başlama  

 Toplumsal sorumluluk alma  

 Sosyal bir grup bulma 

B. Orta Yaş (yaş 30-55):  

 Toplumsal ve sosyal sorumluluk alma  

 Ekonomik olarak standart bir yaşam kurma ve muhafaza etme 

 Genç çocukların, sorumlu ve mutlu bireyler olarak yetişmesine 
yardım etme.  

 Yetişkin boş zaman etkinlikleri geliştirme 

 Eşini birey olarak kabullenme 

 Orta yaş fizyolojik değişikliklerini kabul ve uyum  

 Yaşlanan ebeveyne uyum.  

C. Geç Yetişkinlik (55 ve üzeri yaş):  

 Azalan fiziksel güç ve sağlığa uyum 

 Emeklilik ve düşük gelire uyum 

 Eşin ölümüne alışma 

 Kişinin yaş grubu ile ilişkikurması 

 Sosyal ve yurttaşlık yükümlülüklerini yerine getirme 

 Tatmin edici fiziksel yaşam düzenlemelerinin yapılması 

Havighurst’un gelişim evreleri sıralamasına bakılınca, bireyin hem 
fizyolojik hem de bilişsel ve sosyal gelişim adımlarını takip ederek yaşlılığa 
geçiş yaptığını görmekteyiz.  Bu süreçler tabi ki sadece yaş dönemleriyle ilgili 
değil, aynı zamanda olgunlaşma kavramıyla yakından ilişkilidir. 

4. YETİŞKİN EĞİTİMİ 

İnsan doğumla başlayan öğrenme sürecini, ister formal ister informal 
yollarla devam ettirsin ölümle tamamlamaktadır. İnsanın yaşamını devam 
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ettirmesi ve kendi ve çevresi ile uyum düzeyi, büyük ölçüde bu öğrenmenin ne 
kadar sağlıklı gerçekleştiği ile ilgidir. Birey anlamlı öğrenme yaşantısı elde 
ettiğinde, hayatındaki problemlerle baş etme becerisini geliştirebilir. Foley 
(2004), her birimizin dünyayı anladığı bir bilişsel çerçevesi olduğunu ve bu 
çerçevelerin yaşadıklarımızı anlamlandırmamızı sağlayan filtreler olduğunu 
ifade etmektedir. Bu çerçevelerin, deneyimi sistematikleştirmemize ve 
özetlememize yarayan analitik yapılardan oluştuğunu düşünmektedir. Bir 
yetişkin eğitimcisi, kendi sahip olduğu çerçevelerin farkında olarak, 
öğrencilerine, her birinin sahip oldukları çerçeveleri fark etmelerinde yol 
gösterebildiği ölçüde başarılı olabilir.  

Yetişkin eğitimini anlamak için, öncelikle onu etkileyen faktörleri ve 
bunların da dünyayı nasıl algıladığımıza etkisini bilmemiz gerekmektedir. Her 
birey kendi bilişsel yapısına uygun bir şekilde yaşadıklarını ve öğrendiklerini 
değerlendirir. Aşağıdaki Şekil 1’ de Foley’in (2004) yetişkin eğitimi için 
oluşturduğu çatı, bu durumu daha net bir şekilde gözler önüne sermektedir.  

 

Şekil 1. Yetişkin Eğitimi 

Kaynak: Foley, G., 2004. Dimensions of Adult Learning. McGraw-Hill Professional 
Publishing, Berkshire, GBR, s. 9'dan uyarlanmıştır.  

 

Şekiller her zaman anlamayı kolaylaştırıp, somutlaştıran nesnelerdir. O 
nedenle yetişkin eğitimini anlamamızda etkili olacaktır. Yukarıdaki şekilden de 
anlaşılacağı üzere, öncelikle bireyin hayata bakış açısını şekillendiren kendi 
bilişsel ve duyuşsal yapısından kaynaklı değerler vardır. Duygularımız ve 
düşüncelerimiz yoluyla şekillenmiş değerlerimiz eğitim yaşantımızı 
etkileyecektir. İçerik boyutu içerisinde, içinde bulunulan hayat ve çalışılan 
kurumlar, bu kurumların yapısı ve iklimi de bir yetişkin için oldukça önemlidir. 

STRATEJİ 

DEĞERLER 

TEKNİK 

İÇERİK 

Kişisel 
Kişiler arası 
Kurumsal 

Sosyal 
Tarihsel 
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Daha geniş bakmak gerekirse, bir yetişkinin öğrenmesini ve eğitilmesini 
etkileyen diğer etkenler, sosyal çevre, ekonomik veya politikve tabi ki süreç 
içerisinde gelişen tarihsel olayların, yetişkini ve onun gelişimini getirdiği nokta 
olabilir. İş seçimi konusunda yetişkinin stratejik düşünüp tüm hayatını 
etkileyebilecek böylesi kararlarda dikkatli davranması ona göre eğitimini 
şekillendirmesi gerekir. Teknik olarak da, yaptığı işte uzmanlaşmaya çalışmalı, 
yapabileceği ve iyi olduğu alanları seçerek onlarda başarılı olmalıdır. Bazı 
bireyler, bireysel çalışmalarda daha becerili iken, diğerleri grup halinde daha 
başarılı olurlar. Bunların önceden bilinip ona göre hareket edilmesi, yetişkinin 
yerinde ve sağlıklı seçimlerinin bir sonucu olacaktır. 

Knowles (1913), andragojik bir eğitim programının içermesi gereken 
özellikleri şöyle sıralamaktadır:  

A. Yetişkin öğrenimi için elverişli ortamın oluşturulması 

B. Katılımcı planlama için organizasyon yapısının oluşturulması 

C. Öğrenme ihtiyaçlarının tanımlanması 

D. Öğrenme hedeflerinin formüle edilmesi (amaçlar) 

E. Etkinlik tasarımlarının geliştirilmesi 

F. Faaliyetlerin işletilmesi 

G. Öğrenme ihtiyaçlarının yeniden tanımlanması (değerlendirme)  

Yetişkinin öğrenmesi çocukların öğrenmesinden birçok yönüyle ayrıldığı 
için, andragojik bir eğitim programında gerçekleştirilecek tüm adımlar, 
yetişkinin psiko-sosyal ve bilişsel gelişimleri esas alınarak düzenlenmelidir. 
Kendi öğrenmesinin daha fazla sorumluluğunu alabilen yetişkin, çocuklar için 
karmaşık sayılabilecek etkinlikleri yapmada daha başarılı olacaktır. Programın 
amaçları belirlenmeden önce ihtiyaçların belirlenmesi önemlidir. Yetişkinin 
öğrenme ihtiyaçları, yaşama ve çalışma hayatına dönük, daha realist veya bir 
sorunu ortadan kaldırmaya yönelik ihtiyaçlardır. Dolayısıyla, amaçların buna 
göre düzenlenmesi gerekmektedir. Etkinliklerin uygulanması ve 
değerlendirilmesi yine amaçlara göre belirleneceğinden amaçların 
ölçülebilecek, gözlenebilecek, davranışa dönük ifadelerle belirlenmiş olması da 
ayrıca önem arz etmektedir. Böylesi bir eğitim programının bir kez 
hazırlanması yeterli değildir, program geliştirme canlı bir süreç olduğu için 
sürekli ve kesintisiz geri dönütlerle beslenmesi ve daha gelişmiş bir biçimde 
yeniden üretilmesi gerekmektedir. Değerlendirme boyutu hem yetişkin 
öğrenmesini değerlendirme hem de eğitim programının etkililiğinin 
değerlendirilmesinde çok önemlidir.  

Yetişkinler, andragojik açıdan değerlendirildiğinde, öğrenebilirler. Bu 
süreçte öğretmenin ve neyi nasıl öğrettiğinin rolü çok büyüktür. Öğretmen 
yetişkinin içsel motivasyonu yüksek olan bir birey olarak ne tür zihinsel ve 
sosyal süreçler geçirerek öğrenmeyi gerçekleştirdiğini bilmelidir. Bir başka 
deyişle, yetişkini ve onun özelliklerini iyi tanımalı, onun kavraması ve anlayışını 
kolaylaştıran, kalıcı hale getiren öğretme-öğrenme aktivitelerini etkin bir şekilde 
işe koşmalıdır. Yetişkin öğrenmesinde, öğretme ilkeleri bazı yönleriyle, 
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çocukların öğretiminden farklıklar göstermektedir. Knowles (1913) bu ilkeleri 
aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 

 
Tablo 2. Yetişkin Eğitimin İlkeleri 

ÖĞRENME KOŞULLARI  ÖĞRETME PRENSİPLERİ  

Öğrenen öğrenme ihtiyacı 
hisseder. 

1) Öğretmen, öğrenenlerin kendilerini 
gerçekleştirmeleri için yeni olasılıklar ortaya 
çıkarır. 

2) Öğretmen, öğrenenlerin gelişmiş davranışları 
için kendi beklentilerini sıralamalarına yardımcı 
olur. 

3) Öğretmen, öğrenenlerin beklentileriyle şu anki 
performansları arasındaki boşluğu 
tanımlamalarına yardımcı olur. 

4) Öğretmen, öğrenenlerin kişisel boşluklarından 
kaynaklanan yaşantılarında karşılaştıkları 
problemleri tanımlamalarına yardımcı olur. 

Öğrenme ortamı, fiziksel 
rahatlık, karşılıklı güven ve 
saygı, karşılıklı 
yardımlaşma, görüşleri 
özgürce ifade etme ve 
farklılıkları kabullenmeye 
dayanır. 

5) Öğretmen rahat fiziksel ortamlar oluşturur 
(oturma, sigara içme, ısı, havalandırma, 
ışıklandırma, dekorasyon gibi) ve iletişime izin 
veren (tercihen bir kişi diğerinin arkasında 
oturmayacak şekilde). 

6) Öğretmen, öğrenenleri değerli insanlar olarak 
kabul eder ve hislerine ve fikirlerine saygı duyar. 

7) Öğretmen işbirlikli öğrenme aktivitelerini 
özendirerek ve rekabet ve yargılama hislerini 
azaltarak öğrenenler arasında karşılıklı güven ve 
yardımlaşma olduğu ortamlar oluşturur.  

8) Öğretmen kendi duygularını ortaya çıkarır ve 
karşılıklı sorgulama ruhuyla öğrenene kaynaklık 
eder. 

Öğrenenler, öğrenme 
deneyiminin hedeflerini 
kendi hedefleri olarak 
algılarlar 

9) Öğretmen, öğrencilerini öğrenme hedefleri 
oluşturma sürecine dahil eder ki bu hedefler 
öğrenenin, kurumun, öğretmenin, konunun, 
toplumun göz önünde bulundurulmasıyla 
oluşturulur. 

Öğrenen, planlama ve 
öğrenme deneyimlerinin 
işletilmesinin 
sorumluluğunu kabullenir 
ve bu sebeple ona karşı 
bağlılık duyarlar. 

10) Öğretmen, öğrenme deneyimlerini dizayn, 
materyallerin seçimi ve metotlar konusunda 
kendi düşüncelerini paylaşır ve seçenekleri 
arasından seçimi öğrencilerle birlikte yapar. 

Öğrenenler öğrenme 
sürecine aktif olarak katılır. 

11) Öğretmen öğrenenlerin karşılıklı sorumluluğu 
paylaşmaları için kendilerini organize etmelerine 
yardım eder (proje grupları, bağımsız çalışmalar 
gibi) 
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Tablo 2. Yetişkin Eğitimin İlkeleri (devam) 

ÖĞRENME KOŞULLARI  ÖĞRETME PRENSİPLERİ  

Öğrenme süreci, 
öğrenenlerin deneyimleriyle 
ilişkilidir ve onları kullanır. 

12) Öğretmen, tartışma, oyun, durum çalışmaları 
gibi teknikler kullanarak öğrencilerin 
deneyimlerini kaynak olarak kullanmalarına 
yardım eder. 

13) Öğretmen kendi sunumlarını öğrencilerin 
deneyimleri seviyesinde kaynaklık edecek 
şekilde sunar. 

14) Öğretmen, öğrenenlerin deneyimlerini yeni 
bilgilerinde uygulamalarına yardım eder ve bu 
şekilde öğrenmeyi daha anlamlı ve birleştirilmiş 
hale getirir. 

Öğrenenler, hedeflerine 
doğru giden süreci 
hissederler. 

15) Öğretmen öğrenme hedeflerini ölçmek için 
karşılıklı kabul edilebilir kriter ve metotlara 
öğrencileri de dahil etmelidir. 

16) Öğretmen, öğrenenlerin bu kriterlere göre 
kendilerini değerlendirme prosedürlerini 
geliştirmesine ve uygulamasına yardım 
etmelidir. 

 

Yukarıda sıralanan ilkeler incelendiğinde, yetişkinin kendi öğrenmesinde, 
çocuklara oranla daha fazla sorumluluk alarak, kendi öğrenmesinin en iyi 
düzeyde gerçekleştirilmesinde, bunu dikkate alması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Bir başka deyişle, yetişkin öğretmeni,  öğrencilerinin gelişim ve zihinsel 
özelliklerini bilerek, onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine izin veren, 
farkındalıklarını arttıran stratejileri işe koşmalıdır. Bu süreçte pratik yapmanın 
da önemi yadsınamaz. Özellikle, fiziksel beceri gerektiren uygulamalarda pratik 
yaparken düşünmek, farkında olmak ve işine yarayan stratejileri kullanıp 
yaramayanları eleyerek, çalışırken öğrenmesine ve zihinsel gelişiminin 
artmasına yardımcı olacak etkinlikleri değerlendirmelidir. Bunun en etkili 
yollarından biri de şüphesiz, yansıtıcı düşünme ve uygulama süreçlerini bilme 
ve kullanmadır.  

5. YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YANSITICI UYGULAMA 

Yetişkinlerin öğrenmesinde, öğrenme ortamının büyük bir etkisi olduğunu 
daha önce belirtmiştik. Bu ortamdaki kabullenme düzeyinin de yetişkin 
öğrenmesinde etkisi vardır. Örneğin, yetişkin kendisinin saygı gördüğü ve 
kabul edildiği bir ortamda daha rahat ve daha yetişkin hisseder (Knowles, 
1913). Bununla birlikte yetişkin yönetilme hissinden pek hoşlanmaz ve 
geleneksel eğitim anlayışıyla çatışabilir. Bunun için yetişkinin öğretimi 
öncesinde öğrenme ihtiyaçlarının iyi bilinmesi gereklidir ve yetişkin bunu 
kendisi ifade ettiğinde daha etkili bir eğitimin gerçekleşmesinde ilk adım atılmış 
olmaktadır. Yetişkinin kendini analiz etmesi, yetişkin eğitiminin temelidir. 
Kendini değerlendirebilen yetişkin, eksik ve fazla yönlerini keşfedebilir ve kendi 
potansiyelinin boyutlarını fark ederek, yeterliklerini anlar. Yetersizliklerini de 
aynı zamanda fark eden yetişkin için bundan sonraki aşama eksikleri 
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tamamlamak ve gelişim için harekete geçmektir. Yetişkin eğitiminde öğretici 
pozisyonunda olan kişinin bir yardımcı ve kolaylaştırıcı rolü oynadığını 
unutmaması gereklidir. Bu süreçte, eğitimsel programın, güçlü ve zayıf yönleri, 
öğrencilere ne ölçüde kolaylık sağladığı veya engellediği bütün yönleriyle 
değerlendirilir. Bu nedenle değerlendirme, diğer yetişkin öğrenme 
deneyimlerinde olduğu gibi karşılıklı girişimi gerektirir (Knowles, 1913). 

Foley (2004), formal ve informal kuramların yetişkin öğrenmesi ile 
yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Ona göre, formal kuramlar, resmi, 
organize edilmiş bilgi yığınları iken, informal kuram, uygulama sonucunda 
ortaya çıkan bir anlayıştır ve “örtük bilgi ile yansıtma kavramları” yoluyla 
arttırılabilirler. 

Şüphesiz, deneyimlere dayalı informal kuram yansıtma kavramıyla daha 
yakından ilişkilidir. Uygulama veya eylemde yansıtma kavramı, Schön (1983) 
tarafından geliştirilmiş kavramlardır. Shön yansıtıcı düşünme ve uygulama 
sürecini, eylem hakkında yansıtma (reflection-on-action), eylemde yansıtma 
(reflection-in-action) şeklinde açıklamaktadır. Her iki yansıtma türünde de, 
uyglama sırasında ortaya konulan eylemin iyileştirilmesi, yeniden 
yapılandırılması süreçleri söz konusudur. Eylem hakkında yansıtma; bireyin 
yaptığı eylemlerine geri dönüp, bunlar hakkında öncesinde veya sonrasında 
sistematik bir şekilde dikkat ederek düşünmektir. Yetişkin eğitiminde bu 
yaklaşımı kullanmak için öğreticilerin yetişkinlerin bağımsız çalışmalarından 
daha fazlasını elde etmelerinde yardımcı rolü oynayacaklardır. Eylemde 
yansıtma; bireyin bir işi yaparken o iş hakkında  düşünebilmesi değil, aynı 
zamanda bir işi yapıyorken onun hakkında düşünebilmesidir. Eylemde 
yansıtma, beklenmedik problem durumlarını yeniden düzenlemeyi içerir 
(Loughran, 1996). Schön, eylemde yansıtma ile ilgili performansın ortasında 
meydana gelen süreci “kendinin farkında ol”, “yaparak öğren” gibi cümlelerle 
örneklendirmiştir (Schön, 1983).  

Yetişkinler için yansıtıcı uygulama ve düşünmenin yeri genellikle iş yeri 
öğrenmelerine dayalıdır. Schön’ün görüşüne göre yetişkinler, karşılarına çıkan 
problemleri çözerken geçmiş deneyimlerine ve bilişsel bilgi yapılarına 
başvururlar.   

Foley’e göre (2004), yetişkinler problemleri belirli yönlerle fark edip 
çerçevesini oluşturarak ve sonra da çözümleri deneyerek öğrenirken, aynı 
zamanda problemlerle karşılaştıklarında çeşitli karışıklıkları düşünerek, 
düzelterek ve deneyerek, eylemde yansıtma yapmak için harekete geçerler. 
Sonrasında, eylemde yansıtır, ne yaptığını, nasıl yaptığını inceler ve alternatif 
yolları ortaya çıkarırlar. Bireyler kendi eylemlerini eleştirir, sorgular ve kendi 
çalışma hayatı için doğru olanları seçip yanlış olanları ayıklar. Yanlışları 
ayıklarken yetişkinler; “Bu eylemi neden gerçekleştirdim? Bunun yerine ne 
yapsam daha doğru ve uygun olurdu? Gerçekleştirdiğim eylemlerin hangileri 
benim için iyidir? Bu eylemleri yaparken beni yönlendiren neydi?” gibi sorularla 
içe dönük bir yolculuk geçirirler. Yansıtma yoluyla uygulayıcı eylemdeki örtük 
ve gizli bilgiyi yüzeye çıkarmaktadır (Foley, 2004). 

Mezirow (1991) yansıtmayı, eleştirel yansıtma yoluyla bireyin 
deneyimlerinden anlam çıkarma olarak tanımlamış ve deneyimleri 



 
149 

anlamlandırmayı ifade etmek üzere  bu sürece, yansıtıcı dönüşüm adını 
vermiştir. Genel olarak, Mezirow, insanın bir şeyi anlamlandırmada o durum 
veya probleme bakış açısının önemi vurgulayarak bu bakış açılarının göreceli 
ve doğru olmayabileceğini düşünmektedir. Dolayısıyla birey, bakış açısını 
sorgulayarak temelde yatan varsayımları fark edip, değerlendirebilir onu tekrar 
şekillendirebilir. Bu süreç, eleştirel yansıtma sürecidir.  

Yetişkin eğitiminde yansıtıcı uygulamanın, özellikle de eleştirel 
yansıtmanın önemi büyüktür. Yetişkin öğreticisinin bu süreçleri iyi bilip, 
yetişkine bunları kazanma yolunda yardımcı olması gerekmektedir. Yetişkinler, 
iş ve eğitim yaşantılarında derinlemesine düşünerek, yansıtıcı uygulama 
sürecini kullanarak, hem bilişsel hem de duyuşsal, sosyal anlamda daha 
başarılı olabilirler. Yansıtmanın, kendi hayatlarında ortaya çıkan karmaşıklığa 
ve sorunlara karşı verdiği düzen ve huzur, yetişkinin kendini gerçekleştirme 
yolundaki en önemli adımlardan biri olacaktır.  
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AMAÇ  

Tarım danışmanlarını iş güvenliği uygulamaları konularında 
bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak. 

HEDEF  

 Tarım danışmanları tarım çalışanlarının karşılaşabilecekleri başlıca iş 
sağlığı ve güvenliği sorunlarını açıklayabilecek 

 Tarım danışmanlarınca eğitilen tarım çalışanları karşılaşabilecekleri 
başlıca iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını açıklayabilecek 

KAZANIMLAR 

 Tarım danışmanlarının tarım çalışanlarına yönelik iş güvenliği 
uygulamaları konusundaki mesleki yeterlilikleri artırılmış olacak, 

 Tarım danışmanları tarafından eğitilen tarım çalışanlarının iş güvenliği 
uygulamaları konularında yeterlilikleri artırılmış olacak, 

 Tarım çalışanlarının iş güvenliği uygulamaları konusundaki bilinç 
düzeyinin yükselmesi sonucu tarım sektöründe yaşanan iş kazaları ve 
bunlara bağlı oluşabilecek yaralanma, sakatlık ve ölümler gibi olumsuz 
durumlar azaltılmış olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada birçok ülkede özellikle de gelişmekte olan ülkelerde nüfusun 
önemli bir bölümü tarım alanında çalışmaktadır. Bu haliyle tarım sektörü, 
nüfusun önemli bir kısmına gelir sağlamayı sürdürmekte olup, kırsal alanda 
yaşayanların en başta gelen istihdam kaynağı tarımdır. Tarım işlerinin 
yapılması sırasında oldukça ciddi sağlık ve güvenlik riskleri vardır. Ancak çoğu 
ülkede tarım işlerinin organize olmayışı, bu tür çalışmaların yerleşim yerlerinin 
uzağında ve dağınık şekilde olması sonucu tarım alanındaki sağlık ve güvenlik 
riskleri yeterince dikkatleri çekmemiştir. Halen Türkiye'de çalışanların dörtte biri 
tarım sektöründe istihdam edilmekte olup bu sektörde çalışanların kendi 
alanlarına özgü sağlık ve güvenlik problemleri önemini korumaktadır.  

Tarım çalışmaları sanayi ve hizmet alanlarındaki çalışmalardan bazı 
farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar çalışanlar ve çalışma ortamı bakımından 
incelenebilir (Bilir, 2013).  

a) Çalışanlar açısından özellikler: Tarım sektöründe diğer sektörlere göre 
daha fazla sayıda kadın ve çocuk işçi çalışmaktadır. Çalışanlar çoğunlukla 
kırsal bölgelerde yaşamakta olan kişilerdir ve bu kişilerin genel eğitim düzeyleri 
düşük olup, mesleki eğitim almamışlardır. Tarım çalışanlarının bu tür kişisel 
özellikleri onları sağlığı bozucu etkenlere karşı daha duyarlı hale getirmektedir. 
Çalışma yerlerinin yerleşim yerlerinden uzakta oluşu nedeni ile barınma ve 
beslenme olanakları yeterli değildir. Tarım çalışanlarının önemli bir sorunu da 
işin yapılacağı tarım alanlarının bulunduğu bölgelere üzeri açık vasıtalarla 
topluca yapılan ulaşım sırasında artan araç kazası riskidir. Ekim ve hasat 
dönemlerinde çalışma süresinin uzaması, aşırı yorgunluğa bağlı sağlık 
sorunlarına neden olabilir. 

b) Çalışma ortamı açısından özellikler: Tarımsal çalışmaların yürütüldüğü 
ortamın bazı özellikleri sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebileceği 
gibi, kazalara karşı yatkınlıkta oluşturabilir. Tarımsal çalışmalar genellikle açık 
havada yapılır. Bu nedenle çalışma ortamının fiziksel koşulları mevsimlere 
göre değişiklik gösterir. Koruyucu düzenekleri olmayan tarım aletlerinden 
kaynaklanan kaza olasılığı, tarımda kullanılan pestisitler başta olmak üzere 
kimyasal etkenler ile tarımsal çalışma alanlarında çalışanların maruz 
kalabileceği biyolojik faktörler de sağlığı bozabilme riski taşımaktadırlar. 

2. TARIM ÇALIŞANLARININ SAĞLIK SORUNLARI  

Tarım çalışanlarında, bulundukları ortam ve çalışma koşulları nedeniyle 
çeşitli sağlık sorunları görülür. Bunlardan bir kısmı toplumda genel olarak 
görülen ve her bireyde ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunları iken, bazı sağlık 
sorunları ise tarım işlerinde çalışmaya bağlı sorunlar şeklindedir (Bilir, 2013). 

2.1. Genel Sağlık Sorunları 

2.1.1. Enfeksiyon ve parazit hastalıkları 

Tarım çalışanlarında en çok solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları 
görülür. Tarım bölgelerinde içme ve kullanma suyunun sağlıklı olmaması, 
tuvalet olanaklarının yetersizliği bakteriyel ve paraziter hastalıklara zemin 



 
153 

hazırlamaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasında bölgenin coğrafi 
konumunun da etkisi vardır. Bazı bölgelerde endemik olarak bulunan 
enfeksiyon hastalıkları tarım çalışanlarında daha sık olarak görülür.  

2.1.2. Beslenme sorunları 

Tarım sektöründe çalışma yerleri yerleşim yerlerinden uzaktadır. Bu 
yüzden çoğu kez çalışanlar yiyeceklerini de yanlarında götürmek 
durumundadır. Bu koşullarda yeterli ve dengeli beslenme olanağı sağlamak 
güç olmaktadır. Besinlerin sağlıklı ve güvenli şekilde saklanması ve mikrobiyal 
bulaşmalardan korunması bakımından da güçlükler vardır. Bu ortamlarda 
sağlıklı ve güvenli su temini de zor olabilir. 

2.1.3. Açık havada çalışmanın yol açtığı sorunlar 

Tarım çalışmaları daha çok yaz dönemlerinde ve açık havada yürütülür. 
Bu nedenle çalışanlarda aşırı sıcak maruziyetine bağlı sağlık sorunları 
gözlenebilir. Tarım çalışanlarında açık havada çalışma, ısı yorgunluğu, ısı 
krampları, sıcak çarpması ve bayılmaya neden olabilir.  

Isı yorgunluğu aşırı terlemeye rağmen yeterli miktarda sıvı veya tuz 
alınmadığı zaman meydana gelir. Terleme, güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, 
mide bulantısı, normal veya göreceli yüksek ateş, soluk, nemli cilt gibi belirtiler 
görülebilir. Terleme nedeniyle kaybedilen tuzun alınmamasına bağlı olarak ısı 
krampları da meydana gelebilir. Isı krampları genellikle çalışırken kullanılan 
yorgun kaslarda meydana gelir.  

Sıcak çarpması, sıcak ortamlarda çalışanlarda meydana gelen ciddi bir 
sağlık sorunudur. Terlemenin durması nedeniyle vücut kendi ısısını 
ayarlayamaz ve vücut sıcaklığı yükselir. Eğer hasta acil ve uygun şekilde 
tedavi edilmezse hayatını kaybedebilir. Bayılma, genellikle sıcak ortamda 
çalışmaya alışık olmayanlarda ortaya çıkmaktadır. Belirtileri kısa süreli bilinç 
kaybı ve terli cilttir. Vücut ısısı normaldir, sıcak çarpması veya ısı yorgunluğu 
belirtileri görülmez.  

Sıcak maruziyetine bağlı sorunların dışında, açık havada güneş 
ışınlarına doğrudan maruz kalma nedeniyle deri kanseri riskinde artma olabilir. 

Tarımda açık havada yapılan çalışmalardan dolayı sıcaklık riskinden 
korunmak için aşağıdaki önlemlere dikkat edilmelidir (Özçelik, 2012); 

 Çalışma esnasında kıyafet seçimine dikkat edilmelidir. Dışarıda 
çalışırken terin buharlaşmasını engellemeyen pamuklu, güneş 
ışınlarını daha çok yansıtan açık renkli ve hafif giysiler giyinmeli, 
güneşten korunmak için hafif bir şapka takılmalıdır.  

 Ter ile kaybedilen sıvıyı kazanmak için bolca su tüketilmelidir. Sıcak 
ortamda çalışma yapılırken her 20 dakikada bir bardak su içilmelidir.  

 Çalışma zamanları ayarlanmalıdır. Aşırı hareket gerektiren tarım 
çalışmaları günün daha serin olan erken sabah saatleri ile ikindi 
sonrası dönemde yapılmalıdır. 
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 Çalışmaya düzenli olarak ara vererek tercihen daha serin ve güneş 
ışığı almayan bir ortamda dinlenilmelidir. 

2.2. Tarım Alanına Özgü Sağlık Sorunları 

Tarım çalışmalarının yapıldığı ortamlarda işin yürütülmesi ile ilgili olarak 
çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Bunlar arasında iş kazaları 
ile meslek hastalıkları önemlidir. Ancak tarım sektöründe genel anlamda iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu konularla ilgili kayıt sistemleri yeterli 
olmadığından, bu sektördeki iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda 
yeterli bilgi yoktur. Tarım sektöründe çok geniş farklılıklar bulunduran koşullar 
ve makineleşme göz önüne alındığında hem tarım çalışanları hem de 
işletmeler açısından birçok iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek 
risk faktörleri mevcuttur. Bu risklerin tespit edilebilmesi ve muhtemel kaza ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi tarım sektörünün sağlıklı sürdürülebilirliği 
açısından büyük önem taşımaktadır (Sert, 2012). 

Tarım sektöründe çalışanlarda işle ilişkili iş sağlığı ve güvenliği 
sorunlarından başlıcaları şunlardır: 

2.2.1. Pestisid kullanımına bağlı sorunlar 

Tarım sektöründe çalışanlar için önemli bir sağlık tehlikesi oluşturan 
pestisidler kullanım amaçlarına göre bazı gruplara ayrılırlar. İstenmeyen ve 
zararlı böcekleri öldürmek amacı ile kullanılanlar insektisid, otlarla mücadele 
amacı ile kullanılanlar herbisid, fare vb. hayvanlara karşı kullanılanlar 
rodentisid, mantarlara karşı kullanılanlar ise fungisid olarak adlandırılır. Bu 
gruplar arasında en çok kullanılanlar insektisidler olup en yaygın bilinen örnek 
organik fosforlu bileşiklerdir. Bu maddeler ciddi zehirlenme tablolarına yol 
açarlar. Vücuda girişi başlıca solunum ve deri yolu ile olmakla birlikte kaza 
sonucu veya intihar amaçlı içilmesi sonucu sindirim kanalından da giriş olabilir 
(Ahioğlu, 2008). 

Pestisidlerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

Pestisid kullanımı çok dikkatle yapılması gereken bir uygulamadır. Yanlış 
bir işlemin bitkiye, çevreye, hayvan ve insanlara telafi edilemez zarar 
verebileceği unutulmamalıdır.  

Pestisid kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda 
verilmiştir (Barut, 2007): 

1) Pestisidlerin Seçimi ve Satın alınması Sırasında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 

 Öncelikle sorun olan hastalık veya zararlı doğru bir şekilde tespit 
edilmeli,  

 Tespit edilen hastalık veya zararlıların en uygun mücadele 
zamanı belirlenmeli,  

 Pestisidlerin arasından çevreye en az zararlı olanları seçilmeli,  

 Seçilen ilacın uygun formülasyonu bulunmalı,  
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 İhtiyaç duyulan miktar belirlenmeli, depolama sorunları 
önlenmeli, 

 Satın alınan ilacın son kullanma tarihinin geçmemiş ve orijinal 
ambalajında olmalıdır. 

2) Pestisidlerin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 İlaç talimata uygun dozda hazırlanmalıdır,  

 İlaçlama sırasında özel giysiler giyilmeli ve ilaçlama bitiminde 
çıkarılmalıdır,  

 İlaçlama sırasında bir şey yenmemeli ve içilmemelidir,  

 Rüzgârlı havada ilaçlamadan kaçınılmalı, rüzgâr ilaçlamayı 
etkilemeyecek kadar az ise rüzgâr arkaya alınmalıdır,  

 Eldiven ve maske kullanılmalıdır,  

 İlaçlamadan önce çevredeki arıcılar ve hayvan sahipleri 
uyarılarak önlem almaları sağlanmalıdır,  

 İlaçlama bitkiye ve zararlıya uygun şekilde yapılmalı, ilacın 
istenen bölgenin tümüne (yaprak, dallar vb.) ulaşması 
sağlanmalıdır, 

 İlaçlama bitiminde eller ve yüz sabunlu suyla yıkanmalıdır, 

 Boşalan kaplar başka amaçla kullanılmamalı derince 
gömülmelidir, 

3) Pestisidlerin Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 Tüm ilaçlar daima iyi okunaklı etiketi bulunan orijinal ambalaj 
içinde depolanmalıdır.  

 İlaçlar gıda ve yemlerle birlikte depolanmamalıdır. 
Depolandıkları yerin tabanı beton olmalıdır. Depo içi kuru olmalı 
ve iyi havalanmalıdır. Depo veya dolap kilitli tutulmalıdır,  

 İlaçlar, akıntı ve sızıntı veya bozulma belirtileri için belirli 
aralıklarla kontrol edilmeli ve meydana gelen kirli suların, 
insanların oturduğu saha, hayvanların beslendiği saha veya su 
ihtiyacının karşılandığı kaynaklara gitmesi önlenmelidir,  

 İlaçlar ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.  

 Depolarda yangın söndürme ve emniyet araçları bulundurulmalı, 
bunların kullanılması iyi bilinmeli ve kolay bulunur bir yere 
konulmalıdır. 

Pestisidler deriden emilebilmeleri nedeniyle vücuda en yaygın olarak 
deriden girerler. Bu nedenle deri temasının kesilmesi pestisidlerin 
zararlarından tarım çalışanlarını korumanın en önemli yoludur. Ayrıca 
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uygulama esnasında ortaya çıkan pestisid aerosollerinin solunum yolu ile 
vücuda girmeleri koruyucu maskelerle önelenebilmektedir.  

Pestisidlerle çalışmalarda kullanılması gereken kişisel koruyucu 
donanımlar şunlardır (Ceylan, 2012): 

Koruyucu Giysiler: Deri yoluyla maruziyet, tarım çalışanlarının 
pestisidlere en çok maruz kaldıkları yoldur. Uygun koruyucu giysiler 
pestisidlerle cilt temasını tam yakın oranda kesebilmektedir. Uygulama 
sonrasında giysiler beklemeksizin çıkarılarak bol su ve sabunla yıkanarak bir 
sonraki kullanım için hazırlanmalı, iyi havalandırılan bir alanda diğer 
kıyafetlerden ayrı olarak depolanmalıdır. Bu amaçla tek kullanımlık koruyucu 
giysilerde kullanılabilir. 

Koruyucu Eldiven: Pestisidlerle çalışılırken her zaman koruyucu eldiven 
kullanılmalıdır. Farklı kullanım amaçları için tasarlanmış farklı malzemelerden 
üretilmiş birçok iş eldiveni mevcuttur. Deri, kumaş ya da sağlık personeli 
tarafından kullanılan lateks eldivenler pestisidlerle çalışılırken yeterli koruma 
sağlamazlar. Pestisid etiketinde özel bir öneri olmadığı müddetçe Nitril 
Eldivenler pestisid uygulamalarında tercih edilmelidir. Nitril Eldivenlerin 
üzerinde herhangi bir yırtık, delik veya sızıntı olmadığından emin olunmalı, her 
kullanımdan sonra sabun ve sıcak su ile yıkanmalı ve bir sonraki kullanıma 
kadar temiz bir yerde saklanmalıdır. Eğer tahribat var ise yenisiyle 
değiştirilmelidir.  

Baş Koruyucular: Özellikle sıvı pestisid kullanan veya pestisid 
püskürtmesi yapan kişiler pestisidlerle çalışırlarken pestisidin sıçrama veya 
bulaşma riski varsa tercihen yıkanabilir plastikten veya kauçuktan yapılmış, 
geniş kenarlı, sıvı geçirmez bir yağmur şapkası veya başlığı kullanmalıdır. 
Kullanılan şapka sert veya esnek elastik ve pestisidi absorbe etmeyen 
malzemeden olabilir. Her iki durumda da plastik bir boyun koruyucu bant 
olmalıdır. Kumaş, deri, hasır veya keçeden yapılan şapkalar, kasketler, kepler 
kullanılmamalıdır. Kullanılan baş koruyucu, her kullanımdan sonra yıkanıp 
temizlenmeli ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan temiz bir yerde 
saklanmalıdır. 

Göz Koruyucular: Pestisidlerin kullanılması ve uygulanması sırasında 
koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Kullanılan pestisidin etiketinde, yapılan işin 
türüne göre kimyasala karşı dirençli koruyucu gözlük veya sadece genel 
koruma sağlayan basit tipteki koruyucu gözlükler önerilebilmektedir. Koruyucu 
gözlükler; siperlikli ve yan kalkanlı koruyucu gözlük, yüz siperi veya tam yüz 
maskesi olarak sınıflandırılabilirler. Her çalışanın kendine ait bir koruyucu 
gözlüğü olmalı, başka bir kişiyle paylaşılmamalıdır. Her kullanımdan sonra 
koruyucu gözlüğün kontrolleri yapılmalı, çizik, lekeli, çatlak, zarar görmüş 
gözlükler yenisiyle değiştirilmeli veya temizlenmelidir. Her kullanımdan sonra 
su ile yıkanıp sabunlanarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Güneş ışınları ve 
ultraviyole ışınlar plastik malzemesine zarar verebileceğinden ışıktan uzak, 
kapalı ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. 

Ayak Koruyucular: Pestisidleri karıştıran, taşıyan, yükleme yapan veya 
püskürtme yoluyla pestisid kullanan her çalışan mutlaka sıvı geçirmeyen, asit 



 
157 

ve çözücülere karşı dirençli koruyucu ayakkabı veya bot kullanmalıdır. Deri, 
kumaş, lastik veya spor ayakkabılar, pestisidleri geçirgen özellikte olduğundan, 
bu ayakkabılarla kesinlikle çalışılmamalıdır. Kauçuk veya neopren 
malzemeden yapılan ayakkabılar kimyasallara karşı dirençli olduklarından 
dolayı tercih edilebilir. Dize kadar uzanan çizmelerin tercih edilmesi pestisid 
maruziyetini azaltacağından ayakkabıya göre daha uygundur. Koruyucu 
ayakkabılar her kullanımdan sonra kontrol edilmeli, delik, yırtık ya da 
kullanılamayacak durumda olan ayakkabılar onarılmalı veya yenisi ile 
değiştirilmelidir. Pestisid ile çalışılırken kullanılan kirli ayakkabılar, başka 
yerlerde giyilmemelidir. Her kullanımdan sonra koruyucu ayakkabılar sabunlu 
su ile temizlenmelidir. 

Solunum Koruyucular: Havadaki pestisid parçacıklarına normalden fazla 
maruz kalarak zarar görebilecek çalışanlar mutlaka solunum koruyucu 
donanımlar kullanmalıdır. Bu amaçla en uygun olanı pestisidleri absorbe 
edebilen aktif kömür kartuşlu kimyasal solunum koruyuculardır. Pratikte sıklıkla 
kullanılan toz filtreleyici özellikteki solunum maskelerinin pestisidlere karşı 
yeterince koruma sağlayamayacağı unutulmamalıdır. 

2.2.2. Solunum sistemi hastalıkları 

Tarım çalışanlarında solunum sistemi sorunları başka iş alanlarına göre 
daha sık görülmektedir. Tarım alanında çalışanlar, toprak, bitki, hayvan, 
hayvan atıkları, pestisid ve gübre kaynaklı ve solunum sistemine etki eden 
çeşitli etkenlerle karşılaşabilirler. Tarım çalışanlarının bu etkenlerle 
karşılaşmaları genellikle düşük dozlardadır ve sürekli değildir. Bununla birlikte 
bazı işlemler sırasında oldukça yüksek yoğunlukta etkilenme olabilir. Örneğin 
tahılların yükleme ve boşaltma işlemleri, siloların açılması ve boşaltılması, 
saman ve pamuk balyalarının açılması, hayvan yiyeceklerinin karıştırılması ve 
hayvanların beslenmesi, hayvancılıkta hayvan dışkılarının depolanması, gübre 
atma gibi işlemler sırasında çeşitli organik tozlara fazlaca maruz kalabilirler. Bu 
maruziyetler sonucunda nefes darlığı, öksürük vb. gibi semptomlar ortay 
çıkabilir. Tarım çalışmalarında yoğun toz maruziyetini önlemek için hayvan 
barınakları ve depolar gibi kapalı alanlarda havalandırma, hayvan yemlerinin 
kurutulması ve uygun şekilde depolanması gibi önlemlerin yanı sıra, bu 
çalışmalar esnasında toz maruziyetini engelleme amacına dönük olarak toz 
maskesi gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı solunum sistemi 
şikayetlerini azaltabilmektedir. 

2.2.3. Hayvan kaynaklı riskler 

Hayvan besiciliği ve hayvanların diğer tarım faaliyetleri için kullanılması 
göz önünde bulundurulduğunda çiftlik çalışanları travma ve yaralanmalar ile 
bazı hastalıklara maruz kalmaktadırlar.  

Tarımda Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar: 

Tarımda yaralanma vakaları ile ilgili yapılan araştırmalarda çoğunlukla 
hayvanların etken olduğu görülmüştür. Bu gözlemle ilgili kabul edilmiş 
açıklamalardan birisi çiftçinin faaliyetleri sırasında hayvana yakın çalışma 
zorunluluğu ve hayvandan gelebilecek tahmin edilemeyen, ani 
davranışlarından dolayı yaralanma riskiyle karşı karşıya kalmasıdır. 
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Yaralanmalar genellikle tepmeler, ısırmalar yahut sert bir yere çarpmalar 
sonucu meydana gelmektedir. Çiftçinin hatalı davranışları da yaralanma riskini 
artırmaktadır. Hayvanların tehdit algısını tetikleyici davranışlar ve göremedikleri 
kör noktalarda durmak çiftçinin ısırma, toslama, tepme gibi hayvan 
reaksiyonlarına maruz kalmasına sebep olmaktadır. Tarımda kadın ve çocuklar 
hayvan kaynaklı risklerden dolayı en çok yaralanmalara maruz kalan gruplar 
olarak göze çarpmaktadır. Bunun sebebi kadın ve çocukların daha çok 
hayvanla ilgili işlerle uğraşması ve daha narin ve zayıf olmalarıdır. 

Hayvan kaynaklı yaralanmaları önlemek için kadın ve çocuk çalışanlar 
başta olmak üzere eğitimler çiftçilere eğitim verilmelidir.  Hayvanla ilgili işlerde 
çalışacak kişilerin hayvanın tepkilerini tetikleyici davranışlardan kaçınan 
kişilerden seçilmesi ve özellikle çok sayıda hayvanın barındığı büyük çiftlikte 
hayvan kaynaklı risklerden koruyucu mühendislik yaklaşımlarının geliştirilmesi 
ve risk değerlendirmesi yapılması gerekir.  

Hayvanların bulunduğu çevrede güvenli çalışmak için şunlara dikkat 
edilmelidir; 

 Hayvana yaklaşıldığı önden ya da yandan dokunarak bildirilmeli, 

 Büyük hayvanların ayrılmasında uygun yöntemler kullanılmalı, 

 Çalışan kendisi için ‘çıkış’ bırakmalı, 

 Hasta hayvanlarla çalışırken, kendini korumak için eldiven giymeli ve 
sonrasında elleri yıkanmalıdır. 

2.2.4. Yılan, akrep, örümcek ve arı sokması 

Tarım çalışanları yılan, akrep, örümcek ve arı sokmalarından 
zehirlenebilir. Bu tarz yaralanmalara karşı aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

 İşçilerin bot, eldiven ve iş elbiseleri bu tür canlıların ulaşamayacağı 
güvenli bir yerde saklanmalı, giyilmeden önce mutlaka kontrol 
etmelidir. 

 Binalar, dinlenme ve uyuma yerleri iyi aydınlatılmalı, kapı ve 
pencereleri tellenmelidir. 

 Çalışma alanı taş yığını, atık ve molozlardan temizlenmeli, iyi 
aydınlatılmalı, karanlıkta çalışma önlenmeli ve böcek kovucular 
kullanılmalıdır. 

 Ayakkabı, iş kıyafeti, yüz-boyun tülü, eldiven gibi kişisel koruyucular 
uygun malzemeden yapılmış olmalı, açık alanları bulunmamalıdır. 

2.2.5. Kene kaynaklı riskler 

Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan uçmayan ve 
sıçrayamayan canlılardır. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler. 
Bu yüzden kene ısırması sonucu insanlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 
Hastalığı (KKKA) gibi birçok enfeksiyon hastalığı bulaşabilir.  



 
159 

Kenelerle Bulaşan Hastalıklara Karşı Korunma ve Kontrol İçin Genel 
Önlemler: 

Kene ısırmasından korunmak için hayvan barınakları, tarla, bağ ve bahçe 
gibi kene ısırması yönünden riskli yerlerde şunlara dikkat edilmelidir (TC Sağlık 
Bakanlığı, Zoonotik Hastalıklar Hizmet İçi Eğitim Modülü, 2011; Nuhoğlu ve 
ark., 2008): 

 Mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen 
göstermeli kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli 
elbiseleri tercih etmelidirler.  

 Tarlada dinlenme sırasında, yerle direkt temas edilmeden, açık renkli 
örtü serilerek oturulmalıdır. 

 Keneler canlı üzerinde kan emmek için tutunabileceği bir yere 
ulaşmak amacıyla tırmanırlar. Bunun için mümkün olabildiğince 
kapalı giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine 
alınmalı veya çizme giyilmesi tercih edilmelidir.  

 Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar vücutlarını, çocuklarının 
vücutlarını ve elbiselerini sık sık kene yönünden kontrol etmelidirler. 
Özellikle kulak arkası, saçlı deri, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası 
dikkatli incelenmelidir.  

 Vücutta kene varsa uygun bir malzemeyle vücuda tutunduğu en 
yakın noktadan tutularak uygun şekilde çıkarılmalı, hiçbir şekilde elle 
ezilmemelidir. 

 Hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle el ile 
koparılmamalıdır. Hayvanların kanlarına ve diğer vücut sıvılarına 
korunmasız bir şekilde dokunulmamalıdır.  

 Hayvanlarda kene mücadelesi yapılmalıdır. Hayvan barınakları 
kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı, kene 
mücadelesi yapıldıktan sonra, çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek 
badana yapılmalıdır. Hayvan sahipleri, hayvanlarını kene ve diğer 
dış parazitlere karşı uygun ilaçlarla doğru zaman, doz ve aralıklarla 
yılda en az dört kez ilaçlamalıdır.  

2.2.6. İşitsel riskler 

Tarım alanında çalışanlarda tarım makinaları, traktörler ve motor sesleri 
nedeniyle ortaya çıkan gürültüye uzun süreli maruziyet nedeniyle işitme 
sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle tarımda gürültü düzeyinin yüksek olduğu 
alanlarda çalışanların işitme açısından koruyucu tedbirleri alması gereklidir. 
Örneğin tarım makinaları veya traktör kabininde gürültü önlenemiyor ise 
kulaklık kullanılmalıdır. Traktörle veya hava üflemeli püskürtme gibi gürültülü 
yollarla pestisid püskürtmesi yapan çalışanlar işitme kaybına neden olabilecek 
gürültüye maruz kalmaktadırlar. Eğer, bir kol boyu uzaklıktaki bir kişiyle 
konuşurken sesi duyurmakta zorlanılıyor ve sesi yükseltmek zorunda 
kalınıyorsa, gürültü sınır değeri aşılmış ve ortamda fazla gürültü var demektir. 
Bu durumda, diğer tedbirlerle gürültü engellenemiyor veya azaltılamıyor ise, 
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kulak koruyucu ekipman kullanılması gerekmektedir. İşitme kaybı, gürültüye 
uzun süreli maruziyet olduğu ve kulak koruyucu kullanılmadığı durumlarda 
ortaya çıkabilmektedir. 

2.3. Tarımda İş Kazaları 

Tarım, dünya genelinde inşaat ve madencilikle beraber en tehlikeli üç 
sektör arasındadır. Tarım sektörü, bütün endüstri sektörleri içinde ölümcül kaza 
ve iş hastalıkları kaydına en çok sahip olan sektörlerden birisidir. Çalışma 
ortamı nedeniyle tarım çalışanları; yaralanma ve kaza riskleri ile karşı 
karşıyadır. Traktör ve diğer tarım makineleri yüksek orandaki yaralanma ve 
ölümlerin başlıca nedenleridir.  

2.3.1. Tarım makineleri kaynaklı tehlikeler  

Tarım işlerinde makineleşmenin geldiği düzey, çalışanları külfetli ve 
yıpratıcı işlerden kurtarmıştır. Ancak, makineleşmenin tarıma getirmiş olduğu 
hız ve güç nedeniyle ciddi yaralanma ve kazalarda artış yaşanmıştır. Tarımsal 
mekanizasyonun yaygınlaştığı ülkelerde traktörler ve diğer tarım makineleri 
ölümcül yaralanmaların önde gelen sebepleri arasına girmiştir. (Bülbül, 2006). 
Tarımda makina kullanımının yaygınlaşması ve özellikle eğitim düzeyi düşük 
olan çalışanların bu makinaları bilinçsizce kullanmaları sonucunda birçok kaza 
ortaya çıkmaktadır. Bu kazalar ölüm, yaralanma, kalıcı sakatlık ve maddi 
kayıpla sonuçlanmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerin çoğunda tarım alet ve makinaları ile meydana gelen iş 
kazalarının nedenleri konusunda ayrıntılı araştırmalar yapılmaktadır (Gölbaşı, 
2002). Ülkemizde tarım sektöründe meydana gelen kazalar hakkında ayrıntılı 
ve ülke genelini kapsayan araştırma verilerinin eksikliği nedeniyle önleyici 
önlemlerin geliştirilmesi konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Bu konudaki en 
büyük eksiklik tarım sektöründe meydana gelen tüm kazaların kayıtlarının 
tutulamıyor olmasıdır. Yaralanmasız veya hafif yaralı atlatılan tarım iş kazaları 
herhangi bir resmi kuruma haber verilmediğinden kayıtlara girmemektedir. 
Türkiye genelinde yapılan araştırma verilerine göre tarım makineleri ile ilgili 
kazaların genel olarak %74’ünün insan hatasından, %16’sının makine ile ilgili 
nedenlerden ve %10’unun da çevre şartlarından kaynaklandığı gözlenmiştir. 

İnsan hatalarından kaynaklanan kazalar: 

 Operatörün dikkatsizliği, 

 Operatör harici kişilerin emniyet kurallarına uymaması, 

 Operatörün kullanılan tarım makinesi ile ilgili deneyim ve teknik bilgi 
eksikliği, 

 Operatörün/kazazedenin kıyafetinin bir kısmını makineye kaptırması, 

 Operatörün traktörü emniyetli bir şekilde durdurmaması 

 Tedbirsizlik/uygun olmayan emniyet tedbiri alma, nedeniyle 
gerçekleşmiştir. 
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Makine kaynaklı kaza nedenleri: 

 Tarım makinesi muhafazalarının olmaması ya da sökülmüş olması, 

 Tarım makinesindeki ya da traktördeki teknik bir arıza, 

 Tarım makinesinin yapısından kaynaklanan nedenler, 

 Tarım makinesinin ya da traktörün üzerinde emniyetle ilgili uyarı ya 
da ışıklandırma yokluğu, 

 Hatalı bağlantı yapılması, 

 Tarım makinesinin ya da traktörün bakımsızlığıdır. 

2.3.2. Traktör kaynaklı tehlikeler 

Traktörler; beraberinde çalışan çeşitli makinalarla, üretim işlemlerinin 
kısa sürede ve düşük maliyetlerle yapılmasını sağlayan; modern tarımın 
vazgeçilmez aracıdır. Bu nedenle, bir ülkedeki traktör parkının büyüklüğü ve 
niteliği, o ülke tarımının gelişmişliğinin önemli göstergelerindendir (Yücel, 2012). 

Traktörler çok yönlü özelliklere sahip olması nedeniyle tarımda kullanılan 
en önemli makinelerden biridir. Traktörler hidrolik sistemlere, tarım makinelerini 
tahrik eden kuyruk miline ve motor hızını optimize eden dişli sistemlerine 
sahiptir. Bu sistemler traktöre hız, güç ve esneklik sağlamakla birlikte dikkatli 
olunmadığı takdirde çalışanlar için tehlike oluşturabilmektedir. Tüm önlemlere 
rağmen traktörler, madencilikten sonra en tehlikeli ikinci sektör olarak kabul 
edilen tarım sektörü içerisinde yaşanan kazalarda ilk sırayı almaktadır (Hard et 
al., 2002). Traktör ile yapılan kazalar diğer tarım makinelerine göre daha 
fazladır. Traktörle yapılan kazalar genellikle traktörden düşme, traktörün 
şahlanması, yana yatması ve diğer araçlarla çarpışması şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Traktörle çalışmadan kaynaklanan en önemli tehlikeler devrilme, 
ezilme/çiğnenme ve kuyruk miline ya da şaftına temaslardır. Kaza geçiren 
traktörlerin %82’sinde standart bir emniyet kabini veya emniyet çatısı 
bulunmadığı belirlenmiştir. Kazazedelerden, kabinli traktörlerde 
bulunanların %10’u ölürken, kabinsiz traktörde bulunanların %34’ü ölmüştür. 
Traktör devrilmelerinin yaklaşık %85’ini yana, %15’ini ise arkaya şahlanma 
tarzında devrilmeler oluşturmaktadır.  

Tarımın değişken açık hava koşullarında gerçekleştirilmesi sürücüye 
konforlu bir çalışma ortamı sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Traktörler 
teknolojik olarak gelişirken, sürücünün rahat çalışmasını sağlamak ve güvenlik 
açısından karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla başta kabin 
olmak üzere pek çok yenilik hayata geçirilmiştir. Kabin ve koruyucu çatı gibi 
elemanlar, sürücünün konforu yanında daha da önemlisi güvenlikleri açısından 
çok önemli elemanlardır.  

Tarım makineleri ile çalışmada uyulması gerekli önemli güvenlik ve 
korunma kuralları (Ahioğlu 2008; Ahioğlu, 2009; Aybek, 2007): 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarım makineleri ile çalışmada 
uyulması gerekli olan önemli güvenlik ve korunma kurallarını aşağıdaki gibi 
sıralamıştır:  
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 Makine bakımında yapılacak olan ihmal ve hatalar herhangi bir anda 
kazaya yol açabilir. Uygun bir şekilde bakımı yapılmayan parça 
üzerinde kalan kir veya toz; kırık, çatlak veya arızalı bir parçanın 
durumunu gizler. Tarım makineleri, çok tozlu koşullarda 
çalıştırıldığından günlük temizlik ve yağlama işleri ihmal 
edilmemelidir. Uygun bakımın yapılmamasından dolayı makine 
parçalarında meydana gelen kırılma ve parçalanmalar kazalara 
neden olmaktadır.  

 Tamir gereksinimine dikkat edilmelidir. Makinede görülen arıza 
zaman kaybedilmeden kaydedilmeli ve tamir gereksinimi yerine 
getirilmelidir.  

 Çekilen tarım makinelerinde uygun bir oturma yeri ve platform 
bulunmuyorsa, bu makineler üzerine iş durumunda oturulmasına izin 
verilmemelidir. Oturma yeri veya platforma ancak uygun sayıda 
işçinin binmesine dikkat edilmelidir.  

 Yardımcı işçi ile çalışan ve traktörle çekilen makinelerde harekete 
geçmeden önce işçinin yerini almasına ve emniyetli bir şekilde 
makine üzerine yerleşmiş bulunmasına dikkat edilmelidir. İşçinin 
makineden inmesi için makine mutlaka durdurulmalıdır.  

 Hareket halindeyken veya aracın motoru çalışırken makinenin 
tıkanan kısımları temizlenmemelidir. Özellikle biçerdöver gibi 
araçlarda güvenlik kavramaları tıkanan parçanın hareketini keser. 
Motor hareket halinde iken tıkanan parçada temizlik yapılırsa bu 
parça harekete geçer ve kazaya yol açar.  

 Tarım makineleri ile çalışma sırasında bol elbiseler, uzun ceket veya 
gömlekler giyilmemelidir. Bu tip elbiseler, hareketli parçalara 
takılarak sarılabilir. Eğer pestisid uygulaması gibi yapılan işler 
nedeniyle uzun gömlek giymek gerekliyse, bu tip elbiselerin 
düğmeleri tamamen iliklenmeli ve çalışma sırasında dikkatli 
olunmalıdır. Uzun saç, hareketli makineler için daima bir tehlike 
kaynağıdır.  

 Makine üzerinde özellikle kayış ve kasnaklar ile kuyruk mili 
üzerindeki korumaların (muhafazaların) güvenlik ve koruma 
yönünden önemi büyüktür. Bu korumaların daima yerine takılı olması 
zorunludur. Eğer bunlar herhangi bir nedenle yerinden çıkarılıyorsa, 
çalışmaya başlamadan önce mutlaka tekrar yerine takılmalıdır. 
Makine, bütün koruma elemanları yerine takılmadan 
çalıştırılmamalıdır.  

 Bir hidrolik veya elektrikli kaldırma düzeni ile kaldırılmış bulunan 
makine yada makine parçası altında tamir, ayar veya bakım 
yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bunun için mutlaka 
kaldırılan makine ya da parçanın desteklenmesi gerekir. Aksi halde 
hidrolik veya elektrikli kaldırma düzeninin arıza yapması halinde 
önemli kazalar meydana gelir.  
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 Bir tarım makinesi kriko ile kaldırıldığında üzerinde çalışmaya 
başlamadan önce, makinenin güvenlik içinde bulunduğu kontrol 
edilmelidir.  

 Mevsim sonunda hangara çekilen makine ile işe başlamadan önce, 
makinenin bütün organları yeniden gözden geçirilmelidir.  

 Kayış, kasnak üzerinden sökülmeden önce çalışma durdurulmalı ve 
kayış-kasnak tamamen durmadan sökülmemelidir.  

 Operatör, kontrolü altında bulunan bir makinenin çocuklara veya 
çevresindeki insanlara yapacağı zararlardan sorumludur. Özellikle 
çocuklar ve çevresindeki insanlar daima çalışan makineden uzak 
tutulmalıdır. Eğer güvenlik ile ilgili bir şüphe varsa, çalışma derhal 
durdurulmalıdır. Özellikle yol kenarındaki çalı bitkilerini kesen 
motorlu araçlarda, döner bıçakla çalışan ve taş atma tehlikesi olan 
tarla ve bahçe frezelerinde ve gübre dağıtan makinelerde bu 
kurallara dikkatle uyulmalıdır.  

 Kayma güvenlik kavramaları, daima uygun yük şartlarına göre 
ayarlanmış olmalıdır.  

 Tarım arabası (römork) ile taşımada kapasiteden fazla yük 
taşınmamalı ve yükler, tarım arabası dışına taşmamalıdır. Yük 
üzerinde kesinlikle insan taşınmamalıdır. Ayrıca, yükler tarım 
arabasına sıkı bir şekilde bağlanmalıdır.  

 Tarım makinelerinin traktöre bağlantı noktaları yüksek tutulmamalıdır.  

 Tarım arabası yük taşımak için tasarlanmıştır, tarım arabasıyla 
kesinlikle işçi taşınmamalıdır.  

 Eğer traktör sürücü yeri, tarım makinesini kullanan işçiyi engelliyorsa, 
bunlar arasında uygun haberleşme olanağı sağlanmalıdır. Bu durum 
sürücü için güvenlik kabinli traktörlerde önemlidir.  

 Motorlu tarım aracı üzerinde yangın söndürücülerin daima dolu 
olması sağlanmalı ve bunlar zaman zaman kontrol edilmelidir.  

 Acil durumlarda ilkyardım için gerekli malzeme gerekli yerlerde 
bulunmalı ve tarım makinesi ile çalışan personel ilkyardım 
konusunda eğitilmelidir.  

 Tarım araçlarının arkasına "yavaş ilerleyen araç" uyarısı konmalıdır. 
Ana yollarda seyreden traktörler genellikle son anda fark ediliyor ve 
çok tehlikeli olabiliyor.  

 Çocuklar bu araçlara bindirilmemelidir.  

 Traktörleri ve arazi araçlarını sadece yetkili kişiler kullanmalıdır. 
Koltuklarda bir kişi oturmalıdır. 

 Traktör ve arazi araçları emniyet kemeri takılmadan 
kullanılmamalıdır. 
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 Traktör kabinlerinde emniyet kemeri bulunmalı, iklimlendirme 
yapılabilmelidir. 

 Kabinde gürültü önlenemiyor ise, kulaklık kullanılmalıdır. 

 Devrilmeye karşı yük traktöre dengeli yüklenmeli, aşırı yükleme 
yapılmamalıdır. 

 Römork yüklü ise, yokuş inerken hız yapılmamalı, dönüşlerde ve 
engebeli arazide hız azaltılmalıdır. 

 Tarlada diğer işçilerin yakınında makinelerle çalışılmamalı, işçiler 
traktör çevresinde durmamalıdır. 

 Traktör el freni çekilmiş olarak park edilmelidir. 

 İşçilerin inip binmeleri için traktörde mutlaka merdiven bulunmalı ve 
iniş binişlerde dikkatli olunmalıdır. 

 Traktör lastiklerinin havası uygun basınçta olmalıdır. 

 Traktörlerde işçinin kas-iskelet sistemi rahatsızlığını önleyecek 
nitelikte oturma yeri bulunmalıdır. 

 Römork bağlantısı traktör bağlantısından yüksek olmamalıdır. 

 Traktör bir araçla çekilirken çelik halat ile bağlanmalı, halat kopması 
riskine karşı, iki araç arasında insan bulunmamalıdır. 

 Frenler, acil durum freni, farlar, sinyal lambaları ve diğer güvenlik 
cihazları düzenli bakımdan geçirilmeli, bu sırada el freni çekilmiş 
olmalıdır. 
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AMAÇ  

 Tarım danışmanlarını tarım çalışanlarında karşılaşılabilecek acil 
durumlar ve yapılması gereken ilk yardım uygulamaları konularında 
bilgilendirmek ve farkındalık sağlamaktır. 

 

HEDEF  

 Tarım danışmanları tarım çalışanlarında karşılaşılabilecek başlıca acil 
durumlar ve yapılması gereken ilk yardım uygulamalarını 
açıklayabilecek, 

 Tarım danışmanları tarafından eğitilen tarım çalışanları 
karşılaşabilecekleri başlıca acil durumlar ve yapılması gereken ilk 
yardım uygulamalarını açıklayabilecektir. 

KAZANIMLAR 

 Tarım danışmanlarının tarım çalışanlarında karşılaşılabilecek acil 
durumlar ve yapılması gereken ilk yardım uygulamalarına yaklaşımları 
konusundaki mesleki yeterlilikleri artırılmış olacak, 

 Tarım danışmanları tarafından eğitilen tarım çalışanlarının ilk yardım 
uygulamaları konularında yeterlilikleri artırılmış olacak, 

 Tarım çalışanları tarafından yapılacak uygun ilk yardım müdahaleleri 
sonucu tarım sektöründe oluşabilecek sağlık sorunları azaltılmış 
olacaktır. 



 
168 

Tarım çalışanları çoğunlukla sosyal güvenlik sistemi kapsamında 
olmayan veya sağlık hizmetlerine ulaşma olanağı bulunmayan kişilerdir. Tarım 
işletmelerinin dağınık olması, yerleşim yerlerinden uzakta olması, her birinde 
az sayıda kişinin çalışıyor olması gibi nedenler bu bölgelere genel sağlık 
hizmeti veren kuruluşların hizmet götürmesini de güçleştirmektedir (Bilir, 2013). 
Tarım çalışanlarında karşılaşılabilecek acil durumlar ve yapılması gereken 
ilkyardım uygulamaları aşağıda verilmiştir. 

1. TEMEL İLKYARDIM 

İlkyardım, bilinçli ve doğru olarak uygulandığında hayat kurtarıcıdır. Ani 
bir hastalık veya kaza sebebi ile profesyonel tıbbi yardım gelinceye kadar, 
bireye mevcut imkanlarla yapılan girişimlere “ilkyardım” denilir. İlkyardım 
uygulamaları sırasında herhangi bir ilaç kullanılmadığı gibi tıbbi araç ve 
gereçlerin kullanılması da gerekmez. Ancak sakatlıklara hatta ölümlere yol 
açabilecek hatalı uygulamalardan kaçınılmalıdır. İlkyardım uygulandıktan sonra 
sağlık ekiplerince yapılan girişimler ise “acil yardım” olarak adlandırılır (Umur, 
2012). 

İLKYARDIMIN TEMEL BASAMAKLARI: 

1. Öncelikle ilkyardım yapacak kişi kendisine güvenmeli ve sakin 
olmalıdır. Etrafta herhangi bir sağlık personeli yoksa yardım gelinceye kadar 
hasta için yapabileceği şeyler hayati önem taşımaktadır. 

2. Mümkün olan en hızlı biçimde olay yerinin değerlendirmesi yapılmalı; 
olay ne, nasıl gerçekleşmiş, ne gibi sonuçlara yol açmış, ortamda tehlike 
oluşturacak herhangi bir şey var mı, güvenliği sağlamak için neler yapılmalı, 
kaç hasta veya yaralı var, ilkyardımı kimlere, hangi öncelikle yapmak gerekir 
gibi konular hızla değerlendirilmelidir.  

3. İlkyardımın temel ilkelerinden biri de yardım yapanın öncelikle kendini 
her türlü tehlikeden korumasıdır. Olay yeri güvenliğini sağlamadan hastaya 
müdahale etmeye çalışmamalıdır. Kan veya vücut sıvıları ile doğrudan 
temastan kaçınılmalıdır. Mümkünse eldiven kullanılmalı veya ellere temiz bir 
poşet geçirilmelidir.  

4. Olay yerinde hastaya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya 
engelleyebilecek bir kalabalığın toplanmasına engel olunmalı ve ortamın 
güvenliği sağlanmalıdır. Gerektiğinde; uyarı ışıkları ve levhalar kullanılmalı, gaz 
varlığı söz konusu ise ona yönelik önlem alınmalı, mekan kapalıysa ortam 
havalandırılmalıdır. Yangın veya patlama riski varsa kıvılcım oluşturabilecek 
ışıklandırma veya çağrı cihazlarının kullanılması ve sigara içilmesi 
engellenmelidir. 

5. Kendi güvenliğini sağladıktan sonra hastanın güvenliği sağlanmalıdır. 
Zorunlu olmadıkça hastayı yerinden oynatmayıp hastanın sakin olması 
sağlanmalı, hastayla konuşup endişeleri azaltılmalıdır. 

6. Acil tıbbi yardım isteği için 112’ nin aranması yeterlidir. Bu aramalar 
ücretsizdir. 
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7. Hastanın bilinci kontrol edilmelidir. Kişinin omuzlarından tutarak 
yüksek sesle “İyi misiniz?” diye sorulabilir. Ya da hastanın ismi biliniyorsa ismi 
ile seslenilmelidir. Hasta cevap veriyorsa bir sorun olup olmadığı değerlendirilir 
ve gerekirse yardım istenir. Hasta sırt üstü yatırılacaksa omurga yaralanması 
ihtimali akılda tutulmalıdır. 

8. Hastanın hava yolu kontrol edilmelidir. Hava yolu tıkalıysa baş geri-
çene yukarı manevrası ile hava yolu açılır. Bu pozisyon esnasında ağız içinde 
görülebilen yabancı maddeler varsa çıkartılmalıdır. Hava yolunun açılması için 
baş hafifçe geriye doğru itilerek çene de hafifçe yukarı doğru kaldırılır (Baş 
Geri–Çene Yukarı Manevrası). Bu esnada ağız ve dudakların kapanmamasına 
dikkat edilmeli, ağızda tıkayıcı olabilecek salgı ve yabancı maddeler (protez vb) 
varsa çıkartılmalıdır. 

9. Solunum varsa hasta rahatlatma pozisyonuna getirilir ve profesyonel 
yardım gelene kadar solunumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Solunum 
yoksa suni teneffüs yapılmalıdır. Solunum “Bak-Dinle-Hisset” şeklinde 
değerlendirilebilir. Göğüs kafesi kalkıp iniyor mu (Bak), soluk sesi duyuluyor 
mu (Dinle), Yanak yaklaştırdığında hava akımı hissedilebiliyor mu (Hisset.). 

10. Nabız erişkinlerde dakikada 60–100, çocuklarda 100–120, 
bebeklerde 100–140 olmalıdır. Bilinci kapalı olan bir hastada solunum, öksürük 
ya da kendiliğinden hareket belirtileri yoksa nabzın kontrolünden sonra kalp 
masajı uygulanmalıdır. 

11. Müdahalede önceliği hayati tehlikesi olan hastalara verilmelidir. Hava 
yolu açıklığı olmayan, solunumu veya dolaşımı yetersiz olan kişiler hayati 
tehlike altındadır. Bu kişilerde öncelikle hava yolu açılmalı, daha sonra 
solunum ve dolaşım değerlendirilerek gerekiyorsa yardım edilmelidir. 

12. Hayati tehlikesi olanlara yardım edildikten sonra ikinci bir 
değerlendirme yapılarak diğer sorunlara önem sırasına göre müdahale 
edilmelidir. Kanama, kırık, çıkık ve diğer sorunlar araştırılarak uygun ilkyardım 
müdahaleleri yapılmalıdır. 

13. Hastanın bulunduğu yerde kalması kendisi için tehlikeli veya zarar 
verici değilse yeri değiştirilmemeli ve profesyonel tıbbi yardım gelene kadar 
hastaya dokunulmamalıdır. Ancak bir tehlike söz konusuysa her türlü riske 
rağmen hastanın acil olarak taşınması zorunludur. Bu durumda ilkyardımcının 
öncelikle dikkat etmesi gereken şey kendi sağlığına zarar verecek bir şey 
yapmamaktır. İlkyardımcı hastayı taşırken kendisini gereksiz zorlamalar ve 
sakatlanmalardan korumalıdır. Taşımada kullanılabilecek çeşitli yöntemler 
vardır. İlkyardımcı sayısı, ilkyardımcının fiziksel gücü, hastanın durumu, kilosu, 
bulunduğu yer, kullanılabilecek mevcut malzemeler gibi unsurlar göz önünde 
bulundurularak bu yöntemlerden uygun olan tercih edilir. 

14. Tıbbi yardım ekibi gelene kadar olay yerinden ayrılmamalıdır. Bu 
sürede hastanın yaşamsal belirtileri sık sık kontrol edilmelidir. Hasta 
hakkındaki bilgiler kaydedilmeli ve tıbbi yardım ekibine aktarılmalıdır (Umur, 
2012). 
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2. BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM  

Kişinin çevreden gelen etkilere tepki gösteremediği durumlar bilinç 
bozukluğu (bilinç kaybı) olarak adlandırılır. Bilinç kaybı ile sonuçlanabilecek 
durumlardan bazıları şunlardır: Beyin hasarları, beyne giden oksijen ya da 
şekerin yetersiz olduğu durumlar (kalp krizi, inme, kanama vb.), zehirlenmeler, 
vb. 

Bilinç Durumunun Belirlenmesi: 

Bilinç bozukluklarına müdahalede, bilinç durumunun belirlenmesi önem 
taşır. Bazı durumlarda bilinç düzeyinin açık ya da kapalı olduğuna karar 
vermek bile güç olabilir. Örneğin alkol alan kişilerde tam bir bilinç kaybı söz 
konusu olmadığı halde kişi sadece yüksek sese veya ağrılı uyaranlara yanıt 
verebilir.  

Bilinç Kaybı Olan Hastada İlkyardım: 

İlkyardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Tıbbi 
yardım istenmelidir. Kişinin bilinç düzeyi belirlenmelidir. Uyanık mı, sesli 
uyarılara yanıt veriyor mu, ağrılı uyarana yanıt veriyor mu kontrol edilmelidir. 
Hava yolunun açıklığı sağlanmalı ve gerektiğinde solunum desteklenmelidir. 
Solunum var ise toparlanma pozisyonu vererek acil yardım ekibinin gelmesi 
beklenmelidir (Umur, 2012). 

BAYILMALAR 

Kendi kendine kısa sürede iyileşen bilinç kayıplarıdır. Beynin 
kanlanmasının geçici olarak azalması ile oluşur. Şiddetli ağrılar, aşırı sevinç, 
aşırı üzüntü, aşırı heyecan, sıcak, uzun süre oturmanın ardından aniden ayağa 
kalkma ve açlık gibi sebepler sonucu bayılma olabilir. 

Bayılma belirtileri şunlardır: Bulantı, kuvvetsizlik, baş dönmesi, aşırı 
terleme, ten renginde solukluk, soğuk deri ve üşüme, hızlı ve zayıf nabız, yere 
düşme veya uzanma. 

Bayılmada İlkyardım: 

 İlkyardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. 
Tıbbi yardım istenmelidir. 

 Bayılan kişinin sırt üstü yere uzanması sağlanır ve gerekliyse temel 
yaşam desteği uygulanır. 

 Bayılan kişinin ayak bileklerinden tutarak bacakları yukarı kaldırılır. 
Bayılan kişinin temiz hava almasını sağlamak için etrafında kalabalık 
toplanması engellenir, kapalı bir ortamdaysa pencereler açılır. 
Kişinin bilinci hızla düzelmiyorsa hava yolunun açık olup olmadığı ve 
solunumu kontrol edilir.  

Bayılmalarda bilinç kapalı ise: 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (Havayolu:A, 
Solunum Yolu:B, Dolaşım:C),  

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi 
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B. Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset) 

C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız 
alınarak yapılır) 

• Hasta/yaralıya koma pozisyonu verilir, Yardım çağrılır (112), 
• Sık sık solunum ve nabız kontrol edilir, 
• Yardım gelinceye kadar yanında beklenir. 

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ 

Öğün atlanması, normalden fazla egzersiz yapılması gibi durumlarda kan 
şekeri düşebilir. Bunların dışında, şeker hastası olan bir kişi, eğer yeterli yemek 
yemeden çok fazla insülin veya şeker düşürücü hap almışsa kan şeker 
seviyesi düşer ve bilinç kaybı oluşur. Bu durumda normal beyin fonksiyonu için 
yeterli şeker sağlanamamaktadır. Beyinde kalıcı bir hasar oluşmasının 
önlenmesi açısından bu çok önemli ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. 

Kan şekeri düşmesinin belirtileri şunlardır: Güçsüzlük, halsizlik, açlık hissi, 
düzensiz kalp atışı, çarpıntı, hızlı nabız, titreme, görme bozuklukları, sinirlilik, 
nemli ve soğuk cilt vb. 

Kan Şekeri Düşüklüğünde İlkyardım: 

• İlkyardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanır. Kişinin 
oturması veya uzanması sağlanır. 

• İki-üç adet kesme şeker yemesi veya bir-iki bardak meyve suyu 
içmesi sağlanır. 

• Kişinin durumu hızla düzeliyor ve kendini daha iyi hissediyorsa 
kendisini tamamen normal hissedinceye kadar şekerli gıda vermeye 
devam edilir, kişinin durumunda bir değişiklik olmazsa 112 
aranmalıdır.  

• Profesyonel yardım gelinceye kadar bilinç durumu ve yaşamsal 
işlevleri sık aralıklarla kontrol edilerek kişinin yaralanmasına sebep 
olabilecek diğer durumlara karşı önlem alınmalıdır. 

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİ 

Yetersiz insülinden dolayı kan şekeri çok yükseldiğinde ancak uzun bir 
süre sonunda hasta komaya girer ve bilinç kaybı meydana gelir. 

Kan şekeri yükselmesinin belirtileri şunlardır: Sıcak ve kuru deri, aşırı 
susuzluk hissi, nefeste aseton (çürük elma) kokusu, bayılma, bilinç kaybı. 

Kan Şekeri Yüksekliğinde İlkyardım: 

İlkyardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Tıbbi 
yardım istenmelidir. Gerekliyse temel yaşam desteği basamakları uygulanır. 
Profesyonel yardım gelinceye kadar bilinç durumu ve yaşamsal işlevleri sık 
aralıklarla kontrol edilmelidir. 
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3. ŞOKTA İLKYARDIM  

Şok; kalp-damar sisteminin hayati organlara uygun miktarda kan 
ulaştıramaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir 
akut dolaşım yetmezliği durumudur (Umur, 2012): 

Şok belirtileri şunlardır: Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı 
ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik, endişe ve 
huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde solukluk ya da morarma, 
susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma. 

Şok Durumunda İlkyardım: 

• Hava yolunun açık olması ve hastanın mümkün olduğunca temiz 
hava soluması sağlanır. 

• Kanama varsa durdurmaya çalışılır. 

• Hastaya şok pozisyonu verilir (Düz olarak sırt üstü yatırılır, 
bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak bacaklarının altına çarşaf, 
battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. bir destek konulur). 

• Hasta sıcak tutulmalıdır. Hastanın üzerine battaniye vb. örtülür ve 
hareket ettirilmez. 

• Hasta hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı veya tıbbi 
yardım istenmelidir. 

• 2-3 dakikada bir yaşam bulguları değerlendirilmeli, hastanın endişe 
ve korkuları giderilmeye çalışılmalıdır. 

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

Solunumun durması, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijenden yoksun 
kalmasına neden olur. Solunum durmasının ardından suni teneffüse 
başlanmaz ise bir süre sonra kalp de durur. Kalp durmasına en kısa sürede 
müdahale edilmez ise beyin hasarı meydana gelir. Solunumu ve kalbi durmuş 
kişinin; hava yolu açıklığı sağlanır, suni teneffüs uygulanarak akciğerlerine 
oksijen ulaştırılır, kalp masajı yoluyla kalbinden kan pompalanması sağlanır. 
Bu işlemlerin bütünü temel yaşam desteği olarak adlandırılır. 

Suni Teneffüs: 

Hastaya baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra elin baş ve 
işaret parmağı ile burun kanatları sıkarak kapatılır.  Diğer elin üç parmağı ile 
çeneyi destekleyerek derin nefes alınır ve sonra ağız hastanın ağzına hava 
kaçağı olmayacak şekilde yerleştirilir. Soluk verirken hastanın ağız ve 
salgılarına temas etmemek için koruyucu yüz örtüleri kullanılabilir. Her bir soluk 
verildiğinde göğüs kafesinin yükselişi ve ardından inişi izlenmelidir.  

Kalp Masajı: 

Suni teneffüsle iki etkili soluk verdikten sonra 30 kez kalp masajı yapılır: 

• Hastayı sert ve düz bir zemine yatırdıktan sonra yan tarafına diz 
çökülür. 
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• Masaj gereken yer hastanın vücudunda belirlenir. 

• Bir elin tümsek kısmı hastanın göğüs kemiğinin alt ucundan iki 
parmak yukarı yerleştirilir. 

• Diğer el de bu elin üstüne konur ve parmaklar kenetlenir. 
Kaburgalara, karnın üst kısmına ve göğüs kemiğinin alt ucuna 
dokunulmamalıdır. 

• Kollar hastanın göğsüne dik olacak şekilde yerleştirilir ve dirsekler 
bükülmeden göğüs kemiğini 4–5 cm içeri çöktürecek kadar baskı 
uygulanır. 

• Her baskı sonrası elin göğüs kemiği ile temasını kesmeden 
gevşemesine izin verilir. Baskı uygulama ve gevşetme süreleri eşit 
olmalıdır.  

• 30 göğüs baskısından sonra baş geri-çene yukarı pozisyonuyla hava 
yolu açılır ve iki kez soluk verilir. 

• Kalp masajı ve soluma işlemlerini iki kurtarıcı soluk, ardından otuz 
kalp masajı olacak şekilde devam ettirmek gerekir. Kişinin solunumu 
yeniden başladığında işleme son verilir.  

• Solunum başlamaz ise profesyonel tıbbi yardım gelene kadar işleme 
devam edilir. 

4. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM  

Zehirlenme, ağızdan alınan gıda veya zehirli maddelerle 
gerçekleşebileceği gibi dokunulan tehlikeli madde ve solunan zararlı gazlarla 
da oluşabilir.  Zehirli maddenin etkisi, kişinin yaşına, kilosuna, alerjik bünyede 
olup olmamasına, maruz kalınan maddenin dozuna ve maruziyet süresine göre 
değişir. 

Zehirlenme genel olarak üç yolla gerçekleşir (İnan, 2011): 

1) Sindirim yoluyla: En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim 
yoluyla alınan zehirler genellikle ev ya da bahçede kullanılan 
kimyasal maddeler (böcek ilaçları, çamaşır suyu vs.), zehirli 
mantarlar, bozulmuş yiyecekler (özellikle süt ve süt ürünleri, 
konserve yiyecekler, tavuk eti vs.), ilaçlar ve aşırı alkoldür. 

2) Solunum yoluyla: Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla 
oluşur. Genellikle karbon monoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz 
sobaları), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz 
hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, sinek ilaçları, boyalar, ev 
temizliğinde kullanılan maddeler (tuz ruhu, parfümlü çamaşır suyu 
vb.) ile oluşur. 

3) Cilt yoluyla: Zehirli madde vücuda direk deri aracılığı ile girer. Bu 
yolla olan zehirlenmeler yılan, akrep, arı vb. sokmaları, zirai ilaçlar 
gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile oluşur. 
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Zehirlenmelerde Genel Belirtileri (İnan, 2011): 

• Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, 
şişkinlik, ishal 

• Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, kasılma, hareketlerde 
uyumsuzluk, şok belirtileri 

• Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, solunum durması, baş 
ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, oksijen yetmezliği nedeni ile 
ciltte kızarıklık, morarma 

• Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk 
terleme, kalp durması 

Zehirlenmelerde Genel İlkyardım: 

• Hasta yan yatırılır. 

• Ağzı açılır, dil öne doğru çekilir. 

• Ağzında yabancı cisim varsa çıkarılır. 

• Zehirlenmenin ne ile ve ne zaman olduğu öğrenilir. 

• Zehirlenenin kişinin kusmuğundan bir miktarı sağlık kuruluşuna 
götürülür. 

• Sağlık kuruluşuna giderken zehirlenmeye neden olduğu düşünülen 
ilacın da götürülmesi gereklidir.  

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM); ücretsiz 24 saat telefonla 
danışma hizmeti vermektedir. Tüm sağlık personeline ve halka zehir ve 
zehirlenmeler hakkında telefon, fax, elektronik posta yoluyla bilgilendirme 
hizmetleri vermek; zehirlenmelerde ihtiyaç duyulan antidot/anti serumların 
temin edilmesi, etkin kullanımı ve zamanında ulaştırılmasının sağlanması için 
gerekli planlamayı yapmakla görevlidir.  

4.1. Pestisitlerle Zehirlenmelerde İlkyardım 

Bu konuda; 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Pestisitler" 
isimli kaynaktan yararlanılmıştır. 

Pestisit zehirlenmeleri genellikle kaza ile olur. Bu tür zehirlenmeler, 
ilaçlama yaparken koruyucu önlemlerin alınmaması ya da insanların yanlışlıkla 
bu ilaçlarla temas etmeleri ile olmaktadır. İlaçlamalar sırasında veya 
sonrasında pestisitlerin su veya gıdalara karışmasıyla da zehirlenmeler görülür. 
Pestisitlerle zehirlenmeler ağız, solunum, deri ve göz yoluyla olur.  

Pestisit zehirlenmesinin belirtileri hafif bir cilt tahrişinden komaya ve hatta 
ölüme kadar değişiklik gösterebilir. Farklı kimyasalların belirtileri de farklı 
olabilir. Bazı kişilerde şiddetli rahatsızlıklara neden olan kimyasallar, 
bazılarında hiçbir etki göstermeyebilir.  
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Pestisit Zehirlenmesinin Belirtileri:  

 Lokal belirtiler; genelde pestisitle temas edilmesi sonucunda ortaya 
çıkan alerjik tepkilerdir. En sık görülen şikayetler dermatit, cildin 
yanması ve iltihaplanmasıdır. Pestisit püskürtülmesine maruz kalan 
kişilerin bazıları öksürme ve hapşırma gibi tepkiler gösterebilir. 
Ayrıca gözler, burun mukozası, ağız ve dilin arka kısmında kuruma 
ve kaşınma olabilir. Genellikle bu belirtiler, kişi kimyasal ortamdan 
uzaklaştırılınca geçer. Ancak hapşırma ve öksürme dışında soluk 
almakta şiddetli sıkıntılar çekiliyorsa bu aşırı duyarlılık veya tehlikeli 
bir alerjik tepki belirtisidir. Bu gibi durumlarda çok dikkatli olunmalıdır.  

 Sistemik belirtiler; pestisitin temas ettiği noktadan vücut içinde farklı 
yerlere taşınması sonucunda ortaya çıkan belirtilerdir. Yapılan 
çalışmalarda en sık sistemik belirtinin bulantı olduğu, bunu kusmanın 
takip ettiği belirtilmektedir (Sataloğlu, 2007; Tomruk, 2009). Ayrıca 
halsizlik, baş dönmesi ve bağırsak sorunları çoğunlukla görülen diğer 
sistemik belirtilerdir. Şiddetli zehirlenme durumlarında nabız 
değişebilir, soluk almak güçleşebilir. Terleme, yüksek ateş ve 
baygınlık görülebilir. Bu belirtiler komaya hatta ölüme neden olabilir. 
Pestisitlerle bir temas olduğunda, bu belirtilere benzer şikâyetleri 
olan kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.  

Pestisit Zehirlenmelerinde İlkyardım: 

 Zehirlenen kişi güvenli alana taşınır.  

 Pestisit bulaşan elbiseler hemen çıkarılır.  

 Zehirlenen kişinin tüm vücudu bol ve temiz su ile yıkanır. Su yoksa 
pestisit bulaşmış vücut silinir. 

 Zehirlenen kişi bilinçsiz ise baş geride, çenesi yukarı kaldırılmış 
olarak yan yatırılır.  

 Titreme ve kasılmalar varsa yatırılıp hareketleri engellenir, hastanın 
başı travmaya karşı korunur.  

 Zehirlenen kişi kendine geldiğinde ağızdan gıda verilmez.  

 Kişi kendiliğinden kusuyorsa mide içeriğinin solunum yoluna 
kaçmaması için hasta yan çevrilir. Ayrıca içerikten numune alınarak 
hasta ile beraber hastaneye götürülür.  

 Yüksek ateş durumunda soğuk uygulama yapılır.  

 Zehirlenen kişinin solunumu durmuş ise temel yaşam desteği 
uygulanır.  

 Zehir danışma merkezi (114 ve 112) aranır.  

Zehirlenen kişi en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna 
götürülmelidir. Hemen önlem alınabilmesi için zehirlenmeye neden olan 
pestisitin ambalajının veya etiketinin de birlikte götürülmesi önemlidir.  
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4. 2. Diğer Maddelerle Zehirlenmelerde İlkyardım 

Tahriş edici maddelerle zehirlenmelerde ilkyardım: 

Çamaşır suyu, lavabo açıcı, çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları, 
yağ çözücü gibi temizlik malzemelerinin ağızdan alınması veya cilde teması 
yoluyla zehirlenme meydana gelebilir. Bu durumda ilkyardım için şunlar 
yapılmalıdır: 

 İlkyardımın temel basamakları uygulanır. Yardım için telefonla 112, 
bilgi almak için 114 UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) aranır. 

 Zehirli madde ağız yoluyla alınmışsa hastanın ağzı çalkalanmalı, 
bulaşmışsa bulaştığı yer yıkanmalıdır. 

 Zehirlenme belirtileri değerlendirilmeli, kesinlikle kusturmaya 
çalışılmamalıdır. 

 Rahat nefes alması için yaka ve kemeri gevşetilip temiz havaya 
çıkararak oksijen alması sağlanmalıdır. 

 Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. 

Yapılacak olan tıbbi müdahaleye yardımcı olmak için zehirli maddenin 
türü, hastanın ilaç, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı, hasta 
bulunduğu saat ve evde bulunan ve zehirlenmeye neden olabilecek maddeler 
araştırılmalıdır. 

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMELERİ 

Endüstriyel merkezlerde önemli bir sorundur. Egzoz gazları, gaz ve 
kömür ısıtıcıları, mangal kömürleri, kuyular ve derin çukurlarda bulunur. Karbon 
monoksit renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır.  

Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri: 

Aşırı yorgunluk, huzursuzluk, grip belirtileri, bulantı- kusma, baş dönmesi, 
karıncalanma, cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi, göğüs 
ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü, solunum durması, kalp durması, 
koma. 

Karbon Monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım: 

Kişi ortamdan uzaklaştırılır, hareket ettirilmez, yaşam bulguları 
değerlendirilir (ABC), hava yolu açıklığı sağlanır ve tıbbi yardım istenir (112). 

Gıda zehirlenmelerinde ilkyardım: 

Gıda maddelerinin üretimleri, nakledilmeleri, saklanmaları ve tüketimleri 
sırasında bakteriler, virüsler, parazitler, kimyasal maddeler ve ortam koşulları 
bozulmaya yol açabilir. Bu besinleri yiyen kişilerde gıda zehirlenmeleri olur. 
Gıda zehirlenmelerinde belirtiler gıdanın bozulma şekline göre değişiklik 
gösterir. Genellikle bozuk gıdanın tüketilmesini takip eden birkaç saat içinde 
bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülür. Bozuk gıda sebebiyle oluşan 
zehirlenmelerin etkisi yenilmiş miktara, yiyen kişinin bünyesine, yaşına ve 
genel sağlık durumuna göre farklılıklar gösterir.  
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Hafif ve orta şiddetli gıda zehirlenmeleri genellikle kendiliğinden geçer. 
Şu önlemlerin alınması yeterlidir: Zehirlendiğinden şüphelenilen kişi kusturulur. 
Ancak zehirli gıdayı 4 saatten daha önce yemişse faydasızdır. Hastanın 
dinlenmesi sağlanır ve bol su içirilir. Zehirlenmeye sebep olan bakteri, virüs, 
parazit ve kimyasal maddelerin vücuttan atılmalarını geciktireceği için ishal 
giderici ilaçlar kullanılmaz. Ancak bozuk gıdayı yemiş kişi; dışkısını şiddetli bir 
ishal şeklinde yaparsa, ishali 24 saat içinde kanlı ishale dönüşürse, yaşlı, 
bebek, çocuk ya da kronik rahatsızlığı olan biriyse ağır gıda zehirlenmesinden 
şüphelenmek gerekir. Hemen en yakın acil servise başvurularak tıbbi yardım 
istenmelidir. 

Zehirlenmelerin önlenmesi için genel olarak yapılması gerekenler: 

Temizlik amacıyla kullanılan maddeler orijinal kaplarında saklanmalı, 
kesinlikle boş içecek şişelerine veya yiyecek kaplarına konulmamalıdır. İlaçlar 
ve temizlik maddeleri gibi kimyasal ürünlerin saklandığı yerler sık sık 
temizlenmelidir. İlaçların ve kimyasal madde içeren diğer ürünlerin kapaklarının 
sıkıca kapatılmış olmasından emin olunmalıdır. 

Yemekler veya besin maddeleri uzun süre sıcak ortamlarda 
bekletilmemelidir. Yemekler temiz ve sağlıklı ortamlarda hazırlanmış olmalıdır. 
Çiğ tüketilen sebze ve meyveler temiz suyla iyice yıkandıktan sonra yenmelidir. 
Son kullanma tarihi geçmiş hiçbir gıda maddesi alınmamalıdır. Tarım ilaçları ve 
böcek öldürücülerin çocukların kolay ulaşabilecekleri yerlerde kalmamasına 
dikkat edilmelidir. 

5. SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

Tarım çalışanları daha çok yaz dönemlerinde ve açık havada 
çalışmaktadırlar. Bu nedenle aşırı sıcak maruziyeti ve buna bağlı sağlık 
sorunları sık görülebilmektedir. Vücudun tahammül ve işleyiş sınırlarının 
üzerindeki sıcaklıklara maruz kalma sonrasında, vücudun iç ve dış sıcaklığı 
aşırı miktarda yükselir. Bu sıcaklık beyin ve diğer organların işleyişinin 
bozulmasına, kısa ve orta vadede hayatın sonlanmasına yol açabilir. Sıcağa 
maruz kalma ve sıvı kaybına bağlı bitkinlikten farklı olarak sıcak çarpmasında 
su ve tuz kaybı çok azdır. Yaşlılarda, sıcak ortamda aşırı egzersiz yapanlarda 
ve sporcularda daha çok görülür. 

Sıcak çarpmasının belirtileri;  

Kuru, sıcak, kırmızı deri, halsizlik, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel 
nefes alma, küçülmüş gözbebekleri, bilinç bulanıklığı, havale, yüksek ateş (40 
derecenin üzerinde) 

Sıcak çarpmasında risk grupları; 

Sıcak çarpması için özel bir risk grubu bulunmamakla beraber, diğer 
hastalık ya da yaralanmalar için hassas olan kişiler, sıcaktan da diğer kişilere 
göre daha çok etkilenirler. Bu kişiler;  
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• Aşırı sıcak ortamlarda çalışanlar,  

• kronik hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon 
hastalığı, böbrek hastalığı vb.),  

• normal kilosunun çok altında ve çok üzerinde olanlar,  

• psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar,  

• böbrek hastaları,  

• 65 yaş üzeri kişiler,  

• 5 yaş altı çocuklar,  

• hamileler,  

• ishal ve kusması olanlar (özellikle aşırı sıvı kaybına bağlı olarak),  

• az sıvı tüketenlerdir. 

Sıcak çarpması durumunda ilkyardım için şunlar yapılmalıdır; 

 İlkyardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanıp kişiyi 
sıcak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Gölgeye, serin bir odaya veya 
klimalı bir ortama alınmalı ve mümkün olduğu kadar üzerindeki 
giysileri çıkarılmalıdır. Kişide bilinç kaybı yoksa sürekli soğuk 
uygulama, banyo yaptırma ya da ıslatma seçeneklerinden mümkün 
olan biri ya da hepsi uygulanmalıdır. Koltuk altından ölçülen sıcaklık 
37,5 dereceye düşene kadar soğutmaya devam edilmelidir. 

 Hastada titreme, kasılma, kas krampları varsa, bitkinliği de devam 
ediyor ise hastaya kusturmayacak seviyede hazırlanmış tuzlu sıvı 
içirilir. Tuzlu su içirilmesi için, hastanın bilincinin yerinde olması 
gerekmektedir. Küçük yudumlarla, tercihen kaşık ile azar azar 
içirilmelidir. 

 Riskli grupta yer alan ya da yapılan müdahalelere rağmen kendine 
gelmeyen veya bilinç bulanıklığı gelişen kişiler için 112 aranır ve 
temel yaşam desteği basamakları uygulanır. 

Sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler şunlardır: 

 Sıcak havalarda açık renkli ve hafif giysileri tercih edilmeli, özellikle 
şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak 
eşyalar kullanılmalıdır.  

 Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler 
giyilmelidir.  

 Egzersizleri sabah 08.00’den önce veya akşam 06.00’dan sonra 
yapmaya dikkat etmelidir.  

 Bol miktarda sıvı tüketilmeli ve her öğünde yeteri miktarda gıda 
alınmalıdır.  

 Direk güneş ışığında kalınmamalıdır ve kapalı mekanların düzenli 
aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir. 
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6. YARALANMALARDA İLKYARDIM 

Yaralanma bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün 
bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar 
etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar. 
Yaraların ortak belirtileri; ağrı, kanama ve yara kenarının ayrılmasıdır. Kesici 
delici alet yaralanmalarında yaranın yerine ve durumuna göre yapılacak 
ilkyardım farklılaşabilir.  

Kesici ve delici aletlerle vücutta meydana gelen yaralanmalar genel 
olarak dört grupta ele alınabilir: 

a) Kesikler: Genellikle bıçak, çakı, cam, jilet, makas, satır, balta gibi 
kesici aletlerin temasları ile oluşan yaralardır. Elma soyarken veya 
soğan doğrarken parmağın kesilmesi, tıraş olurken yapılan kesikler 
bu tür yaralanmalara örmektir. Bazen basit bazen de daha derin 
olabilirler. 

b) Delici Aletlerle Yaralanmalar: Şiş, tornavida, demir çubuk vb. uzun 
ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Kama gibi hem kesici hem delici 
aletler ise kesiklere ve derin yaralanmaya neden olur. Dışarıdan 
bakıldığında çok az kanama ve küçücük bir delik gibi gözüken 
yaralanma içeriye kadar uzanmış ve hatta iç organları delmiş 
olabilir. Ayrıca yüksek tetanos riski vardır. 

c) Parçalı Yaralar: Deri ve tüm alt tabakalarında bir çekme etkisi ile 
meydana gelir. Bazı iş makineleri veya araba ve motor kazalarında 
fırlama vb. sebeplerle oluşabilir. Yüksek süratte yerde sürüklenme 
sonrası da bu tür yaralanmalar oluşur. Tedavisi oldukça uzun ve 
zordur. 

d) Kirli (Enfekte) Yaralar: Enfeksiyon riski yüksek olan yaralardır: 
Müdahalesi gecikmiş yaralar (yaralanmadan sonra 6 saatten fazla 
süre geçmişse), dikişleri açılmış yaralar, kenarları muntazam 
olmayan yaralar (parçalı yaralar), derin yaralar (tarla, inşaat gibi 
yerlerde oluşmuş ve içine toprak vs. karışmış yaralar), ateşli silah 
yaraları ve ısırma veya hayvan sokması ile oluşan yaralar bunlara 
örnektir. 

Kesiklerde ve Yaralanmalarda İlkyardım (Umur, 2012): 

• İlkyardımın temel basamakları (ABC) uygulanmalıdır.  

• Yara yeri değerlendirilir, oluş şekli, süresi, yabancı cisim varlığı ve 
kanama durumu belirlenmelidir. 

• Vücuda batmış bir nesne varsa kesinlikle çıkarılmamalıdır. 

• Yaralı bölgeyi sabunlu suyla ve temiz bir bezle yıkamalıdır. 

• Sızıntı şeklinde kanama varsa kanayan kısmı kalp hizasından 
yukarıya gelecek şekilde kaldırıp yaranın üzerine temiz bir bez 
koyarak bastırılıp, kanamayı durdurmaya çalışmalıdır. 

• Hasta tetanos konusunda uyarılmalıdır. 
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• Derin kesik ve yaralanmalarda yaralıyı en geç 6 saat içinde bir sağlık 
kuruluşuna götürmek gereklidir. 

Kesiklerde ve Yaralanmalarda Kesinlikle Yapılmayacak İşlemler: 

• Kesiğin üzerine tentürdiyot, oksijenli su, toz, nemlendirici merhem 
sürülmemeli, tütün ve bunun gibi maddeler koyulmamalı, yaranın 
üzeri kirli bezle sarılmamalıdır. 

CİDDİ YARALANMALAR  

 Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar 

 Kanaması durdurulamayan yaralar 

 Kas veya kemiğin göründüğü yaralar 

 Delici aletlerle (şiş, tornavida, kama vb.) oluşan yaralar 

 Yabancı cisim (metal parçaları, cam kırıkları, kemik vb.) saplanmış 
olan yaralar 

 İnsan ve hayvan ısırıkları 

 Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar (yüzdeki yaralar vb.) 

Ciddi yaralanmalarda 112 aranmalıdır. Yaraya saplanan yabancı cismi 
çıkartmaya çalışmamalı. Yarada kanama varsa durdurulmalı, yara temiz bir 
bezle örtülmeli ve yara üzerine bandaj uygulanmalıdır. 

DELİCİ ALETLERLE GÖĞÜS YARALANMALARI 

Göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğerde yaralanmaya yol açar. 
Bunun sonucunda ciddi ağrı, solunum zorluğu, morarma, kan tükürme, açık 
pnömotoraks gibi belirtiler görülebilir (Umut, 2012). 

Delici aletlerle göğüs yaralanmalarında ilkyardım: 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım 
istenir (112).  

• Yara üzeri plastik poşet, naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır. 

• Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek ve nefes 
verme sırasında da havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara 
üzerine koyulan bezin bir ucu açık bırakılır. 

• Bilinci açık ise yaralıyı oturtulur. Yaralının bir şey yiyip içmesine izin 
verilmez. 

• Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir, şok ihtimali için önlem alınır. 

DELİCİ ALETLERLE KARIN YARALANMALARI  

Delici bir aletle karın bölgesinde yaralanma oluştuysa karın bölgesindeki 
organlar zarar görebilir, iç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir, 
bağırsaklar dışarı çıkabilir. 
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Delici aletlerle karın yaralanmalarında ilkyardım (İnan, 2011): 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım 
istenir (112).  

• Dışarı çıkan organlar içeri sokmaya çalışılmamalıdır. Yaranın 
üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür. Delici alet çıkarılmaya 
çalışılmaz ve yerinden oynamaması için gazlı bez vb. ile sabitlenir. 

• Yaralının bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacakları bükülü 
yatırılır. Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür. Yaralının bir 
şey yiyip içmesine izin verilmez. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. 

7. KANAMALARDA İLKYARDIM  

Kanama; damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına 
(vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti 
kanamanın hızı, vücutta kanın aktığı bölge, kanama miktarı, kişinin fiziksel durumu 
ve yaşına bağlı olarak değişir.  

Dış kanamalarda ilkyardım (İnan, 2011): 

• Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılırarak durumu değerlendirilir (ABC), tıbbi 
yardım istenir (112),  

• Yara ya da kanama değerlendirilir, kanayan yer üzerine temiz bir bezle 
bastırılır,  

• Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır, 

• Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır, kanayan yere en yakın 
basınç noktasına baskı uygulanır,  

• Kanayan bölge yukarı kaldırılır,  

• Çok sayıda yaralının olduğu ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı 
güç koşullarda bir yere taşınacaksa,  uzuv kopması varsa veya baskı 
noktalarına baskı yeterli olmuyorsa turnike uygulanır,  

• Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür, 
şok pozisyonu verilir,  

• Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) 
hasta/yaralının üzerine yazılır,  

• Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir, hızla 
sevk edilmesi sağlanır. 

İç Kanamalarda ilkyardım (Umur, 2012): 

İç organlardaki veya vücudun iç boşluklarına doğru olan kanama iç 
kanamadır. İç kanamalar; gelişmiş tıbbi merkezlerde tedavi gerektiren, hayatı 
tehdit eden kanamalardır. Bu nedenle iç kanamadan şüphelenildiğinde 
gecikmeden yardım çağırılmalıdır. İç kanamayı düşündüren durumlar şunlardır: 
Kanlı kusma, karında ağrı ve şişlik, bilinç bulanıklığı, şok bulguları, tansiyonda 
hızlı veya aşırı düşüşler. 
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İç kanamadan şüphelenildiğinde hasta/yaralının yaşam bulguları 
değerlendirilir (ABC) ve hemen tıbbi yardım istenir (112). Gerekliyse temel 
yaşam desteği basamakları uygulanır. Hasta şok pozisyonuna getirilir. Hasta 
kusuyorsa hava yolunun tıkanmasını engellemek için başı dikkatli şekilde 
hafifçe yana çevrilir. Baş, boyun ya da omurgada yaralanma varsa veya 
hareket ile yaralıda ağrı oluşuyorsa şok pozisyonundan kaçınmalıdır.  

Burun kanamasında ilkyardım (Umur, 2012): 

Burna gelen darbe ve çarpmalar, burun enfeksiyonları, burun içine 
yabancı cisim kaçması, yüksek tansiyon, bazı kan hastalıkları ve kafatası 
kırıkları gibi durumlara bağlı burun kanaması gelişebilir. 

Burun kanaması durumunda hastanın başı öne doğru hafifçe eğilir. Hasta 
kanı yutmaması konusunda uyarılır. Bir elin işaret ve başparmağı ile burun 
kanatlarının etli kısımları iyice sıkılır. 10 dakika boyunca bu pozisyonda burun 
sıkılır. Bu sırada burun kanamasının nedenleri araştırılmalıdır. Kanama bu 
müdahale ile durdurulamıyorsa bası uygulamaya devam ederek sağlık 
kuruluşuna başvurulmalıdır. 

Kulak kanamasında ilkyardım (Umur, 2012): 

Kulak kanamaları iç kulakta veya dış kulakta gerçekleşebilir. Kafa 
travmaları, beyin travmaları, çoklu travmalar sonrasında iç kulaktan kanamalar 
olabilir. Bunlar profesyonel müdahale gerektiren durumlar olup ilkyardımcının 
ve hastanın güvenliği temin edildikten sonra hastanın bilinci, hava yolları, 
solunumu ve kan dolaşımı kontrol edilerek en kısa süre içerisinde 112 
aranmalıdır. Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir. Kanama ciddi ise, 
kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır. Gözle görülebilir şekilde, bir kesik ya da 
travma sonucu kanama meydana geldiyse kanayan yer kapatılarak baskı 
uygulanır. Kanamanın iç ya da dış kulaktan geldiği anlaşılamıyorsa kanayan 
kulak gazlı bir bezle kapatılmalıdır. Yaralı kanayan kulağının tarafına doğru 
yatırılarak acil tıbbi müdahale almasını sağlanır. 

8. ORGAN KOPMALARINDA İLKYARDIM  

Vücudun bir parçasının kopması durumunda kanama ve ağrı oldukça 
fazladır. Kopan organın yerine dikilme şansının kaybedilmemesi için 
ilkyardımcının hızlı ve soğukkanlı olması, etkin müdahalede bulunması önem 
taşır. Kopmanın gövdeye yakın bölgelerden gerçekleştiği durumlarda büyük 
damarlar da koptuğu için kanamanın durdurulabilmesi ve hayati tehlikenin 
önlenmesi için boğucu sargı kullanılması gerekebilir. Boğucu sargı uygun 
şekilde yapılmadığında yaralı uzva yaralanmanın yaptığından daha fazla zarar 
verebilir. Bu yüzden ancak ilkyardım eğitimi almış kişilerce uygulanabilir. 

Organ Kopmalarında İlkyardım (Umur, 2012): 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım 
istenir (112). Sakin olup ve yaralının da sakin olmasını sağlamak 
önemlidir. Yaralının kopmayı görmesine müsaade edilmemelidir. 
Kopma bölgesine doğrudan bası, turnike ya da bası uygulayarak 
kanama kontrol altına alınır. Kopma gövdeye yakın ise, kanamanın 
durdurulamayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Hayati tehlike 
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oluşturabilecek kadar kanama var ise turnike uygulayıp kanamayı 
durdurmak önemlidir. 

• Bazı kopmalar boğucu sargı uygulaması için uygun değildir. Örneğin, 
omuz bölgesine çok yakın kopmalar veya uyluk bölgesinde kasığa 
çok yakın kopmalar. Tıbbi yardım ekibini durumdan haberdar edip 
eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek yaralının aşırı 
kanamadan dolayı kaybedilmesi önlenebilir. Kopan uzuv uygun 
şekilde korunarak tıbbi yardım ekibine teslim edilmelidir. 

Kopan Parçanın Korunması: 

Kopan uzuv üzerindeki yabancı cisimler nazikçe temizlenir. Kopan parça 
temiz bir bez ile sarılıp plastik bir torba içine yerleştirilir ve ağzı bağlanır. Buz 
temin edilebiliyorsa bir başka poşetin içine buzlu su konulur ve kopan parçanın 
içinde bulunduğu poşet bu poşete yerleştirilir. Kopan parça poşetine su 
sızmamasına özen gösterilir ve kuru buz kullanılmaz. Kopan parça buz üzerine 
doğrudan konulmamalıdır. Torbanın üzerine hastanın adı ve kaza zamanını 
mutlaka yazılmalıdır. Kopan parçanın yaralı ile birlikte hastaneye ulaştırılması 
sağlanmalıdır. 

9. HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM 

Hayvan ısırığı veya sokmaları sonucunda özellikle de keskin dişler 
aracılığı ile yaralanan vücut bölgesine mikroplar yerleşebilir, sonrasında kan 
yolu ile tüm vücuda yayılarak ağır hastalıklara neden olabilir. Alerjisi olan 
kişilerde zehir ya da mikrobun kana karışması koma veya ölümle sonuçlanabilir. 
Bu durumlarda uygulanacak ilkyardım sakatlık ve ölümlerin engellenmesi 
açısından büyük önem taşır. 

Köpek-kedi gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım (Umur, 2012): 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım 
istenir (112).  

• Isırılan bölgede kanama yoksa ve hafif bir yaralanmaysa bölge 5 
dakika boyunca bol sabunlu soğuk suyla yıkanmalı ve soğuk 
uygulanmalıdır. Yara temiz bir bez ya da sargı ile sarılır. 

• Ciddi yaralanma veya kanama varsa baskı uygulayarak kanama 
kontrol altına alınmaya çalışılır. 

• Isıran hayvan öldürülmez, kontrol için gözetim altında tutulur, sahipli 
ise aşı kartları istenir. 

• Yaralı kuduz ve tetanos aşısı olması konusunda uyarılır. 

• Yaralının mümkün olan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna 
başvurmasını sağlanır. 

10. YILAN SOKMALARINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 
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Yılan sokmalarında oluşacak belirtiler yılanın türüne ve boyuna, kişinin 
yaşına ve alerjisi olup olmamasına, yılan sokmasından itibaren geçen süreye 
ve yaranın özelliklerine bağlı olarak değişiklikler gösterir. Alerjisi olanlarda 
ölümle sonuçlanabilecek koma tablosu oluşur. 

Yılan sokmalarının belirtileri:  

Lokal ve genel belirtiler verir. Yılanın soktuğu bölgede morluk, 
iltihaplanma (1–2 hafta sürer), Kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim sistemi, 
bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim 
bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği. 

Yılan sokmalarında ilkyardım: 

• Yaralı ısırılan bölgeyi hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır. 

• Isırılan bölgedeki yüzük, bilezik, saat gibi takılar şişme ihtimaline 
karşı çıkartılır. 

• Isırık yeri bol su ile yıkanır. 

• Yara yeri, baş veya boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır. 

• Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek 
şekilde bandaj uygulanır (Turnike uygulanmaz), 

• Yara üzerine soğuk uygulama yapılır. 

• Hastanın en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanır 
veya tıbbi yardım istenir (112). 

• Yara üzerinde emme, bir şey sürme gibi herhangi bir girişimde 
bulunulmaz 

11. ARI SOKMALARINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

Genellikle belirtiler kısa süreli, rahatsızlık geçicidir. Ancak arı birkaç 
yerden soktuysa, nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi alerjik 
bünyeli ise tehlikeli bir tablo ortaya çıkabilir. 

Arı sokmalarının belirtileri:  

Belirtiler kısa sürer. Acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler olur. Arı 
birkaç yerden soktuysa, nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi 
alerjik bünyeli ise tehlikeli olabilir. 

Arı sokmalarında ilkyardım: 

• İlkyardımın temel basamaklarını dikkatli bir şekilde uygulanır.  

• Yaralı bölge yıkanır.  

• Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır.  

• Soğuk uygulama yapılır.  
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• Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi 
sağlanır.  

• Özellikle göz, boğaz, burun veya ağız içi sokulduysa ya da hastanın 
alerjisi varsa 112 aranarak hastanın en kısa sürede bir sağlık 
kuruluşuna ulaşması sağlanır. 

12. AKREP SOKMALARINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

Akrep sokmalarında belirtiler akrebin türüne ve kişinin alerjisi olup 
olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Akrep sokmalarında genel olarak ciltte 
ciddi değişiklikler görülür. Alerjisi olanlarda ölümle sonuçlanabilecek koma 
tablosu görülebilir. 

Akrep sokmalarının belirtileri:  

Kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur. Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, 
morarma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk, havale 
gözlenebilir. 

Akrep sokmalarında ilkyardım: 

• Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım istenir 
(112).  

• Yaralanan bölge kalp seviyesinden aşağıda ve hareketsiz tutulur.  

• Yaranın olduğu bölge ovuşturulmadan soğuk su ile yıkanır.  

• Akrebin soktuğu bölgeye buz uygulanır.  

• Hayati tehlike yaratan sokmalarda, yaralı uzak mesafedeki bir sağlık 
kuruluşuna götürülecekse kan dolaşımını engellemeyecek şekilde 
yaranın üzerinden bandaj uygulanabilir.  

• Hastanın bir sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanır.  

• Yara üzerinde emme, delme, kesme gibi herhangi bir girişimde 
bulunulmamalıdır. 

13. KENE ISIRMASINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Zootonik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 
"Zootonik Hastalıklar Hizmet İçi Eğitim Modülü" kaynak olarak yararlanılmıştır. 

Kene ısırmalarında ilkyardım: 

• Kene tutunmaları sıklıkla ağrısız olduğu için, genellikle kişiler keneyi 
tutunduktan çok daha sonra (günlerce), hatta kene kan emerek 
şiştikten sonra fark ederler. 

• Kene ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de 
o kadar azalır. 
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• Kenenin tutunduğu yerden çıkarılması sırasında çıplak elle temas 
edilmemeli, eldiven giyilmelidir. 

• Vücuda tutunmuş kene vücuda tutunduğu en yakın kısmından uygun 
bir malzemeyle (eğri uçlu pens, cımbız ve eldiven gibi) tutularak 
çıkarılmalıdır. Çıkarılma işlemi sırasında kenenin ağız organellerinin 
(başının) deri içinde kalması KKKA açısından bilinen bir risk 
oluşturmamaktadır. Deri içinde kalan parçalar daha sonra uygun 
araçlarla çıkarılabilir. 

• Kene çıkarıldıktan sonra tentürdiyot gibi antiseptik bir solüsyon 
uygulanmalıdır. 

• Çıkarılan kene, içinde çamaşır suyu, alkol vb. bulunan ağzı kapaklı 
bir şişe içine atılarak öldürülmelidir. 

• Eğer kene incelenmek için laboratuara gönderilecekse küçük 
kavanoz içinde kapatılarak saklanmalıdır.  

• Vücuda tutunan kenelerin uzaklaştırılması işlemini kişiler kendileri 
yapabilirler. 

• Eğer kişi keneyi kendi çıkaramayacaksa en yakın sağlık kuruluşunda 
çıkarılması sağlanmalıdır. 

• Eldivenler çıkartılıp uygun şekilde atılmalı, eller sabunla yıkanmalıdır. 

• Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, kenelerin üzerine sigara 
basmak, kolonya gazyağı, alkol ve benzeri kimyasal ürünler dökmek 
gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. 

• Çıplak elle kene çıkartılmaya çalışılmamalıdır. 

Kene tutunan kişiler, 10 gün süreyle kanama, halsizlik, iştahsızlık, ateş, 
kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, yönünden izlenmeli, bu belirtilerden biri ortaya 
çıkarsa derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler. Erken teşhis 
ile hastalığın ölüme yol açmadan hafif şekilde atlatılması mümkündür. 

14. SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARINDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

Solunum yolu, kişinin nefes almasını engelleyecek şekilde tıkanırsa 
ilkyardım gerekir. Solunum yolu kısmen ya da tamamen tıkanabilir. Her iki 
durumda farklılıklar gösteren müdahaleler gerekir. 

KISMİ TIKANMA:  

Nefes alabilse de soluk alıp vermekte sıkıntı çeker, yutkunmaya çalışır. 
Öksürerek nefes yolunu tıkayan maddeyi dışarı atmaya çabalar. Konuşmaya 
çalışır.  
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Kısmi Tıkanmalarda İlkyardım:  

Kişiye müdahale edilmez. Kişinin öksürmesi boğazındaki yabancı cismi 
dışarı atmasına yardım eder. Kısmi solunum yolu tıkanıklığında sırttan vurma, 
karından itme ve göğse baskı uygulama yapılmasına gerek yoktur. Bu gibi 
müdahaleler ciddi sorunlara yol açabilir ve hatta soluk yolu tıkanmasının daha 
kötüleşmesine neden olabilir. Kısmi tıkanmalarda tıkanıklık geçene kadar kişi 
göz önünde tutulmalıdır ve bu sırada en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak 
üzere harekete geçilmelidir. 

TAM TIKANMA:  

Nefes alamaz, konuşamaz. Acı duyduğu yüzünden anlaşılır. Ellerini 
boynuna doğru götürür ve çırpınır. Bir süre sonra morarmaya başlar. 
Soğukkanlı ve hızlı bir şekilde ilkyardım uygulanmalıdır. Eğer kişinin soluk yolu 
tamamen tıkanmışsa ve kişinin bilinci açıksa tıkanan kişinin, hafifçe sırtına 
doğru olacak şekilde yanında durup bir el ile göğsünden destekleyip kişinin 
mümkün olduğunca öne doğru eğilmesini sağlanır. Bu şekilde tıkanmaya yol 
açan cismin nefes borusundan ağza doğru hareket etmesini sağlanır. Diğer el 
ile, kürek kemiklerinin arasından 5 kez sert şekilde vurulur. Bu beş darbe 
sonrası tıkanmanın açılıp açılmadığını kontrol edilir.  

HEIMLICH MANEVRASI:  

Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Kollar, kişinin üst karın bölgesine göbek 
çukurunun hemen yukarısına gelecek şekilde kişi kavranır. Kişinin öne doğru 
eğilmesi sağlanır. Yumruk şekline getirilen bir eli, göbek çukuru ile göğüs 
kemiğinin alt çıkıntısı arasındaki boşluğun ortasına yerleştirip diğer el ile daha 
önce yerleştirilen eli kenetleyerek, içe ve yukarı doğru sert darbeler uygulanır. 
Bu hareket beş kere tekrarlanır. Tıkanma halen açılmadıysa, beş kez sırttan 
vurma ve beş kez karından itme şeklinde devam edilir. Tıkanan kişinin bilinci 
kapanırsa hasta desteklenerek yere yatırılır. Telefonla 112 aranır. Bu sırada 
temel yaşam desteği basamakları uygulanır. 

15. YANIKLARDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

Yanık, yüksek sıcaklık, kimyasal maddeler ve elektrik akımı ile oluşan, 
başta deri ve yüzeysel organlar olmak üzere tüm vücudu etkileyebilen bir 
yaralanmadır. Yanık sonucu şiddetli ağrı ve şok tablosu gelişebileceği gibi; 
ciddi su kaybı, enfeksiyon ve vücutta kalıcı izler de oluşabilir. Bu sebeple yanık 
vakalarında ilkyardımın amacı öncelikli olarak yanık alanını daraltmak, ağrıyı 
azaltmak, enfeksiyon ve şok gelişmesini engellemeye yönelik önlemler almak 
olmalıdır. 

Yanığın ciddiyeti yanığın derinliğine ve yanık yüzeyinin genişliğine 
bağlıdır. Yanığın şiddetinin belirlenmesinde etkilenen deri katmanlarının hasar 
düzeyi göz önünde bulundurulur. 
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 Birinci derece yanık: Cildin kızarık ve kuru olarak görüldüğü 
yanıklardır. Nadiren, cilt üzerinde çok küçük kabarcıklar görülebilir. 
Oldukça ağrılı bir durumdur. Güneş ışınlarına maruz kalma, sıcak 
maddelerle kısa süreli temas, sıcak su veya buhar ile temas 
genellikle birinci derece yanığa sebep olur. Bu tür yanıklar, bir hafta 
içinde, çoğunlukla iz bırakmadan iyileşir. 

 İkinci derece yanık: Cildin pembe veya alacalı kırmızı görüldüğü 
yanıklardır. Cilt üzerinde sıvı dolu kesecikler görülür. Cilt yüzeyi 
ıslaktır. Çok ağrılı bir tablodur. Güneş ışınları veya sıcak sıvılar ikinci 
derece yanıklara sebep olabilir. İyileşmeleri üç hafta kadar sürebilir 
ve iyileşirken yara izi kalabilir. 

 Üçüncü derece yanık: Cilt beyaz görünümdedir. Cilt altındaki dokular 
görülebilir. Sinirlerde ağır hasar oluştuğundan üçüncü derece 
yanıklarda ağrı hissedilmez fakat hayatı tehdit eden bir durumdur. 
Uzun süreli sıcak maddelerle temas, alev ve elektrik bu derece 
yanıklara sebep olabilir.  

Alev ve Sıcak Su ile Oluşan Yanıklarda İlkyardım: 

• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ve tıbbi yardım 
istenir (112). Yanmakta olan giysi varsa, alev almayacak türden yün 
battaniye veya giysi, ıslak havlu veya varsa yangın battaniyesi ile 
sararak söndürülür. Kaynar su veya yağ ile ıslanmış giysi varsa 
derhal çıkarılır. Bilezik, yüzük gibi takılar da çıkarılır. 

• Yüz ve gözdeki yanık bölgeler 15 dk akan su altında tutulur, gözler 
temiz bir bezle kapatılır. Yanık; el, ayak, kol veya bacakta ise akan 
soğuk suyun altında en az 10 dakika süre ile tutulur. Soğuk 
uygulama, vücudun %10’undan azını kaplayan yanıklarda ve ağrı 
azalana kadar yapılmalıdır. Deri tamamen sıyrılmışsa soğuk suya 
tutulur ve üzerine buz koyulur. Buz doğrudan yanık bölgeye 
yapıştırılmamalıdır. 

• Yanık bölgesinin üzeri temiz ve kuru bir sargı bezi ile kapatılır. El, 
ayak parmakları ayrı ayrı sarılmalıdır. Sargı için kullanılan bezin steril 
ya da en azından temiz olması, enfeksiyondan korunmak için 
önemlidir. El ve ayaktaki yanık bölgeleri mümkün olduğunca kalp 
seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. 

• Erişkinlerde vücut yüzeyinin %15’inden, çocuklarda ise %10’undan 
fazlası yanmış ise veya eller, ayaklar ve yüzde yanık varsa kişi acil 
olarak bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Yanık ağızda, burunda 
veya burun bölgesinde oluşmuşsa ya da duman, buhar vb. 
solunmuşsa solunum sorunları oluşabilir. Böyle bir durumda da kişi 
hızla bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.  

Alev ve Sıcak Su ile Oluşan Yanıklarda Asla Yapılmayacaklar: 

Kıyafetleri yanmakta olan biri, alevi söndürmek için yerde 
yuvarlanmamalıdır. Bu şekilde vücudun yanmamış yerlerinin de yanmasına 
neden olunabilmektedir. Cilde yapışmış durumda olan kıyafetler çıkartılmaya 
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çalışılmamalıdır. Yanan kişinin elbiselerini çekerek çıkarmamalı, mutlaka 
keserek çıkartılmalıdır. Yanmış cilt bölgelerinin üzerine doğrudan buz 
uygulanmaz. Ciltteki içi su dolu kabarcıklar enfeksiyon gelişmesini 
kolaylaştırabileceği için kesinlikle patlatılmaz. Yanık bölgeye su dışında (yoğurt, 
patates, diş macunu, salça, vb.) hiçbir madde sürülmez. Yanık bölge 
tentürdiyotla pansuman yapılmaz. 

Güneşe Bağlı Yanıklarda İlkyardım: 

Güneş ışınları genellikle birinci derece yanıklara, nadir olarak da ikinci 
derece yanıklara sebep olabilir. Genel olarak belirtileri şunlardır: kırmızı 
görünümlü deri, ağrı, nadir olarak su dolu kabarcıklar görülür. 

Yaralı güneşten alınır veya yanık sahasına ince bir bez örtülür. 10 dakika 
süre ile yanık bölgesine soğuk su uygulanır. Yaralının ağızdan bol sıvı alması 
sağlanır.  Yanık bölgeye su dışında (yoğurt, patates, diş macunu, salça, 
tereyağı, vb.) hiçbir madde sürülmez. Ciltte oluşan kabarcıklar patlatılmaz. 

16. ELEKTRİK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM  

Elektrik akımı, özellikle kalpte ve solunum sisteminde olmak üzere, 
vücutta geçtiği bütün bölgelerde etki yapar. Elektrik çarpması durumunda 
oluşacak etki; akıma maruz kalma süresine, akımın şiddetine ve vücudun veya 
elbisenin ıslak olmasına bağlı olarak değişir. Elektrik çarpan kişilerde; bilinç 
kaybı olabilir, solunum durabilir, kalp durabilir, yanıklar meydana gelebilir. 

Elektrik Çarpmalarında İlkyardım:  

İlkyardımcı ve yaralı için güvenli bir ortam sağlanmalı ve herhangi bir 
müdahaleye başlamadan önce, elektrik akımı kontrol altına alınmalıdır. 
Mümkünse elektrik sigorta devresi kapatılır. Elektrik devresi kesilemiyorsa kuru 
ve tahta bir yapıp omuzlardan geriye çekerek kazazedenin elektrik kaynağına 
teması kesilir. Yüksek voltajın geçtiği bazı elektrik tesisatlarında bu işlem 
mümkün olmayabilir. Bu durumda elektrik idaresi ve itfaiye (110) aranmalıdır. 

Elektrik Çarpmasına Bağlı Yanıklar: Elektrik çarpması sonucunda 
oluşabilecek yaralanmanın şiddeti elektriğin voltajına, akım tipine (alternatif 
veya doğru akım), akımın vücutta izlediği yola ve akımın temas süresine 
bağlıdır. Yanma derideki temas yerinde veya yerlerinde belirgin olmakla birlikte, 
akımın ilerlediği tüm dokularda hasar oluşturabilir. Bu nedenle, küçük bir yanık 
oluşmuş olsa bile bütün elektrik çarpması vakalarında vakit kaybedilmeden bir 
sağlık kuruluşuna gidilmelidir.  

Elektrik Çarpmasına Bağlı Yanıklarında İlkyardım: 

• Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır, 

• Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir, akımı 
kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik 
teması kesilmelidir, 

• Hasta/yaralının ABC’si değerlendirilmelidir, 

• Yüksek voltaj ile gerçekleşen yaralanmalarda kalbin ve solunumun 
duracağı unutulmamalı, mutlaka yaralının solunumunu kontrol 
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edilmeli, gerekliyse temel yaşam desteği basamakları 
uygulanmalıdır. 

• Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir, 

• Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir, 

• Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmeli ve hemen tıbbi 
yardım istenmelidir (112). 

17. KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM 

Bu konuda; 2011 yılında Sağlık Bakanlığı taraından yayımlanan "Temel 
İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı" isimli kaynaktan (İnan ve ark., 2011) 
yararlanılmıştır. 

Kemikler çok güçlü olmalarına rağmen doğrudan kuvvetli darbelere 
maruz kaldıklarında veya üzerlerine güçlü bir yük bindiğinde ancak bir noktaya 
kadar dayanabilirler. Darbe, çarpma, zorlama, düşme gibi çeşitli sebeplerle 
kemikler kırılabilir. 

Kırık; kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da 
kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski de 
artar. 

Kırıklar çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Kırılan kemiğin üzerindeki cildin 
durumuna göre ikiye ayrılır: 

a) Açık kırık: Kırık kemiğinin uçları, dokuları delerek ciltten dışarı 
çıkmıştır. Kırık kemik uçları görülebilir. Beraberinde kanama ve 
enfeksiyon tehlikesi taşırlar. 

b) Kapalı kırık: Kırık kemik uçları cilt bütünlüğünü bozmamıştır. Kemik 
uçları görülemez. 

Kırığın tek yerden olup olmamasına göre de kırıklar ikiye ayrılır: 

a. Basit kırık: Kemik tek bir yerinden kırılmıştır. 

b. Parçalı kırık: Kemik birden fazla parçaya ayrılmıştır. 

Kırık Belirtileri:  

Hareketle artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanamaya 
bağlı morarma 

Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar:  

Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma (Kırık 
bölgede nabız alınamaması, solukluk, soğukluk), parçalı kırıklarda kanamaya 
bağlı şok. 

Kırıklarda İlkyardım : 

 Hasta/yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur, 

 Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır,  
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 Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta 
bırakılır. Böylece parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık kontrol 
edilir, 

 Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir 
üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri, 
sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık 
kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır, 

 Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir, 

 Kol ve bacaklar yukarıda tutulur ve tıbbi yardım istenir (112). 

Yaralının Sedye ve Ambulans İle Nakledilmesi Mümkün Değilse; 

 Kanama, şok vb. hayatı tehdit edecek bir durum olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. 

 Yaralıyı fazla hareket ettirmemeye dikkat ederek yatırıp bacağını 
kıpırdatmaması için uyarmalıdır. 

 Kırık kemiğin çevresindeki kas, sinir ve damarlara zarar vermesini 
önlemek için kemik sabitlenmelidir. 

 Biri koltuk altından ayak topuğuna, diğeri bacak arasından ayak 
topuğuna uzanabilecek şekilde, kırığın oynamasını engelleyecek bir 
atel malzemesi (tahta parçası, mukavva, sert karton vb.) 
bulunmalıdır. 

 Yaralıyı hareket ettirmeden sabitleme malzemesinin sarılacağı sargı 
bezlerini bacağın altına yerleştirin. 

 Sabitleme malzemesi yerleştirildikten sonra bacak ile atel arasındaki 
boşlukları uygun şekilde yumuşak bezlerle destekleyip atel üzerine 
gelecek şekilde düğümler bağlanmalıdır. 

 Yaralının uygun bir şekilde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna 
ulaşması sağlanır. 

 Kırıklarda, ameliyat olasılığından dolayı yaralıya yiyecek içecek 
verilmemesine dikkat edilmelidir. 

Burkulma; eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar 
sonucu oluşur. 

Burkulma Belirtileri:  

Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik, işlev kaybı. 

Burkulmalarda İkyardım:  

 Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir, işliği azaltmak için 
bölge yukarı kaldırılır, hareket ettirilmez, 

Çıkık; eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal 
konumuna dönemez. 
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Çıkık Belirtileri:  

 Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık, işlev kaybı, eklem bozukluğu 

Çıkıkta İlkyardım: 

 Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir, çıkık yerine oturtulmaya 
çalışılmaz, hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez, bölgede 
nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir, 

KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA TESPİT: 

Tespit için ilkyardımcı elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen sargı, 
rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat, vb. tahta, karton vb. malzemeler 
olabilir. 

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır, 

 Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır, 

 Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır, 

 Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye 
çalışılmamalıdır, 

 Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan 
eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır 

18. GÖZE, KULAĞA VEYA BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA 
İLKYARDIM  

Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım:  

• Toz gibi küçük madde ise; göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı 
dışarıya doğru çekip alt göz kapağının içine bakılır, gerekirse üst göz 
kapağı açık tutulur.  

• Yabancı madde nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır, hastaya 
gözünü kırpıştırması söylenir.  

• Göz ovulmamalıdır.  

• Çıkmıyorsa hastanın bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.  

• Bir yabancı cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa; 
gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz, göze hiçbir şekilde 
dokunulmaz, tıbbi yardım istenir (112), hastanın göz uzmanı olan bir 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. 

Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım:  

• Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez, su değdirilmez, 
tıbbi yardım istenir. 
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Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım:  

Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması 
sağlanır, çıkmazsa tıbbi yardım istenir (İnan ve ark., 2011; Diğer Acil 
Durumlarda İlkyardım, 2011). 

19. KAZA VE ACİL DURUMLARDA YARALI VE HASTA TAŞINMASI 

Bu konuda; 2012 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" (Umur, 2012) ile 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Pestisitler" isimli kaynaklardan 
yararlanılmıştır. 

Kazazede, yaralı veya hasta taşınmasında ilkyardımcının öncelikle dikkat 
etmesi gereken şey kendi sağlığını tehlikeye atmamak, sakatlanmaya sebep 
olacak hareketlerden uzak durmaktır.  

Hasta / Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar: 

Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır, 
hastaya yakın mesafede durulmalıdır. Sırtın gerginliği korunmalı, dizler ve 
kalçalar bükülmelidir. Böylece omurilik zedelenme riski azalmış olur. Yerden 
destek alacak şekilde ayaklardan biri diğerinden biraz öne yerleştirilmelidir. 
Ağırlık kalça kaslarına verilerek dizlere fazla yüklenmeden kalkılmalıdır. 
Taşırken yük bele değil, bacaklara ve kollara verilmelidir. Baş her zaman düz 
tutulmalı, farklı bir yöne bakılacaksa sadece baş değil, bütün gövdeyle 
dönülmelidir. Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmelidir. Ağırlık kaldırırken 
kambur durulmamalı, kalça kasılmalıdır. Yön değiştirirken ani dönüşlerden 
kaçınılmalıdır. 

 Sürükleme: Hasta çok kilolu ve iri yarıysa ya da hastanın dar, basık 
ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılması gerekiyorsa bu yöntem 
tercih edilebilir. Sürükleme sırasında hastanın ayak bileklerinden 
veya koltuk altından tutulabilir. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. 

 Rentek Manevrası (Araç içindeki yaralıyı taşıma yöntemi): Kaza 
geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan 
çıkarmak gerektiğinde tercih edilir. Bu uygulama solunum durması 
yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulaır. Kaza ortamı 
değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve 
ilkyardımcının güvenliği sağlanır. Emniyet kemeri açılır. Bir el ile 
kazazedenin kolu, diğer el ile de çenesi kavranır ve hafif hareketlerle 
boynu sabitlenir. Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan kazazede, 
araçtan dışarı çekilir, yavaşça sedye vb. bir zemine yerleştirilir. 

 Kucakta Taşıma: Bilinci açık olan çocukların ve hafif kilolu 
yetişkinlerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir. Bir elle hastanın 
dizlerinin arkasından tutularak destek alınır. Diğer elle gövdesinin 
ağırlığı yüklenilerek hasta sırtından kavranır. Hastaya kollarını 
ilkyardımcının boynuna dolaması söylenir. Hasta kendini güvende 
hisseder. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. 
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 Destekle Yürüme: Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hastaların 
taşınmasında kullanılır. Yaralı bir kolunu ilkyardımcının boynuna 
dolayarak destek alır. İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hastanın belini 
tutarak yürümesine yardım eder. 

 Sırtta Taşıma: Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Hastaya sırt 
dönük olarak çömelinir ve hastanın bacakları kavranır.  Hastanın 
kolları ilkyardımcının boynundan atılıp göğsünde birleştirilir. Ağırlık 
dizlere verilerek hasta kaldırılır. 

 İtfaiyeci Yöntemi (Omuzda Taşıma): Yürüyemeyen ya da bilinci 
kapalı olan kişilerin taşınmasında en pratik yöntemdir. Hasta sol kolu 
ve omzundan tutularak oturur pozisyona getirilir. Çömelerek sağ kol 
hastanın bacaklarının arasından geçirilir. Hastanın vücudu sağ omza 
alınır, sol el ile hastanın sağ eli tutulur. Ağırlık dizlere verilerek 
kalkılır, hastanın önde boşta kalan bileği kavranarak yürünür. 

 Altın Beşik (İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma): Hastanın ciddi 
bir yaralanması yoksa oturabilecek durumdaysa ve yardım 
edebiliyorsa bu yöntem uygulanabilir. Ancak iki ilkyardımcı olması 
gerekir. Altın beşik yönteminin farklı şekilleri vardır. İki, üç ve dört 
elle altın beşik yapılabilir. 

 Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma: Kısa süreli taşımalarda 
kullanılır. İlkyardımcılardan biri sırtı hastaya dönük şekilde hastanın 
bacakları arasına çömelir. Elleri ile hastanın bacaklarını dizlerinin 
altından kavrar. İkinci ilkyardımcı hastanın baş tarafına geçer. Kolları 
ile koltuk altlarından kavrar. 

 Sandalye ile Taşıma: Hasta bilinçliyse ve oturabilecek durumdaysa 
tercih edilebilir. Özellikle merdiven inip çıkarken pratik bir yöntemdir. 
İki ilkyardımcı gereklidir. Biri sandalyeyi arka taraftan, oturulacak 
kısma yakın bir yerden tutar, diğer ilkyardımcı ise sandalyenin ön 
bacaklarını aşağı kısmından kavrar. 

 Pratik Sedye Oluşturma: Hastanın sedye ile taşınması zorunluysa 
battaniye ile bir sedye yapılabilir. Battaniye yere serilir ve kenarları 
rulo yapılır. Böylece hasta kısa mesafede güvenle taşınabilir. 

20. İLKYARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER  

Bu konuda; 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taraından 
yayımlanan "Aile Eğitim Programı (AEP) İlk Yardım Kitabı" isimli kaynaktan 
(Umur, 2012) yararlanılmıştır. 

İlkyardım çantası herhangi bir acil durumda ilkyardım için gerekli olan 
malzemeleri içerir. İlkyardım eğitimi almış herkes tarafından rahatlıkla 
kullanılabilecek malzemeleri içermesi gerekir. Araçlarda bir ilkyardım çantası 
bulundurulması mecburidir. İlkyardım çantasının içinde bulunması zorunlu olan 
malzemeler de belirlenmiştir (Tablo 1). Bu malzemeleri araçlarda olduğu gibi 
ev ve iş yerlerinde de bulundurmak yaşanabilecek çeşitli kazalarda ilkyardımı 
kolaylaştıracaktır. İlkyardım çantasındaki bütün malzemeler uygun ve 
kullanılabilir durumda olmalıdır. İlkyardım çantasında zorunlu bulunması 
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gerekenler haricinde ilkyardım el kitabı, deprem düdüğü, suni solunum maskesi, 
ilkyardım künyesi, not defteri, çok amaçlı çakı, yara tozu, amonyaklı mendil, 
susuz el antiseptiği, yara-yanık merhemi bulunması önerilmektedir. 

 
Tablo 1. Tarım Çalışanları İçin Araçlarda Bulunması Gereken İlkyardım Malzemeleri 

MALZEME MİKTAR 

Büyük sargı bezi (10 cm x 3,5 m)  2 adet 

Hidrofil gaz steril (10 x 10 cm 50’lik kutu)  1 kutu 

Üçgen sargı  3 adet 

Antiseptik solüsyon (50 ml)  1 adet 

Flaster (2 cm x 5 m)  1 adet 

Çengelli iğne  10 adet 

Küçük makas (paslanmaz çelik)  1 adet 

Esmark bandajı  1 adet 

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden)  1 adet 

Yara bandı  10 adet 

Alüminyum yanık örtüsü  1 adet 

Tıbbi eldiven  2 çift 

El feneri  1 adet 
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